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Wprowadzenie

Metodologia nauk o zarządzaniu stanowi ważną subdyscyplinę nauk o zarządza
niu [zob. 13, 23, 29]. Należy do jednego z bardziej złożonych obszarów badawczych 
zarządzania i zyskuje coraz większe zainteresowanie zarówno wśród teoretyków, jak 
i praktyków zarządzania. Ze względu na swoją specyfikę oraz złożoność wymaga szcze
gólnej uwagi i wnikliwości przy rozwiązywaniu szczegółowych problemów nauko
wych. Kompleksowe opracowania literaturowe z tego zakresu należą do rzadkości2, 
a te, które są publikowane, często mają charakter cząstkowy. Ważnym zadaniem dla 
zrozumienia jej istoty jest określenie zakresu badań teoretycznych prowadzonych 
w ramach tej subdyscypliny naukowej [3, s. 45].

Głównym celem niniejszego opracowania będzie analiza zakresów tematycznych 
teoretycznych rozważań metodologii nauk o zarządzaniu. Przedmiotem analizy będą: 
przedmiot metodologii nauk o zarządzaniu, metody badawcze w naukach o zarzą
dzaniu oraz paradygmaty nauk o zarządzaniu jako obszary rozważań teoretycznych. 
Zostaną one przeanalizowane dla wskazania kierunków doskonalenia zakresów tema
tycznych teoretycznych rozważań metodologii tej dyscypliny naukowej.

* Dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
1 Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Między

narodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badaw
czego w 2018 r.

2 Za kompleksowe opracowania należy uznać naukowe prace awansowe, zwłaszcza: rozprawy doktorskie, 
monografie habilitacyjne oraz książki profesorskie w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu.
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Tak sformułowany cel zostanie zrealizowany w oparciu o metody badawcze, takie 
jak: analiza literatury przedmiotu oraz analiza strukturalna dla scharakteryzowania 
zakresów tematycznych metodologii nauk o zarządzaniu. Na początku opracowania 
zostanie przedstawiona istota metodologii nauk o zarządzaniu. W części drugiej meto
dologia nauk o zarządzaniu będzie opisana jako subdyscyplina nauk o zarządzaniu. 
Następnie zostaną omówione trzy zakresy tematyczne w metodologii nauk o zarzą
dzaniu, mianowicie: przedmiot, metody badawcze oraz paradygmaty. W zakończeniu 
zostaną przedstawione wnioski końcowe oraz kierunki przyszłych badań.

1. Istota metodologii nauk o zarządzaniu

Określenie istoty metodologii nauk o zarządzaniu stanowi podstawę do pro
wadzenia dalszych rozważań zgodnie z przyjętym celem niniejszego opracowania. 
W tym celu dokonano przeglądu różnych definicji „metodologii” prezentowanych 
przez autorów reprezentatywnych w naukach o zarządzaniu. Na przykład T. Kotar
biński [7, s. 516] definiuje metodologię jako naukę o metodach, czyli sposobach 
umiejętnego działania. Wielość definicji tego terminu występująca w opracowa
niach metodologicznych [13, s. 17; 27, s. 118; 30, s. 29] pozwala dokonać wyboru 
właściwego określenia najbardziej odpowiadającego sformułowanym we wstępie 
celom badawczym.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że metodologia jest nauką o meto
dach badań naukowych oraz o metodach tworzenia teorii naukowych [por. 13, s. 17]. 
Zatem metodologia swoim zakresem obejmuje dwa działy metod. W skład pierw
szego wchodzą metody prowadzenia działalności naukowej oraz procedury badawcze 
stosowane w nauce. Skupia się on na badaniu rezultatów zastosowania metod oraz 
ich skuteczności i wartości poznawczej. Należące do niego metody wyróżniają się 
charakterem użytkowym i nosi on nazwę metodologii pragmatycznej. Do drugiego 
działu należą metody pozwalające na poznawanie elementów oraz struktury syste
mów nauk (m.in. ich rezultatów w formie pojęć, twierdzeń czy teorii nauk). Tego 
rodzaju metody koncentrują się na zagadnieniach teoriopoznawczych, pozwalają 
uporządkować i zdefiniować zjawiska oraz tworzyć twierdzenia ogólne przez bada
nie ewolucji metod. Obydwa rodzaje metodologii będą analizowane w kontekście 
nauk o zarządzaniu [zob. 1, s. 175; 13; 15; 16].

