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ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА. В съвременния мениджмънт на културата на организаци ята се отделя първостепенно място. Счита се, че това е този важен параметър, който като във ф окус събира всички организационни сили.
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОРГАНИ ЗАЦИОННАТА КУЛТУРА . Пръв опит за изследване на
организациите в културен правят Е.Мейо и У.Уорнър в началото на 30-те години на ХХ век.
Терминът е въведен от Andrew Pettigrew в "The creation of organizational cultures” (1976)
В началото на 80-те години основни автори са William Ouchi, Thomas Peters и Robert
Waterman, Terrance Deal и Allan Kennedy, Charles Handy, а през 90-те години - Edgar Schein.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУ РА. В съвременната литература
съществуват много опре деления на понятието организационна култура. Единно определение
няма. Общи моменти: (1) Споделени предположения, към които се придър жат членовете на организацията (2) Ценности и убеждения, които насочват действията на членовете. (3) Символиката, посредством която ценностните ориентации се предават на членовете на организа цията.
ДРУГИ ПОНЯТИЯ. Използват се и няколко други понятия, които в различна степен к орелират с основното: организационен характер, среда, атмосфера, идеология, корпоративна култура, фирмена култура, делова култура, организационен климат.
ТЕОРИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА ШЕЙН. Edgar Schein е основният автор в областта на организационната култура. През 1992, той дефинира организационната
култура като съвкупност от основни схващани я, които групата научава при решаване на про блемите за своята външна адаптация и вътре шна интеграция, които “работят” достатъчно добре,
за да се приемат за валидни и затова те се предават на новите членове като правилния начин да
се възприема, мисли и чувства във връзка с тези проблеми.
Основни елементи на организационната култура:
 Наблюдаеми поведенчески стереотипи при взаимодействието на хората : език, обичаи и традиции, ритуали.
 Групови норми: свойствени на групата стандарти и ценности.
 Декларирани ценности: обявявани на всеослушание принципи и ценности.
 Формална философия: общи политически и идеологически принципи спрямо служ ители, клиенти или посредници.
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 Правила на играта: правила за поведение; ограничения, ред.
 Климат: характерен маниер на взаим одействие на членовете на организацията п омежду си и с външни лица.
 Съществуващият практически опит : методи, използвани от членовете за достигане
до определени цели, способност за осъществяване на определени действия.
 Начин на мислене, ментални модели и/ или лингвистични парадигми : когнитивни схеми, използвани от членовете и предавани на новите членове в етапа на социализация.
 Възприети значения: основания на взаимното разбиране.
 Базови метафори или интеграционни символи : идеи, чувства и образи, изработе ни от
групата за самоопределение ; не когнитивни или оценъчни, а емоционални и естет ически реакции [3].
УЧИЛИЩНА КУЛТУРА . Понятието „училищна култура” се разработва в общото русло
на изследванията на организационната култура. Първите изследвания прави още Waller (1932).
Понятието "училищна култура" не е достатъчно ясно и последователно определяно. То се
използва синонимно с цял ред понятия - "атмосфера," "ethos," и "saga". Някои определения:
 T.Deal - устойчиви модели (образци) от ценности, убеждения и традиции , които са се
формирали в хода на училищната история.
 S.Stolp, S.Smith - исторически предавани образци на значения, които включват но рми,
ценности, убеждения, церемонии, ритуали, традиции и митове възприемане в разли чна степен от членовете на училищното об щество. Тази система от значения често о пределя начина на мислене и действие на хората. Тя е набор неписани правила за к одексите на поведение: между учителите, учениците, учителите и учен иците [8; 9].
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАН ИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА . Особено важна тема в общата тематика на изследванията на организационните култури.
MCKINSEY AND CO. Още от 60-те години на ХХ век се водят изследвания в организ ации с високо ниво на производителност от най -голямата американска консултационна компания
McKinsey and Co. Основните им изводи са, че:
 културата трябва да е ценна, функционирайки по този начин фирмата трябва да п овишава своята ценност.
