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1. Wst p 

 

Zarz dzanie wiedz  nale y do grupy nauk stosowanych, obj tych 

wspóln  nazw  „nauki o zarz dzaniu”. Poszczególne dziedziny wchodz ce 

w ich sk ad ró nicuj  przedmioty, którymi one zarz dzaj . Zarz dza   

w organizacji mo na zasobami ludzkimi, finansowymi i informacyjnymi, 

jako ci  i wieloma innymi przedmiotami, a w tym i wiedz . Oczywisty 

wydaje si  postulat, aby przedmiot, którym si  zarz dza, by  w miar  pre-

cyzyjnie zdefiniowany, aby by o wiadomo, czym si  zarz dza. Metodolog 

lub filozof nauki analizuj cy, jak w nauce o zarz dzaniu wiedz  u ywany 

jest termin „wiedza”, mo e popa  w konfuzj . W podstawowej literaturze 

przedmiotu z tego zakresu bardzo cz sto u ywa si  zamiennie terminów: 

„dane”, „informacje”, „wiedza” [zob. np. Trajer, Paszek, Iwan, 2012,  

s. 24–27 lub Jemielniak, Ko mi ski, 2012, s. 21–27]. Wymienione terminy 

s  definiowane zazwyczaj ze wzgl du na kontekst ich u ycia, co odnosi si  

zw aszcza do terminu „wiedza”.  

Jedna z definicji najcz ciej przytaczanych w ksi kach i podr czni-

kach z zarz dzania wiedz  mówi, e wiedza to zintegrowana i zinterpreto-

wana informacja. Definicji tej mo na postawi  co najmniej dwa zarzuty. 

Po pierwsze, nie jest ona uzupe niona o w miar  precyzyjne definicje ter-

minów: „zintegrowana informacja” i „zinterpretowana informacja”. Po 
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drugie, nie pozostaje w adnym oczywistym zwi zku z definicjami wiedzy 

formu owanymi na gruncie epistemologii i metodologii, nawet z klasyczn  

definicj  epistemologiczn . Dlatego, dokonuj c bli szej charakterystyki 

poj cia „wiedza”, wska  na podobie stwa i ró nice mi dzy epistemolo-

giczn  charakterystyk  wiedzy a jej uj ciem w zarz dzaniu wiedz . Kon-

statuj c brak jednoznacznej definicji wiedzy w zarz dzaniu wiedz , mo na 

jednak e postawi  pytanie: czy z punktu widzenia celów, jakie przy wieca-

j  zarz dzaj cym wiedz , uzasadnione jest dokonywanie precyzacji tego 

poj cia? S dz , e nie jest ono konieczne, gdy  istotna jest zakresowa 

charakterystyka typów wiedzy, które odgrywaj  istotn  rol  w organizacji. 

Dotyczy to przede wszystkim rozró nienia na wiedz  propozycjonaln   

i wiedz  proceduraln . Zw aszcza ta ostatnia, wyra aj ca umiej tno ci 

pracowników danej organizacji, cz sto decyduje o przewadze konkuren-

cyjnej organizacji. Zagadnienie relacji, jakie wi  te dwa rodzaje wiedzy, 

oraz problemy zwi zane z ich reprezentowaniem b d  przedmiotem roz-

wa a  zawartych w paragrafie trzecim. Dokonam w nim metodologicznej 

analizy sposobów rozumienia relacji reprezentowania wiedzy przez jej 

no niki z punktu widzenia ich potencjalnej przydatno ci w zarz dzaniu 

wiedz . Wiedza pracowników organizacji jest cz sto wyra ana w j zyku 

metaforycznym, dlatego proces jej kodyfikowania jest zwi zany z przej-

ciem od metafory do modelu
1
. Modele staj  si  zatem wa nym sposo-

bem reprezentowania wiedzy w organizacji. W ostatnim paragrafie na-

szkicuj  zagadnienie przechodzenia od wiedzy ukrytej pracowników 

organizacji (wiedzy, jak) do wiedzy propozycjonalnej (wiedzy, e) oraz 

proces odwrotny, gdy  wiedza, e mo e stanowi  podstaw  formu owa-

nia wiedzy proceduralnej. Zagadnienie to pozostaje w cis ym zwi zku  

z uj ciem dzia alno ci organizacji jako polegaj cej na rozwi zaniu sytu-

acji problemowych, które poddam analizie z perspektywy wyznaczonej 

przez pogl dy ameryka skich pragmatystów Charlesa Sandersa Peirce’a  

i Johna Deweya.  

 

________________ 

1
 Na powy szy problem wskaza  jeden z twórców zarz dzania wiedz  Ikujiro Nonaka  

w: Nonaka, 2006, s. 38–55.  
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2. Charakterystyka wiedzy z perspektywy epistemologii  

i z perspektywy nauki o zarz dzaniu wiedz  

 

„Niew tpliwie istotny wp yw na ró ne sposoby interpretowania i defi-

niowania poj cia zarz dzania wiedz  ma z o ono  interpretacyjna samego 

poj cia wiedzy. W zale no ci od przyj tej perspektywy jej postrzegania 

zmienia si  perspektywa postrzegania wp ywu, który wywiera na koncep-

cj  zarz dzania wiedz  oraz istot  systemów zarz dzania wiedz ” [Trajer, 

Paszek, Iwan, 2012, s. 45]. Je li przyjmie si  perspektyw  epistemologii, to 

analiza poj cia „wiedza” powinna w pierwszej kolejno ci odnosi  si  do 

klasycznej definicji wiedzy. Zgodnie z ni , jak dobrze wiadomo, wiedz  

stanowi  prawdziwe uzasadnione przekonania na dany temat. W klasycznej 

teorii wiedzy rozpatruje si  zdanie: „S wie, e A”, gdzie funktor „… wie,  

e …” to funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu nazwowego (S)  

i jednego argumentu zdaniowego (A), który jest ekstensjonalny ze wzgl du 

na S i intensjonalny ze wzgl du na A. Jego w asno ci bada logika episte-

miczna. Przyjmuje si , e S wie, e A wtw (a) A jest prawdziwe w klasycznym 

sensie tego terminu; (b) S jest przekonany, e A; (c) S ma wystarczaj ce 

uzasadnienie dla swego przekonania, e A [Wole ski, 2001, s. 25].  

