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Wstêp
Obserwowane w ostatnich latach wiêksze ni¿ wczeœniej zainteresowanie metodologi¹ nauk o zarz¹dzaniu rodzi potrzebê bardziej analitycznego przyjrzenia siê jej dorobkowi. W szeregu publikacjach naukowych
z tego zakresu podejmuje siê próby wy³¹cznie wycinkowego, relatywnie
w¹skiego objaœnienia tych osi¹gniêæ. Najczêœciej dokonuje siê tego w konwencji studium tworzenia koncepcji metodologicznej, badania ewolucji
okreœlonych metod, identyfikowania wspólnych p³aszczyzn wyznaczaj¹cych to¿samoœæ metod czy te¿ tylko analizy pewnych ich aspektów metodologicznych. Brak jest, jak siê wydaje, próby ca³oœciowego spojrzenia
na te dokonania i bêd¹cej jej rezultatem syntezy kluczowych problemów
i to dokonanej z perspektywy metod s³u¿¹cych prowadzeniu dzia³alnoœci
naukowej podporz¹dkowanej praktycznemu rozwi¹zywaniu problemów
badawczych.
Celem artyku³u jest wskazanie podstawowych problemów metodologicznych metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu. Przedmiotem badania bêd¹ metody identyfikowane w literaturze z zakresu metodologii nauk o zarz¹dzaniu. Wykorzystanym narzêdziem badawczym
bêd¹ analiza i diagnoza, jako podstawowe kompleksowe procesy badawcze. Analiza w jej obu rodzajach, czyli analiza strukturalna i przyczynowa, która umo¿liwi zidentyfikowanie struktury oraz mechanizmów funkcjonowania metod. Diagnoza zaœ pos³u¿y do wskazania kierunków ich
doskonalenia. Wszystko to bêdzie podstaw¹ okreœlenia podstawowych
czynników i zjawisk opisuj¹cych uwarunkowania sytuacyjne dalszego
rozwoju tych metod.
Próba rozwi¹zania wskazanych wy¿ej zagadnieñ wydaje siê byæ
istotna nie tylko z poznawczego punktu widzenia, ale jest tak¿e wa¿na
dla dalszego rozwoju metodologii nauk o zarz¹dzaniu, w tym szczególnie
metodologii apragmatycznej1. Artyku³ powsta³ w ramach badañ statuto* Prof. dr hab., Katedra Analiz Strategicznych, Wydzia³ Ekonomii i Stosunków Miêdzy-

narodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków,
lisinski@uek.krakow.pl
1
Przedstawiane tu problemy s¹ kontynuacj¹ rozwa¿añ podjêtych i zawartych w opracowaniu [Lisiñski, 2014].
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wych pt. „Wspó³czesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarz¹dzaniu”, realizowanych w roku 2016 w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

1. Metodologia pragmatyczna metodologii nauk
Metoda jest atrybutem ka¿dej nauki. Przes¹dza o jej istocie i jest
wyznacznikiem dyscypliny naukowej. W ka¿dej z nich, a szczególnie
w naukach empirycznych, ujawnia w sposób dobitny swój dwojaki charakter i zakres. Aby nie powtarzaæ istoty metody, zaakceptujemy jej treœæ
wyra¿on¹ we wczeœniejszych publikacjach [Lisiñski, 2011, s. 17–18]. Dla
rozwi¹zania podjêtego tu problemu, podtrzymamy prymat definicji
T. Kotarbiñskiego2 nad innymi okreœleniami. Sk³onimy siê równie¿ do
pogl¹du T. Pszczo³owskiego [1978, s. 119], wed³ug którego metoda ma
dwoist¹ naturê, co skutkuje dwoma jej znaczeniami. Pierwsze odnosi siê
do dzia³ania, mo¿e byæ tylko sposobem jego opisu, objaœnionym mniej lub
bardziej szczegó³owo. Jest wówczas, jak siê powszechnie przyjmuje, metod¹. Drugie dotyczy dyrektywy wskazuj¹cej jak dzia³aæ. Wówczas jest
metodyk¹. Ta dyrektywa mo¿e byæ okreœlona na ró¿nym poziomie szczegó³owoœci. Mo¿e siê zatem charakteryzowaæ ró¿nym poziomem metodycznoœci. Tak rozumiana metoda bêdzie podstaw¹ prowadzenia naszych dalszych rozwa¿añ.
Nie powtarzaj¹c stwierdzeñ dotycz¹cych istoty metodologii, ani tak¿e nie zmieniaj¹c naszej oceny jej miejsca w systemie nauk, odsy³amy
wszystkich zainteresowanych do szerszej charakterystyki tej metanauki
[Lisiñski, 2014, s. 136]. Tu tylko krótko powtórzymy, bior¹c pod uwagê
realizowany cel tej pracy, ¿e metodologia to nauka, której przedmiotem
badania jest bardzo zró¿nicowany, z punktu widzenia natury oraz specyfiki, zbiór metod. W celu ich poznania przyjmuje siê ró¿ne perspektywy
metodologiczne. Wszystkie one tworz¹ swoist¹ wielowymiarow¹ metodologiczn¹ przestrzeñ klasyfikacyjn¹ metodologii nauk, a ka¿da z metod
wpisuje siê w okreœlone podzbiory takiej przestrzeni.
