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Wstêp
Turbulentne otoczenie wp³ywa na zmiany zachodz¹ce w organizacji
oraz wywo³uje pojawianie siê nowych problemów zarz¹dzania [Martyniak, 2001; Lisiñski i inni, 2012; Szarucki, 2015]. Aby dostosowaæ siê do
zmian zachodz¹cych w zmieniaj¹cym siê otoczeniu, nale¿y te problemy
identyfikowaæ w celu ich rozwi¹zania i wprowadzenia odpowiednich
zmian [Pilcer, 1997; Miko³ajczyk, 1999; Isaksen i inni, 2011; Czekaj, 2013].
Problemy zarz¹dzania oraz proces ich rozwi¹zywania stanowi¹ jeden z g³ównych obszarów zainteresowañ naukowo-badawczych oraz
praktycznych teoretyków i praktyków zarz¹dzania. Problemy zarz¹dzania s¹ analizowane z ró¿nych perspektyw (np. zarz¹dzania strategicznego, zarz¹dzania zasobami ludzkimi, finansów, marketingu czy produkcji). Rzadziej jednak spotykany jest aspekt metodologiczny dotycz¹cy
samej istoty tego rodzaju problemów, a przecie¿ to on w³aœnie wp³ywa na
skutecznoœæ identyfikacji problemów oraz dobór metod ich rozwi¹zywania, st¹d tak¿e niezwykle wa¿nym zadaniem w procesie rozwi¹zywania
problemów zarz¹dzania jest ich identyfikacja przy pomocy w³aœciwych
metod. W literaturze z zakresu nauk o zarz¹dzaniu spotkaæ mo¿na ró¿ne
metody identyfikacji problemów zarz¹dzania, niemniej jednak brakuje
szczegó³owych badañ metodologicznych, których efektem by³aby ich
typologia.
Celem niniejszego artyku³u jest analiza metod identyfikacji problemów zarz¹dzania w kontekœcie ich wykorzystania oraz opracowania
propozycji autorskiej typologii. Do badañ zastosowano analizê krytyczn¹
piœmiennictwa naukowego z zakresu problemów zarz¹dzania oraz metod ich identyfikacji. Na pocz¹tku zaprezentowana zostanie istota oraz
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specyfika problemów zarz¹dzania. Nastêpnie przedstawione zostan¹
przes³anki identyfikacji tego rodzaju problemów. W ostatniej czêœci dokonany zostanie przegl¹d wybranych metod identyfikacji problemów zarz¹dzania, sformu³owana propozycja typologii tych metod oraz wnioski
koñcowe. Artyku³ powsta³ w ramach badañ statutowych pt. „Wspó³czesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarz¹dzaniu”, realizowanych
w 2016 roku w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wspó³pracy z Katedr¹ Zarz¹dzania Zasobami
Ludzkimi Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.

