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METAFORY, MODELE I TEORIE SIECI 
W NAUKACH O ZARZĄDZANIU1

Wprowadzenie

Sieci stały się szeroko rozpowszechnioną koncepcją, zarówno w życiu społecznym, 
jak i ekonomicznym. Z tego też względu przez niektórych autorów zostały uznane 
jako „definiujący paradygmat współczesnej ery” [19, s. 13] czy też jako „dominu-
jąca metafora naszych czasów” [7, s. 278]. Nie jest jednak pewne, czy popularność 
i wykorzystywanie koncepcji sieci w ostatnich latach w różnych obszarach badaw-
czych w zarządzaniu przyczyniły się do rozwoju spójnej teorii sieci, czy raczej do 
jeszcze większej jej defragmentacji. Pojawia się również wątpliwość, czy osiągnięto 
w naukach o zarządzaniu konsensus co do tego, czym faktycznie sieć jest, czy raczej 
należy założyć, że w różnych kontekstach sieć może mieć różne znaczenie. Wydaje 
się, że główną przyczyną tego stanu rzeczy jest różny poziom abstrakcji autorów sto-
sowany przy konceptualizacji sieci. Dla części z nich istnienie sieci jest ewidentne. 
Stanowią one przejaw nowoczesnego życia, zaś głównym problemem jest rozwinię-
cie efektywnych metod i technik zarządzania, odpowiednich dla relacji w sieciach 
w ramach i między sieciami organizacyjnymi. Według innych autorów sieciom brakuje 
odpowiedniego teoretycznego i empirycznego wsparcia niezbędnego, aby mogły one 
wyjaśniać rzeczywistość i stać się nowym paradygmatem w zarządzaniu [20]. W tym 
podejściu sieć jawi się bardziej jako metafora pełniąca wspierającą rolę w myśleniu 
o zachodzących zjawiskach.

W artykule przyjęto, że koncepcja sieci w zarządzaniu pełni raczej rolę parasola 
obejmującego luźne tematycznie pojęcia, aniżeli spójny i konkretny aparat pojęciowy 
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nauki. Rozwój teorii wymaga jednak konsensusu i dojścia do powszechnie akcepto-
walnej bazy pojęciowej, bez której trudno mówić o rozwoju spójnej teorii sieci w danej 
dyscyplinie nauki. W artykule tym podjęto próbę odpowiedzi na dwa następujące 
pytania: czy w naukach o zarządzaniu istnieje powszechne akceptowalna baza koncep-
cyjna, którą badacze sieci mogą wykorzystać do badań w różnych kontekstach? Jakie 
są różnice w stosowanych w zarządzaniu podejściach badawczych do sieci? Wydaje 
się, że tylko wtedy, gdy zaakceptowany zostanie aktualny stan koncepcyjnego roz-
woju sieci, będzie można zacząć organizować lub budować wokół niego spójną teorię.

1. Sieci – od metafory do grafu

Różnorodność podejść do istoty sieci jest powodem niejednoznacznej konceptu-
alizacji sieci. Wiąże się to z podkreślanym w literaturze polimorfizmem i wielowy-
miarowością sieci [14, s. 42–54]. Wskazuje się także na często niejasny ontologiczny 
status badanych sieci [2].

