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JAKOŚCIOWA ANALIZA PORÓWNAWCZA
JAKO KONCEPCJA METODOLOGICZNA
W NAUKACH O ZARZĄDZANIU
Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja jakościowej analizy porównawczej (Qualitative Comparative Analysis – QCA), metody autorstwa C. Ragina (2000, 1994, 1987), jako
koncepcji metodologicznej w naukach o zarządzaniu, stanowiącej pomost pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi. W opracowaniu potencjał QCA do badania koncepcji przyczynowości, zwłaszcza dla średniej wielkości próby badawczej, został zilustrowany przytoczonymi przykładami jej zastosowania w naukach o zarządzaniu. Ponadto w artykule
przedstawiono proces przeprowadzenia procedury analitycznej zgodnej z QCA na przykładzie badań własnych autora nad konfiguracjami organizacyjnymi uniwersyteckich firm odpryskowych. Ten kierunek badań sugeruje możliwość wykorzystania QCA do badania typologii konfiguracji organizacyjnych.
Słowa kluczowe: metody porównawcze, QCA, teoria zbiorów, algebra Boole’a, koncepcja
przyczynowości, ekwifinalność.
DOI: 10.15611/pn.2014.340.06

1. Wstęp
W badaniach prowadzonych w zakresie nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem silny
nacisk położony jest m.in. na zagadnienia dotyczące problematyki zróżnicowania
i niejednorodności w ramach przedsiębiorstw, różnych sposobów osiągania przez
nie sukcesu czy też kwestii dotyczących decyzji kierowniczych, w wyniku których
firmy odnoszą większy sukces (np. [Bowman, Singh, Thomas 2002, s. 31; Bromiley
2005, s. 60; Carroll 1993, s. 237]). Wiele z tych zagadnień badawczych rozwiązywanych jest przy wykorzystaniu metod jakościowych. Niemniej jednak metody te
są nadal ewidentnie niedostatecznie reprezentowane. Jak na przykład podają Oliver
i Ebers, w zakresie badań więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa metody
jakościowe pojawiają się tylko w 3 pracach na 10. Wynika to z kilku zarzutów stawianych metodom jakościowym: intuicyjności, nadmiernej prostoty, czasochłonności, nadmiaru danych czy słabo określonych metod analizy [Czakon 2006, s. 9].
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Choć są to zarzuty od dawna stawiane indukcyjnym metodom badania, opartym na
danych jakościowych, odpowiedzią może być przedstawiona w artykule jakościowa
analiza porównawcza (Qualitative Comparative Analysis – QCA), narzędzie opracowane przez socjologa C.C. Ragina w 1987 roku (m.in. [Ragin 1987; 1994; 2000]).
QCA, do tej pory rozlegle wykorzystywana w takich dyscyplinach nauk społecznych jak socjologia czy nauki polityczne, posiada również znaczny potencjał dla
rozwoju badań prowadzonych w naukach o zarządzaniu przedsiębiorstwem [Hafaiedh-Dridi 2009, s. 5]. QCA koncentruje się zwłaszcza na badaniach w zakresie różnorodności przedsiębiorstw, jak również współzależności wielorakich przyczyn prowadzących do osiągnięcia określonych wyników, np. wysokiej efektywności firm
[Greckhamer i in. 2008, s. 695; Kogut, MacDuffie, Ragin 2004, s. 114].
Celem artykułu jest zatem prezentacja QCA jako koncepcji metodologicznej,
a także przegląd jej wiodących, wybranych aplikacji, zwłaszcza w naukach o zarządzaniu. Ponadto w artykule proces przeprowadzenia analizy przy wykorzystaniu
QCA został przedstawiony na przykładzie prowadzonych przez autorkę badań nad
konfiguracjami organizacyjnymi uniwersyteckich przedsiębiorstw odpryskowych,
co sugeruje możliwość wykorzystania QCA do badania typologii konfiguracji organizacyjnych. Ponadto omówienie zarówno kwestii metodologicznych, jak i zastosowań QCA stanowi wskazówkę, w jaki sposób badacze mogą skorzystać z tego nowego i rozwijającego się podejścia analitycznego.

