
 

 

 

 

مصفوفة معايري مقرتحة لتطوير اختيار وممارسات 
قيادات التعليم يف ضوء مدونة قواعد السلوك 

  الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة 
  

  إعداد
 

 البندري بنت سعود بن عبد اهللا الرشود /  د

األستاذ املساعد، بقسم اإلدارة واإلشراف الرتبوي، كليات 
  .الشرق العربي، الرياض

 

 

 

 

 

 



 
التعليم في مصفوفة معايير مقترحة لتطوير اختيار وممارسات قيادات 

 ضوء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة
  البندري بنت سعود الرشود/ د

  

 

 

408 

سات قيادات التعليم �
 ضوء مدونة م رصفوفة معاي"� مق �حة لتطو�ر اختيار ومما
  قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

  يالبندر ب0ت سعود الرشود

، 9ليات الشر العر7ي، الر�اض ة و;شراف ال �بو ققسم ;دا ي   .ر

  sa.edu.arabeast@asalrashoud : الB�يد Aلك �و?ي

  :املستخلص

اســـة تقـــديم ســـات قيـــادات التعلـــيم �ـــ� ر�ـــدفت الد ر مـــصفوفة معـــاي13 مق12حـــة لتطـــو-ر اختيـــار ومما
، مـن خـالل التعـرف عBـA املعـاي13 ضوء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

املعتمـــدة حاليـــا �ـــ� اختيــــار قيـــادات التعلـــ
ً

ة، وكـــذلك Iفـــادة مــــن مدونـــة قواعـــد الــــسلوك  ا ريم بــــالو ز
الــوظيفي وأخالقيـــات الوظيفـــة العامـــة �ـــ� بنـــاء مــصفوفة املعـــاي13 العامـــة املق12حـــة الختيـــار قيـــادات 
دة �� وثيقة ضوابط  رالتعليم، واتبعت الباحثة املن]Z الوصفي الوثائقي لتحليل وتقSTU املعاي13 الوا

� الوظــــائف التعليمBليــــف شــــاغaمدونــــة قواعــــد ت �دة �ــــ ـــة وآلياتــــھ، وتحليــــل وتقــــbTU املعــــاي13 الــــوا ريـ
د الgـــــشر-ة باململكـــــة،  ـــوا ة املــ ا ـــ� و رالـــــسلوك الـــــوظيفي وأخالقيـــــات الوظيفـــــة العامـــــة املعمـــــو hiـــــا �ــ ر ز ل
�ـــ� ضــوء مدونـــة  لوالوصــو ملــصفوفة مـــن املعــاي13 العامــة املق12حـــة لتطــو-ر اختيـــار قيــادات التعلــيم 

قيات الوظيفة العامة، وتم الوقوف عAB صدق املعاي13 واjkكم عAB قواعد السلوك الوظيفي وأخال
جة مناسبة الفقرات من حيث صياغhrا بنائيا ولغو-ا ومدى انتماhoا للمجال الذي وضـعت تحتـھ،  د

ً ً
ر

 AـــــBا عuعرضـــــv ،ا للمعيـــــار الـــــذي صـــــممت لقياســـــھhrوتوصـــــلت نتــــــائج )محكمـــــا) (15(ومـــــدى مناســـــب ،
اسة إ{A اق12اح ثالثة معاي3 ة، و��رالد ا ئ�سية الختيار قيادات التعليم بالو ر1  املؤ�الت وا1��kات : (زر

ات – ف واملuـــــا ـــا ر املعــ ـــة-ر ــــة العامــ ، و�ـــــسعة معـــــاي13 فرعيـــــة ) الـــــسلوك الـــــوظيفي وأخالقيـــــات الوظيفـ
 �- ا��kــــ1ة العلميــــة - ا��kــــ1ة العمليــــة ال12بو-ــــة-التأ�يــــل العل�ــــb (ت�ـــسدل مــــن املعــــاي13 الرئ�ــــسية و�ــــ

ات والــصفات ال��ـــصية -ةاملعرفــة ��اديميــ  الــسلوك و�خـــالق - الــسلوك و�خــالق العامــة-ر املuــا
ســـاء والـــزمالء-راتجـــاه ا�kمuـــو وســـيھ-ؤ الـــسلوك و�خـــالق اتجـــاه الر  -ؤ الـــسلوك و�خـــالق اتجـــاه مر

ات اســـــة )را�jظـــــو ــــة مـــــن املعـــــاي13 التفـــــصيلية؛ كمـــــا أوصـــــت الد ر، و-ـــــضم �ـــــل معيـــــار فر�ـــــ� مجموعـ
ة �خـــذ بمـــصفوفة ا ة تحـــديث وربـــضر اســـة والتأكيـــد عBـــA ضـــر �ـــذه الد �رملعـــاي13 ال�ـــb تـــم بناؤ�ـــا �ـــ ور

تقــاء  � �� الوظــائف التعليميــة وآلياتــھ وال�ــb س�ــسا�م بمــش�ئة هللا �ــBليــف شــاغaروثيقــة ضــوابط ت
ـــاي13 الــــــسلوك  ـــــذ بمعـــ ـــA أ�ميــــــة �خـ ـــــد عBـــ ىبمــــــستو جــــــودة ا�kــــــدمات التعليميــــــة وتطو-ر�ــــــا، والتأكيـ

�ــا �عـــد جــزءا �امــا مـــن الــوظيفي وأخالقيــات الوظيفــة  ًالعامـــة �ــ� ترشــيح واختيـــار القيــادات باعتبا ً
ر

د الgـــشر-ة ال�ـــb يجـــب علـــ�hم تطبيقuـــا، و�نـــاء أدوات ومقـــاي�س  ة املـــوا ا رمتطلبـــات العمـــل ملـــوظفي و ر ز
  .¢�صية لقياس السمات املطلوب توافر�ا �� قيادات التعليم

أخالقيـــــات  مدونــــة الــــسلوك الــــوظيفي،معــــاي13، اختيــــار القيــــادات، التعلــــيم، : الHلمــــات املفتاحيــــة
  .الوظيفة
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Developing Education Leaders Selection Criteria in 
Light of Public Job Ethics and Code of Conduct 

Albandari bint Saud Alrashoud 

Department of Educational Administration and Supervision, Colleges 
of the Arab East, Riyadh. 

Email: asalrashoud@arabeast.edu.sa 

Abstract 

The study aimed at developing the general criteria for selecting the 
MOE's education leaders in light of the public job ethics and code of 
conduct through identifying the criteria currently adopted in selecting 
MOE's education leaders. Furthermore, the public job ethics and code 
of conduct can be utilized in building the proposed general criteria 
matrix for selecting education leaders. The researcher followed the 
documentary descriptive approach in analyzing and investigating the 
criteria included in the Regulation of Controls and Guidelines of 
Assigning Educational Job Holders. The criteria included in the Saudi 
Ministry of Human Resources' public job ethics and code of conduct 
were also analyzed and investigated. Then, a matrix of proposed 
general criteria to develop the selection of education leaders in light of 
the public job ethics and code of conduct was reached. Additionally, 
the validity of criteria, appropriateness of articles in terms of syntactic 
and linguistic structure, affiliation with the domain they were 
categorized under, and suitability to the criterion they were designed to 
measure all had been considered and reviewed by (15) arbitrators. The 
study findings reached three major criteria for selecting MOE's 
education leaders: (qualifications and experience, knowledge and 
skills, public job ethics and conduct). In addition, nine sub-criteria 
under the main ones were added as follows: (academic qualification, 
educational and practical experience, academic experience, academic 
knowledge, personal skills and attributes, general ethics and conduct, 
attitude and behavior toward the public, attitude and behavior toward 
superiors and coworkers ,attitude and behavior toward subordinates, 
and prohibitions). Each sub-criterion also includes detailed criteria. 
The study also recommended that the criteria developed in this study 
should be taken into consideration. It also stressed the significance of 
updating the Regulation of Controls and Guidelines of Assigning 
Educational Job Holders, which will, God willing, efficiently 
contribute to enhancing and improving the level of educational 
services. The study highlighted the importance of enforcing the criteria 
of public job ethics and code of conduct in the process of nominating 
and selecting leaders since they are considered as an essential aspect of 
job requirements that the Ministry of Human Resources' employees 
must implement. Moreover, personal tools and metrics should be 
developed to measure the attributes required in education leaders. 

Keywords: Education- Leaders- Criteria -- Job Ethics - Code of 
Conduct. 
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  :املقدمة

ة التعلـــيم املؤســـسة التعليميـــة �و{ـــA �ــ� اململكـــة، والـــدرع الـــوا¤� و�ســـاس املتـــ3ن  ا ر�عــد و ز
ات و�تجا�ــــات والقــــيم، إل¦ـــشاء وت ف واملuـــا رaــــو-ن املـــواطن الــــسعودي الـــصاk¨ الــــذي يمتلـــك املعــــا ر

ولتحقيق ��داف امل�شودة، و�نـاء جيـل واع مـتعلم �عليمـا نوعيـا، يتطلـب �ـذا تـوافر �ـوادر vـشر-ة 
ً ً

ٍ
سـية، وا -ة عالية، و�خاصة �� مستو-ا¬hا العليا وIشرافية واملد ات فنية وإدا رذات كفاءة ومuا ر ل�ـb ر

عة ة املستقبلية، ومواكبة املستجدات واملتغ13ات الس̄ر ا -ة الو ة عAB تجسيد ر رتaو قاد زر ؤ   . ن

والنظام ال12بو بوصفھ أحد �نظمة �جتماعية املuمة أصـبح لزامـا عليـھ تطـو-ر القـادة 
ً

ي
ة ±مال والطموحات الgشر-ة،  و�ذا رال12بو-3ن ضمن إمaانات �نفتاح العال�b وما يصاحh²ا من ثو

-h²م وتـأ�يلuم وتجديـد كفـايhrم وتجو-ـد�ا  ريتطلب نمطـا مبـدعا مـن القـادة ال12بـو-3ن الـذي ي�ب³ـ� تـد
ً ً

يألداء الدو ال12بو املتوقع م´hم   ). 1، 2010الشر-في والتنح، (ر

ـــأث13 بــــ3ن قــــادة وتــــاvع3ن إلنجــــاز أ�ــــداف تخــــدم  والقيــــادة ظــــا�رة اجتماعيــــة تتمثــــل �ــــ� عالقــــة تـ
�ا العام تتضمن مصاujkم، و�� ظا�رة م رعقدة من عدة جوانب؛ ألسباب عديدة، وم´hا أن القيادة �� إطا

�لية، �مانة الذاتية، : عناصر عديدة ذات عالقات �شابكية و� ادة، املسؤ I ،13التأث ، والقادة، التاvعو ر ن
  ). 12، 2015الكب13، (التغي13، ��داف، واملصاk¨ املش12كة، والب�ئة ا�jيطة 

 فb¹ ظـا�رة اجتماعيـة نلمـس ،ادة ا�jرك الرئ�س �� حياة �فراد و�مم والشعوبوتمثل القي
� اjkيــاةºمختلــف منـا ��ـا �ـ واملـصا¦ع والــشر�ات ومـن دو«hــا ال يمكـن تحقيــق ، �ـ� املؤســسات و�ندية،رآثا

-ة �kميع املؤ ور��داف سواء �انت مادية أو معنو-ة، لذا يمكن القو بأن القيادة �عد �امة وضر سسات ل
ىكمـا أ«hــا تحتــل مaانــھ ك�ــ1 �ــ� ،رالعامـة وا�kاصــة عBــA حــد ســواء مـن أجــل تحقيــق التقــدم والتطــو والنمو

ا�kـسمية : ا��ال التعلي�b عBـA وجـھ ا�kـصوص؛ أل«hـا ¬hـتم بإعـداد I¦ـسان وتنميتـھ مـن جميـع ا�kوانـب
  .والعقلية و�جتماعية و�خالقية والنفسية

-ة نقطة � نطالق لaل ما من شأنھ إنجاح املؤسسات وتحقيق أ�دافuا، و�� رو�عد القيادة Iدا
�عد جزءا مuما �� حياة ا��تمعات؛ ب�نوعuا �قتصادي والسيا¾bT والتعلي�b و�جتما��؛ �و«hا العنصر 

ً ً

�م �� تقدم �مم، كما أ«hا ¦شاط ¿hدف لت�سيق جuود �فراد وا�kماعات؛ hiدف تحقيق غايات معينة �
  ).19، 2014عابدين، (وفاعلية، مع �ستغالل �مثل لإلمaانيات املتوفرة بكفاءة 

ُّلـذا �عـد القيـادة . لو-تطلب الوقت اjkا{� قيادة نوعية مختلفة لتحقيق متطلبات التحـو

ا مuمـا ترتكـز إليــھ مختلـف �¦ـشطة �ـ� املنظمــات خاصـة �ـ� العـصر اjkــديث، ومـا �ـو متوقــع  محـو
ً ً

ر
-ــة �ــ� �افــة جوانــب اjkيــاة، وأســاليب العمــل حدوثــھ �ــ� املــستقبل مــن ت رحــوالت و�غ3ــ1ات جذ عيــد، (ٍ

عة؛ ). 388، 2015 ة عBـA مواجuــة املتغ3ـ1ات امل�ــسا �ــذا العـصر لــم �عـد القيــادة التقليديـة قــاد �رو�ـ ر ْ

ه Iبداع، حيث أصـبح ظuـو  ُرلذا �ان البد أن يطال التغ13 القيادة �� عصر تقدم عل�b وتقbÈ شعا ر َ ْ َّ

سب املتغ13ات، وت�سم باإلبداع حتميا ٍقيادة تنا
ً

والقيادة ال12بو-ة الواعية �� ). 2، 2011الغامدي، (
 �َّتلك القيادة ال�b تحفز الuمم، و��jذ الطاقات، وتدعم املبتكرات، و�فaار اjkديثة البناءة، و�ـ َ ُ ُ

ِ
ُ

ِ
ّ

ة، وطرح �فaار رال�b �سAÎ دائما للتطو-ر والتجديد، و���يع املباد
ً

  ).103، 2015ي، اjkر-ر(

ة اختيــار املــسئول3ن ال12بــو-3ن وفـــق  (Cheng) و�ــ� نفــس الــسياق أكـــد شــ�نغ ورعBــA ضـــر
-ـة واÓـjة  ؤمعاي13 نز¿hة، ألن نجاح املؤسسات عÔ ABعتمد عAB وجود القائد الكفء الذي يمتلـك ر
ا عBـــA تحديـــد مـــستلزمات الوصـــو إ{ـــA ذلـــك  لملـــا يجـــب أن تaـــو عليـــھ مؤســـستھ �ـــ� املـــستقبل وقـــاد رن

  .(Cheng ,2010)ملستقبل، وتحفÕ3 أفراد املؤسسة للعمل عAB ذلك ا
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وتــأ�ي أ�ميـــة املعـــاي13 املuنيـــة vـــشaل عــام �ـــ� �و«hـــا تحـــدد جـــودة العمــل �ـــ� مuنـــة مـــا، ومـــن 
نيحـدد تلـك املعـاي13 �ـم القــائمو عBـA تنظـيم تلـك املuنـة، وأ×ــjاب ا��kـ1ة ف�hـا؛ �الuيئـات الرســمية 

  ).   bÈ2017 للقياس والتقو-م، املركز الوط(اajkومية، وغ13�ا 

تبطـت حركـة املعـاي13 بحـركت3ن كب3ـ1ت3ن �مـا ، : رولقـد ا يا�kـودة الـشاملة، و�عتمـاد ال12بـو
ـــر الـــــصمادي  ـــ1ة ال�ـــــسعي�يات، وذكــ ـــ� ف2ــ ـــا م12ابطـــــا �ــ ـــرا تر�و-ــ ـــا شـــــaل فكــ ممــ

ً ً ً
أن املعـــــاي13 ) 25، 2008(

أصبحت مطلبا لتحقيق ا�kودة �ـ� التعلـيم، وأصـبح �عتمـاد �ـو 
ً

الـضمان والـشuادة ال�ـb توثـق بـأن 
  .املؤسسة التعليمية حققت معاي13 ا�kودة املعلنة

ة التعلـــيم �ـــ� تطـــو-رو ا رانطالقــا مـــن الـــدو الـــذي تؤديـــھ القيـــادات ال12بو-ـــة �ـــ� و ز ر
ً

العمليـــة  
ة العمــل اختيــار الكفــاءات املتم3ــÕة للقيــام بمختلـــف  ورال12بو-ــة والتعليميــة وتقو-مuــا ، اقتــضت ضــر

النوعيـــة ، وذلـــك يتطلـــب  دوار ال12بو-ـــة والتعليميـــة �ـــ� مختلـــف املواقـــع ؛ لتحقيـــق ا�kـــودةاملuـــام و�
� الوظائفBليف �شمل جميع شاغaات ال12بية  وضع ضوابط محددة للت س وإدا رالتعليمية �� املدا ر

ة ا روالتعلـيم والـو يوقـد قـام Iشـراف ال12بـو بإعـداد ضـوابط التaليـف وإجراءاتـھ بمـشاركة وأخـذ ؛  ز
ا التaامل  جميع القطاعات Iشرافية ، لتعكس تطلعا¬hا �� اختيار وتaليف الكفاءات ، ولتحقق ءرآ

بي´hا �� توحيد Iطار العام لتلك الـضوابط وIجـراءات ، ولتلÙـb عـددا
ً

 ،الكفايـات �ـ� املر¢ـ3jن مـن 
ســــيعا بــــذلك 

ً
� الوظــــائفتحقيــــق Bاختيــــار الكفــــاءات مــــن شــــاغ �ـــ ة �ـ ا ر تطلعــــات الــــو  �ــــ� التعليميــــة ز

� الوظـائف تملوقـد اشـتة؛ مختلف املواقع ، و�� مختلـف اu�kـات IشـرافيBليـف شـاغaضـوابط ت 
�� الوظـــــائف التعليميـــــة عBـــــA النحـــــو التـــــا{Bس: التعليميـــــة جميـــــع شـــــاغ �ـــــ� املـــــدا الفئـــــات ، ورالفئـــــات 

ات ال12بيـــــة والتعلـــــيم، وIشـــــرافية ة ، ورإدا ا رالـــــو أ hiـــــا؛ وقـــــد جميـــــع اu�kـــــات Iشـــــرافيةوز
ُ

�ـــــذهقـــــرت  
-ــر ال12بيــة والتعلـيم لتعلــيم البنــ3ن الـدكتو ســعيد امللــيص خمــسة الـضوابط ر ال�ــb اعتمــد�ا نائـب و ز

 �التأ�يـــل العل�ـــb ، وا��kـــ1ة العمليـــة وال12بو-ـــة ، وا��kـــ1ة : متطلبـــات مuنيـــة لل12شـــيح عBـــA ضـــوhoا و�ـــ
ة التعليم،(العملية ، والصفات ال��صية باإلضافة إ{A الضوابط ا�kاصة بaل فئة  ا رو   . )2007 ز

اسـات ال�ـb تؤكـد عBـA أ�ميـة تـوافر املعـاي13 ا�kيـدة �ـ� اختيـار  ركما جاءت العديد مـن الد
اســـة ســـالمة  ال�ـــb بي�ـــت ســـلبيات معـــاي13 اختيـــار قيـــادات التعلـــيم و�ـــ� ) 2020(رقيــادات التعلـــيم كد

اســـة كـــال مـــن أبـــو شـــو-مة  املقابـــل اق12حـــت ســـبال ملواجhruـــا؛ كمـــا نجـــد أن د
ً ً

12حـــت وال�ـــb اق) 2016(ر
ات �ساســــية وال12بو-ــــة وكــــذلك املــــؤ�الت العلميــــة ال12بو-ـــــة  رثمانيــــة معــــاي13 تتعلــــق بــــاألخالق واملuــــا
اسـة  روا1��kة العملية وا�kصائص والسمات ال��ـصية و التقـو-م وطرائـق �ختيـار والكفايـات؛ ود

 �ــــة، وال12بو-ـــــة ومعـــــاي13 الـــــسمات ا) 2007(ثلÜـــــ ل��ـــــصية وال�ـــــb اق12حـــــت معـــــاي13 املـــــؤ�الت العلميـ
؛ تؤكــدان أيــضا  للقيـادات ال12بو-ــة ومعــاي13 ا��kــ1ة العمليــة للقائـد ال12بــو �ــ� مجــال العمــل Iدار

ً
ي ي

ة وأ�مية إعادة النظر والبحث املستمر �� نظم اختيار قيادات التعليم   . ورعAB ضر

وتــأ�ي مدونـــة قواعـــد الـــسلوك الـــوظيفي وأخالقيـــات الوظيفـــة العامـــة وال�ـــb تـــم اعتماد�ـــا 
قــم vعــد قـــر اء  رار موافقــة مجلـــس الـــو -خ ) 555(زر �ــا إحـــدى مخرجـــات 25/12/1437روتـــا ر�ــــ، باعتبا

د الgشر-ة �� �جuزة اajkومية، وال�b انطلقت من برنامج التحـو  لبرنامج امللك سلمان لتنمية املوا ر
 bÈؤ-ة اململكـة 2020الوط د الgـشر-ة 2030ر، و ة املـوا ا ¯ع ال�ـb تب�ـت فكر¬hـا و ر، وإحـدى املـشا ر قبـل زر

اســــhrا vــــشaل واف لتواكـــب املراحــــل التاليــــة ال�ـــb �ع�ــــشuا التنميــــة  ٍخمـــس ســــنوات تقر-بــــا، وتمـــت د ر
ً

