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RECENZJE I OMÓWIENIA

Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu

redakcja naukowa Wojciech Czakon

Polski rynek wydawniczy z pewnym opóźnieniem zareagował na wzmożony 
popyt na książki wspomagające badaczy w planowaniu i przeprowadzaniu badań 
naukowych. Wzrost zainteresowania wiedzą z zakresu metodologii badań ma zwią‑
zek z rosnącą aktywnością pracowników naukowych w zakresie realizacji projektów 
badawczych i zwiększonych wymagań dotyczących jakości projektów finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz organi‑
zatorów projektów finansowanych ze środków europejskich. Ta rosnącą aktywność 
polskich badawczy wynika ze świadomości, że awanse naukowe pracowników nauki, 
a także utrzymanie ich zatrudnienia będą w przyszłości uzależnione od pozyskania 
środków na badania i zaprezentowania ich wyników w wysoko punktowanych cza‑
sopismach i wydawnictwach.

Potrzeby nauk o zarządzaniu w zakresie wsparcia metodologicznego badań nauko‑
wych nigdy nie były zaspokojone. Badacze z tej dyscypliny wykorzystywali w przy‑
gotowaniu i prowadzeniu badań przede wszystkim książki na temat metod badań 
społecznych i metod ilościowych stosowanych w ekonomii. Nauki o zarządzaniu 
są dyscypliną na tyle dojrzałą i mającą rozległe doświadczenia badawcze, że można 
oczekiwać publikacji, które przedstawią podstawy metodologii badań w naukach 
o zarządzaniu, uporządkują i opiszą dotychczasowe doświadczenia badawcze tworzące 
specyficzne dla tej dyscypliny instrumentarium badawcze.

W ostatnich kilku latach ukazało się kilka książek i wiele artykułów na temat 
metodologii nauk o zarządzaniu, że wspomnę książkę Łukasza Sułkowskiego Epi‑
stemologia i metodologia zarządzania, wydaną przez PWE w 2012 r., i książkę pod 
redakcją S. Lachiewicza i B. Nogalskiego pt. Ewolucja nauk o zarządzaniu – osiągnięcia 
i perspektywy, wydaną przez Wolters Kluwer Polska w 2010 r. Komitet Nauk Organi‑
zacji i Zarządzaniu PAN, dostrzegając potrzebę rozwijania na polskim gruncie myśli 
metodologicznej, powołał w 2012 r. zespół profesorów pracujących nad tym proble‑
mem. Ustalenia tego zespołu dotyczące istoty i paradygmatów nauk o zarządzaniu 
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przedstawił Stanisław Sudoł w artykule pt. O podstawowych pojęciach i terminach 
w naukach o zarządzaniu opublikowanym „Organizacji i Kierowaniu” (2014, nr 1).

Szczególne miejsce wśród tych pozycji wydawniczych zajmuje książka napisana 
przez zespół młodych profesorów reprezentujących nauki o zarządzaniu kierowanych 
przez Wojciecha Czakona pt. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. 
Sukces pierwszego wydania i szybkie wznowienie książki w wersji rozszerzonej wska‑
zuje na to, że dobrze dopasowała się ona do potrzeb polskiego rynku.

Zamierzeniem autorów było wspomożenie ich młodszych kolegów – doktorantów 
w przygotowywaniu prac na stopień i w realizacji projektów badawczych, ale książka 
okazuje się przydatna dla wszystkich badaczy, bez względu na doświadczenie i cha‑
rakter prowadzonych badań. Jak napisali sami Autorzy we Wstępie: „Rolą niniejszego 
opracowania jest odzwierciedlenie praktyki badawczej w formie podręcznika, nie zaś 
traktatu metodologicznego”. Takie podejście pozwoliło uniknąć wikłania się w spory 
naukowe i różnice interpretacyjne oraz przekazać czytelnikom w miarę uporząd‑
kowaną wiedzę niezbędną do podjęcia studiów i badań nad problemami z zakresu 
nauk o zarządzaniu.