2. Koncepcja metodologiczna
Konfiguracyjne metody porównawcze, wywodzące się z metod jakościowych [Griffin, Ragin 1994, s. 5], w sposób systematyczny badają podobieństwa oraz różnice
zachodzące pomiędzy przypadkami, poszukując koniecznych i wystarczających warunków powiązanych z wynikami [Schneider, Wagemann 2006, s. 752]. Metody te
są szeroko rozpowszechnione w naukach społecznych, ale – jak twierdzą niektórzy
badacze – posiadają niski poziom rygoru metodycznego. Próbę uzupełnienia tego
braku stanowi propozycja bardziej sformalizowanej i zaawansowanej metody, jaką
jest QCA.
QCA przedstawiana jest w literaturze jako określona rodzina konfiguracyjnych
metod porównawczych, która w swej istocie, odnosząc się do klasyfikacji ośmiu
klastrów metodycznych Hindle’a [2004, s. 592], związana jest z metodą studium
przypadków [Rihoux 2006, s. 680]. Jak twierdzi Gerring [2001, s. 3], QCA jest
prawdopodobnie jedną z niewielu innowacji metodycznych ostatnich dekad, stanowiącą pomost pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi poprzez integrację
cech podejść „ukierunkowanych na określony przypadek oraz zmienne” [Ragin
1987, s. 105], zaadresowaną w szczególności do średniej wielkości próby badawczej, dotychczas tak zaniedbywanej przez dwie główne metodologiczne tradycje –
jakościową i ilościową. Chodzi tu o sytuacje, gdzie liczba przypadków jest zbyt
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mała dla konwencjonalnych analiz statystycznych i zbyt duża dla pogłębionych analiz jakościowych (pomiędzy dziesięć a pięćdziesiąt przypadków)1.
QCA może być rozumiana w węższym ujęciu jako technika analityczna, w szerszym znaczeniu zaś jako podejście badawcze [Wagemann, Schneider 2007, s. 2].
Postrzeganie QCA jako techniki analizy danych odnosi się do tzw. momentu analitycznego, w którym określone są wszystkie przypadki, warunki i wyniki. Zasadniczym celem, w tym ujęciu, jest poszukiwanie wzorów empirycznych w dostępnym
zbiorze danych. Aspekt ten nawiązuje do badań ilościowych, technik analizy danych
zorientowanych na zmienne, takich jak np. analiza regresji. Interpretacja QCA jako
podejścia badawczego odnosi się zaś do interakcyjnego procesu zbierania danych,
specyfikacji modelu, selekcji przypadków i ponownej konceptualizacji warunków
oraz wyników. Aspekt ten bezpośrednio nawiązuje do tradycyjnych, porównawczych badań jakościowych, gdzie włączane są lub eliminowane kolejne przypadki
do analizy podczas trwania procesu badawczego oraz następuje ponowne kodowanie wartości dla pewnej grupy przypadków lub ponowne formułowanie zmiennych.
Większość tego typu operacji jest niedopuszczalna w przypadku ilościowych, statystycznie ukierunkowanych badań.
Wychodząc z założenia, że większość badań empirycznych w naukach społecznych wiąże się z porównaniem tego czy innego rodzaju, Ragin [1987, s. 54] opracował QCA w celu rozwiązania dwóch podstawowych problemów wynikających
z analizy porównawczej. Pierwszy problem wiąże się z identyfikacją typów przypadków w taki sposób, który spójnie zintegruje ich najważniejsze podobieństwa
i różnice. Drugim problemem jest ocena przyczynowej złożoności, gdy wynik może
zostać uzyskany w efekcie wielu różnych kombinacji atrybutów. Aby rozwiązać te
problemy, QCA oferuje formalne podejście do mapowania różnorodności przypadków, a także różnych sposobów osiągnięcia wyniku, jej celem jest konstrukcja dowodów empirycznych na istnienie warunków koniecznych i wystarczalnych [Ragin
2000, s. 56]. Warunek uznaje się za konieczny, jeśli musi być obecny dla osiągnięcia
określonego wyniku, i wystarczalny, jeśli sam tworzy wynik [Greckhamer, Mossholder 2011, s. 261].
Planowe porównanie przypadków w QCA odbywa się za pomocą formalnych
narzędzi – teorii zbiorów, algebry Boole’a. Teoria zbiorów odnosi się do działu matematyki zajmującego się zbiorami elementów i relacji pomiędzy tymi elementami.
Opierając się na algebrze Boole’a, systemie logiki matematycznej, który umożliwia
algebraiczne przetwarzanie stwierdzeń logicznych, QCA bada, które kombinacje
cech organizacyjnych łączą się, aby otrzymać pożądane wyniki. Istotą podejścia teorii zbiorów jest idea, że zależności pomiędzy różnymi zmiennymi są najlepiej rozumiane ze względu na przynależności do zbioru. Logika algebry Boole’a umożliwia
naukowcom łączenie kombinacji obecności lub nieobecności przyczynowo odpo1
