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chciałbyś coś odkryć?    

Jerzy Niemczyk

Wprowadzenie

ielu z nas chciałoby mieć swoją macierz An-
soffa, wielu z nas marzy o swoim marketin-
gu mix, swoich pięciu siłach czy chociażby 

o dziesięciu rolach kierowniczych . Cóż z tego, sko-
ro wszystko już ktoś odkrył, opisał, udowodnił, być 
może dostatecznie potwierdził .

Dotychczasowym twórcom wystarczała inteligen-
cja, palec Boży lub intuicja . Teraz od potencjalnych 
twórców oczekuje się, by ich naukowe odkrycia zo-
stały także potwierdzone w reprezentatywnych ba-
daniach, zobrazowanych licznymi i w pełni komplet-
nymi studiami przypadków . Czy w takiej sytuacji 
może dokonać się realny postęp w nauce? 

Praktycy ekonomii i zarządzania oczekują cią-
gle nowych rozwiązań . Im w zasadzie jest wszyst-
ko jedno, kto, dlaczego i w jaki sposób to uczynił . 
W nauce kryteria są bardziej rygorystyczne . Czy tak 
powinno być? W tym artykule autor chciałby się 
zastanowić nad niektórymi aspektami prowadzenia 
badań w naukach o zarządzaniu . 

nauka

ngielski termin science pochodzi od łacińskie-
go sicre, oznaczającego „wiedzieć”1) . W tej 
formule wiedzieć, znaczy znać odpowiedzi 

na nurtujące nas pytania . Jeśli zatem coś wiemy, to 
oznacza to, że mamy wiedzę pozwalającą rozwiązywać 
pewne problemy . W jaki jednak sposób poszukiwać 
odpowiedzi na takie pytania . Czy pewne sposoby od-
krywania są mniej lub bardziej naukowe? Czy naukę 
można w ogóle tworzyć bez zadawania pytań? 

Większość metodologów nauki definiowanej jako 
zbiór określonej wiedzy wskazuje na istotną jej ce-
chę . Aby coś stało się wiedzą i tym samym nauką, 
musi być (musi zostać uznane za) wiarygodne . We-
dług niektórych naukowców w tym miejscu rozpo-
czyna się dopiero prawdziwa nauka . 

Przez stulecia filozofowie nauki, specjaliści od 
metodologii nauki zadają sobie pytania, czy odpo-
wiedź, będąca rozwiązaniem problemu naukowego, 
jest tą właściwą, czy jest odpowiednio wiarygodna . 
W wielu naukach czy dyscyplinach zdecydowanie ła-
twiej udziela się odpowiedzi na takie pytanie . W nie-
których z nich wystarczy zmierzyć, dodać, zaobser-
wować i policzyć . W innych trudniej uwiarygodnić 
odpowiedź . W jeszcze innych nigdy nie będziemy 
pewni tego, co wiemy, nigdy nie będziemy wiedzieć, 
czy nasza odpowiedź jest prawdziwa . 

W metodologii nauk odnajdujemy kilka różnych 
grup poglądów dotyczących cechy wiarygodnych 
badań . 

I . Lakatos pisze np . o naukowych sceptykach, 
którzy twierdzą, że dowolny system przekonań, 
łącznie z poglądami oponentów, ma prawo do 
swobodnego rozwoju i wpływania na inne syste-
my i żaden pod względem epistemologicznym nie 
przewyższa pozostałych . Mówi on także o demarka-
cjonistach, którzy sądzą, że naukę od nienauki 
oddziela zawsze pewna granica, a zadaniem 
uczonych jest tę granicę definiować . Wskazuje na 
elitarystów, którzy twierdzą, że jedynie uprzywile-
jowana elita naukowców ma umiejętność upra-
wiania nauki2) . Sam I . Lakatos twierdzi, że ludzie 
mogą w nauce robić „swoje” pod warunkiem, że pu-
blicznie będą podawać wynik rozgrywki między nimi 
a ich oponentami3) . 

