
INSTRUMENTE 
DE CERCETARE A
CULTURII 
ORGANIZAȚIONALE
ABORDĂRI
GENOTIPICE
Mai 2022



INSTRUMENTE DE CERCETARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE 2

CULTURA
ORGANIZAȚIONALĂ
Cultura organizațională este una
dintre principalele preocupări ale
Trend, iar consultanții noștri au 15
ani de experiență în transformare
culturală. Pornind de la interesul
nostru în domeniu, am studiat autorii
care au făcut cercetare pe acest
subiect și am compus prezentul
document de tip white paper, care
sistematizează cele mai relevante
instrumente fundamentate academic
folosite în cercetarea culturii
organizaționale genotipice (fără a
avea pretenția de a conține o listă
exhaustivă).

Acest document poate fi util atât
pentru înțelegerea de către
profesioniștii din resurse umane a
parametrilor care pot fi măsurați
atunci când analizează cultura unei
organizații, cât și pentru consultanții
din domeniu. 
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GENOTIPIC VS. FENOTIPIC
Orice cultură organizațională poate fi privită din perspectivă
genotipică și fenotipică. 

În genetică, genotipică este acea trăsătură valabilă pentru toți
membrii unei specii – de exemplu, la nivel genotipic, membrii
speciei umane au câte două mâini. Trăsăturile care diferă de
la un individ la altul, în cadrul aceleiași specii, sunt numite
fenotipice – de exemplu, lungimea mâinii unui om este diferă
de lungimea mâinii altuia.

Atunci când vorbim despre culturi organizaționale din
perspectivă genotipică, analizăm parametri pe care-i putem
identifica în orice cultură, precum modul în care oamenii se
salută, dacă își zâmbesc unii altora sau cum transmit
informații. Acesta este nivelul pe care-l adresează framework-
urile și instrumentele prezentate în acest white paper.

Atunci când analizăm o cultură organizațională din
perspectivă fenotipică, ne uităm însă la obiceiurile specifice
doar unei organizații, în contextul său actual. 

Experiența noastră în domeniu ne-a indicat că proiectele de
transformare culturală eșuează adesea din cauză că
abordează cultura doar la nivel genotipic, prin măsurarea
parametrilor standard, valabili pentru toate organizațiile, sau
trag concluzii pe bază de observație directă a elementelor
clasice de definire a culturii.

Cercetarea parametrilor fenotipici, specifici fiecărei culturi,
este însă extrem de relevantă pentru o intervenție culturală
care să influențeze în mod real performanța organizației. 

În acest prim white paper, am ales să prezentăm principalele
metode de analiză a culturii organizaționale la nivel genotipic.
Într-un document viitor vom prezenta metoda de intervenție
culturală dezvoltată și folosită exclusiv de Trend, care
adresează trăsăturile fenotipice ale unei organizații la nivel de
consultanță.
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O definiție a culturii organizaționale care
înglobează diferite abordări este cea dată
de Nebojsa Janićijević în 2011: „sistemul de
asumpții, valori, norme și atitudini,
manifestate prin simboluri, pe care
membrii unei organizații le-au dezvoltat și
adoptat prin experiență reciprocă și care îi
ajută să determine semnificația lumii ce-i
înconjoară și cum să se comporte în ea”

ELEMENTE COGNITIVE
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DOUĂ DEFINIȚII COMPLEMENTARE

INSTRUMENTE DE CERCETARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE

·      ASUMPȚIILE sunt soluțiile care au dus
la adaptarea externă sau la integrarea
internă și care, prin repetiție, au fost
transformate din reguli despre cum ar
trebui să fie rezolvate problemele în
explicații despre care este realitatea
problemelor respective.

·      VALORILE sunt credințe stabile
conform cărora un anume tip de
comportament sau de a fi este mai
dezirabil personal sau social decât alte
tipuri de comportamente/ moduri de a fi.

·      NORMELE sunt regulile de purtare, cel
mai adesea informale, ce se nasc din valori
și oferă direcțiile pentru comportamentul
de zi cu zi al oamenilor.

·      ATITUDINILE sunt bazate pe valori,
induc un anume comportament (la fel ca
normele) și reprezintă orientări cognitive și
afective față de obiectul de conduită,
conducând către un anumit comportament
față de obiect (spre exemplu, diferite
atitudini față de greșeală generează diferite
comportamente ca reacție la greșeală).

ELEMENTE SIMBOLICE
Obiecte, cuvinte sau mișcări ce reflectă,
întăresc și transmit semnificații create de
elementele cognitive ale culturii.
Simbolurile sunt orice poate fi văzut, auzit
sau atins într-un context organizațional.
·      Elementele simbolice MATERIALE
(numite și artefacte) sunt toate obiectele
care au căpătat un anume sens prin
interacțiunile din organizație sau prin
contextul din care își au originea.
·      Elementele simbolice SEMANTICE:
limbajul și creațiile sale (jargonul,
metaforele, poveștile, legendele, glumele).
·      Elementele simbolice
COMPORTAMENTALE: diferite forme de
conduită ale oamenilor ce poartă o anumită
semnificație. Printre cele mai importante
sunt practicile comportamentale și
ritualurile.

