
Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski 

 

 

Zadanie 2. Do zaliczenia przedmiotu 

Problemy badawcze w zarządzaniu 

(stacjonarne studia doktoranckie rok 1, semestr 1) 

 

Do  sformułowanego wcześniej problemu badawczego  (jako efektu  zajęć  z p. prof. dr hab. Grażyną 

Osbert‐Pociechą  i  zadania 1) proszę dokonać operacjonalizacji problemu badawczego  ,  zgodnie  ze 

schematem przedstawionym poniżej. 

 

Imię i nazwisko doktoranta 

 

OPERACJONALIZACJA PROBLEMU BADAWCZEGO 

1. SFORMUŁOWANIE  I  UZASADNIENIE    PROBLEMU  NAUKOWEGO  (  w  formie  pytań 

rozstrzygnięcia i/lub dopełnienia oraz wykazanie ważności i aktualności problemu) 

2. OKREŚLENIE RODZAJU (CHARAKTERU)  PROBLEMU NAUKOWEGO (poznawczy, aksjologiczny 

czy normatywny, czy też ich kombinacje) 

3. OKREŚLENIE CELU PRACY  ( podanie ogólnego i szczegółowego celu badań) 

4. SFORMUŁOWANIE  PYTAŃ  BADAWCZYCH  DO  PROBLEMU  BADAWCZEGO  (czyli 

uszczegółowienie problemu) 

5. SFORMUŁOWANIE  HIPOTEZ  (próbnych  twierdzeń,  czyli  prawdopodobnych  odpowiedzi  na 

pytania badawcze – jeśli jest to uzasadnione rodzajem problemu) 

6. DOBÓR PODEJŚCIA METODOLOGICZNEGO W BADANIU  (czyli uzasadniony wybór podejścia 

nomotetycznego lub  idiograficznego lub mieszanego) 

7. DOBÓR    PROCEDUR,  METOD  I  TECHNIK  BADAWCZYCH  (w  zależności  od  podejścia 

metodologicznego, w pkt.6) 

 

Zadanie   zapisać zgodnie ze schematem na    jednej stronie formatu A‐4  i w terminie do 15.01. 2014 

przekazać do pok. 116 w bud.D.  

Skorzystać z  informacji z prezentacji zamieszczonych na stronie procesy.ue.wroc.pl   w zakładce Dla 

studentów/ Metody badań naukowych w zarządzaniu 

Poniżej materiały, które też mogą pomóc w wykonaniu zadania.  

 

 



 

Materiały pomocnicze  

 

Procesy, problemy, podejścia i metody  badawcze 

Procesy  Poznawcze  Aksjologiczne  Normatywne 
Cel procesów  (Roz)Poznawanie 

przedmiotu badania
Ocenianie 

przedmiotu badania 
Proponowanie 
/kształtowanie 

przedmiotu badania  
Pytania  Co jest? Co było? 

Co będzie? 
Jak się to ma do 

tego co już znamy? 
Dlaczego tak jest? 
Jakie są przyczyny? 

„co, gdzie, etc. było, 
jest, będzie cenne ‐ to 

znaczy, posiada 
wartość” 

Jak powinno być, 
wyglądać ? 

Jakie jest najlepsze 
rozwiązanie, sposób 
postępowania? 
Jak powinno 

funkcjonować?  
 

Rodzaj wiedzy  wiedza poznawcza  wiedza aksjologiczna  wiedza normatywna 
Rodzaje 

problemów 
Poznawcze  Aksjologiczne  Normatywne/decyzyjne 

Struktura 
problemów  

Eksploracyjne 
(istnienie i geneza 

przedmiotu) 
Klasyfikacyjne 
(rozróżnienie 

danego przedmiotu 
od innych) 
Wyjaśnienia  

(uzasadnienie w 
tym przyczynowo‐

skutkowego 
trudności) 

Identyfikacji 
Oceny 
Wyceny 

Postulacji 
Optymalizacji 
Realizacji  

Zakres 
przedmiotowy 
problemów 

P r o b l e m y  i d i o g r a f i c z n e  
P r o b l e m y  n o m o t e t y c z n e 

                                                                           Problemy systemowe  
Podejścia 

metodologiczne  
i d i o g r a f i c z n e,  
                                            n o m o t e t y c z n e             kompleksowe 

Metody 
badawcze 

jakościowe  ilościowe 

Źródło:  opracowanie  własne  z  wykorzystaniem  informacji    z  M.  Sławińska,  H.  Witczak  (red.), 
Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych,  PWE, Warszawa 2008, s. 72. 
 

