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Teoria krytyczna w epistemologii nauk o zarządzaniu 
 
 
1. Wprowadzenie 
 
 Badania naukowe przeprowadzane w naukach o zarządzaniu – podobnie jak 
we wszystkich innych naukach – determinowane są przez rozwiązania i założe-
nia metateoretyczne przyjmowane na płaszczyźnie epistemologicznej. Decydują 
one o sposobie stawiania pytań badawczych, o kryteriach oceniania i wartościo-
wania różnych metodologii czy wreszcie wpływają na sposób interpretacji wy-
ników badań. Przyjęte rozwiązania epistemologiczne decydują zatem zarówno 
o konstrukcji teorii organizacji i zarządzania, wpływając na przebieg badania, 
jak i zmieniania rzeczywistości organizacyjnej.  
 Wzrost refleksyjności badawczej w naukach o zarządzaniu możliwy jest 
dzięki namysłowi nad różnymi nurtami intelektualnymi zasilającymi podstawo-
we założenia epistemologiczne tych nauk. Z uwagi na coraz większą popular-
ność nurtu krytycznego („Critical Management Studies”) w zachodnich naukach 
o zarządzaniu (zob. Alvesson, Willmott 1996; Alvesson, Deetz 2000; Alvesson, 
Bridgman, Willmott 2009), szczególnie istotne wydaje się nasycenie refleksji 
epistemologicznej w naukach o zarządzaniu w Polsce perspektywą teorii kry-
tycznej i ukazanie konsekwencji badawczych, jakie wynikają z przyjęcia orien-
tacji krytycznej (por. Sułkowski 2006, 2010; Zawadzki 2009b).  
 Podejmowane w niniejszym artykule rozważania wpisują się w nurt pogłę-
bionej refleksji epistemologicznej nad podstawami filozoficznymi nauk o zarzą-
dzaniu, który rozwija się już od wielu lat w zachodnim dyskursie (zob. np. Ben-
son 1977; Burrell, Morgan 1979; Morgan 1983; Deetz 1996; Duberley, Johnson 
2003a, 2003b; Knudsen, Tsoukas 2005b), natomiast w Polsce jest obszarem 
stosunkowo słabo rozpoznanym i rzadko eksploatowanym (por. Krzyżanowski 
1999; Sułkowski 2005, 2009).  

                                                 
* Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw PublicznychInstytut Kultury. 
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2. Refleksja epistemologiczna w naukach o zarządzaniu 
 
