
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Sułkowski 
Interpretatywne rozumienie kultury  
w naukach o zarządzaniu 

 
Kultura stanowi konstytutywne pojęcie dla nurtu interpretatywno-symbolicz-
nego, nazywanego również interakcjonizmem symbolicznym. Celem artykułu jest 
analiza rozwoju koncepcji interpretatywno-symbolicznych w dyskursie kulturo-
wym w naukach o zarządzaniu. Paradygmat interpretatywno-symboliczny jest 
jedną z najważniejszych orientacji nauk humanistycznych, takich jak: antropolo-
gia kulturowa i socjologia, dla których właśnie kultura jest pojęciem fundamen-
talnym. Dla pogłębionej analizy problematyki kulturowej w zarządzaniu z per-
spektywy interpretatywno-symbolicznej przeprowadzono badanie rozwoju tego 
nurtu oraz stopniowego przenikania jego koncepcji do teorii, metodologii i prak-
tyki organizacyjnej. 

 
Słowa kluczowe: interakcjonizm symboliczny (interactionism symbolic), interpretatywne rozumienie kultu-

ry (interpretive understanding of culture), interpretacje kultury w zarządzaniu (cultural interpretations management) 

Wprowadzenie 

Celem artykułu jest analiza rozwoju koncepcji interepretatywno-symbolicznych w dys-

kursie kulturowym w naukach o zarządzaniu. Paradygmat interpretatywno-symbo- 

liczny jest jedną z najważniejszych orientacji nauk humanistycznych, takich jak:  

antropologia kulturowa i socjologia, dla których właśnie kultura jest pojęciem funda-

mentalnym. Koncepcje interpretatywne są obecne w dyskursie kulturowym od dawna, 

choć często nie są dostrzegane jako podejście alternatywne w stosunku do dominują-

cego paradygmatu funkcjonalistyczno-systemowego. Dla przeprowadzenia pogłębionej 

analizy problematyki kulturowej w zarządzaniu z perspektywy interpretatywno-sym- 

bolicznej przeanalizowano rozwój tego nurtu oraz stopniowe przenikanie jego kon-

cepcji do teorii, metodologii i praktyki organizacyjnej. 
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Paradygmat interpretatywno-symboliczny 

Kultura stanowi konstytutywne pojęcie dla nurtu interpretatywno-symbolicznego, na-

zywanego również interakcjonizmem symbolicznym. Rozwinął się on w humanistyce, 

w dyscyplinach, takich jak: socjologia, antropologia kulturowa oraz lingwistyka, w po-

łowie XX wieku za sprawą badaczy amerykańskich szkoły F. Boasa. Inspiracjami do 

rozwoju koncepcji były m.in.: hermeneutyka, badania „przełomu językowego” (tzw. 

hipoteza Sapira-Whorfa) oraz koncepcje „rodziny wyrazów” L. Wittgensteina. Para-

dygmat interakcjonizmu symbolicznego ma również znaczenie historyczne, jako próba 

syntezy stanowisk sprzecznych z dominującym w pierwszej połowie XX wieku para-

dygmatem funkcjonalistycznym. Za twórcę tego paradygmatu uznaje się dość po-

wszechnie G.H. Meada, którego zebrane wykłady zostały opublikowane przez uczniów 

w książce „Mind, Self, and Society”. W USA podejście interpretatywne szybko zróż-

nicowało się w różnego rodzaju szkoły naukowe, wśród których wiodącą rolę odgry-

wały: antropologia kulturowa (C. Geertz), etnometodologia (Garfinkel i Cicourel), 

podejście dramaturgiczne (E. Goffman) oraz teoria ugruntowana (A. Strauss). Bar-

dzo znaczącym nurtem stał się również interakcjonizm symboliczny, który zresztą 

często bywa używany zamiennie z określeniem „interpretatywno-symboliczny” 

[Blumer, 1969]. Na gruncie europejskim podejście interpretatywne miało najważniej-

szych przedstawicieli w Niemczech oraz we Francji. A. Shutz w latach 60. stworzył 

filozoficzne i metodologiczne podstawy socjologii interpretatywnej, wykorzystując 

myśl fenomenologów i hermeneutów, w tym przede wszystkim: E. Husserla, M. Hei-

deggera oraz H.G. Gadamera [Schutze, 1972]. We Francji podejście interpretatywne 

zakorzeniło się w metodologii badań nauk społecznych i jest do tej pory wykorzy-

stywane przez przedstawicieli różnych szkół teorii. Przykładowo P. Bourdieu, jeden 

z najważniejszych współczesnych socjologów, lokujący się blisko neomarksizmu, 

szeroko wykorzystywał interpretatywną i jakościową metodykę w swoich badaniach, 

podobnie inni socjolodzy i antropolodzy francuscy, zajmujący się kulturą: A. Tourra-

ine, M. Wieviorka, M. Croizier. Podejście interpretatywno-symboliczne, będące 

pierwszym paradygmatem alternatywnym w stosunku do dominującego podejścia 

funkcjonalistycznego, stało się podstawą rozwoju bardziej radykalnych stanowisk po-

znawczych, w tym przede wszystkim nurtu krytycznego i postmodernizmu, w róż-

nych naukach społecznych.  
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Interpretatywizm w zarządzaniu 

