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SUMMARY: Viewed are many classifications of school culture against the
background of a common theme for the typology of organizational cultures.
ИСТОРИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА
КУЛТУРА. Пръв опит за изследване на организациите в културе н план правят
Е.Мейо и У.Уорнър в нач алото на 30-те години на ХХ век. През 50-60-те години,
се изследват производствените тради ции и обреди - М.Далтън, E.Джак, Х.Трайс.
Терминът „организационна култура” е въведен от Andrew Pettigrew (1976).
През 80-те години основни автори са William Ouchi, Thomas Peters and Robert
Waterman, Terrance Deal, Allan Kennedy, Charles Handy, а през 90-те - Edgar Schein.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА . В съвременната
литература съществуват много определения на по нятието организационна култура. Единно, общопризнато определение няма. Общи моменти: споделени предположения, към които се придър жат членовете на организацията; ценн ости и
убеждения, които насочват действ ията на членовете; символиката, посредством
която ценностните ориентации се предават на член овете на организацията.
Организационната култура е система от споделени ориентации, които з адържат хората в една цялост и й придават отличителна идентичност. [ 5]
ДРУГИ ПОНЯТИЯ. Употребяват се и други близки понятия: организац ионна атмосфера, идеология, климат; корпоративна култура, фирмена култура , като съществуват множество вариации и няма единно становище .
Според Дийл и Петерсън, (училищната) култура е по -широк термин и дава
възможност за по-добро разбиране на динамиката на човешкото поведение, свъ рзано с писани и неписани правила и традиции, норми и очаквания.
ТЕОРИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА ШЕЙН . Едгар
Шейн е основният автор в областта на организацио нната култура. Той я дефинира
като съвкупност от основни схващания, които групата научава при решаване на
проблемите за своята външна адаптация и вътрешна ин теграция, които “работят”
достатъчно добре, за да се приемат за в алидни и затова се предават на новите чл енове като правилния начин да се възприема, мисли и чувства във връзка с тези
проблеми.
Шейн предлага и друга, по-опростена дефиниция: “Културата е съвкупност
от всички споделени и считани за подразбиращи се от само себе си схващания,
които организацията е научила през своята история”.
Основни елементи на организационната култура: Наблюдаеми поведенчески стереотипи при взаимодействието на хората: език, обичаи и традиции, риту али. Групови норми: свойствени на групата стандарти и ценности. Декларирани
ценности: обявявани принципи и ценности. Формална философия: общи политически и идеологически при нципи спрямо служители, клиенти или посредници.
Правила на играта: правила за поведение; ограничения, ред. Климат: характерен
маниер на взаимодействие на членовете на орган изацията помежду си и с външни
лица. Съществуващият практически опит : методи, използвани от членовете за

достигане до определени цели, способност за осъществяване на определени дей ствия. Начин на мислене, ментални модели и лингвистични парадигми : когнитивни
схеми, използвани от членовете и предавани на новите членове в етапа на соци ализация. Възприети значения: основания на взаимното разбиране. Базови метафори или интеграционни символи : идеи, чувства и образи, изработени от групата
за самоопределение, не когнитивни или оц енъчни, а емоционални и естетически
реакции.
ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА . Тя има социален характер, който определя формирането й не от отделни хора, а от взаимоо тношенията в по-голяма социална група. Чрез нея се постига желаната хармония с
околната среда.
Тя се ражда се от човешките действия, мисъл и воля и определя поведението на хората в организацията. Съзнателно или не, се възприема от всички и има
традиционен характер
Постоянно присъствие, независимо от стадия на развитие, мени си само
съдържанието й, коефициентът на ефективност и векторът на насочеността. Еди нствената особеност на организацията, съществуваща независимо от упра влението
– и при въздействие, и без такова, тя ще съ ществува.
Резултат е и процес, изменя се под въздействието както на управленче ски,
така и на стохастически променливи, външни и вътрешни фактори. Зависи от народопсихология, личностни ценностни системи и групови взаимодействия и особено много от личността на ръководителя.
Влияние на ефективността на дейността и помага за реализиране на стратегията. Индикатор за истинското състояние на организацията.
ФУНКЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА . Те са няколко:
идентификационна (лична и колективна идентичност с орган изацията); интегративна (експресивно-сплотяваща); смислообразуваща (определя “правилата на и грата”, светогледа, ценностите); комуникативна; оценъчно -нормативна; регулативна; стабилизираща; познавателна, адаптивна (социализираща); рекреативна; о бществена памет [2;3]
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА УЧИЛИЩНА КУЛТУРА . С течение на времето,
училището като организация започва да придобива определена специфика. Тъй
като то се развива в определена обкръжаваща среда, това води до повтарящи се
поведения на хората с положителен ефект за общото състояние. Тези поведения
започват да се копират и постепенно се развиват като очаквания и норми. Учил ището развива средства за укрепване на тези норми чрез награди и наказания и
постепенно най-силните норми стават ритуали, традиции или правила. Формира
се организационна култура – бавно и постепенно.