Jedn¹ z takich perspektyw metodologicznych jest charakter, w jakim
wykorzystuje siê okreœlon¹ metodê. Skutkuje ona wyró¿nieniem metodologii apragmatycznej, nazywanej niekiedy nieu¿ytkow¹, oraz metodologii pragmatycznej, zwanej tak¿e utylitarn¹ czy u¿ytkow¹ [Ajdukiewicz,
1975, s. 175–177]. Metodologia apragmatyczna to nauka o metodach
2

Wed³ug T. Kotarbiñskiego [1981, s. 524] metoda to sposób systematycznie stosowany,
przy czym sposób oznacza tok jakiegoœ dzia³ania, a wiêc sk³ad i uk³ad jego stadiów.
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poznania struktury teorii naukowych (systemów naukowych). Jej charakterystykê przedstawiono w przywo³ywanej wczeœniej pracy [Lisiñski,
2014, s. 135–146]. Metodologia pragmatyczna jest nauk¹ o metodach
dzia³alnoœci naukowej i stosowanych procedurach badawczych. Metody
te maj¹ jednoznacznie aplikacyjny, praktyczny charakter. Bêdzie ona
przedmiotem naszego dalszego zainteresowania.
Na koniec tego w¹tku rozwa¿añ podkreœlmy jeszcze jeden jego
aspekt. Zarysowany wy¿ej klasyfikator metodologii nauk, do którego
wpisuj¹ siê metody, ma w koñcowym rezultacie prowadzonych dociekañ
naukowych zapewniæ racjonalnoœæ postêpowania badawczego. Z³o¿y siê
na to mo¿liwoœæ w pe³ni œwiadomego i celowego stosowania metod, co
prowadziæ bêdzie do uzyskiwania wyników, którym mo¿na przypisaæ cechy prawdziwoœci i pewnoœci [Sosenko, 2008, s. 23–24].

2. Podstawowe sk³adniki metodologii pragmatycznej nauk
o zarz¹dzaniu
Klasyfikator metodologii nauk obejmuje bardzo szeroki i ró¿norodny zbiór metod. Przedmiotem naszego zainteresowania bêdzie tylko
jeden z jego podzbiorów. Tworzyæ go bêd¹ metody sk³adaj¹ce siê na metodologiê pragmatyczn¹. Metody metodologii pragmatycznej, co zauwa¿yliœmy wczeœniej, posiadaj¹ dwoist¹ naturê. S¹ opisane na ró¿nym
poziomie szczegó³owoœci oraz charakteryzuj¹ siê ró¿nym poziomem metodycznoœci. Skutkuje to ich du¿¹ ró¿norodnoœci¹. Istotn¹ przes³ank¹ badania podstawowych problemów metodologicznych metodologii pragmatycznej bêdzie okreœlenie metod, jako sk³adników tego zbioru.
Punktem wyjœcia dla rozwi¹zania tego cz¹stkowego zadania badawczego jest klasyfikacja metod metodologii nauk o zarz¹dzaniu3. Nie
omawiaj¹c wszystkich jej sk³adników, zauwa¿ymy tylko, ¿e podstaw¹
okreœlenia metod metodologii pragmatycznej bêd¹ dwa kryteria. Pierwsze sprowadzono do wyró¿nienia trzech poziomów odzwierciedlaj¹cych
stopieñ ogólnoœci ich opisu. Porz¹dkuj¹c metody od stopnia najogólniejszego do najbardziej szczegó³owego, wyró¿nia siê poziom I uto¿samiany
z filozofi¹, poziom II odpowiadaj¹cy metodzie i poziom III zbie¿ny z technik¹. Drugie kryterium skutkuje wskazaniem trzech stopni odpowiadaj¹cych ró¿nym poziomom metodycznoœci metod. Pierwszy sprowadza
siê do równego eksponowania w metodzie opisu dzia³ania i objaœnienia
3

Klasyfikator metod metodologii nauk o zarz¹dzaniu wraz z opisem metod zawiera praca [Lisiñski, 2011, s. 19–42].
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jak dzia³aæ. Nastêpny eksponuje tylko sposób dzia³ania. Kolejny trzeci
preferuje dyrektywy jak dzia³aæ.