M . Blaug wymienia trzy podstawowe nurty roz-
woju metodologii nauk . Pierwszym z nich jest tzw . 
pogląd standardowy upowszechniony przez J .S .  
Milla, zgodnie z którym „badania naukowe rozpo-
czyna wolna, pozbawiona uprzedzeń wobec faktów 
obserwacja, prowadząca – dzięki wnioskowaniu in-
dukcyjnemu – do sformułowania odnoszących się 
do tych faktów praw uniwersalnych ( . . .); prawdzi-
wość praw jest ostatecznie sprawdzana przez po-
równywanie ich konsekwencji empirycznych ze 
wszystkimi zaobserwowanymi faktami4) . Drugi, 
hipotetyczno-dedukcyjny nurt zakłada, że naukowe 
wyjaśnienia mają jedną wspólną cechę – zakładają, 
że istnieje co najmniej jedno prawo uniwersal-
ne oraz spis istotnych warunków początkowych 
(zbiór przesłanek), z którego za pomocą reguł 
logiki dedukcyjnej wyprowadzane jest twier-
dzenie odnoszące się do pewnego zdarzenia5). 
Trzecią grupę poglądów tworzą m .in . koncepcje T .S . 
Kuhna i K . Poppera . Według T .S . Kuhna historia 
nauk to nie stała kumulacja wiedzy, dokonująca się 
dzięki dokładnym danym i coraz bardziej rozległym 
teoriom, a raczej historia przypadkowych odkryć 
i szokowo powiększającej się wiedzy6) . Z kolei we-
dług K . Poppera „postęp nauki nie bierze się z fak-
tu, że w miarę upływu czasu gromadzimy coraz to 
więcej doświadczeń percepcyjnych ( . . .) śmiałe idee, 
nieuzasadnione antycypacje i spekulacja myślowa, 
to jedyne środki interpretacji natury”7) . W tej gru-
pie poglądów mieści się też wspomniany Lakatos . 
W filozofii nauki Kuhna, Poppera i Lakatosa nie 
ma miejsca na pytanie o sensowność czy racjonal-
ność źródła wiedzy . W zamian jest pytanie, jak naj-
pewniej wykrywać i eliminować błędy8) . Przy takim 
ujęciu wszystkie sposoby odkrywania prawdy są na-
ukowo dobre . O tym, czy rzeczywiście są praw-
dziwe, decyduje prawo falsyfikacji . Gdy dokład-
niej przyjrzymy się klasycznej interpretacji nauki 
(dedukcja lub indukcja), to zauważymy, że w tym 
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rozumieniu nauki zabezpieczeniem przed falsyfiko-
walnością teorii są albo rygorystyczne badania em-
piryczne, albo rygorystyczna dedukcja . W klasycz-
nym nurcie odpowiedzialność za poprawność wyni-
ków (ich wiarygodność) brał na siebie prowadzący 
badania . Z kolei u Poppera rola badacza kończy się 
w chwili opublikowania prawa, teorii itp . Zadaniem 
innych jest znalezienie chociażby jednej przesłanki 
pozwalającej konkretną teorię odrzucić . 

Wydaje się więc, że wiele niejasności i niejedno-
znaczności w interpretacji nauki wynika z faktu, że 
nie potrafimy oddzielić kontekstu odkrycia od kon-
tekstu uzasadniania . Negujemy bardzo często roz-
wiązania metodologiczne ze względu na ich ograni-
czoną przydatność w procesach badawczych, a tym-
czasem problem tkwi w zupełnie innym miejscu . 
O ile w kontekście uzasadnienia mieszczą się naj-
częściej rygorystyczne metody naukowej weryfika-
cji, o tyle „na początkowych etapach poszukiwań ani 
sformalizowane reguły, ani logika nie powinny być 
traktowane jako przewodniki”9) . A może nauki (być 
może tylko paradygmaty) należałoby klasyfikować 
ze względu na przyjęte w nich metody weryfikacji 
dokonanych odkryć . Mogłyby to być, w zależności od 
przyjętych celów badawczych: reguły dedukcji, staty-
styczne sposoby pobierania i obróbki danych, rygo-
rystyczne metody eksperymentu, dogłębna analiza 
przypadku lub też np . realna predykacja . W sumie 
w metodologii nauk funkcjonuje podział na logikę 
formalną i wszystkie nauki matematyczne oraz na-
uki pozostałe . W tej pierwszej funkcję ostatecznych 
przesłanek pełnią aksjomaty, w tej drugiej – zdania 
bezpośrednio oparte na doświadczeniu10) .

Ocena (wybór metody oceny) wiarygodności danej 
odpowiedzi zależy więc w dużym stopniu od obszaru 
wiedzy, której pytanie dotyczy, być może także od spo-
sobu zadania samego pytania lub jego sformułowania . 