Przez metodologię nauk o zarządzaniu należy rozumieć naukę „o metodach 
identyfikowanych na gruncie tej dyscypliny naukowej” [13, s. 17]. Jest to metodolo
gia szczegółowa, która koncentruje się na badaniu specyfiki i odmienności metod 
wykorzystywanych w ramach danej dyscypliny naukowej. Rozstrzygane tu problemy 
badawcze mają na celu opracowanie „metodycznych standardów wyróżniania, opi
sywania i kodyfikowania toków postępowania w taki sposób, aby, z punktu widzenia 
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tej nauki, prowadziły one do pełnowartościowej wiedzy” [13, s. 17]. Ponadto doro
bek tej dyscypliny naukowej mieści się w ramach metodologii ogólnej, która bada 
metody oraz ich wyniki poznawcze we wszystkich dyscyplinach nauk. Tym samym 
tworzy pewien rodzaj nadbudowy dla dokonań rozmaitych dyscyplin nauk, interesuje 
się sposobami uzasadniania twierdzeń oraz metodami budowania systemów nauk.

Należy zwrócić uwagę, że pojęcie metody stanowi zasadniczą kategorię metodologii 
nauk, w tym również nauk o zarządzaniu. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele 
definicji tego terminu3, choć większość z nich można sprowadzić do trafnego określe
nia zaproponowanego przez T. Kotarbińskiego. Autor ten definiuje metodę, nazywając 
ją jednocześnie systemem postępowania, jako „sposób wykonywania czynu złożo
nego, polegający na określonym doborze i układzie jego działań składowych, a przy 
tym uplanowiony i nadający się do wielokrotnego stosowania” [8, s. 86]. Co więcej, 
T. Pszczołowski [27, s. 117], zgłębiając pojęcie metody, zwraca uwagę na kwestię sku
teczności działań podejmowanych w ramach tego sposobu. Toteż metoda to powta
rzalny i systematycznie stosowany sposób realizacji określonego celu. Należy jednak 
zaakcentować, że sposoby działania mogą być scharakteryzowane mniej lub bardziej 
ogólnie. Mimo wszystko, niezależnie od stopnia ogólności, każda metoda zawiera 
w sobie atrybut metodyczności [27, s. 119], co świadczy o jej dualistycznej naturze. 
Tak więc metoda może być jedynie sposobem działania, doprecyzowanym mniej lub 
bardziej szczegółowo. Jednakże może również stanowić metodykę, kiedy prezentuje 
dyrektywę wskazującą, jak należy działać. Precyzuje wówczas poprawny metodolo
gicznie zbiór dyrektyw określający sposób działania, metody realizacji danego celu 
oraz techniki użyteczne do osiągnięcia zdefiniowanego celu cząstkowego [27, s. 119].

Zgodnie z zaproponowanym modelem kategoryzacji subdyscyplin w naukach 
o zarządzaniu metodologia nauk o zarządzaniu stanowi jedną z trzech subdyscyplin 
nurtu teoretycznego, pozostałe dwie to teoria organizacji i zarządzania oraz studia 
krytyczne w naukach o zarządzaniu [3, s. 41].

2.  Charakterystyka metodologii nauk o zarządzaniu 
jako subdyscypliny

Ogólnie ujmując, metodologia nauk o zarządzaniu służy rozwiązywaniu charak
terystycznych dla danej subdyscypliny problemów naukowych z zakresu metodolo
gii apragmatycznej i pragmatycznej [zob. 15, 16]. Warto nadmienić o występujących 