W naukach o zarządzaniu w ciągu ostatnich kilku dekad nastąpił rozwój koncepcji, 

które można lokować w nurcie interpretatywnym [Hatch, 2002]. Bazują one na po-

dobnych założeniach, które są zaczerpnięte z humanistyki. Interakcjonizm symbo-

liczny, uważany za początek perspektywy interpretatywnej, pojawił się na gruncie so-

cjologii i antropologii kulturowej, a jego wpływy można dostrzec również w filozofii, 

lingwistyce, naukach historycznych i politycznych [Blumer, 1969]. Recepcja dokonań 

bogatego i niejednorodnego paradygmatu interpretatywnego do zarządzania jest co-

raz wyraźniejsza i dlatego warto podjąć próbę identyfikacji podstawowych założeń 

zaadaptowanych do potrzeb nauk o zarządzaniu1.  

W badaniach interpretatywnych kultury organizacyjnej znaleźć można wiele 

zróżnicowanych koncepcji poznawczych i pragmatycznych, które czerpią inspirację 

z: interpretatywizmu, interakcjonizmu, podejścia dramaturgicznego, etnometodolo-

gii, antropologii kulturowej oraz innych nurtów nauk społecznych i humanistycz-

nych [Garfinkel, 1967]. Większość badaczy sytuuje wiele z tych podejść jako wywo-

dzące się z paradygmatu interpretatywno-symbolicznego. Można jednak znaleźć 

również autorów wskazujących na istotne różnice i odrębność tych koncepcji [Gal-

lant, Kleinman, 1983]. Przed podjęciem bardziej szczegółowej analizy warto zbadać 

różnicę pomiędzy tymi nurtami mieszczącymi się w paradygmacie interakcjonizmu 

symbolicznego (tab. 1). 

 

Tabela 1. Nurty interakcjonizmu symbolicznego w zarządzaniu 

Nurty interak-

cjonizmu sym-

bolicznego 

Główna  

problematyka badań 

Dominująca  

metodyka badań 

Ważniejsi  

badacze 

Interpretatywizm Jaźń i tożsamość mene-

dżerów i innych aktorów 

organizacyjnych 

Wywiady pogłębione, obser-

wacja uczestnicząca ukryta  

i jawna 

G.H. Mead, 

Szkoła Chica-

gowska 

Interakcjonizm 

symboliczny 

Gry społeczne, komunika-

cja i negocjacje  

w zarządzaniu 

Subiektywistyczne analizy 

znaczeń i interpretacji, autoa-

naliza, wywiady pogłębione 

H. Blumer,  

K. Weick,  

G. Morgan 

Podejście drama-

turgiczne 

Role społeczne menedżerów, 

zarządzanie wizerunkiem, 

opresyjność organizacji 

Obserwacja, autoanaliza, ana-

liza ramowa (frame analysis) 

E. Goffman, 

I.L. Mangham, 

M.A. Overington 

 

1      Określenia: stanowisko, nurt, perspektywa i orientacja interpretatywna, używane są w tym artykule 

zamiennie.  

HRM(ZZL)_2-2013_Sulkowski_L_107-122



Debaty 

 

110 

Nurty interak-

cjonizmu sym-

bolicznego 

Główna  

problematyka badań 

Dominująca  

metodyka badań 

Ważniejsi  

badacze 

Etnometodologia Studia nad procesem pracy 

oraz tworzeniem, utrwala-

niem reguł i praktyk orga-

nizacyjnych 

Analizy konwersacyjne  

(np. sekwencyjności),  

„eksperyment załamujący” 

(breaching experiment) 

H. Garfinkel,  

A. Cicourel,  

H. Sacks,  

D. Maynard,  

S. Clayman 

Antropologia or-

ganizacji 

Zrozumienie kultury  

i tożsamości organizacyj-

nej oraz procesy sprawo-

wania władzy 

Obserwacja terenowa (jawna  

i ukryta), shadowing, wywiady 

biograficzne, pogłębione 

C. Geertz,  

M.J. Hatch,  

K. Weick,  

G. Morgan,  

G. Burrell 

Podejście  

narracyjne  

i tekstualne 

Interpretacja opowieści 

oraz tekstów w procesie 

ich powstawania. 

Analizy konwersacyjne, bada-

nia narracyjne, storytelling, ana-

liza metaforyczna, analizy tek-

stów poprzez metafory, 

archetypy, paradoksy organi-

zacyjne. 

