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Synopsis: Badania nurtu neoewolucyjnego, lokujące się przede wszystkim w nurcie psychologii ewolucyj-
nej, rzucają nowe światło na interpretację ludzkich zachowań, w tym również zachowań organizacyjnych 
i kultury organizacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie neoewolucjonistycznych interpretacji kultury 
organizacyjnej oraz próba rozstrzygnięcia niektórych dylematów poznawczych, utrudniających poznanie 
i zarządzanie kulturą organizacyjną. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że można wywieść analogię pomiędzy 
kulturą organizacyjną a kulturą pierwotnej wspólnoty zbieracko-łowieckiej.

Wstęp

G. Hofstede założył, że kultury narodowe są częścią mentalnego zaprogramowania 
człowieka obejmującego podstawowe wartości, podczas gdy kultury organizacyjne to 
przede wszystkim praktyki, które mają charakter powierzchowny [Hofstede, Hofstede, 
2007, s. 299]. Wydaje się jednak, że kultury organizacyjne są, wbrew stwierdzeniu Hof-
stede, bardzo silnie zakorzenione w umyśle człowieka i strukturze społeczności, po-
nieważ stanowią odzwierciedlenie kultur pierwotnych wspólnot zbieracko-łowieckich, 
które są wpisane w „oprogramowanie” mentalne i genetyczne gatunku homo sapiens.

Kultura organizacyjna jest problematycznym obszarem badań w naukach o zarzą-
dzaniu. Wieloznaczne są jej defi nicje, nie ma zgody co do paradygmatu, niejasne jest 
rozróżnienie kultury od innych obszarów zarządzania, problemy rodzi ocena wartości 
metodyki badań i zmiany kultury organizacyjnej [Sułkowski, 2008]. Pomimo wątpli-
wości natury epistemologicznej i metodycznej kultura organizacyjna stanowi współ-
cześnie pojęcie zakorzenione i powszechnie wykorzystywane w zarządzaniu. Sensowny 
wydaje się zatem powrót do pytania o paradygmat i możliwości zarządzania tą kulturą.

Badania neoewolucjonizmu, lokujące się przede wszystkim w nurcie psychologii 
ewolucyjnej, rzucają nowe światło na interpretację ludzkich zachowań, w tym rów-
nież zachowań organizacyjnych i kultury organizacyjnej. Celem artykułu jest przed-
stawienie neoewolucjonistycznych interpretacji kultury organizacyjnej oraz próba 
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12 I. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

rozstrzygnięcia niektórych dylematów poznawczych utrudniających jej poznanie i za-
rządzanie. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że można wywieść analogię pomiędzy kul-
turą organizacyjną a kulturą pierwotnej wspólnoty zbieracko-łowieckiej.

Inspiracje darwinowskie

Neoewolucjonizm redefi niuje istotę i  genezę kultury, odrzucając zakorzenione 
w tradycji, z gruntu fałszywe przeciwstawienie: kultura versus natura. W rzeczywisto-
ści kultura powstawała na kanwie biologii gatunku ludzkiego, wszystkie przejawy życia 
społecznego człowieka wywodzą się z natury i mają swoją genezę w zachowaniach na-
czelnych [Sperber, 1996]. Komunikacja i język powstały z rozwinięcia sygnałów prze-
kazywanych sobie przez zwierzęta w wyrafi nowany system komunikowania emocji 
oraz abstrakcyjnych znaczeń, który sam zaczął ewoluować [Deacon, 1997]. Hierarchia, 
władza i przywództwo, które przyczyniły się do powstania złożonych struktur współ-
czesnych społeczeństw masowych, są zakorzenione w walce o dominację i w porządku 
dziobania gatunków społecznych [Boyd, Richerson, s.  171–195]. Troska o  rodzinę 
i krewnych wywodzi się z uniwersalnego w naturze instynktu reprodukcji materiału 
genetycznego [Hughes, 1988]. Współpraca i  tworzenie koalicji pomiędzy niekrew-
nymi mają miejsce wśród wielu gatunków małp naczelnych i są przejawem strategii 
przetrwania opartej na kooperacji [Bowles, Gintis, 2002, s. 125–128]. Zwyczaje, oby-
czaje i rytuały, będące składnikiem każdego kręgu kultury, wyłaniają się jako naturalne 
normy regulujące funkcjonowanie gatunków społecznych. Badania neoewolucjonizmu, 
psychologii neoewolucyjnej, socjobiologii, neuroscience, primatologii i kognitywistyki 
wyjaśniają coraz więcej fenomenów życia społecznego ludzi, wywodząc je wprost z me-
chanizmów ewolucji homo sapiens [Barkow, 2006]. Warto pokusić się o podobną ana-
lizę w odniesieniu do kultury organizacyjnej.