3 Na przykład R. Caude przez metodę rozumie „pewną ogólną postawę umysłu wobec problemów” 
[21, s. 16]. Natomiast Z. Mikołajczyk [22, s. 201] definiuje metodę jako systematyczne postępowanie oparte 
na „naukowych zasadach badawczych, które mają na celu rozwiązywanie problemów zarządzania dla instytucji 
istniejących lub projektowanych”.
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różnicach między problemem badawczym a problemem naukowym4. Za J. Pieterem 
przyjęto, że problem naukowy jest „subiektywnym odzwierciedleniem obiektywnych 
braków w danej nauce”5. Tak zdefiniowany problem można traktować za S. Kamiń
skim [6, s. 185] jako zagadnienie naukowe, które może przybierać różne formy: być 
bardziej teoretyczne lub praktyczne oraz przedmiotowe (empiryczne, polegające 
na szukaniu danych doświadczenia, lub konceptualne – w przypadku wyjaśniania 
lub konstruowania języka) lub proceduralne (metodologiczne lub mieszczące się 
w dziedzinie szacowania osiągnięć naukowych). Zgodnie z proponowanym mode
lem kategoryzacji subdyscyplin nauk o zarządzaniu wyróżnia się 21 subdyscyplin 
[3, s. 42]. Ponadto podjęto próbę charakterystyki ich zawartości przez wskazanie 
„zakresów tematycznych teoretycznych rozważań i badań empirycznych prowadzo
nych w poszczególnych subdyscyplinach” [3, s. 42]. Poniżej przedstawiona zostanie 
analiza zaproponowanego przez zespół S. Cyferta zakresu tematycznego teoretycznych 
rozważań, którym jest przedmiot metodologii nauk o zarządzaniu. Przy jego analizie 
w sposób szczególny będzie się eksponowało perspektywę metodologii apragmatycz
nej i pragmatycznej nauk o zarządzaniu.

2.1. Przedmiot metodologii nauk o zarządzaniu

Przedmiot metodologii nauk o zarządzaniu stanowi pierwszy z wymienionych 
zakresów tematycznych [3, s. 43]. Zdaniem J. Apanowicza [2, s. 72] przedmiotem 
badań „można uczynić wszystko to, co stanowi w problemie badawczym, a więc 
w działalności społecznogospodarczej, edukacyjnej, kulturowej i innej, a w niej 
te podmioty (osoby), obiekty, zjawiska i procesy, które kształtują organizacje, struk
tury, motywacje, osobowość, wiedzę, postawę i doświadczenia konkretnych ludzi 
i grup społecznych”. Zatem przedmiotem badań naukowych w naukach o zarządza
niu może być konkretny fakt (obiekt, proces, informacja) zawarty w danym wyjaśnie
niu naukowym głównego problemu badawczego. Zgodnie z przedstawioną definicją 
przedmiotem badań metodologii nauk o zarządzaniu są metody stosowane w tej 
subdyscyplinie naukowej.

4 S. Nowosielski [25, s. 20] określa problem badawczy jako „obiektywny i uświadomiony przez badacza 
stan niewiedzy, na gruncie dotychczasowej wiedzy, co do interesującego faktu, zjawiska czy zależności”. 
H. Witczak [34, s. 69] definiuje problem naukowy jako „trudność naukowego rozpoznania, wartościowania 
i kształtowania danego przedmiotu, z uwzględnieniem stopnia pewności tych czynności i ich rezultatów”. 
Problemy badawcze mogą być naukowe i praktyczne [20].

5 Braki mają dwoisty charakter, mianowicie: 1) brak odpowiedzi naukowych na pytania wynikające 
logicznie z aktualnego stanu wiedzy (związane z potrzebami społecznymi lub niezależne od nich) i już nurtujące 
naukowców danej dziedziny wiedzy; 2) błędy w odpowiedziach (np.: w terminologii, w opisach, wyjaśnieniach, 
teoriach naukowych). Często wymienione braki występują razem, co wymaga podjęcia szczególnego wysiłku 
twórczego przez pracownika nauki [26, s. 51].
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Istnieją różne sposoby definiowania oraz porządkowania licznego i zróżnicowa
nego zestawu metod stosowanych w naukach o zarządzaniu. Do jednej z najbardziej 
trafnych propozycji metodologicznych, usprawniających wymieniony obszar, należą 
prace H. Jagody [5] oraz J. Lichtarskiego [12] proponujące zhierarchizowaną struk
turę rozwiązań, nazywaną receptą lub pomysłem na zarządzanie. Bazując na dorobku 
tych autorów, M. Lisiński [14, s. 227] utożsamia ich propozycję ze strukturą metod 
wchodzących w skład metodologii nauk o zarządzaniu, wyróżniając przy tym trzy 
poziomy różniące się stopniem szczegółowości opisu metod, mianowicie: poziom 
I tożsamy z filozofią, poziom II odpowiadający metodzie, poziom III najbardziej szcze
gółowy, zbieżny z techniką. Tego rodzaju podział według poziomów szczegółowości 
pozwala umiejscowić przedmiot badań metodologii nauk o zarządzaniu w zależności 
od problemu naukowego oraz charakteru badań. Metoda w znaczeniu kategorialnym, 
jako przedmiot badań metodologii nauk o zarządzaniu, może mieścić się na każdym 
z wymienionych poziomów szczegółowości w metodologii apragmatycznej [15], 
metodologii pragmatycznej [16] lub obydwu rodzajach, a także relacjach zachodzą
cych pionowo i poziomo wewnątrz każdego rodzaju metodologii (zob. rysunek 1).