Jednakże, jak twierdzą Berg-Schlosser i in. [2009], metoda ta może być także z powodzeniem
wykorzystana w analizie dużej liczby przypadków (powyżej stu).
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wiednich atrybutów z wynikami, jak również pozwala na zmniejszenie przyczynowej złożoności. Dwa podstawowe operatory logiczne – „i” oraz „lub” – stanowią
podstawowy sposób wyznaczania relacji w zbiorze. Operator logiczny „i”, nazywany koniunkcją lub iloczynem logicznym, jest stosowany, gdy warunki A i B w połączeniu prowadzą do wyniku, tworzą określony skutek. Na przykład firmy mogą wykazywać wysoką efektywność, jeśli funkcjonują w rozwojowej branży przemysłowej
i posiadają znaczne zasoby. Operator logiczny „lub”, nazywany alternatywą lub
sumą logiczną, jest stosowany, gdy zarówno jeden warunek, jak i inny może prowadzić do tego samego wyniku. Na przykład firmy mogą wykazywać niską efektywność, jeśli nie posiadają wystarczających zasobów lub jeśli funkcjonują w wysoce
konkurencyjnym przemyśle. Boolowska negacja – „nie” – zwana też zaprzeczeniem,
stanowi uzupełnienie zdefiniowanego zestawu i zawiera te przypadki, które nie występują w określonym, zdefiniowanym zbiorze.
Połączenie zatem stwierdzeń werbalnych z logicznymi zależnościami przyczynia się do rygorystycznego budowania teorii organizacji uwzględniającej złożone
związki przyczynowo-skutkowe, generuje nowe widzenie problemów zarządzania
i pozwala badaczowi odrzucić elementy niepowiązane przyczynowo z określonym
wynikiem.
Co ważne, jednostką analizy w QCA jest konfiguracja atrybutów zawartych
w przypadkach, gdzie podstawowym założeniem jest, że organizacje najlepiej pojmować niczym wiązki wzajemnie powiązanych struktur i praktyk, a nie jako modułowe lub luźno powiązane całości, których składniki mogą być rozumiane oddzielnie [Fiss 2007, s. 1180]. Przypadki zatem powinny zostać przeanalizowane według
zestawów cech indywidualnych, a pojedyncze różnice pomiędzy przypadkami mogą
stanowić podstawę do uchwycenia różnorodności jako konfiguracji zasobów, struktur i strategii [Greckhamer, Mossholder 2011, s. 262]. Paradygmat ten znacznie różni się od liniowych metod statystycznych często stosowanych w naukach o zarządzaniu [Fiss 2007, s. 1188].
Ponadto w QCA nacisk położony jest na ekwifinalność, czyli nie występuje jedna, optymalna konfiguracja i dwie lub więcej konfiguracji może być równie efektywnych, nawet w tych samych okolicznościach. Sugestia, że wielorakie drogi prowadzą do tego samego efektu, znajduje się w opozycji wobec analizy regresji
oszacowującej jedną ścieżkę dla wszystkich rozpatrywanych przypadków. A przecież sposób ułożenia różnych właściwości organizacji wpływa na jej efektywność
[Greckhamer i in. 2008, s. 696].
Wykorzystując QCA, badacz jest zachęcany nie do wyszczególnienia jednego,
specyficznego modelu przyczynowego, który jest najbardziej dopasowany do danych, tak jak to ma miejsce przy wykorzystaniu technik statystycznych, ale zamiast
tego do określenia liczby i cech różnych modeli przyczynowych, które istnieją wśród
porównywalnych przypadków. Jeśli jakaś kombinacja warunków „wyjaśnia” tylko
jeden pojedynczy przypadek, to nie jest ona a priori uważana za mniej ważną czy
istotną, gdyż w QCA każdy przypadek ma określone znaczenie. W taki sposób QCA
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rozszerza zwykły zakres analiz przyczynowych przez osłabienie kilku ogólnych założeń. Po pierwsze, idea, że każdy pojedynczy powód ma oddzielny, niezależny
wpływ na wynik, jest zastąpiona przez założenie kilku powodów równocześnie. Po
drugie, dana kombinacja nie musi być jedyną drogą prowadzącą do określonego
wyniku. Po trzecie, nie przyjmuje się jednolitości efektów przyczynowych, przeciwnie – dany warunek połączony z innymi czasami prowadzi do określonego wyniku,
w innej konfiguracji działa przeciwnie. Po czwarte, przyjmuje się, że przyczynowość nie jest symetryczna, obecność i nieobecność wyniku wymaga odpowiednio
różnych wyjaśnień.
Co więcej, QCA może być wykorzystana do zbierania danych (można tu wykorzystać oprogramowanie opracowane przez Ragina, np. Tosmana, fsQCA, csQCA,
mvQCA), określenia związków pomiędzy danymi ujętych w tzw. tabeli prawdy, rozwijania nowych argumentów teoretycznych w postaci hipotez oraz do testowania
hipotez lub istniejących teorii. Przykłady zastosowań QCA w obszarze nauk o zarządzaniu przedstawiono w kolejnej części artykułu.