1. Definicja oraz specyfika problemu zarz¹dzania
Zdefiniowanie terminu „problem zarz¹dzania” stanowi wyzwanie
zarówno dla praktyków, jak i teoretyków zarz¹dzania. Jest tak, poniewa¿
w swojej codziennej dzia³alnoœci kierownicy rozwi¹zuj¹ ró¿ne problemy
i zadania. Aby odró¿niæ zadania od problemów, stosowane s¹ ró¿ne kryteria do analizy ich ró¿nic strukturalnych. Jednym z takich kryteriów jest
wystêpowanie lub brak subiektywnego odczucia trudnoœci umys³owej, co
oznacza, i¿ zadania s¹ traktowane jako sytuacje poznawczo ³atwe, a problemy – sytuacje ³¹cz¹ce siê z odczuciem wiêkszej trudnoœci [Nosal, 1993,
s. 54]. Kryterium to jednak nie mo¿e stanowiæ obiektywnej podstawy
podzia³u sytuacji na problemy i zadania.
Na gruncie nauk o zarz¹dzaniu J. Zieleniewski [1978, s. 211] definiuje
zadanie jako „cel zaakceptowany ze œwiadomoœci¹, ¿e zosta³ ustalony
przez kogo innego (»zadany«)”. Z kolei problem zarz¹dzania zawsze
wi¹¿e siê z okreœlon¹ sytuacj¹ problemow¹, tzn. wyró¿nionym obrazem,
fragmentem rzeczywistoœci organizacji, wymagaj¹cym naprawy [Antoszkiewicz, Pawlak, 2000, s. 162].
Problemy zarz¹dzania wystêpuj¹ na ró¿nych szczeblach w hierarchii
organizacji, dotycz¹ ró¿norodnych obszarów, s¹ mniej lub bardziej z³o¿one, kapita³och³onne, czasoch³onne. Ta wieloaspektowoœæ i z³o¿onoœæ
problemów zarz¹dzania wymaga przyjêcia okreœlonej typologii, która
u³atwi³aby ich identyfikacjê oraz analizê w kontekœcie doboru odpowiednich metod ich rozwi¹zywania [Szarucki, 2010a, s. 171]. Ponadto
wystêpuj¹ inne okolicznoœci utrudniaj¹ce identyfikacjê rzeczywistych
problemów zarz¹dzania. Zwraca na to uwagê E. M. Bartee [1973], podkreœlaj¹c, ¿e czêsto ma siê na uwadze problem postrzegany, zamiast
problemu rzeczywistego. Rozwi¹zanie problemu rzeczywistego nast¹piæ
mo¿e na trzy ró¿ne sposoby:
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1) poprzez transformacjê postrzeganej obecnej sytuacji w postrzegan¹
po¿¹dan¹ sytuacjê,
2) gdy postrzegana po¿¹dana sytuacja zostanie transformowana w postrzegan¹ obecn¹ sytuacjê,
3) gdy rozwi¹zanie nastêpuje za pomoc¹ kombinacji dwóch poprzednich sposobów.
Nurt metodologiczny nazywany prakseologi¹ mo¿e byæ niezwykle
przydatny w trakcie identyfikacji i formu³owania problemów zarz¹dzania. W przypadku problemów prakseologicznych (praktycznych) problemy mo¿na okreœliæ za pomoc¹ pytañ dotycz¹cych dzia³ania, warunków
czy celu. Zatem, zgodnie z E. Leniewiczem [1971, s. 34], wszystkie mo¿liwe teoretycznie problemy zarz¹dzania sprowadziæ mo¿na do szeœciu
kategorii, mianowicie: 1) doboru dzia³ania, 2) doboru warunków, 3) realizacji celu, 4) wyznaczania celu, 5) wykorzystania warunków oraz
6) wykorzystania zadañ.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze rozwa¿ania oraz definicje, dla potrzeb niniejszego opracowania problem zarz¹dzania rozumiany bêdzie jako dostrzegana rozbie¿noœæ miêdzy tym jak jest, a tym jak powinno (lub potencjalnie mog³oby) byæ, wystêpuj¹ca w organizacji, niezale¿nie od jej
formy prawnej oraz rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci, która wymaga
podjêcia dzia³añ ukierunkowanych na jej likwidacjê przez osoby sprawuj¹ce w³adzê formaln¹, czyli zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w hierarchii organizacji [por. Antoszkiewicz, 1990, s. 20]. Nale¿y równie¿ zwróciæ
uwagê, i¿ problemy zarz¹dzania mo¿na podzieliæ na diagnostyczne i rozwojowe. Problemy diagnostyczne stanowi¹ wiêkszoœæ spotykanych
w praktyce mened¿erskiej problemów zarz¹dzania. Polegaj¹ one na likwidowaniu wystêpuj¹cych ró¿nic miêdzy tym jak jest oraz tym jak byæ
powinno. Z kolei problemy rozwojowe, to takie, których dok³adne efekty
nie s¹ znane (np. projektowanie nowego produktu).
Problemy zarz¹dzania, na co zwrócono uwagê wczeœniej, przybieraj¹ ró¿ne formy oraz dotycz¹ pojedynczych lub wielu obszarów organizacji. Wyniki badañ w zakresie identyfikacji cech problemów zarz¹dzania pozwoli³y opracowaæ ró¿norodne typologie tych problemów [Nadler,
1983; Smith, 1988, 1995; Cowan, 1991; Nosal, 1993; Martyniak, 2001; Hector i inni, 2009; Szarucki, 2010b, 2015]. Odpowiednie posegregowanie
problemów umo¿liwia lepsze zrozumienie wystêpuj¹cych wspó³zale¿noœci miêdzy problemami zlokalizowanymi na ró¿nych poziomach i grupach klasyfikacyjnych. Przyk³adowo, problemy zarz¹dzania mog¹ byæ
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strategiczne lub operacyjne [Drucker, 1954], dobrze lub s³abo ustrukturyzowane [Simon, 1982, s. 72]1. Problemy te mo¿na te¿ grupowaæ ze
wzglêdu na ich charakter, dziel¹c je na: dewiacyjne, optymalizacyjne czy
innowacyjne [Miko³ajczyk, 1999, s. 32–33]. Smith [1995] wymienia trzy
mo¿liwe sposoby umo¿liwiaj¹ce kategoryzacjê problemów:
1) analizê dostêpnych typologii problemów,
2) analizê literatury przedmiotu w poszukiwaniu kategorii,
3) badanie opinii mened¿erów.
W zale¿noœci od typu identyfikowanego problemu mened¿erowie stosuj¹
odpowiednie metody i techniki w celu ich rozwi¹zania.
Ponadto problemy te mog¹ byæ zdiagnozowane jako wewnêtrzne lub
zewnêtrzne w stosunku do organizacji, albo jednoczeœnie dotyczyæ œrodowiska zewnêtrznego oraz wnêtrza organizacji. Oprócz tych wymienionych warto wspomnieæ o dodatkowych cechach przydatnych w trakcie
porz¹dkowania problemów zarz¹dzania, jak np. [Szarucki, 2010b]: mo¿liwoœæ iloœciowego wyra¿enia problemu, Ÿród³o powstania problemu, charakter przyczynowy problemu, opcje decyzyjne, uwarunkowania rozwi¹zania problemu, stosunek problemu do funkcji zarz¹dzania, stopieñ
zaanga¿owania indywidualnego w rozwi¹zywanie problemu, poziom
organizacyjny czy z³o¿onoœæ problemu. Listê cech problemów zarz¹dzania mo¿na by by³o kontynuowaæ, jednak nie mniej wa¿nym aspektem
w procesie ich rozwi¹zywania jest ustalenie przes³anek, czyli tego, co stanowi podstawê identyfikacji problemów zarz¹dzania.