 Słowo „epistemologia” wywodzi się z greckich słów episteme i logos. 
Oznacza zatem wiedzę na temat wiedzy. Epistemologia to „(...) samorefleksja 
dyscypliny naukowej, dotycząca jej podstaw poznawczych” (Sułkowski 2005, 
s. 12). W przypadku nauk o zarządzaniu refleksja epistemologiczna wiąże się 
z koniecznością dokonywania prób krzyżowania ze sobą dyskursu filozofii po-
znania oraz teorii organizacji i zarządzania w celu diagnozy przyjmowanych 
założeń metateoretycznych w naukach o zarządzaniu. Rozwiązania o charakterze 
epistemologicznym nie tylko określają sposób konstruowania wiedzy przez na-
ukowców, ale także dotyczą codziennej działalności każdego człowieka, w tym 
menedżerów. Uzasadnianie własnych przekonań, ocenianie wiedzy pod kątem 
stopnia wiarygodności, nadawanie sensu własnym doświadczeniom i działaniom to 
procesy bazujące na określonych (przyjmowanych świadomie lub nieświadomie) 
rozstrzygnięciach epistemologicznych. Wpływają one na sposób działania osób 
zaangażowanych w procesy zarządzania i organizowania oraz decydują o przyj-
mowanych rozwiązaniach organizacyjnych (Duberley, Johnson 2003b, s. 8). 
 Teoria organizacji i zarządzania rozpatrywana jako dyscyplina naukowa czy 
jako akademicka płaszczyzna badań naukowych specjalizująca się w studiach na 
temat fenomenów organizacyjnych (Knudsen, Tsoukas 2005a, s. 2) ma charakter 
polityczny: jej celem jest generowanie wiedzy użytecznej, stanowiącej podstawę 
dla zmiany rzeczywistości organizacyjnej. Organizacje to społecznie zakorze-
nione kolektywy, których kształt i sposób funkcjonowania zależy od zasobów 
symbolicznych osób zaangażowanych w ich konstytuowanie. Zasobów tych 
dostarcza teoria organizacji i zarządzania: składają się one ze znaczeń pozwala-
jących na nadawanie sensu rzeczywistości organizacyjnej w określony sposób. 
Tym samym, jak zauważa John Van Maanen, teorie produkowane w ramach 
nauk o zarządzaniu nie tyle odbijają rzeczywistość, co ją wytwarzają (Van Ma-
anen 1995, s. 135). Jak pisze w tym kontekście Łukasz Sułkowski, nauki o za-
rządzaniu „(...) nie zajmują się wyłącznie opisem rzeczywistości, one ją aktyw-
nie współtworzą. Są zatem w równym stopniu poznawcze, co i kreatywne, są 
jednocześnie nauką i sztuką” (Sułkowski 2005, s. 7). 
 Nauki o zarządzaniu stanowią praktyczną działalność badawczą o charakte-
rze społecznym, opierającym się na kolektywnym, zakorzenionym historycznie 
wysiłku badaczy, którzy komunikują się intersubiektywnie przy pomocy histo-
rycznie uwarunkowanego języka w celu interpretacji rzeczywistości w procesie 
badawczym (Knudsen, Tsoukas 2005a, s. 7−8). Innymi słowy, jak zauważa Suł-
kowski (2005, s. 59), „zarządzanie jest nauką, ponieważ jest społecznie konsty-
tuowane jako nauka, tzn. tworzy ją środowisko specjalistów, stanowione są we-
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wnątrzdyscyplinarne reguły dyskursu i instytucje naukowe, a wytwory zarzą-
dzania są uznawane za wiedzę naukową”.  
 Badacze przyjmują w swoich badaniach określone, i zinternalizowane zało-
żenia teoriopoznawcze, natomiast badania o charakterze epistemologicznym 
mają na celu refleksję nad tymi założeniami w kontekście próby odpowiedzi na 
pytanie o to, w jaki sposób określone założenia metateoretyczne wpływają na 
uzasadnianie ważności danych teorii, na ich konstrukcję i na konsekwencje wy-
nikające z ich praktycznego zastosowania. Jednocześnie badania epistemolo-
giczne zmierzają do zaproponowania kryteriów (również silnie nacechowanych 
normatywnie) oceny konkurujących ze sobą teorii stanowiących efekt działalno-
ści badawczej w naukach o zarządzaniu i wynikających z nich twierdzeń na te-
mat rzeczywistości. 
 Badania nad epistemologią nie mogą być wolne od wartościowania, ponie-
waż wiążą się z koniecznością przyjmowania określonych wartości i oceny dia-
gnozowanych rozwiązań teoriopoznawczych, które wpływają na sposób konsty-
tucji teorii organizacji i zarządzania i (tym samym) jednocześnie na sposób 
kształtowania rzeczywistości przez te teorie. Tym samym badania te nie mogą 
prowadzić do celu, jakim byłoby ostateczne rozstrzygnięcie na temat kryterium 
pozwalającego oceniać wiedzę pod kątem jej naukowości czy wiarygodności. 
Zajmowanie się płaszczyzną epistemologiczną nauk o zarządzaniu nie ma zmie-
rzać do ukonstytuowania niepodważalnych założeń, które pozwoliłyby na usta-
nowienie obiektywnego kryterium umożliwiającego całkowitą pewność w za-
kresie oddzielania wiedzy naukowej od nienaukowej czy wiedzy wiarygodnej od 
niewiarygodnej. Co prawda namysł nad naukowością czy wiarygodnością wie-
dzy jest przedmiotem badań epistemologicznych, jednak nie może on prowadzić 
do absolutnych rozwiązań.  
 Celem badań nad epistemologią nauk o zarządzaniu jest konfrontacja filozo-
ficznych podstaw konstytuujących założenia determinujące sposoby konstytucji 
wiedzy z dyscypliny zarządzania i próba oceny, jakie znaczenie mają poszcze-
gólne założenia w kontekście konstrukcji teorii organizacji i zarządzania oraz 
badań w naukach o zarządzaniu, a także jak określone założenia epistemologicz-
ne wpływają na relacje między teorią a praktyką. 
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Rysunek 1. Miejsce refleksji metateoretycznej w naukach o zarządzaniu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Knudsen, Tsoukas 2005a, s. 6. 
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 Badania nad epistemologią nie mogą być wolne od wartościowania, ponie-
waż wiążą się z koniecznością przyjmowania określonych wartości i oceny dia-
gnozowanych rozwiązań teoriopoznawczych, które wpływają na sposób konsty-
tucji teorii organizacji i zarządzania i (tym samym) jednocześnie na sposób 
kształtowania rzeczywistości przez te teorie. Tym samym badania te nie mogą 
prowadzić do celu, jakim byłoby ostateczne rozstrzygnięcie na temat kryterium 
pozwalającego oceniać wiedzę pod kątem jej naukowości czy wiarygodności. 
Zajmowanie się płaszczyzną epistemologiczną nauk o zarządzaniu nie ma zmie-
rzać do ukonstytuowania niepodważalnych założeń, które pozwoliłyby na usta-
nowienie obiektywnego kryterium umożliwiającego całkowitą pewność w za-
kresie oddzielania wiedzy naukowej od nienaukowej czy wiedzy wiarygodnej od 
niewiarygodnej. Co prawda namysł nad naukowością czy wiarygodnością wie-
dzy jest przedmiotem badań epistemologicznych, jednak nie może on prowadzić 
do absolutnych rozwiązań.  
 Celem badań nad epistemologią nauk o zarządzaniu jest konfrontacja filozo-
ficznych podstaw konstytuujących założenia determinujące sposoby konstytucji 
wiedzy z dyscypliny zarządzania i próba oceny, jakie znaczenie mają poszcze-
gólne założenia w kontekście konstrukcji teorii organizacji i zarządzania oraz 
badań w naukach o zarządzaniu, a także jak określone założenia epistemologicz-
ne wpływają na relacje między teorią a praktyką. 
 
