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ОПРЕОВЛАЂУЈУЋЕМ
СХВАТАЊУКУЛТУРЕУ

ТЕОРИЈИОРГАНИЗАЦИЈЕ
Са же так:Урадусенастојеприказатиелементипреовлађујућег
схватањакултуреутеоријиорганизације.Наведенопоимањесе
објашњавасамимодликаматеоријеорганизацијекаонаучнеди
сциплинеипрофесије,конкретнијењенимизразитопримењеним
карактером. Економска глобализација и интернационализација
пословних активности представљали су кључни подстицај раз
војадисциплинепоследњихдеценија.Схватањеорганизацијекао
отвореногсистемаувелојепојамкултуреутеоријуиистражива
ња,омогућавајућиразвијањеиконкретнихпоступакаипраксиза
стварањеефективнијихиефикаснијихорганизација(првенствено
економских).Наведениваннаучниподстицајзаразвојдисциплине
управојеикључниразлогдонеклепоједностављеногинедовољно
промишљеног схватања и истраживачког операционализовања
појмакултуреусавременојтеоријиорганизације.

Кључ не ре чи:теоријаорганизације,култура,професија,опера
ционализација

Увод1

Тривијално је али несумњиво тачно истаћи да живимо у
„светуорганизација”.Вотсон(Watson)2сматрадасурадне

1 ТекстјенастаокаорезултатраданапројектуИзазовиноведруштвене
интеграцијеуСрбији:концептииактери(ев.број179035),којифинан
сираМинистарствопросвете, наукеи технолошкогразвојаРепублике
Србије.

2 Watson,T.J.(2003)Sociology,WorkandIndustry,4thedition,London:Rou
tledge,str.75.
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организацијекључнезаразумевањеначинанакојисумо
дерна индустријализована друштва структурисана. Орга
низацијеимајуводећуулогуусавременомсветубудућида
онеутичунаготовосвакиаспектнашегдруштвеногживота.
ПитерДракер (PeterDrucker) сликовитоистичеда „млади
људиданасморајудаучеоорганизацијамананачиннакоји
суњиховипрециучилидаобрађујуземљу”.3

Речорганизацијапотичеодгрчкеречиorganonкојаознача
ваалат,инструмент,справу,направу.4Иакосуорганизације
биле присутне и у древним друштвима и цивилизацијама
(Кина,Грчка,Индија),текумодерниминдустријскимдру
штвимапојављујесевеликибројорганизацијачијајесвр
ха оснивања остваривање веома разноврснихциљева.По
знатисоциологПарсонс(Parsons)справомјетврдиодаје
„развој организација кључнимеханизампомоћу којег је у
високодиференцираномдруштвумогуће ’обавити ствари’
(toget thingsdone),тј.постићициљевекојесуизванмоћи
појединца“.5

Због свега поменутог није изненађујући брз развој теори
јеорганизацијекаонаучнеалисвевишеипримењенеди
сциплинеодсвојихпочетакадоданашњихдана.6Потврда
затоможесепронаћииуснажномакадемскомутемељењу
изучавања организације на економским факултетима, фа
култетима заменаџмент, пословнимшколама, одељењима
за психологију и социологију широм света. Но, можда и
најјачиподстицајпрофесионализацијиобластидајенесум
њивипрактичнопримењивиаспект знањаоорганизација
ма (укључујућии „консултантски” ангажманистраживача
ипредавача).Управосеуовојчињеницинастојипронаћи
објашњење преовлађујућег схватања појма културе у овој
области.Стимувезисудефинисаниипредмет,циљихи
потезерада.Предметрадајестесагледавањепреовлађујућег
поимањапојмакултуреутеоријиорганизацијекаонаучној
ипрактичнојдисциплини.Циљрадајеуказатинаелементе
објашњењапоменутогпреовлађујућегсхватањапојмакул
туре.Основнахипотезаједајеуправонепосреднапрактич
на примењивост знања из ове области кључни разлог до
минантног схватања и истраживачке операционализације
појмакултуреутеоријиорганизације.

3 Scott,R.W.(2003)Organizations:Rational,Natural,andOpenSystems,5th
edition,UpperSaddleRiver,NJ:PrenticeHall,р.1.

4 Sikavica,P.(2011)Organizacija,Zagreb:Školskaknjiga,str.3.
5 Scott,R.nav.delo,str.3.
6 Više u:Mojić,D. (2014)Organizacije i (post)moderno društvo, Beograd:

InstitutzasociološkaistraživanjaFilozofskogfakulteta;Čigojaštampa.
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Теоријаорганизацијекаонаучнаи
практичнадисциплина

Теоријаорганизацијеилиобласторганизационихпроучава
ња(OrganizationStudies)јеинтердисциплинарнаобласткоја
сенајчешћесматраделомизучавањаменаџментаилиупра
вљања. Прецизније речено, област организације обухвата
две централне фазе процеса менаџмента: организовање и
вођење.Уовојобластисепроучавају структурирањерада
члановаорганизацијекрозефикасандизајн,узроцииобли
ци понашања чланова организације и могућности утицаја
нањих.Организацијасеодсамогпочеткаиздвојилауједну
препознатљивуцелинусасвојимтемамаинтересовања,ме
тодимаистраживањаинаставнонаучнимдисциплинамау
академскимкруговима.Њенеглавнекомпонентесуследеће:

Организационатеоријаидизајн.Овајдеоорганизацијеима
за предмет проучавања структуралне, формалне или тзв.
„тврде” елементе организације. Теме истраживања у овој
области суподеларада, дистрибуција ауторитетадоноше
њаодлука,груписањејединица,бројхијерархијскихнивоа,
распон контроле руководилаца, координација и различити
моделиорганизационеструктуре.

