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wykorzystanie nowych technologii 
w zarządzaniu strategicznym

Jan Polowczyk

wprowadzenie 

nternet i związane z nim technologie wkra-
czają w coraz to nowe sfery ludzkiej dzia-
łalności [Tapscott, 2007] . Internet pomaga 

w pracy naukowej, ułatwia ją i przyspiesza, czyni 
bardziej efektywną . Umożliwia szybką komunikację 
między naukowcami . Dynamicznie rośnie liczba prac 
naukowych, do czego przyczynia się polityka awan-
sów akademickich premiująca drukowanie artykułów 
w renomowanych periodykach . Wszystko to generuje 
niezwykle szybko rosnącą liczbę publikacji1) .

Nie ma jednej powszechnie akceptowanej defini-
cji zarządzania strategicznego, ale wśród naukowców 
jest ogólne porozumienie co do tego, czym się zajmu-
je2) . Ogólnie przyjęło się stwierdzenie, że zarządzanie 
strategiczne jest trudne do zdefiniowania ze względu 
na amorficzne granice . Wiedza z zakresu strategii 
i zarządzania jest „fragmentaryczna, nieuporządko-
wana, niespójna, a nawet wewnętrznie sprzeczna” 
[de Wit i Meyer, 2007, s . 11] . Ten stan rzeczy pozo-
staje paradoksalnie w sprzeczności z sukcesem, jakie 
zarządzanie strategiczne odniosło zarówno w teorii, 
jak i praktyce w ciągu ostatnich trzech dekad .  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania internetowych technolo-
gii w rozwijaniu zarządzania strategicznego . Artykuł 
składa się z trzech części . W pierwszej przedstawio-
no konsensualną definicję zarządzania strategiczne-
go . Następnie przedstawiono analizę bibliometrycz-
ną służącą do strukturyzowania wiedzy, wyłaniania 
głównych szkół i czołowych akademików . W części 
trzeciej przedstawiono przykłady analizowania pe-
riodyków naukowych . 

konsensualna definicja zarządzania  
strategicznego 

ajiv Nag, Donald C . Hambrick i Ming-Jer 
Chen (2007) przeprowadzili interesujące 
przedsięwzięcie badawcze mające na celu 

sformułowanie uniwersalnej definicji zarządzania 
strategicznego, która mogłaby być ogólnie akcepto-
wana . Wykorzystali w tym celu narzędzia interneto-
we (m .in . wyszukiwarki) . Sformułowana została kon-
sensualna definicja, biorąca pod uwagę różnorodne 
poglądy, szkoły i podejścia . Możemy zatem mówić 
o jej indukcyjnym pochodzeniu . 

Przeprowadzono analizę 385 streszczeń arty-
kułów, które ukazały się w głównych periodykach 
zajmujących się problemami zarządzania strategicz-
nego . W internetowym panelu uczestniczyło 585 
specjalistów z całego świata . Streszczenia poddano 

automatycznej analizie tekstów w celu zidentyfikowa-
nia specyficznego słownictwa . Tak powstał zbiór 54 
słów, które pojawiały się najczęściej . Wybrane słowa 
pogrupowano w 6 kategorii: strategiczne inicjatywy, 
właściciele i menedżerowie (zarządy), zasoby, ogólne 
rezultaty (nie tylko liczbowe), przedsiębiorstwo, oto-
czenie . Na tej podstawie sformułowano następującą 
syntetyczną definicję: Zarządzanie strategiczne 
zajmuje się ważnymi – zamierzonymi i ujawnio-
nymi inicjatywami podjętymi przez zarządy firm 
w imieniu ich właścicieli, wykorzystując posia-
dane zasoby, ażeby wzmocnić funkcjonowanie 
i wyniki firm w ich zewnętrznym środowisku3) . 

Definicja ta nie podkreśla, że chodzi o działania 
w długim okresie . Jest natomiast stwierdzenie o „waż-
nych inicjatywach”, które mogą być podejmowane tak-
że w krótkim horyzoncie czasowym . W uzgodnionej 
definicji zarządzania strategicznego ujawnił się pry-
mat akcjonariuszy (właścicieli) – bardziej niż innych 
interesariuszy, takich jak: klienci czy pracownicy . Nie 
ma jednak mowy o maksymalizacji zamożności akcjo-
nariuszy, czyli kreowaniu wartości przedsiębiorstwa . 
Ma to uzasadnienie, ponieważ dla wielu firm rodzin-
nych główny cel może być zupełnie inny, jak na przy-
kład utrzymanie rodzinnej własności i przekazanie 
firmy dzieciom jako źródła ich utrzymania .   