Z punktu widzenia stosowanej dyscypliny naukowej, jak  jest zarz -

dzanie wiedz , nale y wskaza  na trzy istotne sk adniki powy szej defini-

cji: wiedza jest wyra ana w zdaniach, wiedza jest przekonaniem pewnego 

podmiotu, e zachodzi stan rzeczy, o którym komunikuje dane zdanie, oraz 

podmiot ma uzasadnienie dla swojego przekonania, e ten stan rzeczy 

zachodzi. Szczególnym rodzajem wiedzy, którego znaczenia w organizacji 

nie sposób przeceni , jest wiedza naukowa. Analizuj c j  w wietle kla-

sycznej epistemologicznej koncepcji wiedzy, nale y stwierdzi , e ze 

wzgl du na wymóg jej intersubiektywnej sprawdzalno ci modyfikacji musi 

ulec punkt (c) podanej definicji. Procedury uzasadniania przekona  na-

ukowych s  kodyfikowane w ramach kolektywów badawczych, a uzasad-

nienie dla przekonania A musi spe nia  wymogi nak adane na te procedury 

przez ekspertów z danej dziedziny wiedzy. A zatem mo na powiedzie , e 

wiedza naukowa to zbiór przekona  prawdziwych, uznanych za wystarcza-
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j co uzasadnione przez ekspertów z danej dziedziny wiedzy
2
. Wiedza 

scharakteryzowana w powy szy sposób to wiedza propozycjonalna (wie-

dza, e), która ma charakter teoretyczny
3
. Jednak e klasyczna epistemolo-

giczna definicja wiedzy nie odnosi si  do wiedzy proceduralnej (wiedzy, 

jak), która wyra a umiej tno ci podmiotu, a to w a nie ten rodzaj wiedzy 

jest szczególnie istotny z punktu widzenia organizacji
4
. Powy sze rozró -

nienie wprowadzi  Gilbert Ryle, który wskaza  na znaczenie wiedzy, jak  

w yciu codziennym:  
 

Autorów ró nych teorii tak poch ania o zadanie ledzenia natury oraz róde   

i uzasadnie  owych teorii, i  mo na przyj , e ignorowali na ogó  pytanie, na 

czym polega czyja  umiej tno  wykonywania zada . W przeciwie stwie do te-

go, w powszednim yciu, jak te  wtedy, gdy trudnimy si  nauczaniem, du o bar-

dziej nas interesuj  kompetencje ludzi ni  zasoby ich wiedzy, bardziej to, co ro-

bi , ni  to, czego ucz . Rzeczywi cie nawet wtedy, gdy obchodz  nas intelektu-

alne zalety lub braki, to mniej nas interesuje czyja  nagromadzona i pami tana 

wiedza ani eli umiej tno  organizowania i wykorzystywania wiedzy ju  zdoby-

tej [Ryle, 1970, s. 66].  

 

Powy sza konstatacja mo e by  równie  odniesiona do zarz dzania 

wiedz  w organizacji, w której licz  si  przede wszystkim umiej tno ci 

wykorzystania wiedzy propozycjonalnej jej pracowników do rozwi zywa-

nia sytuacji problemowych.  

Bardzo istotny z punktu widzenia zarz dzania wiedz  jest podzia  na 

wiedz  jawn  i ukryt  (milcz c ), wprowadzony przez Michaela Polany-

________________ 

2
 Odwo anie si  do ekspertów w definicji wiedzy naukowej jest istotne w kontek cie 

zarz dzania wiedz , gdy  ich wiedza uchodzi za istotny sk adnik zasobu wiedzy w orga-

nizacji. 
3
 W tym kontek cie termin „wiedza teoretyczna” jest u yty w opozycji do terminu „wie-

dza praktyczna”, który wyra a umiej tno ci pracowników organizacji.  
4
 Jan Wole ski twierdzi, e nie zachodzi istotna ró nica mi dzy wiedz  propozycjonaln  

(wiedz , e) i wiedz  proceduraln  (wiedz , jak), gdy  ta ostatnia równie  ma charakter 

propozycjonalny (zdaniowy) [Wole ski, 2005, s. 367]. Je li przyjmie si  stanowisko Wole -

skiego, to wtedy do wiedzy, jak mo emy stosowa  klasyczn  definicj  prawdy, a tym samym 

podpada ona pod klasyczn  epistemologiczn  definicj  wiedzy. Powy szy pogl d jest jednak 

bardzo dyskusyjny, gdy  tylko cz  wiedzy, jak mo na rekonstruowa  pod postaci  odpo-

wiednich zda . 
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i’ego
5
. Ta pierwsza to wiedza propozycjonalna, stanowi ca trwa y zasób 