Ewolucyjne podstawy kultury organizacyjnej

Biologiczne i  ewolucyjne podstawy kultury leżą w  społecznej naturze gatunku 
ludzkiego. Stanowi ona swoiste sprzężenie konkurencji z kooperacją. Konkurencja jest 
związana z wartościami ostatecznymi istnienia gatunków biologicznych, którymi we-
dług neoewolucjonistów są reprodukcja genetyczna i przetrwanie jednostek. Natomiast 
kooperacja stanowi skuteczny mechanizm wzmacniania owych jednostkowych szans 
przetrwania genów i osobników.

Analiza ewolucyjnych źródeł ludzkiej kultury wskazuje na występowanie efektu ku-
mulacji dorobku symbolicznego wspólnoty pierwotnej i przekazywanie go z pokolenia 
na pokolenie. W grupie zbieracko-łowieckiej na przestrzeni setek tysięcy lat powsta-
wały swoiste pierwociny kultury organizacyjnej, odznaczające się wspólnymi i trans-
ferowanymi pomiędzy generacjami: wartościami, mową i systemem komunikacji, wie-
rzeniami, normami społecznymi, zwyczajami, obyczajami oraz rytuałami, wzorami 
ról społecznych, tabu. Ów system kulturowy wyrastał z biologii ewolucyjnej gatunku 
ludzkiego i tworzył dodatnie sprzężenie zwrotne kształtujące i adaptujące rozwiązania 
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bardziej funkcjonalne z punktu widzenia przetrwania jednostek i wspólnoty. Można za-
proponować analogię pomiędzy pierwotną kulturą zbieracko-łowiecką a współczesną 
kulturą organizacyjną. Wydaje się zatem, że niesformalizowana kultura organizacyjna 
jest naturalnym i bardzo starym przystosowaniem człowieka do życia w grupie społecz-
nej. Wyjaśnia to z jednej strony spontaniczny mechanizm tworzenia się kultur organi-
zacyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach i innych organizacjach, z drugiej zaś 
trudności kontrolowania kierunków rozwoju kultury. Homo sapiens identyfi kuje się ze 
względnie małymi grupami (do 150 jednostek), w których dominuje komunikacja nie-
formalna i kontakty bezpośrednie. Utożsamianie się z większymi grupami społecznymi 
takimi jak społeczeństwo, naród czy wspólnota religijna ma charakter projekcji proce-
sów zachodzących w małej grupie na grupę masową. Staje się to źródłem stereotypów 
oraz braku funkcjonalności w działaniach wielkich grup społecznych. Kultura organi-
zacyjna jest zatem wpisana w naturę ludzką, co oznacza dla zarządzania konieczność 
brania pod uwagę tego wymiaru w działaniach wszystkich organizacji.

Funkcje kultury organizacyjnej

W analizach i badaniach „miękkich” obszarów zarządzania wykorzystywane jest 
pojęcie funkcji kultury organizacyjnej. Funkcja integracyjna polega na scalaniu człon-
ków organizacji we wspólnotę (metaforycznie „klej organizacyjny”), zaś funkcja per-
cepcyjna oznacza postrzeganie samej organizacji i otoczenia zgodnie z wartościami 
i normami kultury, do której się przynależy (metaforycznie „okulary organizacyjne”). 
Funkcja adaptacyjna oznacza socjalizację członków wspólnoty zgodną z regułami jej 
funkcjonowania, natomiast funkcja nadawania tożsamości wiąże się z autoidentyfi ka-
cją [Sikorski, 1990, s. 13–16]. Wspólnota pierwotna budowała swoją spójność w opar-
ciu o: więź krewniaczą, kooperację niekrewniaczą, przywództwo, komunikację oraz 
wrogość w stosunku do innych grup. Pokrewieństwo pozostawało jednym z najsil-
niejszych źródeł porządku społecznego, chociaż mechanizm doboru seksualnego wy-
muszał również rozwój współpracy z niekrewnymi. Siła więzi krewniaczych znajduje 
odzwierciedlenie w nepotyzmie i familizmie występującym w wielu współczesnych 
kulturach organizacyjnych. W grupie pierwotnej wytwarza się hierarchia władzy, op-
arta na autorytecie, senioracie, a często koalicjach społecznych, która przekłada się na 
reprodukcję, dostęp do dóbr i możliwości sankcjonowania. Odzwierciedleniem kul-
turowym jest sformalizowana i nieformalna hierarchia organizacyjna z jej symbolicz-
nymi i materialnymi atrybutami władzy oraz przywództwa. Kultura grupy pierwotnej, 
podobnie jak współczesna kultura organizacyjna, socjalizują członków wspólnoty, na-
dając im tożsamość i kształtując intencjonalną percepcję. Występuje zatem wyraźna 
zbieżność pomiędzy funkcjami kultury grupy pierwotnej a cechami kultur organiza-
cyjnych współczesnych przedsiębiorstw i instytucji.
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Wymiary wartości kultur organizacyjnych

