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O ZARZĄDZANIU 

Wprowadzenie

Metodologia badań przyciąga zasłużoną uwagę, bowiem od trafności wyboru 
metod badawczych i rygorystycznego ich zastosowania zależy wiarygodność usta-
leń, wkład do nauki, a także w przypadku nauk stosowanych, do których zaliczają 
się przecież nauki o zarządzaniu, ich przydatność. Zagadnienia metodologiczne 
są więc bliskie tym wszystkim, którzy przygotowują prace awansowe, realizują pro-
jekty badawcze, publikują prace naukowe. Jednakże grono interesariuszy metodologii 
nauk jest znacznie szersze, bowiem obejmuje nie tylko odbiorcę uświadomionego, 
tj. innego badacza, lecz także odbiorcę utylitarnego o skromniejszym zwykle stanie 
świadomości metodologicznej.

Trwająca obecnie debata o paradygmatach odnosi się do najbardziej podstawo-
wego problemu metodologii, tj. istoty prawdy. Jedno stanowisko w tej debacie zakłada, 
że istnieje obiektywnie pojedyncza prawda, której istnienie wynika ze stabilności 
świata poznawanego oraz możliwości neutralnego badania zachodzących w nim 
zjawisk i procesów po to, by ustalić niezmiennie obowiązujące prawa [9]. Tak naj-
krócej można streścić stanowisko pozytywistyczne aspirujące do ideałów nauk ści-
słych. Drugie stanowisko w debacie o prawdzie zakłada, że istnieją różne i zmienne 
prawdy zależne od uczestników badanych zjawisk i procesów. Wobec tego ustalenie 
prawdy powinno polegać na zrozumieniu uczestników, co skutkuje także porzuce-
niem ambicji uniwersalistycznych. Tak najkrócej można scharakteryzować stano-
wisko interpretatywne.
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Pomiędzy paradygmatami mogą występować relacje sprzeczności, niewspółmier-
ności i krzyżowania się, rzadziej integrowania [19]. Prowadzi to do niekorzystnego 
z punktu widzenia rozwoju nauki zjawiska zamykania się poszczególnych wspól-
not badaczy na tych, którzy reprezentują inne paradygmaty. W rezultacie powstają 
spoiste wspólnoty przypominające plemiona [6]. Oprócz wzajemnego ignorowania 
się dochodzi także do intensywnego zwalczania odmiennych paradygmatów, czego 
przejawem najbardziej dolegliwym jest dogmatyzm recenzentów [18].

W ramach paradygmatów są jednak prowadzone burzliwe dyskusje, którym 
dotychczas poświęcono znacznie mniej miejsca w piśmiennictwie niż dyskusjom 
o przewadze jednego paradygmatu nad innymi. Celem niniejszego artykułu jest 
wypełnienie tej luki przez scharakteryzowanie problemów występujących w zasto-
sowaniach metod ilościowych przez badaczy publikujących w najlepszych wydaw-
nictwach światowych.

Osiągnięcie celu oparto na krytycznych publikacjach, w tym zawierających empi-
ryczne badania publikacji anglojęzycznych. Zidentyfikowano sześć problemów meto-
dologii badań ilościowych. Pierwsze trzy odzwierciedlają sekwencję realizacji badań 
ilościowych, tj.: gromadzenie danych, ich analizę oraz problem mocy statystycznej. 
Czwarty problem jest związany ze znaczeniem rygoru, a dokładniej z wpływem 
rygoru na znaczenie badań. Piąty problem dotyczy kształtu relacji pomiędzy zmien-
nymi. Choć można go wiązać z analizą danych czy kształtu relacji łączącej zmienne 
[8, 11], to jednak odnosi się do szczególnego zjawiska nadmiaru zmiennej wyjaśnia-
jącej [13]. Ostatni problem znany pod akronimem HARKing (ang. hypotheses after 
results are known, tj. stawianie hipotez, znając wyniki badań) stanowi głośne obecnie 
zagrożenie dla nauk o zarządzaniu, ponieważ narusza typową sekwencję badawczą 
w modelu hipotetyczno-dedukcyjnym.