2. Przes³anki identyfikacji problemów zarz¹dzania
J. Kozielecki [1969, s. 28] zauwa¿a, i¿ dostrzeganie problemów ma
istotne znaczenie w procesie ich rozwi¹zywania oraz jest zadaniem o wiele trudniejszym ni¿ samo rozwi¹zanie. Pojêcie identyfikacji, powszechnie
okreœlanej rozpoznaniem, dotyczy procesu informacyjnego2. Termin ten
jest ró¿nie rozumiany w zale¿noœci od dyscypliny naukowej [Mieszalski,
1984, s. 23–28]. W Encyklopedii organizacji i zarz¹dzania okreœlany jest jako
„proces informacyjny polegaj¹cy na tworzeniu opisu danego obiektu lub
zjawiska przez znajdowanie podobieñstwa (to¿samoœci) miêdzy nim a in1

Czasem wymienia siê problemy o wyraŸnej i niewyraŸnej strukturze. Problemy maj¹ce
wyraŸn¹ strukturê to problemy jednoznaczne, znane i ³atwe do zdefiniowania. Z kolei
problemy o niejasnej strukturze to nowe problemy, o których informacje s¹ wieloznaczne
lub niepe³ne [Robbins, DeCenzo, 2002, s. 187].
2
Identyfikacja, bêd¹c z³o¿on¹ funkcj¹, sk³ada siê „z wielu podfunkcji, które nastêpnie
mo¿na scaliæ w proces” [Stabry³a, 1984, s. 93].
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nym, uznanym za wzorzec i bêd¹cym obiektem lub zjawiskiem pierwotnym” [Encyklopedia…, 1981, s. 159]. Z kolei A. Stabry³a [1984, s. 94]
definiuje identyfikacjê jako „opis danego obiektu, przedstawiaj¹cy jego
zachowanie siê w przesz³oœci, teraŸniejszoœci lub opis stanowi¹cy ekstrapolacjê przysz³ego zachowania siê obiektu”. Ponadto identyfikacjê mo¿na rozpatrywaæ w szerokim3 lub w¹skim4 zakresie. Zatem termin ten
mo¿e byæ traktowany jako œrodek, który ma powodowaæ okreœlony skutek poznawczy osi¹gany poprzez nadawanie informacji „w³aœciwej treœci
(znaczenia), ze wzglêdu na za³o¿ony cel dzia³ania” [Stabry³a, 1984, s. 94].
Identyfikacja w przypadku problemu zarz¹dzania bêdzie mia³a na celu
nadanie informacji zwi¹zanej z problemem w³aœciwego znaczenia w kontekœcie jego skutecznego rozwi¹zania.
E. Kolbusz [1993, s. 83] traktuje proces identyfikacji problemów zarz¹dzania jako „element analizy potrzeb informacyjnych, której metody
i techniki s¹ jej bardzo wa¿nym sk³adnikiem”. Zatem identyfikacjê problemu zarz¹dzania okreœliæ mo¿na jako [Pilcer, 1997, s. 64–65]:
– wyszukiwanie problemów najbardziej istotnych,
– formu³owanie problemów,
– zbieranie informacji o problemie,
– badanie przyczyn wyst¹pienia problemu.
W niniejszym opracowaniu przyjêto definicjê identyfikacji w szerokim znaczeniu, gdy¿ mamy na uwadze zadania diagnostyczne (rejestracjê, opis i ocenê problemu zarz¹dzania) oraz zadania projektowania
(zmiany stanu niepo¿¹danego w stan po¿¹dany) maj¹ce na celu rozwi¹zanie problemu zarz¹dzania. W tym ujêciu identyfikacja nie polega
jedynie na charakterystyce funkcjonalnej przedmiotu badania (problemu
zarz¹dzania), lecz na ustalaniu jego istoty poprzez ujawnienie powodów
bêd¹cych Ÿród³em problemu, relacji przyczynowo-skutkowych, skutków
dla organizacji oraz istotnoœci problemu. Skutkiem procesu identyfikacji
3