Experiența de peste 20 de ani în consultanță și transformare culturală a TREND a dus la o
simplificare a definiției: cultura organizațională este suma obiceiurilor membrilor
respectivei organizații. Această exprimare nu neagă definițiile academice prezentate
anterior – pentru că la baza obiceiurilor stau valori, credințe, norme, asumpții, mituri și
simboluri, la care se adaugă structuri, procese și proceduri – permite totuși abordarea unei
intervenții culturale din perspectiva obiceiurilor: rezultatele unei organizații pot fi influențate
prin modificarea obiceiurilor oamenilor de la toate nivelurile organizației.

(Methodological approaches in the research
of organizational culture. Economic Annals, 
56(189), 69-99)



INSTRUMENT DIMENSIUNI

Organizational Culture
Inventory (OCI) – Human

Synergistics

Chestionar de tip self-report cu 120 itemi ce se organizează în 12 scale: Umanist-
încurajator, Afiliere, Aprobator, Convențional, Subordonare, Evitare, Opoziție,
Putere, Competitiv, Perfecționist, Rezultate, Autodezvoltare.
Cele 12 scale la rândul lor se grupează în 3 dimensiuni: constructiv, pasiv-defensiv și
agresiv-defensiv.
Cele 12 stiluri sunt poziționate ca felii ce formează împreună un cerc numit
circumplex. 

Organisational Culture
Assessment Instrument

(OCAI) – Cameron & Quinn

Chestionar de tip self-report în urma căruia cultura este încadrată în cele 4
dimensiuni-tip: Clan, Adhocracy, Market, Hierarchy.
Cele 4 tipuri sunt generate de intersecția a 2 axe: focus organizațional
(intern/extern) și structură organizațională (stabilitate/flexibilitate)

Denison Organizational
Culture Survey (DOCS) –

Denison Consulting

Chestionar de tip self-report în urma căruia se obțin scoruri diferite pe cele 4
dimensiuni-trăsătură: Misiune, Adaptabilitate, Implicare, Consecvență.
Cele 4 trăsături sunt distribuite pe 2 axe: intern/extern și stabilitate/flexibilitate.

Organisational Culture
Scan (OCS) – Hofstede

Insights

3 chestionare separate (cu grupuri țintă diferite) de tip self-report:
 - Quick Scan, pentru toți oamenii din organizație pentru obținerea unei imagini
asupra culturii actuale.
 - Questionnaire on Bounding, pentru CEO pentru înțelegerea contextului.
 - Questionnare on Functional Diversity, pentru liderii subgrupurilor.
Sunt oferite informații pe 6 dimensiuni autonome: orientare către mijloace vs
obiective, către intern vs extern, către angajați vs către muncă, cultură easygoing vs
strictă, deschisă vs închisă, focus local vs profesional.

Organizational Culture
Survey – Chapman & Co.

Leadership Institute

Chestionar personalizat pe organizația evaluată (cu întrebări deschise sau cu răspuns
la alegere), care oferă insight pe 3 arii critice pentru succesul organizațional: People
(dinamici interpersonale), Purpose (sensul explicit și implicit al scopului și al direcției
organizației), Process (procesele care permit ca munca să fie realizată). 

IBM Kenexa Survey
Advantage Culture

Chestionar online cu set standard de itemi ce analizează 2 elemente distincte ale
culturii: Personalitatea („Cum este să lucrezi aici?”) și Performanța (eficiența muncii și
bariere culturale). 
Personalitatea culturii este alcătuită la rândul său din 12 dimensiuni grupate în 4
orientări motivaționale: orientare către stabilitate/structură, către
oameni/apartenență, către rezultate/măiestrie, către învățare/libertate.
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Cultura organizațională a început să fie studiată pe la sfârșitul
anilor ’70. Pe măsură ce cercetătorii subliniau impactul
puternic al culturii asupra rezultatelor organizației, mediul de
business devenea din ce în ce mai interesat de cultură și de
modalitățile de a o gestiona. Prioritizarea culturii de către
conducerile organizațiilor a alimentat practica de consultanță
și diferite firme au dezvoltat instrumente și servicii de
diagnoză culturală; printre ele se află și cele prezentate aici.



1. ORGANIZATIONAL 
CULTURE INVENTORY (OCI) 
HUMAN SYNERGISTICS
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Cultura este definită ca fiind modurile de gândire, comportamentele și
credințele pe care membrii unei unități sociale le au în comun. Credințele
comune ale unei culturi sunt dobândite prin procese de învățare socială
și prin socializare, expunând indivizii la activități și interacțiuni
observabile, informații comunicate și artefacte.

Cultura are două trăsături: direcția (conținutul culturii) și intensitatea
(tăria culturii).

