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Możliwość badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach 
przy wykorzystaniu metodologii teorii ugruntowanej

Streszczenie

W artykule dokonano analizy i opisano możliwość zastosowania metodologii badań 
jakościowych znanej jako teoria ugruntowana autorstwa B.G. Glasera i A.L. Straussa 
(1967/2009) do badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. Byłoby to 
nowatorskie zastosowanie tej metody w naukach o zarządzaniu w Polsce. Do tej 
pory była ona stosowana głównie w naukach społecznych takich jak socjologia, 
antropologia, nauki polityczne i psychologia, a badacze sięgali po nią wszędzie 
tam, gdzie badany był skomplikowany proces lub zjawisko wraz z kontekstem so-
cjalnym. Jej unikatowe zalety zostały dostrzeżone także przez badaczy nauk eko-
nomicznych i na świecie jest ona coraz częściej stosowana, także do badania skom-
plikowanych procesów w naukach o zarządzaniu. 
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Wstęp

Metodologia badania opisuje strategię badania, jego ramy koncepcyjne, odpowiada na 
pytanie, kto, co i kiedy będzie badane oraz określa sposoby i narzędzia służące do zebrania 
danych i ich analizy (Punch 2005). Metodologia powinna być dobrana do natury badanego 
problemu, zakresu kontroli, jaki posiada badacz oraz czasu wystąpienia badanego zjawiska 
(Yin 1984, s. 13).

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że metodologia badań empirycznych powinna 
przede wszystkim zapewniać maksymalną przejrzystość i pełne informacje dotyczące próby 
badawczej oraz jasne, wyczerpujące wyjaśnienia odnoszące się do zastosowanych metod 
i uzyskanych rezultatów (Oxley, Rivkin, Ryall 2010, s. 379). 

Wśród badaczy panuje powszechna zgoda, że wybór właściwej metodologii jest kluczo-
wy dla sukcesu badania. W naukach o zarządzaniu podstawowy wybór dokonywany jest 
spośród metod ilościowych i jakościowych, a decydujące znaczenie ma charakter badanego 
procesu lub zjawiska. Procesy i zjawiska opisywane cechami mierzalnymi bada się meto-
dami ilościowymi, a niemierzalne jakościowymi. Przy zjawiskach i procesach złożonych 
możliwa jest też triangulacja obu rodzajów metod.

Według W. Czakona (2009, s. 13), zdecydowanie popularniejsze w naukach o zarządza-
niu są badania ilościowe. Jednak na przykład K.M. Eisenhardt (1989) uważa, że przy proce-
sach strategicznych bardziej obiecujące są badania jakościowe, gdyż pozwalają wziąć pod 
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uwagę kontekst zdarzeń i relacje między poszczególnymi interesariuszami, co ma znaczenie 
szczególnie wtedy, gdy uwarunkowania środowiskowe są złożone, a zdarzenia nieprzewidy-
walne. Także M.E. Graebner, J.A. Martin i P. Roundy (2012, s. 379) zalecają stosowanie ba-
dań jakościowych do zrozumienia złożonych kwestii procesowych, szczególnie w sytuacji, 
gdy teoria ogólna jeszcze nie istnieje.

Badania jakościowe można zdefiniować jako wszelkie badania empiryczne, których 
podstawowym celem są kompleksowe i wnikliwe opisy oraz analizy przyczyn, przebiegu, 
uwarunkowań, a także rezultatów występowania lub funkcjonowania danego obiektu, pro-
cesu lub zjawiska w określonych warunkach i kontekście. Obejmują one studia prowadzo-
ne w naturalnym środowisku (otoczeniu) danego obiektu, w ramach których dąży się do 
zrozumienia lub interpretacji zjawisk (Denzin, Lincoln 2005, s. 3). Dobrze nadają się one 
do precyzyjnego uchwycenia specyfiki zjawisk i uwzględnienia wpływu zmiennych nie-
mierzalnych lub trudno mierzalnych, na procesy zarządzania zachodzące w dynamicznych 
organizacjach (Bansal, Corley 2011).

