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1.Wstęp

We współczesnej międzynarodowej literaturze przedmiotu wyraźnie uwidacznia 
się zainteresowanie możliwościami wykorzystywania metafory jako narzędzia bada-
nia organizacji. W ogólności przez metaforę rozumie się sposób myślenia i budowa-
nia wypowiedzi z zakresu jednej domeny pojęciowej za pomocą terminologii z innej 
domeny [4], [5], [21]. Od czasu przełomowych prac opublikowanych przez Gare-
tha Morgana [22], [23], [24] zarówno empiryczne, jak i teoretyczne prace dotyczące 
metafor spinają szerokie spektrum badań począwszy od zachowań organizacyjnych 
[11], przez komunikację organizacyjną [3, s. 541−576] oraz rozwój organizacji [26], 
aż po teorię organizacji [22]. Niezależnie od przyjętego w pracach podejścia do or-
ganizacji wszystkie one traktują metaforę jako główne narzędzie badania i rozumie-
nia organizacji. Ich wspólnym fundamentem jest spojrzenie na „badanie naukowe 
jako na kreatywny proces, w którym badacz widzi świat metaforycznie, przez język 
i koncepcje, które filtrują i ustrukturyzowują jego percepcję przedmiotu badań, oraz 
przez specjalne metafory, które albo implicite albo explicite wybiera on w celu usta-
lenia obszaru dokonywanej analizy” [24, s. 606]. 

„Metafory łączą ze sobą królestwo ludzkiego doświadczenia i wyobraźni” [5, s. 8]. 
Z jednej strony tworzone są one na drodze dedukcyjnej i służą – zarówno badaczom, 
jak i menedżerom − jako heurystyki do projekcji na rzeczywistość organizacyjną 
w celu jej lepszego zrozumienia. Przykładem służą tu metafory zaproponowane przez 
Morgana: organizacja jako maszyna, organizm, umysł, więzienie, system polityczny, 
kultura czy permanentny przepływ. Z drugiej strony metafory powstają na drodze 
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indukcyjnej, pojawiając się w sposób naturalny w trakcie interakcji i rozmów osób 
doświadczających na co dzień życia organizacji. 

Podstawową funkcją metafory jest komunikowanie nieznanego fragmentu wiedzy 
przez wyrażenie go za pomocą znanej terminologii, należącej do innego fragmentu 
wiedzy. Metafora odwzorowuje swą domenę źródłową (źródło) w domenę docelową 
(target, domenę tematyczną). Na przykład metafora „wiedza to bogactwo” odwzoro-
wuje pojęcie „bogactwo” (domena źródłowa) w „wiedza” (domena docelowa). Przy 
czym abstrakcyjne domeny docelowe są najczęściej łączone z konkretniejszymi, po-
znawalnymi zmysłowo domenami źródłowymi. Metafory pozwalają na poszerze-
nie naszego pojmowania organizacji jako abstrakcyjnej całości dzięki ukazaniu jej 
w postaci percepcyjnie bliższych nam fragmentów. Funkcjonalny aspekt metafory 
zasadza się także w jej potencjale kreatywnym. Metafora oferuje wiele możliwości 
konceptualizacji domeny docelowej. Jednak każda metafora pociąga za sobą także 
dwie istotne niedoskonałości poznawcze. Po pierwsze, nasze preferencje co do wy-
boru metafory mogą ograniczać inne, równie uprawnione reprezentowanie organi-
zacji za pomocą innych metafor. Po drugie, wykorzystanie określonej metafory dla 
badania organizacji może być błędne, prowadząc tym samym do dostrzegania rzeczy 
nieistniejących i kierowania badań w ślepy zaułek. 

Celem niniejszej pracy jest dokonanie krytyczno-opisowej analizy charakte-
rystycznych współczesnych prac dotyczących metafory jako narzędzia badania 
organizacji. Cel realizowany na podstawie międzynarodowych studiów literatu-
rowych wpisuje się w szerszy cel nadrzędny, jakim jest upowszechnienie symbo-
liczno-interpretatywnych badań organizacji prowadzonych w podejściu alterna-
tywnym do paradygmatu pozytywistycznego, dominującego dotychczas w polskiej 
literaturze.

W pierwszej części przedstawiono rolę metafory w dwu perspektywach: moder-
nistycznej i symboliczno-interpretatywnej. Perspektywy te wybrano, aby przedstawić 
dwa skrajne stanowiska co do roli odgrywanej przez metafory w badaniach organi-
zacji. W szczególności przedstawiono kluczową rolę metafor odgrywaną w kierunku 
tzw. realizmu sensomotorycznego.

W drugim kroku przedstawiono typologię metafor. Zwrócono uwagę na różnice 
występujące między metaforą a porównaniem czy analogią, a także na istnienie me-
tafor werbalnych i niewerbalnych. Przedstawiono podział metafor ze względu na 
kierunek badań prowadzonych za ich pomocą (metafory projektujące i wywołujące, 
kontekstualne i dekontekstualne). Następnie opisano klasyfikację metafor ze względu 
na etapy ich „życia” (metafory żywe, konwencjonalne i martwe), a także ze względu 
na ich złożoność (metafory pierwotne i złożone).

W trzeciej części omówiono dwie metody badania organizacji za pomocą metafor. 
Przykłady zostały wybrane z dwu skrajnych obszarów badań organizacji. Pierwszy 
lokuje się w badaniach z zakresu teorii organizacji (metoda systematycznej analizy 
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metafor). Drugi przykład pochodzi z pogranicza rozwoju organizacji i zachowań or-
ganizacyjnych (metoda interpretatywnych studiów przypadku). 

2.Rolametaforw badaniachorganizacji

W badaniach organizacji można wyodrębnić cztery główne sposoby myślenia 
o organizacji, bazujące na wspólnej logice i posługujące się podobnym słownictwem 
[13]. Po tzw. okresie prehistorycznym reprezentowanym przez prace klasyków, ta-
kich jak: Winslow Taylor, Henry Fayol czy Max Weber, w latach 60. i 70. ubiegłego 
stulecia narodziła się perspektywa modernistyczna, a w latach 80. pojawiła się per-
spektywa symboliczno-interpretatywna, po której od lat 90. do dnia dzisiejszego 
rozwija się postmodernizm. Perspektywy te nie wypierają się, lecz wzajemnie się 
dopełniają co do ich fundamentów ontologicznych, epistemologicznych i metodo-
logicznych. Współczesna literatura osadza metodę metafory w ramach trzech ostat-
nich perspektyw [12], [15]. 

Aby przedstawić dwa skrajne stanowiska co do roli odgrywanej przez metafory 
w badaniach organizacji, w niniejszej pracy uwagę skupiono na roli metafor w mo-
dernizmie i w perspektywie symboliczno-interpretatywnej. Współcześni badacze 
sygnalizują potrzebę prowadzenia badań na mezopoziomie, które wymagają zinte-
growania psychologicznych, społecznych i instytucjonalnych aspektów organizacji 
[16]. Wskazuje się, że narzędzie metafory wykorzystane w kierunku tzw. realizmu 
sensomotorycznego może być szczególnie ku temu przydatne [15]. Na szczególną 
uwagę zasługuje wykorzystanie metafor dla prowadzenia badań jednocześnie na 
wszystkich poziomach analizy.