W metodologii apragmatycznej na poziomie I, utożsamianym z filozofią, znaj
duje się zbiór metod o charakterze nieużytkowym takich jak: podejścia metodolo
giczne, nurty metodologiczne oraz linie rozwojowe metod. Podejścia metodologiczne 
odzwierciedlają dominującą w danym okresie orientację metodologiczną. Istotną 
cechą wyróżniającą podejście metodologiczne jest jego stosunek do organizacji jako 
obiektu doskonalenia, a także otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje. Nurt 
metodologiczny oznacza spójną wewnętrznie postawę metodologiczną, osadzoną 
teoretycznie, bazującą na określonych preferencjach badawczych oraz eksponującą 
specyficzny wgląd w ważny dla niego obszar problemowy. Zapewnia wyjątkową per
spektywę badawczą, identyfikując kluczowe metodologiczne wartości, niezbędne dla 
sprawnego rozwiązywania problemów zarządzania. Taką perspektywą metodolo
giczną są paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu. Z kolei linie rozwojowe 
metod wyrażają określone prawidłowości w trakcie rozwoju metod charakteryzujące 
zmiany między metodami, jakie zachodzą pod wpływem czynników egzogenicz
nych lub endogenicznych. Na poziomie II, odpowiadającym metodzie, znajduje się 
grupa metod szczegółowych, czyli sposobów postępowania o ogólniejszym stopniu 
opisu niż w technikach. Głównym zadaniem tych metod jest rozwiązywanie cząst
kowych zadań badawczych podejmowanych w trakcie analizy teorii naukowej nauk 
o zarządzaniu. Na poziomie III, najniższym w obszarze metodologii apragmatycznej, 
znajdują się grupy technik, których stopień uszczegółowienia jest większy niż grupy 
metod szczegółowych. Każda grupa opisuje relatywnie dokładny, uporządkowany 
układ poszczególnych działań wykonywanych w celu realizacji określonego zadania 
badawczego. Warto zaznaczyć, że ani grupy metod szczegółowych, ani grupy tech
nik nie można odnieść do uniwersalnej kategorii metod. Są one utworzone zgodnie 
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z przyjętym kryterium klasyfikacyjnym oraz „podporządkowane procesowi badania 
teorii naukowej, jako podstawowego celu metodologii apragmatycznej” [15, s. 141].

Rysunek 1. Przedmiot metodologii nauk o zarządzaniu

Metoda
i metodyka 

Natura metody

Metoda Metodyka

III
 P

oz
io

m
– 

te
ch

ni
ka

II 
Po

zi
om

– 
m

et
od

a
I P

oz
io

m
– 

fil
oz

ofi
a

Metodyki
ogólne

Procedura Technika

Metodyki
szczegółowe

Metody
ogólne

Metody
szczegółowe

Koncepcje
zarządzania

Zasada

Podejścia
metodologiczne

Nurty
metodologiczne

Linie rozwojowe
metod

Grupy metod
szczegółowych

Grupy technik

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14, s. 225].