Jakie zatem sposoby dowodzenia prawdy są ak-
ceptowane w naukach o zarządzaniu? Jakie sposoby 
dowodzenia przyjąć w naukach o zarządzaniu . 

nauki o zarządzaniu

auki o zarządzaniu są częścią nauk ekono-
micznych . Na przestrzeni wieków ekonomii, 
podobnie jak i innych nauk, dotyczyły spory 

metodologiczne . Do dzisiaj w zasadzie nikt jednoznacz-
nie nie zdefiniował metodologicznych podstaw nauki 
ekonomii . Rozbieżności w tej sferze dotyczą nie tylko 
metody oceny wiarygodności wyników pracy nauko-
wej specjalistów od nauk ekonomicznych, ale również 
samej natury problemów ekonomicznych . T . Mayer 
pisze, że niedoścignionym wzorcem wszystkich nauk 
jest odkrywanie „rygorystycznych rozwiązań ograni-
czonych problemów”11) . Nauki o zarządzaniu są także 
częścią nauk humanistycznych . Przynajmniej tak to 
wynika z klasyfikacji nauki przyjętej przez CKDSSiT . 
W klasyfikacji OECD nauki o zarządzaniu odnajdzie-
my w grupie Economics and Business (Economics, 
Econometrics, Industrial relations oraz Business and 
Management) i w grupie Political science (organisa-
tion theory)12) . W obu tych klasyfikacjach zarysowu-
je się pewien dualny charakter nauk o zarządzaniu . 
Z jednej strony aspirują one do nauk ekonomicznych, 
chcąc tak jak one formułować prawa ogólne, z drugiej 
– chcą bardzo subtelnie opisywać, poznawać i anali-
zować zachowania ludzi i społeczności .

Nauki o zarządzaniu są zbiorem różnych dyscyplin, 
subdyscyplin i specjalności naukowych . Według L . 
Krzyżanowskiego chociażby dlatego nie dysponują wła-
snym instrumentarium poznawczym i metodologicz-
nym13) i czerpią ze wszystkich innych dziedzin nauki . 

Na poziomie opisywanego wcześniej kontekstu 
odkryć możemy uznać, że nauki o zarządzaniu mają 
prawo korzystać ze wszystkich możliwych sposobów 
poszukiwania rozwiązań, w szczególności tych do-
stępnych naukom ekonomicznym i naukom humani-
stycznym . Mogą więc korzystać z dorobku: ekonomii, 
socjologii, psychologii, pedagogiki, nauki o polityce, 
historii, filozofii czy nauk o języku . A jeśli uzna-
my, że teoria organizacji należy także do szerokiego 
zbioru nauk o zarządzaniu, to odnotujemy również 
przydatność metod nauk politycznych . 

Na poziomie kontekstu uzasadnienia najwy-
godniej byłoby podkreślić, że nauki o zarządzaniu 
w swej istocie są interdyscyplinarne . Nie ma zatem 
większego sensu dyskusja o tym, czy są one idiogra-
ficzne, czy nomotetyczne . Są i takie, i takie . Znaczna 
ich część powstała w wyniku oddziaływania chociaż-
by teorii ekonomii i stąd mogłyby predestynować do 
grupy nomotetycznej, z drugiej strony niemała ich 
część ma swoje korzenie w psychologii, socjologii, 
pedagogice, gdzie o uogólnienia zdecydowanie trud-
niej . W naukach o zarządzaniu odnajdziemy rów-
nież wątki charakterystyczne dla klasycznej deduk-
cji, chociażby w tych specjalnościach zarządzania, 
które odwołują się do teorii systemów czy do badań 
operacyjnych . Prowadzenie więc prac naukowych 
w obszarze nauk o zarządzaniu może opierać się 
na regułach uzasadnienia empirycznego, ale może 
też na regułach uzasadnienia dedukcyjnego . Wybór 
określonego sposobu w naukach o zarządzaniu bę-
dzie zawsze wyborem uzależnionym od przedmiotu 
i celu badań . 