W modernizmie organizacje są obiektywnie istniejącymi, realnymi bytami, 
które odpowiednio zaprojektowane i zarządzane stają się systemami decyzyjnymi 
i systemami działań, sterowanymi przez zasady racjonalizmu, wydajności i efek-
tywności, dla realizacji określonego celu. Wiedza dotycząca organizacji ma tu cha-
rakter pozytywistyczny. Powstaje ona na drodze rozumowania opartego na logice 
formalnej i wyrażana jest za pomocą jej i innych systemów symboli. Badania obiek-
tywnej rzeczywistości mają charakter nomotetyczny. Badacz, jako niezależny ob-
serwator, nie wchodzi w interakcję z badanym przedmiotem i dąży do sformuło-
wania uniwersalnych praw oraz obiektywnych metod i technik prowadzących do 
zestandaryzowania procedur badawczych. Tak powstająca wiedza daje się akumu-
lować, a dzięki temu – jedynie w tej perspektywie − badacz może posiadać pewną 
wiedzę a priori. W modernizmie metafora odgrywa rolę ornamentalną, służy je-
dynie rozszerzeniu narzędzi lingwistycznych badaczy. Wielu z nich uważa wręcz, 
że metafory zniekształcają analizę „faktów” i należy ich unikać w obiektywnej i re-
alnej nauce [31].
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W odróżnieniu od uporządkowanych, sztywno zadanych a priori poziomów ana-
lizy charakteryzujących podejście pozytywistyczne w perspektywie symboliczno-in-
terpretatywnej poziomy te – tak jak cała organizacja − są pewną spójną konstrukcją 
wytworzoną przez społeczność badaczy. Konstrukcja ta nabiera znaczenia dopiero 
w określonym społecznym kontekście rzeczywistości. Wiedza w tej perspektywie 
jest relatywna w stosunku do badacza, który nie może jej posiąść a priori, lecz musi 
ją zdobywać na drodze własnej percepcji sensomotorycznej oraz tworząc własne 
konstrukcje mentalne. Efemeryczna rzeczywistość społeczna jest zawsze zależna od 
kontekstu i zmienia się wraz z perspektywą, wartościami i zainteresowaniami bada-
cza. Badania subiektywnej rzeczywistości społecznej mają tu charakter ideograficzny. 
Badacz zdobywa wiedzę o rzeczywistości organizacyjnej, wykazując empatię i stając 
się częścią badanej rzeczywistości, wykorzystując refleksję jako swe podstawowe na-
rzędzie badawcze. Refleksja powstaje w oparciu o interpretacje rzeczywistości pozy-
skane bezpośrednio od członków badanej społeczności. 

W tej perspektywie metafory – jako część kontekstu przedmiotu badań – stano-
wią integralną część społecznej i organizacyjnej rzeczywistości, a w konsekwencji 
wiedzy. „Metafory nie lokują się wcale tylko w języku, ale w sposobie konceptualiza-
cji jednej domeny pojęciowej za pomocą terminologii z innej domeny” [19, s. 203]. 
Metafory, którymi posługują się indywidualnie członkowie badanej rzeczywistości 
społecznej, mogą się spontanicznie łączyć, prowadząc do powstania metafor zło-
żonych, opisujących całościowo badaną rzeczywistość w całkiem nowy sposób [8, 
9]. W tym sensie badania na danym poziomie analizy można prowadzić w oparciu 
o metafory złożone, powstałe na drodze indukcyjnej w wyniku łączenia się metafor 
pierwotnych, zawsze w określonym kontekście społecznym.

Szczególnym kierunkiem wyłaniającym się w ramach perspektywy symboliczno-
interpretatywnej jest tzw. realizm sensomotoryczny (ang. embodied realism) [18]. 
W aspekcie metateoretycznym realizm sensomotoryczny, w przeciwieństwie do fi-
lozofii Kartezjusza, zakłada nierozłączność ciała i umysłu. Zmysły są niezbędne dla 
poznania i zdobywania wszelkiej wiedzy. Znajduje to swe odzwierciedlenie w me-
taforach, które odwzorowują źródła doświadczeń zmysłowych i ruchu w bardziej 
abstrakcyjne domeny pojęciowe. Oznacza to, że natura rzeczywistości ma charakter 
eksperymentalny. Poznanie i rozumienie fizykalnej i społecznej rzeczywistości pły-
nie ze sposobu, w jaki nasze zmysły wchodzą w interakcję ze światem zewnętrznym. 
Nasze doświadczenia zmysłowe i powstające wzorce interakcji z fizycznym światem 
zewnętrznym są transformowane w bardziej abstrakcyjne domeny pojęciowe i sta-
nowią fundament dla strukturyzacji naszych myśli, interpretacji świata zewnętrz-
nego oraz dla naszych działań. 

Poznanie rzeczywistości społecznej dokonuje się w oparciu o metaforyczne wy-
obrażenia mające swe źródło w doznaniach sensomotorycznych. Wiedza powstaje 
w wyniku metaforycznego opracowania tych wyobrażeń. Oznacza to, że metafory 
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powstają zarówno na bazie doświadczeń sensomotorycznych, jak i są konstytutywne 
dla zdobywania nowych doświadczeń sensomotorycznych. W aspekcie epistemolo-
gicznym realizm sensomotoryczny jest alternatywą dla modernistycznego racjonali-
zmu (rozumienie oparte na logie formalnej, płynące „z wewnątrz”) jak i dla czystego 
empiryzmu (rozumienie nabyte w toku uczenia się, płynące „z zewnątrz”). Realizm 
sensomotoryczny akceptuje jako źródło wiedzy konceptualizację opartą zarówno 
na wewnętrznej refleksji, jak i na procesie uczenia się w interakcji ze światem ze-
wnętrznym. 

W realizmie sensomotorycznym sposób badania rzeczywistości organizacyjnej 
opiera się głównie na metaforze i ma charakter idiograficzny z akcentem położonym 
na aspekty topologiczne. Proces badania rzeczywistości skupia się z jednej strony na 
konstruktywnej roli metafory, a z drugiej zaś na interpretacjach pochodzących z sen-
somotorycznego doświadczania świata zewnętrznego, ze szczególnym akcentem po-
łożonym na topologię tych relacji uwidaczniającą się w działaniu i artefaktach. W tym 
sensie, organizacyjne poziomy analizy są zależne zarówno od naszej cielesnej egzy-
stencji w świecie zewnętrznym, jak i od hierarchicznej natury naszego rozumowania 
i konstrukcji mentalnych. Inaczej niż w przypadku „z góry zadanych, obiektywnie 
istniejących” poziomów analizy w perspektywie modernistycznej − tutaj poziomy 
analizy są wynikiem pewnej strukturyzacji naszego systemu koncepcyjnego. 

3.Typologiametafor

W badaniach organizacji można spotkać liczne sformułowania wykorzystywane 
do nazwania nowych form organizacji. Wśród znanych przykładów można wymie-
nić: organizacja − umysł [10], organizacja − system komputerowy [4], organizacja 
− jazz [14], [37], organizacja − teatr [28], organizacja − pejzaż [25], organizacja − hi-
pertekst [27]. Sformułowania te powstały jako rezultat studiów przypadku innowa-
cyjnych rozwiązań organizacyjnych. Nie wszystkie z tych nazw mają taki sam status. 
Tylko niektóre z nich są metaforami, a inne są porównaniami. Porównanie jest kon-
strukcją semantyczną, w której cechy jednego przedmiotu lub zjawiska scharaktery-
zowanego w jednym członie zostają uwydatnione przez jasne wskazanie jego podo-
bieństwa do przedmiotów lub zjawiska scharakteryzowanych w drugim członie. Oba 
człony połączone są charakterystycznymi dla danego języka wyrażeniami − w języku 
polskim są to wyrażenia jak, jako, jakby, jak gdyby, na podobieństwo itd.