W przypadku metodologii pragmatycznej na poziomie I mieszczą się koncepcje 
zarządzania, które stanowią pojęcie metody w znaczeniu najbardziej ogólnym. Przez 
koncepcję należy rozumieć jednolity i spójny metodycznie tok postępowania badaw
czego wyznaczający logiczny sposób rozwiązania podjętego problemu badawczego, 
zawierającego metody stosowane na poszczególnych etapach wyznaczonych w tym 
postępowaniu [33, s. 23]. Odpowiednio do poziomu II przynależą: zasady, metody 
ogólne, metody szczegółowe oraz metodyki ogólne i szczegółowe, a do poziomu III 
– procedury i techniki [16, s. 226]. Należy zauważyć, że podzbiór odpowiadający 
poziomowi metody stanowi najliczniejszy w całej strukturze metod metodologii 
pragmatycznej. Z kolei udział metod i metodyk w tym podzbiorze jest zrównowa
żony. Na poziomie techniki, będącym szczególnie użytecznym w procesie rozwiązy
wania problemów zarządzania, znajdują się dwie metody – procedura oraz technika. 
Pierwsza z nich łączy w sobie opis działania oraz wyjaśnienie, jak działać, natomiast 
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druga przyjmuje pierwszeństwo opisu sposobu nad dyrektywą, jak działać. Metody 
metodologii pragmatycznej odzwierciedlają specyfikę nauk o zarządzaniu, a ich cha
rakterystykę zawiera praca M. Lisińskiego [13].

W literaturze z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu można również spo
tkać inne podejścia w pojmowaniu przedmiotu metodologii nauk o zarządzaniu. 
Jak zauważa Ł. Sułkowski [29, s. 29], metodologia tej dyscypliny naukowej „służy 
wypracowaniu systematycznych i efektywnych procedur poznawania i doskonale
nia organizacji i zarządzania”. Zatem, według tego autora, podstawowe zagadnienia 
mieszczące się w tym zakresie tematycznym dotyczą zarówno aspektów epistemolo
gicznych, jak i pragmatycznych: czy istnieje metoda naukowa zarządzania?, jakimi 
metodami badać organizację?, jakimi metodami kształtować organizację?, w jaki spo
sób zarządzać?, jakie metody poznawcze i pragmatyczne wykorzystuje się w ramach 
nauk o zarządzaniu? Z wymienionych pytań wynika, że przedmiotem badań będą: 
metody naukowe zarządzania, metody badania organizacji, metody kształtowania 
organizacji, metody zarządzania, metody poznawcze oraz pragmatyczne.

Powyższe rozważania nie wyczerpują zagadnienia, lecz wskazują na występo
wanie różnorodnych poglądów dotyczących podziału oraz wyodrębniania metod 
jako przedmiotu badań metodologii nauk o zarządzaniu. Owe zagadnienie wymaga 
szerszej dyskusji oraz refleksji w gronie metodologów tej subdyscypliny naukowej.

2.2. Metody badawcze w naukach o zarządzaniu

Drugi zakres tematyczny teoretycznych rozważań analizowanej subdyscypliny doty
czy metod. W literaturze naukowej z zakresu nauk o zarządzaniu toczą się dyskusje 
na temat metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie naukowej. Jak zauważa 
J. Niemczyk [24, s. 17], mimo braku formalnej przynależności do nauk społecznych 
kwalifikacja nieformalna nauk o zarządzaniu do tej grupy nauk nie budzi wątpli
wości. W związku z tym przyjmuje się, że charakterystyczne dla badań społecznych 
metody badań empirycznych są metodami odpowiednimi dla nauk o zarządzaniu. 
Należy jednak dodać, że są to właściwe metody w przypadku weryfikacji hipotez 
badawczych czy szukania odpowiedzi na pytania badawcze. Z kolei źródłem hipo
tez czy bazą stawiania pytań badawczych „powinny być wszystkie dostępne sposoby 
myślenia: od metod dedukcyjnych poprzez klasyczną indukcję, myślenie analogiczne, 
aż po intuicję” [24, s. 18].

S. Sudoł [28, s. 70–72], rozważając nad stosowaniem metod badania naukowego 
stosowanych w naukach o zarządzaniu, wymienia następujące grupy metod: metody 
ilościowe (matematyczne, ekonometryczne, statystyczne, badań operacyjnych), 
metody badań społecznych (obserwacja, ankietyzacja, wywiady), metody opisu 
pojedynczych przypadków (case study), analiza dokumentacji źródłowej organiza
cji, metody modelowania, metody eksperymentu naukowego czy metody eksperckie. 
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Warto również dodać, że metody jakościowe również mają zastosowanie w bada
niach nauk o zarządzaniu [4, s. 167]. Z kolei Ł. Sułkowski [30, s. 31] zwraca uwagę, 
że w naukach o zarządzaniu stosowane są cztery typy metod: pragmatyczne, empi
ryczne, formalne i rozumiejące.