Организационо понашање или понашање људи у органи
зацији.Уцентруистраживањауовојобластијечовек.Два
основна задатка организационог понашања су објашњење
понашањаљуди у организацијама и откривање начина на
којисенањегаможеутицати.Основнетемеистраживања
у овој области су перцепције и учење, мотивација, вред
ности и ставови, вођство, групе и тимови, доношење од
лука,сукоби,моћ,организационакултура,комуникацијаи
организационоучење.

Менаџментљудскихресурса.Садржајовогделаорганиза
цијесуметодеитехникеуправљањаљудимауорганизаци
јама.Основне теме у овој области представљају планира
њељудскихресурса,регрутацијаиселекцијаљуди,њихова
обука, тренинг и развој, оцењивање учинка, награђивање,
итд.

Организационе промене и развој.Оваобласторганизације
имазапредметинтересовањапроменеорганизације.Основ
ниистраживачкизадатаковеобласти јестепроцесвођења
промене организације. Теме интересовања су узроци који
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доводедопромена,садржајорганизационихпромена,каои
сампроцеспромена.7

Изнаведеногсејасноможезакључитидатеоријаорганиза
цијеимаувеликојмеринормативни(атимеипрактични)
карактерштоје,например,увеликојмериразликујеодсо
циологијеорганизације.Занимљивоје,утомпогледу,даље
анализирати разлике између дисциплина. Социологија се
бавипрвенственодруштвенимактерима(укључујућиипо
јединце)идруштвенимпроцесимаусавремениморганиза
цијама.Можесерећида,наизвестанначин,социолошкаис
траживањаорганизацијанаврлоупечатљивначинодслика
вајудугогодишњу„напетост”измеђудвеструје:једне,која
у социологији види првенствено хуманистичкоеманципа
цијску(интелектуалну)идруге,којауњојвидиутилитарно
прагматичку(стручњачку)делатност.8Идокусоциологији
организацијетанапетостнегубиназначају,чиниседа је
утеоријиорганизацијеонаразрешенаукористдругеори
јентације,очемуговориисвеприсутанконсултантскианга
жманвећинеаутораизовеобластинаунапређивањуефек
тивности и ефикасности различитих врста организација
(поготовопословних).

Наравно,неможесеоспоритида јекарактеристикаинду
стријског и постиндустријског друштва примена науке у
праксинасвимнивоимаиусвимсферама,такодасведи
сциплинепостајуипрофесије9,алисе,садругестране,не
можеоспоритинитврдњадатаквиваннаучниразлозисва
какоутичунасвеукупникарактердисциплине(укључујући
исхватањеиоперационализацијутемељнихпојмова).Ото
мећебитиречиуовомраду.

Увођењепојмакултуреу
изучавањаорганизација

Темељни појмови неке научне дисциплинеморају се ана
лизиратиуоквирунајважнијихтеоријскихобјашњењапо
јавакојесепроучавају.Иакопостојинизподела10,чинисе
дајенајпримеренијакласификацијатеоријскихприступау
теоријиорганизацијенакласичне,неокласичне,модернеи

7 Petković,M. i dr. (2013)Organizacija: dizajn, ponašanje, ljudski resursi,
promene,desetoizdanje,Beograd:CentarzaizdavačkudelatnostEkonom
skogfakulteta,str.7.

8 Milošević, B. (2007) Sociologija i savremeni svet, Novi Sad: Filozofski
fakultet,str.23.

9 Županov,J.iŠporer,Ž.(1984)Profesijasociolog,Revijazasociologiju,god.
14,br.12,str.12.

10Višeu:Mojić,D.nav.delo.
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постмодерне.11Нарочитзначајимајумодернетеоријеорга
низације,којесејављајукаоодговорнапривреднеиуопште
друштвенеизазовенакојенисумоглиодговоритиранијите
оријскиприступикадајеречообјашњењуфункционисања
организација.

Утимнастојањимамодернетеоријетежилесуинтеграци
јипозитивнихдоприноса класичнеинеокласичне теорије
организације,теихнекиауториназивајуиинтегративном
перспективом.12Наведенетеоријепојављујусеод1960их
годинаињиховаглавнаодредницаиновинауодносунара
није приступе јесте схватање организације као отвореног
система.Докјезакласичнутеоријуорганизацијапредста
вљалазатворентехничкисистем,занеокласичнеприступе
организацијајепрвенственопоиманакаозатворенсоцијал
нисистем.Модернетеорије,садругестране,организацију
првенственовидекаоотворенисоциотехничкисистем,што
сесматравеликимискоракомуодносунаранијасхватања.

Усхватањуорганизацијакаосоциотехничкихсистемамо
гусеаналитичкииздвојититехничкисистем(којиобухвата
технологијуи техничкаправиларада)исоцијалнисистем
(формалниинеформални),алиобаградеједнуцелинуиоба
суважназаразумевањефункционисањаорганизација.13Нај
зад,схватањеорганизацијекаоотвореногсистемаодликује
међусобнаповезаностактивностиорганизацијаичинилаца
окружењаили околине.14 Реч је о савременој перспективи
организацијекојаподразумевадасуорганизационеструк
туре, системиипроцесиунајвећојмериуправоодређени
поменутимфакторимаизоколине.

Управо је схватање организације као отвореног (социо
техничког)системакључнипредуслов„увођења”појмакул
туреизантропологијеисоциологије.Поготовојесоцијал
нисистеморганизацијеподутицајемширихсоцијалнихи
културнихчинилацаизокружењаорганизације.Интересза
проучавањеутицајакултуренаорганизацијепостепеносе
развијаонаконДругогсветскогратакаорезултатдватренда
развоја:интернационализацијепословања,наједној,иин
тернационализациједруштвенихнаука,надругојстрани.