Uwzglêdniaj¹c zadania diagnostyczne, takie jak rejestrowanie i ocena, dotycz¹ce u¿ytkowania obiektu, a tak¿e zadania projektowania obiektu (w tym badanie jego funkcjonowania jako procesu), identyfikacja sk³ada siê z nastêpuj¹cych funkcji: 1) charakterystyki
funkcjonowania obiektów i procesów, 2) recepcji, rejestracji i gromadzenia informacji,
3) przetwarzania i modelowania, 4) hierarchizacji informacji oraz 5) planowania obiektów
i procesów [Stabry³a, 1984, s. 94].
4
Wystêpuje w przypadku ustalania stanu faktycznego przedmiotu badania, gdzie pojêcie
identyfikacji ograniczone jest do „charakterystyki funkcjonalnej obiektów i procesów,
przeprowadzanej na podstawie symetrycznej relacji podobieñstwa lub to¿samoœci danego
obiektu (procesu) oraz uznanego za podstawê porównania jakiegoœ pierwowzoru (np.
przedmiotu, zjawiska, zespo³u cech, relacji)” [Stabry³a, 1984, s. 94].
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jest zidentyfikowany problem, który mo¿e zostaæ poddany procedurom
jego rozwi¹zania. Ta wieloaspektowoœæ identyfikacji problemu zarz¹dzania odgrywa istotn¹ rolê w jego rozwi¹zaniu, którego efektem jest zmiana, powoduj¹ca ró¿nego rodzaju skutki (np. planowane, nieplanowane,
u¿yteczne, nieu¿yteczne, szkodliwe lub obojêtne) [Antoszkiewicz, Pawlak, 2000, s. 164].
Jak ju¿ wspomniano, odpowiednia identyfikacja problemu zarz¹dzania w du¿ym stopniu wp³ywa na proces jego rozwi¹zania, st¹d mo¿na
spotkaæ opiniê, i¿ dobrze zidentyfikowany problem to po³owa jego rozwi¹zania. Je¿eli problem zostanie b³êdnie zidentyfikowany, jego rozwi¹zywanie mo¿e byæ utrudnione lub niemo¿liwe, nie zlikwiduje trudnoœci
komórki organizacyjnej lub nie zapobiegnie pojawianiu siê podobnych
problemów w przysz³oœci. Identyfikacja problemu zarz¹dzania mo¿e byæ
utrudniona tak¿e ze wzglêdu na ró¿ne bariery, jak np.: dobór niew³aœciwej metody identyfikacji problemu, brak wiedzy merytorycznej i metodologicznej podmiotu identyfikuj¹cego problem zarz¹dzania, brak odpowiednich zasobów umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie odpowiedniej
identyfikacji. Ponadto trudnoœci mog¹ wystêpowaæ na ró¿nych etapach
procesu identyfikacji problemu zarz¹dzania.
Do g³ównych powodów wystêpowania nieprawid³owoœci na etapie
szukania i definiowania problemów zarz¹dzania zaliczyæ nale¿y [Pilcer,
1997, s. 60]:
1) zak³adanie z góry, ¿e problem jest jasny i oczywisty, dlatego zamiast
rzetelnej jego analizy stosowana jest intuicja do jego sformu³owania,
2) zgromadzenie niewystarczaj¹cych informacji o problemie,
3) problem jest formu³owany bardziej na podstawie opinii ni¿ faktów,
4) wadliwe kojarzenie zdarzeñ,
5) brak precyzji w formu³owaniu problemu (zbyt w¹skie lub zbyt ogólne
jego zdefiniowanie, albo definiowanie problemu w kategorii jego rozwi¹zania),
6) niedok³adne badanie powodów wystêpowania problemów,
7) zbyt ma³e stosowanie technik przeznaczonych do identyfikacji powodów problemów,
8) eliminacja zewnêtrznych przejawów problemu, a nie rzeczywistej
przyczyny,
9) zbyt pochopne wyci¹ganie wniosków na temat przyczyn przed zbadaniem wszystkich faktów.
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S¹ ró¿ne sposoby oraz kryteria pozwalaj¹ce oceniæ stopieñ identyfikacji problemu zarz¹dzania. Na przyk³ad K. Ob³ój [1994, s. 180–186] podkreœla, i¿ dobrze sformu³owany problem decyzyjny powinien zawieraæ
piêæ sk³adników:
1) okreœlenie decydenta,
2) wa¿ne dla niego cele (wyniki jakie chce osi¹gn¹æ),
3) co najmniej dwa mo¿liwe warianty dzia³ania,
4) kryteria wyboru,
5) kontekst (otoczenie problemu).
W celu zwiêkszenia skutecznoœci identyfikacji problemu nale¿y
skoncentrowaæ siê na gromadzeniu wyczerpuj¹cych informacji na temat
badanego problemu. Jest to niezbêdne z uwagi na potrzebê dog³êbnego
poznania sytuacji oraz zlokalizowania przyczyny jego wyst¹pienia. Nale¿y d¹¿yæ do ustalenia jak najwiêkszej listy mo¿liwych przyczyn. Nastêpnie przyczyny, których wyst¹pienie jest ma³o prawdopodobne, zostaj¹
odrzucone w nastêpnym etapie. Ka¿dy problem mo¿e byæ determinowany wiêcej ni¿ jedn¹ przyczyn¹. Zatem nale¿y wybraæ najbardziej prawdopodobne przyczyny. Zazwyczaj rozwi¹zywanie problemu nie koñczy
siê w momencie ujawnienia bezpoœredniej przyczyny, gdy¿ staje siê ona
przedmiotem analizy w celu ustalenia przyczyny tej przyczyny. Jest to
okreœlane mianem ³añcucha przyczynowo-skutkowego. W tym przypadku nale¿y przerwaæ ten ³añcuch. Aby to uczyniæ trzeba wykryæ przyczynê, co do której mo¿na podj¹æ skuteczne dzia³anie. Jedynie likwidacja
lub ograniczenie przyczyn wyst¹pienia problemu zarz¹dzania stanowiæ
mo¿e podstawê jego pe³nego rozwi¹zania.
Z uwagi na fakt, i¿ identyfikacja problemów zarz¹dzania jest swoim
zakresem i charakterem zbli¿ona do zadañ zwi¹zanych z rozwi¹zywaniem problemów, maj¹ tu wiêc zastosowanie regu³y rozwi¹zywania
problemów [Kolbusz, 1993, s. 85]. W nastêpnej czêœci zaprezentowany
zostanie przegl¹d metod identyfikacji problemów zarz¹dzania oraz propozycja ich typologii.