Powyższa definicja niewątpliwie wzbudzi wątpli-
wości u wielu specjalistów od zarządzania strate-
gicznego . Konsens polega jednak na tym, że choć 
nikt nie osiąga pełni zadowolenia, to udaje się dojść 
do porozumienia . Zgodnie z poglądami T . Kuhna 
(1962), społeczność naukowa nie potrzebuje unifiku-
jącego paradygmatu, aby egzystować, ale potrzebuje 
wspólnie podzielanej identyfikacji . Jeżeli przyjmie-
my, że wiedza naukowa jest konstrukcją społeczną, 
to język naukowego dyskursu jest fundamentalnym 
medium, które czyni ową konstrukcję możliwą . Dys-
cypliny naukowe są „systemami słownymi”, kreowa-
nymi i podtrzymywanymi przez ich członków . 

W drugim etapie badań, za pomocą wyszuki-
warki Google wybrano 57 naukowców o różnych 
orientacjach, publikujących w czołowych periody-
kach i zajmujących się poza zarządzaniem strate-
gicznym także ekonomią, socjologią, marketingiem, 
albo zarządzaniem głównego nurtu . Podzielono ich 
odpowiednio na 4 grupy: ekonomiczną, socjologicz-
ną, marketingową i zarządzania . Głównym celem 
badania było przeprowadzenie testów istotności 
definicji uzyskanej w pierwszym etapie badań, bio-
rąc pod uwagę zróżnicowane poglądy wybranych 
naukowców . Każdy z nich podał swoją definicję za-
rządzania strategicznego . Na tej podstawie zapropo-
nowano włączenie dodatkowej, siódmej kategorii – ,
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wewnętrznej organizacji, obejmującej kształtowanie 
struktury organizacyjnej, procesów decyzyjnych czy 
rutyn organizacyjnych . 

Dynamiczny rozwój i sukces zarządzania strate-
gicznego w ostatnich 30 latach pokazuje, że jego 
słabości okazują się być też atutami . Amorficzne 
granice i wrodzony pluralizm tworzą obszar możli-
wego porozumienia dla ekspertów – bez ograniczeń 
dominującej teorii lub metodologicznych ram . Za-
rządzanie strategiczne działa jak intelektualny bro-
ker – pośrednik: przyciąga naukowców o różnych 
orientacjach badawczych, pochodzących z różnych 
dyscyplin i filozoficznych reżimów [Nag, Hambrick 
i Chen, 2007] . 

analizy bibliometryczne zarządzania  
strategicznego 

ykorzystywanie koncepcji innych autorów, 
czyli ich cytowanie, jest standardową dobrą 
praktyką każdego akademika i podstawą 

naukowego rzemiosła . W ostatnich latach pojawiły 
się ciekawe próby usystematyzowania obszaru ba-
dań zarządzania strategicznego za pomocą metod 
bibliometrycznych (bibliometric methods) wykorzy-
stujących statystyczne narzędzia do analizy cytatów 
i ko-cytatów (citation and co-citation analysis) . Ana-
liza cytatów jest oparta na założeniu, że autorzy 
cytują te prace, które uważają za istotne w rozwoju 
swoich własnych badań . Dlatego można założyć, że 
im częściej jest cytowana jakaś praca (książka, arty-
kuł), tym większe prawdopodobieństwo, że wywiera 
ona większy wpływ na określoną dyscyplinę nauko-
wą niż prace cytowane rzadziej . 

Z kolei analiza ko-cytatów rejestruje pary jedno-
cześnie cytowanych prac4) . Częstotliwość cytowania 
pewnej pary w różnych pracach jest miarą zbież-
ności treści tych dwóch prac . Przydatność tego po-
dejścia jako sposobu badania intelektualnej struk-
tury dyscypliny naukowej została zademonstrowana 
w wielu pracach, które potwierdziły, że bibliograficz-
ne referencje w artykułach naukowych pozwalają na 
identyfikację najbardziej wpływowych prac i okre-
ślenie zmian, które miały miejsce w intelektualnej 
strukturze badań . 