Училищната култура е контекстът, в който се осъществява целия образов ателен процес.
Понятието „училищна култура” се разработва в общото русло на изследв анията на организационната култура. Ранните изследвания са на Waller (1932),
Sarason (1971), Dark (1972).
Понятието "училищна култура" не е достатъчно ясно и последователно о пределяно. То се използва синонимно с цял ред понятия - "атмосфера," "ethos," и
"saga".

Deal и Peterson са дали най -краткото определение: „вътрешна действите лност”. Друго определение на Deal - устойчиви модели (образци) от ценности,
убеждения и традиции, които са се формирали в хода на училищната и стория.
Sergiovanni, Starratt: устойчиви и общоприети в училището ценности, пре дстави, норми и идеи, които постепенно формират убеждения и поведение у децата
и възрастните.
ИЗМЕРЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА . При отсъствие
на точно и единно определение на организационната култура основно се акце нтира на нейните признаци и компонент и. Сред авторите в тази насока бихме п осочили S.Robbins, J.Chatman, K.Jehn, T.Deal, A.Kennedy, M. Grow, P.Harris,
R.Moran, G.Johnson, А.Л.Слободски, О.А.Касяненко, L.Stoll, D.Fink. Като компоненти най-често се сочат: материални и духовни артефакти, девиз ( лозунг, слоган), визия, споделени ценности, нагласи и убеждения, правила и норми, табута,
обреди, ритуали, обичаи, церемонии, традиции, игри, разкази, легенди, митове,
герои, символи, комуникационни мрежи.
ТИПОЛОГИИ НА ОРГАНИЗ АЦИОННИТЕ КУЛТУРИ
ОБЩИ ТИПОЛОГИИ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ КУЛТУРИ. Найчесто те се делят на: силни и слаби култури (R.Ruttinger); обективна и субективна
култури; декларирана и реална култури; доминиращи култури и субкултури.
ТИПОЛОГИЯ НА ХОФСТЕДЕ . Хофстеде установява шест дименсии на
организационната култура: (1). Култури, ориентирани към процеса и култури
ориентирани към резултати. (2). Култура, ориентирана към задачата и култура, ориентирана към човека. (3). Професионална култура и ограничена култура.
(4). Отворена култура и затворена култура. (5). Култури според начина на кон трол и свързване: култура на либерален и култура на строг контрол; култура на
формален и култура на неформален контрол; култура на стягащ и култура на
хлабав контрол; култура на директен и култура на индиректен контрол. (6).
Прагматична култура и нормативна култура.
ТИПОЛОГИЯ НА ХЕНДИ . Charles Handy (1985) свързва организационната култура с четирите ”идеологии”: култура, ориентирана към властта, ку лтура, ориентирана към ролята, култура, ориентирана към задачата (на до стиженията) и култура, ориентирана към личността (на поддръжката).
Тези култури рядко съществуват в чист вид. По рейтинг на важност идеа лната организационна култура дава приоритет на задачата, след това на хората,
след тях на ролята и накрая на властта. У правленската компетентност предполага
познаването на различните видове култури и използването на съчетание от ра злични характеристики за гъвкавото и ефективно управление на училището.
ТИПОЛОГИЯ НА ТРОМПЕНААРС И ХЕМПДЪН -ТЪРНЪР. Trompenaars и Hampden-Turner (1997) описват четири типа култура: “Семейство”, “Айфелова кула”, “Ракета с насочване”, “Инк убатор”.
ТИПОЛОГИЯ НА АКОФ . Russell Ackoff класифицира организационните
култури от гледна точка на отношението към властта : Корпоративен, Консултативен; «Партизански»; Предприемачески тип ку лтура
ТИПОЛОГИЯ НА КОНСТАНТИН . Larry Constantine класифицира орг анизационните култури според представата на сътрудниците за целите и ценност ите на организацията и за начините на тяхното достигане. Базови са четири, нарече-

ни от Константин „организационни парадигми” : „Закрита”, „Случайна”, „От крита”, „Синхронна”.
ТИПОЛОГИЯ НА РЮТИНГЕР . Rolf Rüttinger предлага типология с две
основания – степен на риск при вземане на решения (голям или малък) и о братна
връзка за ефекта от тези решения (бърза или бавна) : култура на малките успехи,
административна култура , култура на перспективите , култура на мигновените
победи.