3. Propozycja typologii metod identyfikacji problemów
zarz¹dzania
Za T. Kotarbiñskim [1969, s. 86] przyjêto, i¿ metoda to „sposób
wykonywania czynu z³o¿onego, polegaj¹cy na okreœlonym doborze
i uk³adzie jego dzia³añ sk³adowych, a przy tym uplanowiony i nadaj¹cy
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siê do wielokrotnego stosowania”5. Zatem metoda to powtarzalny i systematycznie stosowany sposób realizacji okreœlonego celu. W niniejszym
opracowaniu autorzy rozumieæ bêd¹ metody identyfikacji problemów
zarz¹dzania jako powtarzalne i systematycznie stosowane sposoby6 ustalania i opisu problemu zarz¹dzania dla potrzeb jego rozwi¹zania.
W literaturze przedmiotu spotkaæ mo¿na nieliczne opracowania podejmuj¹ce próbê uporz¹dkowania metod identyfikacji problemów zarz¹dzania zgodnie z okreœleniem przyjêtym dla potrzeb niniejszego opracowania [Hauswald, 1935, s. 257–262; Drevet, 1971; Martyniak, 1987,
s. 121; Czekaj, 2000, 2013; Lisiñski, 2004; Lisiñski, 2011; Stabry³a, 2015]. Na
przyk³ad A. Drevet [1971] w proponowanej klasyfikacji wyró¿nia nastêpuj¹ce szeœæ klas metod: metody wykrywania i definiowania problemów,
metody rozpoznawania problemów, metody porz¹dkowania, metody
krytycznej analizy, metody eksploracji pola rozwi¹zañ i metody odnawiania punktu widzenia. W tej klasyfikacji wszystkie wymienione klasy metod mo¿na zaliczyæ do metod identyfikacji problemów zarz¹dzania. Z kolei
ciekaw¹ propozycjê klasyfikacji 60 metod ogólnych proponuje Z. Martyniak [1987, s. 121], wyró¿niaj¹c cztery grupy uto¿samiane z g³ównymi
etapami postêpowania organizatorskiego: definiowanie i rozpoznawanie
problemów, zbieranie informacji i modelowanie problemów, analiza
i ocena problemów, oraz znajdowanie rozwi¹zañ organizatorskich. Pierwsze trzy grupy wymienione przez wspomnianego autora zawieraj¹ metody, które mog¹ zostaæ wykorzystane do identyfikacji problemów zarz¹dzania.
Wymienione powy¿ej klasyfikacje metod identyfikacji problemów s¹
ró¿nie rozumiane przez ich autorów, co w du¿ym stopniu wp³ynê³o na
ich klasyfikacjê. Niemniej jednak ka¿da z nich zawiera metody zwi¹zane
z gromadzeniem informacji na temat problemów oraz ich analizowaniem.
W tablicy 1 zaprezentowano wybrane metody gromadzenia i analizy
5