Под утицајем наведених трендова, шездесетих годи
на двадесетог века појављују се прве сумње у раније

11Видети:Sikavica,P.nav.delo;Scott,R.nav.delo.
12Sikavica,P.nav.delo,str.152.
13Bolčić,S.(2003)Svetradautransformaciji:lekcijeizsavremenesociologije

rada,Beograd:Plato,str.305.
14Sikavica,P.nav.delo,str.9.
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претпостављенууниверзалнупримењивостпојмоваутео
рији и истраживањима и практичних техника повећавања
ефективностииефикасностиунепосреднојорганизационој
пракси.Већусамимнасловиманаучнихистручнихрадо
ва јасносеуочаваистицањезначајакултурнихваријабли15
или се проблематизује питање примењивости америчког
знања о менаџменту (knowhow) у другачијим културним
амбијентима.16

Временомсуобјављиваниобимнииисцрпнипрегледили
тературеизовеобластикојисунасистематскиначинука
зивали на развој трендова у теорији и истраживањима.
Занимљиве су метафоре којима су аутори наведених при
казастањаразвојадисциплиненасловљавалисвојерадове:
од „џунгле теоријаокомпаративномменаџменту”17,преко
„посматрања слона” (где оношто се може видети зависи
одпосматрачевогположаја)18и „ноја” (који забија главуу
песак упркос све присутнијем тренду интернационализа
ције корпоративних активности)19, па све до „парохијал
ногдиносауруса” (тј. теоријаоорганизацијамаамеричких
аутора).20

Наведенинасловинајсликовитијесведочеокритичкомто
нуиоценистањауовојобласти.Поготовојекритичкиин
тониран један од првих и најутицајнијих приказа стања у
релативно новој дисциплини. Ауторка је извела закључак
да се већина студија заснивала на емпиријским анализа
ма које су врло слабо осмишљене, са недовољно разрађе
нимтеоријскимоквирима,неубедљивимподацимаитешко
разумљивимзакључцима.21

15Richman, B. M. (1965) Significance of Cultural Variables, Academy of
ManagementJournalVol.8,No.4,pp.292308.

16Negandhi,A.R.andEstafen,B.D.(1965)AResearchModeltoDetermine
theApplicabilityofAmericanManagementKnowHowinDiferingCultu
res and/orEnvironments,AcademyofManagement JournalVol.8,No.4,
pp.309318.

17Schollhammer, H. (1969) The Comparative Management Theory Jungle,
AcademyofManagementJournalVol.12,No.1,pp.8197.

18Roberts,K.H.(1970)OnLookingatanElephant:AnEvaluationofCross
culturalResearchRelatedtoOrganizations,PsychologicalBulletinVol.74,
No.3,pp.327350.

19Adler,N.J.(1983)CrossCulturalManagementResearch:TheOstrichand
theTrend,AcademyofManagementReviewVol.8,No.2,pp.226232.

20Boyacigiller,N.A.andAdler,N.J. (1991)TheParochialDinosaur:Orga
nizational Science in aGlobal Context,Academy ofManagement Review
Vol.16,No.2,pp.262290.

21Roberts,K.H.nav.delo,str.347.
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Наравноданаведенонијеизненађење,имајућиувидучи
њеницудакултураспадамеђуонепојмовекојисе„опиру“
једнозначномдефинисању,тедаимаскорооноликозначења
културеколикоиљудикојиупотребљавајутајизраз.22Но,
садругестране,остајенесумњиводакултура„представља
централнипроблемцелокупнедруштвененауке”.23Тимви
шејеважнодасењеномпроучавањуприступитеоријскии
методолошкикрајњеобазриво.

Почетнинесигурникорацинисудовелиупитање(справом)
преовлађујуће уверење у теорији организације последњих
деценијадакултурненормеивредностиувеликојмериути
чунаорганизацијекаоцелине,апоготовонадруштвениси
стем и друштвене односе уњима.Често се питање да ли
постојиутицајкултуренаорганизацијесматрасувишним.
Чакипитањеукомпогледуидокогстепенасуорганизаци
јекултурнодетерминисанениједокрајапрецизно.Кључ
нојеследећепитање:„Каквајерелативнајачинакултурних
утицајанаспрамдругихнакарактеристикеорганизација”.24
Но,недоводећинаведеноупитање,указаћемонатешкоће
ипроблемеуанализикултурнихутицајанаорганизације,а
каснијеуказатиинанекеразлогепојављивањапоменутих
тешкоћаипроблема.

Тешкоћеипроблемиупроучавању
утицајакултуренаорганизације

Велики број аутора из области организације указао је на
озбиљне теоријске практичне проблеме у спровођењу ин
теркултурногистраживања.25Ипак,полазноепистемолошко
питањекојесечестопомиње јестедалисукомпаративна
проучавањаразличитихдруштаваикултуратеоријскиуоп
ште и могућа. Наведено становиште је добро изражено у
дилеми познатог антрополога Малиновског (Malinowski).

22Ajiferuke,M. andBoddewyn, J. (1970) “Culture” andOther Explanatory
Variables in ComparativeManagement Studies,Academy ofManagement
JournalVol.13,No.2,р.154.

23Malinowski,B.(1939)ReviewofSixEssaysonCulturebyAlbertBlument
hal,AmericanSociologicalReviewVol.4,No.4,р.588.

24Lammers,C. J. andHickson,D. J.AreOrganizationsCultureBound? in:
OrganizationsAlikeandUnlike:InternationalandInterInstitutionalStudies
in theSociologyofOrganizations,еds.Lammers,C.J.andHickson,D.J.
(1979)London:Routledge&KeganPaul,pp.402419.