Analizuj¹c metody metodologii pragmatycznej, mo¿emy stwierdziæ,
¿e tylko koncepcje zarz¹dzania mo¿na przypisaæ do poziomu I. Zasady,
metody ogólne i metody szczegó³owe oraz metodyki ogólne i metodyki
szczegó³owe wpisuj¹ siê do poziomu II, a procedury i techniki przynale¿¹
do poziomu III. Powy¿sza konstatacja upowa¿nia do stwierdzenia, ¿e
najliczniejszy w ca³ej strukturze metod metodologii pragmatycznej jest
podzbiór odpowiadaj¹cy poziomowi metody. Udzia³ w tym podzbiorze
metod i metodyk jest zrównowa¿ony. Poziom techniki, bardzo u¿yteczny
w rozwi¹zywaniu problemów zarz¹dzania, reprezentuj¹ dwie metody –
procedura, ³¹cz¹ca w sobie opis dzia³ania oraz objaœnienie jak dzia³aæ,
oraz technika, przyjmuj¹ca priorytet opisu sposobu nad dyrektyw¹ jak
dzia³aæ. Pe³n¹ treœæ przedstawionego wy¿ej syntetycznego opisu metod
metodologii pragmatycznej oddaj¹ definicje tych metod4. Odzwierciedlaj¹ one specyfikê nauk o zarz¹dzaniu.
Omówiona wy¿ej struktura metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu stanowi odpowiedni¹ podstawê dla podjêcia badania problemów metodologicznych metodologii odniesionych do tej dyscypliny naukowej. Bêdzie to przedmiotem rozwa¿añ w kolejnej czêœci tego artyku³u.

3. Problemy metodologii pragmatycznej w naukach
o zarz¹dzaniu
Analizuj¹c rozwój metodologii nauk o zarz¹dzaniu w jej warstwie
pragmatycznej mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e obecnie identyfikuje siê zjawiska
upowa¿niaj¹ce do stwierdzenia, i¿ mo¿na wpisaæ j¹ w okres wielkiej
dyfuzji5. Taka opinia jest skutkiem krytycznej analizy polskiej literatury
przedmiotu w punktu widzenia prezentowanych w niej metod prowa-

4

Definicje te znajduj¹ siê w przywo³anej wczeœniej pracy [zob. Lisiñski, 2011, s. 21–25].
M. Bourbon [1986, s. 44], opisuj¹c cykl powstania i upowszechniania siê metody, przyjmuje, ¿e jej sformalizowan¹ postaæ, wyznaczaj¹c¹ moment jej powstania, datuje siê zazwyczaj od momentu ukazania siê jej w ksi¹¿ce lub artykule. W takiej formie dociera ona
do u¿ytkowników. Tak okreœlony cykl obejmuje dwa g³ówne okresy. Pierwszy, trwaj¹cy
od 10 do 30 lat, to narodziny i inicjacja oraz eksperymenty prowadzone przez zawodowych konsultantów. Drugi, którego trwanie szacuje siê na oko³o 20–30 lat, to wielka dyfuzja metod. W tym okresie pod wp³ywem coraz szerszego upowszechniania siê metod
(publikacje, nauczanie w szko³ach wy¿szych) czy wykorzystania bezpoœredniego na podstawie informacji wewnêtrznej i doradztwa zewnêtrznego, te instrumenty badawcze przenikaj¹ do przedsiêbiorstw.
5
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dzenia dzia³alnoœci naukowej, podporz¹dkowanej rozwi¹zywaniu problemów praktycznych.
Metodologia pragmatyczna nauk o zarz¹dzaniu nie by³a dot¹d
przedmiotem kompleksowych badañ czy studiów. Maj¹c na uwadze
powy¿sze, a tak¿e przywo³uj¹c przyjêty we wstêpie tej pracy cel, podejmiemy obecnie próbê jego realizacji. Wskazany wy¿ej zakres przyjêtego
zamierzenia badawczego skonkretyzujemy, wyró¿niaj¹c cztery cz¹stkowe zadania, które nale¿y podj¹æ, by przybli¿yæ podstawowe problemy
metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu. Za takie uznamy:
1. Analizê strukturaln¹ metod nauk o zarz¹dzaniu identyfikowanych
w rozwi¹zywaniu problemów praktycznych. Na tê analizê sk³adaæ siê
bêdzie nie tylko ustalenie natury metod, a wiêc wskazanie stopnia
szczegó³owoœci opisu oraz stopnia metodycznoœci poszczególnych
metod, ale tak¿e okreœlenie metod zwi¹zanych z rozwi¹zywanymi
problemami praktycznymi zarz¹dzania.
2. Analizê przyczynow¹ metod tej dyscypliny, umo¿liwiaj¹c¹ poznanie
mechanizmów ich funkcjonowania przy rozwi¹zywaniu problemów
praktycznych, poprzez okreœlenie zmian, które zachodz¹ w poszczególnych metodach, a tak¿e ustalenie czynników na te metody oddzia³uj¹cych.
3. Diagnozê metod s³u¿¹cych do rozwi¹zywania problemów praktycznych, poprzez rozpoznanie stanu ka¿dej z nich, a wiêc objaœnienia genezy tego stanu z uwzglêdnieniem przyczyn, ustalenie fazy rozwojowej metody a tak¿e przewidywanie dalszego rozwoju metod.
