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UGRUNTOWANE TEORIE
O RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie podejścia badawczego skierowanego na
opracowanie teorii ugruntowanych o rachunkowości zarządczej. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wskazano na rolę teorii w badaniach empirycznych z zakresu rachunkowości zarządczej, scharakteryzowano indukcyjną metodę prowadzenia badań empirycznych oraz omówiono założenia dotyczące zasad konstrukcji teorii ugruntowanych.
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, metody badawcze, indukcja, teoria ugruntowana.
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1. Wstęp
Rosnąca akceptacja polskiego środowiska akademickiego dla postrzegania rachunkowości jako nauki społecznej [Nowak 2010; Kozarkiewicz, Łada 2011; Nadolna
2012; Karmańska 2013] bardzo wyraźnie wpływa na zmianę modelu prowadzenia
badań naukowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się badania empiryczne dotyczące zjawisk zachodzących w praktyce rachunkowości. Empiryczna
orientacja prowadzonych badań nie zwalnia autorów z konieczności ich osadzenia
w określonym kontekście teoretycznym [Remenyi i in. 2005, s. 32]. W badaniach
nad praktyką rachunkowości przyjmuje to najczęściej formę strategii dedukcyjnej –
wybrane teorie o rachunkowości zarządczej stanowią podstawę formułowania hipotez badawczych. Znacznie rzadziej sięga się po alternatywną strategię indukcyjną polegającą na poszukiwaniu wniosków teoretycznych na podstawie analizy danych empirycznych. Strategia ta – chociaż bardziej wymagająca dla badacza –
sprzyja większej kreatywności w identyfikacji nowych zjawisk.
Celem artykułu jest przedstawienie jednego z podejść badawczych skierowanych na opracowanie nowych teorii o rachunkowości zarządczej ugruntowanych w
praktyce. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wskazano na rolę teorii
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w badaniach empirycznych z zakresu rachunkowości zarządczej, scharakteryzowano indukcyjną metodę prowadzenia badań empirycznych oraz omówiono założenia
dotyczące zasad konstrukcji teorii ugruntowanych. Przedstawiane rozważania zilustrowane zostały wybranym przykładem teorii ugruntowanej opracowanej na podstawie badań prowadzonych w obszarze rachunkowości zarządczej.

2. Teorie w badaniach nad praktyką rachunkowości zarządczej
Zgodnie z jedną z definicji ujętych w Słowniku języka polskiego, teoria jest to „całościowa koncepcja zawierająca opis i wyjaśnienie określonych zjawisk i zagadnień”. Rachunkowość postrzeganą jako naukę społeczną charakteryzuje mnogość
teorii o rachunkowości [Łada, Kozarkiewicz 2013]. Dla badań zorientowanych na
praktykę gospodarczą teorie są przede wszystkim źródłem hipotez, które poddawane są empirycznej weryfikacji. W rachunkowości zarządczej, podobnie jak w innych obszarach nauk ekonomicznych, np. zarządzaniu, dominują teorie średniego i
małego zasięgu [Sułkowski 2012].
Do pierwszej grupy należy zaliczyć stosunkowo uniwersalne teorie opracowane na podstawie badań prowadzonych w różnych dyscyplinach naukowych. Większość teorii stosowanych w rachunkowości wywodzi się z nauk społecznych
[Szychta 2013]. Do najpopularniejszych teorii średniego zasięgu stosowanych w
badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej zaliczyć należy m.in.: teorię uwarunkowań sytuacyjnych [Nita 2013], teorię instytucjonalną [Zarzycka 2013], teorię
legitymizacji [Łada, Kozarkiewicz 2013] oraz teorię kosztu transakcyjnego [Sobańska 2011]. Cechą tych teorii jest możliwość stosunkowo uniwersalnego opisu i
wyjaśniania zjawisk charakterystycznych dla wybranego aspektu gospodarczej
działalności ludzkiej.