3. Zastosowanie QCA w naukach o zarządzaniu
QCA została zaimplementowana między innymi do badań dotyczących porównania
przyczyn i skutków rewolucji społecznej [Skocpol 1979; Wickham-Crowley 1991,
s. 82–109], śledzenia efektów, jakie wywarł kapitał ludzki i interwencja państwowa
na system opieki zdrowotnej [Hollingsworth i in. 1996, s. 459–484], czy też do badania wpływu sieci społecznych na zmiany religijne [Smilde 2005, s. 757–796].
W zakresie nauk o zarządzaniu QCA wykorzystano do identyfikacji kombinacji
komplementarnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych mających wpływ
na efektywność produkcji w przemyśle samochodowym [Kogut, MacDuffie, Ragin
2004, s. 114–131]. W badaniu studiowano, w jaki sposób rozwiązania zarówno technologiczne, jak i organizacyjne łączą się w celu uzyskania wysokich wyników
przedsiębiorstwa w odniesieniu do jakości i efektywności. Zidentyfikowano cztery
konfiguracje atrybutów organizacyjnych i technologicznych, które są wystarczające
do osiągnięcia wysokich wyników, wykazując jednocześnie, że wysoką efektywność można osiągnąć za pomocą alternatywnych kombinacji wzajemnie uzupełniających się zależności w kluczowych obszarach organizacji produkcji.
Kolejny przykład wykorzystania QCA wiąże się z badaniem wpływu sektora,
branży przemysłowej, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, oraz parametrów na
poziomie jednostek biznesowych na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa [Greckhamer i in. 2008, s. 695–726]. Dyskusję wokół pytań nad samym znaczeniem strategii przedsiębiorstwa (np. [Bowman, Helfat 2001, s. 1–23]) skierowano w stronę
pytań odnośnie do warunków, jakie są istotne dla budowania strategii, wskazując
jednocześnie na istnienie kombinacji atrybutów, które są wystarczające do osiągnięcia wysokich lub niskich wyników przedsiębiorstw w różnych sektorach przemysłowych. Ponadto badania wskazały także na potencjał QCA do uchwycenia tzw. przy-
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czynowej asymetrii poprzez wykazanie, że warunki związane z osiąganiem wysokich
i niskich wyników nie są przeciwstawne.
Istotne znaczenie ma także zastosowanie QCA do badania konfiguracji organizacyjnych [Fiss 2007, s. 1180–1198; Fiss 2011, s. 393–420). Fiss [2007] zauważył, że
chociaż literatura podkreśla nieliniowość, synergię i ekwifinalność, badania empiryczne w dużej mierze opierają się na metodach, które zakładają liniowość. Analizując typologie konfiguracji organizacyjnych Milesa i Snowa [Miles i in. 1978,
s. 546–562] i wiążąc je z wysoką oraz niską efektywnością organizacji, Fiss [2011]
dowodzi, że szansę na przezwyciężenie słabości dominujących w badaniach organizacji metod analizy dają metody ustawione teoretycznie, które traktują przypadki
jako konfiguracje atrybutów, nadając tym przypadkom unikalną naturę. Ten kierunek badań sugeruje, że QCA ma potencjał do niejako ożywienia literatury w zakresie
typologii organizacyjnych poprzez połączenie teorii konfiguracji z odpowiednim
podejściem konfiguracyjnym [Greckhamer, Mossholder 2011, s. 264].
Ciekawa jest także aplikacja QCA do analizy dowodów uzyskanych w toku
przeprowadzenia wielokrotnego studium przypadku [Öz 2004, s. 166–179]. Badania
prowadzono w oparciu o model diamentu Portera [1990] w ramach kluczowych
atrybutów związanych z międzynarodową przewagą konkurencyjną na przykładzie
Turcji i Grecji. Analiza przypadków wykazała istnienie czterech alternatywnych
dróg prowadzących do osiągnięcia międzynarodowej przewagi konkurencyjnej. Badanie może stanowić instrukcję dla badaczy rozważających wykorzystanie wielokrotnego studium przypadku wraz z QCA w naukach o zarządzaniu [Ridder, Hoon,
McCandless 2009, s. 137–175]. W podobnym kierunku Schneider, Schulze-Bentrop
i Paunescu [2010] zastosowali QCA do badania konfiguracji czynników instytucjonalnych wpływających na osiągnięcie międzynarodowej przewagi konkurencyjnej
w przemyśle wysokiej technologii. Wychodząc z założenia, że wyniki firm są uzależnione od wzajemnych zależności różnych czynników instytucjonalnych, odkryto,
że kilka konfiguracji prowadzi do pozytywnego wyniku eksportu, a najważniejsze
z nich stanowią połączenie intensywnej edukacji ze znaczącym rynkiem zbytu. Ponadto opierając się na założeniu, że zrozumienie preferencji przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym w podejmowaniu długoterminowych inwestycji jest ważne
dla opracowania skutecznej strategii, Pajunen [2008] wykorzystał QCA do wskazania czynników instytucjonalnych wpływających na atrakcyjność krajów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyniki analizy wykazały, że czynniki instytucjonalne mają różny wpływ na atrakcyjności kraju pod względem bezpośrednich
inwestycji zagranicznych. Zauważył także, że różnice występują w zależności od
rodzaju instytucji, regionów czy kraju pochodzenia, ujawniając przy tym zalecenia
dotyczące rekomendacji politycznych dla krajów rozwiniętych czy nowo uprzemysłowionych.
Przytoczone przykłady wskazują na potencjał zastosowania QCA dla całego
spektrum badań prowadzonych w naukach o zarządzaniu. Metoda nie może być jednak wykorzystana w sposób mechaniczny, należałoby skłaniać się bardziej w kie-
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runku jej interpretacji jako „dialogu” pomiędzy określoną teorią a dowodami wypływającymi z badań empirycznych. Wybór zmiennych (warunków i wyników) do
analizy musi być teoretycznie ustawiony, co wpływa na dedukcyjny charakter QCA.
Wykorzystanie indukcyjnie następuje poprzez wgląd w wiedzę o przypadkach i zidentyfikowanie kluczowych składników analizy [Rihoux, Lobe 2009, s. 472].