4. Doskonalenie metod pragmatycznych zarówno w zakresie stopnia
szczegó³owoœci ich opisu oraz stopnia metodycznoœci poszczególnych
metod, uwzglêdniaj¹cej istotê nauk o zarz¹dzaniu, jako okreœlonej
dyscypliny naukowej, do której siê odnosz¹.
Podjêcie tak okreœlonego zakresu badania metod metodologii pragmatycznych ma charakter nie tylko deskryptywny, poniewa¿ próbuje
objaœniæ zmiany oraz ich rozwój metod. Nosi równie¿ cechy dzia³ania
prospektywnego. Stanowi bowiem podstawê, poprzez wskazanie kierunków rozwoju metod, dla doskonalenia metodologii w jej czêœci normatywnej, a mo¿e prowadziæ do stworzenia nowego, bardziej sprawnego
instrumentarium metodologicznego. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e bêd¹ca
przedmiotem tych rozwa¿añ metodologia pragmatyczna stanowi istotny
czynnik rozwoju metodologii apragmatycznej. Zachodz¹ce pomiêdzy
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nimi istotne relacje merytoryczne i metodologiczne maj¹ charakter jednoznacznie konstruktywny.
Pierwszym zadaniem badawczym jest analiza strukturalna metod
metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu. Warunkiem dokonania
takiej analizy jest ustalenie zbioru metod pragmatycznych odniesionych
do nauk o zarz¹dzaniu. Podstaw¹ ich okreœlenia bêdzie studium literatury przedmiotu. Krytyczna analiza i ocena tylko podstawowych opracowañ naukowych o jednoznacznie metodologicznym charakterze wskazuje na bardzo obszerny i ró¿norodny zbiór takich publikacji. Dla bardziej
analitycznego spojrzenia na ca³y metodologiczny dorobek z zakresu nauk
o zarz¹dzaniu przyjêto, ¿e zostanie on podzielony na dwie czêœci. Pierwsza obejmowa³a bêdzie okres od pocz¹tku lat 60. do koñca lat 80. Druga to
lata 90. XX wieku a¿ do chwili obecnej 6.
Analiza podstawowych publikacji naukowych opublikowanych
w centralnych wydawnictwach naukowych w pierwszym okresie daje
podstawê do wyra¿enia szeregu interesuj¹cych poznawczo spostrze¿eñ.
By³ to okres kszta³towania siê i powstawania nauk o zarz¹dzaniu jako
dyscypliny naukowej w oficjalnej klasyfikacji nauk w Polsce. Maj¹c równie¿ na uwadze jej przynale¿noœæ do nauk empirycznych oraz obowi¹zuj¹cy model gospodarki centralnie planowanej, dominowa³y wówczas
prace podejmuj¹ce charakterystykê metod dzia³alnoœci naukowej o jednoznacznie praktycznym charakterze. W pocz¹tkowym przyjêtym do analizy okresie, dotyczy³y one systemu wykonawczego przedsiêbiorstw,
z czasem obejmuj¹c tak¿e system zarz¹dzania, a póŸniej odnosz¹c siê
równie¿ do ca³ej organizacji. Jednoznacznie dominowa³y w nich metody
organizatorskie. W zbiorze publikacji naukowych tego okresu mo¿na tak¿e zidentyfikowaæ nieliczne wszak¿e przypadki opracowañ stanowi¹ce
nowe, oryginalne rozwi¹zania metodologiczne bêd¹ce wyrazem kompleksowego, syntetyzuj¹cego spojrzenia na metody.
Odwo³uj¹c siê do przyjêtej wczeœniej struktury metod metodologii
pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu, wyró¿niaj¹cej trzy ich poziomy, ró¿ni¹ce siê stopniem szczegó³owoœci opisu, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e obiektem szczególnego zainteresowania w przyjêtym do analizy okresie s¹
6

Trzeba tu jednoznacznie podkreœliæ, ¿e przyjêty wy¿ej podzia³ publikacji naukowych
i metod w nich przedstawianych na dwa podzbiory zosta³ dokonany wy³¹cznie dla celów
badawczych. Jest on wyrazem przyjêcia i zastosowania pewnej konwencji metodologicznej, która dzieli spójn¹ ca³oœæ metod na dwie czêœci tylko i wy³¹cznie dla pe³niejszego,
bardziej jednoznacznego poznania ca³oœci.
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przede wszystkim metody z trzeciego oraz drugiego poziomu hierarchicznego. Studia metodologiczne nad metodami odnosz¹cymi siê do
pierwszego, najbardziej ogólnego, poziomu zbioru metod tworz¹cych ich
zhierarchizowan¹ strukturê wystêpuj¹ sporadycznie.