Analiza cytatów i ko-cytatów może wykorzysty-
wać różne tzw . obiekty podstawowe, np . artykuły 
i/lub książki [Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navarro, 
2004], autorów [Nerur, Rasheed i Natarajan, 2008] 
lub pisma naukowe [Podsakoff et al ., 2005] . Metody 
bibliometryczne są uzupełnieniem i sprawdzeniem 
opinii doświadczonych badaczy zarządzania strate-
gicznego . Mają zalety analizy ilościowej i obiekty-
wizują intuicyjne opinie . Zarządzanie strategiczne 
ma charakter interdyscyplinarny, co spowodowało, 
że dość swobodnie pożyczało i absorbowało koncep-
cje z różnorodnych dyscyplin akademickich . Dlate-
go analiza bibliometryczna obejmująca odpowiednio 
długi okres pomaga określić najbardziej wpływowe 
idee (szkoły myślenia) i powiązania między nimi . 

Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navarro (2004) w swo-
jej analizie ograniczyli się tylko do artykułów publi-
kowanych w „Strategic Management Journal” w la-
tach 1980–2000, uznając je za źródło wiedzy certy-
fikowanej, tj . zaaprobowanej przez krytyczne recen-
zje grupy uznanych uczonych . Badania oparto na 
„Strategic Management Journal” przede wszystkim 

dlatego, że wszystkie zamieszczane tam artykuły do-
tyczą zarządzania strategicznego, a pismo jest wyso-
ko oceniane przez społeczność naukową . Ponadto 
wszystkie artykuły znajdują się w jednej bazie inter-
netowej, co ułatwia ich analizę . 

Okres badań został podzielony na trzy równe, 
siedmioletnie okresy: 1980–1986, 1987–1993, 1994–
2000 . Badanie składało się z dwóch oddzielnych eta-
pów . Pierwszy etap polegał na ustaleniu najczęściej 
cytowanych prac . Badania zostały powtórzone dla 
każdego z trzech okresów oddzielnie . 

Drugi etap polegał na analizie ko-cytatów w celu 
identyfikacji szkół myślenia i dominujących proble-
mów . Badania przeprowadzono dla całego 21-letniego 
okresu i każdego z trzech podokresów oddzielnie . Ze 
względu na ograniczenia software’u analiza ko-cy-
tatów objęła tylko sto najczęściej cytowanych prac . 
Utworzono z nich wszystkie możliwe pary i zliczono, 
ile razy każda para pojawiła się jednocześnie w biblio-
grafii załączonej do każdego artykułu z bazy danych 
„Strategic Management Journal” . Następnie kompu-
ter sporządził mapę intelektualnej struktury dyscypli-
ny . Bliskość punktów oznaczających prace naukowe 
na tej mapie pokazuje siłę ich podobieństw – ujawnia 
grupę badaczy, którzy mają zbliżone poglądy . 

Wyniki objęły  bibliograficzne cytaty zrobione 
przez 1045 autorów w 870 artykułach opublikowa-
nych w „Strategic Management Journal” w latach 
1980–2000 . W kolejnych podokresach analizowano 
odpowiednio: 165, 324 i 381 artykułów . W sumie 
było 41 674 cytatów dotyczących 21 696 różnych prac . 
Dało to średnią 47,9 cytatów na artykuł . A oto pod-
stawowe wnioski . 
�� Badania pokazały dominującą rolę książek . Spo-

śród 20 najczęściej cytowanych prac, 18 to książki 
i tylko 2 to artykuły . 
�� Najbardziej wpływowym autorem jest Porter 

(1980, 1985), który przyczynił się do rozwoju tzw . 
ekonomii branżowej, w szczególności paradygmatu 
S–C–P (structure–conduct–performance, czyli: struk-
tura–kierowanie–wyniki) .  
�� Owe dwa ważne artykuły zostały napisane przez 

Birgera Wernerfelta (1984) – pioniera tzw . szkoły za-
sobowej (resource-based view – RBV) oraz Jaya Bar-
neya (1991), który następnie rozwinął koncepcję RBV .  
�� Przykładami innych wpływowych prac dla całego 

okresu są: Rumelt (1974), który badał związki mię-
dzy strategią dywersyfikacji, strukturą firmy i wyni-
kami; wykorzystywał metody ilościowe, czym przy-
czynił się do nadania zarządzaniu strategicznemu 
statusu nowoczesnej dyscypliny naukowej . Inne waż-
ne książki to dzieła pionierów: Chandlera (1962), 
Andrewsa (1971) i Ansoffa (1965) . 
�� Prace innych autorów proponowały alternatyw-

ne podejścia do rozwoju strategii: Williamson (1975, 
1985) – ekonomia kosztów transakcyjnych, Jensen 
i Meckling (1976) – teoria agencji, Nelson i Win-
ter (1982) – ewolucyjna teoria organizacji, Cyert 
i March (1963) – teoria behawioralna organizacji .