3. Miejsce i znaczenie teorii krytycznej w naukach 
    o zarządzaniu 
 
 Wzrost refleksyjności badawczej w naukach o zarządzaniu możliwy jest 
dzięki namysłowi nad różnymi nurtami intelektualnymi zasilającymi podstawo-
we założenia epistemologiczne tych nauk. W dalszej części artykułu przedsta-
wione zostaną konsekwencje wynikające z przyjęcia założeń teorii krytycznej na 
grunt epistemologii nauk o zarządzaniu. Refleksja ta będzie czerpała inspirację 
ze schematu metatereotycznego zaproponowanego przez Joanne Duberley i Phi-
la Johnsona (2003a), którzy uwypuklili najważniejsze założenia filozoficzne 
charakteryzujące pozytywizm, postmodernizm i teorię krytyczną – traktowane 
jako źródła intelektualne nauk o zarządzaniu – pod kątem związanych z nimi 
typów refleksyjności badawczej. Teoria krytyczna traktowana jest tu jako swo-
ista synteza charakteryzująca się przezwyciężeniem niedoskonałości założeń 
dwóch pozostałych nurtów (zob. rysunek 2).  
 Na rysunku 2. przedstawione są trzy typy refleksyjności charakterystyczne 
dla badań przeprowadzanych w naukach o zarządzaniu, które osadzone są na 
określonych założeniach filozoficznych (dotyczących epistemologii i ontologii), 
charakteryzując odpowiadające tym założeniom nurty w nauce. Przedstawiony 
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schemat metateoretyczny nie jest oczywiście wyczerpujący i opiera się na arbi-
tralnej decyzji dotyczącej wyboru perspektyw i ich interpretacji. Niemniej jed-
nak proponowany podział ma dużą wartość heurystyczną, ponieważ pozwala na 
uwypuklenie kluczowych cech teorii krytycznej na mocy kontrastu z innymi 
orientacjami i na pokazanie znaczenia orientacji krytycznej dla badań podejmo-
wanych w naukach o zarządzaniu.  
 

Rysunek 2. Założenia filozoficzne charakteryzujące określone tradycje intelektualne stanowiące 
źródła dla badań w naukach o zarządzaniu i związane z nimi 

typy refleksyjności badawczej. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Duberley, Johnson 2003a, s. 1282. 

