
organizacji 10/2012 3

problemy metodologii normatywnej 
w naukach o zarządzaniu 

Marek Ciesielski

wprowadzenie 

artykulezprzyjętozpunktzwidzeniaz„użytkow-
nika”z metodologii,z az więcz głównyz akcentz
położonoznazjejzfunkcjęznormatywną .zTakiez

spojrzeniezjestzpotrzebne,zbozwzwieluzobszarachznaukz
ozzarządzaniuzwystępujezwidocznyzbrakzkomunikacjiz
międzyz metodologamiz az badaczamiz rzeczywistościz
gospodarczej .zMożnazwięczobawiaćzsię,zżezzaleceniaz
metodologówzwywierająz zbytzmałyzwpływznazbada-
nia .z Dlategoz teżz sformułowanoz tuz wiązkęz wzajem-
niezpowiązanychzpytańzdozmetodologów .zNiez sąz toz
wzwiększościz pytaniaz nowe,z alez odpowiedziz nazniez
wcalezniez sąz oczywiste,zwzkażdymzraziezdlaz osobyz
niespecjalizującejzsięzwzmetodologii .zNiezskierowanoz
ichzjednakzwprost,zbozwpierwztrzebazuporządkowaćz
pewnez –z opisanezwz artykulez –z kwestiez wz samychz
naukachz oz zarządzaniu .z Trudnoz tuz sięz poruszać,z
iztoznieztylkozdlatego,zżezautorzartykułuzzajmujeznaz
tymz poluz pozycjęz amatora .z Niemniejz gołymz okiemz
widaćzpewnezproblemy .zWspomnianezuporządkowa-
niezmusizprzyjąćzformęzdyskusjizwzramachzdyscypli-
ny,zazjegozrezultatemzpowinnozbyćzchoćbyzwzmiaręz
jednolitezstanowiskozodnośniezdozzawartychzwzarty-
kulez –z iz związanychz zz nimiz –z pytań .z Dopieroz poz
sprecyzowaniuztakiegozstanowiskazizjednoznacznymz
określeniuzproblemówzprzyjdziezczasznazwzmożoną,z
kierowanąz iz zdecydowanązkonfrontacjęzmetodologiiz
zzpraktykąznaukową .z

Postulatz zbliżeniaz metodologiiz doz praktykiz ba-
dawczejz wydajez sięz sensowny,z tymz niemniejz sąz tuz
wątpliwości .zWspomaganez zbliżeniez naukz oz zarzą-
dzaniuzizmetodologiizmożezprzecieżzprzynieśćzmier-
nezrezultaty,zniewartezkoniecznegozwysiłku .zNiezmaz
pewności,z czyz podnoszonez tuz kwestiezniez sązwyol-
brzymione .zAzwięcztrzebazpamiętaćzozstarejzzasadziez
obowiązującejzwzweterynarii,zazbliskiejztakżeznaukomz
ekonomicznym:zlekarstwozniezmożezbyćzdroższezodz
konia .zNiezwolnoz tymz samymz zakładaćz zz góry,z żez
tazkonkretnazdyscyplinaznaukowazpotrzebujezwięcejz
wiedzyzmetodologicznej,z izżezsąztuzpotrzebnezdzia-
łaniaz naz dużąz skalę .z Przecieżz wiedzaz taz jestz dziśz
dostępna,z azwięcz byćzmożez to,z coz jest,zwystarczy .zz
Nazpewnozdozniektórychzodpowiedzizmożnazbyłobyz
dojść,zstudiujączpracezmetodologiczne .zNiezprzekre-
ślaztozjednakzsensuzbezpośredniejzkonfrontacjizprak-
tykizbadawczejziznormzmetodologicznych .z

Wzartykulezskoncentrowanozsięzwięcznazrelacji:z
metodologiaz normatywnaz –z badaniaz wz naukachz
ozzarządzaniu .zWybranozproblemy,zktórezwydajązsięz
najważniejszezdlazodbiorcyzwiedzyzmetodologicznej .zz