1.  Problem gromadzenia danych – gdzie tkwią 
odpowiedzi?

Wydawać się może, że gromadzenie danych jest zagadnieniem podręcznikowym, 
które nie budzi sporów. Nic pozornie bardziej jednoznacznego niż potrzeba dostoso-
wania źródeł oraz postaci danych do rozpatrywanego problemu. Gdy jednak zbadać 
preferencje recenzentów i redaktorów, wyrażone w rzeczywiście stosowanych tech-
nikach gromadzenia danych w publikowanych badaniach empirycznych, to ujawnia 
się skłonność dla ogólnodostępnych baz danych. Porównując okres 1990–1993 do 
okresu 2002–2005, można zauważyć skromny wzrost liczby opublikowanych prac 
z zakresu zarządzania strategicznego wykorzystujących bazy danych uzyskane w dro-
dze ankietyzacji z 24,6% do 28,6% ogółu źródeł danych [15]. W tym samym czasie 
wykorzystanie eksperymentów staje się zupełnie wyjątkowe, gdyż występuje w 2% 
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publikacji. Badania terenowe oparte o dane archiwalne reprezentują pozostałą część, 
zdecydowanie dominującą. Można zatem zauważyć pewien wzrost popularności gro-
madzenia danych ankietowych, skierowanych ściśle na konkretne problemy, przy jed-
noczesnej, wyraźnej dominacji wykorzystania tych danych, które są dostępne. Innymi 
słowy, to nie problem determinuje typ i technikę gromadzenia danych, ale odwrot-
nie – to dostępne dane determinują wybór publikowalnego problemu badawczego.

Trzeba podkreślić, że dane ilościowe wykorzystywane w naukach o zarządzaniu 
nie mierzą bezpośrednio badanych zjawisk. Z wyłączeniem produktywności czy miar 
efektywności ekonomicznej, wiele innych zmiennych mierzy przejawy zjawiska, ale 
nie samego zjawiska. Przykładem może być innowacyjność. Definicja pojęcia odwo-
łuje się do zdolności, czy potencjału, albo motywacji do wprowadzania innowacji. 
Wobec tego pomiar innowacyjności samym jej przejawem jest głęboko zredukowany. 
Do tego stopnia, że w przypadku innowacji przełomowych może się okazać, że okres 
badania nie ujawnia ani jednej takiej innowacji. Co nie przekreśla innowacyjności 
organizacji, ale samą miarę. Ten problem rozpatruje się przy pomocy pionowej kore-
spondencji pomiędzy pojęciem a jego miarą, tj. rzetelności konstruktu.

Stosowanie miar, które są wynikiem procesu myślowego operacjonalizacji, czyli 
opracowania pośredniego wyrazu zmienności badanego pojęcia, zawiera nieuchron-
nie błąd stopnia korespondencji [14]. Wobec tego należy udowodnić rzetelność 
miary, czyli eliminację najprostszych przejawów błędu pomiaru, tj. mierzenia czegoś 
innego niż zjawisko zamierzone lub niemierzenia zjawiska badanego. Jakkolwiek więc 
metodologia przynosi rozwiązania w zakresie sprawozdawania ze stopnia, w jakim 
pomiar może zostać uznany za rzetelny, to jednocześnie godzi się na niedoskonałość 
w tym zakresie. Wobec tego wzmacnia się preferencja wobec danych zgromadzonych 
w już istniejących bazach danych, co otwiera możliwość testowania publikowanych 
wyników przez innych badaczy. W niektórych krajach rozwojowi statystyk ogólno-
dostępnych towarzyszy wysiłek tworzenia baz danych dedykowanych – rozmaitych 
obserwatoriów, których rola jest nie do przecenienia. Okazuje się bowiem, że sama 
dostępność takich baz danych – o aliansach, innowacyjności czy przedsiębiorczo-
ści – ułatwia prowadzenie pogłębionych badań empirycznych na dużych lub bardzo 
dużych próbach.