25Видети:Child,J.Culture,ContingencyandCapitalismintheCrossNational
StudyofOrganizations,in:ResearchinOrganizationalBehavior,еds.Cum
mings,L.L.andStaw,B.M.(1981)Greenwich,CT:JAIPress;Tayeb,M.
(2001)ConductingResearchacrossCultures:OvercomingDrawbacksand
Obstacles,InternationalJournalofCrossCulturalManagementVol.1,No.
1,pp.91108.
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Наиме, ако структуре организација и институција изводе
своје значењеифункцијеизкултуресвогокружења,онда
онемогубитианализиранеиобјашњаванесамоуодносуна
својеконкретнокултурноокружење.Јединијезиккојиможе
битиупотребљензаанализусоцијалнеструктурејестејезик
њенекултуре.Тозначидасемогувршитисамоидиограф
ске студије случаја.Номотетска поређења су, по овом ви
ђењу,бесмислена,поштонепостојиметајезикуниверзалне
природекојиможеизразитисвекултуре.Доведендокрај
ности,наведениставнебидозвољаваобилокаквакомпара
тивнаистраживањаиникаквегенерализацијеодруштвеној
организацијинебибиломогућеизвести.26

Наравно,овајставнијеприхваћенураду(каоиуцелокуп
нојобласти),но,одбацујућиовакво„екстремно“схватање
небитребалозаборавитинаозбиљнетешкоћенакојесу(ка
ко је већ поменуто) указивали бројни истраживачи. Чајлд
(Child)јесумираоосновнепроблемевећинерадовакојисе
бавеодносомкултуреиорганизација:

1.Културајереткодефинисана.

2. Границе културних јединица тешко је одредити. Не
може се нужно претпоставити да културне границе од
говарају националним границама,што је видљиво и на
примерухетерегенихвишенационалнихдржава.

3.Идентификовањеваријабликао„културалних”јепро
блематично у већини студија пошто нема објашњења
њиховогпореклауразвојуконкретногдруштва.

4. Премало пажње се придаје спецификовању потком
понентикултурекојесузначајнезаорганизацијеињене
чланове,каоипитањукојисутоаспектиорганизационог
понашањаукључениуовупретпостављенувезу.

5. Сложени проблеми постоје и у мерењу културних
особина; ово је делимично и због недостатка јасно
ће у појмовном дефинисању, а делом и због начина
операционализације.27

Када је реч о методологији, постоје проблеми језичког и
функционалногуједначавањаистраживачкихинструмената
којисепримењујууразличитимкултурама,питањееквива
лентностиузорака,могућностиуопштавањаистраживачких
налазаидругихпроблемакојисуприличнодоброуочени,

26Inzerilli,G.(1981)Preface:SomeConceptualIssuesintheStudyoftheRe
lationshipbetweenOrganizationsandSocieties,InternationalStudiesofMa
nagement&OrganizationVol.10,No.4,р.4.

27Child,J.nav.delo,str.307.
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али ни приближно нису тако добро решени. Поред наве
дених, често се у литератури помињу и други практични
проблемисакојимасеистраживачисусрећу.Првопитање
јеобезбеђивањесредставазаистраживање,поштосутакви
подухвати много скупљи од истраживања у оквиру једне
државе.Наравно,оваквестудијетрајуидуже,штододатно
отежаваистраживачкипроцес.Интернационалнаистражи
вањасвевишеподразумевајустварањеинтердисциплинар
них тимова истраживача, због све наглашеније међузави
сностиекономских,друштвенихипсихолошкихваријабли
прианализиутицајакултуренаорганизације.Нетребазабо
равитинипроблемесаодређивањемузоракакојибитреба
лодананајверодостојнијиначинпредставекарактеристике
свакогпојединачногкултурногокружења.28

Појединиауториистичудасеуинтернационалнимстуди
јамаразлике у организацијипонекаднеутемељеноприпи
сују културнимчиниоцима.Наиме, у таквим студијама се
непружајунитеоријскиниемпиријскидоказиотомекако
култура узрокује такве разлике. Сходно томе, релевантне
теоријесуретке,препарадигматскеинепружајудовољно
прецизнообјашњењеулогелокалнихкултурауспровођењу
организационихпринципаипракси.Ауторисматрајудаби
пажњуубудућноститребалообратитинатрикључнапи
тања:а)далијекултуразначајанобјашњавајућичинилац;
б)акојесте,којисутоконкретниаспектикултурекојимасе
могу приписати поменуте разлике и ц) на који начин ови
културниелементиузрокујуразлике.29

Културнедимензије

Упркоснаведенимтешкоћама,појамкултуреутеоријиорга
низацијепостајесвеприсутнији.Доминацијаквантитатив
неметодологијеуистраживањукултуравременомјеомогу
ћилаиздвајањедимензијакултурештоједовело,наједној
страни, до све већег броја искуствених проучавања и, на
другојстрани,дојошснажнијихкритикатаквеистраживач
кеоријентације.Нарочито је,утомпогледу,хваљеноути
цајноалиичестооспораваноделоГертаХофстедеа(Geert
Hofstede)Culture'sConsequences.30

28Kraut,A.I.(1975)SomeRecentAdvancesinCrossNationalManagement
Research,AcademyofManagementJournalVol.18,No.3,str.546.

29Lachman,R.etal. (1994)AnalyzingCrossNationalManagementandOr
ganization:ATheoreticalFramework,ManagementScienceVol.40,No.1,
р.40.

30Hofstede, G. (1980) Culture’s Consequences: International Diferences in
WorkRelatedValues,ThousandOaks,CA:SAGEPublications;Hofstede,G.
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Већинааутораузимеовогистраживачавезује„димензио
нализацију“културеиуказујенапотоњучестуинекритич
ку примену овог приступа у интеркултурним студијама.31
Основнапреднострашчлањивањакултуренањенеконсти
тутивнекарактеристикејестеутомештоолакшавапоређе
њаразнихкултура.Међутим,несумњивопостојиопасност
дасевеомасложенипојамкултурепревишепоједностави
итимедоведеупитањетачностистраживања.Ослањањем
искључивонанеколикокултурнихдимензијадонеклесеза
немарујешириконтексткултураукојимасеспроводиис
траживањеитедимензијесевидекаојединедетерминанте
културнихразлика.