OCI vizează normele și așteptările comune
care ghidează gândirea și
comportamentul membrilor. Direcția și
intensitatea acestora se reflectă în 12
stiluri interpersonale și legate de sarcini,
stiluri ce sunt distincte dar interconectate:

REZULTATE
 AUTODEZVOLTARE
UMANIST-ÎNCURAJATOR
AFILIERE

APROBATOR
 CONVENȚIONAL
 SUBORDONARE
 EVITARE

OPOZIȚIE
 PUTERE
 COMPETITIV
 PERFECȚIONIST

INSTRUMENTE DE CERCETARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE

Constructiv: interacțiunile dintre membrii organizației și abordarea
sarcinilor urmăresc atingerea nevoilor de satisfacție de ordin superior.
Pasiv/Defensiv: așteptările sunt ca membrii să interacționeze în așa fel
încât să nu amenințe propria siguranță. 
Agresiv/Defensiv: membrii abordează sarcinile în moduri puternice
pentru a-și proteja statutul și securitatea.

Nevoi de satisfacție: gândirea și comportamentul sunt influențate de
preocuparea satisfacerii a unor nevoi de ordin superior.
Orientarea către oameni: comportamentele pun accent pe oameni.
Nevoi de securitate: gândirea și comportamentul sunt influențate de
nevoia de a-și proteja propriul sentiment de securitate. 
Orientarea către sarcini: comportamentele pun accent pe sarcini.

Cele 12 stiluri sunt poziționate ca felii ce formează împreună un cerc –
numit circumplex. Interconectarea dintre aceste felii generează 3 categorii
generale: 

Pe lângă gruparea în clustere, cele 12 stiluri mai au 4 orientări principale:

Ce măsoară din cultură și cu ce scop? 

Cum este înțeleasă cultura organizațională?
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Scopul administrării OCI este de a măsura direcția și intensitatea
normelor și ale așteptărilor pentru comparații intra-organizaționale
și inter-organizaționale, de a oferi un sistem de diagnostic pentru
schimbarea individuală și pentru programele de dezvoltare
organizațională.

Chestionar cu 120 de itemi, câte 10 itemi
per scală.
OCI în forma standard măsoară cultura
actuală a organizației. 
OCI-Ideal identifică cultura ideală pentru
organizație.
Instrumentul poate fi administrat atât în
format online, cât și creion-hârtie.

Dezvoltat între 1983-1989, baza de normare de la
dezvoltarea inițială a instrumentului derivă din aproximativ
1.800 de administrări. Este riguros și supus evaluării
psihometrice, cu baze de normare realizate ulterior în mai
multe țări, inclusiv România.

OCI este instrumentul pe care Trend Consult îl folosește
pentru măsurarea culturii genotipice, având benchmark pe
România și fiind cel care ne oferă cea mai mare
practicabilitate. 

CUM MĂSOARĂ? DEZVOLTAREA INSTRUMENTULUI: 



2. COMPETING VALUES FRAMEWORK (CVF) 
& ORGANISATIONAL CULTURE ASSESSMENT
INSTRUMENT (OCAI) – CAMERON & QUINN
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Cultura organizațională este definită ca fiind de la sine înțeleasă; este alcătuită din asumpții comune
ale indivizilor din organizații și nu se află la nivel conștient.
Competing Values Framework este un model dezvoltat pe baza unui research menit să identifice
indicatorii eficacității organizaționale; din 30 de criterii, au identificat cele mai importante 2
dimensiuni valorice. 
Nu își propun să exploreze întreaga panoramă a culturii organizaționale, ci doar dimensiunile
valorice legate de eficacitate. Cele 2 identificate pot integra majoritatea dimensiunilor culturii
organizaționale din literatura de specialitate:

1.Focus Organizațional: focus intern (atenție
la bunăstarea și dezvoltarea oamenilor din
organizație) și focus extern (atenție la
bunăstarea și dezvoltarea organizației în sine).

INSTRUMENTE DE CERCETARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE

2. Structură Organizațională: focus pe
stabilitate (control, procese) și focus pe
flexbilitate (procese organice).

Intersecția dintre cele 2 dimensiuni generează 4 modele (tipuri de cultură organizațională),
fiecare cu criterii diferite de eficacitate. 
Etapele de dezvoltare din ciclul de viață al unei organizații sunt legate de cele 4 tipuri de
cultură: etapa antreprenorială (adhocracy culture), etapa colectivității (clan culture), etapa
formalizării și a controlului (hierarchy + market culture) și etapa elaborării structurii
(adhocracy culture).

Cultura de tip Clan: predomină valorile împărtășite și obiectivele comune, o atmosferă de
colectivitate și de ajutor reciproc, accentul este pus pe împuternicirea și dezvoltarea angajaților. Este
un tip de cultură ce poate fi dezvoltat sub anumite condiții, precum o istorie relativ lungă și membrii
relativ stabili, absența unor alternative instituționale și interacțiuni strânse între membri.

Cultura de tip Adhocracy: este precum o instituție temporară ce este demisă oricând se termină
sarcinile organizaționale și este reactivată rapid atunci când apar noi sarcini. Acest tip de cultură este
des întâlnită în industrii precum cele cinematografice, consultanță, zbor spațial, dezvoltare de
software.

Cultura de tip Market: se concentrează pe tranzacțiile cu mediul din afara organizației în loc de
managementul intern. Obiectivul organizației este de a câștiga profit prin competiția pe piață.

Cultura de tip Hierarchy: structura organizațională este clară, cu proceduri și reguli standardizate,
control strict și responsabilități bine definite. 