Cenną propozycję metodologiczną dotyczącą rozwiązywania problemów nauko
wych i praktycznych przy pomocy odpowiednich metod zawierają prace M. Lisińskiego 
[16, 19, 20]. W naukach o zarządzaniu do rozwiązywania problemów naukowych 
zaleca się stosowanie następujących metod naukowych: indukcji (zupełnej lub nie
zupełnej), metody hipotetycznodedukcyjnej6 oraz dedukcji [zob. 17]. W zależno
ści od problemów identyfikowanych w naukach o zarządzaniu, mianowicie w nurcie 
praktycznym czy nurcie teoretycznym, są stosowane odpowiednie metody ich roz
wiązywania (tabela 1).

Tabela 1.  Klasyfikator problemów badawczych i metod ich rozwiązywania 
w naukach o zarządzaniu

Kryterium klasyfikacyjne Nurt praktyczny nauk o zarządzaniu Nurt teoretyczny nauk 
o zarządzaniu

1. Charakter 
prowadzonych badań

Badania praktyczne związane z brakiem wiedzy 
dotyczącej rzeczywistości nauk o zarządzaniu

Problem badawczy nurtu praktycznego

Badania teoretyczne 
związane z brakiem 
wiedzy dotyczącej teorii 
nauk o zarządzaniu
Problem badawczy nurtu 
teoretycznego

2. Zakresy tematycznych 
teoretycznych rozważań 
i badań empirycznych

Problem badawczy 
w zakresie dokonań 
empirycznych
Problem praktyczny

Problem badawczy 
w zakresie teorii

Problem naukowy Problem naukowy

3. Rodzaj stosowanych 
metod badawczych

Metody badawcze nauk 
empirycznych

Metody naukowe nauk 
empirycznych oraz 
metody naukowe nauk 
formalnych

Metody naukowe nauk 
formalnych

Źródło: [20, s. 17].

Z informacji zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że wszystkie problemy badaw
cze nurtu teoretycznego są problemami naukowymi i do ich rozwiązania są stoso
wane metody naukowe nauk formalnych. Z kolei problemy badawcze mieszczące się 
w nurcie praktycznym nauk o zarządzaniu można podzielić na dwa rodzaje: problemy 
praktyczne oraz problemy naukowe. Pierwsze z wymienionych są rozwiązywane 

6 Metoda hipotetycznodedukcyjna według W. Krajewskiego [10, s. 27] jest stosowana do poznania 
wewnętrznych mechanizmów zjawisk ukrytych przed bezpośrednią obserwacją przyczyn, głębi rzeczywisto
ści istoty obserwowanych procesów, odkrycia ukrytych przyczyn i wewnętrznych mechanizmów. W takich 
sytuacjach stosowanie indukcji jest nieskuteczne.
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przy pomocy metod badawczych nauk empirycznych, z kolei do rozwiązania dru
gich są stosowane metody naukowe nauk empirycznych oraz metody naukowe nauk 
formalnych [zob. 20].

2.3. Paradygmaty nauk o zarządzaniu

Jako trzeci z wymienionych zakresów tematycznych omawianej subdyscypliny sta
nowią paradygmaty nauk o zarządzaniu. Paradygmatem zarządzania jest określany 
„zespół założeń poznawczych dotyczących sposobu uprawiania danej dyscypliny 
naukowej podzielany przez większość przedstawicieli danej nauki lub przynajmniej 
przez znaczącą grupę badaczy tworzących szkołę naukową” [29, s. 98]. W opinii 
T. S. Kuhna [11, s. 10] czynniki istotne dla badań naukowych – paradygmaty, czyli 
„powszechnie uznawane osiągnięcia naukowe, które w pewnym czasie dostarczają 
społeczności uczonych modelowych problemów i rozwiązań”7. Stosowanie para
dygmatów jest o tyle istotne, gdyż wyniki metodologii nauk często nie są takie same 
dla wszystkich rodzajów poznania naukowego. Procedurę naukową czasami jest 
trudno zdeterminować jednoznacznie. Jak zauważa S. Kamiński [6, s. 41], „uprawia
jący niektóre dyscypliny kierują się przede wszystkim intuicją, zwyczajem panującym 
w określonym środowisku, a nie wyraźnie podanymi dyrektywami”.

