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bADAń PRObLEMÓW ORGANIZACJI 
I ZARZĄDZANIA

Wprowadzenie

Nauki społeczne weszły w XXI wiek z wyraźnym problemem różnorodności 
metod badań. Zasadnicza linia podziału, między kontrastującymi stanowiskami, 
jest związana z rozróżnieniem modernistycznych i postmodernistycznych sposobów 
prowadzenia badań [7]. Przy tym nurt koncepcji postmodernistycznych jest przez 
ekonomistów przyjmowany dość sceptycznie. Niektórzy wręcz uważają, że są to kon‑
cepcje nieuzasadnione i analitycznie bezpłodne [5]. Mimo takiej opinii w naukach 
zarządzania są podejmowane owocne próby badań, które opierają się na uznaniu faktu 
istnienia społeczeństwa postmodernistycznego [2], a już w latach 90. XX w. zauwa‑
żono pewien potencjał postmodernistycznej myśli dla wypracowania krytycznego 
spojrzenia na dorobek nauk organizacji i zarządzania [6, 8]. W tym czasie zajęto się 
też skutecznie rozpoznaniem wpływu szerokiej perspektywy postmodernizmu na 
badania nad organizacją [4].

W poniższym opracowaniu uwagę skoncentrowano jedynie na fragmencie boga‑
tego dorobku postmodernizmu – podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jakie dla 
metod badań organizacji i zarządzania są konsekwencje uznania wagi wymiany 
symbolicznej?

Wymiana symboliczna ma charakter szczególny dla społeczeństwa postmoderni‑
stycznego, wpisuje się w wielość perspektyw, niejednoznaczność wartości, ale przede 
wszystkim wyjaśnia trudny do zrozumienia z innej perspektywy pęd do konsumpcji. 

 * Prof. dr hab. Janusz Strużyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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Dodatkowo zyskuje, gdy wskazuje na niebezpieczeństwo narastania poczucia „działania 
bez znaczenia”. Poczucie to potęgowane przez kryzysy, spekulacje, zachowania nieetyczne 
i cyniczne menedżerów podważają zaufanie do ustanowionych historycznie wartości, 
instytucji, norm, reguł. Istotne dla uzasadnienia podjętej próby wydaje się także i to, 
że społeczna teoria wymiany (Social Exchange Theory) stanowi często wykorzystywana 
podstawę dla konstrukcji teoretycznych z zakresu organizacji i zarządzania.

Celem poniższego opracowania jest nie tylko prezentacja samej koncepcji wymiany 
symbolicznej, lecz także identyfikacja konsekwencji uznania jej wagi dla sposobów 
badania organizacji i zarządzania. Poszukiwania odpowiedzi na powyżej postawione 
pytanie i realizacja celu zostały oparte na próbie dedukcyjnego wnioskowania na 
temat sposobów badań nad organizacją i zarządzaniem. Podstawą wnioskowania były 
ogólne założenia wymiany symbolicznej. Zaznaczenia wymaga także to, że dla opisu 
zagadnień wymiany symbolicznej wykorzystano prace Baudrillarda. Jego nazwisko 
współcześnie jest najczęściej łączone z tym pojęciem. Konstrukcja opracowania jest 
dość prosta. W części początkowej przedstawiono podstawowe założenia wybra‑
nej koncepcji oraz propozycje adekwatnych do sformułowanego opisu wskazówek 
metodycznych z zakresu badań nad organizacją i zarządzaniem. W części końcowej 
podjęto próbę uogólnienia przeprowadzonego rozumowania oraz pokazano inne 
podejścia, które wydają się wpisywać w zapoczątkowany nurt rozważań, czy też wręcz 
go uzupełniać. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca zrezygnowano z typowego 
przeglądu wcześniejszych badań nad wpływem postmodernizmu na nauki organi‑
zacji i zarządzania. Opracowanie zostało oparte przede wszystkim na studiach nad 
pracami Jean Baudrillarda: Wymiana symboliczna i śmierć (Wyd. Sic!, Warszawa 
2007); Symulakry i symulacja (Wyd. Sic!, Warszawa 2005); W cieniu milczącej więk‑
szości albo kres sfery społecznej (Wyd. Sic!, Warszawa 2006); O uwodzeniu (Wyd. Sic!, 
Warszawa 2005); Pour une critique de l’economie politigue du signe (Gallimard, Paryż 
1972). Prace te zostały uznane przez współczesnych recenzentów nauk społecznych 
za istotne dla rozwoju myśli społecznej.