Przedmiotem badań jakościowych są przede wszystkim procesy, ale także związki 
przyczynowe, które dostrzec można wyłącznie w kontekście historycznym (Czakon 2009,  
s. 13). Metody jakościowe koncentrują się na zrozumieniu procesu i zachowań jego uczestni-
ków, uwzględniając dynamiczny charakter sytuacji (Piechocka-Kałuzna 2014a, s. 129-130). 
Pozycją poznawczą badaczy jakościowych jest zwykle interpretatywizm, który zasadza się 
na przekonaniu, że głębokie zrozumienie badanych zjawisk jest możliwe dzięki interpretacji 
ich rozumienia przez ich uczestników (Verschuren 2003, s. 121-139). Zgodnie z ich założe-
niami epistemologicznymi i ontologicznymi, badacz i badana rzeczywistość są wzajemnie 
powiązani i uwarunkowani np. wspólnym językiem lub kontekstem kulturowym, dzięki cze-
mu badacz jest w stanie zrozumieć badaną rzeczywistość i kontrolować jej element subiek-
tywny. 

Teoria ugruntowana i jej zastosowanie w naukach o zarządzaniu

Wykorzystanie jakościowych metod badawczych w naukach o zarządzaniu jest charak-
terystyczne dla określonych podejść metodologicznych, do których można zaliczyć także 
teorię ugruntowaną (Glaser, Strauss 1967/2009). Krzysztof T. Konecki (2000, s. 10) uważa, 
iż teoria ta jest próbą podsumowania osiągnięć technicznych i analitycznych badań jakościo-
wych w naukach społecznych. 

Teoria ugruntowana1 autorstwa B.G. Glasera i A.L. Straussa jest metodą badawczą, 
która ma na celu opracowanie nowej teorii średniego zasięgu2 badanego zjawiska lub pro-

1  Metoda prowadzenia badań jakościowych o nazwie teoria ugruntowana, oprócz oryginalnej wersji B.G. Glasera i A.L. Straussa 
(1967/2009), ma kilka odmian rozwijanych m.in. przez A.L. Straussa i J. Corbin (1990), B. Turnera (1981; 1983), A. Clarke 
(2003; 2005) i K. Charmaz (2006), lecz autor niniejszej pracy, nie negując osiągnięć i wkładu tych autorów, opiera się głównie 
na jej oryginalnej wersji, spopularyzowanej w Polsce przez T. Koneckiego (2000; 2008) i M. Gorzko (2008). 
2  Nazwa teoria średniego zasięgu, oznacza, że teoria nie rości sobie prawa do pełnej uniwersalności, a tylko dobrze wyjaśnia 
badane zjawisko lub proces w jego kontekście, umożliwiając jego zrozumienie i przewidywanie (Konecki 2000, s. 28).
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cesu, w oparciu o systematycznie zbierane dane empiryczne (Glaser, Strauss 1967/2009, 
s. 1-2). 

Według Straussa, jednego z twórców tej metody, dobrze nadaje się ona do badania 
skomplikowanych zjawisk wraz z ich kontekstem socjalnym w szerokim spektrum dys-
cyplin naukowych, m.in. socjologii, antropologii, naukach politycznych, psychologii, 
a także w badaniach interdyscyplinarnych (Strauss 1987). Burgelman uznał, że jest ona 
wyjątkowo przydatna do badania procesów (a nie pojedynczych wydarzeń lub wyników/ 
rezultatów) (Burgelman 1985, s. 35). Jej główną zaletą jest to, że pozwala badaczowi 
łączyć pojęcia wyłaniające się z pozyskiwanych danych z już istniejącymi, pożytecznymi 
pojęciami, a także elastycznie dostosowywać metodologię do dostępnych danych (Glaser, 
Strauss 2009, s. 9). Teoria ugruntowana opiera się na przekonaniu, że zjawiska i procesy 
najlepiej rozumieją zaangażowani w nie aktorzy i to od nich należy tę wiedzę czerpać. 
Odchodzi ona od tradycyjnego podejścia, w którym badacz analizuje rzeczywistość przy 
użyciu wcześniej opracowanego modelu teoretycznego, ponieważ uznaje, iż jest to sposób 
znajdowania głównie tego, co chce się znaleźć, aby potwierdzić swoje założenia, a nie 
sposób ustalenia prawdy. Dlatego w teorii ugruntowanej badacz rozpoczyna badania bez 
założeń wstępnych i hipotez, po prostu zbierając dane i porównując je, a metoda ta tylko 
nadaje określony kierunek procedurom zastosowanym w projekcie badawczym, bazując 
na systematycznie zbieranych danych empirycznych i poglądach uczestników badania 
(Creswell 2013, s. 37-39). 

