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Kilka uwag o metodologii nauk o zarządzaniu

Porównywanie konkurencyjnych metodologii

Szkic niniejszy nie zawiera szczegółowego omówienia poglądów na metodologię nauk 
o zarządzaniu. Zajmuje się raczej kwestiami ogólniejszymi, nie roszcząc sobie przy 
tym pretensji do kompletności czy systematyczności. Jego podstawowym celem jest 
poddanie pod dyskusję pewnej koncepcji dotyczącej problemu porównywania konku-
rencyjnych programów badawczych w naukach o zarządzaniu.

W pracy zawierającej rozważania metodologiczne nie od rzeczy będzie zacząć od 
pojęcia „metodologia”. Wydaje się to tym ważniejsze, że pomysły metodologiczne lu-
dzi uprawiających nauki szczegółowe są, niestety, zbyt często formułowane pod wpły-
wem lektur metodologicznych. Dobrym przykładem w bliskiej zarządzaniu dziedzinie 
– a mianowicie ekonomii – są poglądy metodologiczne wybitnego ekonomisty Mar-
ka Blauga, będące systematycznym zastosowaniem w dziedzinie ekonomii metodolo-
gii popperowskiej czy „postpopperowskiej” (Blaug, 1995). Nie negując prawidłowo-
ści prezentowanych przez niego wywodów, chcemy tylko stwierdzić, iż mechaniczne 
aplikowanie w swojej dziedzinie gotowych schematów metodologicznych jest raczej 
mało płodne poznawczo. Wydaje się, że pokusa, która każe naukowcom zaufać temu, 
co twierdzą metodolodzy, wynika z przekonania, że istnieją jacyś fachowcy od me-
tody, którzy znają ją lepiej od nas samych i dadzą nam jednoznaczne przepisy na jej 
stosowanie.

Tymczasem warto sobie uświadomić dwa proste fakty, które burzą wszelkie nadzie-
je na to, że ktoś, jakiś metanaukowiec, za naukowców załatwi ich wątpliwości meto-
dologiczne. Pierwszy z tych faktów jest taki, że nie ma jednej metodologii opisowej. 
Metodologii jest praktycznie rzecz biorąc tyle, ilu jest metodologów. Różnią się oni od 
siebie zarówno poglądami na to, jak właściwie opisać strukturę teorii naukowych, jak 
i na to, jak opisać ich funkcję eksplanacyjną; różnią się także sposobami ich klasyfi-
kacji. W różny sposób widzą oni też historyczny rozwój nauki i czynniki wpływające 
na ten rozwój. Drugi zaś fakt jest taki, że nie ma jednej metodologii normatywnej. Nie 
ma jednego przepisu na prawidłową strukturę teorii naukowej, ani na właściwy spo-
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sób wyjaśniania faktów. Oczywiście nie chodzi tu o „jeden” – w sensie „uniwersalny” 
– stosujący się do wszelkich nauk, bo tego nikt od metodologii nie wymaga. Chodzi 
o to, że różnie te przepisy, właściwe dla danej dziedziny nauki, widzą najrozmaitsi me-
todolodzy. Metodologia jest po prostu nauką, jak każda inna.

Być może najbliższy prawdy pogląd na metodologię sformułował Kazimierz Ajdu-
kiewicz. Porównał ją do gramatyki. Tak jak gramatyka kodyfikuje faktyczne reguły 
użycia języka, tak metodologia kodyfikuje używane w praktyce naukowej reguły po-
stępowania. Językiem można posługiwać się w prawidłowy sposób, nie znając grama-
tyki, choć w trudniejszych przypadkach warto do niej zerknąć. Naukę można bardzo 
dobrze uprawiać, nie znając metodologii, choć czasami może być ona pomocna (Ajdu-
kiewicz, 1985). Z porównania tego można wyciągnąć dwie konsekwencje. Po pierwsze 
– istnieją różne równoprawne kodyfikacje języka, a po drugie – język się zmienia. Jeśli 
przełożymy to na pojęcia filozofii nauki, to musimy uznać, że mogą istnieć konkuren-
cyjne metodologie (zarówno w sensie opisowym, jak i normatywnym), które czasami 
można porównać i ocenić za pomocą jakichś kryteriów, a czasami nie – gdy na przy-
kład metodologie te formułowane są ze względu na inny cel. Ponadto – jeśli zmieniają 
się reguły stosowane w nauce, musi też zmienić się metodologia.