Wartości, które są podstawą tworzenia się kultury, defi niuje się w różny sposób. 
W odniesieniu do kultury organizacyjnej niektórzy autorzy przyjmują, że ma ona swo-
iste wartości, które nie występują w innych kręgach kulturowych takich jak kultura na-
rodowa czy regionalna [Hofstede, Hofstede, 2007, s. 299–307]. Inni badacze uznają, że 
wymiary wartości kulturowych mają charakter dość uniwersalny i można je opisywać 
zarówno na poziomie kultury społeczeństw, jak i kultur organizacyjnych. Przyjmu-
jąc ten drugi punkt widzenia, można wskazać na szereg zróżnicowanych opisów wy-
miarów wartości. Wymiarami wartości kulturowych wykorzystywanymi w najbardziej 
wpływowych badaniach G. Hofstede, A.A. Trompenaarsa, Ch. Hampden-Turnera oraz 
R. Housa są opozycje: indywidualizm – kolektywizm, dystans władzy, unikanie nie-
pewności oraz maskulinizm – feminizm [Hofstede, 1984]. Patrząc z perspektywy neo-
ewolucjonistycznej, można stwierdzić, że wszystkie te wartości są zakorzenione w na-
turze człowieka.

Kształtowanie się tożsamości człowieka wyrasta z  ewolucyjnego rozwoju funk-
cjonalnej wspólnoty opartej na świadomości rozpoznawania różnic pomiędzy sobą 
a innymi oraz swoimi a obcymi. Stąd egzystencjalnym problemem staje się stosunek 
jednostki do wspólnoty jako całości. W zachowaniach homo sapiens znaleźć można za-
równo szeroką gamę działań egoistycznych, jak i altruistycznych. Wyrastają one z dwu 
różnych strategii osiągania sukcesu ewolucyjnego mierzonego reprodukcją i przetrwa-
niem jednostki. Kultura indywidualistyczna prowadzi do wzmacniania motywacji ego-
istycznych, podczas gdy kultury kolektywistyczne wzmacniają altruizm wobec człon-
ków własnej wspólnoty.

Władza jest wpisana w naturę ludzką i przejawia się: porządkiem dziobania, wyłania-
niem hierarchii, tworzeniem przywództwa w grupie i gotowością do podporządkowy-
wania, kreowaniem materialnych i symbolicznych atrybutów władzy, a także kooperacją 
opartą na porządku społecznym. Dystans władzy określa wyobrażoną, symboliczną prze-
strzeń, która dzieli sprawującego władzę od poddanego. Przekłada się on na poziom auto-
kratyzmu i kooperacji oraz typ sankcji (np. fi zyczne, symboliczne). Władza w społeczeń-
stwie ludzkim jest postrzegana dualistycznie – jako atrybut oraz jako relacja.

Tolerancja niepewności jest związana z cechą mentalną rozwiniętą w największym 
stopniu wśród ludzi, a mianowicie świadomością przyszłości. Zwierzęta, w tym rów-
nież najprawdopodobniej także małpy naczelne, tylko w bardzo ograniczonym stopniu 
mogą ekstrapolować przyszłość. Człowiek ma głęboką świadomość nieprzewidywal-
ności przyszłości, co jest źródłem stresu. Jest on reakcją emocjonalną na sytuacje za-
grożenia, dziedziczony jest ewolucyjnie jeszcze po zamierzchłych przodkach gatunku 
ludzkiego, jednak jego abstrakcyjne źródło w postaci strachu przed przyszłością jest 
swoiste dla człowieka. Unikanie niepewności jest cechą uniwersalną homo sapiens, jed-
nak poziom strachu i stresu, który mu towarzyszy, jest zrelatywizowany kulturowo, jak 
również osobniczo.

