
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین 

 

می باشد که توسط کامرون و کوئین طراحی و تنظیم شده است و  سوال    24رای  دا پرسشنامه فرهنگ سازمان  

بعد ) مشخصه های    6ی  باشد که دارا  یابی شش بعد کلیدی برای فرهنگ سازمانی میهدف از این پرسشنامه ارز

مدیریت   سازمانی،  رهبری  سازمان،  سازمانیبرجسته  چسب  سازما  کارکنان،  های  دهنده  تاکیدات  نی)پیوند   ،)

 راتژی و معیارهای موفقیت ( می باشد.است

  ر ی+ تفس   ی+ سواالت تخصص  یاتیو عمل  یمفهوم  فی تعار   یپرسشنامه به صورت کامل دارا  نیدر ضمن ا

 باشد  ی+ منابع م  ییایو پا  یی+ روا   لیو تحل
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افراد با سازمان من یک مکان کامال شخصی است. محیطی کامال خانوادگی می باشد که  1

 کنند همدیگر اطالعات خود را تسهیم می 

  

   سازمان من یک مکان کارآفرین پویا می باشد که افراد تمایل به پذیرش ریسک دارند. 2



 

 

سازمان من نتیجه محور است، هدف اصلی دستیابی به نتایج می باشد و افراد رقابتی و موفقیت   3

 محور هستند. 

  

کامال ساختار یافته و کنترل محور می باشد، رویه های رسمی نوع کار  سازمان من یک مکان   4

 کنند افراد را مشخص می 

  

   رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای مشاوره، تسهیل سازی یا پرورش افراد می باشد. 5

   عموماً در قالب مدلهای کارآفرینی، نوآوری یا ریسک پذیری می باشد. رهبری در سازمان من  6

   منطقی، تهاجمی و نتیجه محور می باشد.  رهبری در سازمان من عموماً در قالب مدلهای 7

8 ======================================================================   

ی، کنترل و عملیات آسان و بی دردسر مهم  سازمان من تأکید بر عملکرد و ثبات دارد )کارای 20

 هستند(.

  

سازمان من موفقیت را بر مبنای توسعه منابع انسانی، کار تیمی، تعهد کارکنان و عالقه افراد   21

 تعریف میکند.

  

تولیدات جدید و منحصر بفرد تعریف میکند )رهبری  سازمان من موفقیت را بر مبنای داشتن  22

 تولید و نوآور( 

  

سازمان من موفقیت را بر مبنای برنده شدن در بازار کاری و پیشتازی در رقابت تعریف میکند   23

 )رهبری بازار رقابت عنصر کلیدی می باشد(

  

ینان، زمان بندی آسان  سازمان من موفقیت را بر مبنای کارایی تعریف میکند )تحویل قابل اطم 24

 و هزینه های پایین در تولید عناصر اساسی می باشند(
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