-ة �� �افـة �جuـزة اajkوميـة، واملنطلقـة مـن �عـاليم الـدين Iسـالمي اjkنيـف �ـ� العمـل الـذي  رIدا
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ًيقوم بھ املسلم وعليھ يتقاSTß �جر، إ{A جانب أ«hا �عد جزءا أساسيا من متطلبا ت العمل ملوظفي ً
د الgشر-ة ال�Ô bستوجب عل�hم تطبيقuا  ة املوا ا رو ر د الgشر-ة، (ز ة املوا ا رو ر   .)2016ز

اسة   :رمشHلة الد

 �-ة عI ABطالق، فالقيادي � ر�عد عملية اختيار قيادات التعليم من أ�م العمليات Iدا
وموجــھ ا��تمــع، املنظمــات التعليميــة �ــو مــن يبÈــb ¢�ــصية قائــد املــستقبل ومخطــط الــسياسات 

ر جــدا وضـع املعــاي13 و�سـس املناســبة الختيـار القيـادي �ــ� التعلـيم وح�ــS نـضمن بنــاء  ًومـن الـضر ً ي و
  .ً×jيحا لقيادة املستقبل

ت نتائجuا إ{ـA وجـود معوقـات تواجـھ تطبيـق معـاي13  اسات أشا ر حيث نجد أن vعض الد ر
اســــة حـــسن   املعوقـــات محدوديـــة الــــضوابط زو�انـــت أبـــر تلــــك) 2017(راختيـــار قيـــادات التعلـــيم كد

ــــب الـــــسمات  ــــع ا�kوانـ ــــ1ز جميـ ـــابالت ال��ـــــصية ال ت�ـ واملعـــــاي13 ا�kاصـــــة ب12شـــــيح املـــــديرات وأن املقــ
اســة مجموعــة مـن املعــاي13 املق12حــة �ــ� ضــوء عــدد مــن  رالقياديـة للمر¢ــjة و�ــ� املقابــل اق12حــت الد

اســات hiــدف تطــو ة إجــراء د را��kــ1ات ا�jليــة والعامليــة، وأوصــت بــضر -ر معــاي13 اختيــار مـــديرات ور
ة التعليم ا س بو راملدا   . زر

اسـات إ{ـA إعـادة النظـر �ـ� معـاي13 اختيـار القيـادات والعمــل  رلـذلك سـعت العديـد مـن الد
اســــة �حمــــر  ات واملتغ3ــــ1ات اjkديثــــة، حيـــث نجــــد أن د يعBـــA بنــــاء معــــاي13 تواكـــب التطــــو ر ) 2020(ر

�ـــ� بنــــاء معـــاي13 اختيــــار القيــــادات �ـــدفت إ{ــــA تحليـــل أوجــــھ Iفـــادة مــــن ا��kــــ1ات الدوليـــة  والعر�يــــة 
اسة الز�را¦ي  �دفت إ{ـA بنـاء مـصفوفة ) 2019(ر��اديمية �� ا�kامعات السعودية، وكذلك د bال�

س ��ليـــة بمحافظـــة الطـــائف  رمعــاي13 وفـــق أســـس علميــة الختيـــار املـــشرف ال12بــو املقـــيم �ـــ� املــدا ي
و�يـــة و ب vعـــض الـــدو �و رالتعليميـــة �ـــ� ضـــوء تجـــا ل اســــة ر رáعـــض الـــدو العر�يـــة، وأيـــضا �ـــدفت د

ً ل
إ{A تطو-ر معاي13 اختيار املشرف3ن ال12بو-3ن باململكة العر�ية السعودية �� ضوء ) 2020(القحطا¦ي 

-ة    .2030ؤر

و�مـــا أن مدونـــة الـــسلوك الـــوظيفي وأخالقيـــات الوظيفـــة العامـــة �عـــد Iطـــار العـــام الـــذي 
أل«hا تؤكـد عBـA املعـاي13 و�خـالق والقـيم ال�ـb يجـب أن يجب عAB قادات التعليم التقيد والعمل بھ، 

 AــBم ع�يتحBــhi Aــا قــادات التعلــيم أثنــاء أداhoــم واجبــا¬hم، ومــن ثــم ف¹ــb القواعــد ال�ــb يؤمــل أن �ــسا
تقــــاء بمـــــستو جـــــودة ا�kــــدمات التعليميـــــة وتطو-ر�ـــــا؛ وتأس�ــــسا عBـــــA مـــــا ســـــبق  � �ًنحــــو فاعـــــل �ـــــ ى ر

� القBـــاغ ـــن وأل�ميــــة املوضـــــوع، وحيـــــث إن شـ ة التعلـــــيم باململكــــة العر�يـــــة الـــــسعودية مــ ا ريـــــادات بـــــو ز
د الgـــــشر-ة وتطبــــق �ـــــ� حقuــــم قواعـــــد الــــسلوك الـــــوظيفي وأخالقيــــات الوظيفـــــة  ة املــــوا ا رمــــوظفي و ر ز

�ــذا ا��ـــال لــذلك �ــدفت �ـــذه -عBــA حـــد علــم الباحثــة-العامــة، وأنــھ  �اســـات ســبقت �ــ ر ال توجــد د
اســة إ{ــA وضـــع مــصفوفة  ســات قيــادات التعلـــيم �ــ� ضـــوء  مق12حـــة لتطــو-رمعــاي13رالد ر اختيـــار ومما

�ما : مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة، لإلجابة عن السؤال الرئ�bTâ التا{
ـــادات التعلــــيم �ــــ� ضــــوء مدونــــة قواعــــد املعــــاي13مــــصفوفة  ســــات قيـ ر املق12حــــة لتطــــو-ر اختيــــار ومما

 السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة؟

اسةأسئ   :رلة الد

ة ؟ .1 ا رما واقع املعاي13 املعتمدة �� اختيار قيادات التعليم بالو  ز
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مــا أوجــھ Iفــادة مــن مدونــة قواعــد الــسلوك الــوظيفي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة �ــ� بنــاء  .2
  مصفوفة معاي13 اختيار قيادات التعليم؟ 

ة �� ضوء الواق .3 ا رما املعاي13 املق12حة الختيار قيادات التعليم بالو ع ومدونة قواعد السلوك ز
  الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة؟

اسة ئـ�س وضـع مـصفوفة  :رأJداف الد اسـة vـشaل  ر�ـدفت الد  مق12حـة لتطـو-ر اختيـار معـاي13ر
سات قيادات التعليم �� ضوء مدونـة قواعـد الـسلوك الـوظيفي وأخالقيـات الوظيفـة العامـة ، رومما

  :وذلك من خالل ��داف الفرعية التالية

ةلتعرف عABا .1 ا ر واقع املعاي13 املعتمدة �� اختيار قيادات التعليم بالو   ..ز

2.  �التعرف عAB أوجھ Iفادة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفـة العامـة �ـ
  .بناء مصفوفة معاي13 اختيار قيادات التعليم

3. � ضـــوء مدونـــة قواعـــد بنـــاء مـــصفوفة مق12حـــة مـــن املعـــاي13 العامـــة الختيـــار قيـــادات التعلـــيم �ـــ
  .السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

اسة   :رأJمية الد

اسة اjkالية من خالل ا�kوانب التالية: JKمية العلمية �مية العلمية للد� ¨äرتت:  

يأ�ميــة القيــادة بوجـــھ عــام و�ـــ� ا��ــال ال12بـــو بوجــھ خاصـــة ومــا ي12تـــب عBــA فاعليhrـــا مــن آثـــار  •
  .إيجابية

ا • رت�نـاو الد ســة أحـد املفــا�يم التنظيميـة املuمــة �ــ� مواجuـة التحــديات املرتبطـة بالقيــادة و�ــ� ل
ة التعليم ا رمعاي13 اختيار القيادات التعليمية بو   .ز

�طuا بمعاي13 اختيار القيادات  • اسة معاي13 السلوك و�خالق الوظيفي العامة و ركما تناو الد ر ل
  .التعليمية

اسة اjkالية  • رمن املأمو أن تaو الد ن إضافة علمية للمكتبة ا�kامعية املتخصصة �� القيادة ل
ة ال12بو-ة vشaل عام   . رvشaل خاص و�اإلدا

اسة اjkالية من خالل ا�kوانب التالية :JKمية العملية �مية العملية للد� ¨äرتت:  

•  �ة التعليم � ا ج ب�تائج وتوصيات يؤمل أن Ôستفيد م´hا أ×jاب القرار واملسئول3ن �� و را�kر ز و
  .بيق معاي13 اختيار القيادات التعليميةتط

التغذيـــة الراجعـــة للمـــسئول3ن عـــن تطـــو-ر القيـــادات التعليميـــة باالســـتفادة مـــن مدونـــة قواعـــد  •
  .السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

اسـات  • اسة �� فتح ا��ال أمـام البـاحث3ن واملuتمـ3ن إلجـراء أبحـاث ود ريمكن أن �سuم �ذه الد ر
ة التعليم �� تطبيق معاي13 اختيار القيادات التعليميةمستقبلية �ساع ا رد و   .ز

  



 
التعليم في مصفوفة معايير مقترحة لتطوير اختيار وممارسات قيادات 

 ضوء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة
  البندري بنت سعود الرشود/ د

  

 

 

414 

اسة    :رمنLM الد

اســـة وأســـئلhrا وأ�ـــدافuا،  راتبعـــت الباحثـــة املـــن]Z الوصـــفي الوثـــائقي ملالءمتـــھ ملـــشaلة الد
ىوالـــذي Ôعــــرف بأنــــھ �ســـلوب الــــذي ¿hــــتم بتحليـــل محتــــو الــــ�çالت التعليميـــة و�ــــ��يص وضــــعuا 

لعAB الوصو إ{ـA 12بو-ة ا��تلفة �األحaام والقوان3ن واللوائح وذلك hiدف الرا�ن وتحليل الوثائق ال
ن، (النتائج املناسبة املرتبطة بموضوع البحث الوثائقي    )56، ص2020والقحطا¦ي وآخر

اسة   :رحدود الد

تحددت اjkدود املوضـوعية �ـ� بنـاء معـاي13 عامـة الختيـار قيـادات التعلـيم  :اNOدود املوضوعية
س( ات التعليم - قيادات إشرافية–ية رقيادات مد ة–ر قيادات إدا ا ر القيادات العليا بالو كما �و - ) ز

قم  � ا�kدو � ¨Óرمو � ضـوء مدونـة قواعـد الـسلوك الـوظيفي وأخالقيـات الوظيفـة العامـة -) 1(ل� 
مالئـــھ  ســـائھ و زفيمــا يتعلـــق بالـــسلوك و�خـــالق العامـــة وســـلوكھ وأخالقــھ اتجـــاه ا�kمuـــو واتجـــاه ر ؤ ر

وسيھ اتؤمر   .ر وا�jظو

ا¾bT  :اNOدود الزمانية   .م2022 -�ـ1443رالفصل الثا¦ي من العام الد

قم  رجدو    ): 1(ل

  قيادات التعليم

 املنصب القيادي الفئة القيادي

سية سة رالقيادات املد كيل مد سة و رمدير مد  ور

ناملشرفو ال12بو-و �� جميع اu�kات Iشرافية القيادات Iشرافية  ن

ا ات ال12بو-ــــة �ــــ�  ت التعليمرالقيادات بإدا ســــية وIدا ن املد ن التعليميــــة والــــشؤ اء الــــشؤ رمــــد ر ور و
اء  اء مراكــز Iشــراف ال12بــو ومــساعدي مـــد راu�kــات Iشــرافية ومــد ير

 يIشراف ال12بو

ة ا رالقيادات بالو ات،  ز ـــيم، ومــــــــــدير Iدا ـــــدير التعلـــــــ رمــــــــــشرفو العمــــــــــوم، ومــــــــــساعدو مـــــ و ي
ــــــو-ر تقنيــــــــات التعلــــــــ ـــاZè، وتطــ ــــو-م وا�kــــــــودة، ومــــــــشرفو املنـــــ يم، والتقــــ

ــــــوث، وال�ــــــــ1امج  ـــــارج، والتخطـــــــيط والبحـ ـــــسعودية �ـــــــ� ا�kــ س الــ ــــدا رواملـــ
عات  وواملشر

اسة   :رمصطNWات الد

ـــــصلة لكث3ـــــــ1 مــــــن �vعــــــاد الــــــسيaولوجية و�جتماعيــــــة والعلميـــــــة : املعــــــاي"� .1 ــــا محـ ــــرف بأ«hــ �عــ
ة اjkقيقيـة للموضــوع املـراد تق و-مــھ أو روال12بو-ـة يمكـن مــن خـالل تطبيقuـا أن �عــرف الـصو

  ).21، ص2000اللقا¦ي وا�kمل،(لالوصو إ{A أحaام عAB الbTéء الذي تقومھ 

و�عـــرف إجرائيــــا
ً

ــار :  بأ«hـــا ا�ajــــات أو �ســـس ال�ــــb يمكــــن �ســـتفادة م´hــــا �ـــ� عمليــــة اختيــ
سية ة التعليم بمختلف مستو-ا¬hا العليا وIشرافية واملد ا رقيادات و ر   .ز



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد
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ة القائد �� املنظمة التعليمية عAB �عرف القيادة ال: التعليميةالقيادات  .2 رتعليمية بأ«hا مقد
الــسعود، (التـأث13 �ــ� ســلوك العــامل3ن معــھ، للعمــل برغبــة مــن أجــل تحقيــق أ�ــداف محــددة 

   ). ٥، ص٢٠١٥

� املناصـــــب القياديـــــة : و-مكــــن �عر-ـــــف قيـــــادات التعلــــيم إجرائيـــــاBم �¢ــــ�اص شـــــاغh»بـــــأ
ـــع � ة التعلــــيم، واملــــسئولو عــــن توجيــــھ ودفـ ا نبــــو ر ة بمختلــــف مــــستو-ا¬hا العليــــا ز ا رفــــراد داخــــل الــــو ز
ة ا سية نحو تحقيق أ�داف الو روIشرافية واملد   .زر

ــb �ــــ�  :و�عــــرف إجرائيــــا بأ«hــــا :  اختيــــار القــــادةمعــــاي"� .3 ط ال�ــ ومجموعــــة مــــن الــــضوابط والــــشر
� املناصــب القياديــة داخــل ضــوhoا يــتم اختيــار Bا العليــا املؤســساتشــاغh¬بمختلــف مــستو-ا 

  .املؤسسة نحو تحقيق أ�داف وIشرافية

  :التطو�ر .4

Ôّعـــــرف تطـــــو-ر �داء املؤســـــbTâ بأنــــــھ ِّ َّ َ ُ ُ" : AــــــBــــل، �عتمـــــد ع اســـــ12اتيجية مخططـــــة ألجــــــل طو-ـ
-ــادة كفاء¬hــا جــاد " (زا�kوانــب الــسلوكية والعمليــة، و¬hــدف إ{ــA تطــو-ر املؤســسة؛ لتحــس3ن أداhoــا و

  ). 18، 2009الرب، 

عرفھ ما�ر  ّ̄و سـات وأ¦ـشطة متaاملـة خطة ط: "بأنھ) 35، 2007(ُ رو-لة املـدى لتطـو-ر مما
ُو�عتمد ا�kطة عAB مجuود �عاو¦ي ب3ن أطراف عديدة ترا�� الب�ئة ال�ـb . للمؤسسة؛ لتحس3ن أداhoا

  ". �عمل ف�hا املؤسسة

ـــو-ر إجرائيـــــا بأنــــــھ عـــــرف التطــ ̄و
ً

ـــة ومنظمــــــة تتـــــضمن خطـــــوات وإجــــــراءات :  ســ ــــة مدر وخطـ
ـــات محـــــددة لل´hـــــوض بمعـــــاي13 اختيـــــار  س �ـــــ� ومتطلبــ ـــد الـــــسلوك رقـــــادة املـــــدا �ـــــ� ضـــــوء مدونـــــة قواعــ

  .الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

  :ي;طار النظر

  : مف^وم القيادة التعليمية .1

�عــددت مفــا�يم القيــادة وتنوعــت بتعــدد �تجا�ــات و�طــر النظر-ــة حيــث يمكــن النظــر 
يإل�hا كدو اجتما�� تر�و أو �وظيفة اجتماعية أو كسمة ¢�صية كما يمكـ ن النظـر إل�hـا كعمليـة ر

ســلوكية، إال أن ثمــة قاســما مــش�12ا بي´hمــا، وفيمــا يBــ� عــرض مــوجز لــبعض التعر-فــات ال�ــb تناولــت 
ً ً

 : مفuوم القيادة بصفة عامة و�� مجال التعليم بصفة خاصة

، يقود الدابة من أمامuا و¯سوقuا ) ق و د(�عرف القيادة لغة من الفعل  قو�و ضد السو ْ

ال�b تقدم Iبل وتألفuا، و�سـم : ق من أمام والسو من خلف، والقائدة من Iبلمن خلفuا فالقود
، (من ذلك �لھ القيادة، و�نقياد �و ا�kضوع    ).533، ص1994رابن منظو

ة عBــA التـــأث13 �ــ� ±خــر-ن مـــن أجــل تحقيــق أ�ـــداف  رواصــطالحا �عــرف القيــادة بأ«hـــا القــد
ً

و�عÈـــb كـــذلك الـــسلوك . حـــركuم �ـــ� اتجا�ـــات معينـــةمحـــددة، و�ـــ� الـــسلوك الـــذي يوجـــھ ±خـــر-ن و-
ـــة والز�ــــي، (الــــذي يقــــوم بــــھ الفــــرد، حيــــث يوجــــھ ¦ــــشاط ا�kماعــــة نحــــو �ــــدف مــــش12ك  م، 2004فليـ

، و�عــرف بأ«hــا التــأث13 عBــA ســلوك �فــراد وتــدعيمuم بالــشaل الــذي يحفــز�م عBــA اjkفــاظ )199ص
-ة محددة  ؤعAB املستو املطلوب لتحقيق ر  )425، ص 2001�اشم، (ى



 
التعليم في مصفوفة معايير مقترحة لتطوير اختيار وممارسات قيادات 

 ضوء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة
  البندري بنت سعود الرشود/ د

  

 

 

416 

ىو�عـرف القيـادة التعليميــة بأ«hـا مجموعـة مــن العمليـات القياديـة عBــA املـستو التنفيــذي 
 bTâتــوف13 منـاخ فكــر ونفــ Aإ{ــ AÎـس� bتــتم عـن طر-ــق عمــل ا��موعـات املتعاونــة وال�ــ bوال�ــ ،bـÈيوالف
ًومادي مناسبة، محفزا ومرغبا �ـ� العمـل الفـردي وا�kمـا�� املـنظم مـن أجـل تحقيـق أ�ـداف تر�و-ـة ً 

  )٤، ص٢٠١٣الغامدي، (محددة باملنظمات التعليمية 

  :مB�رات وجود معاي"� وا`Nة ل �شيح القادة .2

ترتبط أ�مية توف13 معاي13 و آليات �عي3ن واختيار القيادات �� املؤسسات التعليمية، بما 
-ة ومتاvعhrا بالشaل �ك�1 تقع مسؤ وتتمÕ3 بھ من أدوار فتنفيذ �عمال ��اديمية وIدا ليhrا عAB ر

عت�ـــ1 أداؤه ا�kطـــوة �و{ـــA للتحـــس3ن والتطـــو-ر والتنميـــة، ومـــن أجـــل تنفيـــذ �ـــذه  قائـــد املؤســـسة، ̄و
تقــاء بمــستو أداء القيــادة واملؤســسة،  ، ولaــي تحقــق املؤســسة أ�ــدافuا، و� ى�عمـال بمــن]Z واÓـ̈ـ ر

اســة دمحم -ــة تؤكــد د فــق تلــك الر ريجــب أن يaــو القائــد عBــA قــدر عــال مــن الكفــاءة، و ؤ و أن ) 2017( ن
تــوف13 معــاي13 مؤســسية موضــوعية الختيــار القيــادات Ôــساعد عBــA تحقيــق ��ــداف، وعBــA تحقيــق 
ضــا املــستفيد، فتــوفر vعــض الكفايــات لــدى القــادة،  رجــودة �داء �ــ� مؤســسات التعلــيم، وتحقيــق 

فع أداء املنظمات  �  .رس�سا�م �

 �}1õو-ـذكر بر-ـك و-ـل وتـاي(Breakwell, G. M., & Tytherleigh, M. Y. 2010) نتـائج � �ـ
ات القائــد، حيــث إن أغلـــب  ابــط بــ3ن أداء املؤســسة و خــصائص وســمات ومuــا اســhrم أن �نــاك  رد ر ر
 �ات ت�ناســب مــع أ�ــداف املؤســسة، بالتــا{ اســة تقــوم بتعيــ3ن قــادة لــد¿hم مuــا راملؤســسات عينــة الد ر

ًيaـو التم3ـÕ أمـرا مؤكـدا، لـذا يجـب عBـA املؤسـسات التعليميـة تحديـد ا مـة للقائـد وال�ـb ن ات الال زملuـا ر
-بـھ ت�ناسـب مـع �ـذه �حتياجـات، و-جـب تطبيـق أدوات  رتخدم أ�دافuا، وأن يتم تـصميم بـرامج تد
مختلفــة لتقــو-م أداء املتقــدم3ن للمناصــب القياديــة، مــن أجــل التعــرف عBــA نقــاط الــضعف والقــوة 

-ب القادة عل�hا �� مuا. والتمÕ3 للعضو م تد ات الال رومن املuا ز رات عمليات تقيـيم �داء، وملـا �انـت ر
ك نتـائج  ة املعـاي13 �ـ� نيو-ـو رعملية توف13 معاي13 مؤسسية الختيار القيادات مuمـة، فقـد ¦ـشرت إدا ر
اختبــــار تـــــم إجــــراؤه عBـــــA القيــــادات، وال�ـــــb أكــــدت أ�ميـــــة وضــــع معـــــاي13 موضــــوعية الختيـــــار القـــــادة 

-h²م عAB أسس القيادة واjkوكمة    ).2017دمحم، (روتد

نة لبعض جوائز التمÕ3 عامليا وعر�يا و��) 2013(رقد قام غبو و النموذج �مر-aي : (ربمقا
-ج" �يـة"رمالaوم بالـد ، نمـوذج دáـي لـألداء اajkـومي، الـشيخ خليفـة ”EFQM“ ر، ونمـوذج ا�kـائزة �و

نـة، ل، وقد �ان معيار القيادة �و أو معيـار �ـ)للتمÕ3، امللك عبد هللا الثا¦ي، امللك عبد العز-ز ر� املقا
و-الحــظ وجــوده كمعيــار للتقيــيم �ــ� �ــل ا�kــوائز و�معــدل نقــاط مرتفــع، و-ــدل ذلــك أنــھ مــن املعــاي13 

Õامـة وذو دو مــؤثر ألداء متم3ــuعــدد مــن املعــاي13 الفرعيــة، )2017الطــالع، (رال AــBي، و-حتــو املعيـار ع
-ة فإن �عتماد عAB امل. من ضم´hا معيار اختيار القيادات فق تلك الر ؤو عاي13 العلمية املوضوعية و

ـسuل  الختيار القادة لھ أ�مية كب13ة �� تحس3ن أداء املؤسسات، حيث أنھ يؤكـد مبـدأ الـشفافية، ̄و
ـساعد  -gيـة للقيـادات، ̄و ساعد عAB التعرف عAB �حتياجات التد رعمليات املساءلة وا�jاسgية، ̄و

�-ب مـــن أجـــل عمليـــة التعاقـــب ى�ـــ� التعر-ـــف بمـــستو �داء املتوقـــع للقائـــد، و¯ـــساعد أيـــضا �ـــ ر التـــد
نو-جب أن تبSÈ املعاي13 اس�نادا عAB املعاي13 املuنية اjkديثة، وأن تaـو �ـ� ا�jـك الختيـار . القيادي

عـــة ). 2019ا�kبيBـــ�،(وتقيـــيم القيـــادات  أن التحديـــد الـــدقيق ملuــــام ) 2016(روتتفـــق مـــع ذلــــك بـــن ز
 . د �� تحس3ن �داءالقيادات، وتحديد مؤشرات دقيقة لقياس �داء، يفي

ة التعلــيم، (أJميــة معـــاي"� اختيــار قيـــادات التعلـــيم  .3 ا رو تتـــä¨ أ�ميــة معـــاي13 اختيـــار : )2007ز
��ا عAB النحو التا{  :زقادة التعليم من خالل عدة نقاط يمكن إيجا
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 .إيجاد نظام شامل وموحد الختيار قيادات التعليم ا��تلفة •

� ترشيح واختيار قيادا¬hاالتaامل ب3ن مستو-ات وقطاعات التعليم � •.  