Przedez wszystkimz możliwośćz formułowaniazz
twierdzeńzizbudowyzteoriizorazzzakreszichzstosowal-
ności,zzdolnośćzdozformułowaniazkonkretnejzwiedzyz
postulatywnejz izwpływzpraktykiz iz całegozotoczeniaz
biznesowegoz naz naukiz oz zarządzaniu .z Postawionoz
tymz samymz pytanie:z cozwynikaz zz faktu,z żez naukiz
oz zarządzaniuz razz sąz uważanez zaz naukę,z razz zaz
sztukę?zPrzyjętoz podejściez krytyczne .zNiestetyz niez
byłaz możliwaz pełnaz prezentacjaz ujętychz wz tytulez
problemów .z Stądz tekstz tenz maz wz dużymz stopniuz
charakterzwypisów .zPodstawązwiększościz rozważańz
sązobserwacjezjednejzosoby,zcozoczywiściezwzmacniaz
wspomnianyzpostulatzkoniecznościzdyskusjizizsyste-
matyzacjizporuszanychzkwestii .zRozważaniazogólnez
uzupełnionozargumentemza rebours .zJestznimzana-
lizazprzypadkuzozcharakterzezostrzeżenia .zOpisanoz
bowiemz fragmentz subdyscyplinyz „logistyka”,z któryz
główniez wskutekz brakuz refleksjiz metodologicznejz
znalazłzsięzwzślepymzzaułku .zWartozsięztemuzprzyj-
rzeć,zgdyżzpodobnezzjawiskazmożnazzaobserwowaćz
takżezpozazlogistyką .z

polaryzacja perspektywy metodologicznej 

tosunekz badaczyz doz metodologiiz jestz
dziwniez spolaryzowany .z Poz pierwsze,z
wznaukachzozzarządzaniuzczęstozsięgazsięz

dozmetodologiiz odnoszącejz sięzdozprawzogólnychz
(bezwyjątkowych),z czyliz doz twierdzeńz uniwersal-
nychzizogólnychzhistorycznych .zNatomiastzwzprak-
tycez badawczejz wz tejz dyscypliniez formułujez sięz
–z iz chybazwłaśniezpowinnozsięz formułowaćz–zcoz
najwyżejztwierdzeniazempirycznezozmałejzogólno-
ści1) .zWzliteraturzezwskazujezsięznazgeneralizacjez
historycznez iz twierdzeniaz lokalizacyjnez jakozwła-
ściwez dlaz naukz społecznych,z wz tymz oczywiście,z
aznawetzwzszczególnościzdlaznaukzozzarządzaniu .z
Majązoneznajczęściejzpostaćztwierdzeńzszczegóło-
wychz–zwzznaczeniuzwypowiedzizzzmałymzkwanty-
fikatorem .zDziwizwięczrzadkiezpodkreślaniezogra-
niczeńz czasowychz iz przestrzennychz generalizacjiz
historycznych,z az takżez traktowanie,z jakz uniwer-
salnych,ztwierdzeń,zwzktórychzcozprawdazpodmiotz
zdaniazogólnegozjestzterminemzuniwersalnym,zalez
orzecznikzterminemzhistorycznym . Nadtozpomijaz
sięzoczywistyzfakt,zżezpoziomzuzasadnieniaztwier-
dzeńznaukzozzarządzaniuz jestzzz istotyzniższyzniżz
tenzpoziomzwzekonomiizizwzwieluzinnychznaukachz
społecznych .z Natomiastz częśćz badaczyz jakbyz niez
akceptujez tejz sytuacjiz orazz ofertyz metodologicz-
nejz dlaz twierdzeńz oz niskimz poziomiez ogólnościz,
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iz odwołujez sięzdozpojęćz izkoncepcjiznajlepiejz roz-
winiętychz naukz empirycznych .z Doz generalizacjiz
historycznychz iz twierdzeńz lokalizacyjnychz sto-
sujez sięz podejściez właściwez dlaz twierdzeń ściślez
ogólnych .zProwadziztozdozlicznychznieporozumień .zz
Trudnozwówczasznazprzykładzocenićzstopieńzuza-
sadnieniaztwierdzenia .z