Podsumowując debatę o gromadzeniu danych, można zauważyć ścieranie się 
dwóch stanowisk: jedno nawołuje do gromadzenia baz danych dedykowanych kon-
kretnemu problemowi badawczemu, drugie nawołuje do wykorzystania powszechnie 
dostępnych danych, przedkładając możliwość replikacji przez innych badaczy nad ich 
trafność względem badanego problemu. W tle tej debaty trzeba ulokować pragma-
tykę prowadzenia badań empirycznych, w której kosztorysach tworzenie baz danych 
staje się coraz poważniejszą pozycją. Stąd stanowiska kompromisowe, wspomagane 
przez bezkosztowe platformy akademickie, mające gromadzić bazy danych uzyskane 
w trakcie realizacji badań po to, by udostępniać je innym badaczom.
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2. Problem analizy danych – rosnąca złożoność

Analiza danych zmierza do ujawnienia lub potwierdzenia relacji pomiędzy zmien-
nymi, które odzwierciedlają badane wzorce związków zachodzących pomiędzy ele-
mentami badanych procesów. Sama jakość baz danych pogłębia problem pionowej 
korespondencji, który zachodzi nie tylko pomiędzy pojęciem, konstruktem a jego 
miarą, lecz także pomiędzy hipotetycznym prawem a jego liczbowym odzwiercie-
dleniem. Odrębnym problemem jest jednak stopień złożoności stosowanych tech-
nik analizy danych.

Ilościowy ogląd publikacji wskazuje na zdecydowaną preferencję analizy regresji, 
która znajduje zastosowanie w ponad 42% prac empirycznych publikowanych w latach 
1995–1997 w naukach o zarządzaniu [17]. Druga pod względem popularności okazuje 
się prosta analiza kowariancji, stosowana w prawie 14% publikowanych prac. Choć 
analiza szeregów czasowych (7,5%), a szczególnie modeli strukturalnych (8,7%), znaj-
dowały się nisko pod względem zastosowania w publikowanych pracach, to jednak 
dynamika wzrostu w okresach 1985–1987 do 1995–1997 coraz bardziej złożonych, 
by nie powiedzieć wyrafinowanych technik analizy danych, jest imponująca. Ta ten-
dencja zapoczątkowana trzy dekady temu nadal się rozwija. Przenika także na grunt 
badań polskich, o czym świadczy na przykład popularność modeli strukturalnych 
w badaniach realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Zwolennicy 
rosnącej złożoności technik analizy danych podnoszą ich przewagę nad prostymi 
technikami, zwłaszcza gdy uwzględnić naturę związków zachodzących pomiędzy 
zmiennymi – nieliniowe, przedziałowo zmienne, dyskretne itd.

Drugie stanowisko w tej dyskusji skupia uwagę na podstawowym problemie rze-
telności, którego rozwiązanie nie może polegać na zastosowaniu pojedynczej tech-
niki, ale powinno odwoływać się do triangulacji technik analizy danych. Zachodzi 
niebezpieczeństwo nierównomiernego rozwoju pojedynczej techniki analizy danych, 
przy jednoczesnym odchodzeniu od triangulacji innymi technikami, opartymi także 
na innych klasach danych.