4. Procedura analityczna z wykorzystaniem QCA
Proces prowadzenia badań z wykorzystaniem QCA można podzielić na kilka podstawowych etapów [Greckhamer, Mossholder 2011, s. 266]. Pierwszym krokiem jest
wybór obszaru badawczego i określenie wyniku, do jakiego dąży badacz w toku
przeprowadzenia analizy, wraz z wyborem przypadków do badań. Drugi etap polega
na wyznaczeniu przestrzeni cech badanego obiektu, gdzie każda cecha może przyjąć
wartość od 0 do 1, co prowadziło do powstania populacji rzeczywistej w ramach
przestrzeni cech. Trzeci etap związany jest z budową tzw. tabeli prawdziwości,
stanowiącej zbiór logicznych wyrażeń pokrywających wszystkie możliwe kombinacje zmiennych. Czwarty etap związany jest z redukcją tabeli prawdziwości; logika
algebry Boole’a pozwala na uproszczenie wierszy w tabeli prawdziwości i zidentyfikowanie konfiguracji atrybutów bezpośrednio związane z wynikiem. Piąty i ostatni etap polega na przedstawieniu i interpretacji wyników. Co ważne, każdy z wyróżnionych etapów może zostać powtórzony w toku przeprowadzenia procesu
analitycznego.
Procedurę analityczną zgodnie z QCA przedstawiono na przykładzie badań własnych autora nad próbą wyodrębnienia konfiguracji organizacyjnych w ramach populacji uniwersyteckich przedsiębiorstw odpryskowych w Polsce2. W tym przypadku
celowy, nielosowy wybór dziewiętnastu przypadków do badań został ukierunkowany teoretycznie.
Należy zauważyć, że przedstawiony opis został sporządzony bardziej na poziomie koncepcyjnym niż operacyjnym. W artykule celowo ograniczono się do prezentacji założeń koncepcyjnych QCA, a szczegółowe instrukcje techniczne można znaleźć, odwołując się między innymi do pozycji C.C. Ragina [2000; 2008].
Teoretyczne ustawienie konfiguracji umożliwiło wyselekcjonowanie wiodących
składników konfiguracji organizacyjnych w ramach uniwersyteckich przedsiębiorstw odpryskowych. Na podstawie analizy literatury wyodrębniono osiem czynników (segment technologiczny; pochodzenie organizacyjne; zasięg geograficzny;
orientacja przedsiębiorcza; zasoby technologiczne; zasoby finansowe; zasoby ludzkie; zasoby społeczne), stanowiących podstawę do badania rozwoju uniwersyte2
Uniwersyteckie przedsiębiorstwa odpryskowe są przedsięwzięciami biorącymi swój początek
z prac badawczych prowadzonych w jednostce naukowo-badawczej, zmierzających do wytworzenia
własności intelektualnej, oraz zazwyczaj dalszego rozwoju głównych badaczy, są to zatem nowe firmy,
utworzone przez pracowników naukowych lub studentów w oparciu o podstawową technologię (lub
pomysł), która została przekazana z organizacji macierzystej (w tym przypadku uczelni).
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ckich firm odpryskowych przy wykorzystaniu QCA. Miarę wyników stanowiły punkty krytyczne i ich pokonanie na drodze rozwoju uniwersyteckich firm odpryskowych.
Po opracowaniu ram teoretycznych do badania i doborze ośmiu czynników, a także
mar wyników, zmienne zostały zakodowane w zbiory. W tym celu wykorzystano
program komputerowy opracowany przez C.C. Ragina – fuzzy set/ Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA). W oparciu o teorię zbiorów każdemu z elementów konfiguracji przydzielano wartości członkostwa w zbiorze każdego warunku na skali od
0 (brak członkostwa) do 1 (pełne członkostwo). Dla części zmiennych odpowiednie
były zbiory binarne, których kodowanie sprowadza się do obecności lub nieobecności w zbiorze, np. czynniki graniczne orientacji przedsiębiorczej. Dla innych zmiennych, bardziej złożonych, wymagane było kodowanie ciągłe, obejmujące różnego
rodzaju miary, dla których zastosowano zbiory rozmyte, o różnych poziomach
członkostwa w zbiorze, w ramach progów wyodrębnionych na podstawie wiedzy
merytorycznej.
Zbiór logicznych wyrażeń pokrywających możliwe konfiguracje zmiennych będących w polu widzenia stanowi tzw. tabela prawdziwości. W tym względzie wybór
elementów uważanych za ważne oparty był na zebranej wiedzy teoretycznej autora
na temat związku poszczególnych elementów z wynikiem. Tabela 1 przedstawia tabelę prawdziwości w ramach wszystkich konfiguracji organizacyjnych dziewiętnastu przebadanych firm odpryskowych w zależności od wybranego wariantu. Co ważne, w tabeli prawdziwości określa się także „reszty logiczne”, czyli te konfiguracje,
Tabela 1. Tabela prawdziwości
1