Wiele kontrowersji związanych z negowaniem 
pewnych podejść badawczych może wynikać także 
z faktu mylenia przez nas procesów badawczych (ba-
danie naukowe) z czynnościami badawczymi oraz 
metodami i technikami badań . Proces badawczy 
jest całościowym schematem badań podejmowanych 
przez naukowców w celu wytworzenia wiedzy14) . Ma 
najczęściej charakter konkretny i zogniskowany wo-
kół przyjętego celu . Obejmuje więc w najbardziej 
ogólnym opisie odkrycie i uzasadnienie . Proces 
badawczy składa się z czynności badawczych . Za-
równo sam proces, jak i czynności badawcze mogą 
zawierać względnie ogólne schematy postępowania 
charakterystyczne dla danej nauki lub dla tej nauki 
zalecane . Takie schematy określa się jako metody 
badawcze15), a na poziomie bardziej konkretnym jako 
techniki badawcze . S . Chełpa twierdzi, że w wielu 
przypadkach operowanie tylko kategorią metody 
badawczej jest niewystarczające . Dla nazwania bar-
dziej złożonych schematów postępowania używa ona 
określenia „procedura badawcza” . Procedura jako 
uogólniony sposób postępowania zawiera zespoły 
metod i technik badawczych16) . Procedura badawcza 
w przypadku nauk empirycznych jest sposobem „or-
ganizowania procesu pozyskiwania, przetwarzania 
i integrowania informacji ważnych do rozstrzygnię-
cia określonych kategorii problemów badawczych”17) . 
Procedurą jest np . studium przypadku; metodami 
wykorzystywanymi w studium przypadku są: ana-
liza dokumentacji, obserwacja i wywiad, świadec-
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twa innych osób i testy projekcyjne, a technikami, 
np . analiza świadectw szkolnych, obserwacja jawna 
czy wywiad biograficzny . Kontrolując wyniki prac 
badawczych, oceniamy najczęściej proces badawczy, 
jego celowość, użyteczność, adekwatność, strukturę 
wewnętrzną i sposób doboru metod i technik . Oce-
nie natomiast nie podlegają same metody i techniki, 
chyba że ze względu na błędy popełniane w trakcie 
ich stosowania . Trudno jest zatem oceniać z punk-
tu widzenia wiarygodności otrzymanych rozwiązań/
wniosków procesy badawcze przyjęte w pracach 
naukowych z zakresu zarządzania . Właściwa ocena 
wymaga bowiem najpierw dokładnego ulokowania 
badanego problemu w obrębie nauk o zarządzaniu, 
a następnie zweryfikowania poprawności i celowości 
użycia takiej, a nie innej kompozycji metod i technik 
badawczych . 

podsumowanie

rowadzona w wielu przypadkach dyskusja 
o naukowości nauki (wiarygodności twier-
dzeń naukowych) chyba nigdy nie zakoń-

czy się jednoznacznym sformułowaniem . Dyskusja 
o metodach naukowych w ogóle, w tym w ekonomii 
i w naukach o zarządzaniu ma sens tylko wtedy, gdy 
zmierzać będzie do wskazania sposobów potwierdza-
nia prawdy, czy to na poziomie twierdzeń ogólnych, 
czy też na poziomie właściwości pojedynczych przy-
padków . Wskazane cechy nauk o zarządzaniu nie 
pozwalają wskazać jedynej właściwej metodologii . 
Nauki o zarządzaniu są interdyscyplinarne . Natu-
ra zarządzania, w tym w szczególności zarządzania 
ludźmi, jest bowiem wyjątkowa . Już to wystarczy, by 
dopuścić w tych naukach różne sposoby nie tylko od-
krywania, ale także uwiarygodnienia odkryć . S . No-
wak powiedział, że „od nauk chciałoby się oczekiwać, 
aby głosiły one wyłącznie twierdzenia obiektywnie 
prawdziwe ( . . .) . Jednakże w praktyce oznacza to, co 
najwyżej, że są to twierdzenia, które uznawane są za 
prawdziwe przez uczonych na danym etapie rozwoju 
nauki”18) . Rozwój nauk o zarządzaniu stwarza podsta-
wy do stwierdzenia, że wiele dzisiaj akceptowanych 
rozwiązań już w niedalekiej przyszłości może okazać 
się ułomnymi . 

