بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
كلية العلوم االجتماعية

 Googleو العمل بالترفيه
تم الرجوع إلى الرابط التالي :
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي
طالبات مستوى رابع
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الطالبة  :عبير العنادي
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مدينة ألعاب الجودة

آي تيراللجرافيك وتصميم المواقع www.iteraonline.com -

ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي

"تستطيع أن تربح دون أن تضر اآلخرين"
"تستطيع أن تبدي الجدية دون أن تتكل و ترتدي بتلة"
هتل بعض مقوالت موظفي شاركة ،Googleو التاي تتمياز بطابعهاا
الغير رسمي  ،و سياسياتها المميزة .
ففاااي عاااامي 3002م و 3002م تصااادرت شاااركة  Googleقا ماااة
أفضل ما ة بي ة عمل و التي تعدها مجلة فورتشن األمريكياة  ،و كاان
تلااك نتيجااة لفلساافة الشااركة التااي تبنتهااا ،و التااي كاناات تهااتم براحااة
موظفيهااا فااي المرتبااة األولااى  ،وتهااتم باإلنتاااج و جودتااه دون تبنااي
قوانين صارمة و جدية .

ففي  Googleال توجد هناك ساعات معينة للعمل ،واإلنتاجية تقاا
بالنتااااا ولااااي بالحضااااور واالنصاااارا علااااى الوقت،كمااااا تقاااادم
 Googleخاادمات الغساايل و الكااي مجانااا للموظفين،وهناااك حالقااين
ومراكز تجميل ومحالت للتدليك والعالج الطبيعي باإلضافة إلى مراكاز
لتعلااايم لغاااات أجنبياااة كاليابانياااة واإلسااابانية والفرنساااية،وتهبت
Googleإلى أبعد من تلك.
فوفرت مكتبا يقدم خدمات شخصاية للماوظفين كحجاز غادا للموظا
وزوجته في أحد مطاعم المدينة ...كل هتا مجانا.

ففاااي حااارم الشاااركة الاااتي يقاااع فاااي والياااة كاليفورنياااا تتاااوفر جمياااع
احتياجاااات الموظفين،حيااا ينتشااار فاااي أرجا اااه  11مقهاااى ومطعماااا
يقدمون مختل أناواع الماككوالت للماوظفين مجاناا وطاوال النهاار ،و
تنتشر أيضا حمامات السباحة والصااالت الرياضاية وصااالت األلعااب
اإللكترونيااااة و البلياااااردو وغيرهااااا ماااان وسااااا ل ترفيهيااااة يرتادهااااا
الموظفون بين الفينة واألخرى،

وبتبناااي شاااركة Googleلهاااتل السياسااايات و المباااادت التاااي تهاااتم
بتااوفير بي ااة عماال مساالية و ملي ااة باأللعاااب و وسااا ل الترفيااه ،كاناات
نموتج مميز و فريد يثبت قوة العالقاة باين الترفياه و التسالية و رفاع
كفا ة و جاودة العمال و زياادة اإلنتااج  ،فمان شاركة بادأت فاي ماراب
للسيارات ،إلى شركة تات رأ ماال يبلا  32ملياار دوالر أمريكاي ،
و عالمة تجارية من أقوى العالمات التجارية في العالم .

