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ى،    CultureX  أجرت   كات الكبر وعا بحثيا ضخما صارما واسع النطاق لقياس ثقافة الشر مشر

ن من    1.4باستخدام مجموعة بيانات تضم   ن  أ. وترى    Glassdoorمليون مراجعة للموظفي 

ن النجاح   ن  سعداء فحسب بل تمكن من التفرقة بي  الثقافة النابضة بالحياة ال تجعل الموظفي 

. وعىل مدى عقود كان  كات بطريقة علمية وذات    والفشل المالي من الصعب قياس ثقافة الشر

نظاما مدعوما     Culture 500 مغزي، وحتى االن. وعىل مدى ثالث سنوات طور فريق أبحاث  

من  النصوص  لتحليل  الطبيعية  اللغة  باستخدام  المنظمة  ثقافة  لقياس  االصطناعي   بالذكاء 

أك ببناء صورة  النظام   هذا  يسمح    ، ن الفعليي  ن  تتجاوز  الموظفي  واآللة   االنسان  ن  بي  دقة  بر 

وع   ن من هذا المشر ي فهم منظماتهم.  ويتبي 
ي يعتمد عليها المدراء فن

المالحظات الشخصية التى

ي   
ه ال توجد ثقافتان مؤسسيتان متشابهتان تماما، كما يوضح كيف تختلف القيم من  أنالبحتر

قياس منظماتهم  مقابل    فإنه يمكن للقادة     Culture 500ل أخرى.  وباستخدام  إصناعة  

ثقافة   ن  لتحسي  القوة  ومجاالت  الفرص  وتحديد  األفضل  والمنظمات  ين  المباشر ن  المنافسي 

 منظماتهم.  وفيما يىلي  القيم التسعة الكبار لثقافة المنظمة:  

1.   : التغيتر مكان  رسعة  ي 
فن ات  للمتغب  والفعالة  الشيعة  االستجابة  عىل  ن  الموظفي  قدرة 

 المرونة ، المهارة، الحركة الشيعة.  يقصد بها لجديدة، وكما العمل واقتناص الفرص ا
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المختلفة،  التعاون:   .2 المنظمة  أجزاء  فريقهم وعبر  داخل  الموظفون بشكل جيد  يعمل 

كة، تحالف   ،  التعرف عىل الشر  . القوى الداخليةوتسىم أيضا العمل الجماعي

يقومونالعمالء:   .3 ما  ي كل 
فن اعتبارهم  ي 

فن العمالء  الموظفون  ليهم  إبه ويستمعون    يضع 

التوصيل   ن عىل العمالء،  كب 
البى أيضا  ويعطونهم األولوية لتحقيق احتياجاتهم.  وتسىم 

 للعمالء،  والتحرك نحو العميل. 

مكان العمل متنوع وشامل  وهناك مساوة  وليست هناك تفرقة نتيجة الجنس  التنوع:   .4

وي الدين.  او  اللون  أو  العرق  االحتفال  الشمول  أيضا    ىمسأو   ، بالجميع  حيب  البى  ،

 باالختالف.  

ام  التنفيذ:   .5 ن ي يحتاجونها  وااللبى
ن من الترصف والحصول عىل الموارد التى ن الموظفي  تمكي 

ي إدارة المشاري    ع  كذلك    بانضباط العملية ومساءلتهم عن النتائج. ويسىم
ن فن  . اظهار التمب 

ي المنتجات او الخدمات أو التقاالبتكار:   .6
كة رائدة فن نيات أو طرق العمل الجديدة. الشر

ي أيضا وتسىم  ي المقدمة، قيادة التغيب  ، التقدم التكنولوجر
 . البقاء فن

اهة:   .7 ز يتعامل ويترصف الموظفون  باستمرار بأمانة  وبطريقة أخالقية . وتسىم فعل  التز

ء الصحيح والترصف بطريقة أخالقية والعمل وفقا للقواعد.  ي
 الشر

النتائج  األداء:   .8 كة  الشر ي 
الرسىمي  تكافن غب   اف   واالعبى ن  الموظفي  تعويض  خالل  من 

بانها   أيضا  وتعرف   . الضعيف  األداء  ذوي  ن  الموظفي  مع  بفعالية  والتعامل  قيات   والبى

اف باإلنجاز، الدفع بالنتائج  . الجدارة ، االعبى

ام:   .9 البعض االحتر بعضهم  ويعاملون  لآلخرين  والمجاملة  االهتمام  الموظفون  يظهر 

. راقيةنظمة اآلخرين معاملة بكرامة. تعامل الم ن  ، وتظهر التقدير للموظفي 

 

 