I tu dochodzimy do jądra problemu. Chodzi nam przecież w ostateczności o meto-
dologię normatywną. Naukowcy interesujący się metodologią nie robią tego po prostu 
z ciekawości, jak wygląda faktycznie uprawianie nauki, lecz z chęci posiadania pra-
widłowych reguł uprawiania nauki. Tymczasem stan faktyczny jest taki, że reguły te 
mogą być różnie opisywane. Różnie mogą być formułowane normatywne cele nauki, 
różnie prawidłowa struktura teorii, odmiennie właściwe zasady oceniania teorii, nie 
mówiąc już o bardziej praktycznych zasadach. Założeniem powyższych i poniższych 
rozważań jest, że reguły te kształtują się przede wszystkim w praktyce naukowej, a je-
dynie wtórnie i pomocniczo są kodyfikowane przez metodologię. Postęp w metodolo-
gii polega zatem na uważnym obserwowaniu praktyki naukowej i próbie wyciągnięcia 
z niej tego, co najbardziej wartościowe. Z takiego postawienia sprawy wynikają dwa 
postulaty, które jak się wydaje można postawić przed naukowcami, zwłaszcza w dzie-
dzinie dopiero rozwijającej się, tak jak nauki o zarządzaniu. Pierwszy postulat nazwę 
postulatem pluralizmu, a drugi – postulatem logiki dyskursu.

Poprawne reguły uprawiania nauki kształtują się dopiero w toku jej rozwoju, a za-
tem wydaje się rozsądne nieeliminowanie a priori jakichkolwiek metodologii. Dopiero 
porównując wyniki, jakie one dają, i to w ciągu dłuższego czasu, jesteśmy w stanie 
ocenić ich wartość. Tak samo szkodliwe wydaje się uleganie pokusie formułowania 
„prawidłowej” metodologii, jeśli mielibyśmy rozumieć przez nią swego rodzaju algo-
rytm, regulujący krok po kroku, jak należy uprawiać daną dziedzinę nauki (co oczy-
wiście nie oznacza, że nie powinniśmy respektować pewnych, już dokonanych ustaleń 
metodologicznych – o czym za chwilę). W jednym i w drugim wypadku niepotrzebnie 
wykluczamy jakieś idee, które kiedyś mogą przynieść owoce. Ogólnie rzecz ujmując 
– ponieważ teraz nie wiemy, jakie wyniki przyniosą obecne dyskusje, warto pochylić 
się z uwagą nad każdą metodą uprawiania nauki, gdyż nie jest wykluczone, iż to ona 
w przyszłości okaże się płodna poznawczo.

I tu pojawia się druga kwestia – a mianowicie dyskurs naukowy. Wykształcanie się 
metodologii dokonuje się poprzez proces porównywania różnych poglądów. Konfron-
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towanie wyników badawczych i metod, za pomocą których osiągnięto te wyniki, jest 
jedynym sposobem weryfikowania tychże metod. Kooperacja w nauce polega na ście-
raniu się idei. Co za tym idzie, kluczowe jest trzymanie się takich reguł dyskusji, które 
pozwalają na owocną konfrontację różnych koncepcji. Na pewno jedną z tych reguł jest 
formułowanie poglądów spójnych logicznie. Z poglądów niespójnych można bowiem 
wyciągać dowolne konsekwencje, a co za tym idzie – nie nadają się one do dyskusji. 
Druga reguła to formułowanie poglądów, którym przynajmniej w zasadzie da się za-
przeczyć; kolejna to formułowanie poglądów śmiałych, nawet jeśli miałyby okazać się 
błędne. Oczywiście podstawową zaletą naukowca jest rzetelność i dbałość o szczegóły, 
jeśli jednak miałoby to skutkować jedynie powielaniem znanych tez, to w małym stop-
niu przyczynia się to do rozwoju nauki. Z punktu widzenia nauki jako całości błędne po-
glądy pojedynczych osób nie są tak ważne, jak to, czy poglądy te pobudzają do dyskusji. 
I tak – jeśli są błędne – zostaną skorygowane przez innych. Z tym dodatkowym zyskiem, 
że w procesie sprawdzania tych poglądów pojawią się nowe horyzonty badawcze.