Wyrafinowanie technik analizy danych można określić, rozpatrując złożoność 
badanych modeli. Przejawy złożoności modeli są dwa, tj.  liczba zmiennych oraz 
rodzaj łączących je relacji. Oceniając stopień wyrafinowania badań nad przedsiębior-
czością [5], uwzględniono obok rosnącej w czasie liczby zmiennych także ujmowanie 
w badanych modelach zmiennych moderujących oraz pośredniczących. Stwierdzono, 
że liczba modeli uwzględniających zmienne moderujące oraz liczba zmiennych kon-
trolnych w okresie 2000–2002 względem 2005–2007 podwoiła się. Występuje więc 
wyraźna skłonność do testowania coraz bardziej złożonych modeli coraz bardziej 
wyrafinowanymi technikami analizy danych, takimi jak modele równań struktural-
nych czy metoda cząstkowych najmniejszych kwadratów [18].
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Problem wyrafinowania technik analizy danych wyraża troskę o trafność zewnętrz-
 ną ocenianą wyłącznie z perspektywy statystycznej, obniżając znaczenie uzyskanych 
wyników dla praktyki gospodarczej. Prowadzi to w prostej linii do problemu trzeciego, 
polegającego na fetyszyzowaniu mocy statystycznej, a dalej do problemu czwartego, 
który przedkłada rygor nad znaczenie.

3. Problem mocy testu – zbyt wiele o zbyt niewielu

Badania ilościowe polegają na testowaniu hipotez. Dlatego też podstawowym 
wymogiem formułowania hipotez jest ich testowalność. Oczekuje się od testu empi-
rycznego, aby pozwolił na poprawne wnioskowanie. Wobec tego należy uniknąć 
dwóch możliwych błędów: błędnego odrzucenia hipotezy H0 (typ 1) lub błędnego 
przyjęcia hipotezy H0 (typ 2). W badaniach naukowych standardowo przyjmuje się 
prawdopodobieństwo popełnienia błędu typu 1 na poziomie 5%, rzadziej 1%. Jeśli 
chodzi o błąd typu 2, to istnieje bezpośredni związek pomiędzy prawdopodobień-
stwem popełnienia tego błędu a wielkością próby.

Im większa próba, tym mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu typu 2. 
Tłumaczy to dążenie do zwiększania wielkości próby zaobserwowane w naukach 
o zarządzaniu: porównując okres 1986–1987 do okresu 2006–2007, wielkość próby 
wzrosła z 300 do 7 578 obserwacji [3]. Badacze dążą więc do zwiększenia mocy swoich 
testów przez zwiększenie liczebności prób. W sensie statystycznym jest to dążenie pra-
widłowe i potrzebne. Ma wprawdzie ujemne skutki finansowe, bowiem ciągły wzrost 
liczebności prób nieuchronnie staje się kosztowny, zwłaszcza w warunkach groma-
dzenia danych dedykowanych konkretnemu problemowi badawczemu. W przypadku 
korzystania z istniejących baz danych koszty jawią się jako problem mniej dolegliwy.

Tendencji do zwiększania mocy testów nie towarzyszy jednak trafność wewnętrzna 
i trafność konstruktów. Występuje wręcz zjawisko odwrotne: podczas gdy rośnie 
moc testów, jednocześnie spada zainteresowanie badaczy trafnością [17]. Przeja-
wem tego spadku zainteresowania jest spadek w okresie 1996–1997 w porównaniu 
do 1986– 1987 liczby publikacji, w których w ogóle znajdują się dane o trafności kon-
struktów, a jednocześnie spadek częstotliwości stosowania miar trafności dyskry-
minacyjnej, konwergentnej i predykcyjnej. Zatem statystyczne aspekty przesłaniają 
troskę o poprawność metodologiczną badań empirycznych, a dokładniej wielkością 
próby przesłania się niedoskonałości miar i modeli.