1.  Ogólna charakterystyka wymiany symbolicznej na tle 
wymiany tradycyjnej

Koncepcja wymiany społecznej podejmuje próbę zakwestionowania trwałości 
tradycyjnych fundamentów relacji, które są uważane za pierwotną siłę rozwoju spo‑
łeczeństw, szczególnie kapitalistycznych. Rozważania Baudrillarda dotyczą między 
innymi kwestii: kapitału, produkcji, pracy, pieniądza i konsumpcji. Zestawienie faz 
zmiany zachowań społecznych, zmian przesłanek decyzji gospodarczych pozwala 
mu stwierdzić, że współczesne reguły gospodarowania oderwały się od swoich racjo‑
nalnych, powiązanych z rzeczywistością materialną oraz naturalnymi potrzebami 
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ludzi prawzorów gospodarowania. Uwydatnienie zagadnienia oderwania się warto‑
ści ekonomicznej od jej rzeczywistego nośnika, czego najlepszym przykładem jest 
oderwanie się wartości pieniądza od jego złotego parytetu, pozwala Baudrillardowi 
konsekwentnie rozwinąć tę cechę („alienacji”) stosunków wymiany na inne sfery 
relacji międzyludzkich i zasugerować, że dziś trudno odnaleźć sferę wymiany, w któ‑
rej można zidentyfikować jednoznaczny związek symbolicznych nośników wartości 
z ich stabilnym ekwiwalentem. Współcześnie na tworzenie wartości wpływa tyle 
różnego rodzaju zmiennych, że praktycznie niemożliwe jest ich zinwentaryzowanie, 
a co dopiero precyzyjne określenie ich zależności. Możliwe jest jedynie symboliczne 
oznaczanie wartości w czasie. Skutkiem czego, w miejsce wartości użytkowej, pojawia 
się wartość odnoszona do innych wartości, co przypomina zasady gramatyki języka. 
Ulotność wartości powoduje, że wymiana gospodarcza zaczyna przypominać symulację 
prowadzoną na różnych poziomach przez różne podmioty indywidualne i zbiorowe. 
Przewidywanie jej wyniku jest, z jednej strony, niemożliwe, z drugiej zaś, w wymiarze 
pojedynczego człowieka, oczywiste – człowiek musi zmierzyć się ze śmiercią. Symu‑
lacje i śmierć nadają oryginalny, ale autentycznie ważny charakter wymianie społecz‑
nej. Współczesna aktywność gospodarcza zmierza do zbiorowego przetrwania przez 
akumulację i dziedziczenie oraz dążenie do równowagi ekologicznej. Z perspektywy 
pojedynczej osoby ten kod „przetrwania” ma znaczenie jedynie wówczas, gdy zostaje 
uzupełniony o wyobrażony sens śmierci (finału) pojedynczej postaci. W tej kwestii, jak 
i w kwestii dalszego odrywania symbolu od rzeczywistości, współczesna cywilizacja 
stworzyła wiele różnorakich sposobów radzenia sobie z nieuchronnością. Opierają się 
one na wyobrażeniu i tworzeniu symulacji symulacji (powtórzenie nieprzypadkowe, 
gdyż zwraca uwagę na powstanie symulakry). Wyobrażenie śmierci podlega również 
takiej symulacji i staje się równie ważne jak wyobrażenie przyszłości gospodarki, pań‑
stwa, rodziny itd. W tym właśnie miejscu pojawia podstawowy dylemat korzystania 
z dorobku postmodernizmu, który można zamknąć w słowach: biorąc pod uwagę 
naturalny i pierwotny charakter wymiany symbolicznej i śmierci, łatwo popaść w nihi‑
lizm, dążyć do dekonstrukcji wszystkiego, oferowania „niczego poza”, przyjąć postawę 
cynicznego sceptyka. Postawy te są atrakcyjne dla wielu badaczy nauk społecznych, ale 
w zasadzie zaprzeczają istocie organizowania i zarządzania. Badaczy nauk organizacji 
i zarządzania łączy nadzieja i wiara, że można zmieniać koleje rzeczy. Jednocześnie 
nawet mając silną nadzieję i wiarę, badacz nie może odrzucać wielu z wniosków stano‑
wiących podstawy wymiany symbolicznej, takich jak: zacieranie się granic pomiędzy 
czasem pracy i wolnym, produkcją i konsumpcją, kapitałem i kosztem (płacą), instytucją 
związków zawodowych i polityką, rozrost symboli bez rzeczywistego ekwiwalentu, 
budowanie znaków i kodów symulujących znaczenie i jeszcze wielu innych. Kod kapi‑
tału i wartości ekwiwalentnej nie wydaje się dzisiaj dominującym zbiorem instrukcji 
wymiany społecznej, a śmierć nadal pozostaje punktem jednostkowego odniesienia. 
Co prawda, można przyjąć, operując na poziomie makro i mezo (np. organizacji), 
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że suma zdarzeń jednostkowych, wzajemnie się kompensujących może prowadzić do 
postępu oraz rozwoju, ale z perspektywy pojedynczego członka organizacji, na pozio‑
mie mikro (jednostki), rozwój ma swoje granice biologiczne. Dyskusja o przedłużeniu 
wieku emerytalnego jest dobrym przykładem starcia tych dwóch perspektyw. Badania 
z zakresu organizacji i zarządzania nie mogą pozostawać jedynie na poziomie modelu 
organizacji, zresztą nigdy jedynie na tym poziomie nie pozostawały, czego najlepszym 
przykładem są kontynuowane od lat badania nad przywództwem, składem zespołów, 
zasobami ludzkimi, potencjałem członków organizacji, stylami itd.

Problem z wykorzystaniem teorii wymiany symbolicznej (a może i innych ele‑
mentów postmodernizmu) w badaniach nad organizacją i zarządzaniem wydaje się 
dość typowy dla sytuacji, w której sformułowane przez grupę badaczy wnioski nie są 
prostym przedłużeniem dotychczasowej linii rozumowania. O skali potencjalnej nie‑
ciągłości i ich wpływie na sposób badania organizacji i zarządzania informują zapisy 
w tabeli 1. Wydaje się, że większość z ukazanych konsekwencji nie przeczy istocie 
organizowania i zarządzania. Wręcz przeciwnie, wskazuje na nowe kierunki poszu‑
kiwań i nowe problemy, ukryte dotąd dzięki dominacji kodu dążenia do wymiany 
ekwiwalentnej. Zupełnie osobnym pytaniem jest pytanie o sens wobec nieuchron‑
ności śmierci pojedynczych osób, ale i na nie można odnaleźć odpowiedź (wbrew 
powszechnej opinii) w pracach Baudrillarda. Sprawa ta jednak wydaje się znacznie 
wykraczać poza potrzeby tego opracowania, a przede wszystkim poza współczesną 
percepcję osób zarządzających i organizujących „praktycznie”.