Metodologia badawcza teorii ugruntowanej jest wieloetapowa i oparta na wielu techni-
kach, a przez to dość długotrwała i pracochłonna. Z założenia jest elastyczna, ale też zawsze 
mocno osadzona w danych, bezpośrednio odnoszących się do obserwowanej części rzeczy-
wistości społecznej (Kostera 2003, s. 102). Opiera się ona na kilku kluczowych zasadach 
(Glaser, Strauss 1967/2009, s. 26-43): 
 - przed przystąpieniem do badania badacz powinien określić dominujący paradygmat oraz 

swoje podejście epistemologiczne i ontologiczne do rzeczywistości i dopiero wtedy wy-
brać temat badawczy;

 - badania terenowe powinny być podejmowane bez przyjmowania wstępnych założeń i hi-
potez;

 - należy zbierać dużo różnego typu danych, aby były one „bogate”, tzn. szczegółowe, 
skoncentrowane i pełne oraz pokazujące także motywy działań i intencjonalność uczest-
ników tak, aby opis był „gęsty”;

 - dane należy zbierać takimi technikami, które pozwolą skutecznie zdobyć pożądane in-
formacje; 

 - zebrany materiał empiryczny powinien podlegać nieustannym porównaniom, selekcjo-
nowaniu i porządkowaniu w kategorie3, a celem jest wyspecyfikowanie jednostki analizy 
do studium przypadku; 

3  Kategoria oznacza tu pojęcie porządkujące badaną rzeczywistość. Kategorie dzielone są na kategorię główną i podkategorie.
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Schemat 1
Przykładowa metodologia badań wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach 
określonego sektora według zasad teorii ugruntowanej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Glaser, Strauss (1967/2009); Locke (2001); Charmaz (2009); Pandit 
(1996); Denzin, Lincoln (2005), Konecki (2000).
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 - należy dążyć do „nasycenia” kategorii, czyli zebrania maksymalnie dużo danych o danej 
kategorii i jej własnościach (cechach), a zbierania zaprzestać dopiero wtedy, gdy według 
badacza nowe informacje przestały się pojawiać; 

 - próbki należy pobierać teoretycznie, tzn. nie poszukiwać reprezentatywności próbek, ale 
dobierać je pod kątem poszerzenia wiedzy na temat badanego problemu;

 - wypracowane kategorie i ich relacje powinny zostać osadzone w tzw. ramie teoretycznej, 
czyli skonfrontowanie z poglądami innych naukowców na badaną materię;

 -  w odróżnieniu od innych metod badawczych, dopiero na końcowym etapie badania osta-
tecznie ustala się i opisuje sieć powiązań między kategorią główną a najważniejszymi 
podkategoriami, w postaci hipotez badawczych.
Inne, dodatkowe zalecenia dotyczą tworzenia szczegółowych notatek (not) i kodowania4, 

oznaczającego tu proces przechodzenia od zebranych danych do kategorii abstrakcyjnych. 
Należy także wyjaśnić odbiorcom ewentualną stronniczość autora badań, tzn. zadać sobie 
pytania, na ile sposób interpretacji wynika z badanej rzeczywistości, a na ile z nastawienia, 
uprzedzeń, preferencji i przekonań badacza oraz opisać je pod nagłówkiem „Rola badacza”, 
starając się jednocześnie zminimalizować ten wpływ (Creswell 2013, s. 215). 

Techniki badawcze metody teorii ugruntowanej są każdorazowo dobierane i dostosowy-
wane do celu, typu i zakresu badania. Do podstawowych technik należą: badanie doku-
mentów, badanie danych archiwalnych, badanie artefaktów fizycznych, obserwacje, a także 
różnego typu wywiady: swobodne, semistrukturyzowane, strukturyzowane (kwestionariu-
szowe), narracyjne, grupowe i intensywne (Piechocka-Kałużna 2014a, s. 130; Charmaz 
2009, s. 39; Yin 1994, s. 80; Konecki 2000, s. 133). 

W technice badania dokumentów, analizie formalnej i analizie treści poddaje się 
różnorodne materiały firmowe wewnętrzne i zewnętrzne: plany biznesowe i strategie, 
raporty, notatki służbowe, opracowania, opinie ekspertów, informacje medialne, akty 
normatywne, opracowania statystyczne, instrukcje, procedury itp. Badanie danych ar-
chiwalnych dotyczy m.in. dokumentów osobowych, wykazów i list nazwisk, danych 
giełdowych, danych sondażowych, danych dotyczących klientów. Badanie artefaktów 
fizycznych dotyczy np. zdjęć, schematów, rysunków i opisów. Obserwacja oznacza gro-
madzenie, w sposób planowy i zamierzony oraz rejestrowanie spostrzeżeń o badanym 
procesie lub zjawisku. 