Ponadto wzrostowi wielkości prób towarzyszy inne zjawisko, a mianowicie spadek 
siły korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi ze średnio 0,22 do 0,17 [3], czy według 
innych badań do 0,09 [18]. Wielkość prób pozwala na ujawnianie jako statystycz-
nie istotnych nawet słabych korelacji, otwierając pole do badania coraz to drobniej-
szych efektów. To ważna możliwość ze względu na narastającą ilość wiedzy w nauce.
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Jednakże występuje zagrożenie natury teoriotwórczej. Postępujące badanie coraz 
mniejszych efektów i coraz słabszych korelacji, choć statystycznie biorąc możliwe, 
prowadzi w stronę ustaleń o coraz mniejszym znaczeniu. Skrajnie rzecz biorąc, posłu-
gując się wielką próbą jest możliwe ustalenie efektów o niskim lub żadnym znacze-
niu dla teorii, a dla menedżerów tym bardziej. Tego typu badania są wręcz nazywane 
szumem badawczym [18]. Zamiast więc podnieść prestiż i wiarygodność naszej dys-
cypliny wiedzy w oczach menedżerów, tendencja ta może prowadzić do jego obni-
żenia. W rezultacie bowiem uruchamia się proces publikowania wyników badań, 
dzięki którym wiemy coraz więcej o coraz mniej znaczących czynnikach [3]. Ułoże-
nie z nich spójnego obrazu staje się coraz trudniejsze, bowiem publikacje dostarczają 
swoistych „okruchów wiedzy” [7].

4. Problem rygoru – jakie to ma znaczenie?

Troska o związek nauk o zarządzaniu z praktyką zarządzania organizacjami nie jest 
zjawiskiem nowym, rozmaite obawy wyraża się od wielu dekad [20]. Wspólnym ich 
mianownikiem jest konstatacja, że wpływ badań, a nawet teorii nauk o zarządzaniu 
na praktykę menedżerską jest słaby albo wręcz nieistniejący. Wskutek tego powstaje 
wątpliwość co pozornego napięcia występującego pomiędzy rygorem metodologicz-
nym a znaczeniem ustaleń badawczych dla menedżerów.

Formalnie rozumiany rygor metodologiczny wywołuje dobrze już rozpoznane 
problemy w procesie komunikowania się badaczy z praktykami. Formalizacja eko-
nometryczna realizowanych badań, dążenie do nadania możliwie eleganckiej mate-
matycznie formy rozpoznawanym modelom czy nawet sprawozdawanie z testów 
rzetelności znajdują wnikliwych odbiorców akademickich [14]. Jednocześnie jednak 
formalizacja przyczynia się do utrudnienia komunikacji z menedżerami. Trudno 
jednak uznać ten argument za wystarczający dla poparcia stanowiska zwolenników 
zwiększania znaczenia badań o istotnym znaczeniu dla praktyki menedżerskiej, kosz-
tem rygoru metodologicznego.

Upraktycznienie badań wyraża ich podporządkowanie problemom menedże-
rów [20]. Warunkuje to przydatność uzyskanych wyników dla podnoszenia sprawności 
zarządzania. Ale jest niezbędne wtedy, gdy odbiorcą wyników badań jest menedżer. 
Natomiast gdy są one kierowane do innych badaczy, to praktyczność zastosowania| 
czy nawet odległe implikacje menedżerskie przestają stanowić ważną kwestię. Naj-
łatwiej zauważyć to przesuwanie akcentów w typowej strukturze artykułów publi-
kowanych na liście JCR. Część metodyczna jest zwykle wyraźnie wyodrębnioną 
i objętościowo znaczącą sekcją. Ze względu na jej umiejscowienie pomiędzy ramami 
teoretycznymi badań a ich wynikami stanowi ona wręcz oś typowej publikacji. Tym-
czasem implikacje menedżerskie są zwykle umieszczane w zakończeniu, co najwy-
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żej jako wyodrębniony jego punkt. Praktyka publikacyjna nauk o zarządzaniu jest 
więc wyraźnie nakierowana na odbiorcę akademickiego. Wobec tego dyskusja rygor 
metodologiczny a znaczenie jest właściwie dławiona praktyką redakcji i recenzentów 
jednoznacznie opowiadających się za prawidłowością metodologiczną. Pojawiające 
się gdzieniegdzie głosy nawołujące do większej troski o stosowalność wyników badań 
pozostają skrajną mniejszością.