Jest zresztą charakterystyczną cechą współczesnej nauki przesunięcie ciężaru z lo-
giki dzieła naukowego na logikę dyskursu. W czasach, w których kształtowała się 
nowożytna nauka, była ona dziełem nielicznych wybitnie uzdolnionych jednostek. For-
mułowały one wielkie, obejmujące duży zakres zjawisk, teorie. Rola twórczych jed-
nostek była ogromna. Dzisiaj naukowcy dopracowują się systematycznie cząstkowych 
wyników. Współczesna nauka jest raczej ogromną maszynerią, w której poszczególni 
naukowcy są jedynie małymi trybikami z nikłymi szansami na samodzielne stworze-
nie przełomowej teorii. Wartość tych trybików mierzy się tym, co wnoszą one do funk-
cjonowania całej maszyny. Bardziej liczy się kooperacja (rozumiana jako ścieranie się 
poglądów) niż samodzielne dzieło.

Wobec sformułowanych powyżej postulatów i poglądów na metodologię można by 
postawić zarzut relatywizmu, w szczególności historycznego. Skoro bowiem metodo-
logia kształtuje się w toku rozwoju nauki, oznaczać by to mogło, że nie ma ponadcza-
sowych kryteriów oceniania teorii. Zostałyby one zrelatywizowane do aktualnego kon-
tekstu historycznego, zamieniając naukę w rodzaj gry, której zasady ewoluują w czasie, 
bez koniecznego związku z funkcją poznawczą. Pogląd ten występujący w różnych 
wersjach, i w mniej lub bardziej ostrych postaciach, nie jest nowością w filozofii nauki 
(Amsterdamski, 1983). Streszczenie dyskusji na ten temat zajęłoby grubą księgę, nie 
prowadząc nas bynajmniej do konkluzji. Chcielibyśmy jednak zaproponować tu pewne 
hipotetyczne rozwiązanie tego problemu, opierające się na dobrze znanym odróżnieniu 
języka i metajęzyka, które pozwoliłoby uniknąć pułapki relatywizmu, z drugiej zaś 
strony nie skazywałoby nas na trzymanie się określonej, raz na zawsze danej metodo-
logii. Aby przedstawić to rozwiązanie, wprowadźmy rozróżnienie reguł naukowych 
i metareguł naukowych. Pierwsze z nich tworzą zbiór kryteriów służących do ocenia-
nia teorii w ramach danej metodologii, drugie zaś – zbiór kryteriów (niekoniecznie 
jest to zbiór rozłączny z pierwszym) służących porównywaniu metodologii (to znaczy 
proponowanych przez nie kryteriów).

Wydaje się, że aby uniknąć pułapki relatywizmu, musimy przyjąć pewien zbiór me-
tareguł, dzięki którym możemy oceniać konkurujące metodologie. Nie należy przy 
tym rozumieć tych metareguł w taki sposób, jakby dało się z nich wyprowadzić naj-
lepszą metodologię. Są to raczej kryteria porównywania metodologii, zaś metodologie 
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te zawsze muszą być efektem twórczego wysiłku. Co więcej, mogą nadal powstawać 
nowe metodologie i wtedy na podstawie tych kryteriów trzeba na nowo podjąć trud po-
równywania nowych metodologii ze starymi. Kryteria te są dobrze znane i proponuję 
tu ich minimalny zestaw.

Pierwszym z nich jest prawda definiowana w sensie klasycznym. Nie wchodząc tu 
dokładniej w kwestię relacji zdań do rzeczywistości, która chyba zresztą została do-
statecznie wyjaśniona przez Alfreda Tarskiego, twierdzimy, że podstawą nauki jest 
opieranie się na twierdzeniach, co do których można orzekać prawdę lub fałsz. Nie 
znaczy to, że dobra metodologia musi prowadzić do teorii, z których wynikają zdania 
prawdziwe, a jedynie do takich, co do których da się rozstrzygnąć, czy takie są. Kry-
terium to należy rozumieć dwojako:
1) Spośród dwu metodologii należy wybrać tę, która prowadzi do teorii rodzących kon-

sekwencje, które można oceniać w kategoriach prawdy, to znaczy orzekać o nich 
prawdę lub fałsz. Jest to minimalny próg, który muszą przekroczyć teorie (a zatem 
metodologie, na których oparte są te teorie), aby uznać je za naukowe. Odrzucamy 
zatem za pomocą tej reguły na przykład takie metodologie i odpowiadające im teo-
rie, których celem jest opieranie się na zdaniach, które nie mogą się okazać prawdzi-
we lub fałszywe.