W pojmowaniu sieci przez badaczy można zaobserwować trzy główne podejścia: 
metaforyczne, graficzne oraz matematyczne. W pierwszym podejściu termin „sieć” 
jest stosowany jako metafora nowych zjawisk organizacyjnych, związanych przede 
wszystkim ze zmianą orientacji teoretyków z relacji diadycznych na konstelację, port-
fel czy też system relacji utrzymywanych przez organizację (w tym przedsiębiorstwo). 
To podejście w znacznym stopniu odpowiada zjawisku sieci strategicznych, repre-
zentowanego silnie w teorii nauk o zarządzaniu. Bezpośrednio także odwołuje się do 
pośredniej, między rynkiem i hierarchią, formy koordynacji (governace mode), jaką 
jest sieć. W tym ujęciu sporym wyzwaniem wydaje się jednoznaczne rozróżnienie 
między sieciami międzyorganizacyjnymi a organizacjami sieciowymi, koordyno-
wanymi od środka i złożonymi z więzi między odrębnymi podmiotami prawnymi. 
Zdaniem części autorów przedsiębiorstwa sieciowe czy organizacje sieciowe nie 
powinny być uznawane jako sieci międzyorganizacyjne [18, s. 14] lub powinny być 
traktowane jako odrębny typ sieci podlegający innym teoretycznym mechanizmom 
wyjaśniającym [25]. Innym wyzwaniem jest problem granic i celu sieci [9; 12]. Zda-
niem części autorów sieci stanowią nieskończone obiekty, ewentualnie tworzą sieć 
sieci. Zdaniem innych założenie, że „wszystko jest siecią”, jest zjawiskiem niebez-
piecznym [24] i należy identyfikować specyficzne cechy sieci, w tym określony cel lub 
interes uczestników sieci, które powinny być spełnione, aby dane zjawisko nazwać 
siecią [14, s. 42]. Według W. Czakona [13] badania sieci powinny charakteryzować 
się następującymi wyróżnikami: koordynacją wieloraką, rentą sieciową, struktura-
lizmem i zdolnością sieciową (kształtowanie relacji).

Wskazane problemy definicyjne świadczą o dominującym metaforycznym uję-
ciu zjawiska sieci w naukach o zarządzaniu, któremu towarzyszy brak wymogu 
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precyzyjnych metod i danych w badaniach tak ujmowanych sieci, w przeciwień-
stwie do dwóch pozostałych ujęć sieci: graficznego i matematycznego. Najważniej-
sze dylematy w kształtowaniu pojęcia sieci w naukach o zarządzaniu przedstawiono 
na rysunku 1.

Rysunek 1. Główne dylematy w definiowaniu sieci w naukach o zarządzaniu
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Graficzne podejście sieciowe odwołuje się do próby wiernego odzwierciedle-
nia struktury powiązań wewnątrz przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw z innymi 
zewnętrznymi podmiotami. Dążeniem jest tu swoiste „mapowanie” czy też „obra-
zowanie” sieci [1; 11]. W naukach o zarządzaniu pionierem tego podejścia była 
szwedzka szkoła marketingu przemysłowego skupiona wokół naukowego stowarzy-
szenia IMP (Industrial Marketing and Purchasing Group). Równolegle rozwijał się 
nurt badawczy sieci wykorzystujący z czasem wsparcie informatyczne, umożliwia-
jące graficzną prezentację badanych sieci. Graficzne odzwierciedlenie sieci wymaga 
znacznie dokładniejszego zasobu danych niż badanie sieci na poziomie metaforycz-
nym. W ujęciu tym szczególnie istotna staje się struktura sieci konceptualizowana 



82 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2018 (181)

Justyna Światowiec-Szczepańska, Arkadiusz Kawa  

w kategoriach węzłów oraz łączących ich więzi, a także strukturalny wzorzec, który 
wynika z tych powiązań.

Trzecie podejście odwołuje się do traktowania sieci w kategoriach matematycz-
nych, które skupia się na zastosowaniu teorii grafów i matematycznych narzędzi do 
analizy struktur sieciowych, często uważanych za ważniejsze niż sam kontekst sieci. 
Przykładem są badania w zakresie sieci złożonych, w tym modeli małego świata czy 
sieci dowolnie skalowanych. Za szczególnie użyteczne w naukach o zarządzaniu uważa 
się podejście pośrednie, dążące do graficznego odzwierciedlenia sieci przy zastoso-
waniu tylko niezbędnych danych sieciowych i narzędzi matematycznych.

W kontekście tak różnych podejść w rozumieniu sieci pojawia się pytanie o ich 
rozłączność. Czy możliwe jest, że podejścia te przenikają się w sposób wyznacza-
jący tendencję w zakresie przyszłego kierunku badań sieci w zarządzaniu? Pojawia 
się także pytanie, na ile matematyczne ujęcie sieci, często utożsamiane ze struktura-
lizmem, jest przyszłościowym kierunkiem rozwoju badań i teorii sieci w zarządza-
niu. W literaturze pojawiają się bowiem głosy o ograniczeniach takiego podejścia 
w badaniach zjawisk w zarządzaniu [10].