B. Czarniawska, 

J. Denning,  

A. Daphne,  

L. Giles,  

Ch. Huang,  

M. Kets de 

Vries, S. Clegg, 

M. Kostera 

Kognitywizm  

organizacyjny 

Nadawanie sensu rzeczy-

wistości organizacyjnej 

Analiza metaforyczna  

analizy tekstów, analizy  

konwersacyjne, 

C. Eden,  

P. Cossette, 

A.E. Tenbrun-

sel, A. Jelinek, 

J.A. Litterer 

oraz C. Ouelet 

Teoria  

ugruntowana 

Poszukiwanie sensu kultu-

ry tworzonej przez grupę 

społeczną 

Metodyka teorii ugruntowa-

nej, obserwacje, wywiady,  

analizy literatury 

A. Strauss,  

B.G. Glaser,  

J. Corbin,  

K. Konecki 

Źródło: opracowanie własne 

 

Interpretatywizm jest historycznie najstarszym nurtem paradygmatu interakcjo-

nizmu symbolicznego i powstał za sprawą G.H. Meada [1934] oraz jego uczniów  

z Uniwersytetu Chicagowskiego. Kultura rozumiana była przez pryzmat relacji i ról 

społecznych, znajdujących odbicie w koncepcjach: jaźni, gry społecznej oraz innego 

(np. aktora uczestnika zdarzenia). Nurt ten koncentrował się na socjologicznych ana-

lizach procesu tworzenia i krystalizacji jaźni społecznej, wykorzystując metody wy-

wiadów i obserwacji. 
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Interakcjonizm symboliczny to termin stworzony przez H. Blumera w 1937 roku. 

Blumer programował nowy, humanistyczny i sprzeciwiający się neopozytywizmowi 

nurt, odwołując się do dorobku G.H. Meada. Założeniem miało być badanie kultury 

poprzez dotarcie do subiektywnych znaczeń i sensów, które konstruują w interakcji 

aktorzy społeczni. Najważniejszy wkład Blumera w rozwój dyskursu kulturowego  

w nauce wiąże się ze sformułowaniem spójnego stanowiska poznawczego w naukach 

społecznych, stanowiącego alternatywę dla dominującego paradygmatu neopozyty-

wistyczno-funkcjonalistycznego [Blumer, 1969a]. Interakcjonizm symboliczny roz-

winął się w rozległy nurt badań, którego przedmiot stanowią m.in. działania spo-

łeczne, w tym zachowania organizacyjne.  

Twórcą podejścia dramaturgicznego był E. Goffman [2000], który na kanwie in-

terakcjonizmu symbolicznego rozwinął unikalną koncepcję ról społecznych, wyko-

rzystującą metaforę teatralną. Prace Goffmana na temat stygmatyzacji, wykluczenia 

społecznego są również współcześnie wykorzystywane w interpretatywnych i krytycz-

nych analizach kultury organizacyjnej [Goffman, 2005; Goffman, 1975; Brief, 2000]. 

Pewnego rodzaju powrotem do perspektywy dramaturgicznej jest rozwijający się nurt 

dramy oraz podejście narracyjne. Nurt dramy znajduje zastosowanie w doskonaleniu 

organizacji i pracowników poprzez symulacyjne odgrywanie ról służące np. redukcji 

stresu lub uwolnieniu emocji [Mangham, Overington, 1983]. Podejście narracyjne  

i tekstualne rozwinęło z kolei własną koncepcję prowadzenia badań organizacyjnych, 

o czym piszę dalej. 

Etnometodologia stworzona została w latach 60. XX wieku przez H. Garfinkela 

[2002]. Założenia koncepcji opierają się na potrzebie odkrycia reguł, według których 

ludzie poprzez swoje zachowania nadają sens otaczającej ich rzeczywistości. Klu-

czową rolę w metodyce odgrywają analizy konwersacyjne oparte na interpretatyw-

nym założeniu o konstytutywnej dla świata społecznego roli języka [Cicourel, 1980; 

Sacks, Schegloff, 1979]. Inną swoistą metodą miał być „eksperyment załamujący” 

(breaching experiment), polegający na prowokacyjnym zachowaniu, mającym zburzyć 

konwencje społeczne i pozwalającym na odkrycie sposobów podtrzymywania po-

rządku przez aktorów społecznych. W sferze organizacyjnej przedmiotem analiz et-

nometodologicznych są procesy komunikacji oraz pracy [Garfinkel, 1986]. 

Antropologia organizacji stała się pierwszym nurtem lokującym się w paradyg-

macie interpretatywno-symbolicznym, który powrócił do problemu definicji i typologii 

kultury w zarządzaniu. Zainteresowanie kulturą zaczerpnęła antropologia organizacji 

z antropologii kulturowej, w jej interpretacji po przełomie antyfunkcjonalistycznym. 