ТИПОЛОГИЯ НА БЕК-КОУЕН. В теорията на Don Beck и Christopher
Cowan се различават шест култури (етапи на развитие): Култура на принадлежността, Култура на силата, Култура на реда, Култура на успеха, Култура на
съгласието, Култура на синтеза.[ 1]
ТИПОЛОГИЯ НА ДИЙЛ -КЕНЕДИ. Terrence Deal и Allen Kennedy определят четири основни типа организационни култури според степента на ри ска и
скоростта на обратната връ зка в организацията: „Силов” тип („мачо”) култура;
Култура от типа: здраво работи, добре се забавлявай; Култура тип “заложи
компанията”; Култура тип “процес”.
ТИПОЛОГИЯ НА СОНЕНФЕЛД . Jeffrey Sonnenfeld дефинира четири
типа организационни култури. Неговата типология е доста близка до тази на Дийл
и Кенеди: Академична култура; Култура тип “бейзболен тим”; Култура тип
“клуб”; Култура тип ”крепост”.
ТИПОЛОГИЯ НА БЪРК . Ronald Burke определя осем типа организац ионна култура: «Оранжерия», «Събирачи на класове», «Градина», «Френска гр адина», «Голяма плантация», «Лиани», «Рибен пасаж», «Странстваща орх идея».
ТИПОЛОГИЯ НА КАМЕРЪН -КУИН. Типологията на Robert Quinn и
Kim Cameron съдържа четири култури: Съсредоточена върху човешкия ресурс
(тип кланова), Предприемаческа, действаща според случая (адхократичен тип),
Бюрократична (йерархичен тип), Съсредоточена върху постигане на целта (п азарен тип).
ТИПОЛОГИЯ НА КОУЛ . Джералд Коул (2004) дефинира четири култури: Бюрократична, Органична, Пред приемаческа, Партисипативна ("участие",
екип)
ТИПОЛОГИЯ НА БЛЕЙК -МОУТЪН. Типологията на Роберт Блейк и
Джейн Моутон е на базата на отчитането на интересите на производството и на
хората. Определят се пет типа култури и пет стила на управление : Клуб по интереси, Власт-подчинение, Организационно управление, Групово управление или
екип, Обеднено управление.
ТИПОЛОГИЯ НА НЕЛСЪН -БЪРНC. L. Nelson и F. Burns описват чет ири типа култури: Реагираща организация, Отзивчива организация, Проакти вна
организация, Високоефективна организация.
ТИПОЛОГИИ НА УЧИЛИЩН ИТЕ КУЛТУРИ
ОФИЦИАЛНА (ФОРМАЛНА) И НЕОФИЦИАЛНА (НЕФОРМАЛНА)
КУЛТУРИ. Във всяко училище има формална и неформална култури , ефект от
социалнопсихологическата атмосфера, от съвместното битие на учители и учен ици. Те намират израз във вътрешния интериор на учебното заведение, възпрои звеждане на утвърдени ритуали, наличие на символи, емблеми, униформа на уч ениците, на специалистите, правила, кодекси на поведение и др.

ТИПОЛОГИЯ НА ТЬОНИЕС . В 1887 г. Ferdinand Tönnies дефинира два
вида човешки обединения: gesellschaft (общество) - асоциация на хора, основана
на рационални мотиви - интереси и лична корист; gemeinschaft (общност) - асоциация на хора, основана на колективни цели, персонална лоялност и общи чув ства.
В прехода към модерното общество се з асилват gesellschaft - връзките и този тип
обединения доминират над архаичните gemeinschaft - връзки. По-късно изследванията показват, че има два вида учили щна култура - gesellschaft и gemeinschaft ,
като в по-малките училища доминира колективистичната gemeinschaft култура.
Стремежът на училищата е да се създадат повече условия за gemeinschaft - училищна култура.
ТИПОЛОГИЯ НА ХАРГРИЙВС . David Hargreaves (1995) разглежда четири вида неефективни училищни култури : Традиционна (формална) училищна
култура (ниска сплотеност, висок контрол), Култура на училищното благопол учие (висока сплотеност, нисък контрол), Оранжерийна училищна култура (вис ока сплотеност, висок контрол), Училищна култура на оцеляването (ниска спл отеност, нисък контрол). Идеалнатата училищна култура е на оптимален баланс
между социалния контрол и сплотеност.
ТИПОЛОГИЯ НА ДИМЪК -УОКЪР. Clive Dimmock и Allan Walker дават
една приспособена към училището схема на различните измерения на организ ационната култура, в основата на която са схващанията на Hofstede, които вече
дадохме.