2. Pochodzenie sieci – emergentne czy intencjonalne?

Istotnym, aczkolwiek często pomijanym w rozważaniach aspektem sieci jest 
źródło determinujące jej strukturę lub funkcjonowanie. Zasadniczo można mówić 
o sieciach determinowanych endogenicznie lub egzogenicznie. Pierwszy rodzaj jest 
zwykle kojarzony z sieciami koordynowanymi intencjonalnie przez jednego lub wię-
cej uczestników (organizację) sieci, co oznacza świadome, rozmyślne i celowe dzia-
łanie zmierzające zarówno do poprawy wyników indywidualnych, jak i całej sieci. 
Z tym ujęciem wiąże się dychotomiczna perspektywa sieci, w której wyróżnia się sieci 
emergentne oraz orkiestrowane [23]. Sieci emergentne są opisywane w kategoriach 
zmian w otoczeniu, które skłaniają jednostki do postrzegania współzależności w osią-
ganiu zbliżonych celów. Sieci takie, często samoorganizujące się, tworzą struktury 
charakterystyczne dla małego świata. Obok licznych charakterystyk jakościowych 
są one przedmiotem nurtu badawczego skłaniającego się w kierunku matematyzo-
wania sieci. Mimo różnych źródeł determinujących sieci pojawiają się w literaturze 
próby łączenia sieci intencjonalnych z emergentnymi, których podstawą jest ewolu-
cja sieci i związana z nią dynamika wpływająca na przekształcanie sieci emergent-
nych w intencjonalne [15].
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3.  Mechanizm sieciowy odpowiadający za sukces 
– przepływy czy architektura?

Istotnym wyborem badacza jest ustalenie mechanizmu sieciowego, który według 
niego wyjaśnia sytuację jednostek uczestniczących w sieci. Borgatti i in. [4] wska-
zują na dwa główne modele sieci, za którymi kryje się przyczyna sukcesu lub porażki 
aktora (w znaczeniu uczestnika sieci): modele przepływów w sieci i modele archi-
tektury sieci. Głównym kryterium różnicującym te modele jest sposób, w jaki trak-
towane są więzi, a zwłaszcza ich funkcja.

W pierwszym podejściu, określanym mianem modelu przepływów w sieci, uwaga 
jest skoncentrowana na zasobach, które przepływają przez więzi. Model przepły-
wów dotyczy zatem sieci, w których więzi są traktowane niczym kanały, przez które 
przepływają różnego rodzaju zasoby – od informacji, przez zasoby materialne, aż 
po wirusy komputerowe. Zaskakująco wiele teorii opiera się właśnie na założeniu 
przepływów. Typowym przekładem są sieci informacyjne, w których węzły z dużą 
liczbą bezpośrednich więzi są bardziej eksponowane na pozyskanie informacji niż 
węzły z niewielką liczbą analogicznych więzi. W sieciach, rozpatrywanych jako 
modele przepływów, istotne są także więzi pośrednie i długość tzw. ścieżek. Szcze-
gólnie mocno kwestia ta jest eksponowana w tradycji badań kapitału społecznego, 
zgodnie z którą społeczna pozycja w sieci jest uzależniona od dostępu do zasobów, 
w tym głównie do informacji.

Model architektury sieci natomiast jest skoncentrowany na strukturze sieci lub, 
w przypadku sieci ego, na konfiguracji więzi. Więzi postrzegane są tu jako części 
szkieletu, który tworzy strukturę dla określonego systemu. Podejście to zwane jest 
też topologicznym [2], pomija bowiem aspekt treści więzi, natomiast koncentruje 
się na wzorcu powiązań. W tym typie modeli sieci uwaga koncentruje się na powią-
zaniach, które powodują dopasowanie lub koordynację działań określonych węzłów 
do działań innego pojedynczego węzła, najczęściej z większymi zdolnościami. Ten 
obszar badań może dotyczyć zarówno kooperacji, jak i władzy [8], w tym możliwo-
ści kontroli powstałych np. w wyniku luk strukturalnych. W przypadku systemów 
społeczno-kulturowych powiązania między podmiotami pełnią funkcję społecznych 
mechanizmów kontroli, umożliwiających np. wyłonienie się organizacji sieciowej. 
Ten aspekt analizy sieciowej znajduje szerokie zastosowanie zwłaszcza w badaniach 
wewnątrzorganizacyjnych sieci złożonych korporacji.