 

 

 



Zasady operacjonalizacji 

1. Badacz nie musi    rozwiązywać  łącznie danego problemu poznawczego,  aksjologicznego  i normatywnego, 

związanego    z    danym  przedmiotem  zarządzania.  Każdy  z  tych  problemów  może  być  rozwiązywany 

autonomicznie  (osobno)  lub  w  powiązaniu  z  innymi  (np.  problem  poznawczy,  problem  poznawczo‐

aksjologiczny,  lub problem poznawczo‐aksjologiczno‐normatywny). Wybór zależy od doktryny  (czyli zbioru  

ogólnie uporządkowanych założeń, twierdzeń, poglądów i przekonań na temat określonej dziedziny wiedzy) 

i  uwarunkowań  prowadzenia  procesu  naukowego  (m.in.  od  predyspozycji  intelektualnych,  umiejętności 

warsztatowych, potrzeb rozwojowych  badacza, czy też  zasobów finansowych przeznaczonych na badania) 

[Sławińska, Witczak 2008, s.66].  

2. Pierwszym  krokiem  poznawania  i  poznania  jest  eksploracja,  czyli  odkrycie,  że  „coś  jest”  („to  jest”), 

stwierdzenie istnienia bytu mającego odniesienie przedmiotowe.  

3. Problem poznawczy to trudność otwarcia, usunięcia, zmiany lub zamknięcia stanu niewiedzy i pewności co 

do niej, związanej z danym przedmiotem.  

4. Określenie ogólnego celu badań naukowych sprowadza się do: 

• ustalenia  (rozpoznania  naukowego) występującej  trudności  (stanu  niewiedzy w  zakresie  danego 

przedmiotu)  –  jeśli  badacz  wybiera  tylko  taki  cel  badania  ,  to  obraca    się  w  zakresie  problemu 

poznawczego  (np. Celem badań  jest usunięcie poznawczej  luki  informacyjnej w zakresie…,  lub Celem 

badań jest weryfikacja dotychczas obowiązującego twierdzenia, że ….) 

• oceny i wyceny (przypisanie wartości i znaczenia naukowego) – jeśli badacz chce to robić, to wcześniej 

trzeba ten przedmiot poznać, a potem ocenić ‐ czyli badacz określa problem poznawczo‐aksjologiczny 

(np. Celem badań jest rozpoznanie i ocena stosowanych w organizacji koncepcji zarządzania…) 

• osiągniecia  wyznaczonego,  przyszłego  przewidywanego  i  pożądanego  stanu  rzeczy    (naukowe 

kształtowanie przedmiotu)  ‐  jeśli badacz  chce  to  robić,  to wcześniej  trzeba  ten przedmiot poznać  i 

ocenić,  a  dopiero  potem  zaproponować  coś  nowego  ‐    czyli  badacz  określa  problem  poznawczo‐

aksjologiczno‐normatywny  (np.  Celem  badań  jest  rozpoznanie  i  ocena  stosowanych  dotychczas  w 

organizacji  koncepcji  zarządzania  i  na  tej  podstawie  przedstawienie  propozycji  metodycznych, 

adekwatnych do obecnych warunków….)   

5. Reguły doboru podejścia metodologicznego 

1. Reguła  tantum‐quantum  (  o  tyle    o  ile),  ‐  spośród możliwych  podejść wybiera  się  to,  które 

prowadzi do realizacji określonego celu badawczego. 

2. Zasada magis  , czyli wybór procedur  i metod, które najskuteczniej prowadzą do zrealizowania 

zamierzeń badawczych.  

Źródło: S. Chełpa, Metody badań problematyki kadrowej, w: T. Listwan  (red.),   Zarządzanie kadrami, 

C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 350 i n.  

 

 

 

 



 

Operacjonalizacja PB ‐ przykład  

Teoria istniejąca (stan wyjściowy):

Pracownicy 50+ nie wykazują chęci do samodoskonalenia                          
PB: czy pracownicy 50+wykazują chęć do samodoskonalenia?

Pytania/hipotezy 
badawcze 

Cel badawczy : weryfikacja (ocena) 
prawdziwości  teorii (twierdzenia)  

Procedura: lustracja 
Metoda: 

Wywiad i obserwacja 

Podejście: 
nomotetyczne  

Techniki:

wywiad 
ustrukturyzowany

obserwacja  
uczestnicząca

 

 

 

 