Pierwotnie w XIX wieku i pierwszej połowie XX antropologia (etnologia, etnogra-

fia) opierała się na założeniach neopozytywistyczno-funkcjonalistycznych, a później 
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strukturalistycznych. Jednak w drugiej połowie XX wieku doszło do głębokiego 

zwrotu w dyskursie antropologii kulturowej w kierunku stanowisk konstruktywizmu 

społecznego. Kluczową rolę zyskały wtedy umiarkowane stanowiska relatywizmu kul-

turowego, takie jak paradygmat interpretatywno-symboliczny, a z czasem podejścia 

bardziej radykalne, to znaczy: poststrukturalizm i postmodernizm. Kluczowe dla roz-

woju konstruktywistycznej wersji antropologii kulturowej okazały się prace: C. Geertza, 

a później J. Clifforda i G. Marcusa. [Geertz, 1995; Gupta, Ferguson, 1992]. Antropolo-

gia organizacji narodziła się właśnie z tej niefundamentalistycznej wersji nauk społecz-

nych w latach 70. XX wieku. Znajduje ona szerokie i cały czas rosnące zastosowanie 

właśnie w badaniach kultury i tożsamości organizacyjnej, ale również w analizach: 

strategii inkrementalnych, wizerunku organizacji, procesów kierowania oraz zarzą-

dzania ludźmi [Smircich, 1983; Rosen; 1991; Hatch, 1997; Smircich, 1982; Hogg, Terry, 

2000]. Wśród znaczących badaczy organizacji wykorzystujących podejście antropo-

logiczne wymienić można: K. Weicka, G. Morgana, M.J. Hatch, G. Burrella, a w Pol-

sce M. Kosterę oraz M. Czyżewskiego. Metodologia antropologii organizacyjnej jest 

bogata, ale jej rdzeniem pozostają badania terenowe: obserwacja jawna i ukryta 

(uczestnicząca i nieuczestnicząca), shadowing, wywiady biograficzne, pogłębione stu-

dia przypadków i inne.  

Antropologia organizacji coraz częściej jest kanwą dokumentacyjnych tekstów 

stanowiących swoistą literaturę organizacyjną. Tworzenie opowieści organizacyjnych 

oraz odgrywanie ról i spektakli wykorzystywane są w diagnozie kulturowej [Brown,  

Denning i wsp., 2005; Rosen, 1991; Hatch, 1997]. W tym znaczeniu antropologia jest 

również źródłem podejścia narracyjnego i tekstualnego, które interpretuje dyskurs 

teoretyczny i praktykę zarządzania przez pryzmat tworzonych narracji i tekstów. Me-

todyka opiera się na jakościowej analizie tekstu i analizie konwersacyjnej oraz korzysta 

z doświadczeń metodologicznych paradygmatu interpretatywno-symbolicznego i tra-

dycji hermeneutyki [Czarniawska-Joerges, 2004; Fina, Georgakopoulou, 2008; Czar-

niawska, Gagliardi, 2003; Flyvberg, 2011]. Grupa teoretyków i praktyków zajmujących 

się badaniami narracyjnymi, a w szczególności storytelling, rośnie w szybkim tempie. 

Obecnie za ważniejszych przedstawicieli tego nurtu można uznać: M.E. Boyce, J. Den-

ning, A. Daphne, L. Giles, Ch. Huang [Boyce, 1996]. 

Kogniwistywizm organizacyjny to nieco myląca, gdyż kojarzona z kognitywistyką 

i neuronauką, nowa propozycja rozumienia organizacji i kultury, mieszcząca się  

w paradygmacie interpretatywno-symbolicznym. Jej głównym założeniem jest docie-

ranie do subiektywnie tworzonych i utrwalanych zbiorowych sensów poprzez analizę 

metafor służących postrzeganiu rzeczywistości [Eden, Spender, 1998; Cossette, 2004; 

Tenbrunsel i wsp., 1996; Jelinek, Litterer, 1994; Ouellet, Cossette, 1999]. Na począt-
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kowym etapie są badania kultury organizacyjnej odwołujące się do inspiracji feno-

menologicznej, które wykorzystują filozofię E. Husserla, M. Merleau-Ponty’ego,  

R. Ingardena do analizy wartości i procesu pracy [Küpers, 2000; Bombała, 2010].  

Analizę nurtów badań kulturowych chciałbym zakończyć opisem teorii ugrun-

towanej (Grounded Theory), która stanowi przykład koncepcji osadzonej w paradyg-

macie interpretatywno-symbolicznym, ale czerpiącej inspirację z paradygmatu NFS 

[Clarke, 2003]. Teoria ugruntowana stanowi podejście metodologiczne i szkołę nau-