Porównanie polega na transformacji wiedzy z jednej domeny pojęciowej do in-
nej (podobnie jak w metaforze), ale w przeciwieństwie do niej mamy tu do czynie-
nia z przyrównaniem dwu przedmiotów lub zjawisk ukazującym explicite ich cechy 
podobne [33]. Porównanie ukazuje literalne podobieństwo co do wszystkich lub co 
najmniej co do większości właściwości porównywanych przedmiotów czy zjawisk. 
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Natomiast w metaforze wystarczy, że jedynie niektóre z właściwości źródła i domeny 
docelowej są takie same. Metafora ma na celu ukazanie pewnych niedostrzeganych 
uprzednio właściwości domeny docelowej za pomocą właściwości źródła. Przy czym 
właściwości mają często charakter relacyjny, np. „wykład to środek nasenny” prze-
kazuje informacje, że po jednym i drugim chce się spać. 

Ponieważ właściwości źródła są wykorzystane do wyeksponowania właściwo-
ści domeny docelowej, to transformacja informacji w metaforze przebiega zawsze 
w określonym kierunku. Jednokierunkowość transformacji od źródła do domeny 
docelowej jest cechą odróżniającą metaforę od porównania. Podczas gdy w porów-
naniu można „odwrócić” literalny związek między członami, to w metaforze jest to 
niemożliwe. Na przykład „sweter jest jak kurtka” można wyrazić jako „kurtka jest 
jak sweter”, natomiast nie da się tego uczynić z metaforami „wykład jest jak środek 
nasenny” czy „ten menedżer to marionetka”, gdyż nielogiczne wydają się odwrócone 
sformułowani „środek nasenny jest jak wykład” czy „marionetka to ten menedżer”. 

Metaforę należy również odróżniać od analogii. W pewnym uproszczeniu można 
powiedzieć, że przez skupienie się na relacjach pomiędzy omawianymi przedmio-
tami analogia jest „operacjonalizacją” metafory czy porównania. Analogia orzeka 
o pewnych cechach omawianego przedmiotu czy zjawiska na zasadzie jego podo-
bieństwa do innego przedmiotu (zjawiska), dla którego odpowiednie cechy są okre-
ślone i znane, lub na zasadzie równoległości występujących pomiędzy nimi innych 
cech [17], [29], [30]. Na przykład można powiedzieć, że „Warszawa do Polski ma się 
tak jak Londyn do Wielkiej Brytanii”. 

Choć w większości badań organizacji wykorzystywano dotychczas metafory ję-
zykowe (werbalne), to nie należy zapominać, że istnieją również metafory niewer-
balne [5], [15]. Do metafor niewerbalnych można zaliczyć metafory wizualne (znaki 
i obrazy), metaforyczne gesty, metaforyczne artefakty oraz metafory soniczne (mu-
zykę i dźwięki). Dla przykładu, metafory wizualne w postaci znaków wyrażających 
emocje na obrazach i w komiksach wykorzystywano do badania zachowań w orga-
nizacjach. Wykorzystanie metaforycznych gestów jako dopełnienia mowy badano 
w zakresie komunikacji w organizacji. Z kolei metaforyczne artefakty w postaci róż-
norodnych modeli wykorzystywano w procesie wprowadzania zmian w organizacji. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że metafory niewerbalne zawsze współtowarzy-
szą metaforom werbalnym, odgrywając dwojaką rolę [5]. Po pierwsze, podkreślają 
one znaczenie używanej jednocześnie metafory werbalnej przez wizualizację czy też 
gestykulację. Po drugie, metafory niewerbalne stanowią albo symboliczne stresz-
czenie, albo rozwinięcie lub dopełnienie metafory werbalnej, zawsze w określonym 
kontekście prowadzonego dyskursu. Ze względu na współwystępowanie metafor 
werbalnych i niewerbalnych we współczesnych badaniach organizacji postuluje się 
identyfikowanie i „gromadzenie danych” w postaci jednych i drugich metafor jed-
nocześnie, tj. analizę transkrypcji razem z zapisem wizualnym [15]. 
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Biorąc pod uwagę kryterium dotyczące sposobu pracy badacza z metaforą, można 
wyodrębnić dwa główne kierunki analiz. Pierwszy z kierunków odnosi się do przed-
miotu analizy i rozciąga się od metafor „projektujących” po metafory „wywołujące” 
(ang. eliciting). Natomiast drugi kierunek dotyczy formy przeprowadzanej analizy 
i rozciąga się od metafor „kontekstualnych” po metafory „de-kontekstualne”. Pierw-
szy z kierunków dotyczy tego, czy metafora jest projektowana (rzutowana, narzucana) 
na rzeczywistość organizacyjną, czy też naturalnie pojawia się podczas rozmów po-
między lub z jej indywidualnymi członkami. W pierwszym przypadku badacz do-
konuje projekcji metafory na badany przedmiot, a w drugim − identyfikuje i „wy-
ławia” czy „wywołuje” metafory podczas rozmowy, w której albo sam uczestniczy, 
albo której się przysłuchuje. Metafory projektujące nazywane są także w literaturze 
metaforami dedukcyjnymi lub drugiego rzędu, a metafory wywołujące – metaforami 
indukcyjnymi lub pierwszego rzędu.

Budowanie i rozwijanie teorii organizacji odbywa się w większości za pomocą 
metafor projektujących [6], [8], [34], [36]. Celem prac teoretycznych jest zasadniczo 
zidentyfikowanie i wyabstrahowanie takich metafor drugiego rzędu, które po zrzuto-
waniu na empiryczny przedmiot badań opisują i objaśniają prawidłowości rządzące 
rzeczywistością organizacyjną na poziomie jej członków. Z kolei metafory wywołu-
jące służą, np. jako narzędzie interwencji w fazie „rozmrażania” obowiązujących do-
tychczas sposobów myślenia i wypracowania alternatywnych scenariuszy dla rozwoju 
organizacji [2], [21]. Metafory wywołujące służą również do badania sensemakingu* 
na poziomie indywidualnych członków organizacji. Celem prac z tego zakresu jest 
zidentyfikowanie symbolicznego i interpretatywnego wykorzystania metafor w pro-
cesie sensemakingu i wzajemnej komunikacji. Metafory wywołujące są traktowane 
wtedy zarówno jako „dane” zbierane w rzeczywistości organizacyjnej, jak i jako na-
rzędzia, które mogą zostać pozyskane i zinterpretowane przez badacza.

Drugi kierunek analiz organizacji dotyczy tego, czy metafora jest osadzona w okre-
ślonym kontekście, czy też ma charakter niezależny od kontekstu społecznego. Meta-
fory dekontekstualne odnoszą się do metafor używanych przez różne osoby i doty-
czą abstrakcyjnych znaczeń, które są zrozumiałe w różnych językach i kontekstach. 
Metafory kontekstualne są zawsze osadzone w specyficznym lokalnym środowisku 
kulturowym i wchodzą w interakcje z innymi charakterystycznymi dla danego śro-
dowiska elementami dyskursu, np. metonimie. Przykładem metafor dekontekstual-
nych są metafory opisywane przez tzw. konceptualną teorię metafory − CMT [19], 
[20]. Teoria te sugeruje, że codzienne wzorce językowe wykazują istnienie pewnego 
systemu konwencjonalnych metafor konceptualnych. Przykładem służą tu metafory, 

* Sensemaking to proces, w wyniku którego członkowie organizacji (społeczności) nadają sens otacza-
jącej ich rzeczywistości. Chcąc dostrzec porządek wokół siebie, tworzą abstrakcyjne modele, a następnie się 
z nimi utożsamiają, biorąc je za rzeczywistość; por. [35].
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takie jak „miłość to podróż”, „kłótnia to wojna” itp. Wskazuje się tu na rozróżnienie 
między lingwistycznym a konceptualnym „poziomem” metafory. 