 .توحيد إجراءات الضوابط العامة �� القطاعات التعليمية، وتaاملuا •

  .تحديد متطلبات التaليف �� املر¢¨ القيادي �� جوانب معينة •

ة • ا رضمان توافر الضوابط العامة �� القيادي3ن بمختلف اu�kات بالو  . ز

 .لتعليم، وضمان كفاء¬hم النوعية املتمÕ3ةالتأكيد عAB أعAB معاي13 املuنية الختيار قيادات ا •

تفاع الكفاءة املuنية �� أداء القيادات العاملة بھ • تباط كفاءة �داء �� النظام التعلي�b با را   .ر

ا النظــــام  • ــ ـــ� تحقيــــق ��ــــداف ال12بو-ــــة وال�ــــ1امج ال12بو-ــــة ال�ــــb يتgنا�ــ ــيم �ـ ردو قيــــادات التعلــ
bالتعلي�. 

ــــادات ذات كفــــــاءة مuن • ـــة إ{ــــــA قيــ ة عBــــــA مواجuــــــة التحــــــديات ال12بو-ــــــة اjkاجـــ ريــــــة عاليــــــة قــــــاد
  .املعاصرة

ة التعليم، (تطبيق املعاي"� �
 اختيار قيادات التعليم  فوائد .4 ا رو تطبيق  تتعدد فوائد: )2007ز
�  :املعاي13 �� اختيار قيادات التعليم و-مكن تناولuا بإيجاز عAB النحو التا{

قيــادات التعلـيم Ôــسuم �ـ� دعــم نظـام التعلــيم إن العمـل عBــA تطبيـق معــاي13 اختيـار : املuنيـة •
�ـــ� �داء القيـــادي املـــدعوم بـــا1��kات العمليـــة  بالكفـــاءات ال�ـــb تتمتـــع بقـــد عـــا{� مـــن املuنيـــة 

  .ًوالعلمية، مما ينعكس إيجابيا عAB العملية التعليمية

إنھ عند العمـل و�خـذ بمعـاي13 وضـوابط اختيـار قيـادات التعلـيم سيـضمن ترشـيح : الكفاءة •
 .يادات تتمتع بقدر عا{� من الكفاءة �� �داء وال�b من شأ«hا الرفع من إنتاجية العملق

-ــة • ة : راملعيا ربحيــث يــضمن تطبيــق املعــاي13 تــوافر ضــوابط وصــفات محــددة مــن حيــث ا�kــدا
ـــا  والكفــــاءة �ــــ� القيــــادات التعليميــــة؛ ممــــا ســــ13فع مــــن مuنيــــة قيــــادات النظــــام التعلي�ــــb؛ ممـ

 . اáي عAB مخرجات التعليمنسيaو لھ �ثر Iيج

إن توحيــــد معـــــاي13 وضــــوابط وإجــــراءات اختيـــــار القيــــادات التعليميــــة ل�ـــــشملuم : الــــشمولية •
ة، س�ـــــسuل التaامــــل �ـــــ� �دوار القياديــــة وتبـــــادل  ا رجميعــــا عBـــــA املــــستو-ات ا��تلفـــــة بــــالو ز ً

 . املواقع ب3ن القيادات عند اjkاجة

ىb تتمتـــع بمـــستو عـــا{� مـــن املuنيـــة والتأ�يـــل نيؤمـــل أن تaـــو �ـــذه القيـــادات ال�ـــ: التفاعليـــة •
ة  روالتمÕ3، أن تaو قاد  عAB مواجuة املستجدات واملتغ13ات املعاصرة والتفاعـل -بإذن هللا-ن

ة، ممـــا Ôــــسuل  ا ــا الـــو ات الذاتيـــة أو مـــن خــــالل ال�ـــ1امج ال�ـــb تنظمuــ رمعuـــا مـــن خـــالل املبــــاد زر
ات العلمية والت ة �� مسايرة التطو ا رتحقيق أ�داف الو  .قنية �� مجال التعليمرز
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ة .5 ا راملعاير املعتمدة حاليا �
 اختيار قيادات التعليم بالو ز
ً

ة التعليم، (  ا رو  :)2007ز

� الوظائف التعليمية ا�kديدة مدة التaليف بمuام قيادية وإشرافية Bحددت ضوابط شاغ
áع سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة عAB أن تaو أو سنة تجر-gية ل لتر�و-ة بأ ن لتحقق من ر

وأقرت الضوابط ال�b اعتمد�ا نائب . صالحية املaلف �� إنجاز مuام العمل املaلف بھ قبل تثgيتھ 
-ر ال12بية والتعليم لتعليم البن3ن الدكتو سعيد املليص خمسة متطلبات مuنية جديدة لل12شيح  رو ز

 �العملية ، والصفات التأ�يل العل�b ، وا1��kة العملية وال12بو-ة ، وا1��kة : عAB ضوhoا و�
  . ال��صية باإلضافة إ{A الضوابط ا�kاصة بaل فئة 

ة  ا � الوظائف التعليمية مصنف3ن وفق ثالثة مجاالت �� جuاز الوBروتم إعداد ضوابط شاغ ز
سة  عات املؤقتة ، أما داخل املد ات ال12بو-ة ومشر�� العموم وال�1امج واملشر رو�شمل مدير Iدا ور ي

سة و ائد رف�شمل مدير املد ركيلuا واملرشد الطالáي وأم3ن مصادر التعلم ومعلم املو�و�3ن و و
ة ال12بية والتعليم من مشرف3ن تر�و-3ن  رال�شاط ، وا��ال الثالث يخص العامل3ن املaلف3ن �� إدا
سية ، ومساعدي  ات تر�و-ة ومراكز إشراف تر�و ، ومدير الشئو التعليمية واملد رومدير إدا نر ي ي ي

ات ال12بية والتعليم فb¹ يمدير ال12بية وا Iشراف : رلتعليم أما الفئات ال�b �شملuا الضوابط �� إدا
شاد ، والتوعية Iسالمية ، والتقو-م الشامل ،  Iب و�بتعاث ، والتوجيھ و- رال12بو ، والتد ر ي

سية ، والتعليم ±{� ، و�رامج محو � مية ، روال�شاط الطالáي ، وال12بية ا�kاصة ، والتجÕ3uات املد
ات والقبو ، وشئو املعلم3ن ، والتخطيط والتطو-ر ال12بو ، والتخطيط  يواملو�و�3ن ، و�ختبا ن ل ر

¾bT ، وIعالم ال12بو  ياملد   ر

�اسة، حيث كما جاء �  روستقتصر الباحثة عAB ذكر الضوابط ال�b تتعلق بمجتمع الد
� الوظائف التعليميBليف شاغaاصة لت�kسالفصل الثا¦ي الضوابط ا سة  (رة �� املدا رمدير املد

كيلuا سة مدة ال تقل عن س�ت3ن نأن يaو املر¢¨ مديرا): وو بأداء ال يقل عن  رقد عمل وكيال ملد
سة العمل مديرا - �� الس�ت3ن �خ13ت3ن) ممتاز ( أن يقبل املر¢¨ لو�الة املد

ً
عند اjkاجة ، أو  ر

العودة معلما
ً

س  التخطيط واملتاvعة : ( الكفايات القيادية أن تتوفر �� املر¢¨  -ر �� إحدى املدا
-ر والتقو-م ، ¯س وتطو-ره ، إعداد التقا ات �تصال ، تقو-م التد ة �جتماعات ، مuا رإدا ر ر  ر

   ).وا�kطابات ، وتطبيق مفا�يم ومعاي13 ا�kودة الشاملة 

يل12بو �� �شراف االضوابط ا�kاصة للتaليف بالعمل وجاء �� الباب الراvع بالفصل الثا¦ي 
 �اسي3ن ��: و�� عAB النحو التا{  رأال تقل خدمة املر¢¨ �� مجال العمل املر¢¨ لھ عن عام3ن د

بخ�1ة املر¢¨ ��  املرحلة الثانو-ة ، وأما مجاالت العمل ال�b ال تتوفر �� املرحلة الثانو-ة فيكتفى
أس العمل مديرا -مرحلhrا   ABسية ع ة املد رأن يaو املر¢¨ إلشراف Iدا ر ر سةن ملدة ال تقل عن  ر ً ملد

سة املر¢¨ إلشراف  -ست سنوات ، م´hا س�تان عAB �قل �� املرحلة الثانو-ة  رأن يaو مدير املد ن
¯س مدة س عملية التد راملواد قد ما   .ال تقل عن ست سنوات ، م´hا س�تان �� املرحلة الثانو-ة  ر

ف كال من كما تطرقت الوثيقة �� الفصل الراvع عAB ضوابط وآليات تaلي
ً

ن  ومدير الشؤ ي
ات ال12بو-ة �� اu�kات Iشرافية ومدير مراكز  سية ومدير Iدا ن املد يالتعليمية ومدير الشؤ ي ري ر و

يIشراف ال12بو ومساعدي مدير Iشراف ال12بو ي ت أن البد ي أن تتوفر فيھ ضوابط ر حيث أشا
ات ال12بية والتعليم  � إدا� �أس : الذكر، إضافة إ{Aالسابقة رالتaليف بالعمل Iشرا�  ABو عaرأن ي ن

áع  ة ال12بية والتعليم ملدة ال تقل عن أ رالعمل مشرفا ًتر�و-ا �� القطاعات Iشرافية ا��تصة �� إدا ر
ً

áع �خ13ة  - سنوات رأن يaو تقدير أدائھ الوظيفي �� السنوات � أن يaو �� متمÕ3ا ��  -)ممتاز( ن
ً

ن
ة �� امليدان ، �البحوث ال12بو-ة، والتخطيط لل�1امج ال12بو-ة زعملھ ، ولھ ¦شاطات وإسuامات بار
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ة  - أن يجيد استخدام اjkاسب ±{� - وتنظيمuا وتقو-مuا رأن تتوفر فيھ السمات القيادية ، والقد
ات التحر-ر-ة ، واملقابلة ال��صية من جuة �ختصاص - عAB التأث13 خلو ملفھ  - راجتياز �ختبا

نية مدة خدمتھ ، وأال يaو قد صدر بحقھ عقو�ة تأديgية ، وأال تaو قد من أي م
jوظات وظيف ن
    .الضوابط ا�kاصة باu�kة Iشرافية ال�b تطلب تaليفھ  -ثب�ت إدانتھ �� قضية قائمة 

 حيث يضوابط تaليف مساعدي مدير ال12بية والتعليمو�� الفصل ا�kامس تم عرض   
ت أن البد  ات ال12بية والتعليم أن تتوفر فيھ ضوابط التaلرأشا � إدا� �السابقة ريف بالعمل Iشرا�

A}التعليم : الذكر، إضافة إ �á))4 ثن�b عشرة سنة فأك1õ ، م´hا 12((نأن تaو خدمتھ � سنوات ع ر أ
 �áع �خ13ة  - Iشرا�� ا��العAB �قل � رأن يaو تقدير �داء الوظيفي �� السنوات �  -) ممتاز ( ن

عقو�ة تأديgية ، وأال  ن م
jوظات وظيفية مدة خدمتھ ، وأال يaو قد صدر بحقھخلو ملفھ من أي
ا نيaو مدان
ً

ة  -�� قضية قائمة  ا ه للمقابلة ال��صية �� الو راجتيا نأن يaو متمÕ3ا ً �� عملھ، ولھ  -زز
ة �� امليدان ، �البحوث ال12بو-ة والتخطيط لل�1امج ال12بو-ة وتنظيمuا  ز¦شاطات وإسuامات بار

ة عAB التأث13  -قو-مuا وت نأن يaو واسع الثقافة وكث13  -رأن تتوفر فيھ السمات القيادية ، والقد
ة عI ABبداع و�بتaار واس�شراف املستقبل ، وIنجاز والدقة ، ومراعاة -�طالع  معاي13  رالقد

سم ±لي -ا�kودة النوعية  ة عAB ترجمة ا�kطط العامة إ{A خطط �شغيلية ، و رالقد مة  اتر زالال
ة التعليمية  -لتنفيذ�ا ات أو أقسام Iدا ريفضل من سبق أن ترأس أحد إدا يفضل حملة  -ر

سميا ً، آخذين �� �عتبار يصدر قرار تaليف  - السمات القيادية راملؤ�الت ال12بو-ة �عAB املعتمدة 
ة  ا ه من صاحب الصالحية بالو رمن يتم اختيا áع سنوا -زر ت قابلة للتجديد ؛ رتحدد مدة التaليف بأ

ة  بقرار من صاحب الصالحية ا ربالو   .ز

� الوظائف التعليمية العامة لضوابط و�� الباب ا�kامس تم عرض ال  Bليف شاغaت
ة ا � الو� �رللعمل Iشرا� � ، حيث أكدت أن البد ز� �أن تتوفر فيھ ضوابط التaليف بالعمل Iشرا�

ات ال12بية والتعليم   ثن�b عشرة ) ١٢( نأن تaو خدمتھ �� التعليم : ة إ{Aالسابقة الذكر، إضافرإدا
áع سنوات عAB �قل �� ) ٤( سنة فأك1õ ، م´hا  نأن يaو تقدير �داء الوظيفي  -�  Iشرا�ا��الر أ

áع �خ13ة  نخلو ملفھ من أي م
jوظات وظيفية طوال خدمتھ ، وأال يaو  - )ممتاز ( ر�� السنوات �
gية ، وأال يaو مداناقد صدر بحقھ عقو�ة تأدي

ً � قضية قائمةن�    -  �ه للمقابلة ال��صية � زاجتيا
ة ا رالو ة �� امليدان ، �البحوث ال12بو-ة  - ز زأن يaو متمÕ3ا ً �� عملھ ، ولھ ¦شاطات وإسuامات بار ن

ة عAB - والتخطيط لل�1امج ال12بو-ة وتنظيمuا وتقو-مuا رأن تتوفر فيھ السمات القيادية ، والقد
ة عI ABبداع و�بتaار واس�شراف املستقبل ، -  نأن يaو واسع الثقافة وكث13 �طالع - التأث13 رالقد

ة عAB ترجمة ا�kطط العامة إ{A خطط  - وIنجاز والدقة ، ومراعاة معاي13 ا�kودة النوعية رالقد
مة لتنفيذ�ا سم ±ليات الال ز�شغيلية ، و ات أو أقس -  ر ام ريفضل من سبق أن ترأس أحد إدا

ة التعليمية سمي - رIدا اريفضل حملة املؤ�الت ال12بو-ة �عAB املعتمدة 
ً

 ، آخذين �� �عتبار 
ة - السمات القيادية ا ه من صاحب الصالحية بالو ريصدر قرار تaليف من يتم اختيا تحدد مدة  - زر

ة ا áع سنوات قابلة للتجديد ؛ بقرار من صاحب الصالحية بالو رالتaليف بأ   . زر
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ـــة .6 ــ ــــة مدونــ ــة العامـــ ــــات الوظيفـــــ ــــوظيفي وأخالقيـــ ــ ــــسلوك الـ ــــد الـــ د ( قواعـــ ــــوا ة املـــ ا رو ر ز
  ):2016الgشر-ة، 

اء بـــــــرقم  ــــرار موافقـــــــة مجلــــــس الـــــــو ت بقـــ ســـــــمية وال�ــــــb صـــــــد ـــــ� وثيقـــــــة  ر�ـ ر -خ ) 555(زر ــــا روتـــ
ل�ــــ وتـــضمنت �ـــ� باhiـــا �و عBـــA مجموعـــة مـــن املـــصط
jات والتعر-فـــات ال�ـــb تناولـــت 25/12/1437

ات تــرتبط وتتعلـــ ق بالعمـــل وأخالقياتــھ �الوظيفـــة العامـــة واملوظــف العـــام والـــسلوك رمفــردات وعبـــا
  .الوظيفي وقواعده وال�Õا�ة والشفافية

وأمـا فيمـا  وتؤكد عBـA أن ±داب و�خـالق Iسـالمية �ـ� �سـاس لـسلوك املوظـف العـام،
ح املــسئولية لــدى املوظــف العــام و¦ــشر املبــادئ وال قــيم ويتعلــق بأ�ــدافuا فإ«hــا ضــمن إطــار تنميــة ر

 AـــBث�ـــث عjkا اhا الدولـــة وســع�uتقــدم bــدمات ال�ـــ�kــا و�عز-ـــز ثقــة املـــواطن3ن باhi امÕخالقيــة و�ل2ـــ�
مaافحـــة الفـــساد والقـــضاء عليـــھ، مـــع �عز-ـــز القـــيم املuنيـــة و�خالقيـــة �ـــ� �عامـــل املوظـــف وعالقتـــھ 

وس3ن ساء واملر ؤبالر   . ؤ

 :وتتضمن Jذه املدونة KحHام التالية

ــــشمل ال: ال�Õا�ـــة • بــــاب الثـــا¦ي للواجبــــات العامــــة ال�ــــb تؤكـــد عBــــA تجنــــب �ـــل مــــا يخــــل vــــشرف ̄و
 Sالوظيفة وتخصيص أوقات العمـل ألداء الواجبـات الوظيفيـة، والعمـل خـارج وقـت العمـل م�ـ
مــا دعــت اjkاجــة إ{ــA ذلــك، والتأكيــد عBــA خدمــة أ�ــداف منظمتــھ ال�ــÔ bعمــل hiــا وغايhrــا، وأن 

ىطبيقuــــا والتحBــــ� بال�Õا�ــــة �ــــ� أي دعــــو قــــضائية أو نيaــــو املوظــــف ملــــم بــــاللوائح و�نظمــــة وت
ـــــضمن ســـــــر-ة املعلومـــــــات  ــــS يــ ك فيـــــــھ، و-تخـــــــذ Iجـــــــراءات الرســـــــمية ح�ـــ ـــــشا ســـــــ�Ô bــ رتحقيـــــــق  ر

Õ3جميع تصرفاتھ و¯عمل بحيادية دو تمي �  .نال��صية لآلخر-ن، و-توA املوضوعية �

 ومراعــاة مــصاk¨ قتؤكــد املدونــة عBــA اح2ــ1ام حقــو ±خــر-ن،: رواجبــات املوظــف اتجــاه ا�kمuــو •
را�kميـع دو اســت�ناء، وأن يتعامـل مــع ا�kمuــو بلباقـة واح2ــ1ام و��Õا�ــة لكـسب ثقتــھ، وكــذلك  ن
ًيتعامل مع الوثائق واملعلومـات vـسر-ة وفقـا للتعليمـات و�نظمـة وأن يمتنـع عـن أي عمـل يـؤثر 