2) Spośród dwu metodologii należy wybrać taką, która prawidłowo zakłada o pew-
nej kategorii zdań teorii, że o tej kategorii można sensownie orzekać prawdziwość 
lub fałszywość. Inaczej ujmując – jeśli w ramach danej teorii czy koncepcji istnieje 
zbiór zdań, o których nie da się stwierdzić, czy są one prawdziwe, a odpowiednia 
metodologia twierdzi, że da się to stwierdzić, to metodologię tę należy odrzucić. 
Sens tej reguły wyjaśnimy poniżej, omawiając regułę trzecią.
Druga reguła wiąże się z pierwszą. Mówi ona, że dobra metodologia zakłada, iż na-

sze koncepcje teoretyczne mają być spójne logicznie, a zatem nie tolerujemy sprzecz-
ności. Gdybyśmy bowiem takie sprzeczności tolerowali, musielibyśmy pogodzić się 
z tym, że z naszej teorii wynikają dowolne konsekwencje.

Trzecia reguła, podobnie jak druga, jest aprioryczna. Mówi ona, że prawdziwość 
zdania ogólnego można uznać jedynie wtedy, gdy wykazano prawdziwość wszystkich 
zdań szczegółowych wchodzących w skład tego zdania ogólnego. Regułę tę łącznie 
z pierwszą wykorzystał Karl Popper, formułując argument przeciw weryfikacjonizmo-
wi. Zwolennicy weryfikacjonizmu twierdzili bowiem, iż celem nauki jest uzasadnianie 
praw nauki (zdań ogólnych) na podstawie znajomości zdań empirycznych (zdań szcze-
gółowych). Tymczasem, w praktycznie każdym wypadku nie jesteśmy w stanie poznać 
wszystkich zdań empirycznych, a zatem nie jesteśmy w stanie wykazać prawdziwości 
zdania ogólnego. Co za tym idzie – metodologia twierdząca, iż możemy sensownie 
używać pojęcia prawdziwości wobec tych zdań ogólnych, zgodnie z regułą pierwszą 
nie może być uznana za poprawną. Jak widać, w powyższej argumentacji prawda peł-
ni – używając określenia Poppera – rolę „idei regulatywnej”, nie jest tylko kryterium 
oceny zdań teorii, ale służy do porównywania metodologii. Warto przy tym pamiętać 
o szczególnej asymetrii, która zachodzi w tym wypadku, a mianowicie o tym, że sen-
sownie można o teorii orzekać jej fałszywość. Stąd zaś płynie postulat, aby formuło-
wać takie teorie, o których przynajmniej w zasadzie można orzec, że są fałszywe.



Kilka uwag o metodologii nauk o zarządzaniu 73

Czwarta reguła mówi, że spośród dwu metodologii wybieramy tę, na bazie której 
powstają teorie dające lepsze wyjaśnienia. Zakłada ona, że podstawową funkcją nauki 
jest funkcja eksplanacyjna. Dopuszczamy tu możliwość, że mogą istnieć inne pobocz-
ne cele naukowe, jak na przykład opis faktów czy trafne prognozowanie, które przecież 
niekoniecznie wiąże się z posiadaniem koncepcji wyjaśniających. Niemniej traktujemy 
jako najcenniejsze w nauce udzielanie odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”. Zatrzymaj-
my się chwilę przy tej regule, bowiem jej status jest odmienny niż pozostałych.

Po pierwsze – jest ona regułą, którą musimy traktować jako historyczną, co oznacza, 
że obecnie poglądem najbliższym prawdy wydaje się pogląd, iż chodzi o wyjaśnienia. 
Przez długi jednak czas tak nie było. W czasach, kiedy powstawała nowożytna nauka, 
wydawało się, że celem nauki jest formułowanie dobrze uzasadnionych praw nauko-
wych. Fakty miały nie tyle być wyjaśniane, co raczej miały być podstawą do budowa-
nia praw naukowych. Ten stary pogląd został zakwestionowany dopiero w XX wieku 
przez Carla Hempela oraz Paula Oppenheima, którzy zaproponowali słynny model 
wyjaśniania przez odwołanie się do prawa wyższego rzędu. Model ten był wielokrotnie 
krytykowany, w szczególności z powodu zakładanej w nim symetrii pomiędzy wyja-
śnieniami i predykacjami, niemniej twierdzenie, że celem nauki są wyjaśnienia, jest 
dziś poglądem standardowym. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości będziemy 
w stanie lepiej i inaczej określać funkcję nauki (Watkins, 1989).

Po drugie – reguła ta nie mówi, że istnieje tylko jeden prawidłowy schemat wyja-
śniania. Dopuszczamy zatem możliwość stosowania różnych koncepcji wyjaśniania, 
w zależności na przykład od specyfiki danej dziedziny nauki, w szczególności od jej 
przedmiotu.