Struktura intelektualna zarządzania strategicz-
nego jest pokazana na rysunku 1 . Wielkość kółek 
jest proporcjonalna do częstotliwości cytowań . Pra-
ce o podobnych profilach ko-cytowań są pogrupo-
wane w klastry . Dzięki temu łatwo jest zorientować 
się w poszczególnych szkołach . Rysunek pokazuje 
50 najbardziej wpływowych prac z lat 1980–2000 . 
Pośrodku wykresu jest Porter (1980, 1985), Scherer 
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(1980), Williamson (1975), Rumelt (1974) i Chan-
dler (1962) . 

Z lewej strony, u góry znajduje się gęsty klaster 
prac związanych z RBV . Do tej grupy należy także 
Nelson i Winter (1982) ze swoim ewolucyjnym podej-
ściem do firmy . Podejście ewolucyjne dotyczy korpo-
racyjnych działań rutynowych, które w RBV należą 
do kompetencji firmy . Szkoła zasobowa ma obecnie 
największy wpływ na rozwój zarządzania strategicz-
nego . Pierwszy artykuł Wernerfelta (1984) pojawił 
się zaledwie cztery lata po książce Portera (1980) . 
Jednak na znaczeniu szkoła ta zyskała dopiero w la-
tach 90 . ub . wieku dzięki artykułowi Barneya (1991) . 

Dolny klaster znajduje się pod silnym wpływem teo-
rii organizacji . Większość zgromadzonych tu autorów 
postrzega firmę jako organizację złożoną z jednostek, 
które współdziałają ze sobą . Krytycznie podchodzą 
do koncepcji wywodzących się z ekonomii, ekonomii 
branży i RBV . Dolna część wykresu obejmuje także 
prace pionierów: Ansoffa (1965) i Andrewsa (1971)5) . 

Powyższe badania zostały rozwinięte i uzupełnio-
ne przez zespół Nerur, Rasheed i Natarajan (2008) . 
W ich badaniach podstawowymi jednostkami badaw-
czymi są autorzy (a nie publikacje) . Najpierw zosta-
li zidentyfikowani kluczowi autorzy . Wykorzystano 
w tym celu najważniejsze zbiory danych dotyczące 
cytowań: Science Citation Index-Expanded oraz So-
cial Science Citation Index . Dzięki temu cytowania 
obejmowały wszystkie publikacje we wszystkich li-
czących się periodykach naukowych . Były to zatem 
badania przeprowadzone na znacznie szerszą skalę 
niż opisane powyżej [Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navar-
ro, 2004] . W przypadku prac grupowych na liście 
pojawiał się tylko pierwszy ze współautorów . 

Po wstępnej selekcji do dalszych analiz wybrano 
62 autorów, którzy mieli co najmniej 100 cytatów . 
Okres 1980–2000 podzielono na trzy równe okresy 
– tak, jak zrobili to Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navarro 
(2004) . Następnie dla każdej pary autorów obliczo-
no indeks częstotliwości ko-cytowań autorów (author 
co-citation analysis – ACA) . W ten sposób skonstru-
owano macierz częstotliwości ko-cytatów między 
autorami . 

Częstotliwość ko-cytowalności stała się podstawą 
do określenia struktury intelektualnej zarządzania 
strategicznego . Wykorzystano w tym celu tzw . ana-
lizę Pathfinder . Ma ona swoje korzenie w teorii gra-
fów i generuje sieć nazywaną PFNet . Węzły w tej sie-
ci reprezentują koncepcje autorów . Stopień bliskość 
między koncepcjami autorów wyznacza długość linii, 
a nie układ przestrzenny, jak to było we wcześniej 
omawianych badaniach . Podwójna linia reprezentuje 
„mosty”, czyli kluczowe powiązania, bez których cała 
sieć rozpadłaby się na niepowiązane części . 