Kwestie dotyczące stosowania paradygmatów w naukach o zarządzaniu były nie
jednokrotnie przedmiotem dyskusji naukowej [por. 9, 18, 23, 31, 32, 36]. Zatem pro
wadzenie badań w naukach o zarządzaniu powinno się opierać na jakimś wybranym 
paradygmacie. Niemniej jednak, jak podkreśla T. S. Kuhn [11, s. 70], w uprawianiu 
nauki zdarzają się przypadki odstąpienia od dominującego w danej dyscyplinie nauko
wej paradygmatu, co prowadzi do wyłaniania się rewolucji naukowych. J. Woźniak [36, 
s. 714], analizując paradygmaty w obszarze filozofii, nauki wyróżnia trzy znaczenia 
tego terminu. Pierwsze znaczenie dotyczy podstawowych założeń teorii nauki, drugie 
wiąże się z określoną dyscypliną naukową, a trzecie jest stosowane w badaniu okre
ślonego obszaru problemowego konstytuującego subdyscyplinę danej nauki. Orygi
nalne spojrzenie na istotę oraz miejsce paradygmatu w statusie naukowym koncepcji 
zarządzania prezentuje H. Witczak [35, s. 78], podkreślając, że paradygmat naukowy 
„ustala w danej dziedzinie rdzeń systemu uprawiania nauki”.

W naukach o zarządzaniu często pojawia się pytanie, czy ta dyscyplina naukowa 
posiada jeden paradygmat, czy jest dyscypliną wieloparadygmatyczną. W opinii 
wielu badaczy w naukach o zarządzaniu stosuje się szereg paradygmatów, co świadczy 

7 Paradygmat odzwierciedlają dwie cechy: 1) reprezentowany w nim dorobek naukowy jest dostatecznie 
oryginalny i atrakcyjny, że pozwala odwrócić uwagę stałej grupy zwolenników danej teorii od konkurencyj
nych sposobów uprawiania nauki; 2) dorobek ten jest na tyle otwarty, że pozostawia nowej szkole różnorodne 
problemy do rozwiązania.
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o wieloparadygmatyczności oraz wynikającej z niej polimetodyczności [29, s. 20]. 
Ł. Sułkowski [31, s. 430], analizując różnorodne propozycje różnicowania para
dygmatów, wskazuje kilka podejść stosowanych przez badaczy organizacji i zarzą
dzania w Polsce i na świecie, mianowicie:

 � podział przedmiotowy zgodny z subdyscyplinami nauk o zarządzaniu,
 � szkoły zarządzania w ujęciu chronologicznym według M. Bielskiego,
 � paradygmaty nauk społecznych według G. Burrella i G. Morgana,
 � paradygmaty zarządzania według M. J. Hatch,
 � epistemologie badań zarządzania według P. Johnsona i J. Duberley,
 � ramy poznawcze rozumienia organizacji według L. G. Bolmana i T. E. Deala,
 � metafory organizacji według G. Morgana.

Uwzględniając rozwój nauk o zarządzaniu, Ł. Sułkowski [31, s. 435] proponuje 
modyfikację oraz wyodrębnienie czterech paradygmatów w obszarze nauk o zarzą
dzaniu: 1) paradygmat neopozytywistycznofunkcjonalistycznosystemowy, łączący 
obiektywizm z regulacją; 2) paradygmat interpretatywnosymboliczny, stanowiący 
połączenie subiektywizmu z regulacją; 3) paradygmat radykalnego strukturalizmu 
(nurt krytyczny), tworzący się na styku obiektywizmu z radykalną zmianą; 4) podejście 
radykalnego humanizmu (postmodernizm), łączące subiektywizm z radykalną zmianą.

Z kolei M. Lisiński [18, s. 376] proponuje oryginalne wprowadzenie paradygmatu 
metodologicznego, definiując go jako „taki model–wzorzec postępowania badaw
czego, który stanowiąc swoiste instrumentarium, będzie określał nie tylko podsta
wową sekwencję działań, ale również wykorzystywane w toku ich realizacji zasady, 
metody i techniki”. Następnie wyróżnia siedem paradygmatów metodologicznych: 
analitycznoulepszający, funkcjonalnokompleksowy, funkcjonalnosystemowy, 
funkcjonalnodiagnostyczny, interpretatywny, krytyczny oraz postmodernistyczny. 
Podejście to jest o tyle wartościowe, ponieważ pozwala uszczegółowić instrumenta
rium badawcze wykorzystywane w ramach poszczególnych paradygmatów metodo
logicznych [zob. 18, s. 380–383].