Po trzecie – reguła ta nie jest kryterialna. Pozornie bowiem wiemy, o co chodzi 
– o błysk zrozumienia, który pojawia się w momencie, kiedy potrafimy odpowiedzieć 
na pytanie „dlaczego?”. Niemniej w praktyce odpowiedź na pytanie, która metodologia 
daje nam lepsze zrozumienie rzeczywistości, jest trudna. Każdorazowo porównując 
koncepcje wyjaśniania proponowane przez metodologie, musimy na nowo podejmować 
trud ich oceny. W gruncie rzeczy nie wiemy, co to są satysfakcjonujące wyjaśnienia, 
lecz raczej odkrywamy to.

Ten zbiór czterech reguł można by rozszerzać o inne kryteria. Na przykład można 
by zaproponować kryterium nakazujące wybór metodologii, która prowadzi do teorii 
prostszych niż konkurencyjne metodologie, lub takiej, która prowadzi do teorii bardziej 
zunifikowanych. Wydaje się jednak, że kryteria te są o wiele bardziej dyskusyjne.

Metodologia a paradygmat

Potrzebny jest jeszcze jeden komentarz na temat użycia terminu „metodologia”. Często 
i chyba zasadnie jest on używany wymiennie z terminem „szkoła naukowa”, ewentu-
alnie „program badawczy”. Mamy wtedy na myśli pewien zbiór założeń o bardzo roz-
maitym charakterze, począwszy od metafizycznych czy epistemologicznych, poprzez 
określenie przedmiotu badań, sposobu konstruowania wyjaśnień, a skończywszy na 
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praktycznych zaleceniach dotyczących uprawiania nauki. Ten zbiór założeń, który czę-
sto nie jest wyrażany wprost i formułowany systematycznie, bywa z reguły podawany 
w stylistyce opisowej. W istocie pełni on jednak funkcję normatywną, bowiem jest 
selektorem pozwalającym oddzielać teorie (czy szerzej: koncepcje) poprawne (zgodne 
z założeniami) od niepoprawnych (niezgodnych). Jest zatem pewną metodologią nor-
matywną formułowaną implicite.

Tak rozumiana metodologia ma bliski związek z pojęciem „paradygmat naukowy”. 
Pojęcie to, notorycznie wieloznaczne, używane jest głównie w celu wyjaśnienia pro-
cesu rozwoju nauki. Uważa się, że w okresie tak zwanej nauki normalnej, to znaczy 
pomiędzy rewolucjami naukowymi, panują szeroko przyjmowane wzorce rozwiązy-
wania problemów naukowych, czyli paradygmaty. Wzorce te obejmują bardzo ogólne 
założenia natury metafizycznej, epistemologicznej oraz dotyczące poprawnych sche-
matów wyjaśnień, które przyjmowane są przez społeczność naukową. Determinują one 
poprawny sposób uprawiania nauki. Czym zatem różni się pojęcie tak rozumianego 
paradygmatu od zdefiniowanego powyżej pojęcia metodologii implicite (szkoły nauko-
wej czy programu badawczego)? Różni się ono przede wszystkim stopniem ogólności 
oraz poziomem akceptacji w społeczności naukowej. Metodologie implicite przyjmują 
bowiem założenia o mniejszym stopniu ogólności i akceptowane są jedynie przez pew-
ną część społeczności naukowej.

W praktyce problem porównywania szkół czy programów badawczych (metodologii 
implicite) najbardziej zaprząta uwagę naukowców, gdyż to właśnie w polemikach pomię-
dzy szkołami wychodzą na jaw różnice metodologiczne. Każdy naukowiec wchodzący 
w takie polemiki staje się de facto metodologiem. Rzecz jasna, kwestie te pojawiają się 
w jeszcze większym nasileniu, gdy dochodzi do zmiany paradygmatu, a więc w okresie 
rewolucji naukowej, są to jednak sytuacje nietypowe i zdarzające się rzadko.

Wydaje się, że na podstawie tego, co zaproponowano w poprzednim punkcie, można 
sformułować rodzaj minimalistycznego metodologicznego programu badawczego, któ-
rego realizacja mogłaby pomóc w rozstrzyganiu takich dyskusji, przynajmniej w okre-
sie „nauki normalnej”. Zawierałby się on w pięciu punktach:
1) Prowadź dyskusje metodologiczne i dopuszczaj do nich wiele poglądów.
2) Stosuj kryterium prawdy, porównując metodologie. Badaj, czy dana teoria ma konse-

kwencje, o których da się orzekać prawdziwość. Sprawdzaj, czy metodologia sensow-
nie zakłada o pewnych kategoriach zdań teorii, że da się o nich orzekać prawdziwość.