Charakter metody mo¿e byæ mniej lub bardziej ogólny. Ponadto Pszczo³owski [1978,
s. 119] zwraca uwagê na dwoist¹ naturê tego terminu, gdy¿ mo¿e on byæ rozumiany jako
metodyka oraz jako metoda. Przyjmuj¹c stopieñ abstrakcji jako kryterium ró¿nicowania
metod, Z. Martyniak [1982, s. 29–34] zauwa¿y³, i¿ metoda rozpatrywana na najwy¿szym
poziomie abstrakcji zbli¿ona jest do pojêcia zasady, a na poziomie najni¿szym uto¿samiana jest z procedur¹, recept¹ czy technik¹. Jeœli metoda jest uto¿samiana z technik¹, to mo¿na stosowaæ zamiennie metody identyfikacji z technikami identyfikacji problemów
zarz¹dzania [por. Lisiñski, 2013].
6
Polegaj¹ce na ustalaniu istoty problemu zarz¹dzania poprzez ujawnienie powodów
bêd¹cych jego Ÿród³em, relacji przyczynowo-skutkowych, skutków dla organizacji oraz istotnoœci problemu.
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informacji wed³ug Ÿród³a informacji, które s¹ nieodzowne w trakcie identyfikacji problemów zarz¹dzania.
Tablica 1. ród³a i metody gromadzenia i analizy informacji o problemach
zarz¹dzania
ród³a informacji

Metody gromadzenia i analizy informacji

Proces
podejmowania
decyzji

Obserwacja, opis, karta przebiegu, schemat blokowy
procedury decyzyjnej, wykres kompetencyjny

Proces pracy

Techniki obserwacji i jej rodzaje (np. obserwacja
bezpoœrednia, uczestnicz¹ca, nieuczestnicz¹ca,
samoobserwacja, jawna i ukryta, ci¹g³a i migawkowa,
systematyczna i naturalna, poœrednia, filmowa), techniki
socjologiczne, techniki audiowizualne

Dokumentacja

Analiza i studiowanie: dokumentacji, protoko³ów z narad
kierownictwa, ewidencja zarz¹dzeñ, instrukcji,
regulaminów, schematów organizacyjnych

Decydenci

Wywiad, ankieta, obserwacja, samoobserwacja,
eksperyment

Wykonawcy

Techniki badañ spo³ecznych: wywiady i ich rodzaje
(np. ustne i pisemne, jawne i ukryte, swobodne
i ustrukturyzowane, indywidualne i zbiorowe, osobiste
i telefoniczne, panelowe), badania ankietowe (np.
zamkniête i otwarte, diagnostyczne, samooceny, kontroli
wewnêtrznej

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Targalski, 1986, s. 100; Lisiñski, 2011, s. 228].

