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Wstêp
Jednym z podstawowych problemów nauk o zarz¹dzaniu jest identyfikacja sposobów powstawania norm. W ujêciu neopozytywistycznym
tworzenie norm w zarz¹dzaniu wi¹¿e siê g³ównie z koncepcjami iloœciowymi. Drugim obszarem podejœæ normatywnych jest prakseologia. Obecny stan wiedzy pozwala na stwierdzenie, ¿e najbardziej adekwatnym do
rzeczywistoœci podejœciem badawczym w naukach spo³ecznych jest
umiarkowany konstruktywizm. Korzystanie z dorobku konstruktywizmu w tworzeniu opisu jest samo w sobie trudnym problemem badawczym. Wykorzystanie podejœcia konstruktywistycznego w tworzeniu norm
z zakresu zarz¹dzania staje siê jeszcze trudniejszym zagadnieniem teoretycznym i praktycznym.
Celem niniejszego artyku³u jest wstêpna analiza tworzenia norm
w zarz¹dzaniu. Jako przyk³ady wybrano dwa pojêcia – sukces i efektywnoœæ. Na podstawie analizy literatury przedstawiono wstêpne wyniki
badañ dotycz¹cych uwarunkowañ i sposobów tworzenia tych okreœleñ
normatywnych.

1. Normatywny charakter nauk o zarz¹dzaniu
1.1. Podejœcie normatywne w naukach spo³ecznych
Ka¿da teoria naukowa spe³nia nastêpuj¹ce funkcje: opis, identyfikacjê zwi¹zków przyczynowo-skutkowych, przewidywanie, podejœcie
normatywne (preskryptywne) oraz okreœlenie sposobów dzia³ania (zmiany). Powszechnie jako dojrza³¹ traktuje siê naukê pozwalaj¹c¹ na mo¿liwoœæ przewidywania. Problem ten dotyczy nauk o zarz¹dzaniu, których
mo¿liwoœci przewidywania s¹ ograniczone, a które niejako z definicji
maj¹ charakter normatywny.
Podzia³ na nauki opisowe i normatywne jest jednym z podstawowych problemów filozofii nauki. Próby pog³êbionej analizy tego podzia³u
mia³y ju¿ miejsce w pierwszej po³owie XX wieku [Sabine, 1912]. Ju¿
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bowiem samo okreœlenie normatywny mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, gdy¿
nasuwa siê wówczas pytanie o definicje norm i Ÿród³a tych norm – religijne, spo³eczne, etyczne, estetyczne, naturalne (zgodne z prawami przyrody) czy praktyczne. W ogólnym ujêciu jako naukê normatywn¹ traktuje
siê tak¹ dziedzinê wiedzy stosowanej, w której formu³uje siê cele (stany
preferowane, po¿¹dane) oraz wskazuje siê sposoby i œrodki do ich osi¹gniêcia. Pojêcie normy ma bardzo szeroki zakres i mo¿e dotyczyæ zjawisk
spo³ecznych – norma spo³eczna, filozofii – norma moralna, zbli¿ona swym
znaczeniem do wartoœci, technice – norma przedmiotowa, sterowania –
wymagana wartoœæ parametru sterowania.
Istotnym problemem w badaniach dotycz¹cych normatywnego charakteru nauk o zarz¹dzaniu s¹ bariery lingwistyczne. Wynika to z dominacji koncepcji powsta³ych w kulturze anglosaskiej. Poniewa¿ podejœcie
normatywne w tych naukach dotyczy realizacji celów, dlatego te¿ warto
pamiêtaæ, ¿e celowi, czyli jednemu terminowi polskiemu, odpowiada kilka rozró¿nialnych w jêzyku angielskim okreœleñ: aim, end, goal, objective
oraz purpose.
Jako podstawa podejœcia normatywnego w zarz¹dzaniu wystêpuj¹
nastêpuj¹ce grupy norm dotycz¹cych zachowania indywidualnego i zbiorowego – ekonomiczne, prakseologiczne, spo³eczne, prawne, moralne
(etyczne) i techniczne. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wielorakoœæ podejœæ trudno jest tworzyæ w pe³ni roz³¹czne typologie. Z punktu
widzenia podejœcia normatywnego wyró¿nia siê dwie interpretacje ekonomii. Ekonomiê pozytywn¹, obejmuj¹c¹ opis, identyfikacjê zwi¹zków
przyczynowo-skutkowych i predykcjê, oraz ekonomiê normatywn¹,
w ramach której d¹¿y siê do okreœlenia, co powinno siê uczyniæ [Friedman, 1966].
Normy spo³eczne stanowi¹ce podstawê teorii zarz¹dzania podzieliæ
mo¿na na trzy grupy: utrwalone sposoby zachowania, po¿¹dane sposoby
zachowania oraz wzorce zachowania. Normy spo³eczne wynikaj¹ z w³asnej wiedzy o œwiecie oraz z oczekiwañ wobec innych cz³onków spo³eczeñstwa. W ogólnym ujêciu zaliczyæ do nich mo¿na nastêpuj¹ce normy: formalne, nieformalne, zwyczaje oraz obyczaje.
M. K. Lapinski i R. N. Rimal [2005] wyró¿niaj¹ nastêpuj¹ce rodzaje
norm:
– zbiorowe i postrzegane,
– nakazowe i opisowe,
– preskryptywne i proskryptywne.
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Normy zbiorowe obowi¹zuj¹ na poziomie danej grupy spo³ecznej,
natomiast normy wynikaj¹ce z ich interpretacji przez cz³onków grupy
okreœla siê jako normy postrzegane. Normy nakazowe wskazuj¹, co powinno byæ robione, gdy¿ ich nieprzestrzeganie grozi sankcjami, natomiast normy opisowe okreœlaj¹, co jest aktualnie realizowane. Normy preskryptywne nie maj¹ charakteru formalnego i okreœlaj¹, co powinno byæ
zrobione, natomiast normy proskryptywne okreœlaj¹, jakie zachowania s¹
zabronione.