Analiza Pathfinder zidentyfikowała następujących 
wpływowych autorów i ich koncepcje:  
�z Porter – ekonomia branżowa, 
�z Williamson – ekonomia finansowa i instytucjo-

nalna, 
�z Mintzberg – szkoła procesowa, 
�z Pfeffer – szkoła zależności wyników i zasobów . 
Są to cztery dominujące perspektywy badaw-

cze w zarządzaniu strategicznym . Czterej autorzy 
wyznaczają granice i jednocześnie spinają całość . 
Uwidoczniła się dominująca rola Portera . Mniejszą 
rolę w „spajaniu sieci koncepcji” odgrywają: Simon, 
Prahalad, Kogut, Lubatkin, Hitt, Rumelt, Jensen 
i Lawrence . Wyniki różnią się od analizy omówionej 

Rys. 1. Struktura intelektualna badań zarządzania strategicznego według dzieł w latach 1980–2000     

Źródło: [Ramos-Rodriguez, Ruiz-Navarro, 2004] . 

,
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wcześniej [Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navarro, 2004] . 
Wynika to niewątpliwie z różnic w podstawowej ba-
zie danych, jak i narzędziach analitycznych .  

Badania dotyczące periodyków 

hilip M . Podsakoff z zespołem (2005) zasto-
sował metodę bibliometryczną do badania 
znaczenia periodyków naukowych specjali-

zujących się w zarządzaniu . Wpływy i prestiż perio-
dyków akademickich są przedmiotem zainteresowań 
zarówno autorów, jak i władz uniwersyteckich, a tak-
że wydawców . Dla akademików-autorów publikacje 
w czołówce najważniejszych periodyków są ważne, 
ponieważ mają wpływ na ich wynagrodzenie6), awan-
se i przedłużenie zatrudnienia . Uniwersytety i szko-
ły biznesu są zainteresowane jak najwyższą pozycją 
w rankingach, która zależy m .in . od publikacji wy-
kładowców w najlepszych periodykach . Pomaga tak-
że we właściwej alokacji środków . Informacje o zna-
czeniu pism są ważne dla ich redakcji i sponsorów . 
Mają one wpływ na wysokość opłat za ogłoszenia 
i prawdopodobieństwo, że pisma pozyskają kolejnych 
prenumeratorów . W związku z tym każda redakcja 
stara się drukować jak najwięcej takich artykułów, 
które zapewnią sobie powszechne cytowanie7) . 

Analiza zespołu Podsakoffa objęła 28 czołowych 
pism . Badania zostały oparte na bazie danych Insti-
tute for Scientific Information . Jest to najważniejsze 
światowe źródło cytatów . Sporządzono dwie klasyfi-
kacje: liczby cytowań drukowanych artykułów oraz 
średniej liczby cytowań przypadających na jeden ar-
tykuł . Czołówkę najbardziej wpływowych czasopism 
z zakresu zarządzania w dwóch ostatnich dekadach 
ubiegłego wieku stanowiły: „Journal of Applied 
Psychology”, „Academy of Management Journal”, 
„Academy of Management Review”, „Administrative 

Science Quarterly”, „Strategic Management Jour-
nal” i „Management Science”8) . 

Coraz częściej pojawiają się analizy pojedynczych 
periodyków . Steven E . Phelan, Manuel Ferreira 
i Rommel Salvador (2002) dokonali podsumowania 
20-lecia „Strategic Management Journal” . W latach 
1980–1999 nastąpiła znacząca zmiana w „kompozy-
cji” artykułów . W 1980 r . przeciętny artykuł miał 
charakter teoretyczny i jednego autora, składał się 
z 15 stron i 20 odwołań, a od wysłania do druku 
upływał niecały rok . Natomiast w 1999 r . przeciętny 
artykuł miał charakter empiryczny (często oparty 
na próbach liczących setki obiektów), miał kilku au-
torów, co najmniej 20 stron i ponad 70 odwołań . 
Autorzy musieli czekać ponad dwa lata na druk . 

Należy podkreślić, że w badanym okresie „Stra-
tegic Management Journal” zwiększył liczbę nume-
rów z 4 do 12 rocznie . Powinno to zatem służyć 
skróceniu oczekiwania na druk . Tymczasem proces 
akceptacji wydłużył się . Wynikać to może z kombi-
nacji wielu różnych czynników . Dłuższe i bardziej 
skomplikowane artykuły wymagają więcej czasu na 
przegląd i rewizję . Większa liczba przesłanych pro-
pozycji wymaga więcej pracy, a liczba członków re-
dakcji nie rośnie dostatecznie szybko . Wymagania 
edytorskie wzrosły i rewizje wymagają więcej czasu . 