Rezultatem skupienia uwagi na rygorze metodologicznym jest dbałość o dobór 
i zastosowanie prawidłowych technik analizy danych. W przypadku testowania 
hipotez łączących dwie zmienne lub dwa zbiory zmiennych niezbędnym krokiem 
jest precyzyjna ich izolacja względem innych czynników: kontekstowych, latentnych 
itd. Rygor metodologiczny wymusza więc celowe oderwanie badanych zmiennych 
od otoczenia, w którym typowo się one manifestują. Zabieg ten wyraża typowe dla 
badań ilościowych dążenie do redukcji złożoności. Rezultatem prawidłowego wyod-
rębnienia zmiennych jest uzyskanie wąskich definicji i rozdrobionych zmiennych 
[4], a dalej niewystępującego w praktyce menedżerskiej obrazu rzeczywistości, lub 
też uzyskanie stosunkowo słabych poziomów asocjacji zmiennych. Zwykle obydwa 
te zjawiska nakładają się na siebie, poważnie obniżając postrzeganą przez menedże-
rów aplikacyjność uzyskanych wyników.

Debata rygor a znaczenie jawi się jako sztuczna. Zwolennicy rygoryzmu metodo-
logicznego w znaczeniu formalnym twierdzą, że tylko rygorystycznie przeprowadzone 
badanie daje wiarygodne wyniki, a przez to rzetelną wiedzę o badanej rzeczywistości. 
Jednak ci sami zwolennicy odwracają się od praktyków, nie adresując do nich swo-
ich publikacji i odrealniając uzyskane wyniki. Jednocześnie stanowisko wyrażające 
troskę o znaczenie uzyskanych wyników jest w znacznym stopniu wakujące, bowiem 
to przedstawiciele badań interpretatywnych je wyrażają.

5. Problem efektów nadmiaru

Badanie związku zmiennych coraz częściej obejmuje także próbę ustalenia kształtu 
relacji, która je łączy. Dążenie to ułatwia powszechne stosowanie pakietów oprogramo-
wania do analizy danych. Jednocześnie przeważa formułowanie hipotez w uprosz  czony 
sposób, który zawiera predykcję wzrostu wartości jednej zmiennej przy jednoczesnym 
wzroście/spadku wartości drugiej zmiennej. Takie sformułowanie pozwala na testo-
wanie wielu funkcji łączących zmienne, od prostych liniowych po bardziej potęgowe 
czy wykładnicze. Tymczasem nawet korzystnie oddziałujące czynniki w znacznych 
ilościach mogą przynosić efekty ujemne [13]. Innymi słowy, w niektórych przedzia-
łach zmiennej wyjaśniającej zmienna wyjaśniana będzie rosła, ale w innych będzie 
malała. Zjawisko to potwierdzono w badaniach przywództwa, dywersyfikacji przed-
siębiorstw, tempa wzrostu firm czy projektowania wzbogaconych stanowisk pracy.
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Zagadnienie przedziału zmienności badanej zmiennej wydaje się wobec tego 
kluczowe dla rozwoju nauk o zarządzaniu. Tymczasem można odnotować zdecydo-
waną dominację formułowania hipotez, które wyraża przekonanie o liniowej rela-
cji pomiędzy zmiennymi. Dyskusja o potrzebie badania wpływu zmian zmiennej 
wyjaśniającej na wyjaśnianą dla wartości skrajnie niskich i skrajnie wysokich została 
wywołana zupełnie niedawno. Implikuje ona istnienie punktów przegięcia, tj. takich 
wartości, przy których dalszy wzrost wartości jednej zmiennej przestaje przynosić 
wzrosty/spadki zmiennej wyjaśnianej. Właśnie te punkty przegięcia mają kluczowe 
znaczenie menedżerskie.