Podkreślić należy, że teorie wiązane z badaniami empirycznymi są uzależnione
od przyjętego paradygmatu badawczego. Zestawienie głównych podejść badawczych stosowanych w rachunkowości zaproponowane przez Chua [Szychta 2013]
wskazuje bardzo wyraźnie na odmienną rolę przypisywaną teoriom. W badaniach
klasycznych (funkcjonalnych) rolą teorii jest wierne i obiektywne odzwierciedlenie
zjawisk zachodzących w rzeczywistości. W badaniach opartych na podejściu interpretatywnym celem teorii jest wyjaśnienie ludzkich intencji. W nurcie krytycznym
natomiast teorie mają za zadanie rozpoznanie oraz usunięcie dominacji i ideologicznych praktyk. Tym, co decyduje o odmiennej roli teorii, są przede wszystkim
przyjęta ontologia (sposób postrzegania rzeczywistości) i epistemologia badań
(sposób prowadzenia badań i zastosowane metody). Możliwość przyjmowania odmiennych założeń w każdym z tych wymiarów oraz wybór określonego przedmiotu badań powodują, że można własnym badaniom empirycznym świadomie nadawać określone ujęcie teoretyczne, co sprzyja poszukiwaniu wciąż nowych teorii o
rachunkowości zarządczej.
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3. Podejście badawcze a tworzenie nowych teorii
Dla rozważań dotyczących rozwoju nowych teorii istotne jest wskazanie różnicy występującej w tej kwestii między podejściem dedukcyjnym i indukcyjnym. Ten klasyczny podział według przyjętego w badaniach sposobu rozumowania jest wprawdzie – z
punktu widzenia współczesnego podejścia – mocno uproszczony. Na potrzeby niniejszego opracowania jednak takie dychotomiczne ujęcie pozwala wyraźniej zarysować
odmienne miejsce i rolę teorii w prowadzonych badaniach empirycznych.
Najbardziej klasyczne podejście do badań empirycznych z zakresu rachunkowości
zakłada wykorzystanie podejścia dedukcyjnego [Smith 2007, s. 19]. Punktem wyjścia
do sformułowania problemu badawczego jest przegląd aktualnego stanu wiedzy i wybór określonej teorii, w świetle której prowadzone będą badania. W tym podejściu teoria lub teorie są źródłem opracowania hipotez badawczych. Odpowiednio dobrane
elementy metodyki badawczej pozwalają na skonfrontowanie przyjętych hipotez z danymi pozyskanymi z praktyki. Połączenie elementów teoretycznych, empirycznych i
metodologicznych jest skierowane na weryfikację prawdziwości badanych hipotez.
Sposób rozumowania przebiega od ogółu do szczegółu i sprawdza się bardzo dobrze w
przypadku teorii o szerszym zasięgu – zweryfikowanych w innych obszarach badań i
przenoszonych na grunt rachunkowości zarządczej.
Podejście indukcyjne charakteryzuje przeciwny kierunek logiki rozumowania – od
szczegółu do ogółu. Punktem wyjścia do formułowania hipotez są dane empiryczne.
Ich analiza jest skierowana na identyfikację atrybutów lub relacji, które cechują
wszystkie badane obiekty empiryczne [Stachak 1997, s. 181] składające się na całą
zbiorowość (indukcja zupełna) lub jej reprezentację (indukcja niezupełna). Dlatego też
w podejściu indukcyjnym zamiast określenia hipoteza częściej stosuje się pojęcie uogólnione twierdzenie – lepiej oddające sposób jego konstrukcji. Zakres tego uogólnienia decyduje o tym, co jest nowym efektem teoretycznym prowadzonych badań empirycznych. W zależności od złożoności mogą to być [Thietart i in. 2001, s. 56-59]:
– pojedyncze hipotezy – przypuszczenia dotyczące tego, dlaczego, kiedy i gdzie
wskazane zdarzenia występują; przyjmują postać zdań opisujących logikę powiązania łączącego dwa możliwe do zbadania elementy zjawisk,
– modele – schematyczne ilustracje fizycznych lub poznawczych powiązań między najważniejszymi elementami badanego zjawiska; reprezentują uproszczony
obraz odzwierciedlający badaną rzeczywistość,
– teorie – systemy logicznie usystematyzowanych hipotez/uogólnień opisujące
określone zjawiska; najbardziej kompletne efekty badań naukowych.