organizacji; druga to przede wszystkim wiedza, jak, wyra aj ca umiej tno-

ci i kompetencje poszczególnych pracowników. Wiedza jawna mo e by  

na ró ne sposoby reprezentowana i kodowana, przedstawiana graficznie  

w formie tekstu lub w innej postaci, a tym samym atwo przesy ana za 

pomoc  ró nych mediów i kana ów transmisyjnych. Jest ona w du ym 

stopniu ogólnie dost pna, cho  w ramach organizacji mo e by  wytwarza-

na nowa wiedza propozycjonalna, chroniona patentami. Wiedza ukryta 

(milcz ca) to wiedza, któr  posiadaj  poszczególni pracownicy, lecz trudna 

do zwerbalizowania i zapisu. Jest oparta na ich intuicji, przeczuciach, na-

wykach i do wiadczeniu yciowym, a w wymiarze ca ej organizacji – na 

kulturze organizacyjnej. W tym ostatnim przypadku jest to wiedza zdoby-

wana w trakcie praktyki zawodowej przez specjalistów zwi zanych z orga-

nizacj  [Trajer, Paszek, Iwan, 2012, s. 85]. Wiedza, jak, je li ma si  sta  

sta ym zasobem organizacji, musi by  przetworzona i zapisana. Mo na 

zatem postawi  tez , e jednym z podstawowych problemów zarz dzania 

wiedz  jest „wydobycie” wiedzy ukrytej pracowników i zapisanie jej  

w postaci dyrektyw praktycznego dzia ania, które mog  by  reprezentowa-

ne za pomoc  odpowiednich formu . Z tego punktu widzenia definiuje si  

zarz dzanie wiedz  jako „zespó  procesów pozwalaj cych przekszta ca  

posiadan  przez pracowników organizacji oraz jej otoczenie wiedz  ukryt  

w warto ciowe dla niej zasoby wiedzy jawnej, pozwalaj ce uzyska  prze-

wag  konkurencyjn ” [Trajer, Paszek, Iwan, 2012, s. 45]. Nale y jednak e 

zauwa y , e – zgodnie z wymow  rozwa a  Polanyi’ego nad wiedz  

ukryt  – tylko cz  tej wiedzy mo e by  w ten sposób rekonstruowana. 

Szczegó owa charakterystyka wiedzy ukrytej (wiedzy, jak) musi uwzgl d-

nia  specyfik  organizacji, a jej warto  jest trudna do oszacowania, cho  

w wielu przypadkach to w a nie ona decyduje o przewadze konkurencyjnej 

danej organizacji.  

W zarz dzaniu wiedz  analizuje si  j  na trzy podstawowe sposoby:  

a) jako produkt; b) jako zasób; c) jako ograniczenie, lecz najistotniejszy 

________________ 

5
 Koncepcja wiedzy ukrytej zosta a szeroko omówiona przez Michaela Polanyi’ego  

w ksi ce The Tacit Dimension [1968]. 
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jest ten drugi sposób jej ujmowania [Jemielniak, Ko mi ski, 2012, s. 72]. 

Dzi ki dobremu zarz dzaniu jej zasobami w organizacji mo na je skutecz-

nie wykorzystywa  w wytwarzaniu nowej wiedzy, a tak e dostosowywa  

organizacj  do nowych warunków, w których przychodzi jej dzia a . Tak 

wi c to wiedza poj ta jako zasób organizacji decyduje o jej przewadze 

konkurencyjnej, gdy  umo liwia rozwi zywanie problemów, które poja-

wiaj  si  w trakcie jej dzia alno ci. Mo na równie  postawi  tez , e im 

wi cej wiedzy, jak uda si  wprowadzi  do trwa ego zasobu organizacji, 

tym efektywniej mog  by  w niej rozwi zywane sytuacje problemowe. 

 

 

3. Zagadnienie reprezentowania wiedzy  

z perspektywy metodologicznej 

 

Na zagadnienie reprezentacji obu wymienionych rodzajów wiedzy 

mo na spojrze  z perspektywy metodologii. Nie b d  mnie interesowa y 

„techniczne” zagadnienia zwi zane z reprezentowaniem wiedzy w bazach 

danych i dokumentach, lecz metodologiczny charakter relacji reprezento-

wania i problemy, które si  z nim wi
6
. ledz c ewolucj  sposobów 

ujmowania relacji reprezentowania, zwróc  uwag  na te z nich, które  

w najwi kszym stopniu s  przydatne w analizie zarz dzania wiedz . Naj-

ciekawszy, cho  zarazem najtrudniejszy, temat zwi zany z zarz dzaniem 

wiedz  to – jak ju  stwierdzi em – transformacja wiedzy ukrytej w jawn , 

który w niniejszym artykule zostanie jedynie naszkicowany. 

Zgodnie z najcz ciej przyjmowan  i analizowan , a zarazem krytyko-

wan  definicj  termin „reprezentowanie” oznacza relacj  dwucz onow  – 

„X reprezentuje W”, gdzie X jest przedmiotem reprezentuj cym,  

a W przedmiotem reprezentowanym przez X. Jednak e nie ulega adnej 

w tpliwo ci, e z punktu widzenia zarz dzania wiedz  przydatniejsze jest 

intencjonalne poj cie reprezentacji. Van Fraassen zauwa y , e o reprezen-

tacji mo na mówi  jedynie wówczas, gdy pewne przedmioty s  u ywane 

________________ 

6
 Deklaratywne i proceduralne metody reprezentacji wiedzy w zarz dzaniu wiedz  zo-

sta y omówione w: Trajer, Paszek, Iwan, 2012, s. 122–135. 
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lub wytwarzane do reprezentowania innych przedmiotów w okre lony 