Поједини аутори32 називају „димензионализацију” култу
ре „софистициранимстереотипизирањем”,недовољним за
разумевањекултура.Но,ониипаксматрајукултурнедимен
зијекориснимзаобјашњењепонашањауразличитимкул
турама. Културни стереотипи могу бити од помоћи – под
условомдапознајемоњиховаограничења.Онисувреднији
приликомпоређењаизмеђуразличитихкултуранегоураз
умевањуваријацијаупонашањуунутарједнекултуре.Ис
траживачиименаџериуинтеркултурномконтекстуморају
дасхватедасупочетнекарактеризациједругихкултураса
мо„најприближнијепретпоставке”којеморајупроменити
кадастекнувишеискустваотимкултурама.

Ипак,упркосчестооправданимприговоримакојисеупућу
јуовимисличнимистраживањима,поређењекултурапрема
различитим димензијама постало је доминантан истражи
вачки приступ у интеркултурним студијама организација.
Развијенојенеколиковрлоутицајнихмодела:Хофстедеов,
Тромпенаров(Trompenaars),моделуоквируистраживачког
пројектаGLOBE,иниздругихмањепознатих.Наприме
рупрватримоделауказаћесенадоминантносхватањепој
макултуреутеоријиорганизацијеислабостимакојеоноса
собомнесумњивоноси.

(2001)Culture’sConsequences:ComparingValues,Behaviors,Institutions,
andOrganizationsacrossNations,ThousandOaks,CA:SAGEPublications.

31Видети:Tayeb,M.(2001)nav.delo.
32Osland,J.S.andBird,A.(2000)BeyondSophisticatedStereotyping:Cultu

ralSensemakinginContext,AcademyofManagementExecutiveVol.14,No.
1,pp.6579.
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Преовлађујућесхватањеиистраживачкаопера
ционализацијапојмакултуреунајутицајнијим
моделимапроучавањакултурнихразлика

Нагласакуизлагањууовомделубићенакритикамакојесе
(углавномоправдано)упућујупоменутиммоделимаужељи
дасеукаженаслабостидоминантногпоимањаиистражи
вачкеприменепојмакултуреутеоријиорганизацијеииску
ственимпроучавањима.Можесерећидапостојивећинско
слагањеда јепојавапоменутекњигехоландскогистражи
вачаХофстедеапрекретницаупроучавањуутицајакултуре
на организације, првенствено због цитираности и великог
бројаобластиукојимајемоделпримењиванипровераван–
теорији организације, психологији, антропологији, социо
логији33,алииинформационимтехнологијама,рачуновод
ству,пословнојетициибројнимдругим.34

Хофстеде културу одређује као „колективно програмира
ње ума које разликује чланове једне групе или категорије
људи од друге”.35 Средишњи појам Хофстедеовог моде
ла јесу вредности,што је видљивоиизподнасловањего
вогкључногделаCulture'sConsequences:поднасловпрвог
издањаиз1980.годинебиојеМеђународнеразликеурад
нимвредностима,докје2001.годинепромењенуПоређе
ње вредности, понашања, институција и организација у
различитимнацијама.

Саме културе аутор у оригиналном раду из 1980. године
разликујенаосновучетиридимензије:дистанцимоћи,ин
дивидуализму,мушкимнаспрамженскимвредностима,из
бегавањунеизвесности.Каснијејеипетадимензијаразли
ковањаизмеђукултурадодата–конфучијскидинамизам,на
основуистраживањакојејеХофстедеспровеосаканадским
психологомМајклом Бондом (Michael Bond) на простору
ДалекогИстока.Димензијајеубрзодобиланазивдугороч
наоријентацијанаспрамкраткорочне.Наведенедимензије
одражавајуосновнепроблемесакојимасесуочавабилоко
једруштво,ализакојасерешењаразликујуоддруштвадо
друштва.

1.Дистанца моћи означава „степен у којем мање моћ
ни чланови организација и институција у некој земљи

33Baskerville, R. F. (2003) Hofstede Never Studied Culture, Accounting,
OrganizationsandSocietyVol.28,No.1,р.2.

34Hofstede,G.(2001)nav.delo,str.463.
35Исто,стр.9.
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прихватајуиочекујучињеницуда јемоћнеравномерно
расподељена”.36

2. Избегавање неизвесности представља „степен у ко
јем се припадници неке културе осећају угроженим у
нејаснимилинепознатимситуацијама”.37

3.„Индивидуализамсеодносинадруштваукојимасуве
земеђупојединцималабаве:одсвакогасеочекуједасе
бринејединоосебиисвојојужојпородици.Колективи
замсеодносинадруштваукојимасуљудиодрођењаин
тегрисаниуснажне,кохезивнегрупекојештитељудето
комцелогживотногвекаузаменузанеупитнуоданост”.38

4. „Мушке вредности односе се на друштва у којима је
друштвена подела родних улога јасно изражена: за му
шкарце се подразумева да буду агресивни, снажни и
усмеренинаматеријалниуспех;женебитребалодабуду
умерене,мањегрубеизаинтересованезаквалитетживо
та.Женскевредностисеодносенадруштваукојимасе
роднеулогепреплићу:имушкарцииженебитребалода
будуумерени,брижнипремадругимаизаинтересовани
заквалитетживота”.39

5.Дугорочнанаспрамкраткорочнеоријентацијеодноси
сена степенукојемкултураподстиче својечлановеда
прихвате одложено задовољавање својих материјалних,
друштвенихиемоционалнихпотреба.40

БројнеиозбиљнекритикесуупућиванеХофстедеовоммо
делу. Већ класичне су примедбе да је истраживање спро
веденоулокалнимогранцимасамоједнекомпаније–IBM
(узизузетакЈугославијекаојединесоцијалистичкеземље)
и да је, због тога, немогуће занемарити утицај организа
ционекултуреовекомпаније.Такођесенаглашаваида је
истраживање замишљенокаоанализараднихвредностии
да закључивањео разликамамеђу културама уопштеније
билопланирано.Другиправацкритикеодносисенаодсу
ствонапораауторадасвојутеоријуразвијеиизалтернатив
нихкултурнихперспектива.ОвукритикуХофстедејеува
жиоувођењемпоменутепетедимензије,првобитноназване
конфучијскидинамизам,која јенасталауважавањемвред
ностиИсточнеАзије.Међутим,најозбиљнијеинајснажније
субилекритикеметодолошкихрешењааутора.