3) Sprawdzaj, czy metodologie nie prowadzą do niespójności w teoriach. Czasami nasze 
założenia metodologiczne prowadzą do „pęknięć logicznych” w naszych koncepcjach.

4) Badaj, czy metodologia nie ma na celu wykazywania prawdziwości zdań ogólnych. 
5) Porównuj i oceniaj koncepcje wyjaśnień zakładane przez metodologie.
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Propozycja metodologii nauk o zarządzaniu

Spośród wszystkich dziedzin wiedzy najbliższą naukom o zarządzaniu, jak się wydaje, 
jest ekonomia. Zarządzanie jest gałęzią wiedzy pokrewną ekonomii, niemniej stosun-
kowo młodą. Ekonomia rozwiązała już wiele problemów, przed którymi stoi zarządza-
nie i przeszła ewolucję, którą być może w jakiś podobny sposób przejdzie zarządzanie. 
Dlatego rodzi się pokusa, aby spojrzeć na problemy metodologii zarządzania z per-
spektywy ekonomii i prognozować rozwój nauk o zarządzaniu na podstawie rozwoju 
ekonomii. Można by zatem opisać pewną obiecującą metodologię nauk o zarządzaniu. 
Oczywiście jest to zawodna metoda rozumowania, gdyż, jak już wspomniano (patrz: 
postulaty pluralizmu i logiki dyskursu), przyszła metodologia będzie wynikiem selek-
cji metod naukowych w procesie dyskursu naukowego, ale wydaje się, że można zary-
zykować wyciągnięcie pewnych wniosków per analogiam.

Ta prognozowana, obiecująca metodologia opierałaby się na następujących założeniach:
– wyraźniejszym oddzieleniu w zarządzaniu komponentu naukowego (wyjaśniające-

go) od czegoś, co można by nazwać inżynierią zarządzania, czyli zestawu praktycz-
nych reguł dla zarządzających organizacjami;

– budowaniu teorii wyjaśniających zachowania w ramach organizacji, odwołujących 
się do bardzo ogólnych założeń, w szczególności natury psychologicznej;

– matematyzacji pojęć używanych w zarządzaniu i formalizacji języka;
– użyciu metod statystycznych.

Jeśli chodzi o pierwsze założenie, to wydaje się ono bezdyskusyjne i, co więcej, 
istnieje jego świadomość. Tak jak w ekonomii odróżnia się teorię ekonomii od poli-
tyki gospodarczej (Czarny, 2004; Stachak 2006), tak w zarządzaniu nastąpi oddzie-
lenie teorii od inżynierii. Wynika to po prostu z innego charakteru obu tych dzia-
łów. W teorii chodzi o odpowiedź na pytanie „dlaczego?”, zaś w inżynierii „jak?”. 
Jak wskazują doświadczenia ekonomii, związek pomiędzy teorią a praktyką nie jest 
oczywisty i jednoznaczny. Byłby on silniejszy, gdyby z naszych teorii wynikały jedno-
znacznie prognozy – wtedy moglibyśmy z większym zaufaniem budować zalecenia na 
podstawie koncepcji naukowych. Niestety, tak nie jest. W związku ze specyfiką nauk 
społecznych, a w szczególności z tym, że nie jesteśmy w stanie określić wszystkich 
pobocznych czynników wpływających na prognozę, przypadki udanych predykcji na 
podstawie teorii są rzadkie. Nie inaczej będzie w zarządzaniu. Z drugiej jednak stro-
ny nie znaczy to, że udanych prognoz nie ma. Tyle tylko, że z reguły formułowane są 
one krótkookresowo, i nie na podstawie teorii, lecz (używając określenia Blauga) „na 
nosa”. Konkluzja jest następująca – ponieważ teoria i inżynieria wymagają nieco innej 
wiedzy, pojawi się tendencja do wyraźniejszego ich oddzielenia.