Analiza ewolucji podejœcia normatywnego w naukach spo³ecznych
wskazuje, ¿e pojêcia, takie jak racjonalnoœæ ekonomiczna, racjonalny aktor, optymalizacja decyzji itp., stanowi¹ jedynie swego rodzaju aproksymacjê idealnych kategorii. Dlatego te¿ w ramach konstruktywistycznego
czy te¿ postmodernistycznego nurtu w naukach spo³ecznych, w tym
w ekonomii i zarz¹dzaniu, centralnymi metodami badañ staj¹ siê narracja
i dyskurs, które oparte s¹ na modelach matematycznych, metaforach
i analogiach. Obserwacja taka jest dosyæ oczywista, ale podkreœlenie przez G. Morgana [1997] metaforycznego charakteru koncepcji organizacji
w znacznym stopniu przyczyni³o siê do lepszego zrozumienia ich dzia³ania. Podobne znaczenie odegra³o w ekonomii stwierdzenie o ograniczeniach w d¹¿eniu do obiektywizacji i traktowanie jej jako dyscypliny,
w której dominuj¹ ró¿nego rodzaju narracje zawieraj¹ce modele matematyczne, analogie i metafory [McCloskey, 1998].
1.2. Normy w zarz¹dzaniu
Podobnie jak ka¿da teoria naukowa teoria zarz¹dzania spe³nia
wszystkie funkcje wspomniane we wczeœniejszych rozwa¿aniach. Szeroko rozumiane nauki o zarz¹dzaniu dotycz¹ podejmowania decyzji oraz
organizowania dzia³añ indywidualnych i zbiorowych, dlatego maj¹ one
przede wszystkim charakter normatywny. W zwi¹zku z tym wyjaœnienia
wymagaj¹ czynniki determinuj¹ce normatywnoœæ, obszary stosowania
norm oraz cechy tych norm.
Podstawowym czynnikiem decyduj¹cym o normatywnym charakterze nauk o zarz¹dzaniu jest celowoœæ tworzenia organizacji bêd¹cych
przedmiotem zainteresowania. Pocz¹tkowo by³a to determinowana ekonomicznie celowoœæ dzia³ania przedsiêbiorstw, a obecnie, wraz z rozszerzeniem siê obszaru badawczego nauk o zarz¹dzaniu, znaczenie celowoœci dzia³ania ulega zmianie i dotyczy na przyk³ad innego rodzaju
organizacji – administracji publicznej, uczelni, jednostek s³u¿by zdrowia,
itp. Jak ju¿ jednak wspomniano wczeœniej, ze wzglêdu na szeroki zakres
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zagadnieñ przedmiotem rozwa¿añ s¹ jedynie normy dotycz¹ce dzia³ania
przedsiêbiorstwa. Normy te, mierzalne i niemierzalne, dotycz¹ nastêpuj¹cych zagadnieñ: okreœlenia misji (celu), relacji z otoczeniem, w tym przede wszystkim z interesariuszami, skutecznoœæ przedsiêbiorstwa (osi¹gniêcie celów), podejmowanie decyzji przez kierownictwo, organizowanie
(koordynowanie) dzia³añ jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych pracowników.
Poszczególne dziedziny opisywane s¹ za pomoc¹ szczegó³owych
cech mierzalnych i niemierzalnych oraz odpowiadaj¹cych im wartoœci
normatywnych. W teorii zarz¹dzania podejœcie normatywne posiada
dwojaki charakter. Z jednej strony d¹¿y siê do opracowania zbioru cech
opisywanych werbalnie i pozwalaj¹cych na ocenê jakoœciow¹ lub operacjonalizacjê, a z drugiej – formu³uje siê iloœciowe cechy normatywne, np.
optymalnoœæ czy te¿ racjonalnoœæ ekonomiczn¹, a nastêpnie dokonuje siê
ich identyfikacji jako cech podmiotów tworz¹cych organizacjê.
Najdalej id¹c¹ kompleksow¹ prób¹ normatywnego podejœcia do zarz¹dzania jest prakseologia. Koncepcje prakseologiczne zosta³y przedstawiane w polskiej literaturze w fundamentalnej pracy T. Kotarbiñskiego,
czyli Traktacie o dobrej robocie [1955], w pracach polskich autorów, np.
[Pszczo³owski, 1978; Zieleniewski, 1981] oraz w pracach zagranicznych
wspó³twórców tej koncepcji [von Mises, 2007]. Z punktu widzenia podejœcia konstruktywistycznego normatywny sens prakseologii mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:
1. Podstawow¹ metod¹ konstruowania obiektów badania oraz norm s¹
narracje wykorzystuj¹ce jedynie ujêcie werbalne; w uogólnionym ujêciu narracje mog¹ bowiem explicite obejmowaæ modelowanie matematyczne.
2. Operacjonalizacja i pomiar dotycz¹ jedynie poszczególnych norm wyra¿onych werbalnie.
3. D¹¿y siê do tego, aby zakresy znaczeniowe norm werbalnych by³y
roz³¹czne, np. ekonomicznoœæ i skutecznoœæ.
4. Jako podstawê analizy norm traktuje siê jedynie znaczenie cech jakoœciowych oparte na logice zdañ.
Oprócz podanych powy¿ej typologii normy wykorzystywane w teorii
i praktyce zarz¹dzania podzieliæ mo¿na na jakoœciowe (werbalne) i iloœciowe oraz na finansowe i pozafinansowe. Pierwszy podzia³ czêœciowo
omówiony zosta³ przy opisie norm prakseologicznych. Natomiast w drugiej typologii do pierwszej grupy zalicza siê normy, które ani poœrednio,
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ani bezpoœrednio nie mog¹ byæ wyra¿one w jednostkach finansowych,
np. prakseologiczna norma „udatnoœæ”. Druga grupa obejmuje te normy,
które mo¿na bezpoœrednio wyraziæ w jednostkach pieniê¿nych oraz takie,
które w drodze operacjonalizacji mo¿na sprowadziæ do wartoœci pieniê¿nych.