36Исто,стр.98.
37Исто,стр.161.
38Исто,стр.225.
39Исто,стр.297.
40Исто,стр.359.
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Поједине ауторке41 су на примеру дистанцемоћи настоја
ле да укажу на арбитрарност начина на који Хофстеде
операционализује варијабле. Критикована је и његова за
мисаодимензијеизбегавањанеизвесности,поштосунеки
аутори сматралиданије датоубедљивообјашњење зашто
су изабране конкретне три ставке из упитника као инди
катори поменуте димензије.42 Димензија индивидуализам
колективизам, убедљиво највише истраживана, изазвала
јенајмањеконтраверзиидискусија.Онајескорообавезан
елемент већине утицајнихмодела културе.Са друге стра
не,премаСмитовом(Smith)мишљењу43,димензијамушко
женскевредностинесумњивојеизазваланајвишекритикаи
неразумевања,докјепетадимензијадугорочнакраткорочна
оријентација у великојмериигнорисанаод странедругих
истраживача.

Можесерећидапостојивећинскослагањеистраживачада,
упркосогромномутицају којинесумњивоима, овоистра
живање има бројна појмовна и методолошка ограничења.
Једаноднајвећихпроблемајеизвођењеврлодалекосежних
закључака о важностима разлика у културама како самог
Хофстедеа,тако јошвишеауторакојисунекритичкипри
хватили и примењивали његов модел. О разлозима за то
бићевишеречиузакључку.

Занимљиво,идругинајутицајнијимоделразликовањакул
тураделојеаутораизХоландије,Тромпенара.Његованај
познатијакњигајеRidingtheWavesofCulture(првоиздање44
самосталнообјављено1993.године,адруго451998.укоау
торству).Мид(Mead)46овајмоделназива„консултантским
доприносом“усмислудајестворенпрвенственозаменаџе
реиконсултантеидаимаисвојепредностиинедостатке.
Аутори47наводедајеприступрезултатпетнаестогодишњег
академскогитеренскоградатокомкојегсуодржаливише

41Roberts,K.H.andBoyacigiller,N.CrossNationalOrganizationalResearch:
TheGraspoftheBlindMen,in:ResearchinOrganizationalBehaviorVol.6,
eds.Cummings,L.L.andStaw,B.M.(1984),Greenwich,CT:JAIPress.

42Fernandez,D.R. et al. (1997)Hofstede’sCountryClassification25Years
Later,TheJournalofSocialPsychologyVol.137,No.1,pp.4445.

43Smith,P.B.(2002)Culture’sConsequences:SomethingOldandSomething
New,HumanRelationsVol.55,No.1,pp.119135.

44Trompenaars,F.(1993)RidingtheWavesofCulture:UnderstandingCultu
ralDiversityinBusiness,London:EconomistBooks.

45Trompenaars,F.andHampdenTurner,C.(1998)RidingtheWavesofCul
ture: Understanding Cultural Diversity in Global Business, New York:
McGrawHill.

46Mead, R. (1998) International Management: CrossCultural Dimensions,
secondedition,London:BlackwellBusiness.

47Trompenaars,F.andHampdenTurner,C.nav.delo.
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одхиљадуинтеркултурнихпрограмаобукеупрекодвадесет
земаља.

Свака култура, сматра Тромпенар (попут многих других),
разликујесеоддругихкарактеристичнимрешењимазапро
блемекојисејављајууобликудилема.Овипроблемимогу
сесврстатиутриопштијекатегорије:односсадругимљу
дима,односпремавременуиодноспремаокружењу.Разли
ковањекултуразаснивасе,премањеговомсхватању,насе
дамдимензијакојепредстављајупоменутеопштепроблеме
(дилеме)људскихдруштава.

1.Универзализампартикуларизам. Да ли људи у орга
низацијамаследеуобичајенаправилаилидајупредност
„флексибилном”приступуујединственимситуацијама?48

2. Индивидуализамкомунитаризам. Да ли култура по
држава појединачна постигнућа и креативност или је
нагласакнавећојгрупикојаводикохезијиисагласности?

3.Неутралностафективност.Далисуосећањаконтро
лисанаилиихљудиотвореноисказују?

4.Специфичностдифузност.Којијестепенукључивања
у личне односе? Висок степен подразумева дифузност,
низакспецифичност.

5.Постигнућеприписивање.Далисуположајимоћза
снованинауспеху(постигнућу)самогпојединцаилису
више одређени рођењем, родбинским везама, познава
њем тзв. правих људи и сличним унапред приписаним
чиниоцима?

6.Секвенцијалностсинхроницитет.Далисевремеорга
низујесеквенцијално(обављањемједногпоједногзадат
ка)илиупоредо(синхронизовано),обављањемвишеак
тивностиистовремено?Другиаспектодносапремавре
менуодносисенасагледавањепрошлости,садашњости
ибудућностиунекомдруштву.

7.Унутрашњиспољнилокусконтроле.Подразумевасте
пенукојемљудиизпојединихдруштававерујудамогу
утицатинасвојеокружењеилигаконтролисати.