W metaforze konceptualnej zarówno źródło, jak i domena docelowa należą do 
pewnego systemu konceptualnego, stanowiącego część procesu myślowego. Języ-
kowe wyrażenie metafory konceptualnej jest jedynie „powierzchniową realizacją 
takiego odwzorowania” [19, s. 203]. W tym sensie metafory konceptualne są zawsze 
metaforami dekontekstualnymi. Innym charakterystycznym przykładem metafor 
dekontekstualnych są metafory wykorzystywane w publikacjach naukowych [3, s. 
541–576]. Wiele z tych metafor utrzymuje swoje znaczenie poznawcze niezależnie 
od języka, czy szerzej, od kontekstu kulturowego, w jakim powstają, czy którego do-
tyczą. Również słynne prace Morgana [22], [23], [24] zakładają, że przedstawione 
w nich metafory organizacji są rozumiane w taki sam sposób zarówno przez teore-
tyków, jak i menedżerów, czy po prostu pracowników organizacji, niezależnie od ich 
naturalnego środowiska, w którym funkcjonują. 

Metafory kontekstualne są narzędziami wykorzystywanymi w określonej rozmo-
wie i w określonym kontekście. Analiza tekstu tych rozmów pozwala na zidentyfi-
kowanie metafor wykorzystywanych w określonym lokalnym środowisku oraz na 
przebadanie interakcji tych metafor z innymi elementami dyskursu. Ta sama meta-
fora może nieść ze sobą różne znaczenia w różnych kontekstach społecznych i języ-
kowych. Co więcej, jedna metafora może wywoływać „łańcuch skojarzeń” z innymi 
metaforami, a proces ten jest silnie zakorzeniony w określonym kontekście [3, s. 541–
576]. W tym rozumieniu metafory kontekstualne są nie tylko pomocne członkom 
organizacji w procesie sensemakingu, ale przez łańcuchy skojarzeń mogą wpływać 
i ukierunkowywać ich relacje społeczne. 

Metafory ewoluują wraz z upływem czasu, stymulując w ten sposób rozwój ba-
dań organizacji. Sugeruje się, że na „życie” metafory składają się trzy kolejne fazy [4]. 
W pierwszej fazie życia mówi się o metaforach „żywych” („nowatorskich”), w drugiej 
– o „konwencjonalnych”(„uśpionych”, „zamrożonych”), a w trzeciej – o „martwych”. 
Metafory żywe nie mają ustalonego, monosemicznego znaczenia, które determino-
wałoby sposób myślenia badaczy. Ich znaczenie powstaje, czy też jest aktywowane 
w momencie ich użycia w określonym kontekście. W szczególności „produkcja wie-
dzy akademickiej przez wykorzystanie żywych metafor jest kolektywnym wysiłkiem 
usytuowanym w określonym momencie historii: szukając odpowiedzi na pytania, 
badacz opiera się na swych zasobach konceptualnych i sposobach myślenia oraz ar-
gumentuje za pomocą rozwiniętego w ciągu całej historii języka, którym posługuje 
się społeczność akademicka, do której sam należy” [31, s. 8]. Żywe metafory mogą 
sugerować szerokie spektrum potencjalnych znaczeń, które są aktywowane przez 
różnych badaczy i w różnych obszarach badawczych. Wraz z upływem czasu i krot-
nością ich wykorzystania metafory żywe stają się metaforami konwencjonalnymi, 
a w końcu mogą stać się po prostu alternatywną nazwą domeny docelowej.
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Metafory konwencjonalne dotyczą już poznanych i używanych transforma-
cji metaforycznych, które pomimo wielokrotnego ich używania przez badaczy 
nadal traktowane są jako metafory. Przykładami metafor konwencjonalnych są 
choćby takie sformułowania, jak: „ekologia organizacyjna”, „myślenie organiza-
cyjne”, „uczenie się organizacji” czy też „tożsamość organizacyjna”. Co więcej, 
metafory konwencjonalne − tak samo jak żywe – mogą być rozumiane odmien-
nie na gruncie różnych obszarów badawczych. Jednak inaczej niż w przypadku 
metafor żywych daje się zauważyć, że wszystkie znaczenia metafory konwencjo-
nalnej zmierzają do pewnego jednego „wspólnego” znaczenia. Jest to możliwe, 
gdy wraz z upływem czasu różne obszary badawcze komunikują się ze sobą, choć 
wytworzenie jednego znaczenia metafory konwencjonalnej może trwać nawet 
kilka dekad. 

Joep Cornelissen [6, s. 700] posługuje się tu przykładem „tożsamości organizacyj-
nej”, która m.in. w obszarze komunikacji organizacyjnej oznacza „utożsamianie się 
z i komunikowanie się w języku korporacyjnym”, natomiast w obszarze psychologii 
organizacji oznacza „poczucie jedności z organizacją”. Autor wskazuje, że wszyst-
kie znaczenia tej metafory w różnych obszarach badania organizacji można wyra-
zić jako: „postrzeganie lub artykułowanie cech organizacji, które są fundamentalne, 
unikatowe i trwałe w czasie”. W niektórych przypadkach, jeśli jedno znaczenie meta-
foryczne zaczyna być ugruntowane we wszystkich obszarach badawczych, metafora 
konwencjonalna staje się metaforą martwą. Jednak znacznie częściej metafory kon-
wencjonalne są po pewnym czasie porzucane albo modyfikowane czy rozszerzane 
nabierają na nowo statusu metafor żywych. 

Metafory martwe to takie metafory, w których transformacja źródła w domenę 
docelową dała tej ostatniej trwałe, nowe znaczenie (polisemia), lub po prostu nadała 
jej znaczenie (jeśli dotychczas nie istniało). Przykładem może służyć to słownikowe 
objaśnienie organizacji, jako: „zorganizowanej struktury, która porządkuje lub klasy-
fikuje” [18, s. 51]. Objaśnienie to powstało w oparciu o transformację metaforyczną 
pomiędzy „fizyczną strukturą rzeczy” (źródło) i „organizacją” (domena docelowa). 
Dziś „struktura organizacyjna” stała się metaforą martwą, alternatywnym znacze-
niem pojęcia „organizacji”. 

Metafory ewoluują przechodząc nie tylko kolejne etapy życia, ale zmieniając także 
swą złożoność. Na każdym etapie życia metafory są albo metaforami pierwotnymi, 
albo metaforami złożonymi [4]. Teoria organizacji wręcz naszpikowana jest licznymi 
metaforami złożonymi, takimi jak: „organizacja ucząca się”, „populacje organizacji”, 
„organizacja na krawędzi chaosu” czy też „turbulentna organizacja”. Metafory te są 
złożonymi systemami myśli zbudowanymi z metaforycznych części, nazywanych me-
taforami pierwotnymi. Metafora pierwotna jest najbardziej podstawowym opisem 
domeny docelowej i ma zminimalizowaną strukturę. Natomiast metafory złożone 
są uformowane z metafor pierwotnych w toku ich łączenia i dalszego opracowania. 
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Łączenie to polega – tak jak w przypadku puzzli – na wzajemnym dopasowywaniu 
metafor pierwotnych w większą, spójną całość. 