Stosunek do płci przeciwnej znajdujący swoje odzwierciedlenie w opozycji ma-
skulinizm – feminizm łączy się z  relacjami seksualnymi oraz tożsamością płciową. 
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G. Hofstede przyjął zupełnie inne rozumienie tego wymiaru, koncentrując się na celu 
i jakości życia [Hofstede, Hofstede, 2007, s. 133]. Wielu innych autorów powraca jednak 
do tego podstawowego problemu relacji pomiędzy płciami, zarówno z punktu widze-
nia biologicznego (sex), jak i kulturowego (gender). Analiza neoewolucyjna wskazuje 
na najważniejsze aspekty relacji pomiędzy płciami: zróżnicowanie strategii reproduk-
cyjnych i życiowych, seks, relacje podporządkowania i groźby przemocy oraz role ro-
dzicielskie [Kiura, 2006].

Skoro zatem wymiary wartości rozwijają się na uniwersalnym gruncie natury ludz-
kiej, to skąd bierze się ich zróżnicowanie kulturowe i osobnicze. Przykładowo jedne 
kultury odznaczają się dużym (Meksyk), inne zaś małym dystansem władzy (USA), 
w niektórych obserwuje się wysoki stopień indywidualizmu (USA), a w innych – ko-
lektywizmu (Chiny) [Hofstede, Hofstede, 2007, s. 57 i 91]. Wydaje się, że zróżnico-
wane historie społeczności, rozumianych jako identyfi kujące się ze sobą wspólnoty, 
przyczyniły się do wzmocnienia jednych wartości i osłabienia innych. Stąd na uniwer-
salnej kanwie natury ludzkiej z jej egzystencjalnymi problemami: władzy, stosunku do 
grupy, stosunku do przyszłości oraz relacji pomiędzy płciami powstało zróżnicowa-
nie kultur, które np. kształtowały się w warunkach pracy zbiorowej, jak „kultura zbie-
raczy ryżu”, i rozwinęły kolektywizm albo kult pioniera i indywidualności [Morgan, 
1997, s. 129–130].

Składniki kultur organizacyjnych

Doświadczenia z zakresu badań antropologicznych dostarczają bogatego materiału 
empirycznego pozwalającego opisać składniki kultur organizacyjnych przez analogię 
z pierwotną grupą zbieracko-łowiecką. Etnologia organizacji rozwinęła się jako me-
todyka badań terenowych, czerpiąc zresztą wzorce wprost z badań antropologii kul-
turowej. Składnikami zarówno kultury organizacyjnej, jak i grupy pierwotnej na za-
awansowanym etapie rozwoju będą: wartości i normy społeczne, mowa i systemem 
komunikacji, opowieści i mity, wierzenia, zwyczaje, obyczaje oraz rytuały, wzory ról 
osobowych (bohaterowie, role rodzinne) oraz tabu [Bolman, Deal, 2003, s. 241–269]. 
Jeżeli przyjęte zostaną szerokie, enumeratywne defi nicje kultury, to będą one również 
obejmowały: sztukę, wytwory kultury materialnej (np. architekturę), moralność, struk-
turę władzy oraz systemy idei.

Opisane wcześniej wartości kulturowe związane z rozwiązywaniem podstawowych 
dylematów egzystencjalnych (stosunek do wspólnoty, władza, obawa przed przyszłoś-
cią i relacja pomiędzy płciami) mają konsekwencje w postaci zespołu norm, a więc 
nakazów i zakazów regulujących życie wspólnoty. Normy zakorzeniają się i utrwalają, 
z czasem przybierając zazwyczaj funkcjonalne formy, sprzyjające przetrwaniu jedno-
stek i wspólnoty, choć ich pertyfi kacja w sytuacji zmiany warunków zewnętrznych 
może prowadzić do osłabienia funkcjonalności. W kulturze organizacyjnej normy wy-
rastają z wartości realizowanych, a nie deklarowanych, są zatem funkcjonalne, ale w od-
niesieniu do rzeczywistego, a nie zawsze do zakładanego przez zarządzających systemu 
wartości. Normy społeczne nie powinny kwestionować podstawowej wartości implicite 
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leżącej u podstaw każdej formy organizacji i związanej z dążeniem jednostek do prze-
trwania i reprodukcji genetycznej.