КаоиХофстедеов,иТромпенаровмоделједоживеоозбиљ
неиобухватнекритике.СамХофстеде је сународнику за
мериоизразитунеоригиналност,проналазећисведимензи
јекоддругихаутора.Другаозбиљнапримедбаједаемпи
ријскиподациприкупљениистраживањемнисуподржали

48Trompenaars,F.andWoolliams,P.(2003)BusinessacrossCultures,Oxford:
Capstone,р.31.
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његовмодел, тј. да седамдимензијапредстављапојмовне
категоријеуумуистраживачакојенисупотврдилиодгово
рииспитаника.Накрају,Хофстеде,парафразирајућинаслов
његовогнајпознатијегдела,озбиљнооптужујеТромпенара
да„јашенаталасимакомерцијалног(успеха)иприлагођа
ва своју поруку ономешто је мило уху 'потрошача'... Ре
зултат је fast foodприступинтеркултурнојразличитостии
комуникацији”.49

Накрају,трећиипоследњимоделкојићебитиприказан
„Глобалнипрограмефикасностивођстваиорганизационог
понашања” (Global Leadership and Organizational Behavi
orEffectiveness –GLOBE), несумњиво спадамеђунајвеће
и најутицајније интеркултурне програме истраживања ор
ганизацијапоследњихдеценија.Начелуса једнимоднај
познатијихистраживачаиз областименаџментаи органи
зације,РобертомХаусом(RobertomHouse)саУниверзитета
Пенсилванија,одсвогпочетка1993.годинедоданаспостао
је један од најзначајнијих истраживачких пројеката цело
купнеобласти.Узучешћевишеод170истраживачаиз62
земље света анализиран је међусобни однос социјеталне
(националне)културе,организационекултуреивођства.

Културу, према наведеним ауторима, представљају „зајед
ничкимотиви,вредности,уверења,идентитетииинтерпре
тације или значења значајних догађаја који проистичу из
заједничких искустава чланова колектива који се преносе
генерацијама”.50 На основу обимног прегледа литературе
издвојеноједеветдимензијасоцијеталнекултуре:дистанца
моћи, избегавање неизвесности, хумана оријентација, ин
ституционалниколективизам,унутаргрупниколективизам,
агресивност,родна једнакост,оријентацијанабудућности
оријентацијанапостигнуће.51

ГотовоодсамогпочеткапројекатGLOBEјеизазваовелику
пажњунаучнеистручне јавности.Амбициозностзамисли
ипотенцијалнеогромнеистраживачкеипрактичнепосле
дице заинтригирале су бројне истраживаче из ове обла
сти. Два најважнија правца критике су теоријски и мето
долошки.Критикујућиизбордеветдимензија (штасматра

49Hofstede,G.(1996)RidingtheWavesofCommerce:ATestofTrompena
ars’“Model”ofNationalCultureDiferences,InternationalJournalofInter
culturalRelationsVol.20,No.2,р.198.

50House,R.J.andJavidan,M.OverviewofGLOBE,in:Culture,Leadership,
andOrganizations:TheGlobeStudyof62Societies,eds.House,R.J.etal.
(2004),ThousandOaks,CA:SAGEPublications,р.15.

51Javidan,M.etal.ANontechnicalSummaryofglobeFindings,in:Culture,
Leadership,andOrganizations:TheGlobeStudyof62Societies,eds.House,
R.J.etal.(2004),ThousandOaks,CA:SAGEPublications,p30.
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претераним и непотребним), Хофстеде главни приговор
упућује на дизајн инструмената истраживања – упитника.
Наиме,онсматрадаставкеизупитниканисунаадекватан
начинмерилеоноштосуистраживачизамислилииплани
рали.Хофстедесматрадасупитањабилаисувишеапстракт
надабиихиспитаницимоглиупотпуностиразуметиидати
одговарајућеинформације.Ончак говориоимплицитним
иексплицитнимпретпоставкамаистраживачакао„идеоло
гији”,којанемамногододирнихтачакасастварношћу.Нај
зад,Хофстедеаутореоптужујеизакултурнупристрасност
(утемељеностистраживањапрвенственонапретпоставкама
ивредностимакултуреСАД).52

ДругаутицајнакритикадолазиодстранеЏорџаГрена(Ge
orgeGraen).53Напочетку,ауторсепитадалијебројод300
менаџераизнеколикоорганизацијадовољнодобарирепре
зентативан узорак за, на пример, кинеско друштво са 1,3
милијарди(тада–примедбаД.М.)становникаимногоброј
ниметничкимирелигијскимзаједницама(ињиховимпот
културама).Ондоводиупитањеиосновузакласификацију
појединихкултураукластере.Када јеречоинструменти
ма истраживања, аутор истиче да не успевају да обухвате
сву сложеност предмета истраживања. У принципу, Грен
целокупни приступ, слично Хофстедеу, сматра културно
пристрасним.Његоваоцена једапројекатGlobe у сушти
нинудиналазекојисузаснованинавеликомбројуизолова
них,међусобнонеусаглашених,културнопристраснихан
кета.54Упрактичномсмислу,сматраГрен,ауторипрограма
Globeизводенеоправданодалекосежнезакључкеиимпли
кације из својих (теоријско иметодолошки неадекватних)
истраживања.

Закључак

Појамкултуребиоје(иостао)једанодтемељнихпојмова
друштвенихнаукауцелини,алиуједноипојамкојисена
веомаразличитеначинесхватауразличитимдисциплина
ма.Урадусенастојалопоказатидаутеоријиорганизације
доминирауглавномпоједностављеноинедовољнопроми
шљено разумевање и истраживачко операционализовање

52Hofstede,G.(2006)WhatDidGLOBEReallyMeasure?Researchers’Minds
versusRespondents’Minds,JournalofInternationalBusinessStudiesVol.
37,No.6,p.886.

53Graen,G.B. (2006) In theEyeof theBeholder:CrossCulturalLesson in
LeadershipfromProjectGLOBE:AResponseViewedfromtheThirdCul
ture Bonding (TCB) Model of CrossCultural Leadership, Academy of
ManagementPerspectivesVol.20,No.4,pp.95101.

54Graen,G.nav.delo,str.100.
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овог важног појма. Упркос бројним критикама и указива
њиманатеоријскеиметодолошкепроблемеупроучавању
утицајакултуренаорганизације,некритичкопреузимањеи
проширивањедоменаоваквихобјашњењасвакимданомпо
стајесвеприсутније.