Joep Cornelissen [8] podaje tu przykład stosunkowo mało złożonej metafory 
„szklanego pułapu”, która w świecie biznesu oznacza dyskryminację kobiet i/lub 
mniejszości np. etnicznych w organizacji. Według tego autora ta złożona metafora 
powstała całościowo jako wynik wzajemnego dopasowania się dwu metafor pierwot-
nych. Pierwsza metafora pierwotna to metaforyczny gest „kciuk uniesiony w górę”, 
który kojarzy pojęcie „dobrze”, „OK” z ruchem w górę. Druga składowa metafora to 
powiedzenie „wiedzieć to widzieć”. Razem te dwie metafory pierwotne sugerują, że 
ruch w górę jest ograniczony przez obiekt w postaci pułapu, przez który nie można 
nic dokładnie zobaczyć. Ten sam autor wraz z Mario Kafouros [4] pokazują w po-
dobny sposób, z jakich metafor pierwotnych powstały powszechnie znane złożone 
metafory Garetha Morgana. 

Metafora pierwotna jest to metafora, w której istnieje tylko jedno połączenie 
transformacyjne od źródła do domeny docelowej. Zgodnie z konceptualną teorią me-
tafory źródło metafory pierwotnej odwołuje się zawsze bezpośrednio do ludzkiego 
doświadczenia sensomotorycznego [20]. Metafory pierwotne są najbardziej podsta-
wowymi sposobami opisu organizacji jako całości, czy też jej elementów. Badacz nie 
jest w stanie „rozłożyć” takiej metafory na jeszcze drobniejsze elementy, aby otrzy-
mać jeszcze pierwotniejsze obrazy organizacji. Jedną z typowych metafor pierwot-
nych w badaniach organizacji jest traktowanie organizacji jako pewnej zamkniętej 
przestrzeni czy swoistego pojemnika. Ta metafora pierwotna jest często łączona w li-
teraturze z wieloma innymi metaforami i dalej rozwijana, prowadząc do powstania 
złożonych metafor, takich jak np. „granice organizacji”. Metafory pierwotne stano-
wią niezbędny budulec dla metafor złożonych. 

Metafora złożona jest funkcjonującym samodzielnie metaforycznym kom-
pleksem, który składa się zawsze z więcej niż jednej metafory pierwotnej. Meta-
fora złożona ma zatem zawsze więcej niż jedno źródło i zawsze więcej niż jedno 
połączenie transformacyjne między źródłami a domeną docelową. Poszczególne 
teorie i abstrakcyjne konstrukcje teoretyczne w badaniach organizacji opierają 
się na metaforach złożonych, które powstały z połączenia metafor pierwotnych. 
W wyniku łączenia metafor pierwotnych przez badaczy powstają kolejne złożone 
metafory opisujące rzeczywistość organizacyjną. Takie złożone metafory są czę-
sto dalej opracowywane przez badaczy, łączone z nowymi metaforami pierwot-
nymi, prowadząc do powstania nowych konstrukcji czy teorii organizacji. Często 
też istniejące już metafory pierwotne łączone są w nowy sposób, prowadząc także 
do powstania nowych metafor złożonych. I choć powstałe w ten sposób teorie ba-
zują na różnych metaforach pierwotnych, to muszą one pozostawać ze sobą lo-
gicznie spójne, aby powstający ze złożonych metafor obraz organizacji mógł być 
jednakowo interpretowany przez badaczy. Utrzymanie logicznej spójności teorii 
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organizacji wymaga od współczesnego badacza swobodnego posługiwania się na-
rzędziem metafory.

4.Przykładywykorzystaniametafor
w badaniachorganizacji

Poniżej przedstawiono dwa charakterystyczne przykłady badań organizacji z wy-
korzystaniem metafor. Przykłady zostały wybrane z dwu skrajnych obszarów badań 
organizacji. Pierwszy lokuje się w badaniach z zakresu teorii organizacji. Pokazano 
w nim, że za pomocą metody systematycznej analizy metafor, używanej w procesie 
definiowania i opisu konstrukcji teoretycznych, można pomóc w ich objaśnieniu  
i/lub „wspólnym” zdefiniowaniu abstrakcyjnych, subiektywnie dotychczas definio-
wanych koncepcji [1]. Drugi przykład pochodzi z pogranicza rozwoju organizacji 
i zachowań organizacyjnych. W tym przykładzie opisano metodę interpretatywnych 
studiów przypadku, w których zastosowano metafory wywołujące na poziomie grupy 
dla zbudowania metafor drugiego rzędu, umożliwiających lepsze zrozumienie pro-
cesu zmian zachodzących na poziomie całej organizacji [15]. 

4.1.Systematycznaanalizametafor

Systematyczna analiza metafor jest metodą mającą na celu zidentyfikowanie me-
tafor pierwotnych użytych w analizowanym tekście. Analizie podlegają metafory 
pozostające w relacji z określoną domeną docelową lub tematyką tekstu. Metoda ta 
prowadzi na drodze indukcyjnej do objaśnienia i/lub zdefiniowania tych metafor 
złożonych, które są już w użyciu. Na metodę systematycznej analizy metafor składa 
się sześć kolejnych kroków. 

W pierwszym kroku ustala się domenę docelową, która ma podlegać dalszej 
analizie. Domenę docelową stanowi koncept ulokowany zawsze w określonym ob-
szarze badawczym. W drugim kroku dokonuje się wyboru tekstów należących do 
obszaru ustalonej domeny docelowej. Jeśli celem analizy jest zidentyfikowanie naj-
częściej używanych metafor w danym obszarze badawczym, to próba tekstów po-
winna zostać losowo wybrana. Jeśli natomiast celem jest znalezienie „wspólnej” 
definicji dla pewnego abstrakcyjnego konceptu definiowanego dotychczas w różny 
sposób przez badaczy, wtedy należy dobrać próbę warstwowo, tak aby równie licz-
nie reprezentowane były różne punkty widzenia domeny docelowej (wszystkie lub 
możliwie najwięcej). 

Trzeci krok polega na zidentyfikowaniu w tekście wszystkich fraz związanych 
z domeną docelową. Frazy zawierają czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki. Za po-
mocą tych fraz identyfikuje się wszystkie metafory pierwotne. Fraza (lub pojedyncze 
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słowo) uznaje się za metaforę, jeśli: 1) można je rozumieć poza literalnym jej znacze-
niem w danym kontekście; 2) znaczenie literalne jest zakorzenione w źródle zwią-
zanym z doświadczeniem sensomotorycznym lub określonym kontekstem kulturo-
wym; 3) literalne znaczenie jest transferowane z domeny źródłowej w abstrakcyjną 
domenę docelową. W kolejnym kroku grupuje się razem wszystkie te metafory pier-
wotne, które odwołują się do tego samego źródła i przypisuje się im wspólne zna-
czenie metaforyczne. Czasem możliwie jest na tym etapie zbudowanie taksonomii 
źródeł, w taki sposób, że jedno źródło jest częścią innego, szerszego źródła. 