Drugie założenie mówi tyle, że zarządzanie (jako nauka, a nie inżynieria) będzie 
powoli przechodzić z etapu opisu faktów, cząstkowych uogólnień i fragmentarycznych 
wyjaśnień do etapu budowania bardziej ogólnych teorii wyjaśniających. Dobrym ana-
logonem jest teoria popytu w ekonomii. Począwszy od pierwszych generalizacji, po-
przez początkowe próby powiązania popytu z psychologicznymi założeniami na te-
mat zachowania konsumenta (prawo malejącej użyteczności krańcowej), doszła ona 
w końcu do koncepcji wyjaśniającej (czy w sposób satysfakcjonujący – to inna sprawa) 
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zachowania konsumenta na rynku przez odwołanie się do ogólnych założeń natury 
psychologicznej. Zakłada się cel działania konsumenta, jego wiedzę oraz pewne prawa 
psychologiczne, aby wyjaśnić jego zachowania. Nie wydaje się, aby inaczej miało być 
w naukach o zarządzaniu, a celem będzie dojście do ogólnych praw wyjaśniających za-
chowania podmiotów w ramach organizacji. Co więcej, ponieważ obie nauki zajmują 
się jednostkami ludzkimi, można przypuszczać, że twardy rdzeń zarządzania będzie 
się odwoływał również do założeń natury psychologicznej.

Dlaczego matematyka? Użycie matematyki staje się naturalne z chwilą, gdy buduje-
my koncepcje, które używają ogólnych pojęć. Jeśli mówimy w ramach teorii o liczbach, 
czy innych przedmiotach i relacjach pomiędzy nimi, to właśnie matematyka pozwa-
la nam określić aprioryczne własności tych bytów. A zatem umożliwia niesprzeczne 
konstruowanie teorii. Znowu dobrym przykładem jest teoria konsumenta w ramach 
ekonomii. Co prawda jej podstawowe zasady były analizowane także przez ekonomi-
stów unikających matematyki (szkoła austriacka), niemniej jej pełny rozwój nastąpił 
dopiero, gdy do opisu psychologicznych założeń dotyczących zachowań konsumenta 
użyto narzędzi matematycznych. Nie wydaje się, aby użycie dorobku nauk formalnych 
miało ominąć zarządzanie. Z chwilą, gdy zaczną być formułowane pewne ogólne kon-
cepcje, ktoś, wcześniej czy później, dostrzeże, że spójna konstrukcja takiej teorii wy-
magać będzie matematyki. Nie znaczy to jednak, że proces matematyzacji będzie miał 
taki sam charakter i natężenie jak w ekonomii. Ekonomia ze względu na to, że mówi 
o zjawiskach charakteryzowanych ilościowo i relacjach pomiędzy tymi zjawiskami, 
jest szczególnie „narażona” na zastosowanie matematyki. W zarządzaniu mamy raczej 
do czynienia z relacjami pomiędzy innymi obiektami (na przykład przy opisie struktu-
ry organizacji) i charakter tego procesu może być odmienny.

Osobną kwestią, którą często myli się z omówioną powyżej matematyzacją, jest 
formalizacja, to jest użycie sztucznych języków do wyrażania pojęć. To jest chyba 
ten aspekt wielu współczesnych nauk, który najbardziej odstręcza humanistów. Pół 
biedy, kiedy mówimy o abstrakcyjnych relacjach, bytach ogólnych i ich własnościach, 
prawdziwa bariera w rozumieniu np. współczesnej ekonomii powstaje z powodu zapi-
su tego, o czym mówimy. Jeśli zadamy sobie pytanie, dlaczego współczesna ekonomia 
formalizuje teorie, to odpowiedź jest dokładnie taka sama, jak na pytanie, dlaczego 
matematyka formalizuje swoje teorie. Jest tak, ponieważ dzięki formalizacji precyzyj-
nie uzależniamy znaczenia wyrażeń od ich kształtu, co umożliwia ścisłe wnioskowa-
nie. Program Hilberta poniósł klęskę jako metoda znajdowania absolutnych dowodów 
niesprzeczności, ale święci triumfy jako teoria dowodu (Marciszewski, 1998, s. 58). 
Nie do pogardzenia jest też ekonomia zapisu – często jedno równanie przekazuje wię-
cej treści niż wiele stron opisu.

Użycie metod statystycznych jest nieuniknioną konsekwencją chęci konfrontowania 
teorii z faktami. Ponieważ większość prawidłowości empirycznych da się ustalić jedy-
nie badając zjawiska masowe, a zatem konieczne staje się użycie analizy statystycz-
nej. W szczególności, ponieważ bardzo często musimy opierać się na próbach, a nie 
populacjach, wyjątkowo przydatnym działem statystyki staje się teoria wnioskowań 
statystycznych. Trudno przy tym określić, w jakim kierunku może pójść użycie tych 
metod w zarządzaniu. Można tylko przypuszczać, że ze względu na specyfikę dziedzi-
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ny badań, szczególną rolę będzie odgrywać badanie zależności pomiędzy zmiennymi 
jakościowymi.