Interesująco na tym tle przedstawia się teoria osadzenia i teoria luki strukturalnej 
Burta [6]. Mianowicie różnicę między modelem topologicznym a modelem przepływu 
sieci można luźno odnieść do osadzenia strukturalnego i relacyjnego. Sukces tego 
pierwszego wynika bowiem z zajmowanej pozycji w strukturze sieci, drugiego nato-
miast – z kapitalizacji społecznej wynikającej z bezpośrednich przepływów określonych 
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zasobów. Ciekawie jawi się także teoria luk strukturalnych. Korzyści informacyjne 
i kontrolne, wynikające z zajmowania luki strukturalnej, dotyczą bowiem obydwu 
modeli sieci i dobrze ilustrują różnice między nimi. Argumenty przemawiające za 
informacyjnymi korzyściami dotyczą możliwości dostępu do nieredundantnej infor-
macji i odwołują się do modelu przepływów w sieci, natomiast argumenty dotyczące 
korzyści z kontroli uzyskiwanych z tytułu zajmowania luki strukturalnej bardziej mają 
charakter topologiczny i nie zależą od korzyści informacyjnych.

4. Sukces sieci – heterogeniczność czy homogeniczność?

Inne kryterium sieci wynika z celu badania sieci czy też celu wyjaśniającego sieć 
[2, s. 1001]. Mianowicie istotne jest, czy badacza interesuje fakt upodabniania się 
uczestników sieci do siebie (homogeniczność), czy przeciwnie – powody, dla których 
aktorzy osiągają różne wyniki (heterogeniczność). Obydwa typy sieci – wyjaśniające 
homogeniczność i heterogeniczność – mogą dotyczyć zarówno modeli przepływów 
w sieci, jak i architektury sieci.

Heterogeniczne modele przepływów opierają się na założeniu, że aktor odnosi 
sukces, bo może pozyskiwać zasoby kontrolowane przez innych aktorów. Ta perspek-
tywa jest często wykorzystywana np. w badaniach przedsiębiorczości. Badania w tym 
obszarze, nazwanym kapitalizacją, wykorzystują teorię siły słabych więzi [17], teorię 
zasobów społecznych [21] oraz teorię luk strukturalnych [6] zapewniających korzy-
ści i przewagi informacyjne. W teorii zasobów społecznych sukces aktora jest funk-
cją jakości i ilości zasobów, do których ma dostęp. Temu podejściu odpowiada także 
teoria zależności od zasobów [22], która przedstawia aktora jako aktywnie dążącego 
do współdziałania z jednostkami, od których zależy.

Z kolei heterogeniczne modele architektury sieci wyjaśniają sukces danej jed-
nostki przez strukturę sieci i zajmowaną w niej pozycję. Pozycja w sieci jest opisywana 
w kategoriach pożądanego abstrakcyjnego wzorca więzi, takiego jak posiadanie scen-
tralizowanej sieci ego lub będąc ulokowanym na najkrótszej ścieżce między innymi 
niepowiązanymi aktorami. W podejściu topologicznym aktor często jest postrze-
gany jako racjonalny agent, który wykorzystuje pozycje w sieci w celu maksymaliza-
cji korzyści. Korzyści dla aktora są zatem funkcją topologii lokalnej sieci i powiązań 
tworzących strukturę podatną na wpływy. W podejściu tym, na poziomie całych 
sieci, poszukuje się związku między strukturą sieci a jego wynikami.

Sieci homogeniczne w przypadku modeli przepływów dotyczą procesu dyfuzji lub 
adaptacji, natomiast w przypadku modeli architektury sieci wyjaśniają proces kon-
wergencji jednostek w sieci. Społeczna homogeniczność w modelach przypływów 
sieci, zwana kontaminacją, traktuje węzły w sieci jako wzajemnie na siebie wpływa-
jące i adaptujące określone cechy od innych, np. praktyki zarządcze czy innowacje. 
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Procesy dyfuzji mogą odbywać się przez aktywne lub bierne zachowania węzła 
adaptującego [16]. Badania tego typu poszukują odpowiedzi na temat wyjaśnienia 
rozprzestrzeniania opinii, kultury i praktyk wskutek interakcji, głównie ujmowanej 
w kategoriach interpersonalnej transmisji, np. przyjaźni. Z perspektywy grupy jako 
całości aktorzy wzajemnie na siebie wpływają i uczestniczą w procesie, który powo-
duje wzrost homogeniczności całej grupy. Proces ten jest funkcją nie tylko samych 
przepływów, lecz także struktury sieci determinującej kanały przepływów.