Разлози за томогу се,преманашеммишљењу,пронаћиу
изразито примењивом карактеру знања теорије организа
ције и поготово могућностима консултантског ангажмана
истраживачаумултинационалнимкомпанијама(MNC).По
следњихдеценијаMNCобављајублизудветрећинесветске
трговине,представљајуглавнеактерекадајеречоувођењу
иширењуновихтехнологијаинајактивнијечиниоцетран
сакцијанамеђународнимфинансијскимтржиштима.Има
јућинаведеноувидунесумњивосеможемосложитисаути
цајнимистраживачимаглобализацијекојисматрајуда„мул
тинационалне компаније представљају стожере савремене
економије”.55

Уовомдраматичноубрзаномповећањубројаиобимапо
словнихоперацијаMNCпоследњихдеценијанаглобалном
нивоуједанодкључнихизазовапредстављакултурнахете
рогеностсакојомсаонесуочавају.Поднаведенимсемисли
каконапословањесаорганизацијамаизразличитихкулту
ра,алиинасуочавањеса„унутрашњом”културномразно
врсношћу,оличеномумултикултурномкарактерузапосле
них,какоуцентрали,такојошвишеуиспоставамаMNC.

Занимљивоједанекиаутори56,анализирајућимогућестра
тегијеMNCусуочавањусаизазовимакоједоносикултурна
разноликост, заговарају ангажовање „културних функцио
налнихспецијалиста”.Њиховзадатакбибиодаосигурајуда
свеодлукеиактивностиMNCбудусагласнесакултурним
одликама земљеукојој се спроводепословнеактивности.
То,наравно,незначидасвидругименаџериизапосленине
требадаразвијусопственоразумевањекултурнихчинилаца
иузмуихуобзирприликомсуочавањасакултурноразноли
кимсаставомзапосленихуMNCилиорганизацијисакојом
сепословносарађује.Ипак,значајисложеностовогпита
њапревазилазидоменсамогенералнихилифункционалних
менаџера.Медокс(Maddox)заступаставдаодлукеиобра
сци понашања свих менаџера морају бити надгледани од
странепоменутихкултурнихфункционалнихспецијалиста,

55Held, D. et al. (1999)Global Transformations: Politics, Economics, and
Culture,Cambridge:PolityPress,р.282.

56Maddox,R.C. (1993)CrossCulturalProblems in InternationalBusiness:
TheRoleoftheCulturalIntegrationFunction,Westport,CT:QuorumBooks,
р.39.
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управокаоштоправнифункционалниспецијалистинадгле
дајуправнеаспектењиховиходлукаипоступака.Каошто
MNCне би основала и водила странуфилијалу без одго
варајућих савета о правним аспектима локалног друштва,
истоважиизакултурниаспект,којитакођеувеликојмери
утиченањеговопословање.

У сличном духу поједини аутори57 јасно указују на најва
жнијапрактичнапитањасакојимасе,утомпогледу,суочава
теоријаорганизације:

1. На који начин се може управљати мултикултурним
организацијама?

2.Накојиначинбитребалоорганизацијеизједнекултуре
да сеприлагоде културномокружењуи запосленимаиз
другекултуре?

3.Како„домаћа”култураможенанајбољиначинусвоји
тиорганизационепоступке„спољне”компаније?

4. Које су то организационе праксе које су успешно
примењивеизједнеудругукултуру?

Имајућиувидусвенаведенонечуди„експлозија”теориј
скихиемпиријскихистраживањаоутицајукултурена(по
готовомултинационалне)организације.Опојнизовконсул
тантског ангажмана често је примамљивији од темељног
појмовног промишљања и истраживачке операционализа
цијеуоваквимисличнимаподухватима.Коћенајбољеоб
учитиранијепоменуте„културнефункционалнеспецијали
сте“негоистраживачиизтеоријеорганизације?!Логичноје
даћеониустварањупрограма„културногприлагођавања”
посегнути за кључним појмом – појмом културе, не уду
бљујућисепревишеутешкоћеипроблемекојесмораније
помињалиураду.

Наравно, није мали број теоријски и методолошки добро
осмишљенихиутемељенихистраживањано,таквасу,сваје
прилика,увеликојмањини.Но,дапоновимо,оваквостање
никако не би требало да буде разлог да у потпуности од
бацимоквантитативнаиквалитативнапроучавањакултур
них утицаја на организације. Схватање организација као
отвореногсистема,прихватањеутицајакултурнихнормии
вредностинаорганизационеструктуре,системеипроцесе,
разликовањекултуранаосновупојединихдимензија(које,
опет,различитоутичунаорганизације)посталисусвојевр
сни стандарди којих се никако не треба одрећи у теорији

57Redding, S. G. (1994) ComparativeManagement Theory: Jungle, Zoo or
FossilBed?OrganizationStudiesVol.15,No.3,pp.323359.
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организације.Остајесамодаистраживачитаквестандарде
достигнуикадајеречодефинисањуиистраживачкојопе
рационализацији појма културе и утицаја који онаимана
функционисањесавременихорганизација.
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Abstract

Elementsoftheprevailingcomprehensionofcultureintheorganization
theory have been presented in the paper. This conception has been
explainedbythefeaturesoftheorganizationtheoryitselfasascientific
discipline and a profession, and more accurately by its dominantly
applied character. Economic globalization and internationalization
ofbusinessoperationshadbeenkeymotives for thedevelopmentof
thisdisciplineoverthelastdecades.Theperceptionoforganizationas
anopensystemhasintroducedtheconceptofcultureintheoryandin
research,enablingthedevelopmentofactionsandpracticesforcreating
moreefectiveandefcientorganizations(mainlyeconomic).Thenon
scientificimpetusforthedevelopmentofthisdisciplinehasalsobeen
themainreasonforsomewhatsimplifiedandinsufcientlydeliberated
comprehensionandresearchoperationalizationofthenotionofculture

incontemporaryorganizationtheory.
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