Z kolei wywiad, jako technika badawcza, jest ukierunkowaną i prowadzoną według 
z góry przyjętych zasad rozmową z osobą posiadającą wiedzę na temat przedmiotu badań. 
Oprócz różnego rodzaju wywiadów indywidualnych w badaniach jakościowych wykorzy-
stuje się często technikę dyskusji eksperckiej (wywiad grupowy). Jest to ustrukturyzowa-
ny proces komunikacji grupy ekspertów w celu wspólnego rozwiązania złożonego proble-
mu na podstawie następujących zasad: grupa ekspertów jest wybrana celowo ze względu 
na ich specjalistyczną wiedzę i dorobek związany z badanym obszarem merytorycznym; 
zachodzi proces wielokrotnych interakcji między ekspertami oraz badaczem, dzięki cze-
mu poszczególne opinie są odkrywane i osiągana jest zgodność poglądów; podczas dys-

4  Jest to nazwa o innym znaczeniu niż w badaniach ilościowych.
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kusji stosowane jest sprzężenie zwrotne, którego celem jest wzajemne oddziaływanie oraz 
refleksja prowadząca do rozwijania lub modyfikacji opinii ekspertów. Wynikiem wywiadu 
grupowego powinny być wygenerowane przez ekspertów opinie, które przyczynią się do 
rozwiązania postawionego problemu badawczego lub do predykcji przyszłości (Matejun 
2012, s. 176-177).

Case study jako technika badawcza teorii ugruntowanej 

Najważniejszą jednak techniką badawczą teorii ugruntowanej jest badanie przypadku – 
case study. Badanie to może być stosowane jako samodzielna metoda lub jako jedna z tech-
nik badawczych, a także jako technika podsumowująca ustalenia wszystkich innych technik 
teorii ugruntowanej. Według A. Karami, J. Rowley i F. Analoui (2006, s. 43-52), badania 
typu case study są bardzo popularne na świecie i stosowane obecnie w ok. 40% prowadzo-
nych jakościowych prac badawczych. 

Case study polega na precyzyjnym opisie i szczegółowym przeanalizowaniu obiektu, 
zjawiska lub procesu o dużej wewnętrznej złożoności i intensywnych związkach z otocze-
niem, w celu określenia i zrozumienia okoliczności, przyczyn, przebiegu i skutków zda-
rzeń, które wystąpiły w jego funkcjonowaniu, przedstawionych w postaci raportu (Kostera 
2003, s. 101-156). W naukach o zarządzaniu case study polega zazwyczaj na opisaniu 
i analizowaniu prawdziwych sytuacji z praktyki biznesowej. Badanie to jest stosowane 
szczególnie do poszukiwania i identyfikacji źródeł, typów i charakteru związków przy-
czynowo-skutkowych występujących w przedsiębiorstwach podobnych do analizowane-
go, w określonym kontekście. Metoda ta stosowana jest zarówno do stawiania hipotez, 
jak i tworzenia teorii oraz ich testowania. Istotą tej metody jest to, że zapewnia ona ca-
łościowe podejście do obserwacji, rekonstrukcji i analizy badanych procesów i zjawisk 
(Zonabend 1992, s. 49-54). 

Jakość badań wykorzystujących metodologię teorii ugruntowanej 

W literaturze przedmiotu wymienia się wiele kryteriów i zasad które należy zachować, 
aby właściwie zidentyfikować i opisać metodą naukową proces lub zjawisko, m.in. trafność, 
obiektywność i dokładność oraz niezawodność i prostotę, a także możliwość generalizacji 
i weryfikacji badań (Piasecki 2012).

Interpretatywna pozycja poznawcza teorii ugruntowanej wymaga jednak przyjęcia od-
miennego kryterium oceny, tj. wiarygodności. Operacjonalizuje ono tradycyjne składowe, 
tj.: trafność wewnętrzną i zewnętrzną, rzetelność oraz obiektywność we właściwy sobie spo-
sób rozumienia (por. tabela 1) (Czakon 2009, s. 14).