Z okazji 40-lecia „Long Range Planning”, najstar-
szego periodyku poświęconego zarządzaniu strate-
gicznemu, S . Cummings i U . Daellenbach (2009) do-
konali jego wnikliwej analizy . Autorzy wykorzystali 
wiele komputerowych narzędzi, m .in . analizator tek-
stów Leximancer . Analizie poddano 2366 artykułów 
opublikowanych do końca 2006 r . Stworzono bazę da-
nych z tytułów . W ten sposób powstał zestaw najczę-
ściej powtarzających się słów zawartych w tytułach . 
Następnie poddano analizie streszczenia za pomocą 
Leximancer, który wyciąga, zlicza i  łączy wspólne 

Rys. 2. Struktura intelektualna badań zarządzania strategicznego według autorów (lata 1980–2000) 
Źródło : [Nerur, Rasheed, Natarajan, 2008] . 
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pojęcia z różnorodnych tekstów . Ponadto generu-
je mapy graficzne powiązań między koncepcjami, 
a także ich zmiany w czasie . Okres 40 lat podzielo-
no na dziesięć 4-letnich części . Na podstawie analizy 
tytułów wyróżniono sześć podstawowych zespołów 
słów: korporacja, organizacja, fuzja/przejęcie/joint 
venture/deinwestycja, kreatywność/innowacje, tech-
nologia, zmiana . Analiza pokazuje systematyczny 
spadek, począwszy od połowy lat 70 . ub . wieku, zain-
teresowania autorów planowaniem . W drugiej poło-
wie lat 80 . planowanie zostało zastąpione strategią, 
„zarówno w teorii, jak i w praktyce” . 

Powyższej tezie o zaniku planowania przeczy 
artykuł D . Rigby’ego i B . Bilodeau (2007), przed-
stawiający wyniki badań dotyczących przydatności 
różnych narzędzi w zarządzaniu . Badania były prze-
prowadzone w latach 1993–2006 na próbie 8504 re-
spondentów . Oceniano częstość wykorzystania i sto-
pień satysfakcji . Okazało się, że najwyższe oceny 
otrzymało planowanie strategiczne, przez wszystkie 
lata oceniane jako najbardziej efektywne i najczę-
ściej stosowane narzędzie zarządzania, we wszyst-
kich branżach, niezależnie od rozmiarów firmy . Na-
wet wtedy, kiedy H . Mintzberg (1994) przepowiadał 
upadek planowania strategicznego . 

Potwierdzenie tego znajdujemy w artykule W . 
Ocasio i J . Josepha (2008), którzy na przykładzie Ge-
neral Electric pokazali, że planowanie strategiczne 
nie jest przejściową modą, ale ewoluującą praktyką 
zarządzania, choć różnie nazywaną . W latach 40 . XX 
wieku wprowadzono pojęcie planowania długookre-
sowego (long range planning), a w latach 60 . – pla-
nowanie strategiczne . Jack Welch, prezes General 
Electric w latach 1981–2001, na fali ogólnej krytyki 
planowania strategicznego, zastąpił je pojęciem sys-
temu operacyjnego (operating system), zachowując 
dawne procedury . Jego obecny następca, J . Immelt 
nie ma już takich terminologicznych uprzedzeń . 

Bardzo ważną miarą oceniającą znaczenie na-
ukowca jest liczba cytowań jego prac . Donald D . 
Bergh, John Perry i Ralph Hanke (2006) przepro-
wadzili badania, jak na znaczenie artykułu (article 
impact), mierzone liczbą jego cytowań (zmienna za-
leżna), wpływają trzy rodzaje atrybutów (zmiennych 
niezależnych) opisujących cechy autora, parametry 
artykułu i zastosowaną metodologię . Badaniami 
objęto 598 artykułów opublikowanych w „Strategic 
Management Journal” w latach 1990–1999 . Liczba 
cytatów została zaczerpnięta z The Social Science 
Citation Index . Analiza pokazała różne rodzaje cy-
kli życia artykułów . Porównano 20 artykułów o naj-
większym znaczeniu z losową próbą 20 pozostałych 
artykułów . Już krótko po opublikowaniu tempo 
wzrostu znaczenia obu tych grup różni się . Te o naj-
większym znaczeniu mają kilkakrotnie większą licz-
bę cytatów, przy czym różnica ta z każdym rokiem 
się powiększa . Na wykresie skumulowanych cytowań 
próba pierwsza ma wzrost wykładniczy, a ta druga 
– liniowy . 