Tabela 1.  Porównanie dwóch koncepcji wymiany z perspektywy konsekwencji 
dla metod badań organizacji i zarządzania

Nr
Kryterium 
porówna‑

nia

Wymiana ekwiwa‑
lentna Wymiana symboliczna Uwagi dla badaczy organizacji i za‑

rządzania

1. Istota rze‑
czywistości

Rzeczywistość jest 
złożona ze stanów, 
które można wy‑
odrębnić od siebie 
(np. materii i nie 
materii, kapitału 
i pracy, konsumpcji 
i produkcji, pienią‑
dza i jego ekwiwa‑
lentu, otoczenia i or‑
ganizacji).

W rzeczywistości granic pomię‑
dzy stanami się zacierają lub są 
zacierane przez aktywność inte‑
lektualną ludzi, poprzez nadawa‑
nie znaków. Odmienność stanów 
jest pozorna i symulowana. Sym‑
boliczne nie jest ani pojęciem, 
ani instancją, ani kategorią, ani 
strukturą, jest aktem wymiany 
i stosunkiem społecznym, który 
znosi wyraźną granicę pomiędzy 
tym, co rzeczywiste i tym, co wy‑
obrażeniowe.

W miejsce poszukiwania czynników 
(czyli elementów biorących udział 
w mnożeniu na przykład produk‑
cji) należy zwrócić uwagę na zbiory 
zmiennych różnego typu (np. me‑
diując).
Trudności w oddzielaniu stanów 
od siebie, definiowaniu organiza‑
cji, nie dyskwalifikuje przedmiotu 
badań, gdyż w świecie poznawa‑
nym przez człowieka nie ma sta‑
nów wyodrębnionych. Stany wyod‑
rębnione mogą być symulowane 
w świecie stworzonym przez czło‑
wieka (w teoriach). badanie staje 
się coraz bardziej odlegle od rze‑
czywistości, gdy dokonywana jest 
symulacja na symulacjach.
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2. Idea zja‑
wiska wy‑
miany spo‑
łecznej

Dążenie do wy‑
miany ekwiwalent‑
nej i równowagi 
systemowej. Wy‑
miar strukturalny 
i wymiar funkcjo‑
nalny porządkują 
wymianę. Wartość 
użytkowa lub ekwi‑
walent w strukturze 
wartości stanowią 
o racji wymiany.

Wartość referencyjna (wartość 
uznana za normę, za prawidłową 
np. wartość złotego do dolara) 
przestaje być punktem odniesie‑
nia, gdyż dominująca staje się 
strukturalna gra wartości, w któ‑
rej gracze tworzą własne, chwi‑
lowe struktury odniesienia dla 
wycen. Ekwiwalent nie stanowi 
punktu odniesienia, gdyż nie 
jest uznawany przez wszystkich 
uczestników wymiany – nic nie 
gwarantuje, nie łączy się z obiek‑
tywną (a nawet przeważającą 
wyceną, np. zaspokojenia danej 
potrzeby). Wartość nadaje dany 
znak użyteczności i znak ten sta‑
nowi formę reprezentującą ekwi‑
walent w danej transakcji i tylko 
w niej. Istnieje pełna wymien‑
ność znaków jedynie na siebie, 
bez możliwości wymiany na to, 
co rzeczywiste.

Spekulacja jest obszarem organizo‑
wania i zarządzania, a także teore‑
tyzowania. Takie miejsca wymiany, 
jak rynek i otoczenie, nie są nośni‑
kami wiarygodnych informacji, ale 
również nie można tych informa‑
cji zignorować. badanie wymaga 
odkrywania zasady wymiany, którą 
aktualnie się posługują uczestnicy 
relacji. Potrzebne jest odkrywa‑
nie kodu wymiany. Kod ten nie ma 
współcześnie charakteru regulacji 
przepływu materii lub zaspokajania 
potrzeb egzystencjalnych. Istotna 
może jest przestrzeń porządkowa‑
nych symboli.

3. Idea orga‑
nizacji

Organizacja jako 
miejsce istnienia 
wielu przeciwstaw‑
nych stanów; spo‑
sób ich godzenia; 
rozwiązanie wspo‑
magające siłę po‑
jedynczej osoby 
w radzeniu sobie 
ze środowiskiem. 
Organizacja to rze‑
czywistość lub abs‑
trakcja.

Organizacja jako: miejsce ra‑
dzenia sobie z nieuchronnością 
finału; sposób cywilizacyjnej 
obecności jednostki w grupie; 
kulturowy przymus istnienia 
w organizacji; jako sposób ra‑
dzenia sobie z samym sobą. Or‑
ganizacja to hiperrzeczywistość, 
czyli taka rzeczywistość, która nie 
poddaje się ludzkiej zdolności do 
oddzielenia „obiektywnej rzeczy‑
wistości” od symulacji tej rzeczy‑
wistości.
W dychotomii człowiek – natura 
obiektywna i materialna natura 
jest jedynie pojęciowym wyobra‑
żeniem stworzonym przez czło‑
wieka. Człony takiej rozłącznej 
alternatywy wzajemnie się wy‑
kluczają, ale jeden z nich staje się 
wyobrażeniem drugiego.