Zapewnieniu wiarygodności badania jakościowego według zasad teorii ugruntowanej 
służy także zalecane porównanie jego wyników z poglądami innych badaczy, a sprzyja mu 
doświadczenie badającego.

handel_wew_3-1-2017.indd   125 2017-07-27   16:23:50



126 MOŻLIWOŚĆ BADANIA WYBORÓW STRATEGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH...

Tabela 1
Techniki zapewnienia wiarygodności badań jakościowych prowadzonych  
wg zasad teorii ugruntowanej

Tradycyjne
kryteria

Kryteria 
wiarygodności

Techniki spełniania kryterium
wiarygodności

Wewnętrzna 
trafnośća

Wierność Ekstensywne, długoterminowe badania terenowe. Odzwierciedle-
nie w badaniach całości procesu. Dążenie do „bogactwa” danych 
i zróżnicowania ich źródeł. Dobór odpowiednio poinformowanych 
i chętnych do podzielenia się wiedzą rozmówców; zapewnienie, 
aby zadawane pytania rzeczywiście odnosiły się do tego co jest 
przedmiotem badania; spójność zestawu pytań i sprawdzanie po-
zyskanych danych z partnerem wywiadu – zasada podsumowywa-
nia treści przeprowadzonej rozmowy.

Zewnętrzna 
trafność

Przechodniość, 
transferowalność 
wyników

Właściwy dobór przypadków do badania i przyjętych miar. Pre-
cyzyjne zdefiniowanie problemu badań. Zadbanie o porównywal-
ność przypadków i ich uwarunkowań pod względem wystąpienia 
badanego problemu. Dobór rozmówców o szerokim spojrzeniu na 
badany problem. Precyzyjny i szczegółowy opis kategorii i podka-
tegorii oraz ich powiązań. 

Rzetelność Pewność, 
solidność

Poprawny merytorycznie proces gromadzenia, porządkowania, 
analizy i interpretacji danych. Ochrona anonimowości rozmów-
ców w celu zabezpieczenia swobody rozmowy; przygotowanie 
się do rozmowy i wiedza badacza, właściwy język (fachowy, ale 
i zrozumiały), zadawanie pytań pojedynczo, chronologicznie i od 
ogółu do szczegółu, staranne i dokładne notatki z rozmowy; wy-
raźne oddzielenie informacji prawdopodobnych od prawdziwych. 
Rozmówcy zdolni do przyznania się do braku wiedzy na dany 
temat (odpowiedź - nie wiem). 

Obiektywność Potwierdzalność Wybór właściwej metodologii i prawidłowy dobór poszczegól-
nych technik badawczych. Dokładny opis metodologii i technik 
badania, aby był możliwy jego ewentualny audyt. Prawidłowe 
przeprowadzenie badania m.in. przestrzeganie zasad prowadzenia 
wywiadów, bezstronność pytań i brak sugestii oraz zapewnienie 
odpowiedniego dystansu czasowego i emocjonalnego. 

a  Trafność oznacza w badaniach ilościowych stopień zgodności między tworzoną wiedzą, a badana rzeczywisto-
ścią (Czakon 2009, s. 15).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Punch (2005); Czakon (2009, s. 16, za: Sonali, Corley 2006, s. 1830, 
based on: Lincoln, Guba (1985).

Podsumowanie 

Metodologia badań jakościowych, znana jako teoria ugruntowana, jest bardzo ciekawym 
i obiecującym wyborem dla badacza procesów zarządzania. Prawidłowe jej zastosowanie po-
zwala na uzyskanie głębokiej wiedzy o badanym procesie i jego uwarunkowaniach. Na świecie 
jest bardzo popularna i powszechnie stosowana, także w ekonomii i naukach o zarządzaniu, 
m.in. do badania odnowy strategicznej przedsiębiorstw (Kroezen 2014). Także w Polsce podej-
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mowano już pierwsze próby zastosowania teorii ugruntowanej m.in. do badania procesów inwe-
stycji bezpośrednich polskich przedsiębiorstw zagranicą (Goetz 2014) oraz do badania pojęcia 
prawdy w rachunkowości (Piechocka-Kałużna 2014b).