Homogeniczność może być także badana w modelach architektury sieci. Doty-
czącą one tzw. strukturalnej równoważności (structural equivalence), w której zakłada 
się, że węzły adaptują się do swojego otoczenia, czego rezultatem są węzły wykazu-
jące podobieństwa zachowań, wynikające z podobieństwa strukturalnego otocze-
nia [3]. Topologiczna perspektywa stanowi, że dwa węzły osiągają podobne wyniki, 
ponieważ zajmują strukturalnie podobną pozycję, nawet jeśli nie mają między sobą 
powiązań. Aktorzy są strukturalnie równoważni w zakresie, w jakim są powiązani 
z tą samą trzecią stroną. Taki rodzaj zachowań może być traktowany jako szcze-
gólny przypadek koordynacji, w której węzły zachowują się podobnie. Mechanizm 
ten, określany mianem konwergencji, jest wykorzystywany jako wyjaśniający rozwój 
tożsamości sieciowej. Badania tego typu poszukują wyjaśnienia wspólnej postawy 
i praktyk w podobnym otoczeniu sieciowym. Proces homogeniczny nie następuje 
tu zatem za pomocą przepływów, istotny jest natomiast mechanizm strukturalnej 
ekwiwalencji. Podobną ideę można odnaleźć w teorii instytucjonalnej, znanej pod 
pojęciem izomorfizmu mimetycznego [16].

O ile badania dotyczące kapitalizacji lub pozycji w sieci wskazują aktorom możli-
wości działań zapewniającym im uzyskanie większych korzyści z więzi, niż osiągają 
inni uczestnicy sieci, o tyle badania kontaminacji lub konwergencji odkrywają, jak 
sieć zmienia aktorów (np. wskutek przejmowania praktyk lub rozwoju określonej 
postawy). W pierwszym podejściu aktor występuje zwykle w roli aktywnego agenta 
wykorzystującego pozycję w sieci, którą odnajduje lub tworzy. Często przyjmuje 
się przy tym założenie o swego rodzaju racjonalności działań aktorów, na podsta-
wie którego powstaje przeświadczenie, że uczestnik sieci świadomie wybiera swoje 
więzi, czy też manipuluje strukturą sieci w celu maksymalizacji korzyści. Taki 
instrumentalnie zorientowany na jednostkę aspekt sieci kontrastuje z determini-
zmem środowiskowym odnajdowanym w większości badań dyfuzji czy społecznego 
wpływu. Różnica między obydwoma rodzajami badań odzwierciedla tradycyjną 
różnicę między obszarem strategii i teorią organizacji (zwłaszcza w zakresie teorii 
instytucjonalnej). Badania heterogenicznych sieci poszukują wyjaśnienia różnic 
w sukcesie (wyniku lub nagrody) aktorów, podczas gdy badania sieci homoge-
nicznych poszukują podobieństw w ich postawach przekonaniach i praktykach. 
Można zatem stwierdzić, że heterogeniczność i homogeniczność w sieci to dwie 
strony tej samej monety.
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Mimo dużego znaczenia badań sieci homogenicznych tradycji zarządzania stra-
tegicznego bliższe są sieci heterogeniczne, badane pod kątem wyjaśnienia wpływu 
zajmowanej pozycji w sieci na sukces danej organizacji. Poznanie źródeł przewagi 
konkurencyjnej, czyli sukcesu, który odróżnia podmiot od innych, jest podstawo-
wym celem teorii zarządzania strategicznego.

5. Od modelu do teorii sieci

Rozważania dotyczące definicji i modeli sieci umożliwiają wskazanie typologii 
badań uwzględniającej: mechanizm wyjaśniający funkcjonowanie sieci, główny cel 
badania sieci oraz pochodzenie sieci. Te trzy kryteria, omówione wyżej i uznane za 
jedne z najistotniejszych, umożliwiły wskazanie czterech obszarów badań: kontami-
nacji, konwergencji, kapitalizacji oraz pozycji w sieci [por. 3; 2] w sieciach intencjo-
nalnych lub emergentnych. Ideę podziału przedstawiono na rysunku nr 2.