 
3.1. Teza: pozytywizm i refleksyjność metodologiczna 
 
 Refleksyjność metodologiczna charakteryzuje podejścia fundacjonalistyczne 
(lub stosując terminologię zaproponowaną przez Łukasza Sułkowskiego – fun-
damentalistyczne, zob. Sułkowski 2005), których przykładem jest orientacja 
pozytywistyczna (zob. np. Donaldson 2005). Przyjmuje się w niej założenia 
filozoficzne oparte na obiektywizmie epistemologicznym oraz realizmie ontolo-
gicznym. Obiektywistyczne ujęcie epistemologii zakłada możliwość istnienia 
wolnego od teorii języka obserwacyjnego – doświadczenie zmysłowe rzeczywi-
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stości dostarcza jedynej pewnej podstawy dla wiedzy naukowej i badań w na-
ukach o zarządzaniu. Prawda ma charakter korespondencyjny – badacz może 
analizować rzeczywistość w sposób obiektywny i odzwierciedlić w swojej teorii 
obiektywną rzeczywistość dzięki (wolnemu od wartościowania) zebraniu faktów 
konstytuujących rzeczywistość (Duberley, Johnson 2003a, s. 1282). Realizm 
ontologiczny wiąże się z kolei z założeniem, że rzeczywistość istnieje niezależ-
nie od ludzkiej świadomości i poznania.  
 Orientacja pozytywistyczna uprzywilejowuje świadomość badacza zajmują-
cego się naukami o zarządzaniu przyjmując, iż jest on zdolny do odkrycia 
„Pprawdy” na temat rzeczywistości ze względu na możliwość ukonstytuowania 
korespondencji pomiędzy językiem (wolnym od teorii) a światem zewnętrznym. 
Przedmiotem badań nauk o zarządzaniu jest w tej perspektywie jednoznacznie 
zdefiniowana organizacja oraz procesy zarządzania, które można poznać posłu-
gując się metodologią pokrewną przyrodoznawstwu, natomiast produkowana 
wiedza ma mieć charakter bezzałożeniowy i wolny od wartościowania (Sułkow-
ski 2005, s. 16-17). Nadrzędnym celem badawczym jest odkrycie istniejących  
a priori w rzeczywistości i dostępnych świadomości badawczej uniwersalnych 
związków przyczynowo-skutkowych dzięki weryfikacjonizmowi opartemu na 
empirycznym testowaniu rzeczywistości (np. na mocy eksperymentów czy ba-
dań ilościowych na reprezentatywnej próbie badanych). W perspektywie pozy-
tywistycznej „organizacje i zarządzanie można opisać za pomocą zamkniętego 
zbioru relacji przyczynowo-skutkowych, które opierają się na bezpośredniej 
analizie empirycznej oraz są neutralne aksjologicznie” (Sułkowski 2005, s. 17) 
 Nauka jest widziana przez pozytywistów jako ucieleśnienie racjonalności, 
natomiast same kryteria racjonalności rozpatruje się jako uniwersalne i niepod-
ważalne. Racjonalna metoda naukowa pozwala na znalezienie wiedzy ponadcza-
sowej, pewnej i rozwijającej się w sposób kumulatywny – tym samym uznaje 
się, że teorie i metody zarządzania mają charakter trwały i wiarygodny niezależ-
nie od warunków historycznych (Sułkowski 2005, s. 17−18). Przyjmuje się moż-
liwość sformułowania jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czym jest organiza-
cja, jakie są jej właściwości oraz w jaki sposób efektywnie nią zarządzać.  
 Refleksyjność badawcza ograniczona zostaje zatem w perspektywie pozy-
tywistycznej do refleksyjności metodologicznej: najważniejsza jest krytyka  
i ewaluacja „technicznych” aspektów partykularnej metodologii, a nie refleksja 
nad metateoretycznymi założeniami uzasadniającymi tę metodologię. Proces 
poznawania rzeczywistości powinien być oddzielony od procesu działania (Suł-
kowski 2005, s. 20). Wiąże się to z założeniem o konieczności analizowania 
użytej metodologii w kontekście dążenia do wyeliminowania przez badacza 
swojego wpływu na badaną rzeczywistość. Ten typ refleksyjności stanowi zatem 
swoiste narzędzie badawcze, które ma pozwolić badaczowi na rozwój obiektyw-
nego badania (Duberley, Johnson 2003a, s. 1284).  
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3.2. Antyteza: postmodernizm i dekonstrukcja/hiperrefleksyjność 
 
 Choć perspektywa postmodernistyczna charakteryzuje się niezwykłą złożo-
nością ze względu na wielość przyjmowanych perspektyw (sam termin „post-
modernizm” jest wieloznaczny), istnieje kilka zbieżnych idei konstytuujących tę 
płaszczyznę refleksji. Orientacja postmodernistyczna opiera się przede wszyst-
kim na odrzuceniu epistemologii obiektywistycznej oraz realizmu ontologiczne-
go, które charakteryzującą podejścia fundamentalistyczne (np. pozytywizm) i na 
przyjęciu założeń subiektywizmu i relatywizmu epistemologicznego i ontolo-
gicznego (Alvesson, Deetz 2005; Burrell, Cooper 1988). Tym samym odrzucona 
zostaje możliwość oddzielenia podmiotu poznającego od poznawanej rzeczywi-
stości. Postmodernistycznie zorientowani badacze w naukach o zarządzaniu 
(zob. np. Boje, Dennehy, Rosile, Summers 1997; Calás, Smircich 1999; Chia 
1995; Gergen, Thatchenkery 1998; Lawrence, Phillips 1998) podkreślają, że 
nauki te (podobnie jak wszystkie inne) nie są bezinteresowne ani obiektywne, 
ponieważ badacze – choć mogą żywić wewnętrzne przekonanie o neutralności 
normatywnej swoich sądów naukowych – zawsze pozostają nieświadomie uwa-
runkowani interesami zbiorowymi i indywidualnymi, natomiast ich odkrycie jest 
niemożliwą do zrealizowania utopią (Sułkowski 2005, s. 85).  
 Kluczowy dla ufundowania antytetycznego stanowiska względem pozytywi-
zmu jest postmodernistyczny zwrot językowy polegający przede wszystkim na 
uznaniu, że wiedza i prawda mają charakter językowy i są nieustannie otwarte 
na rewizję i krytykę, a znaczenia nie istnieją poza językiem, dzięki któremu 
nieustannie konstruujemy rzeczywistość (Duberley, Johnson 2003a, s. 1285; 
Gergen, Thatchenkery 1998). Wiedza w orientacji postmodernistycznej jest wy-
nikiem partykularnych gier językowych, kreujących pluralizm nieprzystawal-
nych rozumień rzeczywistości, które nie dostarczają żadnego uzasadnienia epi-
stemologicznego pozwalającego na preferencję któregokolwiek z rozumień 
względem innych (Lyotard 1997). Postmoderniści unikają formułowania jakich-
kolwiek zaleceń w zakresie dokonywania zmian na płaszczyźnie organizacji, 
wyrażając raczej tolerancję dla pluralizmu znaczeń i możliwości bez narzucania 
poprawnej wizji.  
 Dyskurs naukowy w orientacji postmodernistycznej nie jest dyskursem 
uprzywilejowanym: nauka musi być traktowana jedynie jako jedna z wielu par-
tykularnych tradycji rozbita na wiele gier językowych i pozbawiona uzasadnie-
nia dla głoszenia uniwersalistycznych idei (Sułkowski 2005, s. 88−89). Tym 
samym prawda – niezależnie czy pojmowana jako możliwy do osiągnięcia ra-
cjonalny konsensus czy korespondencja względem niezależnej rzeczywistości – 
w tej perspektywie nie stanowi wartościowego celu, jakiemu powinny służyć 
badania przeprowadzane w ramach nauk o zarządzaniu. Relatywistyczne rozu-
mienie poznania prowadzi zatem do odrzucenia przez postmodernistów idei 