 Културата трябва да е рядка, уникална.
 Културата трябва да е неподражаема; да не може да се копира.
 Културата трябва да е силна, да е пуснала дълбоки корени в организацията.
 Да е от предприемачески тип (Entrepreneurial Organizational Culture)
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА КУЛТУРА.
Stefen McGuire посочва три черти на предприемаческия тип култура :
(1) Висока оценка на творческия потенциал и тол ерантност към творческите хора.
(2) Вяра, че иновациите са основата на оцеляването и процъфтяването.
(3) Признаване на нестабилността на външната среда и заплахата от конкурентите .
J.R.Cornwall и B.Perlman формулират основните й ценности:
 Акцент върху новите идеи.
 Поглед към бъдещето.
 Акцентуване, подкрепяне и насърчаване на риска.
 Лидерска култура на упълномощаването, а не от патерналистки тип.
 Колективно взимане на решения.
 Обикновеният работник е герой.
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Общността и всеотдайността са в услуга н а организацията.
Гъвкава комуникация, обслужва всеки един член на организацията.
Творчеството се цени високо.
Благоприятна и подкрепена с нови идеи и резултати работосп особност.

АДМИНИСТРАТИВЕН И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ТИП КУЛТУРИ. Организационни
променливи (По J.R.Cornwall и B.Perlman ):
 Система на контрол: (А) Отвън; (П) Отвътре
 Отношение към възможностите : (А) Чакат момента; (П) Търсят
 Начин на решение на проблеми: (А) Рационално-логически; (П) Интуитивен
 Делегиране на пълномощия : (А) Централизация; (П) Децентрализация
 Организационна структура : (А) Йерархическа; (П) Мрежовидна
 Отношения на субординация : (А) «Възрастен-Дете»; (П) «Възрастен-Възрастен»
 Организационен фокус: (А) Организацията; (П) Човека
 Главни цели: (А) Производителност; (П) Ефективност
 Подход към управлението: (А) Системен; (П) Ситуационен
 Работата се проектира от позицията на : (А) Интеграция; (П) Автономия:
 Изпълнение на работата: (А) По правилата; (П) Творчески
 Изменения: (А) Модификация; (П) Радикални
 Главна насока на действията : (А) Да работим правилно; (П) Да вършим правилната
работа
ТЕОРИЯ НА САТЕ. Vijay Sathe описва седем процеса, чрез които културата влияе на о рганизационната дейност .
Първите три кореспондират с първото повърхностно ниво на организационната култура
(образци на организационно поведение), а следващите четири - с второто, вътрешно ниво, им ащо ценностна основа. От протичането на тези процеси зависи ефективността на функ циониране
на организацията.
1. Кооперация между индивидите и частите на организаци ята. Кооперацията зависи от
множество фактори, основният от които е доколко индивидуалните или колективни ценности
преобладават.
2. Вземане на решения. Влиянието е на базата на споделените убеждения и ценности, формиращи у членовете устойчив набор базови предположени я и предпочитания.
3. Контрол. Съществуват три механизма на контрол: „пазар” (външен контрол от потреб ителите), „администриране” (изменение на правила и процедури чрез издаване на директиви),
„клановост” (чрез споделяни ценности и убеждения), обикновено присъстват и трите, но в различни пропорции. С развитието на организацията, клановият механизъм се заменя с административен, а след това и с пазарен.
4. Комуникация. Влияние в две направления: когато се извършват дейности на базата на
споделени ценности, няма необход имост от комуникация, те стават без думи, от само себе си;
споделените предположения осигуряват насоченост и оказват помощ в интерпретаци ята на получаваните съобщения.
5. Лоялност на организацията. Хората са лоялни когато се отъждествяват с организацията
и имат емоционална връзка с нея.
6. Възприемане от индивида на организационната реалност. Свързано е с коментарите на
колегите - обща интерпретация на техния опит.