2. Konstrukcje spo³eczne
2.1. Konstruktywizm i konstrukcje spo³eczne
Odejœcie od poszukiwania obiektywnych, jednoznacznych cech systemów spo³ecznych, w tym tak¿e i norm, prowadzi do przyjêcia podejœcia
konstruktywistycznego. Konstruktywizm jako postawa metodologiczna
posiada wiele interpretacji w filozofii nauki. Koncepcji konstruktywistycznych doszukiwaæ siê mo¿na w filozoficznych podstawach matematyki, w teorii prawa, w teorii sztuki i teorii literatury, w teorii pedagogiki
i uczenia, czy w naukach spo³ecznych, w tym równie¿ w ekonomii i zarz¹dzaniu. W najogólniejszym ujêciu mo¿na stwierdziæ, ¿e we wszystkich
interpretacjach konstruktywizmu wystêpuj¹ podobne problemy dotycz¹ce wiedzy, jêzyka oraz szeroko rozumianej rzeczywistoœci.
Wspólnym elementem wszystkich interpretacji konstruktywizmu jest
stwierdzenie, ¿e zarówno naturalna, jak i spo³eczna rzeczywistoœæ istniej¹
niezale¿nie od umys³u ludzkiego, a wiedza o nich jest swego rodzaju
wytworem (konstruktem) myœlowym jednostek oraz spo³ecznym. Konstruktywizm jest zazwyczaj traktowany jako przeciwieñstwo esencjalizmu, w którym uznaje siê, ¿e zjawiska zachodz¹ w transhistorycznej
rzeczywistoœci, niezale¿nej od wp³ywu cz³owieka (obserwatora, uczestnika). G³ównym przedmiotem zainteresowania wszystkich nurtów konstruktywizmu jest identyfikacja sposobów konstruowania przez jednostki i spo³eczeñstwo postrzeganej przez nich rzeczywistoœci [Zybertowicz,
2001; Czarniawska, 2013].
W niektórych ujêciach wprowadza siê rozró¿nienie pomiêdzy dwoma pojêciami – konstruktywizmem a konstrukcjonizmem. Ze wzglêdu na
wieloœæ definicji obydwu pojêæ oraz ich podobieñstwo trudno jest jednoznacznie okreœliæ dostatecznie precyzyjne ich rozgraniczenie. W literaturze wyró¿nia siê dwa podstawowe podejœcia. W ramach pierwszego
podejœcia podejmuje siê próby rozró¿nienia konstruktywizmu od konstrukcjonizmu, eksponuj¹c, w sposób uproszczony, ró¿nice miêdzy zwolennikami ró¿nych szkó³ poznania. Przyk³adowo, modernista (zwolennik
tradycyjnej epistemologii) mówi: „Mówiê o tym, co jest”, konstruktywista:
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„Mówiê o tym, co widzê”, konstrukcjonista zaœ: „Nie ma œwiata zewnêtrznego, dopóki go nie nazwê” [Miœ, 2008, s. 28].
W drugim ujêciu konstruktywizm uto¿samiany jest z konstrukcjonizmem. B. Czarniawska [2013, s. 12] traktuje wrêcz obydwa terminy jako
synonimy. W niniejszym artykule, wzorem wielu opracowañ z literatury
œwiatowej i polskiej, stosuje siê termin konstruktywizm, gdy¿ zag³êbianie
siê w subtelnoœci powy¿szego podzia³u nie ma znacz¹cego wp³ywu na
prezentowane koncepcje.
Odmianê subiektywnego podejœcia badawczego stanowi radykalny
konstruktywizm zaproponowany przez E. von Glasersfelda [1995, s. 1]:
„…jest to niekonwencjonalne podejœcie do problemów wiedzy i poznania.
Opiera siê on na za³o¿eniu, ¿e wiedza, bez wzglêdu na sposób jej definiowania, jest w umyœle osoby, która nie ma innej mo¿liwoœci jak tylko
budowanie (konstruowanie) tego o czym on/ona wie na podstawie w³asnych doœwiadczeñ. To co konstruujemy na podstawie w³asnych doœwiadczeñ stanowi jedyny œwiat, w którym œwiadomie ¿yjemy”.
Przedstawione powy¿ej rozwa¿ania stanowi¹ jedynie wprowadzenie do konstruktywistycznej teorii spo³ecznej. Mo¿na je natomiast traktowaæ jako wystarczaj¹ce dla badania znaczenia norm w zarz¹dzaniu traktowanych jako konstrukcje spo³eczne. Wprowadzenie tego pojêcia opiera
siê na kilku za³o¿eniach. Bez wnikania w ró¿nice pomiêdzy stopniem
radykalizmu podejœæ konstruktywistycznych uznaæ mo¿na, ¿e podstaw¹
takiej postawy epistemologicznej jest stwierdzenie, ¿e rzeczywistoœæ konstruowana jest w drodze intersubiektywnego dyskursu pomiêdzy podmiotami obdarzonymi œwiadomoœci¹. W drodze komunikowania znaczeñ ustalaj¹ oni konsensus dotycz¹cy znaczenia ich wypowiedzi.
Powstaj¹ wówczas konstrukcje spo³eczne, które mog¹ odnosiæ siê do
przyrody jak i do systemów spo³ecznych.
Konstrukcje spo³eczne s¹ efektem ci¹gu decyzji podejmowanych
przez ró¿ne podmioty spo³eczne [Czarniawska, 2013, s. 13–14]. W ogólnym ujêciu jako konstrukcje traktowaæ mo¿na rzeczy, cechy oraz fakty.
W wê¿szym ujêciu typowymi konstruktami spo³ecznymi s¹ na przyk³ad
pieni¹dz, kraje, narody, grupy etniczne, przedsiêbiorstwa czy te¿ spó³ki.
Natomiast warto równie¿ zwróciæ uwagê na hierarchiczny, refleksyjny,
samorefleksyjny czy nawet samoreferencyjny charakter konstruktów
spo³ecznych, gdy¿ oprócz wy¿ej wymienionych przyk³adów opinie
i przekonania o nich te¿ s¹ konstruktami spo³ecznymi, a tworzenie ich