Drugaz zauważalnaz iz zwartaz grupaz toz badacze,z
którzyzwzogólezniezdbajązozmetodologięzlubzjązwy-
raźniezlekceważą .zMożezdlatego,zżezjawizimzsięzonaz
jakoz zbiórz twierdzeńz iz wytycznychz wyższejz rangi,z
nieodnoszącyz sięz doz codziennejz pracyz naukowejz
iz nieprzydatnyz niez tylkoz doz rozwiązywaniaz pro-
blemówz funkcjonowaniaz przedsiębiorstwaz czyz pro-
jektowaniaz sieciz gospodarczej,z alez iz formułowaniaz
twierdzeńz wz tymz zakresie .z Wydajez sięz nadto,z żez
wz tejz grupiezpanujezprzekonanie,z żezbadaczzmożez
formułowaćzcennez twierdzeniaz izwartościowezzale-
ceniazwzzakresiezzarządzaniazbezzgłębszejzrefleksjiz
metodologicznej .zNiekiedyziztakzsięzzdarza,zzzregułyz
przyznaśladowaniuzpostępowaniazinnych2) .zTakzczyz
inaczejzmetodologiazniezjestzzbytzpopularnazwzwieluz
obszarachzbadańznaukzozzarządzaniu .zWzskrajnychz
przypadkachzmożnaz zaobserwowaćz nawetzmetodo-
logiofobię,z az takżezmarkowaniez rozważańzmetodo-
logicznych3) .z

Przyz takiejz polaryzacjiz rodziz sięz wręczz pytanie:z
czyzwznaukachzozzarządzaniuzjestzpotrzebnazwzogólez
jakaśz metodologia?z Możez wystarcząz zdrowyz rozsą-
dekzizwybranezpodstawowezzasadyzlogiki .zTazkwestiaz
musiz byćz jasnoz postawiona,z abyz uniknąćz sytuacji,z
wzktórychzrozprawyznaukowezozinstrumenciezzarzą-
dzaniaz zawierająz zupełniez niepotrzebniez hipotezy,z
próbyzweryfikacjiz opartez naz indukcjiz iz twierdzeniaz
oznieokreślonymzpoziomiezogólności,zazpracezodno-
szącezsięzwłaśniezdoztwierdzeńzozdużymzstopniuzogól-
nościzniezzawierająznawetztakzpodstawowychzelemen-
tów,zjakzempirycznezzałożeniazmetody .zWzsumiezrazz
jestzzazdużo,zazrazzzazmałozpodstawzmetodologicz-
nych .zTozwskazujeznaznastępnezoczywiste,zalezwcalez
niezretoryczne,zpytanie:zczyznaukowieczwyposażonyz
wz gruntownąz wiedzęz metodologicznąz osiągniez za-
wszez oz wielez więcej?z Czyz lekceważącz metodologię,z
azwzszczególnościzmetodologięznormatywną,zzawszez
cośz ważnegoz sięz traci?z Wydajez się,z żez pytaniaz tez
dotyczązwznajwiększymzstopniuz subdyscyplinznaukz
ozzarządzaniu,zalezmożeztozbyćzzłudzenie;zwzsubdy-
scyplinachzwspomnianez problemyznajlepiejz bowiemz
widać .zTozwłaśniezzadecydowałozozwyborzez logisty-
kizjakozprzedmiotuzdozopisuzskutkówzlekceważenia,z
możeznawetzniezsamejzmetodologii,zalezrefleksjiznadz
jejzprzydatnością .z

Niezjestzteżzwykluczone,zżezpozprostuzczęśćzbada-
czyzniezpotrafizkorzystaćzzzcennegozdorobku .zAzmożez
tozmetodolodzyzzamykajązsięzwzwieżachzzzkościzsło-
niowejzizniezwkładajązdośćzwysiłkuzwzpropagowaniez
wiedzyz potrzebnejz pracownikomz nauki .z Wartoz teżz
zastanowićzsię,zczyzbarierznieztworzyztrudnyzjęzyk .z
Az możez problememz jestz różnorodnośćz iz niejedno-
znacznośćz wiedzyz metodologicznej,z wz tymz wiedzyz
normatywnej .z Autorzyz używająz przecieżz różnychz
pojęćzizróżniezjezrozumieją .zNawetzsłowoz„weryfika-
cja”zmazcoznajmniejzdwazznaczenia:zsprawdzaniezlubz
uzasadnianiezalbozkonfirmacja .zPodobniezjestzzzkon-
cepcjamiz iz zaleceniamiz metodologicznymi .z Możez
metodologiaz normatywnaz powinnaz byćz bardziejzz