  . رvشaل سلbÙ عAB ثقة ا�kمuو بالوظيفة العامة

سـاء واملر • ؤواجبـات الـزمالء والر وجuـت مدونـة الـسلوك املوظـف العـام إ{ـA تنفيـذ أوامـر : وسـ3نؤ
، و�� حال �انت �ذه �وامر مخالفة للتعليمات و�نظمة فإن  ساء وفق ال�سلسل Iدار يالر ؤ
ًعليــھ بيــان ذلــك لرئ�ـــسھ خطيــا، وكــذلك فعليـــھ التعامــل مــع الـــزمالء بلباقــة واح2ــ1ام وتأســـ�س 

ناء مuنيــة وموضــوعية عاليــة وتقــديم يــد العــو لuــم رعالقــة إيجابيــة معuــم و املــشاركة معuــم بــآ
ت املدونـــة عBـــA عـــدد مـــن املعـــاي13 ال�ـــb تخـــص  رjkـــل مـــشكال¬hم ال�ـــb تواجـــھ عملuـــم، كمـــا أشـــا
ات عـن  وس3ن بأن يaو قدوة حسنة من حيث �لÕ2ام بالتعليمـات و�نظمـة وتنميـة املuـا راملر ن ؤ

-ب و-نقـــل ا��kـــ1ة ال�ـــb حـــاز عل�hـــا إ{ـــA املر ؤطر-ـــق التـــد نوســـ3ن و-ح2ـــ1مuم و-تعامـــل معuـــم بـــدو ر
  . تميÕ3 أو محاباة

ات عامــــة • ات العامــــة عBــــA املوظــــف �إســــاءة :رمحظــــو ـــة ا�jظــــو ر تــــضمن البــــاب الثالــــث للمدونـ
سـة  راستخدام السلطة الوظيفية واستغالل نفوذ�ا الوظيفي وقبو الرشاو أو طلh²ـا أو مما ي ل

�ا، وكـــذلك الÕ2و-ـــر و�¦ــــشغال بالتجـــار  ة مـــن صــــو رأي صـــو ســــة ر روا�kمـــع بــــ3ن الوظيفـــة ومما
فــع الـــشaاو الكيديــة ضــد جuـــات أو أ¢ــ�اص، أو املـــشاركة  خـــصة بــذلك؛ أو  ى�خــر بــدو  ن رى ر
ىبالـــشaو ا�kماعيـــة أو جمـــع أي وثـــائق أو معلومـــات ¢�ـــصية إال إذا �انـــت ضـــمن املتطلبـــات 
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ـــة إفــــشاء أي معلومـــــات أو وثـــــائ -ة للعمـــــل و�ــــ� Iطـــــار النظـــــامي، كمــــا تمنـــــع املدونــ ق أو ورالــــضر
  . يمس�ندات ذات طاvع سر حصل عل�hا من خالل وظيفتھ ح�v Sعد انhrاء خدمتھ

 �كما تحظر Iدالء لوسائل Iعالم بـأي معلومـات أو �عليـق أو تـصر-حات أو مـداخالت �ـ
ـــة، أو توجيــــھ النقــــد إ{ــــA اajkومــــة بوســــائل Iعــــالم  اسـ رموضــــوعات تحــــت التحقيــــق أو البحــــث والد

ض مـع ا�jلية أو الدولية، وكذ رلك تحضر ¦ـشر بيانـات أو خطابـات تنـاقض سياسـة الدولـة أو تتعـا
ا¬hا أو توقيعا¬hا   .رنظمuا السياسية أو إصدا

 �وتناولـت املدونـة حظـر اخــتالس املـال العـام أو التفـر-ط فيــھ أو تبديـده أو التـصرف بـھ �ــ
ــــتغالل مــــــصاujkا ملــــــص
jتھ  ـــــو الدولــــــة أو اســ ـــأي حــــــق مــــــن حقـ ـــــر-ط بـــ ــــر التفـ قغ3ــــــ1 وجــــــھ حــــــق وحظــ
ال��ـــصية أو عـــدم �ـــسليم املمتلaـــات ال�ـــb تخـــص عملــــھ و�حتفـــاظ hiـــا vعـــد انhrـــاء �نتفـــاع hiــــا أو 

تھ ملنفعة ¢�صية أو منفعة أطراف أخر ىاستخدام تلك املمتلaات ال�b بحو   .ز

ات • لتحظر مدونة السلوك قبو �دايا أو ممÕ3ات أو خدمات تقدم للموظف : زال^دايا وAمتيا
aل مـــن �شـــaـــة املوظـــف ســـواء �انـــت مباشـــرة أو غ3ـــ1 مباشـــرة؛ أيـــضا تــؤثر بـــأي شـــ�ًال عBـــA نزا ً

 AـــــBـــــصو عjkجيـــــة دو ا ــــن أي جuـــــة خا ليحـــــضر اjkـــــصو عBـــــA تكـــــر-م أو جـــــائزة أو وســـــام مـ ن رل
سـمية، أو اسـتخدام املعلومـات ا�kاصـة vعملـھ ل
jـصو عBـA ا�kـدمات أو معـامالت  لموافقة  ر

، أو قبــــو �ــــسuيالت خاصــــة أو خــــصوما لخاصــــة مــــن جuــــات أخــــر دين ى رت مــــش12يات مــــن املــــو
 .   املستفيدين من جuة عملھ

مـة مـن الواجبـات ال�ـb تـضبط اسـتخدام : Iن12نت والتقنية • زتضمن الباب الراvع مـن املدونـة ر
املوظــف للتعامــل مــع Iن12نــت بــأن عBــA املوظــف أن يل2ــÕم باســتخدام شــبكة �ن12نــت ألغــراض 

ط امللكيـة الفكر-ــ والعمـل، و�ل2ــÕام بحقـو وشــر ة لل�ـ1امج وامللفــات، كمـا حــضرت �ســتخدام ق
ــــل  ــــامي؛ وتناولــــــت املدونــــــة أيــــــضا أنــــــھ عBــــــA املوظــــــف العمــ ًالغ3ـــــ1 أخال¤ــــــ� أو ال�ــــــشاط غ3ــــــ1 النظــ

مـــة للمحافظـــة عBـــA جuـــاز اjkاســـب ا�kــاص بـــھ أو غ3ـــ1ه مـــن �جuـــزة التقنيـــة،  زبــاإلجراءات الال
ة ا ��تـصة، وأال Ôـستخدم اu�kـاز روحضر تحميل أي برنامج عAB �جuزة � vعـد مراجعـة Iدا

ه ا�kاص أو ما يتعلق  زإال ألغراض العمل مع ا�jافظة عAB املعلومات السر-ة املوجودة �� جuا
بھ كaلمة السر وغ13�ا؛ و�ـش13 املدونـة إ{ـA انـھ يجـب عBـA املوظـف اسـتخدام بر-ـده Iلك12و¦ـي 

مـل وتجنـب اسـتخدامھ نوأن يaو إل¦شاء الرسائل ا�kاصة بالع‘ الذي خصصتھ لھ جuة عملھ
ة ا��تصة   .رلغ13 ذلك، وكذلك تجنب فتح الرسائل مجuولة املصدر إال vعد توج�hات Iدا

�ــة الفــساد • �ــة : رمحا ض بــ3ن املــصاk¨ ومحا رتــضمنت املدونــة �ــ� البــاب ا�kــامس موضــوع التعــا ر
ة ال�ـb تحـدد�ا  رالفساد حيث أكدت املدونة عBـA إفـصاح املوظـف بكتـاب خطـي ل
�uـة أو Iدا
ات ال�ـb تـؤثر بــأي شـaل مـن �شــaال  ض، وعــدم املـشاركة �ـ� القــرا رجuـة عملـھ عــن ذلـك التعـا ر

�ـھ عالقـة بـھ سـاء أي عقــود يaـو ألقا رسـواء مباشـرة أو غ3ـ1 مباشـرة عBـA إ نر �ــة . ً رومـن سـبل محا
ات للتعليمـــــات  ـــاو ـــر عـــــن أي تجــ ـــي لرئ�ـــــسھ املباشــ فـــــع بـــــالغ خطــ زالفـــــساد يجـــــب عBـــــA املوظـــــف  ر

kھ أثناء العمل بوظيفتھو�نظمة وإبالغ اuات ا��تصة عن أي فساد يواجu�.  

يجـــب عBـــA اu�kـــات اajkوميـــة ¦ـــشر �ـــذه املدونـــة والتعر-ـــف hiـــا �ـــ� : مـــا يلـــزم اu�kـــة اajkوميـــة •
املنــصات Iعالميــة لuــم املتعلقــة بــاملوظف3ن، وإبــالغ املــوظف3ن بوجــوب �ل2ــÕام بمــا جــاء hiــا مــن 

�jية للموظــــ ف �ــــ� ب�ئــــة عملــــھ وتلبيــــة متطلباتــــھ �ساســــية ألداء أحaـــام، والhrيئــــة ±منــــة والــــ



 
التعليم في مصفوفة معايير مقترحة لتطوير اختيار وممارسات قيادات 

 ضوء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة
  البندري بنت سعود الرشود/ د

  

 

 

422 

ات واللـوائح و�نظمــة  رالعمـل، وتحقيـق العدالــة وIنـصاف دو تمي3ـÕ مــن خـالل تطبيـق القــرا ن
   .ذات الصلة بذلك

ـــع اللــــــوائح و�نظمــــــة : أحaــــــام ختاميــــــة  • ـــA جميـــ ـــA املوظــــــف vعــــــد �عي�نــــــھ أن يطلــــــع عBـــ يجــــــب عBـــ
�ذه املدونة وم ABعملھ وعv ا والتعليماتhi مÕ2ات وأن يل د hiا من واجبات وأحaام ومحظو را و ر

 �د �ــ د الgـشر-ة باu�kـات اajkوميـة معنيـة ب�ـشر مـا و ة املـوا رأثنـاء أداءه لعملـھ، وأن تaـو إدا ر ر ن
-د املوظف3ن hiا   .و�ذه املدونة وتز

وكما �ـو مالحـظ أن �ـذه املدونـة اشـتملت عBـA املبـادئ العامـة �kميـع اu�kـات اajkوميـة 
 ولم تتضمن املعـاي13 ا�kاصـة بaـل جuـة؛ و�التـا{� Ôـستوجب �مـر مراعـاة املعـاي13 والقواعـد بالدولة،

ـــاي13 املتعلقـــــــة  ـــا أن الباحثـــــــة اقتـــــــصرت عBـــــــA املعــــ ـــــك اu�kـــــــات؛ كمــــ املuنيـــــــة والوظيفيـــــــة ا�kاصـــــــة بتلــ
بالواجبـات باعتبـار أن املر¢̈ـ للمنـصب القيـادي مطلـوب منـھ فعلuـا والعمـل بموجh²ـا و-حاسـب مـن 

ات فb¹ السلوكيات ال�b يجب قبل جuة ر عملھ �� حال تركuا أو التقصhi 13ا، أما ما يتعلق با�jظو
أن يتجنh²ــا وعنــد فعلــھ لuــا فإنــھ الــصعب عBــ�k Aــان ال12شــيحات اjkكــم عBــA املر¢ــ¨ وإدانتــھ؛ و�ــو 
ــا  قبـــذلك Ôعــــرض نفــــسھ للمحاســــبة القانونيــــة واملــــساءلة مـــن اu�kــــات ا��تــــصة لــــذلك لــــم تتطــــر لuــ

اسةالباحثة � �ذه الد �  .ر

اسات السابقة   :رالد

 A}منيا من �قدم إ اسة اjkالية وترتيh²ا  اسات السابقة ذات العالقة بالد تم عرض الد
ً

ز ر ر
اســـــة، ومن]�uـــــا، و�داة، والعينـــــة، ومـــــا توصـــــلت إليـــــھ نتـــــائج  ـــتخلص م´hـــــا �ـــــدف الد ـــدث، واســ ر�حــ

اسات السابقة فيما  تتفق وتختلف فيھ معuا، وفيما روتوصيات، ثم جاء vعد ذلك التعقيب عAB الد
� تفصيل ذلكBي:  

ــــة ســـــــالمة  .1 اســـ ــــادات ): 2020(رد ــلبيات معـــــــاي13 اختيـــــــار القيـــ ــــدفت الوقـــــــوف عBـــــــA أبـــــــر ســـــ ز�ـــ
� وكيفيـة مواجhruـا، واسـتخدم البحـث املـن]Z الوصـفي، وتـم Îام�kالتعليمية بالتعليم قبل ا

� ملعاي13 اختيار القيادات التعليمية بالتعليم قبلBوتوصل البحث العرض التحلي ،�Îام�kا 
�ــا نغلبـــة املaــو الب13وقراطــي وغيـــاب البعــد الـــديمقراطي، : زإ{ــA مجموعــة مـــن الــسلبيات أبر

وافتقاد املشاركة �ـ� مناقـشة الـسياسة التعليميـة واتخـاذ القـرار، و-تمثـل ذلـك �ـ� القيـادات 
مـن أعـضاء نالتعليمية املسئولة عن اختيار القيادات التعليمية، حيث يaـو القطـاع �ك�ـ1 

�ــــذه القيــــادات التعليميــــة بحكــــم مناصــــh²م، ومــــن ثــــم فــــإن معظــــم القيــــادات التعليميــــة تــــم 
غبــة املـــستو  ىبــالتaليف أي باالختيــار ولـــ�س ب
�نــة قيـــادات وإن تــم يaـــو �ختيــار حـــسب  رن
ىالقيـــادي �عBـــA، و ضـــعف أو قلـــة مـــشاركة التنظيمـــات الـــشعبية عBـــA املـــستو القـــومي، أو 

ات ال12بو-ة املتعلقة باختيار القيادات التعليمية، ىح�S عAB مستو ا� رjليات �� اتخاذ القرا
مما ÔعbÈ أن السلطة التعليمية املركز-ة �ـستأثر �ـ� أكõـ1 �حـوال بتحديـد �¢ـ�اص الـذين 
ـــاة ��ــــــداف ا��تمعيـــــــة  � دو مراعـــÎــــام ـــــل ا�kــ ــــ� التعلــــــيم قبـ ـــو املناصــــــب القياديــــــة �ــ نيتولـــ ن

-ة للــــسياسة التعليميــــة، كمــــا أ«hــــا  رال ت�ــــيح الفرصــــة للمجــــالس والuيئــــات و�جuــــزة �س�ــــشا
¬hا الفنية والعلمية باختيار القيادات التعليمية   .رالفنية القومية للمشاركة، أو تقديم مشو

اســــة القحطــــا¦ي  .2 ـــزات ): 2020(رد ي�ــــدفت بيــــان معــــاي13 اختيــــار املــــشرف ال12بــــو و�يــــان مرتكـ
� Z[ه واتبـع الباحـث املـن اسـة كمـا رتطـو-ر معـاي13 اختيـا رسـتقرا�ي و�سـت�باطي ملناسـgتھ للد

اسة للنتائج التالية يوجود خمس مرتكزات لتطو-ر اختيار املشرف ال12بو وفـق : رتوصل الد
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-ة  ، فيما يتعلق vعضuا باملشرف ذاتھ و¢�ص�تھ وعلميتھ، وáعضuا يتعلق بمعاي13 2030ور
ات واملـــستجدات املعاصـــرة �ــــ� وأو�ـــST الباحـــث بالعمـــل عBــــA مواكبـــة املتغ3ـــ1. �ختيـــار ذا¬hـــا

يمجـــال Iشـــراف ال12بـــو مـــن خـــالل مراجعـــة معـــاي13 اختيـــار املـــشرف3ن ال12بـــو-3ن باســـتمرار، 
ة ال12بية والتعلـيم بمـا يتواكـب مـع املـستجدات  ا روالعمل عل تأ�يل املشرف3ن ال12بو-3ن �� و ز

  .ال12بو-ة اjkديثة

اســـة الز�را¦ـــي  .3 اســـة إ{ـــA التعـــرف ع): 2019(رد جـــة تـــوافر متطلبـــات معيــــار ر�ـــدفت الد رBـــA د
س الثانو-ــــة بمدينــــة الر-ــــاض ¾ــــbT لــــدى قــــادة املــــدا ة لالعتمــــاد املد رالـــسلطة وIدا ر وكــــذلك , ر

جـــة تـــوافر متطلبـــات معيـــار  اســـة حـــو د اء أفـــراد عينـــة الد جـــة اخـــتالف آ رالتعـــرف عBـــA د ر ر لر
س الثانو-ـــة بمدينـــة الر-ـــاض ¾ـــbT لـــدى قـــادة املـــدا ة لالعتمـــاد املد رالـــسلطة وIدا ر  بـــاختالف ر

اسة  ا¾bT(رمتغ13ات الد -gية �� مجال ا�kودة و�عتماد, راملؤ�ل الد ات التد روالدو وا1��kة , ر
¯س اســــة, )ر�ـــ� مجــــال التــــد نكمــــا تaــــو , روقــــد أتبـــع الباحــــث املــــن]Z الوصــــفي إلتمـــام �ــــذه الد

س مكتÙــــb التعلــــيم  اســــة مــــن جميــــع معل�ــــb املرحلــــة الثانو-ــــة بمــــدا رمجتمــــع الد , الــــسو-دي(ر
اسة , ًمعلما) 1310(بمدينة الر-اض والبالغ عدد�م ) والوسط روقد بلغ عدد أفراد عينة الد

�. ًمعلما) 238(Bما ي A}اسة إ املناخ التنظي�b عAB : رحصل ا�jو ا�kامس: روقد توصلت الد
جـــة تــــوافر عاليـــة -ــــة (ربمتوســــط، حـــصلت بقيــــت ا�jـــاو , رد  عمليــــات -رنزا�ــــة �عمـــال Iدا

سة-ة  تنفيذ القياد-التخطيط  جة توافر متوسطة) ر تفعيل مجلس املد   .رعAB د

اســــة حــــسن .4 س ): 2017(رد ر�ــــدفت التعــــرف إ{ــــA واقـــــع تطبيــــق معــــاي13 اختيــــار مــــديرات مـــــدا
سـية �ـ� مaاتـب التعلـيم  ة املد ة التعليم من وجuة نظر مشرفات Iدا ا راملرحلة الثانو-ة بو ر ر ز

ل، والوصـــــو إ{ـــــA معـــــاي13 �ـــــ� اململكـــــة العر�يـــــة الـــــسعودية، والكـــــشف عـــــن معوقـــــات تطبيقuـــــا
س املرحلة الثانو-ة من خالل �سـتفادة مـن ا��kـ1ات ا�jليـة  ة الختيار مديرات مدا رمتطو ر

سية والبالغ عدد�م  ة املد اسة عAB جميع مشرفات Iدا روالعاملية، وطبقت الد ر من ) 290(ر
 �Bو�انـت �سـ�)319(ا��تمع �ص ،�بانة أداة ، واستخدمت الباحثة املن]Z الوصفي املـس�

�جـة تطبيـق معـاي13 اختيـار املـديرات متحققـة : �kمع البيانات و�انت النتائج �التا{ رجاءت د
جـــة  جــة عاليـــة، وجـــاءت املعوقـــات ال�ـــb يتحــو دو تطبيـــق معـــاي13 اختيـــار املـــديرات بد ربد نر ل
جة املوافقة عAB املعاي13 املق12حة عاليـة بـ3ن اسـتجابة مـشرفات  رمتوسطة، �� ح3ن بلغت د

سيةIد ة املد را   .  ر

اسة أبو شو-مة  .5 ة ): 2016(رد ا ات الوسطى �ـ� و ر�دفت اق12اح معاي13 اختيار مدير Iدا زر ي
اسة من  دنية، وتaونت عينة الد رال12بية والتعليم � ات العليا ) 154(ر رفردا من مدير Iدا ي

ً

�م بطر-قة عشوائية منتظمة و�kم ة ال12بية والتعليم تم اختيا ا روالوسطى �� و ر ع البيانـات ز
ات ال12بيـة  رتم جمـع البيانـات وإجـراء املقـابالت ال��ـصية مـع vعـض القـادة ال12بـو-3ن �ـ� إدا
ات العليــا  روالتعلــيم والرجــوع إ{ــA القــوان3ن والوثــائق املعتمــدة �ــ� عمليــة اختيــار مــدير Iدا ي

جة استجاب اسة إ{A أن د دنية، وخلصت الد ة ال12بية والتعليم � ا روالوسطى �� و ر ر ر ة جميع ز
اســــة �انــــت مرتفعــــة ـــ�. رعينــــة الد ـــA ذلــــك جــــاءت مرحلــــة اق2ــــ1اح ثمانيــــة معــــاي13 و�ـ : ًو�نــــاء عBـ

ات �ساســــية وال12بو-ــــة –�خــــالق  ـــا  - ا��kــــ1ة العمليــــة– املــــؤ�الت العلميــــة ال12بو-ــــة –ر املuـ
  . الكفايات- طرائق �ختيار- التقو-م–ا�kصائص والسمات ال��صية 
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6. bTâم�ـ�kاسـة ): 2016(ىأجـر ا �ـدفت إ{ـA بنـاء املعـاي13 الختيـار القيـادات ال12بو-ـة بمaاتــب رد
ة العامة لل12بيـة والتعلـيم بمحافظـة جـدة مـن وجuـة نظـر املـشرف3ن  رال12بية والتعليم �� Iدا

