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HGQIk  

Moja zagadka na ten wykład: 
Skoro wszyscy mamy wyobraźnię, gdy 
jesteśmy dziećmi, to czemu u ludzi 
dorosłych, a szczególnie w zwykłych 
miejscach nauki i pracy, występuje tak 
rzadko?  

https://www.youtube.com/watch?v=fdv_u7HGQIk
https://www.youtube.com/watch?v=fdv_u7HGQIk
https://www.youtube.com/watch?v=fdv_u7HGQIk


WYOBRAŹNIA ORGANIZACYJNA 

Monika Kostera 



Wyobraźnia jako stan 

Próby definicji wyobraźni, określenia, czym 
jest, typologizacji 



Wyobraźnia 

• Arystoteles (czasami) uważał, że 
wyobraźnia jest szczególną 
umiejętnością, taką jak umysł czy 
percepcja (phantasia) (De Anima iii). 
Nie definiował wyobraźni lecz 
charakteryzował ogólnie, jako „to, 
dzięki czemu przychodzi obraz 
pojawia się w świadomości” (De 
Anima iii 3, 428aa1–2), a więc jako 
umiejętność obejmującą myśli, 
marzenia, sny, pamięć. Wyobraźnia 
tworzy obrazy tam, gdzie nie 
zachodzi percepcja (np. sny) i jest 
cechą unikalnie ludzką.  



Wyobraźnia 

• „Świat rzeczywisty ma granice, 
lecz świat wyobraźni jest bez 
granic; skoro nie możemy 
poszerzyć tego pierwszego, 
ograniczmy zatem ten drugi; gdyż 
wszystkie cierpienia, które 
naprawdę czynią nas 
nieszczęśliwymi pochodzą z 
różnicy między tym co 
rzeczywiste, a tym co 
wyobrażone” (Jean Jacques 
Rousseau) 



Wyobraźnia 

• „Wyobraźnia to ślepa lecz 
niezbędna funkcja duszy, bez 
której poznanie nie byłoby 
zgoła możliwe, lecz z 
działania której jesteśmy 
rzadko choćby świadomi” 
(Immanuel Kant) 



Wyobraźnia 

• Dzięki wyobraźni 
filozof potrafi widzieć 
związki między 
zjawiskami, które 
innym wydają się 
nieciekawe lub 
oczywiste (Adam 
Smith). 



Wyobraźnia 

• „ Wyobraźnia jest 
ważniejsza, niż wiedza. 
Wiedza jest ograniczona 
do tego, co wiemy i 
rozumiemy, podczas gdy 
wyobraźnia obejmuje 
cały świat i wszystko, co 
kiedykolwiek będziemy 
wiedzieć i rozumieć” 
(Albert Einstein) 



Wyobraźnia a doświadczenie 

• Wyobraźnia jest częścią ludzkiego 
doświadczania – nadawanie 
sensu przeżyciom i percepcjom 
następuje na zasadzie 
wyobrażania sobie bardziej 
ogólnych praw i wzorców, jakie 
nimi rządzą. (Claude Bowman) 



Wyobraźnia socjologiczna 

• Wyobraźnia socjologiczna to 
umiejętność, która daje nadzieje 
na wyzwolenie jednostki, oferuje 
jej możliwość wzniesienia się 
ponad ograniczające ją struktury 
społeczne i zrozumienie związków 
między tym, co jednostkowe, a 
tym, co ogólne i historyczne 
(Charles Wright Mills). 



Wyobraźnia socjologiczna 

• Wyobraźnia jest stanem ducha 
łączącym ludzi i przekraczającym 
jednostkowe granice.  

• Może pomóc odróżnić to, co 
jednostkowe, od tego co społeczne, 
kolektywne.  

• Dzięki niej uwaga człowieka zostaje 
ukierunkowana w sposób 
umożliwiający działanie na poziomie 
społecznym.  