kową, wypracowane przez A. Straussa oraz B.G. Glasera w latach 60. XX wieku 

[Glaser, Strauss, 1967]. Nazwa „teoria” jest w tym wypadku nieco myląca, ponieważ 

mamy do czynienia raczej z podbudowaną epistemologicznie metodologią i metody-

ką badań, która postuluje ugruntowanie procesu teoretyzowania w pierwotnym, in-

dukcyjnym procesie zdobywania wiedzy o badanej rzeczywistości społecznej. Meto-

dologia teorii ugruntowanej ma charakter jakościowy i zakłada systematyczny, dość 

rygorystyczny, kilkuetapowy proces zbierania danych [Glaser, 1998]. Kluczowym 

przedmiotem zainteresowania są interakcje społeczne, rozumiane procesualnie, któ-

re są analizowane przy pomocy techniki incydentów [Glaser, Strauss, 1967]. Meto-

dyka badań ma być ugruntowana, co oznacza, że wszystkie generalizacje i hipotezy 

są tworzone dopiero po pierwszych etapach badań, zazwyczaj mających charakter 

pracy w terenie lub zbierania danych wszelkimi możliwymi technikami [Strauss, 

Corbin, 1990]. Badanie ma z założenia rozpoczynać się indukcyjnie, a więc bez for-

mułowania teorii i hipotez, a dopiero w trakcie procesu wzbogacania wiedzy można 

przejść do myślenia dedukcyjnego i sformułować robocze teorie i hipotezy. Tak więc 

teoria ugruntowana z jednej strony jest jakościowa, otwarta na różne techniki pozy-

skiwania danych i lokalna, z drugiej strony jednak postuluje uogólnianie oraz testo-

wanie hipotez na bardziej zaawansowanym etapie badania. Odchodzi ona również 

od korespondencyjnie rozumianej koncepcji prawdy uznawanej za tradycyjny cel ba-

dania empirycznego na rzecz kategorii pragmatycznych poznawczej tworzonej teorii, 

takich jak: użyteczność poznawcza, adekwatność oraz operacyjność [Glaser, 2001; 

Strauss, Corbin, 1997]. Teoria ugruntowana jest wykorzystywana w badaniach kultu-

ry i tożsamości organizacyjnej oraz wielu innych problemów zarządzania, takich jak: 

zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, marketing [Goulding, 2005; Komives, 

Owen i wsp., 2006; Locke, 2001; Martin, Turner, 1986; Konecki, Chomczyński, 2007]. 

Jest to dość popularna metodyka badań jakościowych szczególnie w USA, jednak 

wskazać można również na szereg interesujących badań na świecie, w tym również  

w Polsce [Goulding, 2002; Konecki, 1989]. 

Przedstawiony tutaj krótki przegląd nurtów mieszczących się w paradygmacie in-

terpretatywno-symbolicznym zawiera zarówno podejścia historyczne, interpretaty-
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wizm, jak i te związane przede wszystkim z socjologiczną analizą społeczeństwa i or-

ganizacji (interakcjonizm, dramaturgizm, etnometodologia) nurty rozwinięte i żywe 

we współczesnym zarządzaniu, takie jak: antropologia organizacji, a także podejścia 

marginalne lub nowe, tzn. kognitywizm oraz fenomenologia organizacji. Jak widać, 

paradygmat interpretatywno-symboliczny jest wewnętrznie zróżnicowany, jednako-

woż można wskazać na wspólne założenia poznawcze różnych nurtów, które inte-

grują to podejście poznawcze. 

1. Człowiek postrzegany jest jako aktor społeczny uwikłany w interakcje i proces 

ich interpretacji (interakcjonizm). 

2. Człowiek tworzy własną tożsamość aktywnie, w grupie społecznej (tożsamość 

społeczna). 

3. Człowiek i grupa tworzą i przekształcają w interakcjach sens oraz znaczenia 

społeczne (symbolizacja). 

4. Kultura to lokalne sieci znaczeń tworzone przez ludzi w grach społecznych  

i językowych (sieci znaczeń). 

5. Poznanie rzeczywistości społecznej jest subiektywne lub intersubiektywne,  

a więc z założenia ograniczone i jednostronne (intersubiektywizm). 

6. Rzeczywistość społeczna i kultura mogą być poznane tylko poprzez wniknię-

cie w lokalne znaczenia tworzone przez ludzi (interpretacja). 

Interpretatywna wizja kultury w zarządzaniu 

Paradygmat interpretatywno-symboliczny jest często wykorzystywany w badaniach 

kultur organizacyjnych. Zdecydowana większość prac i badań naukowych stanowią-

cych alternatywę w stosunku do funkcjonalizmu (paradygmat NFS) opiera się właśnie 

na założeniach interpretatywizmu. Stosunkowo niewiele badań kultury organizacyj-

nej polega na paradygmacie radykalnego strukturalizmu (CMS) lub postmodernizmu 

(POST). Podejście interpretatywne rozpowszechniło się w badaniach organizacyj-

nych w latach 80. i 90. XX wieku, co było związane ze wzrostem popularności jako-

ściowych metod badań oraz stopniową absorpcją dorobku innych nauk społecznych 

i humanistycznych, w tym przede wszystkim socjologii i antropologii kulturowej.  