ـــة  ). معــــاي13 مؤســــسية، معــــاي13 مuنيــــة، معــــاي13 ¢�ــــصية، معــــاي13 قياديــــة(�ــــ� املعــــاي13 التاليـ
ق Iحـــصا ئية بـــ3ن متوســـطات تقـــدير املـــشرف3ن ال12بـــو-3ن وباإلضـــافة إ{ـــA الكـــشف عـــن الفـــر

جــة الaليــة لأل�ميــة ال�ــb �عــز إ{ــA متغ3ــ1ات ســنوات ا��kـــ1ة،  ىأل�ميــة املعــاي13 املق12حــة والد
ُ

ر
-gيــة بمجــال القيــادة ال12بو-ــة، ونـــوع  ات التد روآخــر مؤ�ــل عل�ــb تــم اjkــصو عليـــھ، والــدو ر ل

اسة املـن]Z الوصـفي، حيـث تـم بنـاء . Iشراف ل�و : اسـ�بانة مaونـة مـن جـزأينرواتبعت الد
 �املؤســسية، (لتنــاو البيانــات �وليــة وا�kــزء الثــا¦ي املعــاي13 املق12حــة مــن حيــث أ�ميhrــا و�ــ

ــــصية، القياديـــــة ــــن جميـــــع املـــــشرف3ن ال12بـــــو-3ن )املuنيـــــة، ال��ـ اســـــة مـ ــــع الد ر، وتaـــــو مجتمـ ن ّ

مــشرفا) 135(بمحافظــة جــدة حيــث بلــغ عــدد�م 
ً

اســة مــن ,  روتaونــت عينــة الد مــشرفا ) 85(ّ
ً

اسة إ{A النتائج التالية جة أ�مية املعاي13 املق12حـة �ـ� اختيـار القيـادات : روتوصلت الد رأن د
جـة عاليـة  ة العامة لل12بية والتعليم بجـدة �انـت �امـة بد رال12بو-ة بمaاتب Iشراف �� Iدا ر

جـــة أ�ميـــة عال رجـــدا مـــن وجuـــة نظـــر املـــشرف3ن ال12بـــو-3ن وظuـــرت جميـــع املعـــاي13 بد
ً

يـــة جـــدا 
ً

جــــة أ�ميــــة عاليــــة فقــــط، وقــــد جــــاءت املعــــاي13 ال��ــــصية  ــاي13 املؤســــسية بد رباســــت�ناء املعــ
بالرتبة �و{A من حيث ��مية ثم تبعhrا املعاي13 القياديـة ثـم املعـاي13 املuنيـة وأخ3ـ1ا املعـاي13 

ً

  . املؤسسية

ــــــة  .7 اســ ــــسوان  (Suwat Julsuwanرد ـــــوات جولــــ ــــــدفت إ{ــــــــA): 2016ســـ ــــ) 1: (�ــ اســــــــة املبـــــ ادئ رد
س الثانو-ـــة،  مـــة ملـــدير املـــدا ات الال روالـــصفات واملuـــا ز التحقيـــق �ـــ� �وضـــاع الرا�نـــة، ) 2(ير

س الثانو-ـــة �ســـ12اتيجية،  ف و�حتياجـــات املرغو�ـــة ملـــدير املـــدا روالظـــر ي وضـــع برنـــامج ) 3(و
ســة الثانو-ــة �ســ12اتيجية، و  رتحــس3ن إدار للمد ة ) 4(ي رمــستو كفــاءة برنــامج تحـــس3ن إدا ى

س ـــتخدام عمليـــــة البحــــث التنمـــــوراملــــدا ـــات . ي الثانو-ـــــة �ســــ12اتيجية باســ و�ــــان جمـــــع العينــ
 مـستجيب3ن �ـ� حـ3ن تـم التحقـق مـن عناصـر القيـادة �7التا{�، أجر-ت مقـابالت متعمقـة مـع 

اء�7س12اتيجية من قبل  ة : 2ا�kطوة . ر من املد ؤساء 369رتم اس�شا ر مدير ونائب مدير و
اســـة الظـــر وبـــرامج التخطـــيط لد ف اjkاليـــة للقيـــادة �ســـ12اتيجية و�حتياجـــات �ـــ� تطـــو-ر ر

ســـــة الثانو-ـــــة �ســـــ12اتيجية ة املد ربرنــــامج تحـــــس3ن إدا ـــوة . ر ¯ـــــع �ســـــ�بانات عBـــــA : 3ا�kطــ زتو
ة مقابلــــة، . يـــق عBــــA ال�1نــــامجالعينـــة لتقيــــيم والتعل ة عـــن اســــتما رو�انـــت أدوات البحــــث عبــــا ر

ة تقيــيم وأظuــرت نتــائج البحــث أن القيــادة �ســ12اتيجية ل�1نــامج �عز-ــز . رواســتgيان، واســتما
س الثانو-ة تتألف من  اء املدا رمد  مبادئ القيادة �س12اتيجية، وحدة -1ر وحدات كمحو 3ر

ـــمات القيـــــادة �ســـــ12اتيجية وحـــــ- 2 ــــ12اتيجية-3دة ســ ات القيـــــادة �سـ ـــق . ر مuـــــا وأظuـــــر تطبيــ
س الثانو-ـة �ـان  اء املـدا رال�1نامج أن املشارك3ن الـذين حـصلوا عBـA تطـو-ر برنـامج �عز-ـز مـد ر
ســــة vــــشaل أكõــــ1  ا املد رلــــد¿hم قيــــادة اســــ12اتيجية أعBــــv Aعــــد التطــــو-ر مــــن ذي قبــــل، وأدار و

   .كفاءة

اسة الالن، و�وال  .8 ق �دفت إ{A التعرف إ{A �س12اتيجيات أو الطر ):Allan & Paula) 2012رد
ســة، واســتخدم  رمـن قبــل �عــضاء الرئ�ــسية ل
�ــان الختيــار أفـض مر¢ــ¨ ملنــصب مــدير املد

اســـة مـــن  ) 93(رالبحـــث املـــن]Z الوصـــفي و�ســـ�بانة �ـــأداة �kمـــع البيانـــات وتaونـــت عينـــة الد
مشرفا، و

ً
�ونج �ونج، وأ) 200(ًمديرا م ) 71( �سة ثانو-ة � اسة أن أ�م رمد رظuرت نتائج الد

�ـــ� �¦ــــشطة  ىاملعـــاي13 الرئ�ـــسية ال�ــــb يـــضعuا �kـــان �ختيــــار �ـــ� لكفـــاءة ومــــستو املـــشاركة 
�  .الuامة والعالقات ال12ابطية، و�نتماء الديbÈ و�¦�çام �خال¤
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9.  �اســة ثلÜـــ ة ال12بيـــة ): 2007(رد ا ر�ــدفت إ{ـــA تطــو-ر معـــاي13 اختيــار القيـــادات ال12بو-ــة �ـــ� و ز
ب الـــدو املتقدمـــة، ولتحقيـــق �ـــذا الuـــدف ســـعت وا دنيـــة �ـــ� ضـــوء الواقـــع وتجـــا للتعلـــيم � ر ر

اسة لإلجابة عن �سئلة التالية ما املعاي13 املعتمدة حاليا �� اختيار القيادات ال12بو-ة : رالد
دنية؟ ما املعاي13 ال�b يجب اعتماد�ا الختيار القيادات ال12بو- ة ال12بية والتعليم � ا ر�� و ر ة ز

دنية من وجuة نظر القيادي3ن ال12بو-3ن؟ ما املعاي13 املستخدمة  ة ال12بية والتعليم � ا ر�� و ر ز
ــــدو املتقدمـــــة ؟ مـــــا املعـــــاي13 املق12حـــــة الختيـــــار  ــــة �ـــــ� vعـــــض الـ ـــادات ال12بو-ـ ل�ـــــ� اختيـــــار القيــ
ب vعـــض الـــدو  دنيـــة �ـــ� ضـــوء واقـــع وتجـــا ة ال12بيـــة والتعلـــيم � ا لالقيـــادات ال12بو-ـــة �ـــ� و ر ر ر ز

ات ومـــدير املـــدير-ات �ـــ� مركـــز ا اســـة مـــن جميـــع مـــدير Iدا يملتقدمـــة؟ تaـــو مجتمـــع الد ي رن ر
ــة والتعلـــــيم �ـــــ� امليـــــدان، وعـــــدد�م  ة ومـــــن مـــــدير ال12بيـــ ا ـــو يالــ ر فـــــردا، وتaونـــــت عينـــــة ) 111(ز

اســـــــة مـــــــن  �م عــــــــشوائيا مـــــــن �ـــــــذا ا��تمــــــــع، و�kمـــــــع البيانــــــــات  ) 21(رالد ـــم اختيـــــــا ـــــردا تــــ رفـــ
وحــة، واملقـابالت ال��ــصية، واملالحظـة املباشــرة توصــلت اسـتخدمت الباحثــة �سـئلة املفت

دنية،  ة ال12بية والتعليم � ا اسة إ{A اق12اح معاي13 الختيار القيادات ال12بو-ة �� و رنتائج الد ر زر
�áع مجاالت � معاي13 املؤ�الت العلمية، وال12بو-ة ومعاي13 الـسمات ال��ـصية : رتمثلت �� أ

ي�1ة العملية للقائد ال12بو �� مجال العمل Iدارومعاي13 ا�k للقيادات ال12بو-ة   .ي

اسات السابقة   :رالتعليق عkl الد

اسات السابقة يمكن أن ن
�ص أوجھ �تفاق و�ختالف مع  ربناء عAB عرض وتحليل الد ً

اسة اjkالية �� النقاط التالية   :رالد

اســات الـــسابقة ناقــشت معـــاي13 اختيــار القيـــاد: مــن حيـــث املوضــوع • ات ا��تلفــة �ـــ� رجميـــع الد
اســـة ســـالمة  ات، و�ـــشاhiت د س ومـــدير Iدا اء املـــدا رالتعلـــيم مـــن املـــشرف3ن ال12بـــو-3ن ومـــد ر ر ير

)2020( �اســـة ثلÜـــ اســـة اjkاليـــة �ـــ� أ«hـــا شـــملت قيـــادات التعلـــيم ) 2007(ر، واتفقــت د رمـــع الد
اسة اjkالية املتمثل � اسة اjkالية محلية، بجانب توجھ الد رواختلفت معuما �� أن الد � بناء ر

 .مصفوفة املعاي13 و�� مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

• Z[ــا وصــفي، : مــن حيــث املــنu�[اســات الــسابقة بــأن من اســة اjkاليــة مــع جميــع الد راتفقــت الد ر
اســة ســـالمة  اســة القحطــا¦ي )2020(روكــذلك اتفقــت مـــع د اســـة أبــو شـــو-مة )2020(ر، ود ر، ود

  .املن]Z الوثائقيبأ«hا استخدمت ) 2016(
اسات السابقة إ{A بناء مصفوفة املعاي13 مق12حة تتعلق : من حيث النتائج • رتوصلت معظم الد

ومعـاي13  بمعـاي13 املـؤ�الت العلميـة، وال12بو-ـة ومعـاي13 الـسمات ال��ـصية للقيـادات ال12بو-ـة(
يا1��kة العملية للقائد ال12بو �� مجال العمل Iدار   .اسة اjkاليةروال�b تتفق مع الد) ي

اســات الــسابقة ال�ــb بحثــت حــو معــاي13 : مــن حيــث �ســتفادة • لتمــت �ســتفادة مــن جميــع الد ر
 Z[اســة، وتحديــد املــن راختيــار القيــادات ســواء ا�jليــة أو العر�يــة �ــ� تحديــد vعــض أ�ــداف الد ً

  .املناسب، و�� بناء مصفوفة املعاي13 املق12حة
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اسة   : رخطوات إجراء الد

اختيار قيادات التعليم �� ضوء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات لبناء معاي13 
  :الوظيفة العامة قامت الباحثة باإلجراءات التالية

ة التعلــــيم  .1 ا ر�طـــالع والبحــــث عــــن معــــاي13 اختيــــار قيــــادات التعلــــيم املعمــــو hiــــا حاليــــا �ــــ� و ز
ً

ل
  .باململكة العر�ية السعودية

اسة وتحليل وتقSTU املعاي13 الوا .2 � الوظائف التعليمية ردBليف شاغaوثيقة ضوابط ت �ردة �
  .وآلياتھ

دة �ــــ� مدونــــة قواعــــد الــــسلوك الــــوظيفي وأخالقيــــات  .3 اســــة وتحليــــل وتقــــbTU املعــــاي13 الــــوا رد ر
د الgشر-ة باململكة ة املوا ا رالوظيفة العامة املعمو hiا �� و ر ز   .ل

�ــــ� ضــــوء مدونــــة قواعــــد بنــــاء مــــصفوفة املعــــاي13 العامــــة املق12حــــة الختيــــار قيــــادات التعلــــيم  .4
  .السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

جــة مناســبة الفقـرات مــن حيــث صــياغhrا بنائيــا  .5 الوقـوف عBــA صــدق املعــاي13 واjkكـم عBــA د
ً

ر
ولغو-ــا ومــدى انتماhoــا للمجــال الــذي وضــعت تحتــھ، ومــدى مناســبhrا للمعيــار الــذي صــممت 

ً

 AـــــBا عuعرضــــــv ،15(لقياســـــھ (AــــــBــــتملت ع محكمــــــا اشـ
ً

¯س �ــــــ� ا�kامعــــــات  ــــد ـــة تـ ر أعـــــضاء �يئـــ
اء عمــــوم،  ، مــــد س، ومــــشرفو تر�و-ــــو اء باملــــدا ة وتر�و-ــــة، ومــــد رالــــسعودية تخــــصص إدا ر ر نر ن

ة التعليم ا ات بو اء إدا رومد ر   .زر
vًعـدما أعطــى ا�jكمــو مالحظـا¬hم وتوصــيا¬hم، تــم �عــديل مـصفوفة املعــاي13 املق12حــة بنــاء  .6 ن

�ذه املالحظات ABع. 
اسة ومن   :اقشpqارعرض نتائج الد

�اسة عAB النحو التا{ ري�ناو �ذا ا�kزء Iجابة عن أسئلة الد   :ل

اسة رلإلجابة عkl السؤال Kو للد  قامت الباحثة باستخالص الضوابط واملعاي13 العامة الختيار ل
 �ة العلــيم وجـــاءت عBــA النحـــو التـــا{ ا ة مــن الوثيقـــة املعلنـــة عBــA موقـــع و ا رقيــادات التعلـــيم �ــ� الـــو زر ز

ة الت( ا رو   ):م2007عليم، ز

سية  -أ    : رمعاي"� اختيار القيادات املد
  :املؤJالت العلمية: أوال

-وس بتقدير ال يقل عن جيد �� التخصص • جة البaالو رأن يaو حاصال عAB د ر
ً  .ن

يأن يحمـــل مــــؤ�ال تر�و-ـــا، و-قــــصد باملؤ�ــــل ال12بـــو • ً ً
-وس مــــع :  جـــة البaــــالو راjkــــصو عBــــA د ر ل

ـــ� ال ــــصو عBـــــــA دبلـــــــوم �ــــ ، أو اjkـــ لإعــــــداد تر�ـــــــو ـــــد ي ا¾ـــــــv bTعــ ر12بيــــــة ملـــــــدة ال تقـــــــل عـــــــن عـــــــام د
-وس   .رالبaالو

ثانيا
ً

  : اBwO�ات العملية: 

áع سنوات • ¯سية ال تقل عن أ روجود خ�1ة تد   .ر

  أال يقل أداؤه الوظيفي تقدير عن ممتاز �� آخر س�ت3ن  •

  .ال الذي س13¢¨ لھلمجنأن تaو لھ مشار�ات فاعلة �� ا •
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� مجال عملھ •� �  . إجادة استخدام اjkاسب ±{

سة • ة املد رالتعاو مع إدا ر  . ن

 : اBwO�ات العلمية: ثالثا

  .Iملام vغايات وأ�داف ال12بية والتعليم •

سية وا��ال الذي س13¢¨ لھ •  .راملعرفة العميقة بالنظام واللوائح املد

-gية �� ا • ات تد رأن يaو لديھ عدة دو ر  .ال الذي س13¢¨ لھلمجن

ات التحر-ر-ة واملقابالت ال� •   . �صيةراجتياز �ختبا

  :الصفات الwzصية: راyعا

قـــدوة حـــسنة لغ3ـــ1ه وســـليم الفكـــر واملــن]Z، وعـــدم وجـــود مالحظـــات ســـلبية عBـــA  نأن يaــو
ـــA اjkـــــوار وIقنـــــاع و تحديــــد �ولو-ـــــات املuنيـــــة،  ة عBـ رســــ13تھ ال��ـــــصية أو املuنيــــة، و-متلـــــك القـــــد

ض املعيقـــــة عـــــن أداء و-تمتـــــع بـــــاالتزان �نفعـــــا{� وســـــالمة اjkـــــواس وا�kـــــسم مـــــن Iعاقـــــات و�مـــــرا
 �ا عAB تaو-ن اتجا�ـات إيجابيـة مـع ±خـر-ن، ولديـھ الرغبـة �ـ� تطـو-ر ذاتـھ، وإيجـاáي �ـ العمل، وقاد

ً
ر

و-حــــافظ عBــــA أخالقيــــات مuنــــة  التعامــــل مــــع املواقــــف ال12بو-ــــة، و-متلــــك أفaــــار تطو-ر-ــــة �ــــ� لعملــــھ
��ــ� قــضية قائمـة أو ثب�ــت إدانتــھ �ــ ض مــع املــص
jة التعلـيم، ولــم Ôــسبق أن �ــان طرفــا ً ر قــضية تتعــا

  . التعليمية

  :معاي"� اختيار القيادات ;شرافية  -ب 
أوال
ً

  :املؤJالت العلمية: 

-وس بتقدير ال يقل عن جيد �� التخصص • جة البaالو رأن يaو حاصال عAB د ر
ً   .ن

يأن يحمـــل مــــؤ�ال تر�و-ـــا، و-قــــصد باملؤ�ــــل ال12بـــو • ً ً
-وس مــــع :  جـــة البaــــالو راjkــــصو عBــــA د ر ل

، أو ـــــد يإعــــــداد تر�ـــــــو ا¾ـــــــv bTعــ ـــ� ال12بيــــــة ملـــــــدة ال تقـــــــل عـــــــن عـــــــام د ــــصو عBـــــــA دبلـــــــوم �ــــ ر اjkـــ ل
-وس   .رالبaالو

 : اBwO�ات التعليمية: ًثانيا

¯سية ال تقل عن ست سنوات •   .رأن يمتلك خ�1ة تد

  أن ال يقل أداءه الوظيفي عن تقدير ممتاز �� آخر س�ت3ن  •

أس العمل �� ا��ال املر¢¨ لھ •  ABو عaرأن ي   .ن

ثالثا
ً

  : لعمليةاBwO�ات ا: 

ب ميدانيـة وإلقـاء  • راملشاركة �� Iعداد والتخطيط أو التنفيذ لبعض ال�ـ1امج ال12بو-ـة كتجـا
-ر ع´hا اق عمل، وإعداد تقا را�jاضرات وعمل مشاغل تر�و-ة،، وكتابة بحوث أو أو   .ر
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ه مناقشا • � للقاءات ال12بو-ة املصغر و-aو دوBتطبيق عم
ً ر   .ن

• �اسية وانتقاد ات الد رتحليل املقر   .ار

ة  • ـــة والتوجيــــھ والتقـــــو-م، وإدا ة �ــــالتخطيط واملتاvعـ ـــية �ــــ� Iدا ات �ساسـ رأن يمتلــــك املuــــا ر ر
 ،�ات �تــصال �جتمــا� ات، ومuــا راjkــوار و�جتماعــات، وتحليــل املــشكالت، واتخــاذ القــرا ر
 AـBة ع -ـة الرسـمية، والقـد ات إعـداد ا�kطابـات وا�jاضـر Iدا -ر، ولديھ مuـا روكتابة التقا ر ر ر

  .حظة و���يص الواقعاملال

� مجال عملھ •� �  .إجادة استخدام اjkاسب ±{

اyعا
ً

ات ال �بو�ة: ر ف 9Kاديمية وامل^ا راملعا   :ر

• bاجتياز �ختبار التحر-ر-ة لقياس تمكن املر¢¨ من التخصص العل� .  