7. Оправдание на своето поведение. Културата помага на хората да действат осмислено
[7].
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ТЕОРИЯ НА ПИТЪРС И УОТЪРМЕН . Tom Peters и Robert Waterman определят няколко насоки на връзка между културата и успеха в работата на организацията.
1. Вяра в успеха на действията. Решения трябва да се вземат даже при недостига на информация. Отлагането на решение е равносилно на неприемане.
2. Разбиране, че потребителите диктуват на организацията условията на работата, а
не обратното. Потребителят е фокус на работата в компанията , от него постъпва главната информация, удовлетвореността му е сърцевината на организационната култура.
3. Поощрение на автономията и предприемчивостта. Предоставяне на отделните части и
индивиди на определена степен на самостоятелност, необходим а за творчество и риск, като това
се поддържа чрез разпространение в организаци ята на легенди и истории за собствените герои.
4. Хората и тяхната компетентност са основата на производителността . Ефективността на организацията се измерва чрез удовлетвореността на нейните членове.
5. Познавай това, което управляваш. Успешните компании се управ ляват не из зад затворените врати на кабинетите, а ч рез непосредствени контакти.
6. Не се занимавай с това, което не познаваш . Да не се прави нищо извън основната работа.
7. Прости структури и мал ко управленци. Малко нива на управление и сравнително малък
управленчески щат.
8. Едновременна твърдост и гъвкавост в организацията. Висока организираност се постига за сметка на твърдата свързаност с фирмата и вяра в нейните ценности. Минимум рък оводни вмешателства и регламентиращи правила и процедури.
ТЕОРИЯ „7-S” НА МАККИНСИ. Ефективната организация се формира на базата на с едем взаимосвързани съставки (в оригинал на английски всички започват с S):
1. стратегия на управление;
2. структура на организацията ;
3. процеси в организацията ;
4. щат, сътрудници;
5. стил на ръководство;
6. квалификация на персонала;
7. споделени ценности.
Изменението на всяка от тях изисква съответно изменение на останалите шест . Основна
задача на мениджмънта е хармонизацията на тези седем съставящи.
ТЕОРИЯ AGIL НА ПАРСЪ НС. Толкът Парсънс създава своята теория за взаимната
връзка между организационната култура и резултатите от дейността - AGIL (adaptation – goalseeking – integration - legacy)
Всяка социална система трябва да изпълнява функции, за да оцелее и да постигне у спех.
 Адаптация - да се адаптира към постоянно променящ ата се външна среда.
 Достигане на целите – изпълнение на поставените от нея самата цели.
 Интеграция – да обедини своите части в единно цяло.
 Легитимност – да бъде призната като полезна от хората и другите организации.
Споделяните в организацията ценности и убеждения са най-важните средства или инструменти за изпълнението на тези функции [2].
КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНКУРИ РАЩИТЕ СЕ ЦЕННОСТИ Н А КУИН-РОРБАХ. Robert
Quinn и John Rohrbaugh (1983) разработват теория, наречена „Концепция за конкури ращите се
ценности” (Competing Values Framework) за ефективността на организацията.
Има три главни параметъра, лежащи в основата на ефективността.
4

 Организационен фокус – вътрешен (акцент на благополучие и развитие на човешките
ресурси - координираност и удовлетвореност) и външен (укрепване на положението
на организацията като цяло във външната среда).
 Предпочитана организационна структура : интеграция (стабилност и контрол, ред и
предсказуемост) и гъвкавост и диференциация (иновации, адаптация и изменени я)
 Концентрация на вни манието - средства (инструменти, процеси и процедури, пл аниране, целеполагане) или резултати (показатели, производителност, ефективност).
В съвкупност първите два параметъра формират 4 квадранта, като всеки от тях предста влява един от главните модели за мениджмънт на организацията.
Подход „Човешки отношения” (Human Relations Model) : Гъвкавост и вътрешен фокус ;
сплотеност, морално състояние и развитие на човешките ресурси като критерии за ефективност,
поддържане на системата на соци ални отношения, децентрализация и диференциация, развитие
на квалификационните умения.