Poszukując najważniejszych cech wyróżniających paradygmat interpretatywno- 

-symboliczny w odniesieniu do kultury organizacyjnej, można posłużyć się porów-

naniem do paradygmatu funkcjonalistycznego (tab. 2). 
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Tabela 2. Paradygmat interpretatywno-symboliczny vs funkcjonalistyczny 

kultury w zarządzaniu 

Kryteria Paradygmat interpretatywno- 

-symboliczny 

Paradygmat neopozytywistyczno- 

-funkcjonalistyczno-systemowy 

Orientacja 

epistemologiczna 

Emic, perspektywa intersubiektywna, 

nauka idiograficzna 

Etic, perspektywa quasi- 

-obiektywistyczna, nauka 

nomotetyczna 

Istota kultury  Sieć znaczeń i interpretacji 

integrująca grupę społeczną 

Wartości, normy i przekonania 

powszechnie akceptowane  

w organizacji i mające charakter 

systemowy 

Znaczenie kultury 

w zarządzaniu 

Kluczowe, fundament procesów 

poznawczych i społecznych 

Istotne, jedna ze zmiennych 

kształtujących zachowania 

organizacyjne 

Kategorie poznania 

kultury 

Metafora rdzenna Zmienna zewnętrzna lub wewnętrzna 

Cele badania  

kultury w zarzą-

dzaniu 

Rozumienie, opis, synteza, 

stymulowanie zmian 

Uogólnianie, weryfikacja, analiza, 

przewidywanie i programowanie 

zmian 

Stosunek badacza 

do kultury  

Uczestnik badanych zjawisk  

i procesów (insider), zaangażowany 

Obiektywny, zewnętrzny punkt 

widzenia (outsider) 

Stosunek badacza 

do wartości kultu-

rowych 

Świadomość uwikłania w wartości  

i kulturę (postawa aksjologiczna) 

Dążenie do poznania obiektywnego, 

wolnego od wartościowania 

Relacja kultura 

społeczeństwa  

a kultura organiza-

cyjna 

Wzajemne przenikanie, 

współzależności 

Przenikanie wartości z kultury 

społeczeństwa do kultury 

organizacyjnej 

Opis kultury „Gęsty” [Geertz, 2003], nasycony, 

aksjologiczny 

Quasi-obiektywny, porównywalny  

z innymi 

Subkultury Nieodłączny element kultury, kultura 

jest w stanie permanentnej 

fragmentacji i napięć 

Niepożądany element kultury, kultura 

powinna być heterogeniczna 

Relacje między 

elementami kultury 

Współzależności, 

Powtarzalne, jak i jednostkowe 

Przyczynowo-skutkowe, 

Powtarzalne 

Tożsamość 

organizacji 

Pochodna kultury, przydatna 

poznawczo i pragmatycznie 

Pojęcie zbędne, mnożenie bytów bez 

potrzeby 

Nurty badań  

kultury w zarzą-

dzaniu 

Interpretatywny, dramaturgiczny, 

krytyczny, psychodynamiczny, 

kognitywistyczny 

Porównawcze badania kulturowe, 

funkcjonalistyczne badania kultur 

organizacyjnych, neoewolucjonizm 
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Kryteria Paradygmat interpretatywno- 

-symboliczny 

Paradygmat neopozytywistyczno- 

-funkcjonalistyczno-systemowy 

Preferowana 

metodologia 

Deskryptywno-wyjaśniająca lub 

rozumiejąca (hermeneutyczna) 

Wyjaśniająca – dostarczająca predykcji 

opartych na abstrakcyjnych systemach 

pojęć 

Preferowana 

metodyka 

Metody niestandaryzowane, 

jakościowe, nieustrukturyzowane, 

terenowe, antropologiczne 

Metody standaryzowane, 

ilościowe, ustrukturyzowane, 

reprezentatywne, przede wszystkim 

ankietowe 

Przedstawiciele L. Smircich, G. Morgan, M.J. Hatch, 

K. Weick, M. Schultz, D.A. Goia,  

K. Corley, R.P. McDermott,  

J. Church 

G. Hofstede, F. Tromperaars, 

Triandis, Ch. Hampden-Turner,  

E. Schein, R. House, T. Deal,  

A. Kennedy, T. Peters, Waterman, 

Ch. Handy 

Źródło: opracowanie własne 

 

