سياسة سلوكيات وأخالقيات العمل
للجمعية
*مقدمة
هي مجموعة من المبادئ والقيم والقواعد والمعايير تحكم مسيير العاميين يي بيةة العم وتظييم ؤينوظ م واوا
ظحو اوالقيا عم ايض :

الحضور :
الحضيور واإظضيباا يي مواعيد العم ينرر عي ظجا الررد والجماعة بيظما ينرر الغياب او التأوير سييبا بؤيك
كبير عي االداء والقدر عي االحتراي بالم ارا والمعيوما .

كيف يمكن الحراي عي حضور مظضبا ؟
اجع العم اهتمامك االو
استودم المظبه
وذ قساا كاييا من الظوم
ظيم وسيية مواصال
بيغ مؤريك /مسنولك عظد تغيبك

الشخصية :
يتوقع صيياحب العم من المويف ان يعم عي تحقيق اهداف الؤييركة او المنسييسيية يالمويف الحكيم هو الذي
يقيم عالقة جيد مع صياحب العم ييحاو بك ما يسيتايع مسياعد صياحب العم يي أن يتحي مويروه بصيرا
معيظة تعيظ م عي تأدية وياةر م بؤك ممتاز .

والموظف المثالي في نظر أصحاب العمل يوصف بأنه :

ويي ...
امين ...
جدير بالرقة ...
مبادر ...
قادر عي ضبا الظرس ...
لديه ؤعور بالمسةولية ...

العمل الجماعي :
من الم م ان يعم المويرين بؤيك جماعي ليس يقا من اج ظجاح م الؤيوصيي وتاورهم ب من اج زمالة م
ومكان العم ويي بعض االحيان يكون العم جماعي ال يعظي يقا مساعد الزمالء يالتزام ال دوء وتجظب ازعاج
االورين هو من صميم العم الجماعي.
هذا وعييك اتباع االتي يي العم الجماعي كي :
احترام حقوق الغير
اعم ضمن يريق عم
كن متعاوظا
كم جازما
ابحث عن يرص ليتعيم المستمر
تحيي بسيوكيا دمرة
احترام وصوصيا الغير

العمل الجماعي :
يتولد االظاباع األو لدى الظاس عن ؤيييوص ما وال رالث روان أن بدأ اؤيييعث ا بر سييييعتقد االورون باظه ال
يندي عميه بإتقان اما ان بدا بميبسة ؤوصا محترما يي عميه سيتولد لدي م اظاباع او راةع .

الموقف :
من الم م ان يي ر المويف موقريا ايجيابييا ويبيدو وارق الواو يحمي امياال واقعيية لظرسيييييه ،و ان تظميية الموقف
االيجابي والمحايية عييه يضيمن جع امالظا واقعية يي العم ويجب ان تظاوي تيك االهداف عي بعض التحدي
والتؤويق ولكظ ا يي ظرس الوق ممكظة التحقيق بالعزم واإراد .

مهارات التنظيم :
يي ر أصييييحياب العمي اهتميام بم يارا إدار الوق والتظييم مريميا ي تمون بعيادا العمي الجييد االورى ،ولكي
يبدأ المويف بإدار وقته يي العم بؤييك حكيم وي ين ظرسييه إظ اء الواجبا يي المظز يحتاج ال تعيم وتابيق
بعض تقظيا ادار الوق .

بعض التقنيات البسيطة :
عظد الدوو ال مكان العم الجديد عي المويف ان يكون منمظا بان ك ؤيء عي ما يرام.
يايب المساعد  :وتأتي المساعد يي عد اؤكا يأايب ا .
لتكن لديه اولويا  :االكرر اهمية رم الم م .
تصميم جداو  :وضع قاةمة بما تم إظجازه ومالم يتم إظجازه .
استودام الوق بحكمة .

االتصال :
وذلك بكيرية التداو والتعاون مع البعض وان االتصيا سيواء كان ؤيرويا أو ير ؤيروي يجب ان يكون واضيحا
ومباؤرا ومنكدا .
هذا وعي ان يضع يي اعتباره وجوب معامية االورين داةما كما يحب ان يعاميوه.

التعاون :
ويتضين تظمية عالقا عيمية جيد واتباع التسييسي اإداري وحسين التصيرف يي ح الظزاعا والقدر عي ح
المؤكال .
بعض سيوكيا العم التي اجمع عيي ا اكرر من مظيمة عالمية.

االحترام :
م ما قي ال يمكن وصيييف كيف أن ك عالقة عم من أو التسييييسييي االداري ال ظ ايته تعتمد عي االحترام
واحترام المرنوسين قب احترام الرنساء.

الطاعة :
تقب توجي ا رنساةك والقيام بتظريذها امر م م يجب الحراي عييه والقيام به عي اكم وجه.

االنضباط :
يعتبر االظضيييباا يي العم ويي أوقا الحضيييور واالظصيييراف احد أهم المعايير لتقييم المويف يالحرص عييه
مايب حضاري وقيمي .

االنتاجية :
كيما كان اظتاجك يي بيةة العم بجود وم ار عالية كيما كان ارتقاةك يي سيم الوييرة ممكظا يأحرص عييه .

االتقان :
هو اظجاز العم عي الوجه المايوب حت يكتب له الظجا واالستمرارية .

حسن الخلق :
صييرة من صييرا االظبياء والصييدقين والصييالحين .ب ا تظا الدرجا .وتريع المقاما وقد وض هللا تعالي ظبيه
محمد صي هللا عييه وسيم بآية جمع محامد االوالق ومحاسن اآلداب يقا ج وعال (واظك لعي ويق عييم ).

االمانة :

العم الذي توك به االماظة وتضيييعه واظة يعن ابي هرير رضييي هللا عظه قا رسييو هللا صييي هللا عييه وسيييم
(اذا ضيع االماظة ياظتير الساعة ).

تحمل المسؤولية :
المسيينولية توجه ظؤيياا االظسييان وتجعيه ميتزم ذا موقف وراد وتقرير ليمصييير أي ان االظسييان السيينو يتحو
بتحميه ألعباء المسنولية ال اظسان هادف ال يظايق وال يتحرك اال ظحو هدف مرصود .

الصبر والمثابرة :
الصيييبر والعزيمة وتحم الضيييغوا واألعباء يجعيك يي مصييياف المويرين المميزين،وكذلك بالمرابر واإدار
القوية تص لمبتغاك.

صفات وسلوكيات الموظف الناجح :
االهتمام بالمي ر العام .
التحيي بالسيوك واالوالق واآلداب العامة وتقب الظقد .
احترام الرنساء والزمالء والعمالء .
المحايية عي اسرار العم االلتزام بالمظيمة ولواةح وتعييما العم .
المحايية عي ممتيكا واموا المظيمة .
االستمرار يي تاوير القدرا والم ارا .
ير المجدية .
االبتعاد عن المجاال
المبادر يي تقديم المقترحا والمالحيا .
التعام مع ضغوا العم .