wnioski końcowe  

italność zarządzania strategicznego wynika 
prawdopodobnie z tego, że koegzystuje z in-
nymi dyscyplinami w komplementarnym, 

symbiotycznym związku . Jego naturalną cechą jest 
interdyscyplinarność i wykorzystanie m .in . ekonomii, 

psychologii, socjologii czy finansów . Dlatego tak 
ważne są prace podsumowujące co jakiś czas stan 
rozwoju zarządzania strategicznego . Przedstawione 
powyżej narzędzia nie zastąpią opisowych analiz, ta-
kich jak artykuły R .P . Rumelta, D . Schendela i D .J . 
Teecego (1991), R .E . Hoskissona i zespołu (1999) 
czy A . Ghobadiana i N . O’Regana (2008), ale być 
może staną się ich ważną częścią empiryczną . 

Efektem pracy naukowca jest jego pewna kon-
cepcja-produkt zawarta w dziele: artykule lub książ-
ce . Posługując się terminologią J .A . Schumpetera 
(1960), dotyczącą aktywności przedsiębiorcy, dzieło 
naukowca możemy określić jako kreatywną kombi-
nację innych już istniejących produktów . Dlatego tak 
ważna jest lista referencyjna innych dzieł, z których 
autor korzysta . Pokazuje ona powiązania – rodowód 
dzieła, jego drzewo genealogiczne . 

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy powoduje, 
że nauka jako ważna dziedzina ludzkiej aktywności 
coraz częściej traktowana jest jako jeszcze jedna 
branża . Natomiast rynek nauki – jak każdy inny – 
podlega ogólnym prawom ekonomicznym . Stopnio-
wo uczymy się opisywać, analizować, mierzyć i wy-
ceniać produkty tego rynku . Być może odbiera to 
nauce mistycyzm i unicestwia tradycję „mistrz-ucz-
niowie”, ale sprzyja transparentności i obiektywiza-
cji, co z kolei powinno przyspieszać rozwój nauki .  

dr Jan Polowczyk

PRZYPISY 
1) Na coroczny kongres Strategic Management Society, 
który w 2010 roku odbędzie się we wrześniu w Rzymie, 
zgłoszono ponad 1100 referatów, tj . o 30% więcej niż rok 
wcześniej .  
2) Wybór różnych definicji zarządzania strategicznego 
można znaleźć w artykule R . NAGA, D .C . HAMBRICKA 
i M .J . CHENA (2007) .  
3) W oryginale definicja brzmi następująco: „The field 
of strategic management deals with the major intended 
and emergent initiatives taken by general managers on 
behalf of owners, involving utilization of resources, to 
enhance the performance of firms in their external envi-
ronments” .  
4) A zatem, jeżeli autor cytuje tylko dwie prace, to mamy 
jedną parę ko-cytatów . Jeżeli cytuje trzy prace, to mamy 
trzy różne pary (kombinacje), a jeżeli cytuje cztery prace, 
to kombinacji jest już sześć itd . 
5) W zestawieniach może dziwić brak prac P . Druckera, 
guru zarządzania w drugiej połowie XX wieku . Drucker 
nie miał jednak statusu akademika i przez środowisko 
skupione wokół Strategic Management Society (wydawcę 
„SMJ”) jest cytowany bardzo rzadko .    
6) Według badań przeprowadzonych na początku lat 90 . 
ub . wieku każdy artykuł opublikowany w czołowych pi-
smach dawał w następnych latach kariery skumulowany 
dodatkowy dochód wartości 84 tys . dolarów [Gomez-Me-
jia, Balkin, 1992] . Obecnie jest to niewątpliwie kwota 
większa .  
7) System anonimowego recenzowania wydaje się najbar-
dziej obiektywny, jednak może kreować zachowawcze po-
stawy recenzentów, preferujących status quo . Pisze o tym 
J . Kornai w swojej autobiografii (2008) . 
8) Popularny „Harvard Business Review” pod względem 
częstości cytowań znalazł się na miejscu 10 ., ale pod 
względem liczby cytowań na jeden artykuł zajął dopiero 
miejsce 20 . ,
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Summary 
It is commonly asserted that the field of strategic mana-
gement is fragmented and lacks of a coherent identity . 
The purpose of the article is to present different possibi-
lities of internet technologies application in the field of 
strategic management . The article consists of three main 
sections . In the first, the general consensus definition 
of the field has been presented based on a large-scale 
internet survey of strategic management scholars . The 
second section describes some bibliometric techniques of 
citation and co-citation analysis to identify the works and 
authors that have had the greatest impact on strategic 
management research . The third section discusses results 
of empirical studies that examined the relative influence 
of management journals .  