Rozszerzenia, pogłębienia, czy też 
wręcz nowego zdefiniowania istoty 
organizacji wymagają badania z za‑
kresu:
– wpływu jednostki (ale nie tylko 
przywódcy) na organizację,
– filtrującego i płynnego znacze‑
nia informacji o rzeczywistości 
(np. traktowania analizy strategicz‑
nej jako filtru poznania i forma ide‑
ologizacji),
– infrastruktury działań (np. struk‑
tur), która przestaje mieć charakter 
mnożnika i liniowych, charakter 
służebnych relacji, a staje się sama 
rozwijającą się rzeczywistością,
– nowych ról organizacyjnych, 
które są tworzone dla wzmacniania 
symulacji,
– wartości i jej nośników (nie za‑
soby, procesy, ale społeczny znak/
symbol wartości – nie czytać 
marka, logo itp.).
– procesów symulacji rzeczywisto‑
ści w zarządzaniu i organizowaniu.
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4. Kod pod‑
stawowy 
wyborów 
i zacho‑
wań

Kod kapitału. Prawo 
podaży i popytu, 
krzywa uczenia 
się itp.

Ukryty kod, który jest odkrywany 
w lokalnych, czasowo zakreślo‑
nych relacjach. Kod ten może być 
ukryty na co najmniej czterech 
poziomach rozwoju obrazu:
1. odzwierciedlenie głębokiej rze‑
czywistości;
2. skrywa i wypacza głęboką rze‑
czywistość;
3. skrywa nieobecność głębokiej 
rzeczywistości;
4. pozostaje bez związku z jaką‑
kolwiek rzeczywistością, pozoruje 
rzeczywistość lub inaczej sam jest 
rzeczywistością.
W tych ostatnich przypadkach 
(3,4) kod wyborów zbliża się 
do reguł konsumpcjonizmu, 
mody itd., czyli do spełnienia 
symulacji i wykorzystania przez 
człowieka ukrytego kodu stwo‑
rzonego przez niego w procesach 
np. strukturacji.

badanie kodu wymiany skłania do 
poszukiwania obrazu wymiany 
w oczach poszczególnego zbioru 
ludzi organizacji. Wraz z rozwojem 
cywilizacyjnego przymusu samo‑
realizacji w (formie) organizacji, 
wymiana w oparciu o kod kapitału 
może nie obowiązywać. Należy 
zwrócić uwagę na ewentualność 
racji społecznej hasła „maksymalna 
płaca za minimalną pracę”, tak jak 
potwierdza się racja maksymali‑
zacji odsetek na lokacie bankowej 
(kod kapitału).

5. Idea zrozu‑
mienia

Można wyróż‑
nić stany opozy‑
cyjne, które tworzą 
w końcu syntezę.

Zrozumienie ma charakter sy‑
tuacyjny, specyficzny i czasowo 
ograniczony. Na przykład w przy‑
padku dla zjawiska mody istotne 
dla określenia różnic w czasie jest 
istnienie modelu. To do niego, 
a nie rzeczywistości odnoszona 
jest zmiana. Dla zrozumienia 
znaczenia płacy istotne jest zro‑
zumienie logiki sposobu jej po‑
większania (symboliczne znacze‑
nie płacy w strukturze władzy, 
a może być również kod kapitału 
lub przeniesienie strachu przed 
wyobraźnią niebezpieczeństwa).

Dialektyczna synteza, jako sposób 
radzenia sobie z opozycjami, prze‑
staje być skutecznym sposobem 
na odnalezienie kierunku zmian. 
Rozwój następuje i w teorii, i prak‑
tyce (jeśli taki podział koniecznie 
utrzymać) za pomocą koncepcji 
mobilnych i aleatorycznych (do‑
puszczających przypadek na po‑
ziomie projektowania i realizacji) 
zbiorów zmiennych, które uniesz‑
kodliwiają za pomocą operacji łą‑
czenia, a nie anektowania, wszystko 
to, co stawia im opór, bądź im się 
wymyka.

6. Linia roz‑
woju

Rozwój o charakte‑
rze liniowym, spi‑
ralnym, cyklicznym. 
brak finału.

finał jest nieuchronny. Każdy 
system, który osiągnął pełnię 
operatywności, zbliża się zara‑
zem do własnego unicestwienia. 
Potrzebna jest odnowa, choć ma 
jedynie znaczenie symboliczne, 
gdyż nie neguje nieuchronności 
śmierci pojedynczego człowieka. 
Kod kapitału, gromadzenia, po‑
mnażania jedynie symbolicznie 
równoważy śmierć fizyczną.

Realizm ludzkich możliwości i sza‑
cunek względem rozwoju zdarzeń 
nie może być jedynie deklarowany, 
ale autentycznie wkomponowany 
w sposób podejmowania decyzji 
i oceny skuteczności menedżerskiej. 
Karanie za nieefektywność poszcze‑
gólnych postaci ma charakter sym‑
boliczny i nie ma nic wspólnego 
z odwracaniem fatum. Potrzeba 
odnawiana musi uwzględniać 
stany naturalne związane z wie‑
kiem członków organizacji, co nie 
jest bez znaczenia w przypadku 
starzejących się społeczeństw i or‑
ganizacji.
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7. Kierunek 
i proces 
rozwoju

Rozwój prowa‑
dzi do wzrastającej 
użyteczności. Włą‑
czanie do czynni‑
ków (mnożników) 
rozwoju nowych 
zmiennych, na przy‑
kład kapitalizacja 
wyobraźni.