normatywna .z Czyz wz przypadkuz takiejz dyscypliny,z
jakznaukizozzarządzaniuzmożnazoczekiwaćzkomplet-
nejzmetodologiizszczegółowej?z

relacje z praktyką i otoczeniem 

ozważajączkwestięzwykorzystaniazmetodolo-
giizwznaukachzozzarządzaniu,ztrzebazpamię-
tać,zżez„zarządzanieznieztworzyzjednolitegoz

paradygmatu,zzespołu teoriizizmetodologii,zleczzjestz
swoistązdżungląz różnychzkoncepcji”4) .zWielez zznichz
staje sięzjedyniezprzemijającązmodą,zlansowanązprzezz
„guru”zzarządzania,zfirmyzdoradczezczyzteżzośrodkiz
akademickie .zTrzebazwięczzastanowićzsię,zczyzoma-
wianezkwestiezmetodologicznezmajązzwiązekzzzwada-
mizprzypisywanymiznaukomzozzarządzaniu .zWznaj-
ostrzejszejzformiezwadyztezprzedstawiajązsięztak5):z
zz niezdolnośćzdozkrytycyzmu,z
zz stosowaniezpogmatwanejzterminologii,z
zz rzadkiezwznoszeniezsięzpozazzdrowyzrozsądek,z
zz ulotnośćzizwielkazliczbazsprzeczności .z

Wadyztezutrzymujązsię,zmimozżezwzżadnejzinnejz
dyscyplinieznaukowejzniezmożnaztakzszybkozspraw-
dzićzteoriizizkoncepcji6) .zByćzmożezwzjakimśzstopniuz
wyliczonez wadyz wynikająz zez sposobuz traktowaniaz
metodologii .zOdwracającztęzzależność,zmożnazposta-
wićzpytanie:zczyzwspomnianezwadyzmożnazbyzosła-
bićzpoprzezzwysiłekzwzobszarzezmetodologii?z

Wiedzazpostulatywnazzzzakresuznaukzozzarzą-
dzaniuzwzujęciuzilościowymzjestzznaczna .zWiedzazod-
noszącazsięzdozkoncepcjizizstrategiizjestzwzpewnymz
stopniuzskażonazwadą,zokreślonązwyżejzjakozulot-
nośćzizwielkazliczbazsprzeczności .zNazprzykładznaj-
bardziejzznanezkoncepcjezzarządzania:zSystemzPro-
dukcyjnyzToyoty,zBusiness Process Reengineering,z
Lean Management,zAgile Management,zTotal Quality 
ManagementzizKaizen,zzawierajązwzróżnychzkombi-
nacjachzwzznacznymzstopniuztęzsamązwiedzęziztez
samezpostulaty .zWzliteraturzezwskazujezsięzróżnez
przyczynyzwadznaukzozzarządzaniu:zinteresyzfirmz
konsultingowych,z politykęz uniwersytetów,z przy-
muszpublikowaniazitd .7) .zZzdrugiejzstronyzpowstałoz
izpowstajezbardzozdużozużytecznychzinstrumentówz
zarządzania .zTakzwięcznależyzwysokozocenićzwie-
dzęzpostulatywnązstworzonązprzezznaukizozzarzą-
dzaniu .zNatomiastzwiedzazteoretycznazjestzniedo-
statecznaz iznieusystematyzowana .zPojawiazsięz tuz
pytanie:zczyzrozwójzlubzraczejzniedorozwójzwiedzyz
teoretycznejzmazwyraźnyzwpływznazwiedzęzpostu-
latywną?zNadtoztrzebazprzywołaćzpostawionyz jużz
problem,z czyz ulepszeniez metodologiiz podniesiez
znaczniezwartośćzteorii .zTenzskomplikowanyzzbiórz
zależnościz jestz zawartyz zresztązwz prostymz pyta-
niu,z formułowanymz niekiedyz przezz praktyków:z
czyz doz tworzeniaz solidnejz wiedzyz postulatywnejz
sąz potrzebnez badania,z twierdzeniaz orazz teorie,z
azwzkońcuztakżezregułyzmetodologiczne?z