Cum este înțeleasă cultura organizațională?



CUM MĂSOARĂ?
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Pe baza modelului CVF a fost dezvoltat OCAI (Organisational Culture
Assessment Instrument); cultura este încadrată predominant într-unul
din cele 4 tipuri propuse de CVF.
Modelul este doar descriptiv, nu indică unde e cel mai bine să fie plasată
o cultură organizațională (tipul de cultură ideal depinde de valorile
organizației). 

Chestionar cu completare online ce
durează aproximativ 15 min. cu 2
runde, una dedicată culturii curente
și una dedicată culturii ideale. 

OCAI este unul din puținele instrumente de
diagnoză a culturii organizaționale genotipice ce a
fost supus evaluării psihometrice. Este riguros
științific și este printre cele mai citate instrumente
de CO.

Un chestionar online gratuit pentru indivizi cu un
singur profil cultural, pentru studenți sau pentru
consultanți ca test înainte să achiziționeze varianta
completă: https://www.ocai-
online.com/products/ocai-one 

Dincolo de OCAI, au mai fost construite scale de
măsurare a culturii folosind modelul CVF, însă au
rămas în literatura științifică, nu au devenit
comerciale.

DEZVOLTAREA INSTRUMENTULUI: 

Ce măsoară din cultură și cu ce scop? 

https://www.ocai-online.com/products/ocai-one


3.DENISON ORGANIZATIONAL CULTURE SURVEY
(DOCS) – DENISON CONSULTING
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Modelul Teoretic al Trăsăturilor Culturale (Theoretical Model of Cultural Traits) a identificat 4
trăsături ce influențează performanța și eficacitatea organizațională: Misiune, Adaptabilitate,
Implicare și Consecvență. Trăsăturile sunt credințe și asumpții față de diferite procese
organizaționale; ele sunt distribuite pe 2 axe, intern vs extern și stabilitate vs flexibilitate. Extremele
nu se exclud reciproc, ci dimpotrivă toate sunt importante și trebuie dezvoltate pentru ca organizația
să fie performantă (de exemplu flexibilitatea e necesară pentru adaptarea la schimbare, stabilitatea
e importantă pentru eficiență; credințele la polii acestei axe nu se exclud reciproc)
Eficacitatea organizațională se referă la măsura în care oamenii din organizație sunt aliniați,
împărtășesc și se comportă în acord cu valorile și credințele organizației.

Implicarea & Adaptabilitatea sunt indicatori ai flexibilității, deschiderii și responsivității; sunt
predictori puternici pentru creștere.
Consecvența & Misiunea sunt indicatori ai integrării, direcției și viziunii; sunt predictori puternici
pentru profitabilitate.
Toate cele 4 trăsături sunt predictori semnificativi pentru alte criterii de eficacitate precum calitatea,
satisfacția angajaților și performanța generală

INSTRUMENTE DE CERCETARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE

Echipa ta înțelege misiunea și spre ce te îndrepți?
Cred oamenii din echipă că organizația poate rămâne competitivă și că se poate adapta la
schimbările de pe piață?
Sunt ei implicați și simt că au pregătirea de care au nevoie?
Sunt clare valorile și sunt ele trăite prin procese consecvente?

Măsoară credințe și asumpții – elemente cognitive ale culturii organizaționale.
Răspunsurile cumulate oferă informații cu privire la următoarele întrebări:

Ce măsoară din cultură și cu ce scop? 

Cum este înțeleasă cultura organizațională?
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CUM MĂSOARĂ?
DOCS este un chestioar bazat pe Modelul Teoretic al Trăsăturilor Culturale prin care sunt adresate
întrebări pentru fiecare felie din plăcintă.
Completarea durează aproximativ 15 min, după un set-up de 1-2 săptămâni.
Cu cât scorurile sunt mai mari (deci cu cât mai multă culoare apare în feliile din plăcintă), cu atât e mai
bine pentru performanța și eficacitatea organizațională.
Raportul oferă informații despre localizarea organizației la nivel de percentilă și ce ar trebui făcut pentru
creșterea performanței.

DEZVOLTAREA INSTRUMENTULUI: 
DOCS este un chestioar bazat pe Modelul Teoretic al Trăsăturilor Culturale prin care sunt adresate
întrebări pentru fiecare felie din plăcintă.
Completarea durează aproximativ 15 min, după un set-up 

OBSERVAȚIE
Ultimele 2 instrumente prezentate (OCAI și DOCS) folosesc aceleași 2 axe (flexibilitate-stabilitate și
intern-extern). Totuși, diferă semnificativ la nivel de conceptualizare a culturii:

OCAI folosește o abordare orientată spre tip; aplicarea instrumentului îți oferă un profil al organizației
cu mixul din cele 4 tipuri de cultură. Competing Values Framework, prin denumire și specificul
conceptualizării, presupune că valorile sunt concurențiale, trebuie ales dacă organizația se uită în
exterior sau în interior, dacă urmăresc stabilitate sau flexibilitate – nu le poate face pe toate 4 deodată.