Sukces i efektywnoœæ jako normatywne konstrukcje spo³eczne

235

hierarchii – konstrukt, opinia o nim, opinia o opinii itd. jest typow¹
refleksj¹ hierarchiczn¹ czy te¿ rekursywn¹.
I. Hacking zauwa¿y³ [1996, s. 6], ¿e okreœlenie „konstrukcja spo³eczna”, czyli X, czêsto ma znaczenie normatywne, negatywne, odnosz¹ce
siê do kategorii spo³ecznej, która powinna ulec zmianie:
1. X jest to coœ nieodpowiedniego takim, jakim jest obecnie.
2. Sytuacja znacznie siê zmieni na lepsze, jeœli albo X zostanie usuniêty,
albo X zostanie radykalnie zmieniony.
2.2. Normy jako konstrukcje spo³eczne
Celem opisu procesu powstawania konstrukcji spo³ecznych jako
punkt wyjœcia mo¿na zaproponowaæ nastêpuj¹cy ogólny ramowy schemat obejmuj¹cy podmioty w niego zaanga¿owane oraz ich dzia³ania –
rysunek 1. Natomiast elementy procesu tworzenia konstrukcji spo³ecznej
opisaæ mo¿na w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Rysunek 1. Intersubiektywne tworzenie konstrukcji spo³ecznej

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 1. Proces tworzenia konstrukcji spo³ecznej
Element procesu

Cechy (dzia³ania)

Twórca

Twórca pierwotnego znaczenia (teoretyk, praktyk)

Propagator

Podmiot, który akceptuje znaczenie pierwotne
i przekazuje innym podmiotom. Mo¿e uwzglêdniaæ
zmiany pierwotnego znaczenia.

Obiekt (konstrukcja
spo³eczna), któremu
nadaje siê znaczenie

Materialny lub niematerialny. Definiowanie obiektu
mo¿e mieæ charakter samoreferencyjny,
samorefleksyjny, hierarchiczny i rekurencyjny
(konstrukcja z³o¿ona z konstrukcji… konstrukcji.. ad
infinitum)
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Element procesu

Cechy (dzia³ania)

Odbiorca

Osoba nale¿¹ca do szeroko rozumianego
spo³eczeñstwa (praktycy, teoretycy)

Proces

Intersubiektywny proces konstrukcji (negocjowania)
znaczenia obiektu pomiêdzy twórc¹ (propagatorem)
a odbiorcami

Metody tworzenia
konstrukcji
spo³ecznej

Negocjowanie znaczenia, perswazja, wykorzystanie
posiadanych Ÿróde³ przewagi do narzucenia znaczenia
(determinanty polityczne)

ród³o: Opracowanie w³asne.