sposób [Van Fraassen, 2008, s. 23]. Chc c odda  intencjonalny charakter 

relacji reprezentacji, nale y wprowadzi  podmiot S, co powoduje, e rela-

cja reprezentacji staje si  trójcz onowa. To S u ywa jakiego  przedmiotu X 

z intencj  reprezentowania jakiego  innego przedmiotu W – „S u ywa X 

do reprezentowania W”. Zdaniem Ronalda Giere’a S mo e reprezentowa  

indywidualnego badacza, grup  badaczy lub ca  spo eczno  naukow ,  

a W to aspekt rzeczywistego uk adu empirycznego, który jest reprezento-

wany. Zakres X jest potencjalnie bardzo szeroki i mo e obejmowa  mi -

dzy innymi s owa, równania, diagramy, grafy, fotografie czy obrazy gene-

rowane przez komputer. Maj c na uwadze to, e modele s  konstruowane 

w celu realizacji rozmaitych celów badawczych lub praktycznych, Giere 

przyj , e definicja funkcji reprezentowania powinna explicite zawiera  

równie  cel, ze wzgl du na który dana reprezentacja jest budowana [Giere, 

2004, s. 743]. Tym samym relacja reprezentacji staje si  relacj  cztero-

cz onow  – „S u ywa X do reprezentowania W w celu P”. Przyj cie okre-

lonego celu P jest wypadkow  ca ego kontekstu, ze wzgl du na który 

podmiot S postanawia zbudowa  reprezentacj  w taki, a nie inny sposób
7
. 

Wydaje si , e z punktu widzenia organizacji powy szy sposób uj cia 

relacji reprezentacji jest najbardziej adekwatny do praktyki zarz dzania 

wiedz , o sposobie reprezentacji decyduj  bowiem cele, jakie wyznaczaj  

sobie zarz dzaj cy wiedz  w danej organizacji.  

Przedstawiony powy ej schemat ewolucji poj cia reprezentacji nie od-

daje natury samego zwi zku reprezentowania, jaki zachodzi mi dzy X i W. 

Mo na przyj , e w najogólniejszym uj ciu „reprezentowanie” to „przy-

porz dkowanie dane pewn  regu ”. Zauwa my jednak e, i  zwrot „repre-

zentowa ” mo e by  u yty w takim sensie, w jakim mówimy, e obraz 

malarza realisty przedstawia (reprezentuje) namalowany przez niego kra-

jobraz, wzgl dnie w takim znaczeniu, w jakim adwokat reprezentuje swo-

jego klienta
8
. Na ogó  nie rozró nia si  w sposób wyra ny tych dwóch 

________________ 

7
 Naszkicowan  powy ej ewolucj  poj cia reprezentacji mo na znale  w: Van Fraas-

sen, 2008, s. 20–23 lub Zeidler, 2013, s. 76–78.  
8
 Na powy sz  dwuznaczno  zwrócili uwag  mi dzy innymi: Hughes [1993, s. 138]  

i Giere [1994, s. 116]. Analizowa em to zagadnienie w: Zeidler, 2013, s. 76–77.  
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znacze . Istnieje jednak mi dzy nimi istotna ró nica: reprezentacja  

w pierwszym sensie zak ada podobie stwo mi dzy obiektami: reprezento-

wanym i reprezentuj cym, natomiast w drugim ze wskazanych znacze  

tego terminu przyjmuje si , i  obiekt reprezentuj cy jest jedynie no nikiem 

pewnych informacji o obiekcie reprezentowanym i dlatego nie mo e wy-

st powa  w roli jego obrazu.  

W dyskusjach nad zagadnieniem reprezentacji zak adano przede wszyst-

kim pierwszy sposób rozumienia tego terminu: wielu filozofów twierdzi 

bowiem, e tylko tak poj ta reprezentacja mo e pe ni  funkcje poznawcze. 

W filozofii analitycznej zagadnienie reprezentacji by o i jest ujmowane  

w kontek cie stosunku j zyka do rzeczywisto ci pozaj zykowej. Zgodnie  

z koncepcj  zawart  w Traktacie logiczno-filozoficznym Wittgensteina 

j zyk odwzorowuje logiczn  form  rzeczywisto ci; zdania sensowne od-

wzorowuj  stany rzeczy – s  ich obrazami. Jednak e wiedza wykorzysty-

wana w organizacji jest na ogó  przedstawiana pod postaci  ustrukturyzo-

wanych ca o ci, za które w naukach o zarz dzaniu uznaje si  przede 

wszystkim teorie. Lecz, jak przekonuj co wykaza  ukasz Su kowski, 

autor Epistemologii i metodologii zarz dzania, teorie w naukach o zarz -

dzaniu nie s  poddawane tym samym rygorom, co teorie w naukach przy-

rodniczych [Su kowski, 2012, s. 95–96].  

Teorie w nauce o zarz dzaniu mo na podzieli  ze wzgl du na ich za-

si g (stopie  ogólno ci) na wielkiego, redniego i krótkiego zasi gu [Su -

kowski, 2012, s. 96–98]. Teorie wielkiego zasi gu maj  du  moc predyk-

tywn  i wyja niaj c , lecz trudno wskaza  ich praktyczne wykorzystanie  

w zarz dzaniu wiedz
9
. Takie zastosowanie maj  co najwy ej teorie red-

niego zasi gu, które mog  by  stosowane do ca ych grup organizacji  

i praktyk zarz dzania. Powszechnie stosowane w naukach o zarz dzaniu s  

teorie krótkiego zasi gu, które maj  niski stopie  ogólno ci. Modeluj  one 

zjawiska zarz dzania w odniesieniu do konkretnego typu organizacji  

i konkretnego typu produktów, którymi si  zarz dza. Zamiast mówi   

o teoriach krótkiego zasi gu, b d  mówi  o modelach reprezentuj cych 

badane uk ady (sytuacje problemowe). 
________________ 

9
 Za teori  o du ym zasi gu uchodzi ogólna teoria systemów, lecz jej wykorzystanie  

w zarz dzaniu wiedz  jest relatywnie niewielkie. 
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Charakteryzuj c zwi zek reprezentowania, ogranicz  rozwa ania do 