Wz świetlezwszystkichz powyższychzuwagz trzebaz
rozwinąćzwcześniejszez pytania:zmożez jestz potrzeb-
nazjakaśzprzystosowanazizuproszczonazmetodologiaz
dlaz tejzdyscypliny?zCzyz formułowaniezbardzozkon-
kretnychz zaleceńz metodologicznychz jestz możliwe?z
Jakz oceniaćz badaniaz iz wiedzęz wz tejz dyscyplinie?z
Nadtozwiadomo,z żezniezmaz jednoznacznejzgranicyz
międzyzekonomiązaznaukamizozzarządzaniu .zDoty-
czyz tozmiędzyz innymizpolazbadawczegoz izpodstawz
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teoretycznych .zWartozwięczsformułowaćzdodatkowez
pytanie:zczyzproblemyzzzdemarkacjązprzenoszązsięz
nazkwestiezmetodologiczne?zTazsprawazzasługujeznaz
odrębnezopracowanie .z

ostrzeżenie 
 
iekiedyzzdarzazsię,zżezbrakztroskizozpopraw-
nośćzmetodologicznązprowadzizdozwynatu-
rzeniazjakiegośzfragmentuznauki .zTakizprzy-

padekz możnaz zaobserwowaćz wz Polscez wz obszarzez
logistyki .zWzlogistyce,zważnejzizszybkozrozwijającejz
sięzsubdyscyplinieznaukzozzarządzaniu,zniezależniez
odz cennychz badańz iz publikacjiz obserwujez sięz nurtz
polegającyznazpowstawaniuzbezwartościowejzwiedzy .z
Zjawiskoztozmazbardzozinteresującązpostać .zPrzedez
wszystkimzobejmujezgeneralnązucieczkęzodzmetodo-
logiizizpowiązańzzzbadaniamizwzskalizinnychzsubdy-
scyplin,z odz całejz dyscyplinyz iz całejz dziedzinyznaukz
ekonomicznych,z niezmówiącz jużz oz innychznaukachz
społecznych .zTozstanowizpunktzwyjściazdozstworze-
niazenklawy,zwzktórejzwspółwystępująztrzyzzjawiska:z
zz tworzyz sięzwarstwęz pseudoteoretyczną,z sprowa-

dzającąz sięz doz niepotrzebnychz iz niejasnychz pojęć,z
ułomnychzdefinicjizizdziwnychztwierdzeń;z
zz dowodziz sięzwyjątkowościz tejz subdyscyplinyz po-

przezz przypisywaniez jejzmonopoluznazpowszechniez
znanezkoncepcje;z
zz dążyzsięzdozizolacjizlogistykizizdoznadaniazjejzran-

gizsamodzielnejzdyscyplinyzlubzwręczznauki .z
Tworzenieznieostrychzizwieloznacznychzpojęćzidziez

wzparzezzzformułowaniemzwielkiejz liczbyztwierdzeńz
eliptycznychz –z wz znaczeniuz twierdzeńz nierozstrzy-
galnychzprzezzswojąznieokreśloność,znp .:z„kooperacjaz
zastępujezkonkurencję” .zTowarzyszyztemuzwybiórczez
podejściez doz metodologii .z Akceptujez sięz nieliczne,z
konkretne,zwybranezelementyzmetodologii,zzarównoz
opisowej,zjakziznormatywnej,znp .zmetodologięznauko-
wychzprogramówzbadawczychzI .zLakatosa8) .z