Przedstawione na rysunku 1 i w tablicy 1 schematy z koniecznoœci
zawieraj¹ wiele uproszczeñ. Podstawowe uproszenie polega na tym, ¿e
podmioty uczestnicz¹ce w procesie w powstawaniu konstrukcji traktuje
siê jako spójne ca³oœci, gdy tymczasem w ich ramach te¿ mo¿e odbywaæ
siê proces konstrukcji. Jest to jednak¿e jedynie odzwierciedleniem rekurencyjnego, holograficznego, czy te¿ „fraktalnego” charakteru powstawania konstrukcji spo³ecznych, podobnie jak znaczenia.
Powy¿sze schematy postêpowania dotycz¹ce cech systemów spo³ecznych traktowanych jako konstrukcje spo³eczne wymagaj¹ dok³adniejszego okreœlenia w odniesieniu do norm spo³ecznych. Normy spo³eczne zwi¹zane s¹ z zachowaniem (dzia³aniem) prowadz¹cym do
po¿¹danego celu, dlatego te¿ przedmiotem konstrukcji spo³ecznej s¹ ich
nastêpuj¹ce atrybuty: po¿¹dany stan rzeczy (cel), zachowanie (dzia³anie,
czyli metody jego osi¹gniecia), szeroko rozumiane zasoby, cz¹stkowe
kryteria oceny. Okreœlane s¹ one w procesie podejmowania decyzji przez
podmioty zaanga¿owane w ich konstrukcjê oraz w dwu- i wieloosobowych procesach intersubiektywnego negocjowania znaczeñ tych kategorii. Dodatkowym elementem tworzenia norm jako konstrukcji spo³ecznych jest okreœlenie Ÿróde³ i wzorców ich dominacji nad innymi
podobnymi pojêciami. Realizowane to byæ mo¿e poprzez dowody formalne i empiryczne, perswazjê lub narzucenie z wykorzystaniem danego
Ÿród³a przewagi, czyli z wykorzystaniem atrybutów w³adzy (aspekty polityczne).
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3. Normatywne cechy przedsiêbiorstwa – sukces i efektywnoœæ
3.1. Sukces
Jednym z najczêœciej stosowanych terminów normatywnych w praktyce zarz¹dzania jest „sukces”. Termin ma charakter ogólny i w literaturze z zakresu zarz¹dzania, zarówno polskiej, jak i miêdzynarodowej, nie
prowadzono pog³êbionych badañ znaczenia tego pojêcia. W S³owniku
wyrazów obcych sukces definiowany jest nastêpuj¹co: (z ³ac. successus
podejœcie) pomyœlny wynik jakiegoœ przedsiêwziêcia, jakiejœ imprezy itp.;
osi¹gniêcie, powodzenie, triumf: decyduj¹cy, ³atwy, niema³y, powa¿ny,
wspania³y, zdecydowany sukces, sukces artystyczny, polityczny, sceniczny, sukces na arenie miêdzynarodowej, sukces czego: nauki, wyprawy, sukces w czym: sukcesy w sporcie, mieæ sukcesy, odnosiæ sukcesy,
marzyæ o sukcesach, zakoñczyæ siê sukcesem [Edupedia.pl, 2016].
W teorii zarz¹dzania wystêpuj¹ trzy nurty rozwa¿añ dotycz¹cych
terminu sukces. W ramach pierwszego dokonuje siê opisu sukcesu za pomoc¹ innych jakoœciowych okreœleñ, bez d¹¿enia do ich precyzowania.
Termin ten wystêpuje we wszelkiego rodzaju opracowaniach okreœlanych jako „literatura lotniskowa” (airport literature), w których czytelnik
mo¿e zapoznaæ siê z mniej lub bardziej udanymi „receptami na sukces”
[Griessman, 2007]. S³owo sukces jest jednym z kluczowych elementów
wyst¹pieñ tzw. mówców motywacyjnych, których zadaniem jest przedstawianie politykom, mened¿erom i pracownikom wielu ró¿norodnych
organizacji, jak osi¹gn¹æ sukces. Czêsto jest to dzielenie siê doœwiadczeniami z w³asnych prze¿yæ, ale te¿ i umiejêtne wykorzystanie w³asnych
zdolnoœci oratorskich, tak jak to mo¿na zauwa¿yæ w materia³ach informacyjnych firm oferuj¹cych tego rodzaju us³ugi [PROMOTIVATE, Speakers Agency Europe, 2016]. Jako celowo dobrany przyk³ad traktowaæ mo¿na pracê studenck¹, w której przedstawiono wiele ogólnych koncepcji