System komunikacji, język i mowa rozwinęły się z pierwotniejszych form komuni-
kacji i sygnalizacji występujących u różnych zwierząt. Język odznacza się jednak możli-
wością kodowania oraz transferu teoretycznie nieskończonej liczby złożonych, w tym 
abstrakcyjnych informacji. Rozwój mowy, języka i komunikacji dostarczył człowiekowi 
wyrafi nowanego narzędzia wspomagającego przetrwanie i rozwój gatunku. Rozwój 
mowy jest ściśle sprzężony z rozwojem mózgu, a prawdopodobnie znajduje odzwier-
ciedlenie w genomie ludzkim [Kenneally, 2007, s. 267–270]. Komunikacja umożliwiła: 
transfer idei i kumulację dorobku, rozwój kultury symbolicznej, skuteczniejsze polowa-
nie, większy poziom bezpieczeństwa, doskonalenie narzędzi, krótko mówiąc – stała się 
podstawą rozwoju gatunku ludzkiego. Kultury wspólnot tworzą własny język spełnia-
jący rolę integracyjną i komunikacyjną. Wykorzystywane fi gury retoryczne, metafory, 
językowe poczucie humoru stanowią ramę kognitywną, w którą wpisują się różne kręgi 
kulturowe. Określenie „duch języka” oddaje specyfi kę systemu komunikacji, w którym 
forma kształtuje komunikat. Rozwój języka przyczynił się do powstania i rozpowszech-
nienia wierzeń, opowieści, mitów i tabu, tworzących gęsty splot kultury symbolicznej. 
Zanurzeni w niej byli jaskiniowi przodkowie ludzkości, podobnie jak współcześni lu-
dzie w kulturach organizacyjnych.

Kultura wytwarza również wzorce ról społecznych, począwszy od sprawujących 
władzę, przez podwładnych, aż po role rodzinne i rodzicielskie. W kulturach organiza-
cyjnych wyłaniają się role bohaterów, stanowiących wzory zachowań z punktu widze-
nia przywództwa, z którymi identyfi kują się członkowie organizacji.

Typologie kultur organizacyjnych

Kultury pierwotnych wspólnot zbieracko-łowieckich są opisywane przez pryzmat 
złożoności dorobku kultury materialnej, który na pewnym etapie odzwierciedla rów-
nież złożoność myślenia symbolicznego. Narzędzia, sposoby pochówku, naskalne ry-
sunki oraz inne pozostałości archeologiczne pozwalają na charakterystykę stopnia zło-
żoności danej kultury lokalnej, niestety zazwyczaj niewiele mówią o strukturze tych 
grup. Stąd interpretacje np. kultur kromaniońskich mają dość ograniczony charakter 
[Springer, McKie, 1999, s. 245–250].

W literaturze przedmiotu znaleźć można szereg typologii kultur organizacyjnych, 
wśród których jednak najpopularniejsze są klasyfi kacje: T. Deala i A. Kennedy’ego oraz 
Ch. Handy. W książce z 1982 r. Corporate Cultures: Th e Rites and Rituals of Corporate 
Life autorzy ci przedstawili typologię kultury organizacyjnej opartą na dwóch wymia-
rach: szybkości informacji zwrotnej oraz stopnia ryzyka decyzyjnego. Ze skrzyżowana 
tych dwóch parametrów powstały cztery typy kultur organizacyjnych: twardych fa-
cetów (szybka informacja zwrotna i wysokie ryzyko), pracuj ciężko i baw się dobrze 
(szybka informacja zwrotna, niskie ryzyko), postaw na kulturę swojej fi rmy (wolna in-
formacja zwrotna, wysokie ryzyko) oraz kultura procesowa (wolna informacja zwrotna, 
niskie ryzyko) [Deal, Kennedy, 1982]. Te cztery typy kultury są również nazywane: 
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kulturą indywidualistów, kulturą rutyniarzy, kulturą hazardzistów i kulturą zrówno-
ważoną [Jones, 2008, s. 13]. Analizując tę typologię z punktu widzenia neoewolucjo-
nizmu, można porównać ją do funkcjonowania grupy pierwotnej. „Kultura twardych 
facetów” może mieć swoje źródła w ryzykownej grze zespołowej myśliwych, „kultura 
ciężkiej pracy” to odpowiednik działalności zbierackiej wspólnoty pierwotnej, „kultura 
postaw na swoją grupę” wiąże się z koncentracją na rywalizacji o prestiż i władzę we-
wnątrz grupy, zaś „kultura procesowa” to podporządkowanie się grupie (konformizm).