ТИПОЛОГИЯ НА РОЗЕНХОЛЦ. Моделът на Susana Rosenholtz е твъ рде
опростен. Тя определя четири типа училища: „Парадни” (статични и ефективни); „Подвижни” (динамични и ефективни); „ Устойчиви” (статични и неефективни) и „Блуждаещи” (динамични и неефективни).
ТИПОЛОГИЯ НА СТОЛ -ФИНК. Теорията на Luise Stoll и Diane Fink е
доста сходна. Те развиват идеите на Розенхолц: „Борещи се” (подобряващи се и
неефективни), „Потъващи” (влошаващи се и неефективни), „Пътуващи” (влошаващи се и ефективни), „Подвижни” (подобряващи се и ефективни). „Странстващите” училища са на границата на ефективността - нито особено ефективни,
нито неефективни. Те са с лошо дефинирани цели е заемат ме ждинно място.
ТРАДИЦИОННИ И КОЛЕГИАЛНИ УЧИ ЛИЩА. Традиционни училища – културата е феодално-консултативна, стратифицирано-угодническа, бюрократично-позиционна, индивиуалистко-йерархична, автократично -диференциална.
В Колегиалните училища – културата е егалитарна, на съучастието, интегративноексклузивна (единна), на делегиране и ротация, на институционализация и съ трудничество, на договори и отчетност
ТИПОЛОГИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ
НА ХАЛПИН И КРОФТ. Най-известната концепция за училищния климат е на
Andrew Halpin и Don Croft (1966). Те разглеждат климата като комбинация на два
континуума поведения: на директора ( Поддържащо, Напътстващо, Ограничите лно) и на учителите (Колегиално, И нтимно, Неангажирано).
Оформят се и четири типа училищен климат: Открит (сътрудничество,
уважение и откритост, между учителите и между тях и директора); Закрит
(антитеза на открития); Ангажиран (твърдост и авторитарност на дире ктора
и висок професионализъм и колегиалност на учителите ); Неангажиран, „разцепващ” (противоположност на ангажирания) .

ПОЗИТИВНА И НЕГАТИВНА УЧИЛИЩНИ КУЛТУРИ. Има няколко
подхода, които описват по различен начин параметрите на позитивната и нег ативна култури.
ТИПОЛОГИЯ НА ЛЕМЪЛ. Джон Лемъл (2002) дава параметрите на позитивната и успешна училищна култура : цели, насочени към образов анието на
учениците и учителите; дълбоко чувство за история и разбиране на задачите; о сновни ценности: колегиалност, изпълнение и усъвършенстване, които пораждат
качество, достижения и образование за всички; позитивни представи за потенци ала за обучение и ръст на ученици и учители; силен професионален колектив, ко йто използва своите знания, опит и изследвания за усъвършенстване на практ иката
на обучението; информационна мрежа, стимулираща позитивните комуникацио нни потоци; съвместно лидерство, осигуряващо непрек ъснатост на развитието;
традиции и ритуали, укрепващи основните културни ценности; истории, които
прославят успехите и издигат герои; физическа среда, си мволизираща радост и
гордост; широко споделяно от колектива чувство за грижа и уважение към вс еки.
ТИПОЛОГИЯ НА ДИЙЛ И ПЕТЕРСЪН . T. Deal и K.Peterson посочват
няколко типа училищни култури [4], като правят уговорката, че всяка типология е
просто един етикет, който не може да отрази цялото богатство от характеристики:
Органична, естествена, Фрагментирана, Изкуствена, Балканизирана (!!), Статична, Движеща се, Блуждаеща.
Съвместната (позитивна ) училищна култура съчетава колаборативно лидерство, колаборативно учителство, професионално развитие, колегиална подкр епа, целево единство и партньорство в обучението.
Негативната, отровна училищна култура е на недостиг на лидерство; цели и схващания за мисия, основани на личен интерес ; враждебност сред персонала, ненавист, деструктивност ; малко положителни традиции или церемонии, ко ито да развиват усещане за общност ; фокус върху отрицателни ценности; фрагме нтираност, липса на спойка; норми на радикалния индивидуализъм, благосклонно
отношение към посредствеността и саботиране на иновациите; безнадеждност,
униние и отчаяние; негативни и анти -ученически чувства.
ПАТОЛОГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ КУЛТУРИ НА МАН ФРЕД, ДЕ ВРИ И МИЛЪР . Ф.Р.Манфред, Кет де Ври и Дени Милър класифиц ират организациите по психопатологически критерии : „параноидални”, „принуд ителни”, „драматически”, „депресивни”, „шизоидни” .
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