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السلوكيات املهنية هى مجموعة السلوكيـات التي يجب على القائـم بأى عمل تطبيقها من أجل 

تقدمي صورة الئقة توحى باجلدية واملهنية عن نفسه أو عمله. 

قواعـد عامــة
يجب على الفرد أن يحترم آراء وأحاسيس اآلخرين، وأن يحاول شرح أفكاره بدون تعسف وأن يعتذر إذا 

أخطأ فى حق اآلخرين.

العالقات العامة:
تكلم باحترام مع النــاس، ال متيز فى تعامالتك على أســاس مركز أو عمل أى شخص ففى كثير من 

األحيان يتمكن أبسط املوظفني من مساعدتك أو الوقوف كعائق أمام مصاحلك.

املرؤسون: 
يجب إمداد مرءوسيك باملعلومات بشكل مستمر وجاد وعدم مفاجأتهم بأى تفاصيل تخص العمل.

الثقافات اخملتلفة:
من املهم معرفة أن لكل بلد عادات فى العمل نابعة من 

ثقافتـه وتقاليده، مما يحتم عليك االطالع على ثقافـات 

البالد األخرى فى حالة السفر أو استقبـال زائـرين حتى 

تتفادى أى موقف محرج، ومن األشيـاء األساسية التى 

يجب االطالع عليها مواعيـد العمـل واإلجـازات اخلاصة 

بكل بلد يتم التعامـل معه. 

االجتماعات:
اذا طلبت عقد اجتمـاع يجب عليـك أوالً إخبـار زمالئك 

بالهدف من وراء هذا االجتمـاع، ووضع أجنـدة عمل وإرسالها لكل املشتركني في االجتمـاع يجب 

أن تستعد جيدا لالجتمـاع وأن تكتب النقـاط واألفكار التى تريد مناقشتهـا وذلك احترامــا منك 

االجتماع  فى  اشتركوا  من  تشكر  أن  تنسى  ال  االجتماع،  فى  سيمضونه  الذى  وللوقت  لزمالئـك 

ملساهماتهم املهمة واملثمرة وال تسند مهاًما لشخص لم يكن حاضراً فى االجتماع.
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التليفون:
إعمل دائًما على رد املكاملــات حتى فى حالة عدم 

إمكـــانك احلصــول على مطلب هذا الشخص، 

فبإمكانك أن تبلغه أنك الزلت تعمل على حتقيق 

مطلبه أو أنك لم تستطع حتقيق ذلك.

إظهار االمتنان والتقدير:

فى  لكل من ســاهم  تقديرك  تعبر عن  أن  يجب 

العمل و ذلك لتشجيعهم على العمل و لشكرهم 

على اجلهد الذى بذلوه.

املظهــر:

عدم اهتمـامك مبظهرك يسىء إلى العمــل وإلى 

من تعمل معهـم، وذلك ألن ذلك يشعرهم بعـدم 

اكتراثك بهم أو بعملك فى الشركة. 

املظاهر االجتماعية

يجـب أن حتمل معك بطاقــة عمل أينما ذهبت، وأحرص على أن تصل فى املوعــد إذا كنت مدعـًوا 

إلى حفل عمل.

التعـــارف:

يجب عليك استخدام مفكرة تليفوناتك قبل الذهاب إلى اجتماعات العمل وذلك من أجل أن تتذكر 

أسماء األشخاص التى قد تكون حاضرة، وإذا نسيت اسم أحد احلــاضرين فبإمكانك أن تبدأ بتقدمي 

شخص آخر له مما قد يدفع األول الى ذكر اسمه وتقدمي نفسه.
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سلوك املقابالت:

من املعتاد أن يتصافح الرجـال باليد عند لقائهم بعضهم البعض، ويجب مالحظـة أن هنـاك نساء 

ال تفضل املصافحة، وبالتالى يجب عليك أن تسألهم إذا كان ذلك يناسبهم أوال حتى ال تسبب لهم  

ولك في أى حرج. 

الهدايــا:

إذا كنت مدعًوا الى عشاء عمل فيجب عليك إهداء صاحب املنزل بهدية ما.
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أنشطــة: 

اسم اجملموعةالتاريخ

السلوكيــات املهنيـة

النشاط السابع

أسماء الطالب

1. قـابلت مدير مؤسسة كبرى فى مناسبـة 

إجتمـاعية وقمـت بإعطائـه بطاقة العمل 

اخلاصة بك بعد محادثــة قصيرة. هل يعد 

هذا التصرف سليًما ؟

ا. نعم. 

ب. ال.

2. قمـت بتنظيم عشــاء عمــل فى أحـد 

املطاعـم وقمـت باختيــار الئحـة الطعـام  

وحتديد مكـان جلوس اجلميـع. هل يعد هذا 

التصرف سليًما ؟

ا. نعم. 

ب. ال.

3. قمـت بتنظيـم عشـاء عمـل فـى أحـد 

املطاعـم ودعوت ثالثـة أفـراد وزوجاتهم ومن 

النادل  حتث  عمالئك.  أهم  من  واحد  بينهم 

على:

أ . تقدمي الطعام لزوجتك أوالً.

ب . تقدمي الطعام لزوجة عميلك أوالً.

ج. تقدمي الطعام لك ولزوجتك فى النهاية.

4. كنـت من بني املدعويـن حلفـل استقبـال 

وكـان احلفـل ميتـد من الساعـة السابعـة 

مساًءا حتى التاسعة فيجب أن تذهب فى:

أ . الساعة السابعة متاًما.

ب . أى وقت ما بني السابعة والتاسعة.

ج . خـالل النصـف سـاعـة األولـى أى بني 

الساعة السابعة والسابعة والنصف.

د. مبكرًا وأن ترحل مبكرًا.
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تابع النشاط السابع

أسماء الطالب

5. فى أثنـاء مناقشتـك ألمر مـا مع أربعة 

أشخاص:

أ . تنظـر فى عني الشخـص الـذى توجـه 

له حديثك.

ب . تنظر فى عني كــل من األربعـة واحد 

تلو اآلخر.

ج . ال تنظر مباشرة فى عني أى منهم.

6. عندما ترحب بزائر فى مكتبك:

أ . ترحــب بـه فى صمت وتدعـه يجلـس 

أينمــا يشاء.

ب . ترشـده الى مكــان اجللــوس.

ج. تطلب منـه أن يجلــس فى أى مكــان 

يفضله.

7. نسيت أنك كنت مدعـًوا للعشــاء مع 

أحـد شركائــك فكيـف تتصـرف حتـى ال 

يغضب منك:

أ . تكتب له خطـاب اعتـذار.

ب . تهديـه باقـة من الـورود.

ج. تلــزم الصمـت حتـى ينسـى هــذا 

املـوقـف.

د. حتـدد معـه موعًدا آخـر.

8. تدخـل مديرتك األستاذة سلوى مكتبك 

بينمـا جتـرى اجتماعـًا مع األستــاذ أحمد 

منـدوب مبيعـات احـدى الشـركـات الـذى 

يعرض عليك سلعـة. تنهـض وتقـول: "أود 

أن أقدم لك يا أستاذة سلوى ضيفنا األستاذ 

أحمد ". هل يعد هذا التصـرف سليًما؟

ا. نعم. 

ب. ال.
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