Tozsamozzadaniezspełniazformułowaniezdefinicjiz
zawierającychzwzterminiezokreślającymzniepotrzebnez
informacje .zWzliteraturzezlogistycznejzzzzakresuzza-
rządzaniazłańcuchamizdostawzprzyjętozbłędnązpostaćz
definicji .zKażdyzzzautorówzdefinicjizłańcuchazdostawz
starazsięzzawrzećzcośzoryginalnegozwzdefiniensie,zza-
miastzskupićzsięznazistociezdefinicji9) .zWztenzsposóbz
sformułowanozsto,zazmożezizwięcejzdefinicjizłańcuchaz
dostaw,zktóryzjestzpozprostuzrodzajemzsiecizgospodar-
czej,zczylizzbioremzorganizacjizizrelacjizmiędzyznimi,z
wzktórymzorganizacjezpozostajązwzrelacji:zdostawcaz
–zodbiorca .zTozbardzozniepokojącyzfakt,zżezcałaz la-
winazpublikacjizzawierającychzróżnorodneztreścizjestz
pozprostuzwynikiemzniezapoznaniazsięzichzautorówz
zzpojęciemzdefinicji .zNiekiedyzdefinicjezopierajązsięz
nazmetaforachzizhasłach,zaztozjednakzjestzcośzinnego .z

Pierwszezzezwspomnianychzwyżejztrzechzzjawisk:z
pseudoteoriazoczywiścieznicznieztworzyz izwzniczymz
niezpomaga,zdlategozteżzwztymznurciezformułujezsięz
wiedzęz postulatywnąz wz postaciz zaleceńz zapożyczo-
nychz alboz poz prostuz zaleceńz zdroworozsądkowych .z
Paradoksalnie,zmarnaz teoriazwzdużymzstopniuzniez
przeszkadzaz wz spełnianiuz postulatywnejz roliz logi-
styki .z Prawdopodobniez dlatego,z że,z podobniez jakz
wzprzypadkuzmetodologii,ztraktujezsięzjązjakzkwiatekz
dozkożucha izniktzniezodczuwaztuzpotrzebyzporządku,z
klarownościzizścisłości .z

Drugiez zjawiskoz polegaz naz przypisywaniuz oma-
wianejzsubdyscyplinieznazwyłącznośćzpodejściazpro-
cesowegozizpodejściazsystemowego,zaztakżezujęciazho-
listycznego .zTraktujezsięzjezjakozrdzeńzpodstawzme-
todycznychzlogistyki,zwyróżniającyzjązspośródznaukz
ekonomicznych,z mimoz żez sąz onez specyficznez niez
tylkoz dlazwszystkichz naukz ekonomicznych,z alez dlaz
wszystkichznaukzspołecznych .zTozzzkoleizuważazsięz
zazpodstawęzprzekonania,zżez logistykazoferujeznaj-
lepszązformułęzzarządzaniazprzedsiębiorstwem . Ta-
kiez myśleniez prowadziz doz zjawiskaz wcalez niez takz
rzadkiegoz wz naukachz społecznych,z az mianowiciez
ciągłegoz iz systematycznegoz odkrywania Ameryki .z
Towarzysząztemuzpostulatyzizopisyzwzrodzaju:zlogi-
styka powinnazmiećzwłasnązfilozofię,zalbo:zpodsta-
wyz logistykiz stworzyliz kolejno Kartezjusz,z Leibnizz
izKant10) .z

Wysiłekz pewnejz liczbyz naukowcówz koncentrujez
sięz naz wyodrębnieniuz logistykiz jakoz samodzielnejz
dyscyplinyznaukowej .zZwolennicyz takiegozdziałaniaz
zz jednejz stronyz godząz sięz zz poglądem,z żez niez maz
teoriizlogistyki11),zazzzdrugiejztwierdzą,zżezlogistykaz
znajdujez sięz wz faziez rewolucjiz naukowejz –z zmianyz
paradygmatuzwzrozumieniazKuhnaz(sic!)12) .zIzniezcho-
dziztuzozlogistykęzwzznaczeniuzlogikizmatematycznej .z
Postulatyzuznaniazlogistykizzazdyscyplinęznaukowąz
zdarzajązsięzizwzinnychzkrajach .zNigdziezjednak,ztakz
jakzwzPolsce,zniezprowadzązonezdozsformalizowanychz
działańzwz postaciz konferencji,z cykliz publikacjiz itd .z
Cozciekawe,zwztokuzakcjizemancypacyjnejzlogistykaz
jakoz dyscyplinaznaukowaz jestz określanaz poz polskuz
mianemzlogistykizstosowanej,zazpozangielskuzsłowa-
miztotal logistics13) .z