modeli budowanych w organizacji z intencj  reprezentowania konkretnych 

uk adów empirycznych (sytuacji problemowych) b d  uk adów okre lone-

go typu (sytuacji problemowych okre lonego typu). Modele maj  – zgod-

nie z zamierzeniami ich twórców – reprezentowa  uk ady empiryczne, 

przedstawiaj c ich wewn trzn  budow  oraz struktur , wzgl dnie wska-

zywa  na charakterystyczne w a ciwo ci modelowanych uk adów (sytuacji 

problemowych)
10

. S  one traktowane jako dogodne przybli enia, s u ce 

okre lonym celom poznawczym i praktycznym. Jednak e, ze wzgl du na 

dwa mo liwe sposoby rozumienia relacji reprezentowania, mo emy odró -

ni  modele strukturalne, które reprezentuj  w pierwszym sensie, od modeli 

informacyjnych reprezentuj cych w drugim z wyró nionych znacze  tego 

terminu. Zauwa my, e ten podzia  nie jest roz czny. Ka dy model struk-

turalny niesie informacje o uk adzie modelowanym, cho  nie ka dy model 

informacyjny mo e by  rozpatrywany jako model strukturalny.  

Poj ciem charakteryzuj cym reprezentowanie w pierwszym z wyró -

nionych znacze  tego terminu jest podobie stwo, jednak e za o enie, i  

„A reprezentuje B wtedy i tylko wtedy, gdy A jest podobne do B”, jest nie 

do utrzymania w wietle wspó czesnej literatury przedmiotu po wi conej 

temu zagadnieniu [Goodman, 1976, s. 3–4]. Mo na wymieni  ca y szereg 

kontekstów, w których pos ugujemy si  poj ciem reprezentacji, cho  mi -

dzy obiektem reprezentuj cym a reprezentowanym nie zachodzi adne 

podobie stwo. Omawiaj c ewolucj  poj cia reprezentacji, wskazywa em 

na fakt, e jest to ze swojej natury poj cie intencjonalne zrelatywizowane 

do podmiotu, który buduje reprezentacj  ze wzgl du na okre lone cele, jak 

i ca y kontekst, w którym proces ten jest osadzony. Inna ró nica polega na 

tym, e relacja reprezentacji nie jest zwrotna i symetryczna, w przeciwie -

stwie do relacji podobie stwa. Jednak e powy sze okoliczno ci nie zmienia-

j  faktu, e podobie stwo rozumiane jako izomorfizm lub homomorfizm 

struktur obiektu reprezentuj cego (modelu) i obiektu reprezentowanego 

(uk adu modelowanego) jest zak adane przez obro ców tak zwanego reali-

________________ 

10
 W artykule pomijam tak zwany problem horrorów metodologicznych reprezentacji, 

który dyskutowa em w: Zeidler, 2013, s. 82–85. 
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zmu strukturalnego. Modele budowane w celu reprezentowania sytuacji 

problemowych s  konstytuowane przez za o enia uznawane za przybli e-

nia u yteczne do realizacji okre lonych celów. Ta w a ciwo  modeli wi -

e si  ci le z ich aspektowo ci . Mia  to na uwadze Ronald Giere, gdy 

odrzuca  stanowisko, zgodnie z którym model jest podobny do uk adu 

modelowanego ze wzgl du na wszystkie znane w asno ci i relacje. Zgod-

nie z bronionym przez niego pogl dem relacja podobie stwa zachodzi 

tylko pod okre lonymi wzgl dami i w okre lonym stopniu [Giere, 1985,  

s. 80]. Model jest wi c traktowany jako symboliczna, a zarazem uprosz-

czona reprezentacja uk adu modelowanego (modelowanej sytuacji proble-

mowej).  

Odmienne problemy pojawiaj  si  wówczas, gdy zamierzamy reprezen-

towa  wiedz  ukryt  (wiedz , jak), która wyra a umiej tno ci pracowni-

ków. Cz  tej wiedzy mo na rekonstruowa  za pomoc  formu  maj cych 

posta  zda  redukcyjnych w sensie Carnapa. Jak powszechnie wiadomo, 

analizowa  on formu y o postaciach:  

(x) [E(x) (O(x)  T(x))], (x) [E(x) (O(x)  T(x))]  

lub (x) [E(x) (T(x)  O(x))], 

gdzie predykat E(x) podaje warunki, jakie musz  by  spe nione, by przy 

zachodzeniu stanu opisanego przez predykat O(x) móc orzec predykat 

T(x). W celu reprezentacji okre lonej umiej tno ci pracownika organizacji 

mo na zastosowa  drug  z podanych formu :  

(x) [Je li E(x), to (Je li O(x), to T(x))], 

gdzie E(x) opisuje sytuacj , w której spe nienie przez dan  osob  warun-

ków opisanych przez O(x) umo liwia podj cie przez t  osob  dzia ania 

opisanego przez T(x). Semantyka proceduralna zosta a zaproponowana 

przez Jana ytkowa [ ytkow, 1979a, 1979b]. Autor szczegó owo opisa  

zagadnienie reprezentowania procedury przez formu  w kontek cie anali-

zowania znaczenia terminu empirycznego w naukach przyrodniczych
11

. 

Semantyka proceduralna mo e by  wykorzystana do opisu rozwi zywania 
________________ 

11
 Trudno ci zwi zane z konstrukcj  semantyki proceduralnej jako semantyki intensjo-

nalno-ekstensjonalnej dla j zyka teorii empirycznych opisa em w: Zeidler, 2013, s. 36–46. 
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sytuacji problemowych, jakie pojawiaj  si  w organizacji, lecz zagadnienie 

to wymaga osobnego opracowania. W rozdziale nast pnym ogranicz  si  

do analizy zwi zków zachodz cych mi dzy wiedz  propozycjonaln   

i wiedz  proceduraln , która b dzie wykorzystywa a zasad  pragmatyczn  

Peirce’a.  