2

3

4

5

6

7

8

1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1

1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Liczba
przypadków
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
1

Uwaga: 1 – segment technologiczny; 2 – pochodzenie organizacyjne;
3 – zasięg geograficzny; 4 – orientacja przedsiębiorcza;
5 – zasoby technologiczne; 6 – zasoby finansowe; 7 – zasoby ludzkie;
8 – zasoby społeczne.
Źródło: opracowanie własne.

Miara
wyniku
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
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które logicznie istnieją, lecz dla których nie dokonano empirycznych obserwacji.
Liczba wierszy w tabeli prawdziwości jest obliczana jako 2k (przy czym k oznacza
liczbę zmiennych). W przypadku przeprowadzonych badań liczba logicznie możliwych kombinacji, tj. wierszy, wynosi 28 = 256. Kolejno każda z przedstawionych
w tabeli prawdziwości konfiguracji była wyrażona w postaci logicznego stwierdzenia komunikującego atrybuty organizacyjne. Następnie zgodnie z logiką Boole’a
zostały zjednoczone wyrażenia redundantne. W efekcie wygenerowanie tabeli prawdziwości umożliwiło identyfikację kombinacji czynników granicznych.
Co istotne, zidentyfikowano różne kombinacje czynników prowadzące jednocześnie do rozwoju i pokonania trudności badanych organizacji. Aspekt ten bezpośrednio nawiązuje do koncepcji ekwifinalności w ramach podejścia konfiguracyjnego.
QCA, wykorzystując logikę Boole’a do minimalizacji konfiguracji, ściśle stosuje się do metody Milla, zgodnie z którą, jeśli dwie konfiguracje różnią się tylko jednym warunkiem, lecz wykazują taki sam wynik, to ten wyróżniający się warunek
jest nieistotny i można go wyeliminować [Ragin 1987, s. 65]. W przypadku procedur
minimalizacji reszty logiczne wykorzystuje się na dwa różne sposoby. Po pierwsze,
są one wykorzystywane do obliczenia tzw. rozwiązania oszczędnego, identyfikującego te warunki, które są częścią każdej reprezentacji danych, tzw. warunki podstawowe. Po drugie, reszty logiczne są wykorzystywane – w formie quasi-eksperymentu – przy dokonywaniu pewnych założeń dla uzyskania określonego wyniku.
Twierdzenia są kolejno redukowane, jeżeli założenia są zgodne z istniejącą wiedzą
merytoryczną i teoretyczną. W efekcie powstaje rozwiązanie pośrednie służące do
określania warunków przyczynowych. Pojęcia warunki podstawowe i przyczynowe
nie są tożsame z warunkami koniecznymi i wystarczającymi, lecz są one używane
do rozróżnienia obliczeń dokonywanych przy wykorzystaniu oprogramowania
fs/QCA w ramach rozwiązania oszczędnego i pośredniego. Ponadto istnieje także
rozwiązanie kompleksowe, w którym nie wykorzystuje się reszt logicznych w procedurze minimalizacji, a jedynie te konfiguracje, które faktycznie zostały zbadane.
Wyniki przeprowadzonej procedury analitycznej pochodzące z rozwiązania
oszczędnego i pośredniego można przedstawić za pomocą tabeli – tab. 2. Pełne koła
w tabeli (●) oznaczają obecność danego warunku, podczas gdy puste, przekreślone