Trzebaz podkreślićz całkowitąz sprzecznośćz tychz
działańz zz potrzebązwzmocnieniaz podstawz teoretycz-
nychz logistykiz iz osadzeniaz jejz naz tlez problematykiz
siecizgospodarczych,z cozoznaczaz integracjęz zzdorob-
kiemzekonomiiziznaukzozzarządzaniu,zwztymzwzszcze-
gólnościz zz dorobkiemz tzw .z dyscyplinz praktycznych .z
Wyodrębnieniez logistykizoznaczałobyzdalszezosłabie-
niezzwiązkówzzzdyscyplinamizizsubdyscyplinamiznaukz
ekonomicznychz iz tworzeniez –z poprzezz zapożycze-
niaz –z systemuz teoretycznegoz wokółz nieistniejącegoz
rdzenia .zFormalnezuznaniezlogistykizzazsamodzielnąz
dyscyplinęznaukowązjestzmałozprawdopodobne .zSkut-
kiz omawianejz tendencjizmogąz byćz jednakz poważne .z
Niezograniczająz sięzonezdozstratyzczasuz izwysiłkówz
naukowców .zMogązteżzpolegaćznazosłabieniuzdziałańz
zmierzającychz doz systematyzacjiz podstawz teoretycz-
nychzlogistyki .z

Wartozpodkreślić,z żez opisanezwyżejz trzyz zjawi-
skaz tworząz doskonałyz system,z małoz wrażliwyz naz
krytykęz iz zdolnyz doz przetrwaniaz różnychz rewolu-
cjiznaukowych,zaznawetzizdozrozwoju .zMarnujezsięz
czaszizpieniądze .zObserwujezsięzswoistezzagubienie,z
szczególniezwzprzypadkuzmłodychzbadaczy .zDziałaztuz
prawidłowośćzsformułowanazprzezzH .L .zMenckena,z
az spopularyzowanaz przezz N .z Postmana:z „Niez ist-
niejez twierdzeniez takzgłupie,zżebyzniezmożnazbyłoz
znaleźćzprofesora,zktóryzbyzwzniezniezuwierzył”14) .z
Az przecieżz byćz możez wystarczyłabyz podstawowaz
wiedzaz metodologiczna,z byz uzdrowićz sytuację .z Toz
zdaniez narzucaz ostatniez jużz pytanie,z wychodzącez
pozazwcześniejszezrozważania,zalezzznimizzwiązane:z
jakzprzybliżyćzmetodologięz dozbadańznazpoziomiez
subdyscyplinznaukzozzarządzaniu?z ,
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iedostatkiz metodologicznez prowadząz doz
bardzoz niekorzystnychz zjawisk .z Zz pozycjiz
zwykłegoz badaczaz niez możnaz postulowaćz

ulepszeniaz metodologiiz opisowejz czyz normatywnej .z
Widocznazjestzjednakzpotrzebazulepszeniazzwiązkówz
międzyzwytwórcamizizodbiorcamizpostulatówzmetodo-
logicznych .zAnizsłabośćzdyscypliny,zanizprzedmiotzba-
dań,zanizwpływzbiznesu,zanizzjawiskozmódzizfanaberiiz
wznaukachzozzarządzaniuzniezwyjaśniająziztymzsamymz
niezusprawiedliwiajązbrakuzodpowiednichzrelacji .z

Wz świetlez powyższychz rozważańz najważniejszez
stajezsięzpytaniezozpotrzebęzuściśleniazzaleceńzme-
todologicznych .zSązonezpotrzebne,zczyzniezsą?zMożez
doprowadzązdozzubożeniazbadańzizżyciaznaukowego .z
Wz opracowaniuz poświęconymz habilitacjomz wz na-
ukachz oz zarządzaniuz przedstawionozpropozycjez ta-
kichzzaleceńzogólnychzizszczegółowych15) .zPozniewiel-
kichzzmianach,zzwiązanychzzzrozszerzeniemzobszaruz
odniesieniazdozwszystkichzbadańzwzomawianejzdys-
cyplinieznaukowej,zprezentujązsięzoneznastępująco:z
Założenia ogólne:zz
z� Pluralizmzmetodologicznyz(bezzmetodologiizfunda-

