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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ NEDİR? Örgüt kültürü yöneticilerin içinde bulundukları
ortamı nasıl gördüklerini ve buradaki değişimlere nasıl karşılık verdiklerini
belirleyen bir paylaşılan inançlar bütünüdür. Başka bir ifadeye göre; Edger
Schein örgüt kültürünü , “bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme
sorunlarını çözmek için geliştirdiği belirli düzendeki temel varsayımlar”
olarak tanımlamıştır.

Örgütsel Davranışa Giriş


ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ Yönetim düşüncesinin gelişiminde ilk
kez neo-klasik dönemde fark edilip etkileri görülmüş olan ve bugün için
durumsallıktan öte “mükemmeliyetçi yaklaşım”ın bir uzantısı olan örgüt
kültürü, aslında örgütlerin faaliyete başladıkları ilk günden bu yana var
olmuştur.
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Örgüt kültürü kavramını gerçekte ön saflara iten şey, Amerikan şirketlerinin,
özellikle Japonya gibi, diğer toplumlardaki eş değer şirketler kadar iyi
performans gösterememelerinin nedenini açıklamaya çalışan son
zamanlardaki vurgusudur. ABD ve Batı Avrupalı bilim adamları, kendi
ülkelerinde ve dünya pazarında gittikçe artan Japon rekabeti ve Japon
işletmelerinin dinamizmi karşışında dikkatlerini önce Japonların bu
başarısının temelleri 5 üzerine çevirmişler, elde ettikleri bilgilerden kendi
ülkelerine aktarabilecek yönler aramışlardır.
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Örgütlerde kültürel araştırmalar, yeni bir gelişme değildir. Kültürel
araştırmalar popüler kitaplar olan “Mükemmeli Arayış” ve “Z Teorisi”
kitaplarının yayımını izleyen 1980’lerde meşhur olurken, 1930’lardaki
örgütlerde kültürel araştırmaların istikrarlı dağılımı vardı.

Örgütsel Davranışa Giriş


Kültürel terimlerde modern çalışma örgütlerini anlamada ilk sistematik
teşebbüsler Illinois Chicago’daki Western Elektrik Şirketi’nde 1930’larda, iyi
bilinen Hawthorne çalışmalarının son evresi esnasında meydana gelmiştir.
Bu çalışmalar, örgütlerde insan davranışlarını anlamada temel olmuştur.
Hawtorne çalışmalarından biri olan “Seri Bağlama Gözlem Odası”
çalışmaları antropolojik alanın unsurlarını sunmuştur.
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Araştırmacılar; gözlem ve mülakat teknikleriyle test odasında meydana
gelen sosyal ilişkilerin üç çeşidini tanımlamayı amaçlamışlardır. Bunlar
teknik, sosyal ve ideolojiktir. Teknik ilişkiler makinelerde materyalin akış,
aletler ve onların çıktılarını, sosyal yapı biçimsel olmayan ilişkileri, üçüncü
çeşit ideolojik ilişkilerde çalışanların çalışma yeri hakkında paylaştıkları
anlayış ve inançları, onların kültürlerini içermiştir.
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Örgütsel kültür araştırmalarının, insan ilişkileri yaklaşımıyla yapılan
araştırmalarla ortak yönü, her ikisinin de daha çok biçimsel olamayan örgüt
ve sosyal yapı üzerinde yoğunlaşmaları yönündedir. Bu durumda örgütsel
kültür üzerinde yapılan bir çalışma, bir bakıma örgütsel yaşamın daha çok
biçimsel olmayan, sosyal ve sembolik yönü üzerinde yapılan bir çalışma
olmaktadır.
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6 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE İLİŞKİSİ OLAN KAVRAMLAR 1.Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi Örgüt İklimi,
örgüt kültürü kavramıyla yakından ilgili bir kavram olarak 1960’lı yıllardan itibaren örgüt
kuramcıları, yönetim bilimciler, uygulamacılar ve davranış bilimciler arasında oldukça ilgi
görmeye başlamış bir araştırma konusudur. Oysa örgüt kültürü kavramı, nispeten daha
yeni bir kavram olarak yönetim biliminde yaygınlaşmıştır. Örgüt iklimini, örgüt kültürünün
örgütte yarattığı hava veya ortam olarak tanımlayabiliriz. Bu hava veya ortam, örgüt
çalışanları için çalışanların nasıl olması gerektiğine beklentileri ile bu beklentilerin ne ölçüde
gerçekleştiğine dair algıların sonucunda oluşur. Eğer çalışanlar örgütün kültürünü
benimsemişlerse örgüt iklimi iyidir; aksi halde örgüt iklimi de kötü ve zayıf olacaktır. 2.Örgüt
Kültürü ve Örgüt Kimliği Örgüt kültürü, ortak değer ve normlardan meydana gelirken örgüt
kimliği, hakim örgüt kültürünü göz önünde bulundurmak durumunda olan ve bilinçli bir
şekilde oluşturulmuş strateji niteliği taşımaktadır. Örgüt kimliği imaj yaratmaya yönelik
olarak ortaya çıkar. Örgüt kimliği tanımlarda, örgütte kimliğin özdeşleşmesi olarak kabul
edilebilir. Örgütün tavrını ve kişiliğini, örgütün ilişkide bulunduğu iç ve dış ilan etmesidir,
denebilir.