6. HARKing – stawianie hipotez, znając wyniki

Akronim HARKing pojawił się w literaturze psychologii prawie 20 lat temu [10] 
jako wyraz troski o jakość publikowanych prac i rozwój dyscypliny. Okazuje się, że 
aż 73% hipotez znalazło pełne potwierdzenie w zgromadzonych danych [18]. Tak 
dobry wynik budzi wątpliwości, czy hipotezy nie zostały sformułowane dopiero 
po przeprowadzeniu analiz baz danych zmierzających do ustalenia występowania 
związków pomiędzy zmiennymi. Badanie podejrzanych praktyk badawczych w 104 
wydziałach amerykańskich szkół biznesu posiadających uprawnienia do nadawa-
nia stopnia doktora wskazuje, iż zjawisko to upowszechniło się i na gruncie nauk 
o zarządzaniu [2]. 90% respondentów stwierdza, że spotkało się z takim zjawiskiem. 
Nawet jeśli ta ocena jest przesadna, to wyraża ona obawę o wiarygodność i świado-
mość presji wywieranych na badaczy.

Zidentyfikowano wiele postaci tego zjawiska. Na przykład rozpoczynanie procesu 
analizy danych bez przygotowania literaturowego, uzasadnienia hipotez czy wypro-
wadzenia modelu, a skupieniu się na testowaniu wielu pozbawionych podstaw teo-
retycznych [16]. Nie zachodzi tu liniowa sekwencja postępowania badacza, który 
rozpoczyna od przypuszczeń odnośnie związków pomiędzy zmiennymi czy prze-
biegu badanego zjawiska na podstawie wcześniejszej literatury, a następnie testuje 
te przypuszczenia. Zamiast tego hipotezy proponowane są ex post, a część literatu-
rowa badania opracowywana dla uzasadnienia uzyskanych wyników [10], co prze-
czy samej istocie testowania.

Innym przejawem może być przeformułowanie hipotez wówczas, gdy testy wskazują 
na konieczność ich odrzucenia. Zamiast więc sprawozdać z rzeczywiście przeprowa-
dzonych badań, co może także oznaczać przedstawienie falsyfikacji sformułowanych 
hipotez, badacz zmienia ich brzmienie, znając wyniki badań [10]. Przyczyny takiego 
postępowania są często związane z wyraźnymi rekomendacjami redaktorów albo 
recenzentów [18]. Rekomendują oni takie formułowanie hipotez, aby znajdowały 
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potwierdzenie, bowiem postrzega się potwierdzanie jako sukces, a odrzucenie jako 
porażkę badacza. Zupełnie błędnie zresztą.

HARKing podważa zaufanie do wyników badawczych. Wynika jednak ze splotu 
presji na publikowanie, którą odczuwa również polskie środowisko, jak też presji 
na przedstawianie potwierdzonych hipotez. W rezultacie sama istota badań ilościo-
wych jest pogwałcona.

Podsumowanie

Zapowiedziane tytułem artykułu kierunki doskonalenia wyrażają potrzebę kształto-
wania bardziej odpornych na niedoskonałości praktyk badawczych. Metody ilościowe 
są przecież nieodzowne dla postępu nauki. Jednakże sposób ich stosowania w najlep-
szych wydawnictwach światowych podlega coraz głośniejszej krytyce. Dotyczy ona 
kluczowych etapów badań empirycznych, tj.: gromadzenia danych, ich analizy oraz 
testów statystycznych. Dwa kolejne mają istotny wpływ na użyteczność badań nauk 
o zarządzaniu oraz kompletność ich ustaleń. Ostatni problem ma wymiar etyczny 
i silnie oddziałuje na postrzeganą w otoczeniu wiarygodność dyscypliny.

