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;את הצד הפורמלי של הארגון1.

;את הצד הבלתי פורמלי של הארגון2.

ההבנות ודרכי  , האמונות המנחות, את ערכי הארגון3.

;החשיבה שלו

;נכונות3-ו1תשובות 4.

.נכונות2-3תשובות 5.
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;התרבות הארגונית היא האישיות של הארגון1.

היא הכלי שבאמצעותו בעלי העוצמה בארגון מנסים  2.

במודע להשפיע על ההתנהגות ועל חוויות העבודה של 

אחרים  

;היא מחנכת עובדים בלי שהם ישימו לב3.

;לטוב ולרע, היא משרתת את בעלי העוצמה4.

התרבות משרתת , כל עוד העוצמה בידי מחלקות הליבה5.

.את מטרות הארגון

.התרבות קובעת נורמות ארגוניות פורמליות6.
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בארגונים ביורוקרטיים התרבות היא כלי בידי  1.
נגד , להנצחת שלטונה, בעלת העוצמה, הביורוקרטיה

;מטרות הארגון

טק התרבות תעבוד לטובת המשקיעים  -בארגוני הי2.
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.התרבות מגבשת בארגון נורמות לא פורמליות3.
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התרבות מתחלקת  , במודל הפירמידה ההפוכה של שיין5.
.חלקים עיקרייםשניל
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את ' מחברתת'זה לא יצליח לו כי תרבות ארגונית 2.

.או לרקע שלהם/העובדים בלי קשר להשכלתם ו
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רוב הסיכויים  , ככל שישקיעו יותר באכיפת החוק1.

.לבער את התופעה

התרבות היא  , גם אם ישקיעו הרבה באכיפה2.

, לכן... הנוהל והקוד האתי האמתיים, החוק

...הסיכויים קלושים
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