ات ال12بو-ــة ومــدى إملامــھ بــاللوائح  • ف واملuــا راجتيـاز �ختبــار التحر-ر-ــة لقيــاس جوانــب املعــا ر
مة للعمل الذي س13¢¨ لھ -ة الال زو�نظمة ال12بو-ة وIدا   .ر

اجتيـــاز �ختبـــار تحر-ر-ـــة �ـــ� ا��ـــال املر¢ـــ¨ لـــھ ل
�uـــات Iشـــرافية ا��تـــصة ذات املتطلـــب  •
  . والضوابط ا�kاصة

  :أن تتوافر فيھ الصفات الwzصية: ًخامسا

ًقــدوة حـــسنة وقائــدا ومــؤثرا لغ3ـــ1ه، وســليم الفكــر واملـــن]Z، نأن يaــو ً AـــBة ع ر و-متلــك القــد
أيـــھ بـــصراحة،  رالتعب3ـــ1 عمـــا ير-ـــد بطالقـــة و�لغـــة عر�يـــة ســـليمة، و-تمتـــع بالـــ��اعة �دبيـــة و-بـــدي 
ا عBـــA اjkـــوار وIقنـــاع وعـــرض �فaـــار ب�سلـــسل منطقـــي، و-تمتـــع بـــاالتزان �نفعـــا{� وســـالمة  وقـــاد

ً
ر

ًك مظuـرا مناسـبا، و-تحBـA اjkواس وا�kسم من Iعاقات و�مـراض املعيقـة عـن أداء العمـل، و-متلـ ً

ربــــاjkلم و�نــــاة والــــص�1 وáعــــد النظــــر والتبــــصر �ــــ� �مــــو والفطنــــة واليقظــــة، وقــــادر عBــــA اســــ�ثمار 
  . املواقف ال12بو-ة، ولديھ الثقافة العامة وسعة �طالع

نأال يكــو للمر�ــ� أي ســوابق تــدل عlـk تقــص"� �ــ
 العمــل، أو ســلوك مــش"ن : ًسادسـا
  . طرفا �
 قضية قائمةنيخل بالشرف، وأال يكو

ات التعليم  -ج    :رمعاي"� اختيار قيادات إدا

  . أن تتوفر فيھ معاي13 اختيار القيادات Iشرافية •

أس العمل •  ABال ع áع سنوات وال  رأن ال تقل مدة عملھ �� Iشراف ال12بو عن أ ز ر   .ي

áع سنوات �خ13ة • � �  .رأن ال يقل تقدير �داء الوظيفي لھ عن ممتاز �

ة �ـ� امليـدان، �ـالبحوث ال12بو-ــة، نأن يaـو • ز �ـ� متم3ـÕا �ـ� عملـھ، ولـھ ¦ــشاطات وإسـuامات بـار
ً

 . والتخطيط لل�1امج ال12بو-ة وتنظيمuا وتقو-مuا

� مجال عملھ •� � .أن يجيد استخدامات اjkاسب ±{

ا عAB التأث13، وتتوفر فيھ سمات القائد • ًرأن يaو قاد   .ن
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ات •  .  التحر-ر-ة من جuة �ختصاصراجتياز املقابالت ال��صية و�ختبا

نخلو ��لھ الوظيفي من أي م
jوظـات مـدة ا�kدمـة، وأال يaـو قـد صـدر بحقـھ أي عقو�ـة  •
 . نتأديgية، وأال تaو قد ثب�ت إدانتھ �� قضية قائمة

 . اس�يفاء الضوابط ا�kاصة باu�kة Iشرافية ال�b تطلب تaليفھ •

ة  - د  ا رمعاي"� اختيار القيادات بالو   :ز

  . ھ معاي13 اختيار القيادات Iشرافيةأن تتوفر في •

áــع ســنوات م´hــا عBــA ) ١٢( أن تبلــغ خدمــة املر¢ــ¨ �ــ� التعلــيم  • ر ســنة فــأك1õ، عBــA أن تaــو أ ن
  . ي�قل باإلشراف ال12بو

áع سنوات �خ13ة • � � . رأن يحصل املر¢¨ عAB تقدير ممتاز �� أدائھ الوظيفي �

نمـة، وأال يaـو قـد صـدر بحقـھ أي عقو�ـة خلو ��لھ الوظيفي من أي م
jوظـات مـدة ا�kد •
 .نتأديgية، وأال تaو قد ثب�ت إدانتھ �� قضية قائمة

ة • ا راجتياز املر¢¨ للمقابالت ال��صية بالو   . ز

ة �ـــ� امليـــدان، �ـــالبحوث ال12بو-ــــة  • زأن يaـــو متم3ـــÕا ً �ـــ� عملـــھ، ولـــھ ¦ــــشاطات وإســـuامات بـــار ن
 . والتخطيط لل�1امج ال12بو-ة وتنظيمuا وتقو-مuا

ا عAB التأث13، وتتوفر فيھ سمات القائدأن • ًر يaو قاد   .ن

  . نأن يaو واسع الثقافة وكث13 �طالع •

•  �ستطيع واس�شراف املـستقبل، وIنجـاز والدقـة، و-را�ـ ًأن يaو املر¢¨ مبدعا ومبتكر، ̄و ن
 . معاي13 ا�kودة النوعية

ســــم ±ل • ا عBــــA ترجمـــة ا�kطــــط العامـــة إ{ـــA خطــــط �ـــشغيلية، و رأن يaـــو قـــاد ًر مــــة ن زيـــات الال
 . لتنفيذ�ا

ات أو �قسام العلمية • ئاسة أحد Iدا  �ر�فضلية ملن �انت لھ خ�1ة سابقة �   .ر

سميا، آخذين �� �عتبار السمات القيادية • يفضل حملة املؤ�الت ال12بو-ة �عAB املعتمدة 
ً

 ر
ة ا ه من صاحب الصالحية بالو ريصدر قرار تaليف من يتم اختيا   . زر

ةنتaو مدة ال12ش • ا áع سنوات، و�� قابلة للتجديد؛ بقرار من صاحب الصالحية بالو ريح أ  . زر

ما أوجھ ;فادة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة : إجابة السؤال الثا?ي
  العامة �
 بناء مصفوفة معاي"� اختيار قيادات التعليم ؟ 

ـــة بتحليــــــل مدونــــــة ق ـــذا الــــــسؤال قامــــــت الباحثـــ ــــسلوك الــــــوظيفي لإلجابــــــة عــــــن �ـــ ــــد الــ واعــ
��ـــ� �التـــا{ د الgـــشر-ة، ( ووأخالقيــات الوظيفـــة العامـــة واســـتخراج املعـــاي13 ال�ــb تحو¿hـــا و ة املـــوا ا رو ر ز

2016 :(  
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أوال
ً

  املعاي"� ال�� تتعلق yسلوكھ وأخالقھ العامة : 

 . أن ي12فع عن �ل ما يخل vشرف وظيفتھ وكرامhrا •

ة والعمـل خـارج أوقـات الـدوام الرسـ�b أن يخصص أوقات العمـل ألداء واجباتـھ الوظيفيـ •
 .إذا تطلب منھ ذلك

سائھ بدقة وأمانھ و�� حدود �نظمة والتعليمات  •   ؤأن ينفذ ما يصدر إليھ من أوامر ر
  يؤدي الواجبات واملuام املو�ولة إليھ ب�شاط وفاعلية و��Õا�ة وأمانة ومuنية •
ة وغايا¬hـــا و¯ـــسAÎ إ{ـــA تحقيـــ • ا رأن Ôعمــل عBـــA خدمـــة أ�ـــداف الـــو نق املـــص
jة العامـــة دو ز

  .سوا�ا
  .إنجاز املعامالت بالسرعة والدقة املطلو�ة •
أن يaو مطلعا وملم باألنظمة واللوائح والتعليمات و�ل ما Ôستجد م´hا و-طبقuا من غ13  •

ّ ُ ًُ ن
  .زإ�مال أو تجاو أو مخالفات

اتھ التعلي • اتھ ح�S يرفع من كفايتھ وقد فھ ومuا رÔسAÎ باستمرار عAB أن يطو معا ر ر   .ميةر
  .نأن يaو قدوة لغ13ه و-تحAB بالقيم و�خالق اjkميدة •
ًأن يaو مخلصا و-حمل الوالء لدولتھ •   .ن
عز ثقة ا�kمuو hiا • ة ̄و ا سالة وتوجuات الو  ABرأن يحافظ ع ز رز   .ر
�تمام بمaان العمل و-حافظ عAB سالمتھ •� ABيحرص ع.  
• Õ3عملھ ودو تمي �  .نالتصرف بموضوعية وحيادية �
ة عAB ات • ليات املنوطة بھرالقد ات املتعلقة بالعمل وتحمل املسؤ وخاذ القرا  . ر
يحـافظ عBــA حــسن مظuـره العــام و-حــرص عBـA مالءمتــھ مــع متطلبـات وظيفتــھ والعــادات  •

 .والتقاليد السائدة
ســ�b أو دعــو قــضائية أو Iدالء vــشuادتھ م�ــS مــا طلــب  • ىيتحBــA بال�Õا�ــة �ــ� أي تحقيــق  ر

  .منھ
ــا و-متنــــع عــــن اســــتخدامuا أو يحـــافظ عBــــA ســــر-ة املعلومــــات  • ال��ــــصية لآلخــــر-ن و-حم�hــ

سائھ    ؤكشفuا أو استخدامuا من غ13 تفو-ض من ر
ثانيا
ً

 :راملعاي"� ال�� تتعلق yسلوكھ وأخالقھ اتجاه ا�Oم^و :

قيح12م و�دو است�ناء حقو ±خر-ن ومصاujkم •   .ن
• Õ3و باح12ام وإنصاف وموضوعية دو تحuم�kعامل اÔن   .ر
ض مــــع العمـــل عBــــA كــــسب ثقــــة • ر ا�kمuــــو مــــن خــــالل ال�Õا�ــــة وحــــسن ا�kلــــق بمــــا ال يتعــــا ر

  .باألنظمة والتعليمات
ات ا�kمuو • رIجابة عن �ساؤالت واستفسا   .ر
  .رمراعاة الدقة واملوضوعية والسرعة �� انجاز معامالت ا�kمuو •
يالرفق �� �عاملھ مع ا�kمuو وتقديم العو واملساعدة لذو �حتياجات ا�kاصة وكبـار  • ن ر

  .السن
  .رتجنب العمل الذي قد يؤثر vشaل سلbÙ عAB ثقة ا�kمuو بالوظيفة العامة •
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ثالثا
ً

مالئھ:  سائھ و زاملعاي"� ال�� تتعلق yسلوكھ وأخالقھ اتجاه ر   ؤ

سائھ وفق ال�سلسل Iدار • يتنفيذ أوامر ر   .ؤ
ئ�سھ خطيا �� ح3ن �انت �ناك أوامر مخالفة لألنظمة والتعليمات النافذة • Ôعلم 

ً
ر ُ.  

سائھ باح12ام وتقديريتعامل مع •   .ؤ ر
ة وا1��kة ال�b يمتلكuا بaل موضوعية وصدق • سائھ بالرأي واملشو د ر ريز ؤ   .و
مالؤه و-تعامل معuم باح12ام ولباقة وصدق •   .زيح12م 
• Õ3بة واملودة دو تميjا� ABمالئھ قائمة ع نÔسAÎ إ{A بناء عالقات سليمة مع    .ز
مالئھ و-حرص عل�hا •  .زيح12م خصوصية 
 .غالل املعلومات ا�kاصة بحيا¬hم ال��صية بقصد Iساءة لuميمتنع عن است •
اءه بمuنية وموضوعية عالية • شاركuم آ مالئھ ̄و ريتعاو مع  ز   .ن
مالئھ و-قدم املساعدة لuم •   .زيحرص عAB حل املشكالت ال�b تواجuھ 

 

ًاyعا وسيھ: ر  ؤاملعاي"� ال�� تتعلق yسلوكھ وأخالقھ تجاه مر

  . �لÕ2ام بالتعليمات و�نظمةÔعت�1 قدوة ملن يرأسuم من حيث •
�م عAB تحس3ن أداhoم ومساعد¬hم •Õ3وس3ن وتحف ات املر ؤتنمية قد   .ر
وسيھ • ف وا1��kات ال�b اك�سh²ا مع مر ؤÔسAÎ عAB تبادل املعا   .ر
-ادة تبادل املعلومات •  ABوسيھ ع ز���يع مر   .ؤ
شرف عل�hم • وسيھ ̄و   . ؤيتاvع أعمال مر
وسيھ بموضوعية وتجرد •   .ؤتقو-م أداء مر
وسيھ وفقا لألنظمة والتعليمات • ًمساءلة املقصر من مر   .ؤ
وسيھ • -ب والتطو-ر مر ؤتوف13 فرص التد   .ر
وسيھ و-تعامل معuم دو تميÕ3 أو محاباة • نيح12م حقو مر   .ؤق
وسيھ �عليمات وتوج�hات مكتو�ة ما أمكن ذلك •   .ؤاjkرص عAB إعطاء مر

ة التعلــيم و7عــد اطــالع الباحثــة عlــk معــاي"� وضــوابط ترشــيح قيــادات التع ا رلــيم بــو ز

lالحظت ما ي: 

� عام  •� �� الوظائف التعلي�b قديمة و�Bليف شاغaال 2007أن ضوابط ومعاي13 ت زم وما
ة  ة التعلـــيم و�ــ� بوابــة الر-ـــاض التعليميــة ا�kاصــة بـــإدا ا رÔعمــل hiــا ومعلنـــة عBــA موقــع و ر ز

صدار مدونة ، و�التا{� فb¹ �سبق إ-حسب علم الباحثة -العامة التعليم بمنطقة الر-اض
� vعام � bم2016قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة وال�.  

ة إل�hـا �ـ� معيـار ا��kـ1ات العمليـة ملنـصب  • رأ«hا تحو vعض بنـود املدونـة وال�ـb تمـت Iشـا ي
سية �ـ� املعيـار الثـا¦ي  ة " ا��kـ1ة العمليـة"رالقيادات املد ة " رvعبـا رأن يaـو متعاونـا ًمـع إدا ن

سة ات التاليـة" الـصفات ال��ـصية"، و�ـ� املعيـار الراvـع "راملد  -القـدوة اjkـسنة: "ربالعبـا
 الرغبـة -عدم وجود م
jوظات سلبية عAB س13تھ ال��ـصية الـسلوكية وال12بو-ـة واملuنيـة

ة عBـــA تaـــو-ن -يالتعامـــل ال12بــو Iيجـــاáي �ـــ� املواقـــف ال12بو-ــة  -�ــ� تطـــو-ر الـــذات ر القـــد
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نأن يaــو  -ن أن يaــو لديــھ أفaــار تطو-ر-ــة �ــ� مجــال العمــل-عالقـات إيجابيــة مــع ±خــر-ن
نأال يaو طرفا ً �� قضية قائمة أو ثب�ت إدانتھ �� - محافظا ً عAB أخالقيات مuنة التعليم

ض مع املص
jة ال12بو-ة والتعليمية   . "رقضية تتعا
ــــرافية  • ـــ� ا�kـــــامس ملنـــــصب القيـــــادات Iشـ ة لبنـــــود املدونـــــة �ــ الـــــصفات "ركمـــــا تمـــــت Iشـــــا

ة " ��صيةال ة "التمتع باملظuر املناسب"ر�� عبا أال "" "ر، وكـذلك املعيـار الـسادس �ـ� عبـا
نيaو للمر¢¨ أي سوابق تدل عAB تقص13 �� العمل، أو سلوك مش3ن يخل بالشرف، وأال 

�ــــ� قـــضية قائمـــة ة التعلـــيم وأيــــضا " نيaـــو طرفـــا  و�ــــ� املعيـــار الثـــامن ملنــــصب قيـــادات إدا
ً

ر
ة و�ـواملعيار الراvع ملنصب قي ا رادات الو خلـو �ـ�لھ الـوظيفي مـن أي م
jوظـات مـدة :" ز

 �نا�kدمـــة، وأال يaـــو قـــد صـــدر بحقـــھ أي عقو�ـــة تأديgيـــة، وأال تaـــو قـــد ثب�ـــت إدانتـــھ �ـــ ن
 ". قضية قائمة

� الوظائف التعلي�b تفتقر إ{A الكث13 من معاي13  •Bليف شاغaأن الئحة ضوابط ومعاي13 ت
يات الوظيفة العامة فيمـا يتعلـق vـسلوك املر¢ـ¨ مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالق

مالئــــھ  ســــائھ و زوأخالقـــھ العامــــة ومـــا يتعلــــق vـــسلوكھ وأخالقــــھ اتجـــاه ا�kمuــــو واتجـــاه ر ؤ ر
وسيھ   .ؤمر

ة : إجابة السؤال الثالث ا رما املعاي"� العامة املق �حـة الختيـار قيـادات التعلـيم بـالو ز
  ظيفة العامة؟�
 ضوء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الو

ة ومعـاي13 مدونـة  ا رvعد اطالع الباحثة عAB معاي13 وضوابط ترشـيح قيـادات التعلـيم بـالو ز
اســـات  رقواعــد الـــسلوك الـــوظيفي وأخالقيــات الوظيفـــة العامـــة و�ســتفادة مـــن �دب النظـــر والد ي

ة ثالثــــة معــــ ا رالــــسابقة خرجــــت بمجموعــــة مق12حــــة مــــن املعــــاي13 الختيــــار قيــــادات التعلــــيم بــــالو اي13 ز
�ـــ1ات : (رئ�ــــسية �ــــ ات –املـــــؤ�الت وا��kـ ـــا ف واملuـ ر املعـــــا  الــــسلوك الـــــوظيفي وأخالقيــــات الوظيفـــــة -ر

 ا��kـ1ة العمليـة -التأ�يـل العل�ـb (، و�سعة معاي13 فرعية ت�سدل من املعاي13 الرئ�سية و�ـ� )العامة
ات والـــصفات ال��ـــصية -املعرفـــة ��اديميـــة- ا��kـــ1ة العلميـــة -ال12بو-ـــة لـــسلوك و�خـــالق  ا-ر املuـــا
ســـاء والـــزمالء-ر الـــسلوك و�خـــالق اتجـــاه ا�kمuـــو-العامـــة  الـــسلوك -ؤ الـــسلوك و�خـــالق اتجـــاه الر

وسيھ ات-ؤو�خالق اتجاه مر   :، و�� عAB النحو ±�ي)ر ا�jظو

أوال
ً

  املؤJالت واBwO�ات: 

•  bيل العل��  التأ
 ا1��kة العملية ال12بو-ة •
 ا1��kة العلمية •

ف وا: ًثانيا اتراملعا  رمل^ا

  املعرفة ��اديمية •
ات والصفات ال��صية •  راملuا

ثالثا
ً

 السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة: 

  السلوك و�خالق العامة •
 رالسلوك و�خالق اتجاه ا�kمuو •
ساء والزمالء •  ؤالسلوك و�خالق اتجاه الر
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وسيھ •  ؤالسلوك و�خالق اتجاه مر
ات •   را�jظو

قم و-ضم �ل معيار فر�� مجموع رة من املعاي13 التفصيلية كما �و مب3ن با�kدو    ).2(ل

قم  رجدو    ): 2(ل

املعـاي"� املق �حــة الختيــار قيــادات التعلــيم �ــ
 ضـوء مدونــة قواعــد الــسلوك الــوظيفي وأخالقيــات 
  .الوظيفة العامة

املعيار 
 الرئ�س

املعيار 

 الفر�

 الفئة القيادي
 املعاي"� التفصيلية

القيادات 
سية  راملد

القيادات 
 Iشرافية

القيادات 
ات التعليم  ربإدا

لتأ�يل ا
bالعل� 

القيادات 
ة ا ربالو  ز

-وس  .1 ـــــــالو ـــة البaـــ جـــــــ ــــال عBــــــــــA د ــــو حاصــــــ رأن يaــــــ ر
ً ن

  .بتقدير ال يقل عن جيد �� التخصص

أن يحمل مؤ�ال تر�و-ا .2
ً ً

.  