Za pozytywne zjawisko można uznać stosowanie się wspólnoty badawczej do 
apeli o zmiany praktyk metodycznych, zgłaszane w krytycznych pracach przeglądo-
wych [5]. Pojawiają się też liczne postulaty doskonalenia metodologii nauk o zarzą-
dzaniu [1]. Co ciekawe, na miejscu pierwszym znalazło się przyspieszenie rozwoju 
teorii zarządzania, zwłaszcza przez formułowanie górnych i dolnych wartości bada-
nych zmiennych. Realizacja tego postulatu wzmocni teorię przez ujawnienie granic 
jej prawomocności i falsyfikowalność stawianych tez.

Selektywność poglądów wyrażonych w przywołanej tu literaturze empirycznej, 
a także ich aktualność stanowi ograniczenie prawomocności stawianych tu wnio-
sków. Inne tego typu przeglądy, dokonywane w subdyscyplinach nauk o zarządzaniu, 
przynoszą podobne wnioski, potwierdzając istnienie problemów, choć w różnej skali. 
Warto identyfikować dylematy i obserwować tendencje rozwojowe. Dotyczy to nie 
tylko problemów znanych od dawna, lecz także zjawisk nowych. Na przykład możli-
wość korzystania z bardzo dużych baz danych, tzw. big data, odmieni oblicze badań 
ilościowych. Okaże się bowiem, że możliwe są badania całych populacji w długich 
okresach. Jednocześnie wywołuje to nowe wyzwania dotyczące dostępu do tych baz 
danych, możliwości replikacji uzyskanych wyników czy transparentności procesu 
gromadzenia danych. Dyskusja o doskonaleniu metod ilościowych stanowi wartość 
samą w sobie, przyczyniając się do rozkwitu nauk o zarządzaniu.
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W KIERUNKU ROZWOJU BADAŃ ILOŚCIOWYCH W NAUKACH 
O ZARZĄDZANIU

Streszczenie

Debata metodologiczna ogniskuje się nazbyt często wokół napięć pomiędzy paradygmatami, 
sprowadzając metodologię do zajmowania stanowiska na rzecz paradygmatu pozytywistycz-
nego lub interpretatywnego. Tymczasem wewnątrz tych paradygmatów także występują 
wyzwania ogniskujące uwagę badaczy. Artykuł skupia się na sześciu wybranych problemach 
występujących w badaniach nauk o zarządzaniu realizowanych metodami ilościowymi. Doty-
czą one kolejno: 1) gromadzenia danych dostępnych kosztem dedykowanych; 2) rosnącego 
wyrafinowania technik analizy danych; 3) nadmiernej koncentracji na mocy testów staty-
stycznych osiąganej wzrostem wielkości prób; 4) preferencją rygoru formalnego względem 
znaczenia praktycznego; 5) niedocenienia efektów nadmiaru badanych czynników oraz 
6) manipulowania hipotezami ze względu na faktycznie uzyskane wyniki empiryczne. Wymie-
nione problemy otwierają pole do doskonalenia dotychczasowej praktyki stosowania metod 
ilościowych w naukach o zarządzaniu, a także wzrostu zainteresowania tworzeniem teorii.

Słowa kluczowe: metodologia, ilościowe, testowanie, harking
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TOWARDS THE ENHANCEMENT OF QUANTITATIVE METHODS 
IN MANAGEMENT RESEARCH

Abstract

The methodological debate in management field revolves around positivist versus interpre-
tivist paradigms, bringing it down to arguing for or against each one. However, a number 
of concerns are discussed within those paradigms. This paper focuses on six issues which 
attract concern in academia: 1) data gathering from available rather than dedicated data-
bases; 2) increasing sophistication of data analysis techniques; 3) insisting on statistical power 
through sample size; 4) preference of formal rigor over relevance; 5) overlooking the too-
much-of-a-good-thing effect and 6) formulating hypotheses after results are known. Those 
concerns open ways to develop the practice of quantitative research in management, as well 
as foster theory building.

Key words: methodology, quantitative, testing, harking
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