Zaprezentowany przegląd typologii paradygmatów nie prezentuje wszystkich 
ich metodologicznych aspektów oraz wymaga szerszej analizy. Dalsze, pogłębione 
badania pozwoliłyby wskazać miejsce oraz znaczenie paradygmatów w metodologii 
apragmatycznej i pragmatycznej nauk o zarządzaniu.

Podsumowanie

Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań metodologii nauk o zarzą
dzaniu pozwoliła przybliżyć ich istotę oraz zawartość merytoryczną. Koncentrowała 
się ona na trzech zakresach: przedmiocie metodologii nauk o zarządzaniu, meto
dach badawczych w naukach o zarządzaniu oraz paradygmatach nauk o zarządzaniu. 
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Prezentowanych wyników nie należy traktować bezkrytycznie, jednak w przekonaniu 
autora niniejszego opracowania powinny one stanowić podstawę do prowadzenia 
dalszych prac o charakterze metodologicznym w naukach o zarządzaniu.

Przedstawione powyżej wyniki badań, rosnąca liczba publikacji, liczne dyskusje 
na wiodących konferencjach naukowych w kraju (np. Szkoła Letnia Zarządzania) i za 
granicą (np. Amerykańska Akademia Zarządzania czy Europejska Akademia Zarzą
dzania) oraz różnorodność badań prowadzonych w naukach o zarządzaniu skłaniają 
autora niniejszej publikacji do sformułowania wniosku, że scharakteryzowane trzy 
zakresy tematyczne rozważań teoretycznych nie wyczerpują badanego zagadnienia. 
W opinii autora zakresy te należy poszerzyć o dodatkowe obszary (np. cele meto
dologii nauk o zarządzaniu czy prawa nauk o zarządzaniu), które pozwolą na lep
sze zrozumienie metodologii nauk o zarządzaniu oraz jej pełniejsze wykorzystanie 
zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania.
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ANALIZA ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH TEORETYCZNYCH 
ROZWAŻAŃ W SUBDYSCYPLINIE METODOLOGIA NAUK 
O ZARZĄDZANIU

Streszczenie

Metodologia nauk o zarządzaniu stanowi ważną subdyscyplinę nauk o zarządzaniu. Jednak 
kompleksowe opracowania literaturowe z tego zakresu należą do rzadkości. Celem niniejszego 
opracowania jest analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań metodologii nauk 
o zarządzaniu. Zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu 
oraz analizę strukturalną. Na początku zaprezentowano istotę metodologii nauk o zarzą
dzaniu. W części drugiej zaprezentowano specyfikę metodologii nauk o zarządzaniu jako 
subdyscypliny nauk o zarządzaniu. Następnie dokonano analizy strukturalnej wspomnianej 
subdyscypliny według trzech zakresów tematycznych wyodrębnionych na podstawie kla
syfikatora subdyscyplin nauk o zarządzaniu, mianowicie: przedmiotu, metod badawczych 
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oraz paradygmatów. W zakończeniu sformułowano wnioski końcowe oraz wskazano kie
runki przyszłych badań.
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ANALYSIS OF THEMATIC AREAS OF THEORETICAL 
CONSIDERATIONS IN THE SUBDISCIPLINE OF 
METHODOLOGY OF MANAGEMENT SCIENCES

Abstract

The methodology of management sciences is an important subdiscipline of management 
sciences. However, comprehensive literature studies in this field are rare. The aim of this study 
is to analyse the thematic areas of theoretical considerations of the methodology of manage
ment sciences. The following research methods were used: literature review and structural 
analysis. First, the essence of the methodology of management sciences was presented. The 
second part presents the specifics of the methodology of management sciences as a subdis
cipline of management sciences. Then, a structural analysis of the subdiscipline was carried 
out according to three thematic areas, separated on the basis of a classifier of subdisciplines 
of management sciences, namely: subject, research methods and paradigms. In the last part, 
final conclusions were formulated and directions for future research were indicated.
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