Rozwój prowadzi do samoza‑
przeczenia poznanego procesu 
rozwoju. Wzrost, jako przejaw 
rozwoju, jest procesem autono‑
micznym, autotelicznym i samo‑
zwrotnym. Nie ma na względzie 
żadnych potrzeb ani zysków, 
żadnej użyteczności widzianej 
w długim okresie czasu. Na przy‑
kład rozwój produkcji nie jest 
przyspieszeniem produkcji, lecz 
procesem strukturalnej inflacji 
znaków produkcji, ciągłą zmianą, 
nieustannym umykaniem zna‑
ków, włączając w to znak pie‑
niężny. Prowadzi w ten sposób 
do samozaprzeczenia.

Rozwój nie powinien być kategorią 
nadrzędną. Podobnie równowaga. 
Równowaga np. ekologiczna pro‑
wadzi bowiem do równań o zero‑
wym bilansie lub niekończącej się 
utracie wartości (recykling prowa‑
dzi do produkcji recyklingowanych 
powtórnie produktów, co nie dzieje 
się jednak bez strat), więc jest za‑
przeczeniem rozwoju. Dla rozwoju 
potrzebne jest odnawianie (nieko‑
niecznie rewolucja) idei.

8. Podsta‑
wowy pro‑
blem ak‑
tywności 
(zarządza‑
nia i orga‑
nizowania)

Przetrwanie w for‑
mie dziedziczenia 
i przekazu między 
pokoleniowego, 
przenoszenia się 
w kolejne wymiary 
istnienia. Przedłuża‑
nie aktywności.

Dynamiczny finał jako kultu‑
rowo oswojony element emo‑
cjonalnego spełnienia (w sensie 
pozytywnym). Zgoda na nie‑
uchronne, które jednak niesie za 
sobą nowość.

Uwzględnienie w organizowaniu 
i zarządzaniu niebezpieczeństw:
– iluzji zanegowania śmierci po‑
przez gromadzenie kapitału,
– emocjonalnego spełnienia, które 
prowadzi do samodestrukcji,
– wiary w trwałą elastyczność 
i mobilność,
– nadziei na przetrwanie.
Zastąpienie tych symulacji poprzez 
zgodę na cykliczność inicjacji roz‑
woju. Istotne jest przy tym, aby 
kierownicy nie opierali swojej wła‑
dzy na wyobrażonym prawie do 
zarządzania życiem w organizacji, 
jako obiektywnym przeżyciu. Prawo 
takie jest przynależne każdej jed‑
nostce. Akumulacja kapitału i emo‑
cji nie oznacza kapitalizacji czasu 
i kapitalizacji emocji. Różnica jest 
łatwa do zobrazowania na tle uzna‑
nia finalności.

9. Ogranicze‑
nia aktyw‑
ności czło‑
wieka

Materialne, ener‑
getyczne, zaso‑
bowe itp.

bezgraniczność i nieograniczo‑
ność tworzenia znaków. Wy‑
obraźnia. Międzykulturowy 
przekaz.

Sygnowanie ograniczeń rzeczywi‑
stych może wyzwalać zaangażo‑
wanie, które może przekraczać ma‑
terialne granice i dotychczasową 
wyobraźnię rzeczywistości.

Źródło: opracowanie własne.
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2.  Próba wykorzystania wymiany symbolicznej 
do konstruowania i oceny badań w zakresie 
organizacji i zarządzania

Stanowisko negatywne wobec postmodernizmu wydaje się wyraźnie słyszalne na 
spotkania środowiskach polskich badaczy. Analizując jednak treści przedstawione 
w tabeli 2, można zauważyć, że:
a) wiele z zapisów nie jest szokujących w świetle wyników badań i praktyki organi‑

zowania i zarządzania (np. prac Cyrta, Marsha, Simona);
b) można podjąć próbę połączenia obu typów wymian, ale nie w formie dialektycznej 

syntezy, tylko łączenia z uwzględnieniem efektu sił przypadkowych (por. wiersz 5 
w tabeli 2);

c) możliwe jest połączenie inspiracji wspartej na emocjonalnych odczuciach czytel‑
nika prac postmodernistycznych z racjonalnością dowodów wymaganych przez 
pozytywistyczną naukę.
Jednak światowa dyskusja o postmodernizmie wydaje się uwypuklać pozytyw 

i negatywne (sceptyczne, nihilistyczne) nastawienie postmodernistów. Odrzuca‑
jąc negatywne, a przyjmując pozytywne stanowisko względem inspiracji płynącej 
z porównania obu typów wymian, można zaproponować kilka wskazówek z zakresu 
przygotowania i realizacji badań organizacji i zarządzania. Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca poniżej wybrano jedynie trzy dotyczące potrzeby uzupełnienia założeń 
badań o zagadnienia symbolicznego oznaczania i operacji na symbolach, możliwości 
nie precyzowania przedmiotu badania i kompletności metody.

