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 أخالقيات العمل المهني
 واإلرتقاء باألداء الوظيفي 

Program Code : M86

ورشة عمل



مقدمة عامة عن الدورة التدريبية

 

تسعى المؤسسات إلى تحقيق جودة األداء من خالل تعزيز منظومة اخالقيات العمل أو آداب المهنة ( Professional Ethics )  والذي بدوره ينعكس على 

نمو المجتمع. وال يمكنها تحقيق ذلك دون وجود معايير أخالقية تنظم سير العمل، وتعزز الثقة بين المؤسسات والمستفيدين كما إنها عنصر أساس في 

أو المؤسسات  أو الجماعة،  الفرد،  بالمبادئ والسلوك األخالقي سواء على صعيد  نجاح العالقة مع الجمهور والموظفين والمؤسسات األخرى.إن االلتزام 

والمنظمات بمختلف نشاطاتها يعتبر ذو أهمية بالغة لمختلف شرائح المجتمع حيث إن هذا األمر يقوي االلتزام بمبادئ العمل الصحيح والصادق.

 

تأتي أهمية الدورة وورشة العمل المقدمة من األكاديمية العربية الشرق األوسط بعنوان : الكفاءة المهنية في أخالقيات العمل الوظيفي ومنظومة السلوك 

األخالقي في بيئة العمل، شعوراً بقيمة  الجانب األخالقي ودوره في دفع عجلة تطور العمل واالرتقاء بالمجتمع واألفراد، كما تعزز تحقيق الهوية التنظيمية 

مختلف  في  العاملين  لدى  الذاتية  الرقابة  وتنمي  السليم  األخالقي  السلوك  قواعد  مدونة  تطبيق  بضرورة  وتعرّف  المؤسسات  في  الوظيفي  واالستقرار 

المؤسسات وتؤكد التأثير الكبير لألخالق وقواعد السلوك في حياة االفراد والجماعات، فضالً عن ذلك فإن الورشة تلقي الضوء على دور أخالقيات العمل عند 

تحقيق النجاح للمؤسسة والنهوض بها من خالل " التركيز على السلوك العام الراقي والدافعية والعمل بروح الفريق والتواصل الفّعال فضالً عن التعاون 

والتنظيم ".

أهداف البرنامج  وورشة العمل :

 

سيتمكن المشاركين من التميز في :

 

تعريف المشاركين عن المؤشرات األخالقية العالمية الحالية وتأثيرها على األفراد وبيئة العمل ، وآلية غرس مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملين

كساب المشاركين آلية التعامل مع الممارسات غير األخالقية ومدى تأثير هذه الممارسات على المؤسسات وعلى األفراد إ

تعريف المشاركين بفوائد اإلدارة األخالقية، واإلطار العام للممارسات األخالقية

التعرف إلى المسؤولية األجتماعية لمنظمات األعمال

التعرف إلى أهم القضايا المتعلقة بأخالقيات األعمال

إدارة أخالقيات األعمال والتغلب على الفساد اإلداري.

أخالقيات العمل الوظيفي وإبداع سلوكيات التميز اآلخالقي

التطبيق الكامل والمتابعة الفعلية ألخالقيات التميز اإلداري

تطبيق الجودة السلوكية في ترسيخ االخالقيات المهنية

كساب المشاركين مهارات التعامل مع المنافسين وآليات المنافسة األخالقية إ

آلية التعامل مع صعوبات ومعوقات العمل وآلية التعامل وإدارة المخاطر في بيئة العمل

تحقيق النزاهة الوظيفيه في إدارة األعمال
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الوحدة األولى :  طبيعة ومفهوم أخالقيات العمل

 أخالقيات العمل الوظيفي.

قيم الفرد والمنظمات أخالقيات العمل.

االنضباط وااللتزام الوظيفي . 

المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال.

مدونة وقواعد السلوك.

السلوك العدواني للموظف وأخالقيات العمل

الفساد اإلداري . 

الحوكمة.

السلوك األخالقي 

األخالقيات اإلدارية 

 

الوحدة الثانية : القيم األخالقية العامة

 األمانة . العدل. إطاعة النظم.

الرحمة. احترام األخرين - الوالء الوظيفي 

المساعدة والتعاون. التحكم في النفس. الصدق.

الشجاعة. 

 

الوحدة الثالثة: اإلشكاالت األخالقية في مكان العمل

 تضارب المصالح. ثقة العميل .

التمييز. التجاوز.

موارد المنظمة. االتصاالت. 

 

الوحدة الرابعة : ركائز المنظمة األخالقية 

 أوالً : األخالق الفردية

النزاهة. - الكرامة. - روح اإليحاد بالثقة. - االجتهاد لتطوير الذات أخالقيا 

ثانياً : القيادة األخالقية

نموذج للمرؤوسين.

تنمية القيم األخالقية في المنظمة.

نشر القيم والممارسات األخالقية عبر أقسام المنظمة.

المكافأة لذوي السلوك األخالقي 

مكافحة السلوكيات غير األخالقية 

آليات لتشجيع اإلفصاح عن الجوانب غير األخالقية  

 

 

THE WORK ETHICS الوحدة الخامسة :  أخالقيات العمل الوظيفي

 مصادر األخالقية في العمل

اخالقيات العمل التي تتجسد في السلوك األخالقي 

القوانين واللوائح الحكومية والتشريعات.

قوانين السلوك األخالقي والمعرفي.

كمة والضمير اإلنساني الصالح.  الخبرة المترا

 

الوحدة السادسة : وسائل ترسيخ أخالقيات المهنة

 تنمية الرقابة الذاتية.

وضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتهادات الفردية الخاطئة.

القدوة الحسنة.

ترسيخ الفهم الوطني للوظيفة.

محاسبة المسئولين والموظفين.

التقييم المستمر للموظفين. 

 

الوحدة السابعة : الوالء واالنتماء الوظيفي 

 معرفة أهمية الوالء واالنتماء الوظيفي .

العالقة بين أخالقيات العمل والوالء واالنتماء الوظيفي

تعريف الرضا الوظيفي وأهمية وصول الموظف له.

التعريف بالرضا الوظيفي ولعالقته بالوالء واالنتماء الوظيفي .

بيان أهمية نظام الحوافز لدى القائد الناجح لدعم الوالء المهني.

مقارنة الواجبات والحقوق المهنية ودورها في تعزيز الوالء واالنتماء الوظيفي.

نصائح تعزيز القيادة للوالء المهني
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المحتويات الرئيسية  للبرنامج وورشة العمل 