Teorie interpretatywne koncentrują się na opisywaniu współzależności w złożonych 

strukturach społecznych i organizacyjnych, odchodząc od przyczynowo-skutkowego 

schematu neopozytywizmu. Kluczem do tworzenia teorii naukowej jest zrozumienie, 

uchwycenie sensu z punktu widzenia zaangażowanego obserwatora lub członka or-

ganizacji [Sułkowski, 2009]. Teorie nie mają być tworzone w duchu obiektywizmu  

i neutralności aksjologicznej, lecz powinny wydobywać intersubiektywne zróżnicowa-

nie sensów i interpretacji różnych aktorów organizacyjnych. W naukach o zarządzaniu 

wiele teorii związanych z kulturą organizacyjną, zarządzaniem zasobami ludzkimi, pro-

cesami kierowania czy zarządzania zmianami opiera się na założeniach podejścia in-

terpretatywnego. Metodologia badań interpretatywnych jest związana z projektem 

nauki idiograficznej, który można utożsamiać z podejściem emic. Idiograficzny spo-

sób uprawiania nauki oznacza koncentrację na unikatowych opisach i analizowaniu 

jednostkowych przypadków jako swoistych. Nauka idiograficzna w przeciwieństwie 

do nomotetycznej nie dąży do uogólnień [Thomae, 1999]. K. Pike zaproponował 

zróżnicowanie zachowań językowych człowieka, widząc również możliwość zasto-

sowania tej dychotomii w odniesieniu do badań wszelkich działań społecznych [Pike, 

Kenneth, 1967]. Oba terminy wywodzą się ze skrótów fundamentalnych pojęć lin-

gwistycznych, a mianowicie phomemic i phonetic. Ten podział metodologiczny zyskał 

znaczenie w antropologii kulturowej i etnologii, ale znalazł również bardzo żywe od-

zwierciedlenie w badaniach kultury w innych dyscyplinach, począwszy od psycholo-

gii, socjologii i lingwistyki, aż do archeologii, medycyny i psychiatrii. W naukach  

o zarządzaniu nie jest całkowicie nieznany, niemniej pojawiał się raczej sporadycznie 

[Headland, Pike, Harris, 1990]. Podejście emic versus etic wykorzystywali w porównaw-

HRM(ZZL)_2-2013_Sulkowski_L_107-122



Debaty 

 

117 

czych analizach kultur tacy badacze, jak: M. Harris, W. Goodenough, J. Berry, E. Hall 

[Harris, 1987; Hall, 1964; Gumperz, Hymes, 2006; Berry, 1969; Goodenough, 1970]. 

Dychotomia emic versus etic stała się również podstawą rozwoju jakościowej, zaanga-

żowanej i uczestniczącej metodologii badania kultury zaproponowanej przez C. Geertza  

i nazywanej po polsku „gęstym opisem kultury” (thick versus thin description).  

Próbując scharakteryzować rozróżnienie emic\etic w badaniach kultury, można 

wskazać na dwie odmienne perspektywy poznawcze. Zapleczem epistemologicznym 

dla podejścia emic jest paradygmat interpretatywno-symboliczny oraz hermeneutyka 

i fenomenologia. Emic to poszukiwanie perspektywy uczestnika kultury, który ją ro-

zumie, ale jednocześnie potrafi podejść do niej analitycznie (insider). Partycypacja po-

zwala na konstruowanie kategorii badawczych tkwiących w rzeczywistości społecznej, 

partykularnych, a nie uniwersalnych. Prymarne dla badania są koncepcje potoczne, 

kontekstualne i tkwiące w danej kulturze, i to one są przedmiotem dyskursu. Metodą 

badawczą są pogłębione studia kulturowe wykorzystujące często wywiady, obserwacje 

uczestniczące oraz inne metody jakościowe i antropologiczne. Przykładami rozwoju 

metodologii mieszczących się w ramach podejścia emic są: „gęsty opis” C. Geertza, 

teoria ugruntowana A. Straussa, socjologia interwencji A. Tourraine’a [Geertz, 2003; 

Glaser, Strauss, 1967; Touraine, 1978]. Orientacja etic tkwi w paradygmacie neopo-

zytywistycznym z jego postulatami dążenia do obiektywizmu i neutralności aksjolo-

gicznej. W konsekwencji badacz jest zewnętrznym i niezaangażowanym obserwatorem, 

który stara się dystansować od badanej rzeczywistości społecznej (outsider). Rzeczywi-

stość społeczna istnieje obiektywnie i powinna być odzwierciedlana w procesie ba-

dawczym opartym na metodzie naukowej. Charakterystyczne jest dążenie do uogól-

niania, obiektywizmu oraz poszukiwania bardziej uniwersalnych ram odniesienia, 

które są zaczerpnięte spoza badanej kultury. Metody badawcze obejmują szerokie 

spektrum metod ankietowych i statystycznych oraz inne metody ilościowe i standa-

ryzowane wykorzystywane w socjologii empirycznej, psychometrii, antropologii ewolu-

cyjnej, naukach o zarządzaniu i innych dyscyplinach. Warto zaznaczyć, że twórcy 

koncepcji emic\etic uznawali, że zarówno uczestnik kultury (insider), jak i badacz 

spoza kultury (outsider) mogą przyjmować jedną z dwóch perspektyw poprzez wybór 

orientacji i metody badań [Headland, Pike, Harris, 1990]. Wielu innych badaczy 

uznawało, że już samo bycie zewnętrznym obserwatorem determinuje wybór per-

spektywy etic w badaniach kulturowych [Sułkowski, 2012]. 