Po pierwsze, dla kompletności założeń badawczych, bardziej wartościowe jest 
zaprezentowanie logiki łączącej symboliczne oznaczenia wykorzystywane w badaniu. 
Ze względu na niski stopień rozpoznania w nauce i formalizacji w postaci modeli 
teoretycznych tego typu logik (to nie są paradygmaty czy koncepcje) należy dopuścić 
możliwość subiektywnej interpretacji autora badań. Dla zrozumienia istoty wymiany 
jest potrzebne wskazanie fundamentu, na podstawie którego uznano dany zbiór ozna‑
czeń za logicznie powiązany. Uzasadniając taką potrzebę wyjaśnienia, można podać 
przykład niekompletności analiz wpływu jednego z bardzo popularnych czynników 
wzrostu – czynnika zaufania. Jeśli wskazuje się na czynniki zaufania jako czynnik 
wzrostu efektywności relacji handlowych, to należy również podać logikę symboli, 
na której wsparto zasadność takiego połączenia. Zaufanie opisuje się innymi sym‑
bolami (znakami) niż efektywność handlu. Wbrew pozorom nie jest łatwo odnaleźć 
opis takich założeń. Na dodatek logika powinna dotyczyć nie tylko zależność między 
zbiorami symboli (symbole zaufania, symbole efektywności handlowej), lecz także 
w ramach struktury pojedynczego zbioru (relacje symboli opisujących zaufanie 
do siebie wzajemnie – dekonstruowane?). Zgodnie z istotą wymiany symbolicznej 
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zaufanie zostaje opatrzone znakami, które mogą być dość swobodnie interpretowane 
przez strony wymiany. Logika konstrukcji zbiorów symboli/ znaków powinna być 
interpretowane osobno, w oderwaniu od logiki samego zjawiska, którego dotyczą. 
Ta sugestia nie dotyczy tylko oczywistego wymagania ukazania logiki operacjonali‑
zacji składowych modelu i konstrukcji pytań do ankiety. Potrzebny jest opis zasad, 
według których autor badań tworzy związek między zbiorami symboli. Zgodnie 
z logiką wymiany ekwiwalentnej zaufanie jest dokładnym symbolicznym oznaczeniem 
realnego stanu (istnieje parytet zaufania). Zgodnie z logiką wymiany symbolicznej 
zaufanie jest uwikłane w konstrukcję przypisanych mu znaków i konstruowane 
w trakcie jego spełniania. Bez wyraźnej autorskiej interpretacji oraz oznaczenia wielu 
zmiennych (nie czynników, ale zmiennych), poszukiwanie wpływu wybranego czyn‑
nika jest oparte na istotnych niedopowiedzeniach i idealizacji, która zakłada wzajemną 
zgodność parytetów zaufania, którym posługuje się odkrywca i odbiorca wyników 
badań względem znaków. Na tej podstawie może pojawić się analiza krytyczna 
dotychczasowych stanowisk. Taką propozycję uzupełnienia założeń może technicz‑
nie wykonać przez albo poprzez skróconą prezentację analizy fenomenologicznej 
badanego problemu, albo poprzez prezentację ewolucji problemu, albo korzystając 
z sensu badań Gutmana nad środkami i celami [3]. Przy tej ostatniej możliwości nie 
chodzi o rozwój teorii, ale jej sytuowanie w szerokim kontekście (wymaganiem badań 
historii nie jest koncentrowanie uwagi jedynie na danym zjawisku, ale sytuowanie 
go w szerokim kontekście).

Przechodząc do drugiego zagadnienia, można rozpocząć od stwierdzenia, że precy‑
zowanie przedmiotu badania jest zabiegiem typowo formalnym, czyli symbolicznym. 
Jest konieczne, ale powinno nawiązywać do np. dorobku Floriana Znanieckiego. 
Przedmiot jest elementem świata cudzych, historycznie uwarunkowanych „świa‑
domości” osobników i grup oraz wynika z czynności dokonywanych nad owymi 
przedmiotami przez tych, którym są one dane jako doświadczenie. Poszukiwanie 
precyzji przy formułowaniu przedmiotu kwestionuje walory różnorodności symbo‑
licznego oznaczania przedmiotu wymiany. Symboliczne oznaczenie wynika zarówno 
z przeszłości, jak i z aktualnie „dziejącego się” procesu identyfikowania w badaniu. 
Przykładowo badanie takich zagadnień jak marka pracodawcy opiera się na kilkupo‑
ziomowym przekształcaniu symboli. Pierwszym poziomem są naturalne zdolności 
do poznawania i oznaczania, następny poziom to zbiorowe ustalanie znaczeń, potem 
profesjonalne (naukowe) filtry środowiskowe, potem ustalenia środowisk mniej 
licznych (np. marketingowców i ZZL), a także czynności dokonywane przez badacza 
na konkretnym typie przedmiotu badania (np. marce) i tak dalej, i tak dalej. W tej 
sytuacji oczekiwanie po przeglądzie literatury konkretnej definicji przedmiotu badania 
to idealizacja, czyli kolejny poziom, na którym badacz odrywa się od rzeczywistości 
w imię spełnienia warunków nielicznego środowiska. Proces takiej idealizacji nie 
tylko powinien zostać opisany, lecz także poddany krytyce. Interesującym sposobem 
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takiego opisu jest ten zastosowany przez Cyferta [1] w pracy o granicach organizacji. 
Opiera się on na zestawieniu typów przedmiotu bez ich waloryzowania. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że konfrontacja z postmodernizmem skłaniałaby w tym przypadku 
również do wykonania autonomicznej analizy symboliki kryteriów typizowania. 
Ukazanie wyników takiej analizy symboli może pozwolić wyróżnić wspólnoty inter‑
pretacyjne badaczy i stworzyć pomosty między nimi. Przykładowo posługiwanie się 
przez badaczy wspomnianej marki pracodawcy i marki firmy tych samych oznaczeń 
komplikuje porozumienie, zaciera granice, zmusza do swobodnej interpretacji. 
Modernistyczne dążenie do odkrycia uniwersalnej definicji marki pracodawcy pro‑
wadzi z kolei do wykreowania lokalnych interpretacji, czyli znów zaprzecza sensowi 
podjętego działania badawczego. Zamiast tych prób warto uznać nieunikniony stan 
niedoskonałości określenia przedmiotu. Wiele przedmiotów badań z nauk zarzą‑
dzania wydaje się zyskiwać na dopuszczeniu takiej niedoskonałości. Subiektywnie 
oznaczanie (wyobrażanie) jest naturalną kompetencją społeczną. Natomiast odwoły‑
wanie się do naukowości w celu rozstrzygania racji w sprawie trafniejszych lub mniej 
trafnych oznaczeń, tworzy spiralę wznoszenia się na coraz wyższy poziom abstrakcji 
(oddalania się od tego, co miało być oznaczone). Z kolei pozostawienie wszystkiego 
intuicji może być niewytłumaczalne innym. Zwrot ku wymianie symbolicznej może 
pomóc w tworzeniu porównań i zrozumienia różnic.

