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Za wyborem tematyki identyfikacji paradoksów zarządzania w organizacji stała 

chęć wyjścia naprzeciw aktualnej potrzebie praktyki zarządczej, jak i wzbogacenia stanu 

wiedzy naukowej w tym obszarze. Problematyka paradoksów jest bowiem obecna w lite-

raturze nauk o zarządzaniu przynajmniej od lat 60. XX wieku (zob. np. Thompson 1967). 

Od strony teoretycznej wskazuje się na konieczność poddawania analizie symultanicznie 

obecnych sprzeczności (Bratnicki 2006), z kolei na płaszczyźnie aplikacyjnej eksploruje 

się znaczenie i sposoby wykorzystywania paradoksów dla efektywnego funkcjonowania 

organizacji (Kets de Vries 1980; Cameron 1986; Lips-Wiersma 2004; Cameron 2010; 

Smith, Binns, Tushman 2010). Zidentyfikowane i umiejętnie wykorzystane paradoksy za-

rządzania mają wpływać na efektywność i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej (Heijde, 

Van Der Heijden 2006), innowacyjność (Andriopoulos, Lewis 2009, 2010; Lakhani, 

Lifshitz-Assaf, Tushman 2012) oraz długoterminowy sukces organizacji (De Wit, Meyer 

2007; Smith i in. 2010). 

Znamienne jest, że pomimo stałego wzrostu zainteresowania tą problematyką, 

paradoks w naukach o zarządzaniu jest pojęciem nieostrym, a przez to nieco kontrower-

syjnym. Nazwą tą określa się różne, nie zawsze tożsame zjawiska: stany napięcia (Senge 

1990), dylematy (Hampden-Turner 1990), konkurencyjne wartości (Quinn, Cameron 

1988) czy dialektykę (Mitroff, Linstone 1995). Wobec mnogości pojęć odnoszących się do 

opozycji, przeciwieństw, sprzeczności, dualizmów i kontrastów, a funkcjonujących w lite-

raturze zarządzania pod nazwą „paradoksu”, oczywista stała się konieczność zidentyfiko-

wania cech odróżniających te pojęcia, a także wskazania takich wyróżników, które doo-

kreślałyby pojęcie paradoksu i umożliwiły jego zdefiniowanie w obszarze nauk o zarzą-

dzaniu, a w konsekwencji także umiejętne rozpoznanie i wykorzystanie paradoksów 

w praktyce organizacyjnej.  

W tym kontekście sformułowano następujące cele dysertacji: 

A. Teoretyczne: 
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1. Zdefiniowanie pojęcia paradoksu zarządzania. 

2. Określenie konstytutywnych cech paradoksów zarządzania. 

3. Typologizację paradoksów zarządzania. 

B. Poznawczy, będący celem głównym rozprawy: 

− Opracowanie koncepcji identyfikacji paradoksów zarządzania. 

C. Metodologiczny: 

− Zaprojektowanie i wykorzystanie narzędzia do identyfikacji wybranych paradok-

sów zarządzania. 

D. Utylitarny: 

− Wskazanie sposobów wykorzystania paradoksów zarządzania przez współcze-

snych menedżerów. 

Struktura dysertacji jest zgodna z logiką procesu realizacji założonych celów ba-

dawczych. Rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. 

W rozdziale pierwszym podkreślono istotę paradoksu: dokonano przeglądu defi-

nicji oraz scharakteryzowano pojęcia bliskoznaczne. Kolejno ukazano przykłady najsłyn-

niejszych paradoksów filozoficznych, ich typologie oraz przyczyny powstania i pełnione 

funkcje. Podkreślono również możliwości, jakie niesie ze sobą zastosowanie logiki formal-

nej w badaniu paradoksów. 