Wyjaśnianie w naukach o zarządzaniu

Ostatnią kwestią, którą warto poruszyć odnośnie metodologii nauk o zarządzaniu, jest 
problem tzw. metodologii humanistycznej. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że nie-
koniecznie istnieje jedna metodologia humanistyczna. Jak już wspomnieliśmy, każda 
szkoła czy program badawczy definiuje implicite metodologie, a zatem różne szkoły 
humanistyczne mogą się różnić w tym względzie. Załóżmy jednak na chwilę, że da 
się wyodrębnić pewien typ idealny metodologii humanistycznej. Oczywiście można 
próbować stworzyć całościowy opis, odwołując się do rozmaitych jej cech, wskazując 
na przykład na raczej idiograficzny charakter, uwikłanie w kwestie aksjologiczne itp. 
(Sułkowski, 2005, s. 111), ale wydaje się, że bardziej celowe niż taki opis byłoby do-
określenie koncepcji wyjaśniania stosowanej w jej ramach. Jeśli różni się ona czymś 
istotnie od innych konkurencyjnych metodologii, to właśnie tym.

Po raz pierwszy różnicę tę zdefiniował Wilhelm Dilthey, formułując ideę nauk hu-
manistycznych i większość późniejszych koncepcji rozumienia nawiązuje do niej. Idea 
ta, formułowana w opozycji do pozytywizmu, zawiera się w stwierdzeniu, że celem 
nauk humanistycznych jest rozumienie ludzkich działań (i ich wytworów). Rozumienie 
zaś jest pojmowane jako odkrywanie sensu tych działań, to jest wartości, na którą są 
one nakierowane, poprzez „wczuwanie się”. Nauki humanistyczne tym odróżniają się 
od nauk przyrodniczych, że ich poznanie nie jest zewnętrzne wobec przedmiotu po-
znania, lecz ujmuje w intuicyjny sposób konkretne czynności ludzkie i ich efekty. Na-
uki te nie tworzą abstrakcyjnych praw, które wedle zwolenników tego poglądu zuboża-
ją nasz obraz świata ludzkiego. Jak się wydaje, w pewnym sensie, proces rozumienia 
możemy uznać za typ wyjaśniania. Bez wątpienia bowiem uzyskujemy w ten sposób 
odpowiedź na pytanie „dlaczego?”.

Tak rozumiana nauka humanistyczna w sposób oczywisty różni się od tego, co na-
zywamy głównym nurtem w ekonomii. W ekonomii, owszem, również chodzi o zro-
zumienie sensu ludzkich działań, jednakże odbywa się to poprzez zdefiniowanie celu 
działań podmiotu, jego wiedzy i ogólnych praw rządzących jego zachowaniem. Na 
podstawie zaś tych czynników dokonujemy wyjaśnienia zachowań podmiotu. W po-
przednim podrozdziale taki schemat wyjaśniania został przedstawiony jako obiecująca 
propozycja dla nauk o zarządzaniu. Warto też zauważyć, że w konsekwencji musimy 
odrzucić przyjmowane często utożsamienie nauk humanistycznych z naukami społecz-
nymi. Ekonomia (w swojej głównej części) jest nauką społeczną ze względu na swój 
przedmiot, zaś ze względu na metodę nie jest nauką humanistyczną. Przypomina w tej 
mierze raczej przyrodoznawstwo. Podobnie jest zresztą z obszernymi działami psycho-
logii czy socjologii.

Możemy zatem mówić w zarządzaniu o co najmniej dwóch koncepcjach wyjaśnia-
nia – poprzez odwołanie się do prawa ogólnego i poprzez rozumienie. Jest sprawą ot-
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wartą, jakie są pomiędzy nimi relacje. Może bowiem okazać się, że metodologie oparte 
na tych koncepcjach są konkurencyjne, to znaczy starają się wyjaśniać ten sam zbiór 
faktów i wygra ta z nich, która okaże się bardziej płodna poznawczo. Nie jest jednak 
wykluczone, że zbiór faktów, które zakładają obie metodologie, jest inny i wtedy może 
się okazać, że są one komplementarne.
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