Druga co do popularności typologia kultur organizacyjnych została przedstawiona 
przez: Ch. Handy’ego [1985]. Wyróżnił on cztery typy orientacji kultur. Kultura wła-
dzy charakteryzuje się brakiem formalnych reguł i procedur postępowania. Zarządza-
nie ma charakter autokratyczny, w którym występuje silna centralizacja władzy. Pra-
cowników napędza rywalizacja. Kulturę zorientowaną na rolę wyróżnia racjonalizm 
i uporządkowanie. Dużą wagę przypisuje się przewidywalności zachowań i  formal-
nym przepisom. Od pracowników oczekuje się stabilność oraz powagi, ich aktywność 
i inicjatywa nie są pożądane. Źródłem władzy w organizacji jest miejsce w hierarchii 
organizacyjnej. W kulturze zorientowanej na zadania ceni się osiągnięcie priorytetów. 
Potrzeby osobiste są stłumione. W kulturze zadań podstawę stanowi zespół i praca ze-
społowa. Władza opiera się na kompetencji przywódcy. Kultura zorientowana na ludzi 
za podstawę przyjmuje stwierdzenie, iż organizacja istnieje po to, by służyć potrzebom 
jednostki. Daje jednostce dużą swobodę działania. Kultura ta pozbawiona jest mecha-
nizmów kontroli i hierarchii, z wyjątkiem dwustronnej umowy.

Zastosowanie kanwy neoewolucyjnej pozwala powiązać klasyfi kację Ch. Handy’ego 
z kulturą pierwotnej grupy zbieracko-łowieckiej. Kultura władzy wypływa z dążenia do 
dominacji, które przekłada się na sukces ewolucyjny w postaci reprodukcji i przetrwa-
nia. Kultura roli to przede wszystkim podporządkowanie hierarchii i roli społecznej. 
Kultura zadania stawia na harmonijne współdziałanie, skuteczność i spoistość wspól-
noty. Kultura zorientowana na ludzi to stosunkowo luźna koalicja współpracujących 
jednostek.

Kultura wspólnoty zbieracko-łowieckiej a kultura organizacyjna

Kultura wspólnoty zbieracko-łowieckiej powstała w grupie pierwotnej i stworzyła 
mechanizmy kumulacji dorobku oraz transmisji wartości, norm i wzorów kulturowych. 
W tym znaczeniu wszystkie inne typy kultury odzwierciedlają cechy kultury pierwot-
nej zakorzenione w naturze ludzkiej w procesie ewolucji [Conniff , 2008]. Wydaje się, 
że kultura organizacyjna jest naturalnym kręgiem kultury tworzącym się spontanicz-
nie w organizacji i będącym odzwierciedleniem ewolucyjnej przeszłości gatunku ludz-
kiego (tab. 1).
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Tab. 1. Analogia między kulturą wspólnoty zbieracko-łowieckiej a kulturą organizacyjną (Th e 
analogy between hunting and gathering community culture and corporate culture)

Kryterium Kultura wspólnoty zbieracko-
 -łowieckiej

Kultura organizacyjna

Wielkość grupy Kilkadziesiąt (do około 150) jed-
nostek

Nieograniczona, ale krystalizacja 
wspólnot od kilkudziesięciu do 
150 jednostek

Typ więzi społecznej Wyłącznie bezpośrednia, krew-
niacza i niekrewniacza

Bezpośrednia i pośrednia,
krewniacza i niekrewniacza

Typ władzy Niesformalizowana, hierarchicz-
na, oparta na autorytecie (legity-
mizowana kooperacją)

Sformalizowana i niesformalizo-
wana, oparta na autorytecie (legi-
tymizowana racjonalnie, legalnie 
lub kooperacją)

Typ kooperacji Kooperacja sprzężona z konku-
rencją

Kooperacja sprzężona z konku-
rencją

Wartości Wymiary egzystencjalne: stosu-
nek do wspólnoty, władza, oba-
wa przed przyszłością i relacja 
pomiędzy płciami