W piątym kroku zlicza się ilość fraz przyporządkowanych danej metaforze i dzieli 
się tę liczbę przez ilość wszystkich zidentyfikowanych fraz. Omawiana metoda za-
kłada, że waga danej metafory użytej w tekście jest tym większa, im więcej fraz można 
jej przyporządkować. Umożliwia to dokonanie porównań między tekstami i ich po-
szczególnymi autorami. Finalnie rezultatem analizy metafor jest lista (i/lub wykres 
według częstości używania) metafor pierwotnych używanych przez autorów w tek-
stach dla konceptualizacji domeny docelowej. 

Daniel Andriessen i Claire Gubbins [1] wykorzystali opisaną powyżej metodę 
dla objaśnienia abstrakcyjnego konceptu „kapitał społeczny”. W pierwszym kroku 
na podstawie dostępnej literatury zidentyfikowali trzy podstawowe teorie kapitału 
społecznego, którym początek dały przełomowe prace trzech autorów: M. Grano-
vettera, N. Lina i M. Burta. Następnie „posortowano” dostępne prace pod względem 
tych trzech dominujących teorii. Po zapoznaniu się z literaturą ustalono, że w każ-
dym z trzech podejść autorzy, mówiąc o kapitale społecznym, odwoływali się w taki 
czy inny sposób do „relacji” („słabych więzi”, „sieci społecznej” itd). Pojęcie „rela-
cje” stanowiło zatem wspólny mianownik dla wszystkich przeanalizowanych prac 
dotyczących abstrakcyjnej koncepcji „kapitału społecznego”. Dlatego jako domenę 
docelową badanej metafory złożonej ustalono jako „relacje”.

W analizowanych tekstach znaleziono ponad 800 fraz i słów związanych z poję-
ciem „relacje”, które w większości spełniały kryteria ustalone dla metafor pierwot-
nych. Wiele z nich odwoływało się do tego samego źródła. Ustalono 7 podstawo-
wych źródeł dla zidentyfikowanych metafor pierwotnych. Każda z siedmiu metafor 
pierwotnych dotyczyła pewnej charakterystyki „relacji”. W większości przebadanych 
prac dokonywano konceptualizacji za pomocą metafory „relacji jako kontaktów” ze 
źródłem w postaci sensomotorycznej funkcji dotyku. Metafora ta pozwala na trakto-
wanie jednostki ludzkiej jako punktu kontaktu w istniejących relacjach. Drugą ziden-
tyfikowaną metaforą pierwotną były „relacje jako więzi, połączenie i koneksje”. Dwa 
punkty kontaktu w relacjach tworzą połączenie, więź lub koneksję. W tej metaforze 
źródłem jest sensomotoryczne doświadczenie bliskości fizycznej związanych razem 
ludzi. Kolejne 5 zidentyfikowanych metafor pierwotnych to: „relacje jako ścieżki”, „re-
lacje jako sieci”, „relacje jako kanały”, „relacje jako zasoby” oraz „relacje jako kapitał”. 
Następnie przeanalizowano także częstość pojawiania się tych 7 metafor w tekstach 
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i według autorów. Powyżej wymieniono metafory w kolejności ich częstości wystę-
powania w pracach naukowych. 

Zidentyfikowane metafory pierwotne dają zasadniczy wkład w konceptualiza-
cję „kapitału społecznego”. Pierwsze 5 z wymienionych metafor pozostaje ze sobą 
związanych, w ten sposób, że kolejna opiera się na poprzedniej, włączając w to nie-
sione przez metaforę atrybuty. Metafora „relacje jako ścieżki” odwołuje się do relacji 
jako pewnej sekwencji więzi, połączeń i koneksji. Sieć jest z kolei złożonym wzorem 
ścieżek, a kanały są czymś, co umożliwia transfer zawartości przez sieć. Z kolei dwie 
ostatnie metafory skupiają się nie tyle na strukturze, co na wykorzystaniu relacji. 
Kiedy relacje wykorzystywane są jako instrumenty, stają się wtedy zasobami. Nato-
miast kapitał jest szczególną formą zasobów. Zidentyfikowane metafory pobudzają 
wyobrażenia badacza na temat „relacji” w organizacji i pozwalają na lepsze ustruk-
turyzowanie jego myśli (wypowiedzi) za pomocą rzeczowników. 

Metafory pozwalają na budowanie dynamicznych obrazów przez wykorzystanie 
określonych czasowników przynależnych poszczególnym metaforom. „Relacje jako 
ścieżki” wiążą się z czasownikami ruchu, natomiast „relacje jako zasoby” z czasow-
nikami kontroli, takimi jak np.: „używać, korzystać, mierzyć”. Im więcej jest ziden-
tyfikowanych metafor pierwotnych, tym więcej możliwych czasowników staje się 
dostępnych dla abstrakcyjnej koncepcji kapitału społecznego, tak aby łatwiej zro-
zumieć jego współzależności, mechanizmy przyczynowo-skutkowe, kontrolę i ma-
nipulowanie nim. Na każdą metaforę składa się także pewien zbiór przymiotników 
obrazujących atrybuty „relacji”. Na przykład „więzi, połączenia i koneksje” mogą być 
słabe lub mocne, bezpośrednie i pośrednie, odległe lub bliskie, częste i sporadyczne, 
wartościowe i bezużyteczne itp., i atrybuty te są transformowane w domenę doce-
lową „relacje”. Przymiotniki zidentyfikowane w metaforach odgrywają ważną rolę 
jako baza dla zmiennych teoretycznych wykorzystywanych do budowy mierników 
w empirycznym testowaniu teorii. Na przykład miernikiem dla „więzi” może być za-
równo ich ilość, jak i natężenie, długość czy przypisywana im wartość. 

Opisany powyżej przykład wykorzystania systemowej analizy metafor dla ob-
jaśnienia i zdefiniowania abstrakcyjnego konceptu „kapitału społecznego” poka-
zuje użyteczność takiego sposobu badania organizacji. W ogólności systematyczna 
analiza metafor może pomóc badaczom w dogłębnym zrozumieniu abstrakcyjnych 
koncepcji teoretycznych prezentowanych w pracach naukowych, a tym samym przy-
czynić się do lepszego zrozumienia ich natury i „wspólnego” zdefiniowania. Analiza 
metafor pierwotnych pozwala na dostrzeżenie wspólnych źródeł metafor drugiego 
rzędu proponowanych przez autorów jako definicji danego konceptu teoretycznego. 
Pozwala zrozumieć różnorodność definicji tego samego konceptu pojawiających się 
w różnych pracach i obszarach badawczych. Metoda ta jasno pokazuje, że nie ma 
„dobrych” i „złych” definicji, są tylko odmienne wyobrażenia badaczy tego samego 
zjawiska. 
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W omawianym przykładzie wyraźnie widać, że „kapitał społeczny” nie jest czymś 
istniejącym gdzieś w sposób obiektywny, jak oczekiwano by w podejściu moderni-
stycznym, ale że jest to konstrukt wytworzony przez społeczność badaczy za pomocą 
metaforycznej konceptualizacji. Podobnie jak z każdą definicją uzyskaną w taki spo-
sób, autorzy mają prawo ją redefiniować w sposób, który odpowiada ich wyobraże-
niom rzeczywistości organizacyjnej i celom. Po drugie, systemowa analiza metafory 
pozwala na lepsze zrozumienie samych fundamentów określonej teorii. W pokaza-
nym przykładzie trzy podstawowe teorie kapitału społecznego są pochodną trzech 
grup „zazębiających się” metafor pierwotnych, które w nich wykorzystano. Po trze-
cie, opisana metoda wskazuje na ważną rolę metafor pierwotnych w tworzeniu teorii, 
przez sygnalizowanie możliwej argumentacji prowadzącej w ślepy zaułek. 