DOCS folosește o abordare orientată spre proces; aplicarea instrumentului generează un profil
cultural. Cele 2 extreme ale axei nu reprezintă poli opuși; astfel, o organizație poate avea scoruri mari
atât la flexibilitate cât și la stabilitate. O organizație performantă este una care scorează înalt pe toate
trăsăturile DOCS .



4.THE MULTI-FOCUS MODEL ON ORGANISATIONAL
CULTURE & ORGANISATIONAL CULTURE SCAN (OCS)
HOFSTEDE INSIGHTS
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Culturile naționale pot fi analizate prin 6 dimensiuni: distanța față de
putere, individualism vs colectivism, masculinitate vs feminitate, indexul de
evitare a incertitudinii, orientarea pe termen lung vs scurt, indulgență vs
reținere.
Diferențele dintre culturile naționale sunt foarte vizibile la nivel de valori,
pe când diferențele dintre culturile organizaționale din aceeași națiune
sunt cel mai clar văzute la nivelul practicilor organizației. Astfel, culturile
organizaționale pot fi schimbate mai ușor decât cele naționale.

Cultura optimă: cea care susține cel mai bine strategia organizației.
Cultura actuală: ar trebui să fie la baza proceselor de schimbare culturală și trebuie
măsurată cu instrumente ce garantează obiectivitate și acuratețea.
Cultura percepută: cultura pe care oamenii din organizații cred că o au. Prin discuțiile dintre
colegi, se schimbă percepția despre care e cultura și prin urmare este considerată
subiectivă. Natura ei subiectivă nu o face potrivită pentru alinierea cu strategia
organizațională.
Mediu de lucru ideal: se măsoară precum cultura, cu excepția faptului că respondenții
descriu cultura organizațională care le-ar plăcea să existe. Oferă insight-uri utile pentru
creionarea culturii optime.

INSTRUMENTE DE CERCETARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE

Cultura organizațională este definită ca
programarea minții umane prin care un
grup de oameni se distinge de un alt grup.
Este un fenomen comun, colectiv, învățat
din mediu. Este alcătuită din mai multe
straturi:

Nu există o cultură organizațională care să fie cea mai bună pentru toate
organizațiile, deoarece cultura ideală este întotdeauna contextuală. Cheia
este creionarea culturii ideale în așa fel încât să susțină strategia
organizației.

Cultura organizațională este discutată pe 4 niveluri: 

Cum este înțeleasă cultura organizațională 
(în comparație cu cea națională)?



4.Focus
Local: angajații se identifică cu liderul și/sau
unitatea în care lucrează 
Profesional: identitatea angajatului este
determinată de profesia sa și de conținutul
jobului
5.Accesibilitate
Cultură deschisă: nou-veniții sunt primiți imediat
și există deschidere către oamenii din afara
organizației, există credința cum că aproape
oricine s-ar potrivi undeva în organizație
Cultură închisă: opusul celei de mai sus 
6.Filosofia de management
Filosofie orientată către angajat: oamenii simt că
problemele personale sunt luate în considerare
și organizația își asumă responsabilități pentru
bunăstarea angajaților (chiar și cu costul muncii)
Filosofie orientată către muncă: presiune mare
pe performanță în taskuri, chiar și dacă implică
costuri pentru angajați
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Hofstede Insights propune Multi-Focus
Model, un tool strategic prin care ajută
organizațiile să devină mai eficace. Este
alcătuit din 6 dimensiuni autonome:
1.Eficacitate organizațională 
Cultură orientată către mijloace: oamenii se
identifică cu „how”
Cultură orientată către obiective: oamenii se
identifică cu „what”
2.Orientarea către client
Cultură orientată intern: angajații știu cel mai
bine ce este bun pentru client și lume în
general
Cultură orientată extern: accentul este pus
pe atingerea cerințelor clientului
3.Nivelul controlului
Cultură easygoing: structură internă fluidă,
lipsa predictibilității, puțin control și
disciplină 
Cultură strică: opusul celei de mai sus 

Ce măsoară din cultură și cu ce scop? 
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CUM MĂSOARĂ?

Quick Scan: completat de către toți oamenii din organizație, 75 de întrebări (20 min completarea)
pentru a obține o imagine asupra culturii actuale.
Questionnaire on Bounding: completat de către CEO, 19 întrebări (10 min completarea) pentru a
înțelege contextul organizației.
Questionnaire on Functional Diversity: completat de liderii fiecărui subgrup din organizație, 21 de
întrebări (10 min completarea) pentru a înțelege care este contextul fiecărui grup (echipă,
departament etc.) din organizație.

Organisational Culture Scan cuprinde 3 chestionare separate (cu grupuri țintă diferite):

DEZVOLTAREA INSTRUMENTULUI: 
Multi-Focus Model este dezvoltat în urma studierii culturii organizaționale din 20 de unități a 10
organizații diferite. Datele au fost adunate prin 180 de interviuri, prin testarea a aproximativ 200 de
întrebări și prin chestionare administrate la circa 1.500 respondenți.