koła (ø) wskazują na jego nieobecność. Ponadto podstawowe i uzupełniające warunki są wyróżnione wielkością użytych symboli. Większe koła wskazują warunki podstawowe, które są częścią rozwiązania zarówno oszczędnego, jak i pośredniego.
Mniejsze koła symbolizują warunki uzupełniające, występujące jedynie w rozwiązaniu pośrednim.
Jak pokazano w tab. 2, istnieją trzy alternatywne kombinacje, ponumerowane
odpowiednio R1, R2 i R3, prowadzące do wyniku, jakim jest rozwój przedsiębiorstw
odpryskowych i pokonanie kolejnych punktów krytycznych. Pierwsze rozwiązanie
(R1) zwiera te przypadki, dla których rozwój firm odpryskowych i pokonanie kolejnych punktów krytycznych możliwe są poprzez posiadanie odpowiednich, silnych
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Tabela 2. Wyniki procedury analitycznej
Rozwiązania
R1
Zasoby finansowe

R2

R3

•

ø

Zasoby technologiczne

•

•

•

Zasoby ludzkie

●

●

●

Zasoby społeczne

•

•

•

•

•

Pochodzenie organizacyjne

•

Ø

•

Zasięg geograficzny

•

Orientacja przedsiębiorcza

•

•

•

Domena technologiczna

Źródło: opracowanie własne.

zasobów ludzkich odnoszących się do atrybutów zespołu założycielskiego, przy
wsparciu zasobów technologicznych, społecznych oraz orientacji przedsiębiorczej.
Co więcej, istotne jest także pochodzenie organizacyjne oraz zasięg działalności na
skalę międzynarodową. Drugie rozwiązanie (R2) obejmuje te przypadki, w których
do rozwoju organizacji wymagane jest posiadanie silnych zasobów ludzkich, przy
wsparciu zasobów technologicznych, społecznych i dodatkowo także finansowych.
Nie bez znaczenia jest też orientacja przedsiębiorcza oraz funkcjonowanie firm
w sektorze high-tech (domena technologiczna). Co więcej, rozwiązanie to wyłącza
warunek związany z pochodzeniem organizacyjnym. Trzecie rozwiązanie (R3) zakłada, że dla rozwoju badanych firm niezbędne jest posiadanie odpowiednich, silnych zasobów ludzkich, przy wsparciu zasobów technologicznych i społecznych
oraz orientacji przedsiębiorczej. Istotna jest także domena technologiczna i funkcjonowanie firm w sektorze high-tech oraz pochodzenie organizacyjne. Co ważne,
w rozwiązaniu wyłączony został czynnik odnoszący się do zasobów finansowych.
Z uwagi na to, że w każdym z otrzymanych rozwiązań występują zasoby ludzkie
odnoszące się do atrybutów zespołu założycielskiego, zasoby społeczne wraz z licznymi powiązaniami sieciowymi w ramach formalnych i nieformalnych kontaktów,
zasoby technologiczne charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności oraz
orientacja przedsiębiorcza w wymiarze autonomii i proaktywności, mogą być one
uznane za warunki konieczne dla rozwoju badanych firmy i pokonania kolejnych
trudności, tzw. punktów krytycznych. Istotne jest także spostrzeżenie, iż nie ma
jednej drogi prowadzącej do rozwoju tychże organizacji. Badania są pierwszym krokiem do lepszego zrozumienia, jakie konfiguracje czynników przyczyniają się do
rozwoju badanych organizacji i pokonania kolejnych punktów krytycznych.