Teoria krytyczna w epistemologii nauk o zarządzaniu 

 

21

postępu naukowego, a prawda nie stanowi również możliwej bazy moralnej dla 
praktyk menedżerskich (Duberley, Johnson 2003a, s. 1286). 
 Celem postmodernistycznej pracy intelektualnej jest przede wszystkim uka-
zywanie sprzeczności i konfliktów pomiędzy grami językowymi charakteryzują-
cymi się niewspółmiernością (incommensurability) – język produkuje tak wiele 
rzeczywistości, jak wiele jest możliwości opisu i wyjaśniania. Dzięki metodzie 
dekonstrukcji (Derrida 2004) możliwy jest demontaż konstrukcji językowych w 
celu ujawniania wrodzonych sprzeczności, założeń i różnych warstw znaczeń, 
które ukryte przed naiwnym czytelnikiem i nierozpoznane przez autora prowa-
dzą do marginalizacji jednych znaczeń kosztem innych (Duberley, Johnson 
2003a, s. 1286). Tym samym znaczenia konstytuujące życie organizacyjne czy 
nawet samo pojęcie organizacji rozpatrywane są zawsze jako nietrwałe, lokalnie 
usytuowane i możliwe do zdekonstruowania.  
 Podstawowe pytanie zadawane przez badaczy zorientowanych postmoderni-
stycznie dotyczy tego, jakie mechanizmy powodują uznanie określonego zna-
czenia za faktyczne i obowiązujące i jakie są konsekwencje wynikające z takie-
go uprzywilejowania (Duberley, Johnson 2003a, s. 1286). Każdy tekst zdaniem 
postmodernistów zawiera ukrytą logikę narracji determinującą sposób pojmo-
wania kwestii władzy, wiedzy czy autorytetu – każdy przedmiot zainteresowania 
nauk o zarządzaniu może podlegać dekonstrukcji (może to być na przykład kon-
cepcja „Total Quality Management”, zob. Lawrence, Phillips 1998 czy koncep-
cja zachowań organizacyjnych, zob. Boje, Dennehy, Rosile, Summers 1997). 
Celem dekonstrukcji nie jest jednak narzucanie określonych rozwiązań (ponie-
waż prowadziłoby to do ukonstytuowania dalszych nierówności przez hegemo-
niczny wpływ jednej wizji), ale refleksyjne oświetlenie pluralizmu alternatyw-
nych społecznych konstrukcji rzeczywistości. Cel ten ujmowany jako zalecenie 
dla badaczy z dyscypliny nauk o zarządzaniu, dotyczy powinności nieustannego 
dokonywania refleksyjnej dekonstrukcji przyjmowanych założeń w myśl idei, że 
dyskurs naukowy niczego nie odkrywa, lecz jedynie podtrzymuje rozmowę 
(Sułkowski 2005, s. 86). 
 
