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 *مقدمة
وات نحو نهم خطالعمل وتنظيم شؤو هي مجموعة من المبادئ والقيم والقواعد والمعايير تحكم مسيرة العاملين في بيئة

 اخالقيات عمل افضل :

 : الحضور
كل كبير لبا بشسالحضور واالنضباط في مواعيد العمل يؤثر على نجاح الفرد والجماعة بينما يؤثر الغياب او التأخير 

 على االداء والقدرة على االحتفاظ بالمهارات والمعلومات.

 

 كيف يمكن الحفاظ على حضور منضبط ؟

 عل العمل اهتمامك االول اج 

 استخدم المنبه 

 خذ قسطا كافيا من النوم  

 نظم وسيلة مواصالت  

 بلغ مشرفك /مسؤولك عند تغيبك 

 

 : الشخصية
احب صيدة مع جمن خالل الموظف الحكيم هو الذي يقيم عالقة تأمل الجمعية أن يعملوا الموظفين على تحقيق أهدافها 

هم ة وظائفمساعدة صاحب العمل في ان يتحلى موظفوه بصفات معينة تعينهم على تأديالعمل فيحاول بكل ما يستطيع 

 بشكل ممتاز .

 

 والموظف المثالي في نظر اصحاب العمل يوصف بانه :

 ...وفي  

 ... امين 

 ...جدير بالثقة  

 ...مبادر  

 ...قادر على ضبط النفس  

 ...لديه شعور بالمسئولية  
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 : الجماعي العمل
يعمل الموظفين بشكل جماعي ليس فقط من اجل نجاحهم الشخصي من المهم ان 

وتطورهم بل من اجل زمالئهم ومكان العمل وفي بعض االحيان يكون العمل جماعي ال 

يعني فقط مساعدة الزمالء فالتزام الهدوء وتجنب ازعاج االخرين هو من صميم 

 العمل الجماعي.

 ـ :هذا وعليك اتباع االتي في العمل الجماعي ك

 احترام حقوق الغير 

 اعمل ضمن فريق عمل  

 كن متعاونا  

 جازما نك 

 ابحث عن فرص للتعلم المستمر  

 تحلي بسلوكيات دمثة  

 احترام خصوصيات الغير 

 عدم االنفراد بالري 

 

 : الجماعي العمل
ر سيعتقد بيتولد االنطباع االول لدى الناس عن شخصما ثالث ثوان ان بدا اشعث اغ

االخرون بانه ال يؤدي عمله بإتقان اما ان بدا بملبسة شخصا محترما في عمله 

 .سيتولد لديهم انطباع اول رائع 

 : الموقف
ظهر الموظف موقفا ايجابيا ويبدو واثق الخطوة يحمل اماال واقعية يمن المهم ان 

اقعية في تنمية الموقف االيجابي والمحافظة عليه يضمن جعل امالنا و و لنفسه

العمل يجب ان تنطوي تلك االهداف على بعض التحدي والتشويق ولكنها في نفس 

 الوقت ممكنة التحقيق بالعزم واالرادة .

 : التنظيم مهارات
يظهر اصحاب العمل اهتمام بمهارات ادارة الوقت والتنظيم مثلما يهتون بعادات 

العمل يشكل حكيم ويهيئ  العمل الجيدة االخرى ولكي يبدا الموظف بإدارة وقته في

نفسه ألنهاء الواجبات في المنزل ويحتاج الى تعلم وتطبيق بعض تقنيات ادارة 

 الوقت .

 : البسيطة التقنيات بعض
على  شيءعند الدخول الى مكان العمل الجديد على الموظف ان يكون مؤمنا بان كل 

 ما يرام.

 وتأتي المساعدة في عدة اشكال فاطلبها  يطلب المساعدة :

 لتكن لديه اولويات : االكثر اهمية ثم المهم 

 انجازه ومالم يتم انجازه  موضع قائمة بما ت تصميم جداول :
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 استخدام الوقت بحكمة 

 

 : االتصال
وذلك بكيفية التداخل والتعاون مع البعض وان االتصال سواء كان شفويا ام غير 

هذا وعلى ان يضع في اعتباره ، ومباشرا ومؤكدا   حا  ن واضشفوي ويجب ان يكو

 .وجوب معاملة االخرين دائما كما يحب ان يعاملوه 

  : التعاون
جيده واتباع التسلسل االداري وحسن التصرف في حل  ملويتضن تنمية عالقات ع

 النزاعات والقدرة على حل المشكالت .

 بعض سلوكيات العمل التي اجمعت عليها اكثر من منظمة عالمية 

  : االحترام
مهما قيل ال يمكن وصف كيف ان كل عالقة عمل من اول التسلسل االداري الى نهايته 

 .تعتمد على االحترام واحترام المرؤوسين قبل احترام الرؤساء

 : الطاعة
جب الحفاظ عليه والقيام به تقبل توجيهات رؤسائك والقيام بتنفيذها امر مهم ي

 على اكمل وجه.

 : االنضباط
يعتبر االنضباط في العمل وفي األوقات الحضور واالنصراف احد اهم المعايير 

 لتقييم الموظف فالحرص عليه مطلب حضاري وقيمي .

 : االنتاجية
كلما كان انتاجك في بيئة العمل بجودة ومهارة عالية كلما كان ارتقائك في سلم 

 الوظيفة ممكنا فاحرص عليه .

 

 : االتقان
 هو انجاز العمل على الوجه االكمل حتى يكتب له النجاح واالستمرارية .

 

 : الخلق حسن
قين والصالحين .بها تنال الدرجات .وترفع يصفة من صفات االنبياء والصد

هللا تعالي نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم بأية جمعت محامد االخالق  صالمقامات وقد خ

 .ومحاسن اآلداب فقال جل وعال )وانك لعلى خلق عظيم (

 : االمانة
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ة فعن ابي هريرة رضي هللا عنه قال رسول يانالعمل الذي توكل به االمانة وتضيعه خ

 هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .الساعة ()اذا ضيعت االمانة فانتظر 

 

 : المسؤولية تحمل
المسؤولية توجه نشاط االنسان وتجعله ملتزم ذا موقف ورادة وتقرير للمصير أي 

سؤول يتحول بتحمله ألعباء المسؤولية الى انسان هادف ال ينطلق وال مان االنسان ال

 يتحرك اال نحو هدف مرصود .

 

  : والمثابرة الصبر
يجعلك في مصاف الموظفين المميزين كذلك  بالصبر والعزيمة وتحمل ضغوط واعباء

 بالمثابرة واالدارة القوية تصل لمبتغاك.

 

  : الناجح الموظف وسلوكيات صفات
 .االهتمام بالمظهر العام  

 .التحلي بالسلوك واالخالق واآلداب العامة وتقبل النقد  

 .احترام الرؤساء والزمالء والعمالء  

 .المحافظة على اسرار العمل االلتزام بالمنظمة ولوائح وتعليمات العمل  

 .المحافظة على ممتلكات واموال المنظمة  

 .االستمرار في تطوير القدرات والمهارات  

 .االبتعاد عن المجاالت غير المجدية  

 .المبادرة في تقديم المقترحات والمالحظات  

 .التعامل مع ضغوط العمل  

 .االحتفاظ بأسرار العمل  
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 المرجع :

                   ) السابع ( في دورتهأعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع 

حل جميع اسة موتحل هذه السيم  ١٦/١١/٢٠١٩) للربع الرابع ( هذا سياسة سلوكيات وأخالقيات العمل 

 السياسات السابقة.  