Okres lat 90. XX wieku i pierwsza oraz druga dekada wieku XXI
ujawniaj¹ now¹ jakoœæ w pracach naukowych dotycz¹cych metodologii
nauk o zarz¹dzaniu. Wyra¿a siê ona nie tylko istotnym, iloœciowym
wzrostem publikacji, ale przede wszystkim sprowadza siê do nieidentyfikowanego w nich uprzednio nowego zakresu badawczego polegaj¹cego
na podejmowaniu nowych metodologicznych w¹tków i problemów.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e obok rozpoznawanego dalej rozwoju
znanych ju¿ metod czy skutecznych prób adaptacji na grunt polskich
podmiotów gospodarczych instrumentów stosowalnych w praktyce innych krajów coraz wiêksz¹ rolê w metodologii pragmatycznej zaczynaj¹
odgrywaæ nowe metodologiczne aspekty metod zwi¹zane z ich wykorzystywaniem do rozwi¹zywania nieznanych wczeœniej problemów praktycznych.
Studia literatury podejmuj¹cej w¹tki metodologiczne pozwalaj¹ zatem dostrzec prace bêd¹ce kontynuacj¹ wczeœniejszego nurtu badañ naukowych. Stanowi¹ one metodologiczn¹ odpowiedŸ na potrzeby podmiotów gospodarczych funkcjonuj¹cych w nowych realiach gospodarki
rynkowej. W zbiorze tym odnajdujemy tak¿e publikacje dotycz¹ce nieznanych wczeœniej metod, opisywanych z perspektyw trzeciego i drugiego poziomu, przyjmuj¹c za kryterium podzia³u stopieñ ogólnoœci opisu
metod, przydatnych do wykorzystania w nowych warunkach funkcjonowania organizacji. Mo¿na tak¿e wskazaæ prace i prezentowane w nich
metody, i te zdaj¹ siê dominowaæ, które wpisuj¹ siê w pierwszy, najbardziej ogólny poziom ich opisu. S¹ równie¿ opracowania bêd¹ce autorskimi próbami syntezy ca³ego teoretyczno-metodologicznego dorobku
nauk o zarz¹dzaniu. Wszystkie publikacje i przedstawiane w nich metody, choæ stanowi¹ wyraz innego, nowego metodologicznego spojrzenia
oraz podejœcia ich autorów na ca³e instrumentarium nauk o zarz¹dzaniu,
stanowi¹ rozwiniêcie powsta³ego i omówionego wczeœnie zakresu przedmiotowego dorobku tej dyscypliny naukowej. Mo¿na by zauwa¿yæ, ¿e
prezentuj¹ klasyczne podejœcie do metod metodologii pragmatycznej
nauk o zarz¹dzaniu.
Ale analiza publikacji naukowych powsta³ych w latach 90. i póŸniej
pozwala na zidentyfikowanie tak¿e opracowañ o innym, bardziej
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nowatorskim i twórczym, maj¹c na uwadze strukturê dorobku metodologicznego nauk o zarz¹dzaniu, charakterze. Krytyczne studia tych publikacji ujawniaj¹ nieznane wczeœniej ich aspekty metodologiczne. Wiêkszoœæ z nich podejmuje cz¹stkowe problemy naukowe i analizuje je
w konwencji nie poszczególnej metody, ale z perspektywy szerszej, wyznaczonej najczêœciej przez ogólniejszy, w stosunku do metody, poziom
opisu. Taki punkt widzenia daje mo¿liwoœæ pe³niejszego, z jednej strony,
i bardziej analitycznego, z drugiej, objaœnienia stopnia ich metodycznoœci.
Pozwala równie¿ pe³niej wnikn¹æ w naturê metod, a tak¿e poznaæ specyfikê metod wynikaj¹c¹ z rodzajów rozwi¹zywanych przy ich wykorzystaniu problemów zarz¹dzania.
Badanie zawartoœci informacyjnej publikacji dotycz¹cych metod metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu wynikaj¹ce z realizacji drugiego zadania badawczego – analizy przyczynowej, nie daje podstaw do
formu³owania istotnych poznawczo spostrze¿eñ. Ta problematyka badawcza nie nale¿y do dominuj¹cych zainteresowañ naukowych polskich
metodologów nauk o zarz¹dzaniu. W zdecydowanej wiêkszoœæ publikacji
naukowych nie dostrzega siê tych kwestii. Wynika mo¿e to z metodologicznych barier, które stawia problem, a mo¿e jest skutkiem marginalizowania tego aspektu w podejmowanych pracach naukowych.
W literaturze z zakresu metodologii nauk o zarz¹dzaniu mo¿na jednak wskazaæ takie opracowania, które prezentuj¹ dokonania wpisuj¹ce
siê w ten rodzaj analizy [np. Æwiklicki, 2011; Czekaj, 2013; Lisiñski,
Szarucki, 2011, s. 111–136]. Obrazuj¹ one przyczyny i warunki powstawania metod oraz identyfikuj¹ czynniki determinuj¹ce ich rozwój. Pozwalaj¹ na poznanie mechanizmów funkcjonowania metod. Wskazane
przypadki zdaj¹ siê potwierdzaæ stwierdzenie, ¿e w tym aspekcie badania
metod sk³adaj¹cych siê na metodologiê pragmatyczn¹ rozpoznanie problemów metodologicznych wynikaj¹cych z analizy przyczynowej znajduje
siê dopiero w fazie eksploracji.