Sformułowanie nowej teorii o rachunkowości zarządczej ugruntowanej w praktyce wymaga zatem wykorzystania podejścia indukcyjnego w celu opracowania
uogólnionego twierdzenia o znacznym stopniu złożoności, wyjaśniającego istotny
aspekt badanego zjawiska. Aby twierdzenie takie można było przyjąć za wiarygodne, opracowana teoria musi zostać poddana weryfikacji. Na etapie weryfikacji
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należy sięgnąć po podejście dedukcyjne. Oba podejścia zatem są stosowane naprzemiennie – podejście indukcyjne przyczynia się do rozszerzania wiedzy teoretycznej, a podejście dedukcyjne pomaga ją weryfikować i doskonalić.

4. Założenia metodologiczne teorii ugruntowanej
Przykładem popularnego podejścia, które jest wykorzystywane w naukach społecznych [Konecki 2000], w tym szczególnie w badaniach empirycznych z zakresu
rachunkowości zarządczej, jest teoria ugruntowana. Ta ogólna metoda prowadzenia
systematycznych badań zorientowanych na konstruowanie i weryfikowanie nowej
teorii w klasycznej wersji została opracowana przez B. Glasera i A.L.Straussa w latach 60. [Hoque (red.) 2006; Szczepankiewicz 2013]. We współczesnych badaniach z zakresu rachunkowości korzysta się również ze zmodyfikowanych jej wersji zaproponowanych przez A.L. Straussa i J. Corbina [Tillmann, Goddard 2008]
oraz przez K. Charmaz [Szczepankiewicz 2013]. U podstaw teorii ugruntowanej
leży założenie o potrzebie tworzenia teorii od podstaw – w ścisłym powiązaniu z
badaniami empirycznymi. Zastosowanie tego usystematyzowanego podejścia pomaga badaczom wyłonić teorię bezpośrednio z długotrwałych obserwacji zjawisk
zachodzących w praktyce gospodarczej. Sprzyja to bardziej innowacyjnemu podejściu do badań empirycznych oraz stwarza uniwersalne ramy do budowania konstrukcji teoretycznych odzwierciedlających nowe zjawiska lub ich istotne aspekty
pomijane w dotychczasowych badaniach.
Na procedurę tworzenia teorii ugruntowanej składają się trzy przeplatające się
ze sobą etapy: zbierania i analizy danych, konstruowania elementów teorii oraz jej
weryfikacji. Pozyskane z obserwacji praktyki dane są podstawą opracowania
składników teorii. Na tym etapie szczególną rolę odgrywa kreatywność badacza,
pozwalająca dostrzec nowe zjawiska i przełożyć je na abstrakcyjne konstrukcje
teoretyczne (zakodować). Weryfikacja teorii ugruntowanej wymaga powrotu do
zbierania danych, by przetestować teorię w odmiennych uwarunkowaniach, np. badając kolejne przypadki. Wnioski z weryfikacji służą dalszemu doskonaleniu teorii
ugruntowanej aż do uzyskania tzw. wysycenia teoretycznego [Lewis-Beck i in.
2004], czyli momentu, w którym kolejne przypadki nie wnoszą już nic nowego do
badań, lecz jedynie potwierdzają wypracowane uogólnienia.
W trakcie procedury tworzenia teorii ugruntowanej wysiłek badaczy jest skierowany na opracowanie składowych obejmujących [Konecki 2000]:
– kategorie – abstrakcyjne pojęcia odpowiadające elementom obserwowanej rzeczywistości,
– własności kategorii – najważniejsze dla rozwijanej teorii cechy przypisywane
poszczególnym kategoriom,
– hipotezy – sformułowane powiązania między kategoriami analitycznymi odpowiadające relacjom badanym empirycznie.
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Praca nad tymi składnikami jest prowadzona z użyciem specyficznych metod i
technik. W tworzeniu teorii ugruntowanej proponuje się wykorzystanie [Hoque
(red.) 2006, s. 134-140]:
– teoretycznego próbkowania, polegającego na doborze kolejnych obiektów do
badań w powiązaniu z konceptami istotnymi dla rozwijanej teorii,
– przeglądu literatury, służącego wspomaganiu interpretacji danych empirycznych i ich kodowaniu, np. w celu ukierunkowania próbkowania lub identyfikacji powiązań istotnych dla identyfikacji kluczowych kategorii analitycznych,
– macierzy warunkowej, pomagającej w identyfikacji czynników na różnych poziomach istotnych dla badanego zjawiska,
– kodowania skierowanego na zmianę obserwacji w abstrakcyjne elementy teorii,
– sortowania kodów lub wyników, pomagającego w wykrywaniu istniejących relacji,
– metody ustawicznych porównań, mającej za zadanie wskazanie podobieństw i
różnic między badanymi elementami zjawiska lub przypadkami,
– badań poprzez zadawanie pytań, skierowanych na odkrycie kolejnych charakterystyk,
– not badawczych zawierających wyniki dotychczasowych badań i kolejne, udoskonalone wersje teorii.