Rysunek. 2. Główne typy badań sieci w naukach o zarządzaniu
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Źródło: opracowanie własne.
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W kontekście wykorzystywania w naukach o zarządzaniu różnych modeli sieci 
łatwiej zrozumieć toczącą się dyskusję w literaturze dotyczącą teorii sieci [np. 3; 20]. 
Autorzy przyjmują stanowisko, iż nie ma uniwersalnej teorii sieci w zarządzaniu. 
O tym, jaka teoria jest podstawą badań sieci zdefiniowanych przez badaczy, decyduje 
cel i wybrany model sieci. W tabeli nr 1 dokonano syntetycznego zestawienia modeli 
i teorii sieci wraz z przykładami badań w literaturze zarządzania.

Tabela 1. Modele i teorie sieci

Rodzaj badań sieci Wybrane teorie sieci Przykłady badań

Badania
kontaminacji (dyfuzji 
i adaptacji) w sieciach 
intencjonalnych

Teorie uczenia się i innowacji Dyfuzja wiedzy (Martin-Rios 2014)
Dyfuzja wiedzy w sieci dostawców Toyoty 
(Dyer, Nobeoka 2000) 

Badania
kontaminacji (dyfuzji 
i adaptacji) w sieciach 
emergentnych

Teoria ekosystemu biznesu 
Teoria izomorfizmu 
instytucjonalnego

Dyfuzja dobrych praktyk w sieciach członków 
rad nadzorczych (Shropshire, 2010)
Współpraca międzyorganizacyjna 
w biotechnologii (Powell, White, Koput, 
Smith-Doerr, 1996) 

Badania
konwergencji w sieciach 
intencjonalnych

Teoria równoważności strukturalnej Ekwiwalencja strukturalna w sieciach 
dostawców (Yana, Yangb, Dooley 2017)

Badania
konwergencji w sieciach 
emergentnych

Teoria sieci przemysłowych IMP
Teoria równoważności strukturalnej
Teoria małych światów

Tożsamość sieciowa (Anderson, Håkansson 
i Johanson 1994)
Badanie sieci małego świata w globalnym 
przemyśle komputerowym (Gulati, Sytch, 
Tatarynowicz 2012)

Badania
kapitalizacji w sieciach 
intencjonalnych

Teoria zasobowa
Teoria zależności od zasobów
Teoria kapitału relacyjnego
Teoria osadzenia relacyjnego

Wpływ orientacji sieciowej na wyniki (Kawa 
2017)
Wpływ silnych i słabych 
więzi na innowacyjność firm 
w międzyorganizacyjnej współpracy 
badawczo-rozwojowej (Michelfelder, Kratzer 
2013) 

Badania
kapitalizacji w sieciach 
emergentnych

Teoria zasobów społecznych
Teoria luki strukturalnej
Teoria silnych słabych więzi
Teoria sieci przemysłowych IMP

Portfolio aliansów (Ozcan, Eisenhardt 2009).
Wpływ osadzenia relacyjnego na wyniki 
menedżerskie (Moran 2005) 

Badania
pozycji w sieciach 
intencjonalnych

Teoria luki strukturalnej
Teoria osadzenia strukturalnego
Teoria władzy

Wpływ struktury sieci aliansów na zdolności 
innowacyjne (Capaldo 2007)
Wpływ struktury sieci (luk strukturalnych) 
na wyniki firm (Zaheer, Bell 2005) 

Badania
pozycji w sieciach 
emergentnych

Teoria osadzenia strukturalnego
Teoria luki strukturalnej
Teoria sieci dowolnie skalowanych

Osadzenie strukturalne firm sieci aliansów 
(Ahuja, Polidoro, Mitchell 2009)
Wpływ pozycji w sieciach korporacyjnych 
na wyniki i ryzyko spółek giełdowych 
(Światowiec-Szczepańska, Zdziarski, Małys 
2018) 

Źródło: opracowanie własne.
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Wydaje się, że najczęściej wykorzystywanymi podstawami teoretycznymi w bada-
niach sieci w zarządzaniu są teorie: osadzenia, zasobowa, zależności od zasobów, 
kapitału społecznego (w tym teoria luki strukturalnej) i sieci przemysłowych. Warto 
zauważyć, że teorie te mogą być wykorzystywane zarówno do badań sieci emer-
gentnych, jak i intencjonalnych, głównie jednak w modelach sieci heterogenicz-
nych, wyjaśniających różnice w osiąganych, szeroko rozumianych, wynikach przez 
uczestników sieci.