 

 

4. Dzia alno  organizacji polegaj ca na rozwi zaniu  

sytuacji problemowych 

 

Zarz dzanie wiedz  w organizacji mo e by  rozumiane jako proces 

skoncentrowany na opracowaniu produktów opartych na wiedzy. Zgodnie 

z podej ciem Johna Deweya wszelka ludzka dzia alno  jest nastawiona na 

rozwi zywanie sytuacji problemowych, a w a ciwie na ich przekszta canie. 

Rozwi zanie sytuacji problemowej (na przyk ad wyprodukowanie nowego 

produktu o cechach zapewniaj cych przewag  na rynku) wymaga wytwo-

rzenia nowej wiedzy w organizacji. Osoby przyst puj ce do rozwi zania 

problemu dysponuj  niezwerbalizowan  wiedz  ukryt . Mog  j  próbowa  

wyrazi  za pomoc  metafor. Metafora nie jest w tym uj ciu rozumiana 

jako element j zyka figuratywnego, lecz – zgodnie z uj ciem kognityw-

nym – przede wszystkim jako narz dzie my lenia i dzia ania
12

. Metafory 

odwo uj  si  do podobie stwa rzeczy zasadniczo niepodobnych. Twórcze 

dzia anie pracowników polega na wydobyciu sprzeczno ci wyra anych 

przez metafor : „Kiedy pracownicy staraj  si  zrozumie  znaczenie meta-

fory, w istocie pracuj  nad pogodzeniem sprzecznych znacze ; a to jest 

pierwszy krok ku temu, by wiedz  ukryt  uczyni  wiedz  jawn ” [Nonaka, 

2006, s. 43]. Nast pny etap zdobywania wiedzy polega na „opracowaniu” 

analogii, któr  tworzy metafora. „Opracowanie” analogii to godzenie prze-

ciwie stw i definiowanie ró nic. Ostatni etap to sformu owanie modelu. 

Model to rozwini ta w systematyczny sposób metafora. Proces przekszta -

cenia wiedzy ukrytej w jawn  przebiega nast puj co:  

________________ 

12
 Powy sze kognitywne podej cie do metafory zosta o zaproponowane przez Lakoffa  

i Johnsona [1980]. 
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Najpierw sprzeczne przedmioty i idee zostaj  ze sob  zestawione w formie metafo-

ry, nast pnie sprzeczno ci te zostaj  uporz dkowane za pomoc  analogii, aby osta-

tecznie mog a si  z nich wykrystalizowa  pewna koncepcja, która zostanie uj ta  

w postaci modelu. Dzi ki temu wiedza staje si  dost pna dla wszystkich cz onków 

organizacji [Nonaka, 2006, s. 45].  

W niniejszym artykule nie interesuje mnie bardzo ciekawy proces 

przej cia od metafory do modelu w trakcie rozwi zywania problemów, na 

jakie napotykaj  cz onkowie organizacji, lecz semiotyczna rekonstrukcja 

procesu ich rozwi zywania w kontek cie wykorzystywania wiedzy przed-

stawianej pod postaci  modeli. 

Krytyka teorii reprezentacji zw aszcza w pierwszym z wyró nionych 

znacze  tego terminu doprowadzi a do „nieklasycznych” uj  tej relacji. 

Twierdzi si , e modele nie reprezentuj  w sensie obiektywnym i bezpo-

rednim, gdy  to podmiot buduje je ze wzgl du na wybrane przez siebie 

cele. To osoba pos uguj ca si  modelem, jak twierdzi Daniela Bailer- 

-Jones, ustanawia relacj  reprezentacji, bior c pod uwag  zdania poci gane 

przez ten model [Bailer-Jones, 2002, s. 108–109]. Autorka podkre la, e 

nie chodzi tu o poci ganie w cis ym, logicznym sensie tego s owa, gdy  

modele mog  mie  posta  niej zykow , mog  by  znakami ikonicznymi. 

Je li modele nie s  sformu owane w j zyku, to s dy nie mog  z nich wyni-

ka  logicznie. Tak wi c zarówno modele j zykowe, jak i niej zykowe 

mog  stanowi  podstaw  formu owania zda  posiadaj cych warto  lo-

giczn . A zatem to warto  logiczna zda  poci ganych przez model decy-

duje o tym, czy u ytkownik uzna go za u yteczn  reprezentacj  danego 

uk adu empirycznego. Najwa niejszy aspekt modeli polega wi c na tym, 

e za ich pomoc  mo na wytwarza  przekonania, a wi c mog  stanowi  

narz dzie tworzenia wiedzy [Bailer-Jones, 2002, s. 109]. 

Chc c rozszerzy  uj cie modelu jako narz dzia stanowi cego podstaw  

dzia a  praktycznych, podejmowanych równie  w aspekcie zarz dzania 

wiedz , nale y odwo a  si  do zasady pragmatycznej Peirce’a
13

. Zgodnie  

z ni  mo emy powiedzie , e model stanowi podstaw  wytwarzania prze-

kona , które pe ni  funkcj  dyrektyw praktycznego dzia ania. Mo e wi c 
________________ 

13
 Zasad  pragmatyczn  omówi  Peirce najszerzej w artykule Pragmatyzm; zob. Peirce, 

2005, s. 1–80. 
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stanowi  podstaw  wytwarzania wiedzy, jak, której zastosowanie wyra a 

formu a: Je li jest tak a tak, to zrób to a to, by zrealizowa  taki a taki cel. 