Подход „Открита система” (Open Systems Model): Гъвкавост и външен фокус ; децентрализация и диференциация, ръст и адапта ция, печалба, подобрена конкурентоспособност , придобиване на необходимите ресурси ; готовност за стрес, външна поддръжка.
Подход „Рационално-целеви” (Rational Goal Model ): Контрол и външен фокус ; засилване на конкурентоспособността , максимизиране на резултатите, централизация и интеграция чрез
планиране и целеполагане, ефективност и произво дителност.
Подход „Вътрешни процеси” (Internal Process Model ): Контрол и вътрешен фокус ; централизация и интеграция чрез комуникация, укрепване на стабилността и реда точно разпред еление на работата, ресурсите и инф ормацията, консолидация и приемственост, поддържане на
социалните отношения [2].
КАЧЕСТВА НА КУЛТУРАТ А НА СЪВЪРШЕНИТЕ ОР ГАНИЗАЦИИ. В културен
аспект съвършените (целево -адаптивни) организации се характеризират с :
 Силни преустройствени лидери с реална власт.
 Умения за предвиждане в динамична и непостоянна бизнес среда .
 Въображение, чрез което убеждават индивидите да преразгледат своите позиции .
 Основните цели на преустройствените лидери са да приложат голяма част от инов ационните процеси в реалната практика.
 Разширени (обогатени) работни роли. Полифункционални екипи, които инициират
промени, чрез проекти. общи модели на поведенчески промени, изисквани от съвъ ршенството (J.Katzenbach , D.Smith)
 От индивидуална отговорност към взаимна отговорност, сътрудничество и връзки, основани на доверие в допълнение на индивидуалната отговорност
 От строго дефинирани роли и разделяне на тези, които вземат решения от тези, които
извършват реална работа към делегиране на права за вземане на решение на по ниските организационни нива; нови работни роли с фокус към резултатите; развиване
на допълнителни умения чрез обучение
 От постигане на функционална ефикасност чрез перфектно изпълнение на рутинни
дейности към постигане на организационно съвършенство или ефективност, чрез и зпълнение на уникален обхват от дейности
 От основаване на управленски контрол към отвореност на ръководството в процеса на
дефиниране на общи дългосрочни цели, насочени към реализиране на стратегическите
приоритети; съпричастност към мисията и промените
 От индивидуален принос в реализирането на конкретни резултати към осигуряване на
възможности за персонален растеж и развитие на индивидуалните способности
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 Отворено общуване и мениджмънт на знанията и компетенциите на екипа, които се
развиват чрез непрекъснатото об учение [3].
ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИЛИЩНА ТА КУЛТУРА. Deal (1985) определя елементите на
културата на ефективното училище:
 Споделени ценности и консенсус за това, как целите могат да бъдат достигнати.
 Директорът е герой, който реализира основните ценности,
 Специфични ритуали, чрез които се реализират широко споделяните убеждения.
 Служителите и учителите като ситуационни герои.
 Ритуали, свързани с ръст и обновление на културата.
 Мощни ритуали, свързани с празници и преобразуване на основните ценности.
 Баланс между иновации и традиции и автономия и контрол.
 Масово участие в културните ритуали.
Специално що се отнася да учениците, има характеристики на училищната култура, които
съхраняват възможностите им за познавателно, морално и социално развитие:
 Положителен училищен климат и атмосфера.
 Високи очаквания към работата на всички ученици.
 Привлекателни ценности и практики.
 Силно ученическо асоцииране с училищното общество и процеса на обучение.
 Високо ниво на ученическо участие в процеса на обучение.
 Високо ниво на родителска причастност към процеса на обучение.
 Възможности за придобиване на академични умения и социално развитие.
 Организационни съставящи на училищната култура: социални очаквания, админис тративен стил, норми и ръководни принципи [9].
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