dotycz¹cych „sukcesu” bez prób pog³êbionej analizy jego znaczenia [Miska, Musolf-Parol, 2012].
Drugi nurt obejmuje badania, w których poszukuje siê mo¿liwoœci
prze³o¿enia ogólnego znaczenia terminu sukces na inne znane w naukach
o zarz¹dzaniu cechy normatywne i opisowe, które mog¹ podlegaæ bardziej precyzyjnej analizie jakoœciowej oraz ewentualnej operacjonalizacji.
Podejœcie takie reprezentowane jest w zarz¹dzaniu strategicznym [Ob³ój,
1998], czy te¿ w próbach operacjonalizacji skutecznoœci [Stabry³a, 2011].
Do trzeciego nurtu zaliczyæ mo¿na prace, w których odchodzi siê od
klasycznych norm oceny organizacji zwi¹zanych z prakseologi¹ i pod
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wp³ywem problemów z przeniesieniem terminologii anglosaskiej podejmuje siê tworzenia bardziej precyzyjnych definicji sukcesu. Ilustracj¹ tego
podejœcia jest próba definiowania sukcesu projektu [Trocki, 2012, s. 17]:
„Jako nadrzêdne pojêcie oceny projektów przyjmiemy sukces projektu
(project success), bowiem sukces w jêzyku polskim oznacza: pomyœlny wynik jakiegoœ przedsiêwziêcia. Odchodzimy w tym miejscu od prakseologicznej terminologii ocen, która za nadrzêdne pojêcie oceny dzia³ania
uznaje pojêcie sprawnoœci. Czynimy tak, aby unikn¹æ konfliktu terminologicznego pomiêdzy interpretacj¹ prakseologiczn¹ a obcojêzyczn¹ terminologi¹ tego pojêcia. Jeœli zdefiniuje siê sukces jako projekt skoñczony
na czas, w ramach za³o¿onych kosztów i przy zachowaniu wymaganej jakoœci, bêdzie to wewnêtrzna definicja sukcesu. W definicji sukcesu trzeba
jednak uwzglêdniæ równie¿ potrzeby klientów. Obecnie definicjê sukcesu
okreœla siê za pomoc¹ kryteriów podstawowych i drugorzêdnych, na
przyk³ad: na czas, bez przekroczenia kosztów, z wymagan¹ jakoœci¹ (kryteria podstawowe); akceptacja klienta, referencje klienta itp. (kryteria
drugorzêdne)”.
3.2. Efektywnoœæ
Definiowanie i pomiar efektywnoœci dzia³ania dowolnego podmiotu
ekonomicznego jest jednym z najistotniejszych teoretycznych i praktycznych problemów ekonomii, finansów i zarz¹dzania. Jednoczeœnie nale¿y
stwierdziæ, ¿e termin ten posiada wiele interpretacji o ró¿nym stopniu
precyzji.
Analiza polskiego terminu „efektywnoœæ” jako konstruktu spo³ecznego jest znacznie bardziej utrudniona ze wzglêdu na to, ¿e jest on czêsto
przenoszony z tekstów anglojêzycznych, gdzie nie posiada jednoznacznej
interpretacji. W takim przypadku ró¿norodnoœæ t³umaczeñ jest przyczyn¹
dodatkowych niejasnoœci. Dlatego te¿, aby zrozumieæ proces tworzenia
znaczenia, warto przedstawiæ etymologiê poszczególnych pojêæ. Termin
„efektywnoœæ” u¿ywany jest w jêzyku polskim jako t³umaczenie nastêpuj¹cych okreœleñ angielskich [Online Etymology Dictionary, 2016]: effectiveness, efficiency, efficacy, efficacious, performance.
W podstawowym ujêciu [Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, 2003,
t. 1, s. 788] efektywnoœæ definiowana jest jako wydajnoœæ, skutecznoœæ.
Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego [sjp.pwn.pl]: efektywny to 1. „daj¹cy
dobre wyniki, wydajny” 2. „istotny, rzeczywisty”. W Wielkim s³owniku
wyrazów obcych PWN [2003, s. 314] efektywny definiowany jest jako:
1. „daj¹cy pozytywne wyniki, skuteczny, wydajny” 2. „istotny, rzeczywi-
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sty”. W jêzyku angielskim effective, francuskim effectif, które pochodz¹ od
³aciñskiego effectivus – skuteczny.
Rozbie¿noœci powstaj¹ce w definiowaniu efektywnoœci pog³êbione
s¹ w jêzyku polskim przez fakt, ¿e termin ten u¿ywa siê jako odpowiednika czterech angielskich pojêæ – effectiveness, efficiency, efficacy oraz performance, co sprawia, ¿e wszelkie próby systematyzacji oraz porównania
stosowania angielskich odpowiedników terminu efektywnoœæ skazane s¹
na niepowodzenie. Wynika to z faktu, ¿e terminy te stosowane s¹ w ró¿nych dziedzinach nauki oraz praktyki. Nawet w t³umaczeniu s³ownikowym [Wielki s³ownik angielsko-polski, 2003] wystêpuje wiele rozbie¿noœci.
Effectiveness t³umaczy siê jako skutecznoœæ, efektywnoœæ, efficiency jako
sprawnoœæ, efektywnoœæ, skutecznoœæ, efficacy jako skutecznoœæ, efektywnoœæ. Jako efektywnoœæ t³umaczone jest te¿ czasami anglojêzyczne okreœlenie performance posiadaj¹ce podstawowe znaczenia – wydajnoœæ,
spe³nianie, osi¹ganie (osi¹gi).
Chocia¿ w Traktacie Kotarbiñski nie definiowa³ pojêcia efektywnoœci,
to w dalszych rozwa¿aniach z zakresu prakseologii przedstawiono propozycjê rozró¿nienia pomiêdzy efektywnoœci¹ a skutecznoœci¹. Wed³ug
Ma³ej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji [Pszczo³owski, 1978, s. 60],
efektywnoœæ jest to dodatnia cecha dzia³añ daj¹cych jakiœ oceniany pozytywnie wynik bez wzglêdu na to, czy by³ on zamierzony, czy nie zamierzony. Na przyk³ad badania naukowe mog¹ byæ efektywne, mimo ¿e
cel badacza okreœlony w chwili rozpoczêcia jego pracy nie zosta³ osi¹gniêty, poniewa¿ uzyska³ on inne wyniki oceniane pozytywnie. W³aœnie
ten aspekt efektywnoœci, czyli brak koniecznoœci zwi¹zku z osi¹gniêciem
celu (wystarczy, aby wynik dzia³ania by³ oceniany pozytywnie), wydaje
siê jedn¹ z istotniejszych jej cech, nie zawsze uwzglêdnian¹ w innych
dziedzinach. Na gruncie ekonomii wyró¿niæ mo¿na szereg innych pojêæ
t³umaczonych jako efektywnoœæ [Kowalski, 2005]. Z punktu widzenia
stosowania analizy tego terminu w zarz¹dzaniu jako konstruktu spo³ecznego ich znajomoœæ nie wydaje siê konieczna.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e stosowany w jêzyku polskim termin efektywnoœæ traktowany jako pojêcie
normatywne w teorii i praktyce zarz¹dzania posiada trzy znaczenia:
1. Celowoœciowe – stopieñ osi¹gniêcia celu b¹dŸ te¿ stopieñ zbli¿enia siê
do okreœlonej wartoœci zmiennej traktowany jako cel.
2. Wydajnoœciowe – stopieñ wykorzystania (przetworzenia) zasobów
w efekty koñcowe; w technice okreœla siê tê kategoriê jako sprawnoœæ
(wydajnoœæ).
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3. Potencja³owe – iloœciowo wyra¿any potencja³ mo¿liwoœci osi¹gniêcia
celu.
Problemy dotycz¹ce definiowania efektywnoœci w jêzyku polskim
wskazuj¹ na jeszcze jedn¹ istotn¹ kwestiê. Otó¿ przy stosowaniu podejœcia konstruktywistycznego w sposób pog³êbiony zwraca siê uwagê na
aspekty znaczeniowe danego pojêcia w wielu jêzykach. Obecnie dotyczy
to przede wszystkim jêzyka polskiego i jêzyka angielskiego. Ale w wielu
przypadkach brakuje takich terminów, których znaczenie jest izomorficzne („kalek jêzykowych”, cliché w jêzyku angielskim).