Modele powinny by  uznawane za wa ne narz dzia, dzi ki którym mo e-

my projektowa  nasze dzia ania w organizacji. Skuteczno  modeli jako 

narz dzi realizacji tych celów jest podstaw  ich oceny. Czy mog  one 

osi ga  skuteczno  dlatego, e reprezentuj  w pierwszym z podanych 

znacze  tego terminu, jest kwesti  filozoficzn , która nie jest istotna dla 

praktyków zarz dzania wiedz .  

Je li dzia alno  organizacji rozwa a si  jako umiej tno  rozwi zywa-

nia sytuacji problemowych przez jej pracowników, to tradycja ameryka -

skiego pragmatyzmu, reprezentowanego zw aszcza przez Deweya i Peir-

ce’a, b dzie stanowi a odpowiedni punkt odniesienia dla jej analizy. W ich 

uj ciu my lenie i badanie nie jest ci le zwi zane z poznawaniem, lecz  

z szeroko rozumianym dzia aniem, które przekszta ca warunki, w których 

to dzia anie zachodzi i prowadzi do wytworzenia nowych sytuacji proble-

mowych. Dewey zast pi  teori  wiedzy widza koncepcj  podmiotu dzia a-

j cego, który rozwi zuje problemy, na jakie napotyka, i przekszta ca wa-

runki, w których dzia a. Powy sze podej cie oznacza, e zniesieniu ulegaj  

klasyczne dychotomie mi dzy teori  a praktyk , my leniem a dzia aniem, 

reprezentowaniem a interweniowaniem. W podej ciu pragmatycznym uznaje 

si  za kluczowe drugie cz ony wymienionych opozycji, cho  jego przed-

stawiciele u wiadamiaj  sobie, w wi kszym lub mniejszym stopniu, e 

ka de dzia anie odbywa si  lub powinno odbywa  si  na podstawie pew-

nego planu, który ma z natury rzeczy charakter konceptualny. Dzia alno  

polegaj ca na rozwi zywaniu problemów, a w a ciwie ich przekszta caniu, 

zak ada, i  funkcj  narz dzi pe ni  idee (my li). Nie dostarczaj  one repre-

zentacji faktów, lecz s  instrumentami, za pomoc  których konstytuujemy 

sytuacje problemowe i je my lowo przekszta camy. Dewey przypisuje ideom 

i s dom funkcje opisu i wyja niania sytuacji problemowych oraz projekto-

wania sposobów rozwi zania tych sytuacji. Istota instrumentalizmu Deweya 

wyra a si  w tym, i  idee i s dy zawieraj  instrukcje dzia ania
14

.  

________________ 

14
 Charakteryzuj c stanowisko Deweya, odwo uj  si  do jego ksi ki: Dewey, 1938, 

oraz do moich wcze niejszych ustale  poczynionych w ksi ce: Zeidler, 2013, s. 119–138, 

które odnosz  w niniejszym artykule do problematyki zarz dzania wiedz . 
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Szczególnie wa nym wytworem dzia alno ci organizacji jest wiedza 

propozycjonalna zintegrowana w wi ksze ca o ci. Za o y em w paragrafie 

trzecim, i  za owe uk ady idei i s dów, które s  narz dziami przekszta ca-

nia sytuacji problemowych, mo na uzna  modele. Dewey, znajduj c si  

pod wp ywem operacjonizmu Bridgmana, podkre la  rol  ró nego rodzaju 

operacji w post powaniu badawczym. K ad c nacisk na eksperymentalne 

aspekty tego post powania, uznawa , e przedmiot poznania jest konstruk-

cj  lub raczej rekonstrukcj  tworzon  przez podmiot na podstawie doko-

nywanych obserwacji, eksperymentów i pomiarów. Tym samym naturalne 

wydaje si  przyj cie tezy, e terminy, przy u yciu których konstruujemy 

modele, uzyskuj  interpretacj  proceduraln  w ich konkretnych zastoso-

waniach. Poniewa  model teoretyczny jako wyodr bniona, autonomiczna 

jednostka pe ni funkcj  narz dzia, wi c jego sens równie  powinien by  

okre lony przez operacje wykonywane za jego pomoc . Tym samym do-

konujemy podwójnej operacyjnej interpretacji modeli
15

: po pierwsze, ope-

racyjnie (proceduralnie) interpretowane s  terminy, za pomoc  których 

konstruujemy modele; po drugie, model teoretyczny jako autonomiczna 

jednostka sensu te  ma interpretacj  operacyjn . Dzieje si  tak dlatego, e 

pos uguj c si  modelami w ró nych celach teoretycznych i praktycznych, 

równocze nie poddajemy je weryfikacji, co prowadzi do ukonstytuowania 

przedmiotu badania (sytuacji problemowej). Modele s  warto ciowymi 

narz dziami wówczas, gdy umo liwiaj  rozwi zywanie problemów, na 

jakie napotykaj  pracownicy organizacji. Mówi  one, co nale y zrobi , aby 

rozwi za  dany problem (przekszta ci  sytuacj  problemow ). Zgodnie  

z zasad  pragmatyczn  z modelami mo na zwi za  odpowiednie impera-

tywy hipotetyczne, które – wi c w zdaniach warunkowych odpowiednie 

deskrypcje z imperatywami dzia ania – wytwarzaj , jak mawia  Peirce, 

nawyk dzia ania. W precyzyjniejszym sformu owaniu zasada pragmatycz-

na g osi, e ka dy znak musi w ród swoich interpretantów mie  taki, który 

mówi o ludzkim dzia aniu. Zasada pragmatyczna dookre la zatem znacze-

nie ka dego znaku w tym sensie, e musi si  on przek ada  na nasze dzia-

________________ 

15
 Powy sze stwierdzenia dotycz ce proceduralnej interpretacji modeli odnosz  si  wy-

cznie do tych modeli, które maj  posta  j zykow . 
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anie. Okre la ona interpretant znaku jako s d warunkowy, którego nast p-