Wysiłki badacza, wspierane wykorzystaniem opisanych metod i technik, zmierzają
do poszukiwania, a następnie zawężania zestawu stosowanych kodów, aż do określenia
kluczowych składników teorii. Badania rozpoczynają się więc od celowego chaosu
związanego z brakiem z góry przyjętych ograniczeń zakresu prowadzonych badań empirycznych i sposobu kodowania ich wyników. Inspiracją w tym zintegrowanym procesie (próbkowania i kodowania) są zarówno obserwacje praktyki, jak i wyniki badań
literaturowych. Następnie poprzez systematyczną weryfikację kolejnych pomysłów
prowadzona jest ekstrakcja kodów zmierzająca do identyfikacji tych właściwych, które
zostaną wykorzystane do opisu docelowej teorii ugruntowanej.
Przedstawiona charakterystyka procedury badawczej wskazuje, że podstawą
tworzenia teorii ugruntowanych jest przede wszystkim podejście indukcyjne – obserwacja danych empirycznych prowadzi do opracowania teoretycznych uogólnień.
Autorzy koncepcji bardzo wyraźnie podkreślają jednak konieczność jednoczesnego
zastosowania w procesie badawczym również podejścia dedukcyjnego oraz metody
weryfikacji. Takie iteracyjne i nieliniowe postępowanie badawcze przy wykorzystaniu różnych podejść umożliwia poszukiwanie w praktyce nieznanego i przeniesienie tej wiedzy na grunt teoretyczny przy zachowaniu spójności metodologicznej
i spełnieniu rygorów, jakim podlegają badania naukowe. Nie ma pełnej zgodności
autorów co do obszaru wykorzystania teorii ugruntowanej. Niewątpliwie jest to metoda
dostosowana do badań jakościowym [Eriksson, Kovalainen 2013, rozdz. XI] i charakterystyczna dla rozważań prowadzonych w paradygmacie badań interpretatywnych.
Część badawczy prezentuje stanowisko wskazujące jednak na przydatność tego
podejścia również w badaniach typowo ilościowych, o pozytywistycznej epistemologii – charakterystycznych dla paradygmatu funkcjonalistycznego [Konecki
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2000]. W obu przypadkach celem jej zastosowania jest opracowanie nowej teorii
średniego zasięgu dobrze ugruntowanej w praktyce.

5. Przykład teorii ugruntowanej o rachunkowości zarządczej
Zasady konstrukcji teorii na podstawie danych empirycznych zilustrowane zostaną
przykładem badań dotyczących strategicznej rachunkowości zarządczej [Tillmann,
Goddard 2008]. Celem badań było zrozumienie, w jaki sposób strategiczna rachunkowość zarządcza jest postrzegana i wykorzystywana w praktyce. Badania były prowadzone w paradygmacie interpretatywnym na podstawie metodyki tworzenia teorii
ugruntowanej, opracowanej przez Straussa i Corbina. Badaczom nie chodziło o wskazanie stosowanych w praktyce poszczególnych narzędzi strategicznej rachunkowości
zarządczej, ale raczej o identyfikację tego, co to pojęcie znaczy dla aktorów w analizowanej organizacji. Badania przeprowadzono w dużym niemieckim przedsiębiorstwie. Przyjęły one formę studium przypadku. Dane empiryczne, na podstawie których
konstruowana była teoria ugruntowana, były zbierane poprzez: pogłębione wywiady ze
specjalistami z zakresu rachunkowości zarządczej oraz kadrą zarządzającą różnych
szczebli, obserwację nieingerującą zachowań kadry w czasie wywiadów oraz spotkań
w przedsiębiorstwie poświeconych problemom strategicznym, jak również analizę dokumentów dotyczących funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania informacji dla celów zarządzania strategicznego. Taka triangulacja miała
za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakości pozyskanych informacji.