Trzecie zadanie badawcze to diagnoza metod pragmatycznych s³u¿¹cych do rozwi¹zywania problemów praktycznych. Podstawowe pytania badawcze sprowadzaæ siê tu bêd¹ do wyjaœnienia genezy zidentyfikowanego w toku analizy stanu ka¿dej z metod z uwzglêdnieniem
przyczyn, okreœlenia fazy rozwojowej metod jak równie¿ antycypacji
dalszej ich ewolucji.
Spe³nienie wskazanych wy¿ej celów diagnozy jest nadzwyczaj wymagaj¹ce. Zmusza bowiem realizatora takich badañ nie tylko do znajo-
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moœci natury metod, co w przypadku bardzo licznego ich zbioru nie jest
zjawiskiem powszechnym. Narzuca równie¿ koniecznoœæ posiadania
dog³êbnej wiedzy oraz znajomoœci ca³ego instrumentarium metodologicznego nauk o zarz¹dzaniu. Po³¹czenie tych obu kompetencji teoretycznych i metodologicznych ze szczególn¹ wra¿liwoœci¹ na te aspekty
badañ, które narzuca diagnoza, uœwiadomion¹ oraz praktykowan¹ od
d³u¿szego czasu postaw¹ naukow¹ i badawcz¹, kreowan¹ przez lata
w œrodowisku naukowym, w zdecydowany sposób ogranicza grono potencjalnych realizatorów takich przedsiêwziêæ badawczych.
Odniesienia do zadañ diagnozy metod metodologii pragmatycznej
przewijaj¹ siê w publikacjach naukowych z zakresu metodologii nauk
o zarz¹dzaniu z regu³y tylko w cz¹stkowej postaci. Wydaje siê, ¿e takie
dociekania naukowe w najwiêkszym stopniu dostrzec mo¿na, analizuj¹c
cytowan¹ ju¿ pracê M. Æwiklickiego. Autor ten, opieraj¹c siê na dokonanej analizie metod organizatorskich, podnosi interesuj¹ce w¹tki dotycz¹ce rozpoznania ich stanu. Wyjaœnia pochodzenie tej grupy metod,
rysuje przyczyny ich ewolucji, okreœla fazy rozwojowe. W swych dociekaniach nie stroni od przewidywania dalszego rozwoju metod organizatorskich. Jednoznacznie ocenny w swym charakterze zakres wniosków wynikaj¹cych z dokonanych prac analityczno-diagnostycznych wzbogaca
nie tylko wiedzê metodologiczn¹ w jej warstwie pragmatycznej, ale tak¿e
apragmatycznej. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e dla poznania ca³ej struktury metod metodologii pragmatycznej takimi badaniami nale¿a³oby obj¹æ tak¿e inne grupy metod. Procesowi diagnozy, po wczeœniejszej analizie, powinny byæ poddane metody zwi¹zane z pozosta³ymi funkcjami
zarz¹dzania, w tym równie¿ te dotycz¹ce podstawowych funkcji dzia³alnoœci organizacji.
Ostatnie czwarte zadanie badawcze sprowadza siê do doskonalenia
metod metodologii pragmatycznej. To koñcowy, u¿ytkowy rezultat ca³ego postêpowania zwi¹zanego z wykorzystaniem kompleksowych procesów badawczych. Wszystkie wykonane wczeœniej dzia³ania kumuluj¹
siê bowiem w sferze praktycznego doskonalenia metod. Zmiany w metodach pragmatycznych mog¹ mieæ charakter bardzo w¹ski lub zdecydowanie szerszy. Mog¹ dotyczyæ albo tylko uszczegó³owienia ich opisu albo
wy³¹cznie stopnia metodycznoœci. Mog¹ tak¿e byæ zwi¹zane z obu atrybutami opisuj¹cymi naturê metod. Mog¹ równie¿ jeszcze bardziej
uwzglêdniaæ specyfikê nauk o zarz¹dzaniu, w której to dyscyplinie maj¹
swe praktyczne wykorzystanie. Drug¹ grupê tworzyæ bêd¹ metody
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nowe, opracowane dla rozwi¹zywania coraz bardziej z³o¿onych problemów praktycznych.
Analiza i ocena literatury z zakresu metodologii pragmatycznej nauk
o zarz¹dzaniu w zakresie dorobku naukowego dotycz¹cego tego zadania
badawczego jest relatywnie naj³atwiejsza. Wynika bowiem z faktu, ¿e to
wytwory dzia³alnoœci naukowej w postaci publikacji naukowych potwierdzaj¹ ich zwi¹zek z procesem doskonalenia metod, wpisuj¹c siê
w metodologiê pragmatyczn¹ nauk o zarz¹dzaniu.