W literaturze przedmiotu spotkaæ mo¿na ciekawe propozycje dotycz¹ce wykorzystania metod heurystycznych w procesie identyfikacji
problemów zarz¹dzania [Isaksen i inni, 2011]. Na przyk³ad E. Kolbusz
[1993, 88–89] proponuje wykorzystanie metody morfologicznej do identyfikacji problemów zarz¹dzania oraz rozpatruje ogóln¹ procedurê identyfikacji jako proces sk³adaj¹cy siê trzech faz: ustalenia zbiorów formuj¹cych i morfologii, badania morfologicznego, z³o¿enia modelu problemu
kierowniczego i jego oceny.
Warto nadmieniæ, i¿ zastosowanie metod identyfikacji problemów
zarz¹dzania mo¿e podlegaæ ró¿nego rodzaju ograniczeniom. Sprowadziæ
je mo¿na do dwóch grup, dziel¹c je wed³ug ich charakteru na obiektywne
i subiektywne. Ograniczenia obiektywne to takie, których Ÿród³em jest
œrodowisko zewnêtrzne (otoczenie organizacji), które zawiera takie
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obszary, jak: gospodarcze, prawne, polityczne, spo³eczno-kulturowe,
technologiczne, ekologiczne. Z kolei ograniczenia subiektywne dotycz¹
œrodowiska wewnêtrznego, czyli wnêtrza organizacji, i zawieraj¹ zasoby.
Ograniczenia zasobowe mog¹ mieæ charakter czasowy lub sta³y, w zale¿noœci od specyfiki funkcjonowania organizacji.
Dobór metod identyfikacji problemów zarz¹dzania ma kluczowe
znaczenie w dalszych etapach procesu rozwi¹zywania tego rodzaju problemów oraz przyczynia siê do sukcesu organizacji [Szarucki, 2013]. W tablicy 2 przedstawiono autorsk¹ propozycjê typologii7 metod identyfikacji
problemów zarz¹dzania ze wzglêdu na g³ówne oraz szczegó³owe kryteria podzia³u. Wœród g³ównych kryteriów podzia³u tego rodzaju metod
wyró¿niono dwanaœcie: A) Cel stosowania, B) Stopieñ z³o¿onoœci, C) Charakter przetwarzanych danych, D) ród³o przetwarzanych danych,
E) Wymagania wobec podmiotu stosuj¹cego metodê, F) Koszty stosowania metody, G) Podmiot realizuj¹cy metodê, H) Przedmiot badania,
I) Stopieñ obiektywizacji wyników, J) Kierunek postêpowania badawczego, K) Stopieñ standaryzacji, oraz L) Wspomaganie informatyczne.
Zaznaczyæ nale¿y, i¿ metody identyfikacji problemu zarz¹dzania mog¹
równoczeœnie spe³niaæ wymogi kilku kryteriów szczegó³owych w ramach
kryteriów ogólnych (np. metoda spe³niaj¹ca nastêpuj¹ce kryteria szczegó³owe: a1, b1, c3, d3, e2). W odró¿nieniu od schematów klasyfikacyjnych,
gdzie powinna byæ spe³niona zasada roz³¹cznoœci, w przedstawionej typologii ten wymóg metodologiczny nie jest wymagany [Ziemski, 1967,
s. 47].
Metody identyfikacji problemów zarz¹dzania mo¿na równie¿ podzieliæ wed³ug obszarów funkcjonalnych wystêpuj¹cych w organizacji
(np. marketing, finanse, produkcja czy sprzeda¿). Z kolei metody identyfikacji stosowane np. w marketingu (w ramach badania liderów opinii
[Sobieszek, 2015]) czy zarz¹dzaniu jakoœci¹ (w ramach doskonalenia jakoœci procesów [Biesok, 2010; Polak, 2010]) równie¿ mog¹ byæ analizowane
w kategoriach kryteriów zawartych w tablicy 2.

7

T. Wójcik uwa¿a, i¿ w przypadku wystêpowania trudnoœci z wyznaczaniem granic dla
cz³onów klasyfikacji nale¿y tworzyæ typologie, dla których charakterystyczne jest to, ¿e
„cz³ony jej mog¹ siê zarówno krzy¿owaæ, jak i ¿e mog¹ wystêpowaæ luki miêdzy nimi”
[Szarucki, 2013, s. 132].
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Tablica 2. Typologia metod identyfikacji problemów zarz¹dzania
Oznaczenie
A

B
C

Kryterium
ogólne
Cel
stosowania

Stopieñ
z³o¿onoœci

Kryterium szczegó³owe
a1) Szukanie informacji
o problemie

Metody s³u¿¹ce do
szukania informacji
o problemie

a2) Porz¹dkowanie
informacji o problemie

Metody s³u¿¹ce do
porz¹dkowanie informacji
o problemie

a3) Formu³owanie
problemu

Metody s³u¿¹ce
formu³owania problemu

a4) Badanie przyczyn
problemu

Metody s³u¿¹ce do
badania przyczyn
problemu

b1) Proste

Metody proste

b2) Z³o¿one

Metody z³o¿one

Charakter
c1) Iloœciowe
przetwarzanych danych
c2) Jakoœciowe
c3) Iloœciowo-jakoœciowe

D

E

Grupy metod

ród³o
d1) Pierwotne
przetwarzanych danych

Metody przetwarzaj¹ce
dane iloœciowe
Metody przetwarzaj¹ce
dane jakoœciowe
Metody przetwarzaj¹ce
dane iloœciowo-jakoœciowe
Metody przetwarzaj¹ce
dane ze Ÿróde³
pierwotnych

d2) Wtórne

Metody przetwarzaj¹ce
dane ze Ÿróde³ wtórnych

d3) Mieszane

Metody przetwarzaj¹ce
dane ze Ÿróde³ mieszanych

Wymagania e1) Niskie
wobec
podmiotu
stosuj¹cego e ) Przeciêtne
2
metodê
e3) Wysokie