Ze względu na nastawienie na skuteczność badania, brak ograniczających założeń wstęp-
nych, intuicyjne podejście i czerpanie wiedzy bezpośrednio od najlepiej zorientowanych uczest-
ników badanego procesu lub zjawiska, bogactwo technik i elastyczność w ich doborze oraz 
bardzo mocne ugruntowanie w danych, teoria ugruntowana ma duży praktyczny potencjał wy-
jaśniający i może być stosowana do badania skomplikowanych procesów zarządzania, szcze-
gólnie, gdy ważny jest także ich kontekst np. wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. 
Dysponuje ona także zestawem kryteriów zapewniających wiarygodność prowadzonych we-
dług jej zasad badań. Jako dodatkowe zabezpieczenie jakości badań postuluje ona porównanie 
osiągniętych wyników z wynikami wcześniejszych badań teoretycznych w danej dziedzinie. 

Pewnym ograniczeniem zastosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu może 
być wyrażany w literaturze pogląd o trudnościach w podsumowaniu i wyciagnięciu wniosków 
z badania prowadzonego według jej zasad. Jednak, jak zauważa B. Flyvbjerg (2005, s. 41 69), 
problemy w takich przypadkach wynikają częściej z właściwości badanej rzeczywistości, np. 
skomplikowania procesu wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie, niż z przyjętej metody 
badawczej. 

Efektem przeprowadzenia badania jakościowego według zasad teorii ugruntowanej po-
winna być teoria średniego zasięgu składająca się przede wszystkim z definicji kategorii cen-
tralnej wraz z jej własnościami, ze wskazania pozostałych kategorii oraz z hipotez opisujących 
relacje lub powiązania między kategoriami (Konecki 2000, s. 21, 29, 49). Często prezentowane 
są także inne informacje o badanym procesie, np. o jego źródłach, przesłankach, etapach i prze-
biegu, siłach napędzających i hamujących oraz o jego wymiarach i celach, a także warunkach 
pojawienia się, uporządkowane w postaci typologii, modeli i mechanizmów (Konecki 2000, 
s. 28, 39). W piśmiennictwie można natrafić na poglądy akceptujące także skromniejszy efekt 
finalny stosowania metodologii teorii ugruntowanej, np. w postaci empirycznego uogólnienia, 
objaśnienia badanego procesu w postaci opisu związku między zmiennymi lub też jako zdefi-
niowanie nowego pojęcia teoretycznego (Charmaz 2009, s. 162, 172). Także ten aspekt czyli 
możliwość elastycznego dostosowania celu badania i zaakceptowania efektu skromniejsze-
go niż stworzenie nowej teorii, stanowi ważny praktyczny argument za zastosowaniem teorii 
ugruntowanej B.G. Glasera i A.L. Straussa do badania wyborów strategicznych w przedsiębior-
stwach. Dalsze prace nad możliwością takiego nowatorskiego zastosowania teorii ugruntowa-
nej w Polsce powinny objąć badanie procesu zmian konkretnego przedsiębiorstwa lub branży, 
podczas których kontekst miał duże znaczenie. 
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The Possibility of Research on Strategic Choices in Companies  
by Using the Grounded Theory Methodology

Summary 

The author of the article describes and analyses the possibility of using the 
qualitative research methodology known as the grounded theory by B.G. Glaser 
and A.L. Strauss (1967) to study the strategic choices of companies. This would 
be a novel application of this method in management science in Poland. Until now, 
it was mainly used in social sciences, such as sociology, anthropology, political 
science, and psychology. Researchers used it to investigate a complex process or 
phenomenon within the social context. Its unique advantages have been recognised 
also by scholars of economics and the methodology of grounded theory is increas-
ingly used throughout the world, also to study complex processes in the manage-
ment science.

Key words: strategic choices, grounded theory, qualitative research.

JEL codes: M00, L10

Возможность изучения стратегических выборов на предприятиях 
с использованием методологии обоснованной теории

Резюме

В статье провели анализ и описали возможность применения методологии 
качественных исследований, известной под названием обоснованной теории, 
авторами которой являются B.G. Glaser и A.L. Strauss (1967/2009), для изуче-
ния стратегических выборов на предприятиях. Это было бы новаторским при-
менением этого метода в науках об управлении в Польше. До сих пор она 
применялась в основном в общественных науках, таких как социология, ан-
тропология, политические науки и психология, а исследователи обращались  
к ней везде там, где они изучали сложный процесс или явление наряду с соци-
альным контекстом. Ее уникальные достоинства были замечены также иссле-
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дователями экономических наук, и в мире она применяется все чаще, также 
для изучения сложных процессов в науках об управлении. 

Ключевые слова: стратегические выборы, обоснованная теория, качествен-
ные исследования.
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