Przegl¹d publikacji z tego zakresu jednoznacznie dowodzi, ¿e zdecydowanie przewa¿aj¹ prace naukowe, które podejmuj¹, choæ nie zawsze
eksponuj¹c to w nale¿yty sposób, zagadnienia metodologiczne z perspektywy uszczegó³awiania zakresu opisu metod, rzadziej doskonalenia
stopnia ich metodycznoœci. Dostrzega siê niemal powszechnie zjawisko
marginalizowania aspektów metodologicznych w prezentowanych wynikach badañ. Autorzy takich prac naukowych nie dostrzegaj¹ znaczenia
swoich osi¹gniêæ metodologicznych. Nie potrafi¹ w pe³ni ich wyeksponowaæ i prze³o¿yæ wyniki prowadzonych badañ w rozwój metodologii
pragmatycznej. Nie umiej¹ w skuteczny dla siebie sposób zdyskontowaæ
wyników swych prac badawczych w ich warstwie metodologicznej, jako
sk³adnika wartoœci dodanej, prowadzonych dociekañ naukowych czy
badawczych. Prowadzi to do przedstawiania dokonañ metodologicznych
niejako przy okazji prezentowania osi¹gniêæ poznawczych czy praktycznych, czy wrêcz tylko sygnalizowania dorobku metodologicznego na
marginesie g³ównego nurtu rozwa¿añ teoretycznych.
Nie sposób nie podj¹æ tu w¹tku opracowywania nowych metod
bêd¹cych odpowiedzi¹ na wspó³czesne wyzwania praktyki zarz¹dzania.
Wpisuj¹ siê one w pierwszy poziom ogólnoœci. Stanowi¹ relatywnie bardzo skromny zbiór instrumentów przynale¿nych metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu. S¹ rezultatem szerokiego dzia³ania zespo³ów
naukowych i badawczych, które wspó³tworz¹c okreœlon¹ metodê, potrafi¹ zmaterializowaæ swoje kompetencje, nadaj¹c wytworom ich dzia³ania
now¹ wartoœæ poprzez synergiê ró¿norakich aspektów teoretycznych,
praktycznych czy metodologicznych.
Przedstawiona wy¿ej w ograniczonym zakresie analiza, diagnoza
i doskonalenie metod metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu jest
odpowiedni¹, jak siê wydaje, podstaw¹ do wskazania kilku kwestii dotycz¹cych podstawowych czynników i zjawisk opisuj¹cych uwarunkowania sytuacyjne dalszego rozwoju tych metod. Nie odnosz¹c siê do
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wszystkich uwarunkowañ determinuj¹cych ewolucjê metod metodologii
pragmatycznej, skoncentrujemy nasz¹ uwagê na najistotniejszych wnioskach wynikaj¹cych z przeprowadzonego wczeœniej postêpowania analityczno-diagnostycznego.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zmienia siê udzia³ metod w strukturze metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu. Podtrzymuj¹ swoje wysokie
miejsce procedury i techniki, które lokowane s¹ w poziomie III klasyfikacji. Coraz mniejszy, choæ wcale nie ma³y, jest udzia³ zasad, metod ogólnych, metod szczegó³owych, metodyk ogólnych oraz metodyk szczegó³owych przynale¿nych do II poziomu klasyfikacji. Wzrasta znaczenie
koncepcji zarz¹dzania jako metod wpisuj¹cych siê w I poziom.
Takie wnioski wydaj¹ siê byæ w pe³ni uzasadnione. Wynikaj¹ one
z istoty metod metodologii pragmatycznej, a ich Ÿród³em zdaj¹ siê byæ
problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem organizacji i potrzebami rozwi¹zywania konkretnych problemów zarz¹dzania. To stanowi przyczynê
dalszego rozwoju metod na III poziomie ogólnoœci. Rozwoju koncepcji
zarz¹dzania jako sk³adnika poziomu I metodologii pragmatycznej upatrywaæ nale¿y przede wszystkim w turbulentnym otoczeniu organizacji,
zw³aszcza w rozwoju otoczenia bli¿szego. Kreuje ono coraz to nowe
wyzwania o sektorowym, ale te¿ globalnym charakterze, co wyznacza
istotn¹ presjê na proces doskonalenie w³aœnie tych metod. Wymaga siê od
nich rozwi¹zywania coraz bardziej z³o¿onych i kompleksowych problemów, co prowadzi do opracowania instrumentów badawczych scalaj¹cych w sobie metody przypisane do II oraz I poziomu ogólnoœci, charakteryzuj¹cych siê ró¿nym stopniem metodycznoœci. Wszystko to
odniesione do poszczególnych etapów postêpowania badawczego prowadzi do opracowywania metod mog¹cych sprostaæ potrzebom wspó³czesnych organizacji.