Matematyczne wyrafinowanie czy rozległa erudy-
cja?19) Gdy chcemy coś odkryć, to każda droga doj-
ścia do celu jest właściwa . Gdy chcemy, żeby nasze 
odkrycie uznane zostało za naukowo potwierdzone, 
musimy podporządkować się rygorom nauki .

 
dr hab . Jerzy Niemczyk, prof . UE 

Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Instytut Organizacji i Zarządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRZYPISY
1) CH . FRANKFORT-NACHAMIAS, D . FRANKFORT-NACHA-
MIAS, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd . Zysk 
i Spółka, Warszawa 2001, s . 18 . 
2) I . LAKATOS, Pisma z filozofii nauk empirycznych, PWN, 
Warszawa, 1995 .
3) Ibidem .
4) M . BLAUG, Metodologia ekonomii, PWN 1995, s . 38 .
5) W przypadku wyjaśniania poszukujemy prawa uniwersal-
nego, a w przypadku prognozowania opartego na prawach 

uniwersalnych szukamy rozwiązania szczegółowego . Jeśli za-
łożymy, że wyjaśnienie jest warunkiem predykcji, a predykcja 
wymaga wyjaśnienia, to sformułujemy prawo symetrii będące 
główną zasadą modelu hipotetyczno-dedukcyjnego . W praktyce 
może się okazać, że predykcja nie musi wymagać wyjaśnienia . 
6) T .S . KUHN, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warsza-
wa, 1968, s . 26 .
7) K . POPPER, Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa, 
1977, s . 224 .
8) K . POPPER, Droga do wiedzy . Domysły i refutacje, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999, s . 49 .
9) CH . FRANKFORT-NACHAMIAS, D . FRANKFORT-NACHA-
MIAS, op .cit ., s . 35 .
10) Filozofia a nauka . Zarys encyklopedyczny . Ossolineum 
1987, s . 361 .
11) T . MAYER, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN 
Warszawa, 1996 . 
12) http://www .oecd .org/dataoecd/36/44/38235147 .pdf . Od 
2004 r . OECD przyjęła systematykę nauk obejmującą sześć dzie-
dzin nauki oraz jedną dziedzinę sztuki . OECD wymienia m .in .:
5 .  Social sciences
5 .1 Psychology 
5 .2 Economics and Business 
	 −	Economics, Econometrics; Industrial relations;
	 −	Business and Management;
5 .3 Educational sciences 
5 .4 Sociology 
5 .5 Law 
5 .6 Political science 
	 −		Political science; public administration; organisation 

theory;
5 .7 Social and economic geography 
5 .8 Media and communications 
5 .9 Other social science
Polskie rozwiązania lokują ekonomię i nauki o zarządzaniu 
w grupie nauk ekonomicznych, ale też wyodrębniają nauki 
o zarządzaniu w grupie nauk humanistycznych . W ten spo-
sób nauki o zarządzaniu zyskały przywilej bycia nauką huma-
nistyczną, jak i nauką społeczną . Nietrudno jednak dostrzec, 
że w polskiej klasyfikacji nauk w obrębie nauk humanistycz-
nych, pomijając prawo, geografię społeczną i ekonomiczną, 
znajdują się wszystkie wymienione w dokumencie OECD na-
uki społeczne (Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r . w sprawie określenia 
dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych 
i artystycznych (M .P . 2003 nr 40, poz . 586) .
13) L . KRZYŻANOWSKI, O  podstawach kierowania organiza-
cjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999, s . 134 .
14) CH . FRANKFORT-NACHAMIAS, D . FRANKFORT-NACHA-
MIAS, op .cit ., s . 36 .
15) S . NOWAK, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s . 21 .
16) S . CHEŁPA, Metody badań problematyki kadrowej, w: Za-
rządzanie kadrami ., praca zbiorowa pod red . T . Listwana, 
Wyd . C .H . Beck, Warszawa, s . 359 . 
17) Ibidem, s . 359 . 
18) S . NOWAK, op .cit ., s . 20 .
19) Sformułowanie przypisywane W . Sombartowi . 

Summary
Practitioners of economy and management constantly expect 
new solutions . They actually don’t care who, why and how has 
done this . In science the criteria are more rigorous . Is that 
how it should be? In this text author would like to consider 
some aspects of conducting research in management scien-
ce . In article author presents problems of executing scientific 
research (context of discovery and context of explanation) 
especially in management science . In final conclusion verifies 
: when we want to discover something, every way leading 
to our goal is correct . When we want our discovery to be 
acknowledged scientifically, we have to abide to the laws of 
science .
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