3.3. Synteza: teoria krytyczna i refleksyjność epistemiczna 
 
 Refleksyjność epistemiczna – charakterystyczna dla teorii krytycznej – wią-
że się dążeniem do unikania postmodernistycznego nihilizmu związanego 
z przyjęciem radykalnego relatywizmu, ale z jednoczesnym dążeniem do unika-
nia pozytywistycznej pułapki kreowania represyjnych dyskursów (Duberley, 
Johnson 2003a, s. 1289). Ten typ refleksyjności przede wszystkim zakłada ko-
nieczność dokonywania metateoretycznej refleksji nad założeniami filozoficz-
nymi w badaniach naukowych – założeniami, które badacze z dyscypliny nauk 
o zarządzaniu internalizują na mocy intersubiektywnej komunikacji jako człon-
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kowie określonej wspólnoty naukowej (Bourdieu 2009; Clegg, Hardy 1997). 
Refleksja ta obejmuje diagnozę wpływu partykularnego, społecznego usytuowa-
nia badacza na wyniki jego badań i tym samym uznanie, że różne wyniki badań 
mogą być w równym stopniu uzasadnione i ważne. Tym samym kluczowe 
w tym podejściu jest zanegowanie wizji świata jako obiektywnie dostępnej spo-
łecznej rzeczywistości i dążenie do denaturalizacji hegemonicznych dyskursów 
(np. konstytuowanych na mocy badań naukowych zorientowanych pozytywi-
stycznie i roszczących sobie pretensję do uniwersalnej ważności) poprzez uwy-
puklanie społeczno-kulturowego zakorzenienia badaczy produkujących te wizje. 
 Kluczowym przedstawicielem teorii krytycznej w naukach społecznych 
i jednocześnie reprezentantem refleksyjności epistemicznej jest Jürgen Haber-
mas, który na mocy koncepcji „idealnej sytuacji komunikacyjnej” dokonał w 
humanistyce swoistego zwrotu intersubiektywnego, przezwyciężającego zarów-
no patologie pozytywizmu (kreowanie hegemonicznych dyskursów), jak i post-
modernizmu (kryzys legitymizacji) (Duberley, Johnson 2003a, s. 1289; Haber-
mas 1972, 1983, 2002). Jego zdaniem legitymizacja wiedzy zależy od jej osa-
dzenia na konsensusie osiągalnym na mocy idealnej sytuacji komunikacyjnej, 
gdzie dyskursywnie osiągana zgoda pojawia się wtedy, gdy wywodzi się z ar-
gumentów i analiz niedeterminowanych koniecznością uciekania się do przymu-
su czy fałszu. Wspólny konsensus zakłada zatem konieczność dążenia do zgody nie 
tylko w odniesieniu do rezultatów komunikacji, ale także w zakresie reguł  
i logiki rozumowania, które do nich prowadzą (Duberley, Johnson 2003a, s. 1289).  
 Zdaniem Habermasa, założenia charakteryzujące epistemologię obiektywi-
styczną uodparniają badaczy na epistemologiczną samorefleksję (Habermas 
1972). Technicyzm i scjentyzm pozytywizmu efektywnie wyklucza debatę na 
temat etycznych wymiarów zarządzania i prowadzi do pasywnego, bezkrytycz-
nego odbioru wyników badań zarządzania przez publiczność organizacyjną. 
Zdaniem niemieckiego filozofa legitymizowana wiedza nie może i nie powinna 
być wynikiem uprzywilejowanej roli autorytatywnej wizji, lecz musi być wyni-
kiem niezakłóconej publicznej debaty i argumentacji. Wiedza uzyskuje swoją 
racjonalność nie na mocy egocentrycznego rozumowania zredukowanego do 
uprzywilejowanej jednostki, ale dzięki demokratycznie negocjowanym i spo-
łecznie konstruowanym definicjom rzeczywistości poprzez relacje społeczne 
ukonstytuowane pomiędzy ludźmi. Tym samym refleksyjność epistemiczna 
przybiera formę emancypacyjną, ponieważ zmierza do problematyzacji przyj-
mowanych jako oczywiste społecznych konstrukcji rzeczywistości, które ulo-
kowane są na płaszczyźnie różnych praktyk, interesów czy motywów konstytu-
ujących określone sposoby nadawania sensu wśród różnych społeczności (w tym 
wspólnoty naukowej) (Duberley, Johnson 2003a, s. 1289).  
 Warto zauważyć, że o ile Habermas zachowuje w swoim podejściu realizm 
ontologiczny, o tyle nie wskazuje, w jaki sposób zewnętrzna rzeczywistość mo-
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że odgrywać regulatywną rolę w zakresie kształtowania konstrukcji społecz-