Przedstawiona powy¿ej analiza i diagnoza metod metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu jest w³aœciw¹ podstaw¹ dla wskazania
kluczowych mechanizmów rz¹dz¹cych jej ewolucj¹. Najistotniejszymi,
w naszym przekonaniu, przes³ankami rozwoju metod wpisuj¹cych siê
w metodologiê pragmatyczn¹ s¹:
– czynniki bli¿szego otoczenia organizacji, w mniejszym zakresie czynniki otoczenia dalszego,
– sfery otoczenia, zw³aszcza bli¿szego, ale ich znaczenie jest zró¿nicowane, decyduj¹ce znaczenie maj¹ sk³adniki otoczenia konkurencyjnego, które w po³¹czeniu z czynnikami kluczowych sfer otoczenia
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dalszego tworz¹, na zasadzie synergii, nowe jakoœciowo komponenty
zjawisk, które s¹ Ÿród³em doskonalenia ca³ego instrumentarium metodologii pragmatycznej,
– rozwój metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu mo¿na wpisaæ
w okres wielkiej dyfuzji metod. Identyfikowanymi symptomami takiej sytuacji jest coraz szersze upowszechnianie siê metod czy ich
przenikanie do organizacji na coraz to wiêksz¹ skalê. Podmioty te na
coraz wiêksz¹ skalê wykorzystuj¹ te instrumenty badawcze do rozwi¹zywania swoich coraz bardziej z³o¿onych problemów praktycznych.
Odwo³uj¹c siê do zidentyfikowanych podstawowych problemów
metod metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu ustalonych w wyniku analizy, diagnozy, a przede wszystkim wynikaj¹cych z nich wniosków, a tak¿e podniesionych wy¿ej podstawowych przes³anek rozwoju
metod metodologii pragmatycznej, mo¿emy wyznaczyæ sfery dalszych
badañ. Bêd¹ nimi, by nie powtarzaæ przedstawionych wy¿ej szczegó³owych propozycji, dzia³ania naukowe i badawcze, które zmierzaæ powinny do pe³niejszego poznania struktury, mechanizmów funkcjonowania metod, rozpoznania ich aktualnego stanu, a przede wszystkim
prowadziæ do doskonalenia metod i to zarówno w zakresie stopnia szczegó³owoœci ich opisu, jak i stopnia ich metodycznoœci. To najistotniejsze,
jak siê wydaje, obszary rozwoju metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu. Wskazuj¹ na g³ówne zadania badawcze, które powinny byæ
przedmiotem dociekañ metodologów tej dyscypliny naukowej.

Zakoñczenie
Przedstawiona wy¿ej syntetyczna charakterystyka metodologii
pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu opisuje podstawowe problemy metodologiczne tej dyscypliny naukowej. Nie podejmuje ona wszystkich
zagadnieñ, ale koncentruje siê na analizie metod pragmatycznych, diagnozie oraz g³ównych kierunkach ich doskonalenia. Na tej podstawie
poruszono kilka kwestii dotycz¹cych podstawowych czynników i zjawisk opisuj¹cych uwarunkowania sytuacyjne dalszego rozwoju tych metod.
Mimo tak rozleg³ego zakresu badania nie podnosi ono wszystkich metodologicznych problemów. Wskazuje jednak na istotne zagadnienia, które
opisuj¹ stan faktyczny, ale równie¿ dotycz¹ rozwoju metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu.
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Podjête tu metodologiczne w¹tki dotycz¹ce metod metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu traktujemy za podstawê czy pretekst do
dalszych dyskusji nad tym problemem. Powinny one inspirowaæ tych,
którzy chc¹ nie tylko poznaæ dokonania i stan tej grupy metod, ale równie¿ przyczyniæ siê do ich dalszego rozwoju.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest objaœnienie istoty oraz miejsca metodologii pragmatycznej w metodologii nauk oraz scharakteryzowanie podstawowych problemów metodologicznych metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu. Zastosowanym instrumentem badawczym jest analiza w obu rodzajach – analiza
strukturalna i przyczynowa, która umo¿liwia zidentyfikowanie struktury oraz
mechanizmów funkcjonowania metod, oraz diagnoza, która s³u¿y do wskazania
kierunków ich doskonalenia. Wszystko to jest podstaw¹ okreœlenia zasadniczych
czynników i zjawisk opisuj¹cych uwarunkowania sytuacyjne dalszego rozwoju
metod metodologii pragmatycznej nauk o zarz¹dzaniu.
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Pragmatic methodology of management science (Summary)
The aim of the article is to explain the essence of and place of pragmatic
methodology in methodology of science and to characterize the basic methodological problems of the pragmatic methodology of management science. As research methods we use analysis (structural and causal), which will enable identification of the structure and mechanisms of functioning of methods, and
diagnosis, to point to the directions of their improvement. All of this will be the
basis for determining the basic factors and phenomena describing situational conditions for further development of methods of the pragmatic methodology of management science.
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