mentalistycznej),ztriangulacjaz(różnezmetodyki,zmeto-
dyz–zzzdowartościowaniemzmetodzjakościowych,zróżnez
źródła,zróżnizbadacze,zcyklicznyzproceszprzybliżania) .z
z� Kumulatywnyzwzorzeczrozwojuznaukzozzarządza-

niu,zalezprzyzciągłymzuzasadnianiuzizzezstosowaniemz
wszelkichzsposobówzuzasadnianiaz(konfirmacja,zfal-
syfikacja,z koroboracja,z refutacjaz –z zz uwzględnie-
niemzpoprawnościzichzłączenia) .z
z� Badanieznaukowezniezmusizbyćzodrębnymzzada-

niem,z możez stanowićz tylkoz krokz wz poznaniuz pra-
widłowościz naukz oz zarządzaniu,z alboz naz przykładz
obalaćzlubzosłabiaćzjakieśztwierdzenie .z
z� Podejściezsystemowez(wztymzekwipotencjalność,z

ekwifinalność,zprzyczynowośćzkolista),zorazzuwzględ-
nianiezpodejściazsytuacyjnego .z
Szczegółowe wytyczne to:z
zz niezwzorowaćzsięzmechanicznieznazinnychzbada-

niachzizpracach,zprzyjąćzzasadęzstałejzrefleksjizme-
todologicznej;z
zz określićzpodstawyzmetodologiczne,zwskazaćzpara-

dygmatzizkoherentnezteorie,zwzorowaćzsięznazauto-
rytetach,zalezpamiętać,zżezprzyzobecnymzbałaganiez
wznaukachzozzarządzaniuzkażdezstanowiskozmetodo-
logicznezjestzwzjakimśzstopniuzuzasadnione;z
zz jasnozustalićzprzedmiotzbadań,zproblemzbadaw-

czy,zpytaniazbadawcze,ztezyzizhipotezyz(jeślizsązpo-
trzebne),zdbać,zbyzstanowiłyzlogicznązcałość;z
zz poświęcićzdużozwysiłkuzustaleniuzmetodykizizdo-

borowizmetod;z
zz rozważyćznadaniezbadaniuzcharakteruzzwiaduzba-

dawczegozlubzgeneralizacjizhistorycznej,zazwynikomz
nadaćzwyraźnązpostaćzgeneralizacjizhistorycznejzlubz
twierdzeniazlokalizacyjnego .z

Trzebaz przemyślećz najpierwz celowośćz iz możli-
wośćzformułowaniaztakichzporad,zaznastępniezwar-
tośćz przytoczonychz zaleceń .zWz tenz sposóbzmożnaz
rozstrzygnąć,z choćbyz wz przybliżeniu,z oz znaczeniuz
zaprezentowanychzwzartykulezproblemów .z

prof . dr hab . Marek Ciesielski 
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Problems of the Normative Methodology  
in the Management Sciences 

Thereziszazlackzofzcommunicationzbetweenzmethodologi-
stszandzresearcherszinzthezfieldzofzManagementzStudies .z
Sozitz iszworthztozconsiderzsomezmethodologicalz issuesz
inzthezfieldzofztheznormativezmethodologyzinzthezworldz
ofzManagementzStudieszbeforezformulatingzthezwayszofz
improvingzthezcommunication .zThezresearcherszattitudez
tozthezmethodologyziszpolarized .zSomezresearcherszhavez
bigzmethodologicalzdemandszconnectedzwithzsimplez is-
sueszandzanotherzonezignorezthezmethodology .zWhenzitz
comesztozthezquantityzthezpostulatedzknowledgezinzthez
fieldzofzManagementzStudiesziszsubstantial .zThezknow-
ledgez relatedz toz conceptsz andz strategiesz isz toz az largez
extentz defective .z Thez defectsz arez definedz asz transito-
rinessz andz az bigz amountz ofz contradictions .z Butz therez
havezbeenzcreatedzmanyzvaluablezinstrumentszofzMana-
gement .zItziszconnectedzwithzthezbusinesszenvironment .z
Thez issuesz shouldz bez discussedz takingz intoz accountz
thez methodologicalz aspects .z Firstz ofz all,z thez possibili-
tyzandzproprietyzofz formulatingzsuchz issueszshouldzbezz
considered .z
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