nych. Niezależna rzeczywistość umożliwia i kształtuje procesy badawcze jedy-
nie na zasadzie sprzężenia zwrotnego – nie wskazuje zatem jedynie słusznych 
odpowiedzi na zadane pytania, gdyż wyniki badań zawsze pozostają możliwe do 
podważenia i zakwestionowania, ale kształtuje możliwość ich osiągania, formu-
łowania i komunikowania. 
 Refleksyjność epistemiczna odgrywa zatem kluczową rolę w kontekście 
konstytucji wiedzy refleksyjnej będącej efektem denaturalizacji praktyk spo-
łecznych – w tym badań naukowych podejmowanych przez badaczy w dyscy-
plinie zarządzania. Krytyczna autorefleksja pozwala podawać w wątpliwość 
przyjęte założenia teoriopoznawcze czy odnosić się świadomie do założonych 
celów badawczych i poszukiwać sensowych alternatyw. Nie prowadzi to jednak 
do nihilizmu opartego na skrajnym relatywizmie, ponieważ refleksja na temat 
refleksji ograniczona jest przez dostępne warunki społeczno-kulturowe kształtu-
jące nasze sposoby rozumienia.  
 Warto dodać, że zdaniem radykalnych pedagogów (Giroux, Witkowski 
2010; Freire 2001) i przedstawicieli nurtu krytycznego zorientowanych na kry-
tyczną diagnozę edukacji menedżerskiej (Contu 2009; Grey 2004) refleksyjność 
epistemiczna powinna stanowić podstawę dla procesów edukacji (w tym eduka-
cji menedżerskiej, zob. Zawadzki 2010), w których autentyczny dialog prowa-
dziłby do emancypacji podmiotów na mocy autorefleksji nad własną sytuacją 
egzystencjalną (por. Zawadzki 2009a). 
 Kluczowym wnioskiem wynikającym z analizy roli refleksji epistemicznej 
dla badań naukowych podejmowanych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu jest 
fakt, iż refleksja ta prowadzi do rekonceptualizacji (na mocy autorefleksji) zało-
żeń czy rozumień przyjmowanych przez badaczy, a także do podejmowania 
przez nich prób nasycania refleksyjnością i krytycznym zmysłem zarówno in-
nych badaczy wchodzących w skład wspólnoty naukowej zarządzania, jak i lu-
dzi zaangażowanych w działania organizacyjne. Badania wykorzystujące teorię 
krytyczną nie mają zatem zmierzać do odkrywania obiektywnych, uniwersal-
nych prawd na temat rzeczywistości organizacyjnej, ale mają skutkować ukazy-
waniem alternatywnych możliwości interpretacji i rozumienia różnych aspektów 
zarządzania, w tym działania w organizacji i wzrostem krytycznej refleksyjności 
w celu przezwyciężenia hegemonicznych wpływów represyjnych dyskursów 
uznawanych za naturalne. Nie ma to jednak skutkować skrajnym relatywizmem 
związanym z niekończącym się procesem dekonstrukcji i fragmentacją nie-
współmiernych dyskursów, ale ma zmierzać do konsensusu opartego na intersu-
biektywnej komunikacji znaczeń.  
 Podsumowując warto zauważyć, że badania kierowane przez refleksyjność 
epistemiczną (ucieleśnione w teorii krytycznej) z jednej strony wykraczają poza 
refleksyjność metodologiczną (pozytywizm), ponieważ badacz nie jest tu poj-
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mowany jako autonomiczny, obiektywny diagnosta rzeczywistości, ale jako 
podmiot uwikłany w kontekst społeczno-kulturowy, który produkuje partykular-
ne i krytykowalne wizje rzeczywistości. Z drugiej jednak strony nie oznacza to 
wpadania w pułapkę relatywizmu stanowiącego podstawę dla hiperrefleksyjno-
ści, ponieważ w gruncie rzeczy zakłada się wiarę w możliwość osiągnięcia 
prawdy opartej na konsensusie.  
 Główną rolą badań kierowanych przez teorię krytyczną jest demokratyzacja 
relacji społecznych pozwalająca na wzrost jakości komunikacji i refleksyjności. 
W kontekście badań w naukach o zarządzaniu oznacza to dążenie do stawiania 
nowych pytań, prób dokonywania alternatywnych interpretacji istniejących pro-
blemów, kreowania nowych problemów badawczych i uwrażliwianie na ko-
nieczność dokonywania krytycznej autorefleksji. Zestawienie cech charaktery-
stycznych dla trzech omówionych typów refleksyjności i związanych z nimi 
orientacji badawczych przedstawia rysunek 3. 
 