Poprzez systematyczne kodowanie danych pozyskiwanych na kolejnych etapach badań oraz konfrontowanie ich z wynikami badań literaturowych wypracowano kategorie, które zostały ostatecznie wykorzystane do opisu badanego zjawiska. Podstawową kategorią, która wyłoniła się z danych empirycznych, było nadawanie znaczenia. Pojęcie to jest wykorzystywane do opisu wysiłków podejmowanych przez ludzi, a skierowanych na zrozumienie określonej sytuacji. Główny wysiłek badaczy został w ten sposób skupiony na identyfikacji sposobu, w jaki rachunkowość jest wykorzystywana do nadawania znaczenia kompleksowym decyzjom strategicznym. W artykule wskazano i opisano trzy takie sposoby:
– strukturalizowanie i harmonizowanie obrazu rzeczywistości,
– pomostowanie (porównania w czasie) i kontekstualizacja (porównania w przestrzeni),
– szukanie kompromisu i równoważenie.
W ostatecznej teorii ugruntowanej nadawanie znaczenia poprzez strategiczną rachunkowość zarządczą zostało powiązane z kontekstem zewnętrznym i wewnętrznym
działania organizacji oraz z trzema kategoriami warunkującymi opisane procesy: zestawami informacji, tzw. wyczuciem gry przez specjalistów z zakresu rachunkowości
zarządczej oraz profesjonalnym know-how. Powiązania występujące między tymi elementami kształtują efekty w postaci komunikacji nadanego znaczenia zarządzającym i
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podejmowania przez nich decyzji strategicznych oraz wynikającego z wymagań profilu umiejętności specjalistów z zakresu rachunkowości zarządczej.
Uwagę zwraca sposób konstrukcji artykułu prezentującego wyniki badań. Prowadzona w kolejnych rozdziałach narracja skierowana jest na powiązanie własnych wyników badań empirycznych z elementami teoretycznymi wykorzystywanymi przez innych badaczy. Ostatecznym efektem tych kolejnych porównań jest
skonstruowana teoria zilustrowana graficznie jako model paradygmatyczny nadawania znaczenia w kontekście strategicznym.

6. Podsumowanie
Tworzenie teorii o rachunkowości zarządczej stanowi dla badacza bardzo atrakcyjny, ale też wymagający cel pracy naukowej. Przedstawione rozważania wskazują,
że realizacja tego celu wymaga sięgnięcia po specyficzne procedury i narzędzia
badawcze. Wypracowanie nowych elementów teoretycznych na podstawie badań
empirycznych może zostać oparte na podejściu indukcyjnym – obserwacja rzeczywistości gospodarczej jest dla badacza głównym źródłem inspiracji do formułowania uogólnionych twierdzeń, które po weryfikacji poszerzają zakres wiedzy na temat praktyki rachunkowości zarządczej. Pomocne w procesie szukania istotnych
prawidłowości są również wyniki dotychczasowych badań. Wprowadzone przez
innych autorów kategorie do opisu różnych zjawisk mogą posłużyć badaczowi jako
składniki wykorzystywane przy konstruowaniu i weryfikacji własnej, nowej teorii.
Popularną metodyką, która wspiera poszukiwanie źródeł teorii w praktyce, jest
teoria ugruntowana. Dostosowanie procesu badawczego do jej założeń umożliwia
ukierunkowanie wysiłku na prawidłowe wyłonienie składników teorii z obserwacji
praktyki i ułatwia dotrzymanie ścisłych rygorów, jakim podlegają wyniki badań
naukowych. Przedstawiony przykład zastosowania tego podejścia do badań nad
praktyką rachunkowości zarządczej ilustruje, że nowa teoria ugruntowana może
być konstruowana nawet na podstawie studium jednego przypadku.
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GROUNDED THEORIES ABOUT MANAGEMENT ACCOUNTING
Summary: The aim of the paper is to present research approach oriented towards the construction of a grounded theory about management accounting. On the basis of literature
review the role of theory in empirical management accounting studies was pointed out, the
main characteristics of induction approach to empirical research were described and grounded theory fundamentals were discussed.
Keywords: management accounting, research methods, induction, grounded theory.