W konsekwencji wydaje się rodzić sugestia, że nie powinny budzić restrykcji śro‑
dowiskowych wyniki pracy z niewyraźnie oznaczonymi przedmiotami zarządzania 
i organizowania. Uznanie takiej sugestii nie jest jednoznaczne z utratą zdolności do 
recenzowania pracy z pozycji środowiska naukowego. Czym innym jest bowiem 
wymyślanie przedmiotu, a czym innym ukazana trudność w stworzeniu powszech‑
nie akceptowanej przez środowisko logicznej definicji. Pozytywny (afirmatywny) 
postmodernizm nie zwalania z reżimów naukowości [4, s. 456]

Trzecia z wybranych kwestii poddanych pod dyskusję dotyczy wyzwania kom‑
pletnego badania. W kontekście wymiany symbolicznej nie powinno się go podej‑
mować, ze względu na to, że każde badanie nie jest odwzorowaniem rzeczywistości 
istniejącej poza badaczem, a raczej formą jej kształtowania w badaniu. Odwoływanie 
się do metanarracji (czyli spojrzenia z logicznie wyprowadzoną z niego wartością 
prawdy), do dialektyki (czyli szukania syntez) powinno zostać zastąpione delegity‑
mizacją głównych kodów programujących zachowania aktorów. Stosowane techniki 
powinny zmierzać do obniżenia wagi wypowiedzi respondentów, gdyż język pozostaje 
pod wpływem tak wielu czynników, że wypowiedź ma jedynie charakter przedmiotu 
wymiany symbolicznej z badaczem. Wydaje się, że kody metod nie mają charakteru 
uniwersalnego, co prowadzi do wniosku, że problem stosowania idio‑ i nomotetycz‑
nych podejść badawczych rozstrzygnięty jest na rzecz badań jednostkowych. Nic jed‑
nak nie stoi na przeszkodzie, by jednostkami były duże grupy społeczne, a metody były 
wzajemnie uzupełniane (badania jednostkowe łączone z badaniami uniwersalnymi). 

OiK 2014-02.indd   66 1-08-14   13:23:39



67ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2014 (162)

Wymiana symboliczna i jej konsekwencje dla metod badań problemów organizacji i zarządzania

Przyzwolenie na postmodernistyczny eklektyzm metod wymaga jednak od badacza 
głębokiej wiedzy o metodach łączonych w badaniu. Eklektyzm tego typu wymaga 
doskonałej identyfikacji łączonych fragmentów. To nie przypadkowe zestawienie, 
ale zestawianie metod, które prowadzi do krytycznej analizy istniejącej konwencji 
badawczej – do prowokacji intelektualnej wzbogacającej zbiór wiedzy o metodach. 
Łączenie, anektowanie nie jest wbrew pozorom przypadkowe lub dowolne. Jego istotą 
jest odkrywanie tego, co w osobnych sposobach postępowania badawczego nie zostaje 
ukazane. Problemem jest trudność w predykcji na odstawie takiego eklektycznego 
zestawienia. Wnioski stają się niespójne. Jednak z perspektywy postmodernistycznej 
predykcja zawsze obarczona jest ryzykiem wystąpienia zdarzeń przypadkowych, 
niedostrzegania słabych sygnałów. Koncentrowanie uwagi na kodach metod i ich 
krytyczna analiza niesie większą rozwagę w przewidywaniu przyszłości.

Syntezę powyższych spostrzeżeń ujęto w tabeli 2.

Tabela 2.  Trzy fragmenty badań naukowych w dwóch ujęciach

Zagadnienie 
związane 

z badaniami

Stanowisko 
modernistyczne

Stanowisko 
postmodernistyczne Przykład

środowiskowe 
wymagania 

poprawności warsztatu 
naukowego

Uzupełnie‑
nia założeń 
o zagad‑
nienia sym‑
bolicznego 
oznaczania 
i operacji na 
symbolach.

Poszukiwanie i od‑
krywanie nowych 
czynników rozwoju, 
wzrostu. Korzystanie 
z dorobku innych 
nauk („interdyscy‑
plinarność”). Wy‑
magania poprawno‑
ści operacjonalizacji 
i konstrukcji pytań 
badawczych.

Potrzeba zaprezento‑
wania logiki łączącej 
symboliczne oznaczenia 
wykorzystywane w ba‑
daniu (to nie to samo 
co paradygmaty, kon‑
cepcje). Dopuszczenie 
subiektywnej interpre‑
tacji takiej logiki (odkry‑
cia wzoru).

Zaufanie jako czynnik 
wzrostu efektywności 
relacji handlowych. Za‑
ufanie jest opisywane 
przy pomocy innych 
oznaczeń symbolicz‑
nych wspartych na lo‑
gice relacji sentymen‑
talnych. Efektywność 
opisywana jest na pod‑
stawie relacji racjonal‑
nych.