nik jest imperatywem dzia ania. Jego sformu owanie w odniesieniu do 

danego znaku oznacza, e znaczenie znaku nabra o charakteru ostateczne-

go, a wi c mo e ju  zosta  empirycznie zweryfikowane. Ewentualny nega-

tywny wynik takiej weryfikacji mo e sk ania  do dalszego kontynuowania 

procesu semiozy i zbudowania zmodyfikowanego lub zasadniczo zmienio-

nego imperatywu hipotetycznego. Zmiana deskrypcji znajduj cej si   

w poprzedniku zdania warunkowego poci ga za sob  zmian  imperatywu 

dzia ania
16

.  

Nale y zaznaczy , e zasada pragmatyczna nie ustala faktycznego 

zwi zku mi dzy konkretnym przekonaniem a konkretnym dzia aniem, lecz 

zwi zek logiczny mi dzy przekonaniem a my l  o dzia aniu. Maksyma 

pragmatyczna wytwarza nawyk dzia ania, który mo na potraktowa  jako 

ogólne prawo, zgodnie z którym w pewnych warunkach cz owiek jest 

sk onny dzia a  w okre lony sposób [Peirce, CP, 2.148]. Cho  nawyk dzia-

ania ma charakter ogólny, to determinuje on konkretne dzia ania w kon-

kretnych sytuacjach.  

Zasada pragmatyczna Peirce’a umo liwia zatem powi zanie wiedzy 

propozycjonalnej (wiedzy, e) z wiedz  proceduraln  (wiedz , jak). Punk-

tem wyj cia procesu badawczego jest obserwacja (percepcja), a na jego 

ko cu s  dyrektywy praktycznego dzia ania. Poniewa  zasada pragma-

tyczna wi e znaczenie znaku z jego przysz ym, mo liwym zastosowa-

niem, koncepcja Peirce’a mo e by  odniesiona do modeli uj tych jako 

znaki, za pomoc  których rozwi zuje si  (przekszta ca) sytuacje proble-

mowe. Dla Peirce’a metoda pragmatycznego okre lania sensu znaków nie 

ró ni a si  zasadniczo od metody eksperymentalnej, która by a rozwijana 

przez Deweya. Je li opowiadamy si  za uj ciem modeli jako „modeli dla 

dzia ania”, to dopiero sformu owanie odpowiedniego imperatywu dzia ania 

czyni z takiego modelu potencjalne narz dzie, które mo e by  u yteczne  

w dzia alno ci organizacji i w ró nych dziedzinach praktycznej dzia alno-

ci cz owieka. Max Wartofsky twierdzi , e modele s  przede wszystkim 
________________ 

16
 Trafne wydaje si  stwierdzenie Hanny Buczy skiej-Garewicz, e „Pragmatyzm jest 

teori  interpretanta znaku, teori  interpretacji deskrypcji przez dyrektyw , trybu oznajmuj -

cego przez imperatyw warunkowy” [Buczy ska-Garewicz, 1994, s. 107]. 
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sposobami dzia ania, a wi c obok sk adnika opisowego musz  zawiera  

sk adnik dyrektywalny, który opisuje imperatyw dzia ania [Wartofsky, 

1979, s. 142]. Mo na wi c powiedzie , e modele s u  do rozwi zywania 

sytuacji problemowych, a ich rola polega na tym, e mog  by  rozumiane 

jako plany okre lonych dzia a , które prowadz  do ich rozwi zania.  

Odnosz c powy sze rozwa ania do zarz dzania wiedz  w organizacji, 

mo na stwierdzi , e kluczowe dla tego procesu zagadnienie reprezento-

wania ukrytej wiedzy pracowników b dzie polega o na sformu owaniu 

odpowiednich imperatywów hipotetycznych, stanowi cych podstaw  dzia-

a  prowadz cych do rozwi zywania sytuacji problemowych w organiza-

cji
17

. Je li w ramach zarz dzania wiedz  w organizacji wypracuje si  spo-

soby formu owania imperatywów hipotetycznych oraz efektywne sposoby 

uczenia pracowników dzia ania zgodnego z tymi imperatywami, to dana 

organizacja mo e uzyska  sta  przewag  konkurencyjn  nad innymi
18

. 

Warto  wiedzy, która nale y do zasobów organizacji, potwierdza si   

w skuteczno ci dzia a  podejmowanych przez pracowników tej organiza-

cji. Z tego punktu widzenia mo na wskaza  na istotn  ró nic  mi dzy 

wiedz  a informacj . Wiedza to zdolno  do efektywnego dzia ania, a in-

formacja to jedynie znajomo  okre lonych stanów rzeczy [Jemielniak, 

Ko mi ski, 2012, s. 429].  
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Methods and Problems of Knowledge Representation in the Science  

of Knowledge Management

 
ABSTRACT. The paper presents a preliminary analysis of methodological issues relating 

to the representation of knowledge that is managed in an organization. The problem of 

adequate ways of representing that knowledge and the concept of knowledge represen-

tation itself are analyzed. Particular attention is paid to the issue of the representation of 

tacit knowledge which plays an extremely important role in an organization and gives it  

a competitive advantage. The analyses are carried out based on the assumption that 

models are the most convenient way of representing knowledge and are used to solve 

problematic situations that arise in the course of an organization’s activity.
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