Wymiary egzystencjalne
Wymiary swoiste dla organizacji 
(narzucane pracownikom w so-
cjalizacji wtórnej)

Funkcje kultur Integracyjna, percepcyjna, iden-
tyfi kacyjna, nadawania tożsa-
mości

Integracyjna, percepcyjna, identy-
fi kacyjna, nadawania tożsamości

Typologie kultur Związane z chronologią i zło-
żonością dorobku materialne-
go kultur

Uwzględniające zróżnicowane 
wymiary kultury

Język, komunikacja, 
opowieści i mity

Swoisty język pełniący funkcje 
informacyjne i emotywne

Swoisty język pełniący funkcje in-
formacyjne i emotywne

Role społeczne, archety-
py, bohaterowie

Przywódca, podwładni, role ro-
dzicielskie, role dzieci, role sek-
sualne, role sąsiedzkie

Przywódca, podwładni, inne róż-
ne role w zależności od organi-
zacji

Metodyka badań kultury 
zaczerpnięta z dyscyplin

Archeologia, antropologia kultu-
ry, psychologia ewolucyjna

Antropologia organizacji

Źródło: opracowanie własne.

Uwagi końcowe

Pomiędzy kulturą organizacyjną a kulturą wspólnoty pierwotnej występuje zatem 
szereg analogii. Jednak występują również istotne różnice.

1. Kultura organizacyjna jest jednym z wielu kręgów kulturowych i jest uwikłana we 
współzależności pomiędzy nimi. Relacje pomiędzy kulturą narodową, regionalną a kul-
turą organizacyjną są przedmiotem wielu badań. Kultura grupy pierwotnej jest homo-
geniczną kulturą nadającą jeden rodzaj podstawowej tożsamości jej członkom. Zatem 
współczesny człowiek funkcjonuje w kręgu wielu tożsamości kulturowych, podczas 
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gdy nasi dalecy przodkowie utożsamiali się z jednym rodzajem grupy (chociaż mogły 
w niej występować subkultury związane chociażby z pokrewieństwem).

2. Kultura organizacyjna jest wytworem celowej, wtórnej grupy społecznej, nato-
miast kultura wspólnoty zbieracko-łowieckiej powstaje w grupie pierwotnej, która wy-
łoniła się spontanicznie. Grupa pierwotna ma charakter organiczny, powstaje samo-
rzutnie i podlega regulacji nieformalnej, tradycyjnej i czysto kulturowej. Dominują 
w niej bezpośrednie kontakty, komunikacja ustna oraz pełne zaangażowanie człon-
ków w życie grupy. Grupa wtórna ma charakter celowy, arbitralny, ze sformalizowaną 
i rzeczową więzią.

3. Kultura organizacyjna może być kształtowana przez zarządzających świadomym 
wykorzystaniem narzędzi zmiany, choć zakres interwencji jest ograniczony. Kultura 
wspólnoty pierwotnej kształtowała się samorzutnie, zatem wyniki jej zmiany były nie-
przewidywalne, a wpływ przywódcy nieświadomy.

4. Wiedza na temat kultur organizacyjnych jest bogata, ponieważ pochodzi z bar-
dzo wielu współczesnych badań posługujących się zróżnicowana metodyką. Wiedza 
na temat kultury wspólnot pierwotnych jest bardzo fragmentaryczna i ograniczona 
ze względu na szczupłość materiałów źródłowych i dystans czasowy. Stąd wszelkie 
analizy uwzględniające pierwotną wspólnotę zbieracko-łowiecką mają raczej speku-
latywny charakter. Niemniej wydaje się, że w świetle rozwoju badań psychologii ewo-
lucyjnej i innych dyscyplin nie można w badaniach kulturowych ignorować dziedzi-
ctwa gatunku ludzkiego.
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Corporate Culture in a Neo-Evolutionary Paradigm

Summary

Th e research of the neo-evolutionary trend located mainly in the evolutionary psychology 
approach, shed a new light upon the interpretation of human behaviour including organizational 
behaviour and corporate culture. Th e purpose of this article is to present neo-evolutionary 
interpretations of corporate culture and an attempt to decide some of cognitive dilemmas 
making it diffi  cult to learn and manage corporate culture. Th e thesis of this work is the statement 
that there is an analogy between corporate culture and the culture of hunting and gathering 
community.
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