Zabrnięcie w ślepy zaułek jest wynikiem niedostrzeżenia metafory i zbyt literalnego 
potraktowania fraz użytych przez badacza. Typowym błędem może tu być przeoczenie 
metafory przez potraktowanie źródła tożsamo z domeną docelową. W omawianym 
przykładzie takim błędem byłoby literalne potraktowanie „kapitału społecznego” jako 
„kapitału” z pominięciem metafory pierwotnej „relacji jako kapitał”. Istnieją prace, 
w których krytykuje się użycie pojęcia „kapitał” w „kapitale społecznym”. Krytyka 
ta wynika z niezrozumienia metaforycznego ujęcia tego konstruktu i literalnego po-
traktowania tej frazy. Należy pamiętać, że w metaforze jedynie niektóre z atrybutów 
źródła są transformowane w domenę docelową. Finalnie należy również podkreślić 
użyteczność tej metody dla operacjonalizacji abstrakcyjnych konstrukcji teoretycz-
nych przez wykorzystanie przymiotników i czasowników fraz metaforycznych do bu-
dowy wskaźników i mierników badanego zjawiska. Z omówionych powyżej względów 
systematyczna analiza metafor wydaje się być współcześnie szczególnie użyteczna na 
gruncie teorii organizacji, w której większość tzw. nowych form organizacyjnych i ich 
pochodnych opisywanych jest za pomocą metafor złożonych. 

4.2.Interpretatywnestudiumprzypadku

Badania prowadzone za pomocą narzędzi, jakim są metafory wywoływane,  mogą 
być wykorzystane dla lepszego zrozumienia i wdrożenia zmian w organizacji. Bada-
nia takie można wykonać w oparciu o interpretatywne studia przypadku [15]. Da-
nymi empirycznymi są tu pierwotne, werbalne i niewerbalne metafory wywołujące 
o źródłach sensomotorycznych, wykorzystywane przez członków organizacji w pro-
cesie sensemakingu towarzyszącym zmianom zachodzącym w organizacji. W opar-
ciu o zgromadzone metafory pierwotne zespół tworzy następnie sam złożone meta-
fory drugiego rzędu, opisujące w ten sposób te same zjawiska najpierw na poziomie 
zespołu, a następnie na poziomie całej organizacji. 

Loizos Hareclous i Claus Jacobs [15] przedstawili takie badania przeprowadzone 
na różnych grupach menedżerów pewnej organizacji przechodzącej proces zmian 
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związany z fuzją z inną organizacją działającą w tej samej branży telekomunikacyjnej. 
W badaniach wzięły udział trzy 6–10-osobowe zespoły menedżerów nowo powstają-
cej organizacji: zespół menedżerów ds. rozwoju strategicznego, zespół menedżerów 
ds. działań operacyjnych i zespół menedżerów ds. technicznych. Zespół ds. rozwoju 
strategicznego wypracowywał przez dwa dni wspólnie nową wizję organizacji i ide-
alną strategię jej dalszego rozwoju. Pozostałe zespoły pracowały dwa i pół dnia nad 
jak najlepszym zrozumieniem i przyswojeniem zmian w obszarze ich zadań. 

Badacz pełni tu rolę moderatora warsztatów oraz interpretatora konstruowanych 
metafor. Warsztaty filmowano, aby móc analizować zarówno werbalne, jak i niewer-
balne (gesty, artefakty) transformacje metaforyczne. Do dyspozycji uczestników były 
liczne i różnorodne (co do formy, rozmiaru, kolorów i kształtu) materiały wykorzysty-
wane do konstrukcji zabawek, a w tym same zabawki naśladujące różnorodne zwie-
rzęta i postacie ludzkie. Po wstępnym zapoznaniu się z celem warsztatów i dostępnymi 
materiałami uczestników proszono o zbudowanie i werbalne zinterpretowanie ich in-
dywidualnych konstrukcji związanych z celem spotkania. Dla przykładu, członkowie 
jednego z zespołów przedstawili krajowych operatorów sieci (domena docelowa) jako 
różne gatunki dziko żyjących, podążających w różnych kierunkach zwierząt (źródło), 
a siebie (domena docelowa) jako astronautów (źródło), a finał (domena docelowa) 
jako zieloną polanę (źródło) − cel, do którego zmierzają zwierzęta. Dokument zawie-
rający opis strategii (domena docelowa) jako błękitną księgę (źródło), niedostępną 
dla zwierząt. W kolejnym kroku proszono uczestników o wspólne zintegrowanie ich 
indywidualnych konstrukcji w jedną, wspólną konstrukcję, w taki sposób, aby nie 
utracić bogactwa i zróżnicowania metafor indywidualnych. Ten krok jest kluczowy 
dla procesu łączenia metafor drugiego rzędu w metafory pierwszego rzędu. Wymagał 
on wymiany informacji i negocjacji wszystkich uczestników zespołu. 

W trzecim kroku metafory uczestników zespołu operacyjnego i technicznego były 
– analogicznie jak w kroku drugim – integrowane w metafory złożone, opisujące za-
dania w zmienionej rzeczywistości strategicznej na poziomie strategicznym. Na tym 
etapie badań powstał złożony obraz parku safari (źródło), w którym różne miejsca 
zajmują różne zwierzęta i w którym znaleźli się też astronauci (menedżerowie), któ-
rzy jako jedyni widzą błękitną księgę. W wyniku wspólnej debaty, przy różnorodnych 
ruchach wykonywanych przez zwierzęta i astronautów, wypracowano wspólną me-
taforę „organizacji po fuzji jako parku safari”, w którym wszystkie zwierzęta i ludzie 
muszą ze sobą jakoś współżyć, żeby przetrwać. Astronauci jako jedyni wiedzą, jak 
dojść do zielonej polany, więc zwierzęta muszą ich obserwować bardzo uważnie, ale 
muszą też obserwować uważnie siebie nawzajem, aby przetrwać. 

Finalnie powstałe w zespołach złożone konstrukcje metaforyczne były testowane 
za pomocą różnych scenariuszy typu „a co, jeśli…”, tworzonych przez uczestników. 
Na tym etapie metafora „parku safari” stała się częścią wypracowanej na poziomie 
organizacji metafory „budowy nowej strategii jako podróży różnych zakłopotanych 
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i zdezorientowanych ludzi, którzy muszą finalnie dotrzeć do wspólnego punktu 
przeznaczenia”.

Opisana powyżej metoda interpretatywnego studium przypadku jest szczegól-
nie pomocna przy interwencjach podejmowanych w organizacjach przechodzą-
cych procesy zmian. Zauważono, że „w obliczu nieznanego” ludziom jest łatwiej 
wypowiadać się za pomocą metafor, bez odwoływania się do konkretnych osób, lu-
dzi i sytuacji. Z drugiej strony posługiwanie się metaforą pozwala nie tylko na lep-
sze ustrukturyzowanie myśli, lecz także pozwala dostrzec wiele nowych aspektów 
w sytuacjach, do których się one odwołują. Posługiwanie się różnymi źródłami po-
zwala nie tylko lepiej zrozumieć domeny docelowe. Różnorodność źródeł pozwala 
przede wszystkim dostrzec te aspekty domen docelowych, które mogą powodować 
trudne sytuacje w rzeczywistości organizacyjnej, a które uwidaczniają się dopiero 
za pomocą źródła sensomotorycznego. Wykorzystanie interpretatywnych studiów 
przypadku opartych na metaforach sensomotorycznych umożliwia nowe spojrze-
nie na pojmowanie organizacyjnych poziomów analizy. Jest kreatywną alternatywą 
dla prowadzonych w duchu modernizmu badań opartych na paradygmacie pozy-
tywistycznym. 