Acceptarea stilului de leadership
Cât se identifică angajatul cu organizația
Cum relaționează angajații unii cu alții, cu munca lor și cu lumea exterioară
Cât de pregătită pentru schimbare este organizația
Care sunt decalajele dintre cultura actuală și cea ideală, inclusiv informații despre cauzele
decalajelor
Date despre puncte tari vs puncte slabe
Contribuții practice și concrete pentru schimbare
Prioritizarea acțiunilor de schimbare

Organisational Culture Scan este un instrument ce cuprinde 3 chestionare și este dezvoltat pentru
a determina care este cultura organizațională actuală și care ar fi prioritățile de schimbare. Oferă
date precise despre:



5.ORGANIZATIONAL CULTURE SURVEY 
CHAPMAN & 
CO. LEADERSHIP INSTITUTE
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Cultura este suma totală a comportamentelor în orice grup de
oameni – fie el o echipă, un departament sau o organizație.

În orice organizație, comportamentele generează sisteme și
sistemele ghidează comportamentele, deci e important să fie
ales un chestionar care să le abordeze pe ambele.

People – dinamici interpersonale (feedback on behaviors)
Purpose – sensul explicit și implicit al scopului și al direcției organizației (feedback on
alignment to the goals)
Process – procesele care permit ca munca să fie realizată (feedback on how work is
structured). 

Oferă insight pe 3 arii critice pentru succesul organizațional: 

INSTRUMENTE DE CERCETARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE

Primele 2 arii sunt acoperite de multe alte instrumente, însă partea
de procese (sisteme) de obicei se află mai puțin sub lumina
reflectoarelor. Autorii spun că modul în care se realizează munca
este o parte la fel de importantă în ecuația culturii organizaționale.

Măsurarea culturii organizaționale oferă informații valoroase pentru
îmbunătățirea luării de decizii prin a identifica ce funcționează și ce
nu, prin identificarea punctelor tari și a celor slabe. Decizii mai bune
înseamnă o cultură mai puternică și o creștere a performanței. 

Deși cultura nu poate fi cuprinsă într-o serie de cifre pe niște scale,
aceste valori concrete sunt utile pentru evaluarea organizației în
punctul 0 și urmărirea progresului în timp, ca urmare a schimbărilor
culturale.

Ce măsoară din cultură și cu ce scop?

Cum este înțeleasă cultura organizațională?
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CUM MĂSOARĂ?
Chapman & Co. se ocupă de personalizarea chestionarului pe organizația evaluată, managementul
distribuirii și colectării de răspunsuri, training pentru lideri și lucru cu echipa de leadership pentru
planificarea următorilor pași din schimbare.
Se poate opta pentru întrebări deschise sau cu răspuns la alegere.
Echipa de Data Analytics poate extrage insighturi din datele colectate.
Doar 2% din profesioniști trec prin training despre cum să asculți, așa că Chapman & Co. echipează
echipa de lideri cu knowledge-ul și skill-urile necesare pentru a acționa către schimbare.



6. IBM KENEXA SURVEY ADVANTAGE CULTURE

17

Engagementul angajaților
Cultura (personalitatea, „feel-ul” unei
organizații și cum se fac lucrurile pe aici)
Practicile oamenilor (sănătatea generală a
practicilor oamenilor, incluzând implicarea,
abilitarea, managementul, leadershipul,
cultura și împlinirea)
Progresia carierei (barierele și acceleratorii
progresului în carieră pentru top performers)

Soluțiile Kenexa Survey Advantage cuprind
chestionare ce adresează mai multe zone:

Ele sunt concepute pentru a adresa cel mai critic
element al valorii economice organizaționale:
talentul din ea. 

Îmbunătățirea eficienței programelor
de atragere de talente
Creșterea utilizării abilităților
angajaților și dezvoltarea carierei
Reducerea costurilor de formare,
dezvoltare și angajare
Îmbunătățirea implicării, a
performanței și a productivității
Reținerea persoanelor cu performanțe
înalte

INSTRUMENTE DE CERCETARE A CULTURII ORGANIZAȚIONALE

Soluțiile alăturate ajută la:

Cultura este definită de consensul (în mare
măsură nerostit și uneori chiar inconștient) 
despre modul în care oamenii ar trebui să
gândească, să vorbească și să acționeze.

Ce măsoară din cultură și cu ce scop?
Analizează 2 elemente distincte ale culturii pentru a ajuta organizațiile să înțeleagă și să
capitalizeze personalitatea unică a organizației:

Stability / Structure orientation (caregiver, creator, ruler)
People / Belonging orientation (every person, lover, jester)
Results / Mastery orientation (hero, revolutionary, magician)
Learning / Freedom orientation (innocent, explorer, sage)

Personalitate: Oferă claritate cu privire la codul omniprezent, parțial subconștient și adesea
nerostit, care conferă „feeling-ul” unei organizații: „cum este să lucrezi aici?”
Arhetipurile (bazate pe principiile psihologiei Jungiene) servesc ca structură pentru o cultură
organizațională. Oamenii transformă natura arhetipală a culturii organizaționale în conștientă. 
12 dimensiuni arhetipale grupate în 4 orientări motivaționale sunt identificate prin chestionar:

Performanță – Oferă înțelegere cu privire la modul în care lucrurile se realizează în
cadrul unei organizații. Performanța este măsurată cu o serie de dimensiuni culturale
care îi vor ajuta pe lideri să înțeleagă cât de eficient lucrează angajații în cadrul culturii
și unde pot exista bariere culturale care afectează performanța. 