يفـضل حملــة املـؤ�الت ال12بو-ــة �عBـA املعتمــدة  .3
سميا
ً

  .ر

ــــل ال12بــــــــــو* ـــــة : ييقـــــــــصد باملؤ�ــــــ جـــــ راjkــــــــــصو عBــــــــــA د ل
AــــــBــــــصو عjkأو ا ، ـــــع إعــــــداد تر�ــــــو -وس مـ لالبaــــــالو ي  ر

ـــد  ا¾ــــv bTعـ ـــ� ال12بيــــة ملــــدة ال تقــــل عــــن عــــام د ردبلــــوم �ـ
-وس  .رالبaالو

القيادات 
سية  راملد

áع سنوات .1 ¯سية ال تقل عن أ روجود خ�1ة تد   .ر

 �ـــ� أن ال يقـــل أداءه الـــوظيفي تقـــدير عـــن ممتـــاز .2
  آخر س�ت3ن 

ال الــــذي لمجنأن تaـــو لـــھ مـــشار�ات فاعلـــة �ـــ� ا .3
  .س13¢¨ لھ

� مجال عملھ .4� � .إجادة استخدام اjkاسب ±{

القيادات 
 Iشرافية

ــــل عـــــــن ســـــــت  .1 ¯ـــــــسية ال تقـــ ــــ1ة تد رأن يمتلــــــك خ�ـــ
  .سنوات

2.  �أن ال يقـل أداءه الــوظيفي عــن تقـدير ممتــاز �ــ
  آخر س�ت3ن 

أس العمل �� ا��ال ا .3  ABو عaرأن ي  .ملر¢¨ لھن

املؤ�الت 
 وا1��kات

ا1��kة 
العملية 
 ال12بو-ة

القيادات 
ات التعليم  ربإدا

يأن ال تقــل مــدة عملــھ �ــ� Iشــراف ال12بــو عــن  .1
أس العمل  ABال ع áع سنوات وال  رأ ز   .ر

أن ال يقل تقدير �داء الـوظيفي لـھ عـن ممتـاز  .2
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áع سنوات �خ13ة � � .ر�

 

القيادات 
ة ا ربالو  ز

ســــنة ) ١٢(أن تبلـــغ خدمــــة املر¢ـــ¨ �ــــ� التعلـــيم  .1
ـــA أن ـــأك1õ، عBــ ـــنوات م´hـــــا عBـــــA فـ áـــــع ســ ر تaـــــو أ ن

  . ي�قل باإلشراف ال12بو

أن يحــصل املر¢ــ¨ عBــA تقــدير ممتــاز �ــ� أدائـــھ  .2
áع سنوات �خ13ة � � . رالوظيفي �

 
ا1��kة 
 العلمية

القيادات 
سية  راملد

  Iملام vغايات وأ�داف ال12بية والتعليم .1

ســـــية  .2 راملعرفـــــة العميقـــــة بالنظـــــام واللـــــوائح املد
 .1¢¨ لھوا��ال الذي س3

-gيــة �ــ� ا .3 ات تد رأن يaـو لديــھ عـدة دو ر ال لمجن
 الذي س13¢¨ لھ

ـــــــابالت  .4 ـــــة واملقــــــ ات التحر-ر-ــــــــ ــا ــــــــ ـــــــــــاز �ختبـــ راجتيــ
 .ال��صية

  
القيادات 
 Iشرافية

ـــذ  .1 ـــ� Iعــــــــداد والتخطــــــــيط أو التنفيـــــ املــــــــشاركة �ـــــ
ب ميدانيـة وإلقـاء  رلبعض ال�1امج ال12بو-ة كتجا
ــــة  ـــــة،، وكتابــــ ــــشاغل تر�و-ــ ــــــرات وعمـــــــل مــــ ا�jاضـ

-ر ع´hابح اق عمل، وإعداد تقا روث أو أو   .ر

نتطبيـــق عمBـــ� للقـــاءات ال12بو-ـــة املـــصغر و-aـــو  .2
ه مناقشا ًدو   .ر

اسية وانتقاد�ا .3 ات الد رتحليل املقر   .ر

ة  .4 ــــ� Iدا ـــــــــ ــــــــــية �ــــ ات �ساســـــــ ــــــــــا ــــــــك املuـــــــ رأن يمتلـــــــــ ر
ة  ر�التخطيط واملتاvعة والتوجيھ والتقو-م، وإدا
ــــــــــشكالت،  ـــــــل املــ ــــــــات، وتحليـــــ ـــ ــــــــوار و�جتماعـ اjkــــ

ات �تـصال �جتمـا��، واتخاذ ال ات، ومuـا رقرا ر
ـــــداد  ــــــــ ات إعــ ــــــــا ـــــــھ مuـــــــ ـــ -ر، ولديـــــ ـــــــا ــــــة التقــــــــ ـــــــ روكتابــ ر
ة  -ة الرسمية، والقد را�kطابات وا�jاضر Iدا ر

  .عAB املالحظة و���يص الواقع

� مجال عملھ .5� � .إجادة استخدام اjkاسب ±{
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القيادات 
ات التعليم  ربإدا

ـــذ  .1 ـــ� Iعــــــــداد والتخطــــــــيط أو التنفيـــــ املــــــــشاركة �ـــــ
ب ميدانيـة وإلقـاء لب رعض ال�1امج ال12بو-ة كتجا

ــــة  ـــــة،، وكتابــــ ــــشاغل تر�و-ــ ــــــرات وعمـــــــل مــــ ا�jاضـ
-ر ع´hا اق عمل، وإعداد تقا ربحوث أو أو   .ر

نتطبيـــق عمBـــ� للقـــاءات ال12بو-ـــة املـــصغر و-aـــو  .2
ه مناقشا دو

ً   .ر

اسية وانتقاد�ا .3 ات الد رتحليل املقر   .ر

ة  .4 ــــ� Iدا ـــــــــ ــــــــــية �ــــ ات �ساســـــــ ــــــــــا ــــــــك املuـــــــ رأن يمتلـــــــــ ر
ة �التخطيط و راملتاvعة والتوجيھ والتقو-م، وإدا

ــــــــــشكالت،  ـــــــل املــ ــــــــات، وتحليـــــ ـــ ــــــــوار و�جتماعـ اjkــــ
 ،�ات �تـصال �جتمـا� ات، ومuـا رواتخاذ القرا ر
ـــــداد  ــــــــ ات إعــ ــــــــا ـــــــھ مuـــــــ ـــ -ر، ولديـــــ ـــــــا ــــــة التقــــــــ ـــــــ روكتابــ ر
ة  -ة الرسمية، والقد را�kطابات وا�jاضر Iدا ر

  .عAB املالحظة و���يص الواقع

� مج .5� � .ال عملھإجادة استخدام اjkاسب ±{

ــــــشاطات  .6 ـــھ ¦ـ ـــھ، ولــــ ـــــ� عملــــ أن يaـــــــو �ـــــــ� متم3ـــــــÕا �ــ
ً

ن
ة �� امليدان، �ـالبحوث ال12بو-ـة،  زوإسuامات بار

 .والتخطيط لل�1امج ال12بو-ة وتنظيمuا وتقو-مuا

ات أو  .7 ـــد إدا ــــبق أن تـــــــــرأس أحـــــــ ــــ ـــــضل مـــــــــن سـ ريفــــ
ة التعليمية  . رأقسام Iدا

القيادات 
ة ا ربالو  ز

ــــــــستطيع .1 ـــــــدعا ومبتكــــــــر، ̄و ـ̈ـ مبـ ــ ًأن يaــــــــو املر¢ــــ  ن
 �واس�شراف املستقبل، وIنجاز والدقة، و-را�

  . معاي13 ا�kودة النوعية

2.  Aطــط العامــة إ{ـــ�kترجمـــة ا AــBا ع ًرأن يaــو قــاد ن
ــــة  مــــــــ ـــــــــات الال ــــــــم ±ليـــ ســــ ــــط �ــــــــــــشغيلية، و زخطــــــــ ر

 .. لتنفيذ�ا

ـــذ  .3 ـــيط أو التنفيــــ ـــــ� Iعـــــــداد والتخطــــ  املـــــــشاركة �ــ
ب ميدانيـة وإلقـاء  رلبعض ال�1امج ال12بو-ة كتجا

ــــــرات وعمـــــــل  ــــة ا�jاضـ ـــــة،، وكتابــــ ــــشاغل تر�و-ــ مــــ
-ر ع´hا اق عمل، وإعداد تقا ربحوث أو أو  .ر
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ــــة  .4 ــــــق عمBـــــــ� للقـــــــاءات ال12بو-ـــ نأن يaـــــــو لـــــــھ تطبيـ
ه مناقشا ًاملصغر و-aو دو ر  .ن

ــــــية  .5 اســــــــ ات الد ــــر ــــــــ ــــــل املقــ ــــA تحليــــــــ ـــــــــ ة عBـ ـــــــد رالقـــــــ رر
 .وانتقاد�ا

ة  .6 ــــ� Iدا ـــــــــ ــــــــــية �ــــ ات �ساســـــــ ــــــــــا ــــــــك املuـــــــ رأن يمتلـــــــــ ر
ة  ر�التخطيط واملتاvعة والتوجيھ والتقو-م، وإدا
ــــــــــشكالت،  ـــــــل املــ ــــــــات، وتحليـــــ ـــ ــــــــوار و�جتماعـ اjkــــ
 ،�ات �تـصال �جتمـا� ات، ومuـا رواتخاذ القرا ر
ـــــداد  ــــــــ ات إعــ ــــــــا ـــــــھ مuـــــــ ـــ -ر، ولديـــــ ـــــــا ــــــة التقــــــــ ـــــــ روكتابــ ر
ة  -ة الرسمية، والقد را�kطابات وا�jاضر Iدا ر

  .عAB املالحظة و���يص الواقع

� مجال عملھ .7� � .إجادة استخدام اjkاسب ±{

القيادات 
 Iشرافية

ــــة لقيـــــــــاس تمكـــــــــن  .1 ات التحر-ر-ـــــ ــــا راجتيـــــــــاز �ختبـــــ
bاملر¢¨ من التخصص العل� .  

ـــــة لقيـــــــاس جوانـــــــب  .2 ات التحر-ر-ــ راجتيـــــــاز �ختبـــــــا
ات ال12بو-ــة ومــدى إملامــھ بــاللوائح  ف واملuــا راملعــا ر
مــة للعمــل الــذي  -ــة الال زو�نظمــة ال12بو-ــة وIدا ر

  .س13¢¨ لھ

ر تحر-ر-ــــة �ـــــ� ا��ــــال املر¢ـــــ¨ لـــــھ اجتيــــاز �ختبـــــا .3
ــــــب  ــــــصة ذات املتطلــــــ ــــــرافية ا��تــــــ ـــات Iشــــــ ل
�uـــــــــ

 . والضوابط ا�kاصة

القيادات 
ات التعليم  ربإدا

ات التحر-ر-ــــة لقيــــاس جوانــــب  .1 ــاز �ختبــــا راجتيــ
ــــھ  ـــــــدى إملامــــــــ ــــــة ومـــــ ات ال12بو-ـــــ ــــــــــا ف واملuــ ـــــــــا راملعــ ر
ــــة  مــ -ـــــة الال زبـــــاللوائح و�نظمـــــة ال12بو-ــــــة وIدا ر

  .للعمل الذي س13¢¨ لھ

اجتيــاز �ختبــار تحر-ر-ـــة �ــ� ا��ـــال املر¢ــ¨ لـــھ  .2
ــــــب  ـــــرافية ا��تــــــــصة ذات املتطلـــ ـــــات Iشـــ ل
�uـــ

 .والضوابط ا�kاصة

ــــة  .3 ـــــــــن جuــــــــــ ـــــــــــصية مـــــ ـ ــــــــــابالت ال��ــ ـــاز املقــــ ــــــــ اجتيــ
 .�ختصاص

ف  راملعا
ات  رواملuا

 املعرفة
 ��اديمية

القيادات 
ة ا ربالو  ز

ات التحر-ر-ــــــة لقيــــــاس جوانــــــب  .1 ـــا ـــاز �ختبـــ راجتيــ
ات ال12بو-ة ومـدى إملامـھ بـاللوائح  ف واملuا راملعا ر
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مـة للعمـل الـذي و� -ة الال زنظمة ال12بو-ة وIدا ر
  .س13¢¨ لھ

ة.2 ا ه الختبار مشر�� العموم بالو راجتيا  . زز

القيادات 
سية  راملد

القيادات 
 Iشرافية

القيادات 
ات التعليم  ربإدا

ات  راملuا
والصفات 
 ال��صية

القيادات 
ة ا ربالو  ز

ًقـــدوة حـــسنة وقائـــدا ومـــؤثرا لغ3ـــ1ه، وســــليم  نأن يaـــو ً

ة عBـA التعب3ـ1 عمـا ير-ــد  رالفكـر واملـن]Z، و-متلـك القــد
ـــة عر�يـــــــ ة ســـــــليمة، و-تمتـــــــع بالـــــــ��اعة بطالقـــــــة و�لغــــ

أيــــھ بــــصراحة، و-متلــــك ثقافــــة عامــــة  ر�دبيــــة و-بــــدي 
ا عBــــA اjkــــوار وIقنــــاع وعـــــرض  وســــعة اطــــالع، وقــــاد

ً
ر

 ��فaــار ب�سلـــسل منطقـــي، و-تمتــع بـــاالتزان �نفعـــا{
وســــالمة اjkــــواس وا�kــــسم مــــن Iعاقــــات و�مــــراض 
ًاملعيقــــــة عــــــن أداء العمــــــل، و-متلــــــك مظuــــــرا مناســــــبا،  ً

A بــاjkلم و�نــاة والــص�1 وáعــد النظــر والتبــصر و-تحBــ
ـــA اســــــ�ثمار  ــــ� �مـــــو والفطنـــــة واليقظـــــة، وقـــــادر عBــ ر�ـ

و اجتيـاز  املواقـف ال12بو-ـة وتحديـد �ولو-ـات املuنيـة
 .املقابلة ال��صية من جuة �ختصاص

القيادات 
سية  راملد

القيادات 
 Iشرافية

القيادات 
ات التعليم   ربإدا

 

السلوك 
لوظيفي ا

وأخالقيات 
الوظيفة 

 العامة

السلوك 
و�خالق 

  العامة

 

القيادات 
ة ا ربالو  ز

ـــــھ  .1 ــــشرف وظيفتـــ ــــــن �ــــــــل مــــــــا يخــــــــل vــــ ـــــع عــ أن ي12فـــ
  . وكرامhrا

ــــھ  .2 ــــل ألداء واجباتـــــــــ ــــــــ ــــــات العمـ ــــصص أوقـــــــ ــــــــ أن يخـ
 bالوظيفيــة والعمــل خــارج أوقــات الــدوام الرســ�

 .إذا تطلب منھ ذلك

سـائھ بدقـة  .3 ؤأن ينفذ مـا يـصدر إليـھ مـن أوامـر ر
  . مانھ و�� حدود �نظمة والتعليماتوأ

يــــؤدي الواجبــــات واملuــــام املو�ولــــة إليــــھ ب�ــــشاط  .4
 .وفاعلية و��Õا�ة وأمانة ومuنية

  

ة وغايا¬hــــا  .5 ا ـــة أ�ــــداف الــــو رأن Ôعمــــل عBــــA خدمـ ز
سAÎ إ{A تحقيق املص
jة العامة دو سوا�ا   .ن̄و

  .انجاز املعامالت بالسرعة والدقة املطلو�ة  .6

ــــــم  .7 ـــــــــــا وملــــــ ــــــو مطلعـ أن يaــــــ
ّ ُ ًُ ـــــــوائح ن ــــة واللـــــ باألنظمــــــــ

ــا مــــن  ــا و-طبقuــ والتعليمـــات و�ــــل مــــا Ôــــستجد م´hــ
  .زغ13 إ�مال أو تجاو أو مخالفات
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املعيار 
 الرئ�س

املعيار 

 الفر�

 الفئة القيادي
 املعاي"� التفصيلية

اتــھ  .8 فــھ ومuا رÔــسAÎ باســتمرار عBــA أن يطــو معا ر ر
اتھ التعليمية   .رح�S يرفع من كفايتھ وقد

ـــالقيم و�خــــالق  .9 نأن يaــــو قــــدوة لغ3ــــ1ه و-تحBــــA بـ
  .اjkميدة

ًأن يaو مخلصا و-حمل الوالء لدولتھ .10   .ن

عــز  .11 ة ̄و ا ســالة وتوجuــات الــو  AــBزأن يحــافظ ع رز ر
  .رثقة ا�kمuو hiا

ـــان العمــــل و-حـــــافظ  .12 �تمــــام بمaــ� AـــــBيحــــرص ع
  .عAB سالمتھ

ـــھ ودو  .13 نالتـــــصرف بموضـــــوعية وحياديـــــة �ـــــ� عملــ
Õ3تمي.  

ات املتعلقـــــة بالعمـــــل  .14 ـــA اتخـــــاذ القـــــرا ة عBــ رالقـــــد ر
ليات املنوطة بھ  . ووتحمل املسؤ

BـــA يحــافظ عBــA حــسن مظuــره العــام و-حــرص ع .15
ــــــــــادات  ــــھ والعـ ـــات وظيفتـــــــ ــــــــع متطلبــــــــ ــــــھ مـــ مالءمتـــــ

 .والتقاليد السائدة

ســــ�b أو دعــــو  .16 ىيتحBــــA بال�Õا�ــــة �ــــ� أي تحقيــــق  ر
 .قضائية أو Iدالء vشuادتھ م�S ما طلب منھ

  
  

ـــــــات ال��ـــــــــــصية  .17 ــــــــر-ة املعلومــــ ــــA ســـ يحــــــــــافظ عBـــــــ
ـــــا و-متنـــــــع عـــــــن اســـــــتخدامuا أو  لآلخـــــــر-ن و-حم�hــ
ـــ1 تفــــــو-ض مــــــن  ــــن غ3ـــ ـــــتخدامuا مــ ـــــشفuا أو اسـ كـ

سائھ   ؤر

القيادات 
سية  راملد

القيادات 
 Iشرافية

السلوك 
و�خالق 

اتجاه 
 را�kمuو

القيادات 
ات التعليم   ربإدا

 

ـــــر-ن  .1 ـــــــــو ±خـــــــــ ـــــــت�ناء حقــــ ــــــــــدو اســـــــ ـــــــــــ1م و�ـــ قيح2ــ ن
  .ومصاujkم

رÔعامــل ا�kمuــو بــاح12ام وإنــصاف وموضــوعية  .2
Õ3ندو تح.  

ــــالل  .3 ــــو مـــــن خــ رالعمـــــل عBـــــA كــــــسب ثقـــــة ا�kمuــ
ــــ ــــع ال�Õا�ـــ ض مــــ ـــــا ــــا ال يتعــ ـــق بمــــ ــــــسن ا�kلــــ رة وحــ

  .باألنظمة والتعليمات
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املعيار 
 الرئ�س

املعيار 

 الفر�

 الفئة القيادي
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القيادات 
ة ا ربالو  ز

ات ا�kمuو .4 رIجابة عن �ساؤالت واستفسا   .ر

مراعــاة الدقــة واملوضــوعية والــسرعة �ــ� إنجــاز  .5
  .رمعامالت ا�kمuو

نالرفـــق �ـــ� �عاملـــھ مـــع ا�kمuـــو وتقـــديم العـــو  .6 ر
يواملـــساعدة لــــذو �حتياجـــات ا�kاصــــة وكبــــار 

  .السن

 vــشaل سـلbÙ عBــA تجنـب العمـل الــذي قـد يـؤثر .7
 .رثقة ا�kمuو بالوظيفة العامة

القيادات 
سية  راملد

القيادات 
 Iشرافية

القيادات 
 رات التعليمبإدا

السلوك 
و�خالق 

اتجاه 
ساء  ؤالر
 والزمالء

القيادات 
ة ا ربالو  ز

سائھ وفق ال�سلسل Iدار .1 يتنفيذ أوامر ر   .ؤ

�ـــ� حـــ3ن �انــت �نـــاك أوامـــ .2 ئ�ـــسھ خطيــا  Ôعلــم 
ً

ر ر ُ
  .مخالفة لألنظمة والتعليمات النافذة

سائھ باح12ام وتقدير .3   .ؤيتعامل مع ر

4.  bــــــ1ة ال�ــــــ��kة وا ســــــائھ بــــــالرأي واملــــــشو د ر ريــــــز ؤ و
  .يمتلكuا بaل موضوعية وصدق

مــــالؤه و-تعامـــــل معuــــم بــــاح12ام ولباقـــــة  .5 زيح2ــــ1م 
  .وصدق

مالئھ قائمـة  .6 زÔسAÎ إ{A بناء عالقات سليمة مع 
Õ3بة واملودة دو تميjا� ABنع.  

مالئھ و-حرص عل�hا .7  .زيح12م خصوصية 

ــــة  .8 ــــــــات ا�kاصـــــــ ـــــــتغالل املعلومـــ ـ ــــــن اســـ يمتنـــــــــــع عـــــ
 .بحيا¬hم ال��صية بقصد Iساءة لuم

ــــة  .9 اءه بمuنيـــــ ـــــشاركuم آ ــــ مالئـــــــــھ ̄و ريتعـــــــــاو مـــــــــع  ز ن
  .وموضوعية عالية

مالئـھ  .10 زيحرص عAB حل املشكالت ال�ـb تواجuـھ 
 .و-قدم املساعدة لuم

السلوك 
و�خالق 

اتجاه 
وسيھ   ؤمر

القيادات 
سية   راملد

  

 

ــــن يرأســــــuم مــــــن حيــــــث �ل2ــــــÕام  .1 Ôعت�ــــــ1 قــــــدوة ملــ
  .بالتعليمات و�نظمة

2.  Aــــــ �م عBـــــÕــــــــ ـــــــ3ن وتحف3ـــ وســــ ات املر ــــد ؤتنميـــــــــــة قـــــــ ر
  .تحس3ن أداhoم ومساعد¬hم
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يادات الق
 Iشرافية

القيادات 
ات التعليم  ربإدا

  

ملن �انت *
لديھ خ�1ة 

 سابقة

القيادات 
ة ا ربالو  ز

3. kف وا ــــا ــــادل املعـــــ ـــA تبـــــ ــــــb رÔــــــــسAÎ عBــــــ ��ـــــــــ1ات ال�ـــ
وسيھ   .ؤاك�سh²ا مع مر

شرف عل�hم .4 وسيھ ̄و   . ؤيتاvع أعمال مر

وسيھ بموضوعية وتجرد .5   .ؤتقو-م أداء مر

وسيھ .6 -ب والتطو-ر مر ؤتوف13 فرص التد   .ر

وســـــيھ و-تعامـــــل معuـــــم دو  .7 نيح2ـــــ1م حقـــــو مر ؤق
  .تميÕ3 أو محاباة

ــــــــات  .8 ـــــــيھ �عليمـــــــ وســـــــ ــــاء مر ـــ ــــــA إعطـــــــ ـــــــــــرص عBــــــــ ؤاjkـــ
 .وتوج�hات مكتو�ة ما أمكن ذلك

القيادات 
سية  راملد

القيادات 
 Iشرافية

القيادات 
ات التعليم  ربإدا

ات  را�jظو

القيادات 
ة ا ربالو  ز

نأال يaــو للمر¢ـ̈ـ ســلوك مــش3ن يخــل بالــشرف أو أي 
�ـــ� العمــل، وخلــو ملفــھ مـــن  ســوابق تــدل عBــA تقــص13 
نأي م
jوظــــات وظيفيــــة مــــدة خدمتــــھ، وأال يaــــو قــــد 

ـــــو قــــــد ثب�ــــــت صــــــدر بحقــــــھ عقو�ــــــة تأديgيــــــة، وأال ت نaـ
 .إدانتھ �� قضية قائمة
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  :التوصيات

اســـة وال�ـــb س�ـــسا�م بـــإذن هللا  • �ـــذه الد �ــا �ـــ ة �خـــذ بمـــصفوفة املعـــاي13 ال�ـــb تـــم بناؤ�ـ رضـــر ور
�  .اىبفاعلية �� الر¤� بمستو جودة ا�kدمات التعليمية وتطو-ر

التأكيــد عBــA أ�ميــة �خــذ بمعــاي13 الــسلوك الــوظيفي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة �ــ� ترشــيح  •
د  ة املــــوا ا �ــــا �عـــد جـــزءا أساســــيا مـــن متطلبـــات العمــــل ملـــوظفي و رواختيـــار القيـــادات باعتبا ر زر ً ً

  .الgشر-ة ال�Ô bستوجب عل�hم تطبيقuا
� الوظائ •Bليف شاغaة تحديث وثيقة ضوابط ت ف التعليمية وآلياتھ، ملا لuا ورالتأكيد عAB ضر

 .من أ�مية بالغة �� تطو-ر عملية اختيار القيادات التعليمية وترشيحا¬hم
 :املق �حات

اســـــات علميــــة مستفيـــــضة حــــو مستفيـــــضة حــــو تطـــــو-ر معــــاي13 اختيـــــار قيـــــادات  • ـــداد د لإعـ ل ر
ب العاملية   .رالتعليم �� ضوء التجا

ــــو تطـــــو-ر املعـــــاي13 ا�kاصـــــة  • ـــة حــ اســـــات علميــ ــــداد د لإعـ ــــادات (الختيــــــار قيـــــادات التعلـــــيم ر قيــ
ســية  ات التعلــيم - قيــادات إشــرافية–رمد ة–ر قيــادات إدا ا ر القيــادات العليــا بــالو كــال عBــA ) ز

ً

  .حده
  .بناء أدوات ومقاي�س ¢�صية لقياس السمات املطلوب توافر�ا �� قيادات التعليم •
  .ل الدورتصو مق12ح لتطو-ر معاي13 اختيار قيادات التعليم �� ضوء خ�1ات vعض •
  .واقع امتالك املعاي13 املتطلبة لقيادات التعليم من وجuة نظر�م �� ضوء vعض املتغ13ات •
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  :املراجع العر�ية: أوال

، جمال الدين دار الكتب : ب13وت). عامر أحمد حيدر: تحقيق. (لسان العرب). م1996. (رابن منظو
  .العاملية

ــــا¦ي ة ال12بيـــــة ). 2016. (أبـــــو شـــــو-مة، �ـ ا ات الوســـــطى �ـــــ� و رمعـــــاي13 مق12حـــــة الختيـــــار مـــــدير Iدا زر ي
اسـات العلـوم ال12بو-ـة، ا��لـد  دنية، مجلـة د روالتعليم � دنيـة، 2، امل
jـق43ر ر، ا�kامعـة �

  .947-929ص

، عبد هللا بن مشgب معاي13 اختيار القيادات ��اديمية �� ا�kامعات الـسعودية ). 2020. (ي�حمر
اســة ميدانيـــة، مجلـــة �ليـــة ال12بيـــة : ض ا��kـــ1ات الدوليـــة والعر�يـــة�ــ� ضـــوء vعـــ  جامعـــة –رد

-ة، ص   .114-61رIسكند

عــة، سوســـن  تقــو-م �داء الـــوظيفي لرئ�ــسات �قـــسام ��اديميــة �ـــ� جامعــة �م3ـــ1ة ) 2016(ربــن ز
¯س ة ب�ــت عبــد الــرحمن مـن وجuــة نظــر أعــضاء �يئـة التــد رنـو . مجلــة العلــوم ال12بو-ــة). 7. (ر

151-207. 