• Daje poczucie moralnego sensu. 
(C. Wright Mills)  
 



Wyobraźnia społeczna 

• Współczesny deficyt w 
sferze moralności związany 
jest z deficytem wyobraźni. 
Bez niej człowiek nie ma 
miejsca na przekraczanie 
granic własnego świata i 
otworzenie się na 
konsekwencje, jakie te 
rozwiązania mogą mieć dla 
innych ludzi. Bez wyobraźni 
nie ma prawdziwej empatii 
(Zygmunt Bauman) 



Wyobraźnia w naukach społecznych 

• Dobra teoria powstaje w 
wyniku procesu mającego 
miejsce w wyobraźni, 
przypominającego sztuczną 
selekcję, dokonywaną między 
dużą ilością możliwych 
modeli i twierdzeń w 
zdyscyplinowany 
(uporządkowany) sposób 
(Karl Weick) 



Wyobraźnia w zarządzaniu 

• Wyobraźnia pomaga ludziom 
lepiej radzić sobie z 
zarządzaniem i udziałem w 
szybko zmieniających się 
współczesnych organizacjach. 
Treningi wyobraźni, takie jak 
gry umysłowe czy burze 
mózgu, pomagają ją rozwinąć 
(Gareth Morgan). 



Wyobraźnia w organizacjach 

• Fantazjowanie (fancy) to rodzaj myślenia 
liniowego, polegającego na przegrupowaniu 
zapamiętanych doświadczeń.  

 



Wyobraźnia w organizacjach 

 

 

 

 

• Wyobraźnia jest możliwością tworzenia czegoś 
zupełnie nowego w oparciu o skojarzenia 
wykraczającego poza liniowe 
sekwencjonowanie (Karl Weick). 

Hieronymus Bosch 



Wyobraźnia w organizacjach 

• „wyobraźnia 
nadaje kształt 
rzeczom 
nieznanym” 
(Karl Weick) 

Szymon Rogiński, „Projekt UFO” 



Wyobraźnia ekonomiczna 
• „Wyobraźnia ekonomiczna 

to strategia działania 
podmiotów będących 
uczestnikami procesu 
gospodarowania”, która 
“dostarcza ludziom 
kategorii pozwalających 
zrozumieć oraz 
interpretować 
spostrzegane i osobiście 
odczuwane przez nich 
zjawiska gospodarcze” 
(Andrzej Koźmiński) 



Wyobraźnia organizacyjna 

• Wyobraźnia organizacyjna 
to zdolność twórcza w 
odniesieniu do zjawisk i 
procesów organizowania, 
umiejętność wykraczania 
poza bieżące miejsce w 
strukturze i myślenia o 
organizacji w szerszych 
kategoriach (Monika 
Kostera). 



Wyobraźnia jako proces 

Próby wyodrębnienia wzorców, procesów w 
czasie, które mają miejsce, gdy wyobraźnia 
działa 



Wyobraźnia organizacyjna w działaniu 

• Łatwiej jest 
wyobrażać 
sobie, niż użyć 
wyobraźni w 
działaniu 
(Gareth Morgan) 

•Wyobraźnia w działaniu jest jak improwizacja 
jazzowa (Karl Weick) 
 



Jak działa racjonalność? 

• Używana przez dobrych menedżerów 
racjonalność nie jest liniowa, lecz zawiera wymiar 
wyobraźni (Karl Weick). 

• Taka racjonalność umożliwia rozwiązywanie 
złożonych problemów w kontekście, oferuje także 
możliwość patrzenia na organizacje jako na część 
szerszego otoczenia, a na takie spojrzenie nie 
pozwala ograniczony redukcjonizm, ponieważ 
przerasta on możliwości analityczne prostej 
racjonalności (Kociatkiewicz & Kostera) 



Uczenie się racjonalności poprzez 
wyobraźnię 

• Uczmy się 
racjonalności 
organizacyjnej od 
Sherlocka 
Holmesa 
(Kociatkiewicz & 
Kostera) 

Jeremy Brett jako 
Sherlock Holmes 



Jak badać świat wyobrażony? 