Podsumowanie

Zgodnie z najbardziej ogólną definicją sieć składa się z zestawu węzłów wraz 
z zestawem relacji reprezentujących specyficzne więzi [5]. Charakter węzłów i relacji, 
a zwłaszcza treść relacji między węzłami jest ograniczona właściwie tylko wyobraźnią 
badaczy. W zarządzaniu sieci mogą być rozpatrywane na poziomie interpersonalnym 
lub międzyorganizacyjnym, jako struktury otwarte albo zamknięte, koordynowane 
lub samoorganizujące się. Ze względu na tak szeroki zakres definicyjny sieci może 
ona oznaczać dla badaczy zupełnie różny przedmiot poznania. W artykule wskazano 
główne dylematy definicyjne sieci w literaturze zarządzania. Poszczególne atrybuty 
przyjętej definicji sieci w badaniach wpływają na wybór modelu badania sieci i zakresu 
teorii. Mimo wielu prób tworzenia uniwersalnej definicji sieci w zarządzaniu dąże-
nie to nie wydaje się być w pełni możliwe. Różnorodność badań i wykorzystywanych 
w nich modeli sieci staje się specyfiką podejścia sieciowego w zarządzaniu. Istotna jest 
jednak świadomość badaczy, iż w związku z istnieniem takiej różnorodności należy 
wyraźne zdefiniować przyjęte podejście w danym badaniach. Brak takiej deklaracji 
sprzyja pewnemu zamieszaniu w zakresie stosowanych modeli i teorii sieci, utrudnia-
jące ocenę i porównywalność uzyskanych wyników badań a w rezultacie rozwój teorii.
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sowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań 2010.

[25] Światowiec-Szczepańska J., Sieci korporacyjne w zarządzaniu strategicznym, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu” 2016, nr 444, s. 490–499.

METAFORY, MODELE I TEORIE SIECI W NAUKACH 
O ZARZĄDZANIU

Streszczenie

Wraz ze wzrostem popularności podejścia sieciowego w zarządzaniu zauważa się pewien 
chaos pojęciowy, który może stanowić istotną barierę w rozwoju teorii sieci. Celem artykułu 
jest wskazanie głównych dylematów definicyjnych i podejść w badaniach sieci w zarządzaniu. 
Podjęto próbę odpowiedzi na dwa następujące pytania: Jakie są różnice w stosowanych w zarzą-
dzaniu podejściach badawczych do sieci? Czy w naukach o zarządzaniu istnieje powszechne 
akceptowalna baza koncepcyjna, którą badacze sieci mogą wykorzystać do badań w różnych 
kontekstach? Do identyfikacji typów badań sieci przyjęto trzy główne kryteria: mechanizm 
wyjaśniający funkcjonowanie sieci, główny cel badania sieci oraz pochodzenie sieci. Artykuł 
ma charakter koncepcyjny, wykorzystujący podejście analityczno-syntetyczne zmierzające do 
uporządkowania pojęć i typologii badań sieci w zarządzaniu.

Słowa kluczowe: sieci, modele sieci, teorie sieci, typologia sieci
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METAPHORS, MODELS AND THEORIES OF THE NETWORK 
IN MANAGEMENT SCIENCES

Abstract

With the increasing popularity of a network approach in management one can note a cer-
tain conceptual confusion, which can be a significant barrier to the development of network 
theory. The aim of the article is to indicate the main definitional dilemmas and approaches 
in network research in management. An attempt has been made to answer the following 
two questions: is there a widely acceptable conceptual framework in management science 
that network researchers can use for research in different contexts?; what are the differences 
in research approaches to networks in management science? Three main criteria were adopted 
to identify the types of network research: a mechanism explaining the functioning of the 
network, the main purpose of network research and the origin of the network. The article is 
of a conceptual nature, using an analytical and synthetic approach aimed at organizing the 
concepts and typologies of network research in management.

Key words: networks, network models, network theories, network 
typology
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