Badania kultury organizacyjnej czerpią inspiracje z innych dyscyplin naukowych, 

których przedmiotem zainteresowań jest kultura. A zatem elementarne zróżnicowanie 

metodologiczne emic versus etic znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w bada-

niach kulturowych w zarządzaniu [Deniso, 1996]. 
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Kultura w zarządzaniu widziana z perspektywy interpretatywno-symbolicznej to 

przede wszystkim kwestie: 

■ aspektów symbolicznych i interpretatywnych zarządzania, 

■ gry społecznej i interakcji pomiędzy aktorami organizacyjnymi, 

■ organizowania widzianego jako konstruowanie rzeczywistości społecznej, 

■ dyskursu zarządzania, tworzenia się sensów. 

Najważniejszymi przedstawicielami tej orientacji prowadzącymi badania kultury 

w zarządzaniu są: L. Smircich, G. Morgan, M.J. Hatch, M. Shultz, a wśród polskich ba-

daczy: B. Czarniawska oraz M. Kostera [Smircich, 1983; Morgan, 1980; Schultz, Hatch, 

1996; Czarniawska, 2010]. 

Wnioski 

Perspektywa interakcjonizmu symbolicznego w odniesieniu do badań kultur organi-

zacyjnych jest wielonurtowa i zróżnicowana metodologicznie, choć generalnie może 

być utożsamiana z metodyką jakościową [Denzin, Lincoln, 2005]. Obejmuje ona za-

równo antropologię i etnologię organizacji, metody dramaturgiczne, jak też stanowisko 

psychodynamiczne i poznawcze. Dominują badania terenowe, zaangażowane i rozu-

miejące studia kulturowe, które wykorzystują szeroką gamę metod interpretatywnych 

i krytycznych, począwszy od obserwacji uczestniczącej, przez metody metaforyczne  

i narracyjne, aż do action research. Metodologia interpretatywno-symboliczna (emic) 

jest krytykowana za radykalizm założeń relatywizmu kulturowego, które negują po-

szukiwanie uniwersaliów kulturowych. Wielu badaczy sceptycznie traktuje brak stan-

daryzacji i reprezentatywności badań, uważając metody jakościowe za mało rygory-

styczne. Studia kulturowe są przez wielu badaczy krytykowane jako jednostkowe 

opisy, które poprzez brak uogólnień oddalają się od dyskursu naukowego. 

Reasumując, dyskurs kulturowy zarządzania uprawiany na gruncie interakcjoni-

zmu symbolicznego, przy całym swoim zróżnicowaniu wewnętrznym, odznacza się 

wieloma wspólnymi cechami, takimi jak: epistemologia oraz metodologia typu emic; 

idiograficzna wizja nauki; krytyka instrumentalnego podejścia do kultury charaktery-

stycznego dla funkcjonalizmu; relatywizm kulturowy; konstruktywizm społeczny; 

kultura jako metafora rdzeniowa organizacji; zarządzanie rozumiane jako działanie 

symboliczne; społeczne i procesualne rozumienie zarządzania; zarządzanie znaczeniami 

i tożsamością; defragmentacja kultury organizacyjnej oraz istotna rola subkultur; uwi-

kłanie w praxis; epistemologia codzienności; lokalność dyskursu; antropologiczna i et-

nologiczna metodyka badań; jakościowa metodyka poznawcza i pragmatyczna. 
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Interpretive understanding of culture in management sciences 

Summary 

Culture is a constitutive concept of the interpretative – symbolic current, also 

known as symbolic interactionism. The purpose of this article is to analyze the de-

velopment of the concept of symbolic – interpretative cultural discourse in the man-

agement sciences. The interpretative symbolic paradigm is a major orientation in the 

HRM(ZZL)_2-2013_Sulkowski_L_107-122



Debaty 

 

122 

humanities – i.e. anthropology and the sociology of culture – for which culture is the 

fundamental concept. An analysis of the development of this trend and the gradual 

penetration of the concept into the theory, methodology, and organizational practic-

es was conducted to receive an in-depth look at cultural issues in management from 

the interpretative – symbolic perspective. 
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