Metody stawiaj¹ce wobec
podmiotu wymagania
niskie
Metody stawiaj¹ce wobec
podmiotu wymagania
przeciêtne
Metody stawiaj¹ce wobec
podmiotu wymagania
wysokie
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Oznaczenie
F

G

H

I

Kryterium
ogólne
Koszty
stosowania
metody

Podmiot
realizuj¹cy
metodê
Przedmiot
badania

Kryterium szczegó³owe
f1) Niskie

Metody o niskich kosztach
stosowania

f2) Œrednie

Metody o œrednich
kosztach stosowania

f3) Wysokie

Metody o wysokich
kosztach stosowania

g1) Jednostka

Metody realizowane przez
jednostkê

g2) Zespó³

Metody realizowane przez
zespó³

h1) Element systemu

Metody badaj¹ce element
systemu

h2) Zbiory elementów
systemu

Metody badaj¹ce zbiory
elementów systemu

h3) Ca³y system

Metody badaj¹ce ca³y
system

Stopieñ
i1) Niski
obiektywiza
cji wyników i ) Przeciêtny
2

i3) Wysoki

J

Grupy metod

Kierunek
j1) Indukcyjny
postêpowania
badawczego j ) Dedukcyjny
2

Metody o niskim stopniu
obiektywizacji wyników
Metody o przeciêtnym
stopniu obiektywizacji
wyników
Metody o wysokim
stopniu obiektywizacji
wyników
Metody oparte na
indukcyjnym
postêpowaniu badawczym
Metody oparte na
dedukcyjnym
postêpowaniu badawczym

j3) Indukcyjno-dedukcyjny Metody oparte na
mieszanym postêpowaniu
badawczym
K

Stopieñ
standaryzacji

k1) Niski

Metody o niskim stopniu
standaryzacji

k2) Œredni

Metody o œrednim stopniu
standaryzacji

k3) Wysoki

Metody o wysokim
stopniu standaryzacji
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L

Kryterium
ogólne
Wspomaganie
informatyczne

Kryterium szczegó³owe
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Grupy metod

l1) Nie wystêpuje

Metody wykorzystuj¹ce
wsparcie informatyczne

l2) Wystêpuje

Metody
niewykorzystuj¹ce
wsparcia informatyczne

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Czekaj, 2000, s. 175; Lisiñski, 2004, s. 300–301].

Zakoñczenie
Celem artyku³u by³o przeprowadzenie analizy metod s³u¿¹cych do
identyfikacji problemów zarz¹dzania w kontekœcie ich wykorzystania
oraz opracowanie ich typologii. Jako metodê badawcz¹ zastosowano
analizê krytyczn¹ piœmiennictwa naukowego z zakresu problemów zarz¹dzania oraz metod ich identyfikacji. Uzyskane w toku badañ wyniki
pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ metody identyfikacji problemów zarz¹dzania s¹
ró¿norodne i nie sposób sporz¹dziæ ich wyczerpuj¹cej klasyfikacji.
W toku badañ opracowano propozycjê ich typologii, która jednak wymaga dalszego doskonalenia. Zatem wskazane jest kontynuowanie prowadzonych badañ w tym zakresie, ze szczególnym uwzglêdnieniem rozwi¹zañ praktycznych stosowanych w ró¿nego rodzaju podmiotach
gospodarczych.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest analiza metod identyfikacji problemów zarz¹dzania
w kontekœcie ich wykorzystania oraz opracowania propozycji autorskiej typologii. Jako metodê badawcz¹ zastosowano analizê krytyczn¹ piœmiennictwa naukowego z zakresu problemów zarz¹dzania oraz metod ich identyfikacji. Na
pocz¹tku zaprezentowana zosta³a istota oraz specyfika problemów zarz¹dzania.
Nastêpnie przedstawiono przes³anki identyfikacji tego rodzaju problemów.
W ostatniej czêœci dokonano przegl¹du wybranych metod identyfikacji problemów zarz¹dzania, sformu³owano propozycjê typologii tych metod oraz wnioski koñcowe.

S³owa kluczowe
identyfikacja, metody, problemy zarz¹dzania, typologia

Typology of the methods for management problems identification
(Summary)
The aim of the article is to analyse the methods for identifying management
problems in the context of their utilisation, and to develop a proposal of their
typology. Critical analysis of the scientific literature in the field of management
problems and methods for their identification as the research method was applied. The paper starts with description of the essence and specificity of management problems. Then it presents some evidence to identify such problems. In the
last part a review of the selected methods of management problems’ identification is presented as well as the proposal of their typology is exemplified.
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