Cum este înțeleasă cultura
organizațională?

CUM MĂSOARĂ? DEZVOLTAREA INSTRUMENTULUI: 
Chestionar online, conține un set standard de itemi.
Există opțiunea de a adăuga itemi cu răspuns
deschis, informații demografice, ghid de
interpretare, sesiuni de coaching.

Instrumentul a fost preluat de la Center for
Application of Psychological Type (CAPT), inițial se
numea Organizational and Team Culture
Indicator.
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Pe lângă instrumentele prezentate până acum 
(cele comercializate), următoarele framework-uri pot
oferi o înțelegere mai amplă și profundă despre cum
e înțeleasă cultura organizațională genotipică.

1. Bazele adevărului și ale raționalității
în organizație
Ideile oamenilor despre ce e real și ce nu
e; cum este descoperit adevărul. Concepte
diferite aici afectează gradul în care
oamenii aderă la idealurile normative sau
pragmatice ale organizației.
2. Natura timpului și orizontul de timp
Cum e definit și măsurat timpul, ce tipuri
de timp există, cât de important e timpul,
cum sunt stabilite orizonturile de timp (de
exemplu, planificare și setare de obiective
pe termen lung versus aici și acum)
3. Motivația
Credințe despre ce motivează oamenii
(care au la bază credințe despre ce
înseamnă să fii om): motivație extrinsecă
vs. intrinsecă, oamenii sunt buni vs. răi,
oamenii trebuie recompensați vs.
pedepsiți etc.

4. Stabilitate vs. versus schimbare /
inovație / creștere personală
Dimensiune prezentă în aproape toate
instrumentele de măsurare a culturii
5. Orientarea către muncă, taskuri și colegi
de muncă
Balanța între muncă ca activitate productivă și
ca activitate socială.
6. Izolare vs. colaborare / cooperare
Credințe despre relațiile umane și cum se
ajunge la muncă eficientă și eficace (lucrând
pe cont propriu sau împreună).
7. Control, coordonare și responsabilitate
Unde e concentrat controlul și dacă este
împărtășit de mai mulți, flexibilitate,
autonomie.
8. Orientare și focus – intern și/sau extern
Credința de bază despre controlul asupra
mediului (organizația controlează mediul sau
mediul controlează organizația?), orientarea
către oamenii din interior și către procesele
interne, orientarea către competitori și clienți.

Detert, J. R., Schroeder, R. G., & Mauriel, J. J. (2000). A framework for linking culture and improvement
initiatives in organizations. Academy of management Review, 25(4), 850-863.

Detert, Schroeder și Mauriel au făcut un review calitativ și cantitativ al literaturii &
instrumentelor legate de cultură organizațională și au identificat 8 dimensiuni care stau la
baza tuturor conceptelor din domeniu:

ORGANIZATIONAL CULTURE FRAMEWORK 2000

INSTRUMENTE
GENOTIPICE 
ACADEMICE
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1.Artefacte care să le reflecte pe cele de mai sus (sunt produsele vizibile ale unei organizații,
includ structuri, procese, simboluri, limbaj, mituri și povești, ritualuri și ceremonii observabile,
creațiile artistice, produsele sale și așa mai departe); deși ușor observabile, sunt greu de
descifrat. Atât egiptenii cât și mayașii au construit piramide ușor vizibile, însă semnificația lor
în fiecare cultură a fost foarte diferită.

2.Norme și valori despre atitudinile și comportamentele adecvate: învățarea dintr-un grup
reflectă credințele și valorile cuiva, fie lider sau fondator. Când e creat un grup sau apare o
sarcină nemaiîntâlnită de rezolvat, soluția sau perspectiva adoptată reflectă credințele
liderului. Prin validare socială, acestea devin opțiunile preferate de către grup (sub forma
normelor și a valorilor).

3.Asumpții și credințe de bază: sunt adânc înrădăcinate, într-atât încât o persoană dintr-o
organizație nu simte existența unei variații, unei plaje din care poate alege la acest nivel.
Nivelul atât de înalt de consens este dat de succesul repetat în implementarea unor norme și
valori de bază. Comportamentele bazate pe alte asumpții de bază sunt percepute ca fiind de
neconceput.

Este unul din cele mai acceptate cadre pentru definirea culturii organizaționale deoarece
înglobează majoritatea elementelor folosite în definițiile altor cercetători.
În cartea Organizational Culture and Leadership, Schein propune framework-ul teoretic conform
căruia cultura constă din 3 niveluri interconectate (nivelul se referă la gradul în care fenomenul
cultural este vizibil pentru un observator):

SCHEIN’S FRAMEWORK, 1985

a genera profile care descriu cultura
curentă și cultura dorită;
a genera profile care descriu cultura
curentă și cea necesară pentru a atinge
obiectivele organizației;
a evaluarea potrivirea persoană–grup
și persoană–organizație.