Jakościowa analiza porównawcza jako koncepcja metodologiczna...

75

5. Podsumowanie
Przedstawiona w artykule jakościowa analiza porównawcza nie jest z natury metodą
lepszą od konwencjonalnych liniowych analiz, nie stanowi także panaceum na
wszystkie pytania badawcze [Greckhamer, Mossholder 2011, s. 283]. Jednakże
metoda ta może wnosić znaczny wkład do badań, nie tylko pozwalając wziąć pod
uwagę konfiguracyjne wzorce, ekwifinalność, wielorakość uwarunkowań, ale dając
dodatkową korzyść w postaci możliwości analizy z udziałem średnich wielkości
próby badawczej. Ponadto oferuje ona badaczom w dziedzinie nauk o zarządzaniu
cenne narzędzie do wykorzystania w sytuacji, gdy na pożądany wynik oddziałuje
wielu warunków przyczynowych tworzących konfiguracje, dając tym samym nowe
spojrzenie na ważniejsze, wiodące problemy w tej dziedzinie. QCA skupia się na
koncepcji przyczynowości oraz warunkach koniecznych i wystarczających, odkrywając przy tym związki przyczynowo powiązane z wynikami dotychczas niezauważane przez badaczy. Istotne jest także wykorzystanie tabeli prawdziwości do
mapowania logicznie możliwych i empirycznie zaobserwowanych różnorodności
w przypadkach identyfikacji konfiguracji atrybutów, które są połączone z poszukiwanym wynikiem. Przeprowadzając QCA, naukowcy wykazują znaczną przejrzystość w zakresie przedstawienia i kodowania danych, gdzie ostateczne dane są
jasno prezentowane w tabeli prawdziwości. Badania mogą zatem być kontynuowane
i rozwijane przez innych badaczy przyjmujących ten sam sposób kodowania zmiennych.
QCA ma wiele różnych zastosowań – od prostego zebrania danych do testowania teorii, jednakże jak każda metoda, ma również swoje ograniczenia, z których
większość może być niwelowana przez wykorzystanie dobrych praktyk [Hafaiedh-Dridi 2009]. Zakreślenie w artykule koncepcyjnego opisu metody, przytoczenie
wiodących jej aplikacji zwraca uwagę na wartość QCA jako alternatywnego sposobu
prowadzenia badań i dostarczenia inspiracji dla nowych wglądów w dziedzinie nauk
o zarządzaniu. Praca została wykonana w ramach projektu badawczego własnego
nr N N115 004040.
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QUALITATIVE COMPARATIVE ANALYSIS
AS A METHODOLOGICAL CONCEPT
IN MANAGEMENT RESEARCH
Summary: Qualitative Comparative Analysis (QCA), the method by C. Ragin (2000, 1994,
1987), is the potential for the development of the management discipline. QCA is
a methodological bridge between quantitative and qualitative research through the integration
of features approach “focused on a specific case, and variables” [Ragin 1987]. The potential
of QCA to study the concept of causality, especially for medium-N samples (10 - 50 cases that
are too small for linear statistical methods and too large for in-depth qualitative analyses), is
illustrated by the four examples in the article. The direction of research adopted by the author,
on the application of QCA to examine the organizational configuration of university spin-offs,
suggests the possibility of using QCA for testing the typology of organizational configurations
in the study area.
Keywords: comparative methods, QCA, set theory, Boolean algebra, concept of causality,
equifinality.