wprowadzenie  

asobowa teoria firmy (resource-based view 
– RBV) to najbardziej rozpowszechnione 
podejście teoretyczne do badań w zarządza-

niu strategicznym, jeśli wierzyć deklaracjom auto-
rów czy też liczbie cytowań1) . Na polskim gruncie 
poświęcano jej konferencje naukowe, a na łamach 
„Przeglądu Organizacji” pojawiły się liczne publika-
cje w tym nurcie . Z tych powodów uznać można za-
sobową teorię firmy za główny nurt w zarządzaniu 
strategicznym, znajdujący się w istocie na granicy 
instytucjonalizacji . Badania w zarządzaniu strate-
gicznym są akceptowane, jeśli nawiązują do zasobo-
wej teorii firmy . 

Wczesnych korzeni zasobowej teorii firmy do-
szukiwać się można w teorii wzrostu firmy2), teorii 
zależności zasobowej przedsiębiorstwa3), przekształ-
conej następnie w zasobową teorię firmy4)  i zasobo-
we podejście do trwałej przewagi konkurencyjnej5) . 
Uszczegółowienia teoretyczne pozwoliły najpierw 
uznać zdolność pozyskiwania zasobów za warunek 
wzrostu, następnie podkreślono współzależność 
przedsiębiorstwa i otoczenia w zakresie kontro-
li oraz eksploatacji zasobów . Współczesna postać 
zasobowego podejścia do przedsiębiorstwa wyrosła 
z potrzeby kompletności analizy strategicznej, długi 
czas skupionej na parametrach produktowo-rynko-
wych . Zasobowe podejście dostarcza narzędzi ana-
lizy przedsiębiorstwa, wcześniej ograniczonych do 
analizy słabych i silnych stron, analizy SWOT oraz 
analizy łańcucha wartości . 

Bliższa analiza, częściowo przeprowadzona w li-
teraturze, ujawnia jednak niedostatki zasobowej teo-
rii firmy . Nakazuje to postawić pytanie o warunki 
stosowania tego podejścia oraz jego rolę w przy-
szłych badaniach zarządzania strategicznego . Celem 
artykułu jest omówienie przydatności zasobowej teo-
rii firmy oraz jej ograniczeń, a także zarysowanie 
przyszłych problemów badawczych .  

korzenie i twierdzenia zasobowej teorii 
firmy 

asobowa zależność, podejście, spojrzenie 
czy perspektywa firmy nie stanowią w isto-
cie zwartej teorii, rozumianej jako system 

falsyfikowalnych twierdzeń, które umożliwiają wy-
jaśnianie zachodzących w badanej rzeczywistości 
zjawisk oraz predykcję ich przyszłych stanów czy 
dynamiki zmian . Aby odnieść się do tego twierdze-
nia, niezbędne jest przytoczenie głównych założeń 
i twierdzeń zasobowego podejścia do firmy .  

Zmienne wyjaśniające –  zasoby 

Skupienie uwagi na zasobach stanowi wkład ba-
daczy zarządzania strategicznego do analizy strate-
gicznej przedsiębiorstwa, równoważący zasługi sek-
tora doradztwa gospodarczego . Podkreślić trzeba, 
że lata 60 ., 70 . i 80 . XX wieku przyniosły wiele 
metod strategicznej analizy przedsiębiorstwa, ta-
kich jak macierze produkt-rynek (GE albo McKin-
seya), krzywą doświadczenia czy analizę portfelową 
(BCG) . Wspólnym mianownikiem tych użytecznych 
narzędzi, oprócz konsultingowej proweniencji, była 
orientacja na produkty oraz rynki, rzadziej na proces 

PO 04 2010.indb   8 4/15/10   4:48 PM