Książka spełnia dwa cele. Po pierwsze, omawia podstawowe problemy nauk 
o zarządzaniu – paradygmaty i teorie, podejścia badawcze, rodzaje stosowanych metod 
badawczych. Po drugie, opisuje wybrane metody ilościowe i jakościowe prowadzenia 
badań naukowych. Zaletą książki jest prostota w przedstawieniu trudnych zagadnień 
naukoznawczych i metodologicznych, ilustrowanie zastosowania poszczególnych 
metod ciekawymi przykładami, zwrócenie uwagi na ograniczenia i trudności w ich 
stosowaniu. Czytelnik widzi, że autorzy oparli swoje wywody na własnych doświad‑
czeniach badawczych i dzielą się swoją wiedzą.

Dużą wartością dla badacza jest umieszczenie w książce nowych metod badaw‑
czych związanych z rozwojem digitalizacji baz czasopism, ze względu na nowość i małe 
doświadczenia badaczy rzadko opisywanych w literaturze – mataanalizy i metodyki 
systematycznego przeglądu literatury. Pożyteczne jest również pokazanie możliwości 
zastosowania w badaniu organizacji metodyk stosowanych w innych naukach niż 
zarządzanie, takich jak: eksperyment, symulacja czy analiza sieciowa. Dla badaczy 
bardzo przydatne są obszerne spisy bibliografie zamieszczone na końcu każdego 
rozdziału, a także indeks ułatwiający poszukiwanie potrzebnego tekstu.

Wybór prezentowanych metodyk badawczych ma charakter autorski, ponieważ 
jednak spodziewam się kolejnych wydań tej książki, pozwolę sobie zasugerować 
kilka zmian w zawartości książki, które mogą zwiększać jej wartość dla czytelników. 
Dla pokazania szerokiego zestawu metod badawczych możliwych do zastosowania 
w badaniach z zakresu nauk o zarządzaniu dobrze byłoby wprowadzić do tekstu 
rozdział, w którym by wymieniono i krótko opisano najważniejsze metody badań, 
nie tylko opisane w książce, odsyłając do kolejnych rozdziałów i do literatury (w przy‑
padku metod, które nie są omówione w książce). W takim rozdziale przeglądowym 
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znalazłoby się też miejsce dla omówienia triangulacji i zasad postępowania badaw‑
czego. Sugeruję wprowadzić do książki omówienie metody badania opinii tak często 
używanej w badaniach nad organizacjami. Atrakcyjność i łatwość stosowania metody 
badania opinii wzrosła w związku z możliwością prowadzenia badań opinii za pomocą 
internetu i pojawiły się nowe techniki badania opinii (CAWI, CATI, CAPI). Brak 
mi też omówienia metody delfickiej, rzadko wprawdzie stosowanej przez polskich 
badaczy, ale mającej znaczenie w przypadku podejmowania zupełnie nowych pro‑
blemów badawczych. Natomiast nie widzę w książce miejsca dla rozdziału na temat 
wykorzystania rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, gdyż nie mają 
one zastosowania w badaniach z zakresu nauk o zarządzaniu.

Niezależnie od uwag wskazujących na możliwość doskonalenia kolejnych wydań 
książki Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu wyrażam zdecydowanie 
pochlebną opinie o tej książce, sama skorzystałam z kilku jej rozdziałów, przygoto‑
wując się do zajęć dla doktorantów z przedmiotu „metodologia badań naukowych”. 
Z względu na luźną konstrukcję książki, brak silnych związków między poszczegól‑
nymi częściami, łatwo jest traktować poszczególne rozdziały jako minipodręczniki 
z zakresu określonej metody badawczej. Jednak dopiero zapoznanie się z całością 
książki pokazuje szerokie spectrum możliwości prowadzenia badań nad organiza‑
cją i zastosowania w praktyce zasady triangulacji – łączenia metod jakościowych 
i ilościowych, a także wykorzystywania w badaniach organizacyjnych metod rzadko 
stosowanych, takich jak eksperyment czy analiza narracji.

Maria Romanowska
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