Zawarte w rozdziałach 2 – 4 postępowanie teoretyczno-badawcze podzielono na 

dwa etapy. Pierwszy z nich, ukazany w rozdziale drugim, poświęcony został interpretacji 

pojęcia paradoksu w literaturze zarządzania, ponieważ przed przystąpieniem do identy-

fikacji paradoksów w organizacji konieczne było uporządkowanie nieładu definicyjnego 

panującego w omawianym obszarze nauk o zarządzaniu. Dlatego za prezentacją różnych 

definicji paradoksu obecnych w literaturze zarządzania nastąpiło wyodrębnienie takich 

własności, które pomogły na nowo zdefiniować paradoks, wyabstrahować go od zbliżo-

nych znaczeniowo terminów, ukazać jego historię w naukach o zarządzaniu, a także ujed-

nolicić i uporządkować wielość perspektyw w obszarze kategoryzowania paradoksów. 

Z zaproponowaną nową definicją paradoksu zarządzania można było przystąpić do eks-

ploracji kategorii paradoksów funkcjonujących w literaturze nauk o zarządzaniu oraz 

skonstruować precyzyjne charakterystyki poszczególnych paradoksów zarządzania — 

dzięki temu możliwa stała się ich empiryczna weryfikacja w organizacjach.  
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Dokonany przegląd systematyczny literatury pozwolił również na stworzenie no-

wej typologii paradoksów zarządzania oraz podjęcie próby metaanalizy, której celem było 

zidentyfikowanie funkcji pełnionych przez paradoksy. Kolejnym krokiem była konceptu-

alizacja sposobu badania tych zjawisk. 

Rozdział trzeci prezentuje koncepcję sposobu identyfikacji paradoksów, a rozpo-

czyna się od przeglądu metod badania paradoksów w literaturze zarządzania. Następny 

etap to wyłonienie okoliczności towarzyszących paradoksom, czyli tzw. cech konstytu-

tywnych. Warunki „zaistnienia” paradoksów zostały wyodrębnione w rezultacie indukcji 

eliminacyjnej za pomocą kanonów Johna Stuarta Milla (1806–1873). Tak skonceptualizo-

wane paradoksy stanowiły podstawę modelu badawczego, będącego punktem wyjścia dla 

empirycznej weryfikacji hipotez badawczych. Następnym krokiem była operacjonalizacja 

paradoksów uwzględnionych w narzędziu badawczym oraz prezentacja metod analizy 

danych. 

Drugi etap badań (rozdział czwarty) to ekspozycja metodyki oraz wyników ba-

dań empirycznych, w których, za pomocą stworzonego narzędzia badawczego (kwestio-

nariusza ankiety) zostały zidentyfikowane paradoksy zarządzania w wybranych organi-

zacjach województwa śląskiego. W rozdziale tym znalazło się również nawiązanie do po-

stawionych hipotez badawczych oraz przetestowanego w praktyce narzędzia badaw-

czego wraz z refleksją nad implikacjami natury teoretycznej oraz praktycznej. Wykazano, 

że stworzone narzędzie badawcze nie tylko pozwala na wysunięcie wniosków natury teo-

retycznej, ale i na podjęcie działań aplikacyjnych, co postulowane jest przez wielu badaczy 

(np. Valette, Fatien, Burellier 2010; Cameron 2017). Dzięki zawartym w kwestionariuszu 

ankiety pytaniom, bezpośrednio odnoszącym się do parametrów tworzących paradoksy 

przynależności zespołowej, można z całą pewnością (wyrażającą się w trafności i rzetel-

ności) orzec o występowaniu bądź niewystępowaniu tych zjawisk w praktyce organiza-

cyjnej (ściślej: stwierdzono fakt ich doświadczania przez pracowników za pomocą skon-

struowanego w tym celu narzędzia). Przeprowadzone badania empiryczne spełniły wy-

móg reprezentatywności, zatem możliwe stało się szersze uogólnianie formułowanych 

wniosków. Co więcej, będące rezultatem przeglądu systematycznego oraz indukcji elimi-

nacyjnej kategorie paradoksów pozwoliły na stworzenie teoretycznego modelu badaw-

czego (następnie zweryfikowanego empirycznie), pozwalającego na rozwijanie teorii za-

rządzania w tym obszarze. Okazało się również, że paradoks może służyć za narzędzie do 

budowy lub weryfikacji istniejących teorii — jako metoda ujawniania sprzeczności 
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