Instrumentul poate fi folosit pentru:

Inspirat de framework-ul lui Schein.
Cultura organizațională este conceptualizată prin valori (credințe normative internalizate ce
ghidează comportamentul împărtășit într-un grup social). Este privită ca o formă de control
social și este asociată cu influența normativ-socială ce se naște atunci când oamenii dintr-o
organizație cad de acord asupra normelor ce caracterizează grupul lor.
Pentru a evalua cultura organizațională, membrii sunt rugați să participe ca „informatori ai
normelor organizației” lor. „Cultură” înseamnă lucrurile ce sunt valorificate sau
recompensate în organizație - patternul de credințe și așteptări împărtășite de membrii și
comportamentele ce se nasc de aici.

ORGANIZATIONAL CULTURE PROFILE - O’Reilly, 1991

Adaptabilitate & Inovație
Atenție la detalii
Orientare spre rezultate
Colaborare
Orientare către client
Integritate 

În funcție de eșantion, de numărul
respondenților și de metodele statistice aplicate,
cei 54 de itemi se grupează în 5 – 8 dimensiuni
independente. 6 dintre cele mai întâlnite sunt:
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Opinnionaire-ul cere oamenilor să evalueze care ar fi reacția majorității oamenilor din
organizația lor dacă o altă persoană ar spune un anumit lucru / s-ar comporta într-un anumit
mod. De exemplu, „Dacă un angajat din organizația ta ar critica organizația și oamenii din ea…
majoritatea celorlalți angajați ar...”

Normele comportamentale influențează eficacitatea și satisfacția în muncă, pot fi pozitive
(susțin obiectivele și scopurile companiei) sau negative (merg împotriva obiectivelor companiei).
Instrumentul poate fi folosit pentru team building, dezvoltarea managementului, diagnoză
organizațională.
Organizația își poate crea, prin rezultatele obținute, un „profil normativ” care zice care sunt
punctele slabe și tari la nivel comportamental. Deci de aici instrumentul devine punct de pornire
pentru schimbare organizațională.

ORGANIZATIONAL NORMS OPINNIONAIRE Mark Alexander, 1978

Mândrie organizațională / personală
Performanță / excelență
Lucru în echipă / comunicare
Leadership / supervizare
Profitabilitatea / cost effectiveness

Opinnionaire-ul identifică normele și le împarte în 10 categorii:
1.
2.
3.
4.
5.

Cultura organizațională este ethosul general al unei organizații: acele caracteristici (psihologice
și structurale) care afectează percepțiile și comportamentele angajaților. Auditul se face la nivel
de microcultură, definită ca: totalitatea interpretărilor cognitive ale angajaților ce decurg din
experiențele & personalitățile indivizilor, din evenimentele și procesele prin care trece
organizația, din percepția indivizilor cu privire la jobul lor și la mediul de lucru. 

CULTURAL AUDIT Fletcher & Jones, 1992

6. Relațiile cu colegii / asociații
7. Relațiile cu clienții
8. Inovație / creativitate
9. Training / dezvoltare
10. Sinceritate / deschidere

Cultura organizațională poate fi descrisă în
4 tipuri generale bipolare:
             Omogenă vs. Eterogenă
             Îmbogățită vs. Manageriată
             În dezvoltare vs. Staționară
             Echilibrată vs. Disonantă

Măsurătorile includ 9 secțiuni și se bazează
pe mai multe teorii psihologice (job design,
motivație, stres ocupațional, potrivirea
individ – mediu):
             1. Cerințele muncii
             2. Relațiile interpersonale
             3. Suportul și limitările muncii
             4. Mediul fizic de lucru
             5. Performanța
             6. Commitment (implicarea)
             7. Insatisfacțiea
             8. Tensiunea (strain)
             9. Personalitatea

Fletcher, B. C., & Jones, F. (1992). Measuring
organizational culture: The cultural audit.
Managerial auditing journal.

Alexander, M. (1977). Organizational norms. In J.E. Jones & J.W. Pfeiffer (Eds.), The 1977 annual handbook
for group facilitators. San Diego, CA: Pfeiffer & Company. 
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Cultura organizațională este operaționalizată ca „valori”. Modelul este preluat din antropologie.
Similaritatea grupului poate fi dedusă din similaritatea răspunsurilor oferite la un set de
afirmații semnificative. Scopul instrumentului este să identifice grupurile cu valori împărtășite
și subculturi care ar putea avea valori conflictuale. Participanții răspund deschis la întrebări,
răspunsurile sunt apoi analizate și grupate (aggregation of responses). Modelul nu explică de
ce există sau nu consens, ci doar facilitează descrierea culturii din această perspectivă.

Deoarece cantitatea de informații dintr-o cultură este prea mare pentru ca orice om să o
stăpânească, angajații cunosc diferite subseturi ale cunoștințelor culturale și variază în
competența lor culturală. Credințele culturale sunt credințe deținute de majoritatea membrilor
culturii.

O caracteristică foarte importantă în agregarea răspunsurilor este că răspunsurile combinate
ale indivizilor vor fi mai precise decât răspunsurile fiecărui individ inclus în agregare.

CULTURAL CONSENSUS ANALYSIS
Studiu inițial în 1988, dezvoltat apoi în 2004
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