Podsumowanie

Powyżej dokonano przeglądu charakterystycznych prac z literatury międzyna-
rodowej dotyczących wykorzystania metafory jako narzędzia badania organizacji. 
Przegląd ten sygnalizuje, że współcześnie prowadzone są liczne badania organizacji 
prowadzone w podejściu alternatywnym do − dominującego dotychczas w rodzi-
mej literaturze − paradygmatu pozytywistycznego. Jak omówiono w pierwszej czę-
ści, w badaniach tych metafora (werbalna i niewerbalna) jest podstawowym narzę-
dziem, które łączy wyobraźnię badacza z poznawaną empirycznie rzeczywistością 
organizacyjną. Przedstawiona typologia metafor, wsparta dwoma przykładami me-
tod badawczych bazujących na metaforach, pozwala dostrzec ich znaczenie zarówno 
dla lepszego zrozumienia koncepcji teoretycznych, jak i procesów zmian i rozwoju 
zachodzących w rzeczywistości organizacyjnej. 

W szczególności pokazano, że identyfikacja i reinterpretacja sensomotorycznych 
metafor pierwotnych stanowiących bazę metafor złożonych, takich jak np. „kapitał 
społeczny”, pozwala na budowanie nowych koncepcji teoretycznych i/lub na głębszą 
i szerszą interpretację już istniejących metafor złożonych. Jeśli nowa metafora zło-
żona jest nowatorską rekombinacją istniejących już metafor pierwotnych, to zacho-
wuje ona wymaganą ciągłość dla budowania nowej wiedzy. Ale ciągłość tę można 
dostrzec jedynie wtedy, jeśli potrafi się uprzednio zidentyfikować metafory proste 
składające się na istniejącą metaforę złożoną. Taka analiza metafor pozwala również 
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na zidentyfikowanie całkowicie nowych koncepcji teoretycznych, prześledzenie drogi 
ich powstania i ich odróżnianie od koncepcji już istniejących. 

Z kolei posługiwanie się wywołującymi metaforami sensomotorycznymi i budo-
wanie za ich pomocą metafor drugiego rzędu pozwala na przeprowadzenie badań 
ukierunkowanych na wspomaganie procesów zmian i rozwoju organizacji na wszyst-
kich jej poziomach jednocześnie. Tego typu badania podkreślają rolę społeczności 
organizacji w budowaniu jej nowego obrazu. Łączenie wywołujących metafor pier-
wotnych w metafory złożone jest nie tylko procesem kreatywnym, ale także proce-
sem o otwartym zakończeniu. 

Dokonane powyżej omówienie metafor pozwala na sformułowanie dwu refleksji 
dotyczących posługiwania się takim narzędziem badania organizacji. Po pierwsze, 
coraz liczniejsze sformułowania pojawiające się we współczesnej literaturze przed-
miotu mają charakter metaforyczny, a przeprowadzone dotychczas badania wska-
zują, że metafory odgrywają ważną rolę w procesach sensemakingu menedżerów na 
wszystkich szczeblach. Istnieje zatem wyraźna potrzeba pogłębiania świadomości ba-
daczy w zakresie posługiwania się metaforami. Mylenie metafor z porównaniami, czy 
też literalne ich traktowanie może prowadzić do poważnych błędów merytorycznych 
i metodologicznych. Brakuje nadal badań nad wykorzystaniem i funkcjami metafor 
zarówno w literaturze, jak i w różnych kontekstach rzeczywistości organizacyjnej. 
Takie badania wymagają intensyfikacji systematycznych studiów literaturowych me-
tafor w celu ich identyfikacji i lepszego zrozumienia, a z drugiej strony − prowadze-
nia badań pierwotnych nad identyfikacją metafor i ich dalszych analiz. Po drugie, 
badacze organizacji posługujący się współcześnie licznymi metaforami często nie 
sygnalizują, co jest metaforą, a co nią nie jest w kontekście ich badań. Brak takich 
jasnych sygnałów i różnorodność intuicji u różnych badaczy powoduje, że można 
zidentyfikować ich w tekście zbyt dużo albo zbyt mało (w szczególności, jeśli język 
tekstu nie jest rodzimym językiem jego odbiorcy), a to z kolei pomniejsza całkowitą 
wartość poszczególnych analiz empirycznych. 

Reasumując, potencjał wykorzystania metafory jako narzędzia badawczego wy-
daje się być imponujący. Umiejętność posługiwania się takim narzędziem pozwala 
badaczowi na rozwinięcie znacznej kreatywności konceptualnej, a  jednocześnie 
umożliwia jego kontakt ze wszystkim poziomami analizy w rzeczywistości organiza-
cyjnej. Metafora jest narzędziem pozwalającym zarówno na rozwój badań o charak-
terze teoretycznym, jak i na prowadzenie badań w empirii z naciskiem położonym 
na kontekst społeczny. Każda metafora odkrywa szczególną prawdę o konkretnej 
rzeczywistości organizacyjnej i o organizacji w ogólności. Jednak żadna metafora 
sama nie jest w stanie odkryć całej prawdy. Każda metafora znajduje zastosowanie 
w jednym i brak zastosowania w drugim. Prawdziwe zrozumienie przychodzi do-
piero wraz z wykorzystaniem całego spektrum metafor.
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Streszczenie

We współczesnej międzynarodowej literaturze coraz wyraźniej daje się zauważyć wykorzy-
stywanie metafor jako narzędzi badania organizacji. Na rodzimym gruncie istnieje wyraźny 
brak badań wykorzystujących metodę metafory. Artykuł stara się wypełnić zaistniałą lukę 
przez przedstawienie krytyczno-opisowej analizy charakterystycznych współczesnych prac 
dotyczących metafory jako narzędzia badania organizacji. W pierwszej części przedstawiono 
rolę metafory w perspektywie modernistycznej i symboliczno − interpretatywnej (realizmu 
sensomotorycznego). Następnie przedstawiono typologię metafor, a finalnie omówiono dwa 
przykłady badań organizacji opartych na metaforach: systematyczną analizę metafor i inter-
pretatywne studium przypadku. Artykuł kończą refleksje dotyczące możliwości dalszego 
wykorzystywania metafor w badaniach organizacji. 

Słowa kluczowe: organizacja, metafora, realizm sensomotoryczny, 
systemowa analiza metafor, interpretatywne studium przypadku

METAPHORSASTOOLSFOR
ORGANIZATIONSTUDIES

Abstract

There is a continuous interest in the study of metaphor within organizational research. In 
Poland, there has been a relatively modest attention paid so far to the metaphors as tools for 
organization studies. This paper sets out to address this lacuna by critically reviewing the 
dominant works on the use of metaphors in organizational research. Firstly, it focuses on the 
role of metaphors in modern and symbolic – interpretive (embodied realism) perspectives. 
Secondly, it overviews the typology of metaphors, and finally – their usefulness has been 
examined with two research methods based on metaphors: systemic metaphor analysis and 
interpretive case studies. Finally, some conclusions on metaphor applications in organization 
research have been drawn upon. 

Key words: organization, metaphor, embodied realism, systematic 
metaphor analysis, interpretive case study
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