Logika konstrukcji zbio‑
rów symboli/znaków 
powinna być inter‑
pretowana osobno, 
w oderwaniu od logiki 
procesów samego zja‑
wiska, którego dotyczą. 
Technicznie można uka‑
zać swoją kompeten‑
cję poprzez zarys feno‑
menologii lub ewolucji 
(historii) badanego pro‑
blemu.

Możliwości 
nieprecyzo–
wania przed‑
miotu bada‑
nia.

Potrzebne są jedno‑
znaczne ustalenia 
terminologiczne 
i definicje.

Potrzebne jest ukazanie 
społecznego kontekstu 
terminów i definicji.

Definicja marki pra‑
codawcy opiera się 
na wielu poziomach 
przekształceń symboli 
terminów „marka” 
i „pracodawca”. Poszu‑
kiwanie precyzji przy 
formułowaniu marki 
pracodawcy obniża 
walory (inspiracja) róż‑
norodności symbo‑
licznego oznaczania 
przedmiotu wymiany 
(zaufanie, na co się wy‑
mienia/co się wymienia 
na zaufanie itd.).

Ukazanie wielości ozna‑
czeń, typologie wsparte 
na różnych kodach. 
Identyfikacja relacji 
w zbiorach kryteriów 
podziałów.
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Wyzwanie 
kompletnej 
metody.

Metanarracja. Para‑
dygmaty. Triangula‑
cja, dialektyka.

Oderwanie się od meta‑
narracji.
Eklektyzm metodolo‑
giczny jako prowoka‑
cja intelektualna. Ze‑
stawienie sprzecznych 
podejść, anektowanie, 
włączanie metod. Nie 
dialektyka. Obniże‑
nie wagi wypowiedzi 
respondentów jako 
podstawy wnioskowa‑
nia. Uwypuklenie wagi 
badań idiograficznych. 
Układanie opozycji me‑
todycznych w przepla‑
tające się i warunkujące 
się ciągi lub konfigu‑
racje.

badanie satysfakcji 
w oparciu o wyko‑
rzystanie koncepcji 
badania klimatu or‑
ganizacyjnego. bada‑
nie klimatu organi‑
zacyjnego w oparciu 
o zasady opisu róż‑
norodności przyrody 
i badania kultur.

Prezentacja ekspery‑
mentu z zakresu łącze‑
nia, anektowanie metod 
badania. Interpretacja 
wypowiedzi w opar‑
ciu sposoby, których 
źródłem jest metoda 
ugruntowana lub po‑
dobne. Krytycznie ana‑
lizowana możliwość 
przewidywania na pod‑
stawie zastosowanych 
metod wnioskowania/
rozumowania.

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie

Przedstawiona powyżej próba refleksji nad konsekwencjami zetknięcia się dwóch 
orientacji metodologicznych: modernistycznej i postmodernistycznej wpisuje się 
w dyskusję, która szczególnie intensywnie była prowadzona w latach 90. XX w. Kryzys 
2008 roku wskazał, że postmoderniści sugerowali problemy, z którymi aktualnie teoria 
organizacji i zarządzania ma do czynienia. Przestawiona analiza nie jest moderni‑
styczna, ale wykorzystuje postmodernistyczny dorobek do zarysowania odpowiedzi 
na pytanie o konsekwencje zmiany stanowiska badawczego na postmodernistyczne. 
Podjęto próbę analizy zestawienia różnic pomiędzy dwoma typami wymiany, a na 
tym tle sformułowano wskazówki dla przygotowania i realizacji badań. Tekst może 
jednak być traktowany jako:
a) niedoskonałe odbicie dyskusji, jaka odbywa się między światowymi nazwiskami 

z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz innych nauk na temat pozytywnego 
znaczenia postmodernizmu;

b) propozycje zmodyfikowania warunków poprawności metodologicznej prac 
naukowych z zakresu organizacji i zarządzania przy uwzględnieniu stanowiska 
wykraczającego poza modernistyczną perspektywę;

c) początek opracowania zilustrowanego szerszymi przykładami, komentarzami, 
wnioskami.
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WYMIANA SYMbOLICZNA I JEJ KONSEKWENCJE DLA METOD 
bADAń PRObLEMÓW ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Streszczenie

Od ponad 50 lat prowadzona jest dyskusja o wpływie postmodernizmu na ocenę wartości 
prac naukowych. Artykuł dotyczy jednego z rzadziej podejmowanych zagadnień – kwestii 
wpływu wymiany symbolicznej na treść założeń badań z zakresu organizacji i zarządzania. 
W wyniku porównania cech wymiany symbolicznej i ekwiwalentnej zostały sformułowane 
sugestie dotyczące założeń metodologicznych badań. Ten tekst uwypukla pozytywne aspekty 
postmodernizmu, choć autor zdaje sobie sprawę z zagrożeń płynących z postmodernistycznej 
fascynacji.

Słowa kluczowe: wymiana symboliczna, wymiana ekwiwalentna, 
metodologia badań, postmodernizm
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Janusz Strużyna

SYMbOLIC ExCHANGE THEORY IMPACT ON MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION RESEARCH METHOD

Abstract

The discussion, about postmodernism’s impact on the evaluation of scientific papers, has been 
conducted for more then 50 years. This article relates to one of the less discussed issues – the 
impact of symbolic exchange theory on the organization and management researches assump‑
tions. Author formulates original suggestions for methodological principles of the organization 
and management research, which are deduced from the results of the comparative analysis 
of features of symbolic and equivalent exchange. This text underlines the positive aspects of 
postmodernism, although the author is aware of the dangers of postmodern fascination.

Key words: symbolic exchange, equivalent exchange, methodology, 
postmodernism
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