Rysunek 3. Cechy orientacji badawczych w naukach o zarządzaniu 
Orientacja 
badawcza 

Typ  
refleksyjności Cel Proces 

badawczy Wynik Typ 
badacza 

Pozytywizm Metodologiczna 
Obiektywne 
zbadanie 
rzeczywistości

Usuwanie 
błędów 
metodolo-
gicznych 

Reprodukcja 
status quo Ekspert 

Postmoder-
nizm 

Dekonstruk-
cyjna 

Odkrycie 
alternatyw-
nych dyskur-
sów 

Dekonstrukcja
Rozwój no-
wych dyskur-
sów 

Dekonstruktor 

Teoria  
krytyczna Epistemiczna Emancypacja  

Krytyczna 
diagnoza 
świadomo-
ści/dyskursu 

Denaturalizacja Krytyczny 
facylitator 

Opracowanie własne na podstawie: Duberley, Johnson 2003a, s. 1293. 

 
 Badania kierowane przez refleksyjność epistemiczną – charakterystyczne dla 
teorii krytycznej stanowiącej podstawową inspirację intelektualną dla nurtu kry-
tycznego w naukach o zarządzaniu – charakteryzują się następującymi cechami: 
ich głównym celem jest zmiana społeczna na mocy emancypacji rozumianej 
jako wzrost refleksyjności krytycznej zarówno wśród badaczy zarządzania (au-
torefleksja metateoretyczna), jak i osób zaangażowanych w edukację menedżer-
ską oraz działalność organizacyjną. Emancypacja pozwala na refleksyjny opór 
względem destrukcyjnych dyskursów (kontroli, władzy, racjonalności instrumen-
talnej itd.), ucieleśnionych tak w tekstach naukowych z dyscypliny zarządzania,  
w świadomości badaczy, jak i w świadomości uczestników organizacji (w tym 
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menedżerów) i edukacji. Proces badawczy opiera się w głównej mierze na kry-
tycznej diagnozie tekstów (naukowych, popularnonaukowych) z dyscypliny za-
rządzania, krytycznej diagnozie świadomości naukowej innych badaczy i krytycz-
nej analizie świadomości osób zaangażowanych w procesy organizowania ikształ-
cenia i zarządzania. Wynikiem badań jest przede wszystkim denaturalizacja zasta-
nego porządku (traktowanego powszechnie  jako naturalny i oczywisty przez ba-
daczy z dyscypliny zarządzania czy przez uczestników organizacji) związana z 
transformatywną redefinicją zastanego status quo, prowadząca do zmiany spo-
łecznej i ukonstytuowania nowego (podważalnego) konsensusu.  
 Rola badacza polega przede wszystkim na krytycznej interwencji w płasz-
czyznę swojej świadomości, jak i świadomości innych badaczy i badanych akto-
rów mająca na celu emancypację. Emancypacja i upełnomocnienie mają zatem 
obejmować zarówno badaczy, podmioty uczestniczące w procesach kształcenia 
menedżerskiego, jak i członków organizacji dzięki inspirującej konstrukcji tek-
stów naukowych z dyscypliny zarządzania, procesowi krytycznej debaty we 
wspólnocie naukowej, badaniom partycypacyjnym opartym na krytycznej etno-
grafii (zob. Duberley, Johnson 2009) czy dzięki krytycznemu dialogowi w pro-
cesie edukacji menedżerskiej wykorzystującej krytyczne publikacje (zob. Contu 
2009).  
 
4. Podsumowanie 
 
 Badania naukowe przeprowadzane w naukach o zarządzaniu powinny cha-
rakteryzować się wysokim poziomem refleksyjności na płaszczyźnie epistemo-
logicznej. Wybór założeń epistemologicznych i związanych z nimi określonych 
tradycji naukowychzałożeń normatywnych ma kolosalne znaczenie zarówno w 
kontekście sposobu badania rzeczywistości organizacyjnej, jak i interpretacji 
wyników, a także w perspektywie zmieniania tej rzeczywistości. Krytyczna au-
torefleksja nad przyjmowanymi założeniami filozoficznymi w badaniach prowa-
dzonych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu to zatem kwestia nie tylko rzetelności, 
ale i etyki badawczej. 
 W artykule poprowadziłem refleksję nad epistemologią nauk o zarządzaniu 
pokazując rolę i znaczenie teorii krytycznej dla badań nad światem zarządzania  
i organizowania. Refleksyjność epistemiczna jako cecha badań kierowanych 
przez założenia teorii krytycznej charakteryzuje się głębokim poziomem autore-
fleksji nad podstawami filozoficznymi prowadzonych badań. Ten typ refleksyj-
ności stoi w opozycji względem refleksyjności metodologicznej charaktery-
stycznej dla orientacji pozytywistycznej, w której roszczenie do Obiektywizmu 
eliminuje konieczność rozpatrywania założeń epistemologicznych jako silnie 
nacechowanych normatywnie i zakorzenionych w partykularnych tradycjach 
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intelektualnych. Teoria krytyczna przezwycięża również braki orientacji post-
modernistycznej, w której dekonstrukcjonizm i hiperrefleksyjność mogą prowa-
dzićą do nihilizmu poznawczego. 
 Warto zatem nasycać badania w dyscyplinie nauk o zarządzaniu założeniami 
filozoficznymi charakterystycznymi dla teorii krytycznej. Pozwala ona nie tylko 
na krytyczną autorefleksję epistemologiczną, ale także na troskę o podmiotowy 
wymiar egzystencji jednostek zaangażowanych w procesy organizowania i za-
rządzania. Przezwyciężenie dominującej, pozytywistycznej orientacji polskiego 
dyskursu nauk o zarządzaniu na rzecz perspektywy krytycznej to jedno z naj-
ważniejszych wyzwań, jakie stoją współcześnie przed tymi naukami. 
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sciences 

Summary 

 

Every scientific research in management sciences is determined 
by the meta-theoretical assumptions on an epistemological level. 
The aim of the article is to analyze consequences of adaptation of 
critical theory’s assumptions to the epistemological field of man-
agement sciences. Criciticalal theory is shown as an orientation 
which overcomes the lacks and mistakes of positivist and post-
modernist orientations. 

 

 