Zakoñczenie
Celem niniejszego opracowania by³a wstêpna analiza tworzenia norm
w zarz¹dzaniu na przyk³adzie dwóch koncepcji – sukcesu i efektywnoœci.
Na podstawie analizy literatury przedstawiono wstêpne wyniki badañ
dotycz¹cych uwarunkowañ i sposobów tworzenia tych czêsto u¿ywanych i nadu¿ywanych okreœleñ normatywnych. Przeprowadzone badania pozwoli³y na wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków.
1. Podejœcie konstruktywistyczne jest obecnie najbardziej przydatn¹ metod¹ badania tworzenia koncepcji normatywnych w zarz¹dzaniu.
Wymaga ono jednak¿e uwzglêdnienia nie tylko werbalnych narracji,
ale tak¿e modeli matematycznych.
2. Normy w zarz¹dzaniu tworzone s¹ w ramach intersubiektywnego
dyskursu, w którym istotn¹ rolê odgrywaj¹ takie czynniki, jak relacje
w³adzy pomiêdzy uczestnikami, zdolnoœci perswazyjne i umiejêtnoœci wp³ywu na interpretacje.
3. Sukces jako okreœlenie normatywne posiada zbyt szeroki zakres znaczeniowy i jedynie w ograniczonym zakresie mo¿e byæ wykorzystany
jako punkt wyjœcia dla operacjonalizacji.
4. Stosowanie pojêcia efektywnoœci jako kategorii normatywnej wymaga
pog³êbionej analizy semantycznej obejmuj¹cej stosowanie tego terminu w jêzyku polskim i jego odpowiedników w jêzyku angielskim.
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Streszczenie
Jednym z podstawowych problemów nauk o zarz¹dzaniu jest identyfikacja
sposobów powstawania norm. W ujêciu neopozytwistycznym tworzenie norm
w zarz¹dzaniu wi¹¿e siê g³ównie z koncepcjami iloœciowymi. Drugim obszarem
podejœæ normatywnych jest prakseologia. Obecny stan wiedzy pozwala na
stwierdzenie, ¿e najbardziej adekwatnym do rzeczywistoœci podejœciem badawczym w naukach spo³ecznych jest umiarkowany konstruktywizm. Celem niniejszego opracowania jest wstêpna analiza tworzenia norm w zarz¹dzaniu. Jako
przyk³ady wybrano dwa pojêcia normatywne – sukces i efektywnoœæ. Na podstawie analizy literatury przedstawiono wstêpne wyniki badañ dotycz¹cych
uwarunkowañ i sposobów tworzenia tych okreœleñ normatywnych.
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Success and effectiveness as normative social constructions
(Summary)
One of the fundamental problems of management is to identify ways of formation of norms. In a neopositivist approach the creation of norms the management is associated mainly with quantitative concepts. The second area of the normative approach is praxeology. The current state of knowledge allows to
conclude that the most adequate to the reality of research approach in the social
sciences is moderate constructivism. The purpose of this paper is the preliminary
examination of creating norms in management. As examples two normative con-

Sukces i efektywnoœæ jako normatywne konstrukcje spo³eczne

243

cepts have been selected – success and efficiency. On the basis of results of literature studies initial results of research on the conditions and ways of creating these
normative utterances are presented.
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