-ل نو �، رÜرثل دنيـة ). 2007.(و ة ال12بيـة والتعلـيم � ا رتطو-ر معـاي13 اختيـار القيـادات ال12بو-ـة �ـ� و ر ز
ـــدو املتقدمـــــة  ب الـ ل�ــــ� ضـــــوء الواقــــع وتجـــــا رقــــم امل�ـــــشو (ر اه، [) 571546ر حــــة دكتـــــو ر أطر و

دن-جامعة عمان العر�ية    .قاعدة بيانات دار املنظومة، الرسائل ا�kامعية. ]ر �

ة Iبداع والتمÕ3 التنافbTâ، ط). 2013. (د الرب سيد دمحمجا   .دار الكتب املصر-ة: ، القا�رة1رإدا

. رتفعيــل دو القيـــادات ا�kامعيــة مـــن خــالل معـــاي13 �ختيــار وتقـــو-م �داء) 2019(ا�kبيBــ�، أحمـــد 
¯س �� ضوء التوجuات الوطنية والدو راملؤتمر الدو{� �و لتقو-م أداء عضو �يئة التد لية ل

 .م2019-1-22. جامعة القصيم. اjkديثة

افــــــدة عمــــــر  ، راjkر-ــــــر ــــة). 2015. (ي ـــرة �ــــــ� القيــــــادة ال12بو-ــ دار املنــــــاZè لل�ــــــشر : عمــــــان.نفنــــــو معاصـــ
¯ع   .زوالتو

bة التعلـيم ). 2017. (حسن، نوف ¦ش� ا س املرحلة الثانو-ـة بـو رتطو-ر معاي13 اختيار مديرات مدا زر
دار سمات . ملية، ا��لة ال12بو-ة الدولية املتخصصة�� ضوء عدد من ا1��kات ا�jلية والعا

اسات و�بحاث   .97-82، ص )4(، العدد )6(مجلد . رللد

معاي13 اختيار القيادات ال12بو-ة بمaاتب Iشراف �� ). 2016. (ا�kم�bTâ، عبد الرحيم حميد حامد
ة العامــة لل12بيــة والتعلـــيم بجــدة مـــن وجuــة نظـــر املــشرف3ن ال12بـــو-3ن  رIدا ســالة ماجـــست13 ر

ة، �لية ال12بية، جامعة أم القر ىغ13 م�شو   .ر

نمــــوذج مق2ــــ1ح لبنــــاء معــــاي13 اختيــــار القيــــادات ��اديميــــة �ــــ� ا�kامعــــات ). ٢٠١٨. (الز�يــــدي، وفــــاء
ة. السعودية �� ضوء vعض ا1��kات الدولية اه غ13 م�شو رسالة دكتو ر  .ىجامعة أم القر. ر

س ��ليــــة ). 2019. (الز�را¦ــــي، عبــــد الــــرحمن دمحم رمعــــاي13 اختيــــار املــــشرف ال12بــــو املقــــيم �ــــ� املــــدا ي
اســات عر�يــة �ــ� ال12بيـة وعلــم الــنفس، العــدد . بمحافظـة الطــائف التعليميــة ، 113رمجلـة د

  . 256-241ص
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ة لالعتماد ). 2019. (يالز�را¦ي، �شام بن مفرح البح13 جة توافر متطلبات معيار السلطة وIدا رد ر
¾bT لدى قادة املدا � ال12بية، العدد راملد� bرس الثانو-ة بمدينة الر-اض، مجلة البحث العل�

  .، �لية البنات، جامعة ع3ن شمس)20(

اتــــب  �ــــ� القيــــادة ال12بو-ــــة). ٢٠١٥.(رالــــسعود،  ة بفطـــــرة (القيــــادة باjkــــب : اتجا�ــــات معاصــــرة  رIدا
 .جامعة الباحة، ) آفاق مستقبلية–ال12بية (ل، املؤتمر الدو{� �و لaلية ال12بية )�مومة

�، مجلـــة ). 2020. (ســالمة، وجيــھ عـــوضÎــام�kمعــاي13 اختيـــار القيــادات التعليميـــة بــالتعليم قبـــل ا
�Îام�k58-69ص . تطو-ر �داء ا  

ـــد مuـــــدي س ). 2010. (التـــــنح، منـــــال محمـــــود دمحم. الـــــشر-في، عبـــــاس عبــ ــــة قـــــادة املـــــدا سـ ــــة مما جـ رد ر ر
ات العر�يـــــة املتحــــ دة للقيـــــادة التحو-ليـــــة مــــن وجuـــــة نظـــــر رالثانو-ــــة ا�kاصـــــة �ـــــ� دولــــة Iمـــــا

اســات العليــا، مجلــة العلــوم I¦ــسانية، . معلمــ�hم رجامعــة الــشر �وســط للد  – 1، )45(7ق
21.  
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ة  اســات ال12بو-ــة العليــا، Iدا اســات العليــا، �ليــة الد ة، جامعــة عمــان العر�يــة للد رم�ــشو ر ر ر
 .ال12بو-ة

ــاي13 العامليــــة ) 2017(الطــــالع، ســــليمان  � �ــــ� إطــــار املعــÎــــام�kنتــــائج �داء ا AــــBأثــــر معيــــار القيــــادة ع
اسـة ميدانيـة بـالتطبيق عBـ� ا�kامعـات الفلـسطي�: ل
�ـودة اسـات رد رية، ا��لـة العلميـة للد

-ة والبي ية ة باإلسماعيلية-جامعة قناة السو¯س : رالتجا  .69-36. 36) 8. (ر �لية التجا

سية اjkديثة، عمان). 2012. (عابدين، دمحم عبد القادر ة املد Iّدا ر ق: ر   .ودار الشر
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اسات عر�ية �� ال12بية وعلم النفس، . باململكة العر�ية السعودية   .426-387،  )61 (9رد

� بن دمحمBس ). ٢٠١٣. (الغامدي، ع د الgشر-ة �� املدا جة جودة أداء القيادة ال12بو-ة وتنمية املوا رد ر ر
اســات، العلـــوم ال12بو-ــة، ا�kا ة، د رالثانو-ــة واملتوســـطة باملدينــة املنـــو دنيــة، مجلـــد ر رمعـــة �

  ١٠٩٦-١٠٦٨، ص)٣(، م
jق  )٤٠(

-gيـة للقيــادة Iبداعيــة ). 2011. (الغامـدي، فuــد �ـزاع ســة العمليـة و�حتياجــات التد جــات املما رد ر ر
�ا القــادة ��ــاديميو بجامعــة الباحــة نكمــا يتــصو ة(رســالة ماجــست13 .ر ، قــسم )رغ3ــ1 م�ــشو

ة ال12بو-ة والتخطيط، �لية ال12بية، ج ، مكةرIدا   .ىامعة أم القر

، أمــا¦ي  � املــصر �ــ� ) 2013(رغبــوÎــام�kملؤســسات التعلــيم ا bTâيتــصو مق2ــ1ح لتقيــيم �داء املؤســ ر
اســات تر�و-ــة واجتماعيــة. ضــوء �تجا�ــات اjkديثــة لتقيــيم �داء -409). 3 (19. رمجلــة د

534. 

ـــــد الفتـــــــاح ـــــد عبــ ـــــي، أحمــ ـــــده؛ الز�ــ ق عبــ ـــــار ـــم مـــــــصط
jات ال). م2004. (وفليـــــــة، فــ ـــا م#�ــــ 12بيـــــــة لفظــــ
ً

واصطالحا
ً

-ة.    .دار الوفاء لدنيا الطباعة وال�شر: رIسكند

ان ، أحمـد؛ آل مـذ�ب، معــدي؛ العمـر، بـد رالقحطـا¦ي، سـالم؛ العـامر مـن]Z البحـث �ــ� ). م2020. (ي
 .العبيaان: ، الر-اض5ط. العلوم السلوكية
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قاعدة بيانات دار املنظومة، بحوث . ، املؤسسة العر�ية لل12بية والعلوم و±داب)1022572
  .ومقاالت

اســــة نظر-ــــة تطبيقيــــة : ســــالميرالقيــــادة �خالقيــــة مـــن منظــــو إ). 2016. (الكب3ـــ1، أحمــــد عبــــد هللا رد
نة   .فuرسة مكتبة امللك فuد الوطنية أثناء ال�شر: الر-اض. رمقا

ـــو-ر املنظمـــــات). 2007. (أحمـــــد, مـــــا�ر ة -تطـــ ر الـــــدليل العمBــــــ� إلعـــــادة الuيaلـــــة والتم3ــــــI Õدار وإدا ي
-ة, التغي13  .الدار ا�kامعية: رIسكند

مجلـــة ا�kدمـــة . معيـــة �ـــ� ضـــوء متطلبـــات ا�kـــودةمعـــاي13 اختيـــار القيـــادات ا�kا) 2017(دمحم، وفـــاء 
 .242-215. 6) 57. (�جتماعية

املعــــــاي13 املuنيـــــة الوطنيـــــة للمعلمـــــ3ن باململكـــــة العر�يــــــة ). 2012. (املركـــــز الـــــوطbÈ للقيـــــاس والتقـــــو-م
ع امللك عبد هللا لتطو-ر التعليم: السعودية، الر-اض   .ومشر

ة التعلــيم ا رو � ا). 2007. (زBليــف شــاغaس وآلياتــھضــوابط ت مـــس12جع . رلوظـــائف التعليميــة �ــ� املــدا
-خ    :عAB الرابط التا{�. م17/2/2022ربتا

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/DocumentCentre/Pages/default.aspx?DocId=6
08f4273-2f81-437a-9115-013246d3d553 

د الgــــــشر-ة ة املـــــوا ا رو ر . مدونــــــة قواعــــــد الــــــسلوك الــــــوظيفي وأخالقيــــــات الوظيفــــــة العامــــــة). 2016. (ز
-خ    https://hrsd.gov.sa/ar/policies : عAB الرابط التا{�. م17/2/2022رمس12جع بتا

:املراجع العر�ية باللغة Aنجل"�ية: ثانيا  

Ibn Manzur, Jamal al-Din. (1996 AD). Arabes Tong. (Investigation: 
Amer Ahmed Haider). Beirut: International Book House. 

Abu Shuwayma, Hani. (2016). Suggested criteria for selecting 
managers of middle departments in the Jordanian Ministry of 
Education, Journal of Educational Sciences Studies, Volume 43, 
Appendix 2, University of Jordan, pp. 929-947. 

Al-Ahmari, Abdullah bin Mushabab. (2020). Criteria for selecting 
academic leaders in Saudi universities in light of some 
international and Arab experiences: a field study, Journal of the 
College of Education - University of Alexandria, pp. 61-114. 

Bin Zara’a, Sawsan (2016) Evaluation of the job performance of 
female heads of academic departments at Princess Nourah Bint 
Abdul Rahman University from the point of view of faculty 
members. (7). Journal of Educational Sciences. 151-207. 

Snowy, Roel Nour. (2007). Developing criteria for selecting 
educational leaders in the Jordanian Ministry of Education in the 
light of reality and experiences of developed countries 
(Publication No. 571546) [PhD thesis, Amman Arab University - 
Jordan]. House of the system database, university theses. 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

445 

Gad Elrab Syed Muhammad. (2013). Creativity and Competitive 
Excellence Department, 1st Edition, Cairo: Egyptian Book 
House. 

Al-Jubaili, Ahmed (2019) Activating the role of university leaders 
through selection criteria and performance evaluation. The first 
international conference for evaluating the performance of a 
faculty member in the light of modern national and international 
trends. Al Qussaim university. January 22, 2019 AD. 

Hariri, Rafida Omar. (2015). Contemporary Arts in Educational 
Leadership. Amman: Dar Al-Murajab for Publishing and 
Distribution. 

Hassan, Nouf Nashmi. (2017). Developing criteria for selecting 
principals of secondary schools in the Ministry of Education in 
the light of a number of local and international experiences, the 
Specialized International Educational Journal. Dar features for 
studies and research. Volume (6), Number (4), pp. 82-97. 

Al-Khamisi, Abdel Rahim Hamid Hamid. (2016). Criteria for selecting 
educational leaders in supervision offices in the General 
Administration of Education in Jeddah from the point of view of 
educational supervisors, an unpublished master's thesis, College 
of Education, Umm Al-Qura University. 

Al-Zubaidi, Wafa. (2018). A proposed model for building criteria for 
selecting academic leaders in Saudi universities in light of some 
international experiences. An unpublished doctoral thesis. Umm 
Al Qura University. 

Al-Zahrani, Abdul Rahman Muhammad. (2019). Criteria for selecting 
the educational supervisor residing in private schools in the Taif 
educational governorate. Journal of Arab Studies in Education 
and Psychology, No. 113, pp. 241-256. 

Al-Zahrani, Hisham bin Mufreh Al-Behairi. (2019). The degree of 
availability of the requirements of the authority and management 
standard for school accreditation among secondary school 
leaders in Riyadh, Journal of Scientific Research in Education, 
No. (20), College of Girls, Ain Shams University. 

Al-Saud, Ratib. (2015). Contemporary Trends in Educational 
Leadership: Leadership with Love (Management by the Instinct 
of Motherhood), the First International Conference of the 
College of Education (Education - Future Prospects), Al Baha 
University. 

Salama, Wajeeh Awad. (2020). Criteria for selecting educational 
leaders in pre-university education, University Performance 
Development Journal. pp. 69-58 

Salama, Wajeeh Awad. (2020). Criteria for selecting educational 
leaders in pre-university education, University Performance 
Development Journal. pp. 69-58 



 
التعليم في مصفوفة معايير مقترحة لتطوير اختيار وممارسات قيادات 

 ضوء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة
  البندري بنت سعود الرشود/ د

  

 

 

446 

Sharifi, Abbas Abd Mahdi. Al-Tannah, Manal Mahmoud Mohamed. 
(2010). The degree to which private secondary school leaders in 
the United Arab Emirates practice transformational leadership 
from the point of view of their teachers. Middle East University 
for Graduate Studies, Journal of Humanities, 7 (45), 1-21. 

Al-Smadi, Mustafa Ahmed. (2008). "Academic leaders and faculty 
members' perceptions of the commitment of private Jordanian 
universities to apply accreditation and quality standards", 
unpublished PhD thesis, Amman Arab University for Graduate 
Studies, College of Higher Educational Studies, Educational 
Administration. 

Al-Tala’a, Suleiman (2017) The impact of the leadership standard on 
university performance results within the framework of 
international quality standards: a field study by application to 
Palestinian universities, the Scientific Journal of Business and 
Environmental Studies: Suez Canal University - College of 
Commerce in Ismailia. (8) 36. 36-69. 

Abdeen, Muhammad Abdul Qadir. (2012). Modern School 
Administration, Amman: Dar Al-Shorouk. 

Eid, Hala Fawzy. (2015). A proposed conceptualization to achieve 
creative leadership among university leaders in the Kingdom of 
Saudi Arabia. Arab Studies in Education and Psychology, 9 (61), 
387-426. 

Al-Ghamdi, Ali bin Mohammed. (2013). The degree of quality 
performance of educational leadership and human resource 
development in secondary and intermediate schools in Madinah, 
Studies, Educational Sciences, University of Jordan, Volume 
(40), Supplement (3), pp. 1068-1096 

Al-Ghamdi, Fahad Hazaa. (2011). Degrees of practical practice and 
training needs for creative leadership as perceived by academic 
leaders at Al-Baha University. Master's thesis (unpublished), 
Department of Educational Administration and Planning, 
College of Education, Umm Al-Qura University, Makkah. 

Ghabbour, Amani (2013) A proposed conception for evaluating the 
institutional performance of Egyptian university education 
institutions in the light of recent trends of performance 
evaluation. Journal of educational and social studies. 19 (3).   
409-534. 

Flea, Farouk Abdo; Zaki, Ahmed Abdel-Fattah. (2004 AD). Dictionary 
of education terms idiomatically. Alexandria: Dar Al-Wafaa for 
the world of printing and publishing. 

Al-Qahtani, Salem; Al-Amri, Ahmed; Al Madhab, contagious; Omar, 
Badran. (2020 AD). Research method in behavioral sciences. 5th 
floor, Riyadh: Obeikan. 

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

447 

Al-Qahtani, Abdul-Hadi Nasser. (2020). Developing criteria for 
selecting the educational supervisor in the Kingdom of Saudi 
Arabia in light of the 2030 vision. The Arab Journal of 
Educational and Psychological Sciences, (Publication No. 
1022572), The Arab Foundation for Education, Science and 
Arts. House of the system database, research and articles. 

The Great, Ahmed Abdullah. (2016). Ethical leadership from an 
Islamic perspective: a comparative theoretical study. Riyadh: 
Cataloging of King Fahd National Library during publication. 

Maher, Ahmed. (2007). Organizational Development - A Practical 
Guide to Restructuring, Administrative Excellence and Change 
Management, Alexandria: University House. 

Muhammad, Wafaa (2017) Criteria for selecting university leaders in 
light of quality requirements. Social Service Journal. (57) 6. 
215–242. 

The National Center for Measurement and Evaluation. (2012). 
National Professional Standards for Teachers in Saudi Arabia, 
Riyadh: King Abdullah Education Development Project. 

Ministry of Education. (2020). Evaluation and Training Authority, 
Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia. 

Ministry of education. (2007). Controls and mechanisms for assigning 
educational positions in schools. Retrieved on February 17, 2022 
AD. On the following link: 
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/DocumentCentre/Pages/default.as
px?DocId=608f4273-2f81-437a-9115-013246d3d553 

Ministry of Human Resources. (2016). Code of Conduct and Ethics for 
Public Service. Retrieved on February 17, 2022 AD. On the 
following link: https://hrsd.gov.sa/ar/policies 

:املراجع Kجن�ية: ثالثا  

Allan, W.& Paula, K. (2012).Principal selection panels: strategies, 
preferences and perceptions. Journal of Educational 
Administration, 50 (2), 188 – 205. 

Breakwell, G. M., & Tytherleigh, M. Y. (2010). University leaders and 
university performance in the United Kingdom: is it ‘who’leads, 
or ‘where’they lead that matters most? Higher Education, 60(5), 
491-506. 

Cheng. Y. 2010. A Topology of Three -Wave Models of Strategic 
Leadership in Education. ISEA .(38): 1. 

Julsuwan، Suwat & Srisa-ard، Boonchom. (2016)، Development Of 
Program To Enhance Strategic Leadership Of Secondary School 
Adminstrators، Canadian Center of Science and Education.  

 