Collage narracyjny 
(Kostera, 2006)  
• Zbieranie od osób 

badanych stworzonych 
przez niech fikcyjnych 
opowieści, wierszy lub 
rysunków,  

• Badacz prosi badanych 
o zilustrowanie 
zadanego tematu albo 
o dokończenie historii 
zaczynającej się od 
podanego przez 
badacza 
wprowadzającego 
zdania.  

Erik Johansson 



Czytanie fenomenologiczne 

• Zebrane teksty trzeba 
odczytać naukowo, 
zitenpretować: 

• Interpretacja – 
fenomenologiczny model 
czytania tekstów Romana 
Ingardena (1960), 
zgodnie z którym tekst 
powinien być czytany na 
kilku poziomach celem 
ukazania różnych warstw 
znaczeń i symboli.  

Kirsty Mitchell, 
Wonderland 



Analiza wielopoziomowa 

Zinterpretowane teksty następnie trzeba poddać analizie, 
wyodrębnić mechanizmy tworzenia się wątków: 
1) Poziom narracji: najbardziej oczywisty – to poziom 
opowiadania, co się dzieje w tej historii? Jakie są główne 
wątki? Główni bohaterowie? 
2) Poziom znaczeń: w jaki sposób wątki są realizowane, czyli 
co sprawia, że akcja rozwija się od stanu wejściowego do 
wyjściowego? Czy są zwroty akcji? Jaką rolę w zwrotach akcji 
pełnią bohaterowie, tło, miejsce akcji? 
3) Poziom metafor: Najgłębszy poziom, jakby korzenie całej 
opowieści; jak rozumiana jest rzeczywistość opowiedziana? 
Jaki jest jej głębszy sens? 



Zobaczcie jak ta metoda – collage 
narracyjny – działa (artykuł także 
Wam wysyłam) 

• Kostera, M. (2013) "Helikon S.A., czyli 
o sztuce, zarządzaniu i inspiracji" 
Culture Management 6/2, s. 46-53.  

Katrin Brack, Iwanow 

http://culturemanagement.pl/


Wyobraźnia jako moc poruszania się w 
przestrzeni wewnętrznej 

To, czego doświadczamy jako 
przestrzeń gdy marzmy, 
wyobrażamy sobie rzeczy, 
medytujemy. Gaston Bachelard 
(1969) podkreśla, że w takiej 
przestrzeni poruszamy się duszą, 
nie ciałem: polega na woli, 
skupieniu. Uwaga umysłu musi być 
skierowana do wewnątrz, aby się w 
nich poruszać. Mogą być 
doświadczane jako rzeczywiste 
przestrzenie przez ludzi, którzy 
regularnie się w nich poruszają, 
poprzez twórczą aktywność lub 
modlitwę.  John Slavin, The River 



• Wyobraźnia niećwiczona zanika 
(podobnie jak każdy organ nie ćwiczony 
zanika)  

• Ludzie nie ćwiczą wyobraźni bo wydaje 
im się to „mało racjonalne”, wielcy 
pisarze wiedzą, jak bardzo należy 
wyobraźnie kultywować: 
“My imagination makes me human and 
makes me a fool; it gives me all the 
world and exiles me from it.” (Ursula K. 
LeGuin) 

• „Siłownią” dla wyobraźni są: sztuka, 
literatura, muzea, teatr… 

• https://www.youtube.com/watch?v=up
ms8kxxxQw  

Ćwiczenie wyobraźni 

https://www.youtube.com/watch?v=upms8kxxxQw
https://www.youtube.com/watch?v=upms8kxxxQw
https://www.youtube.com/watch?v=upms8kxxxQw


Rozwiązanie mojej zagadki: 
Wyobraźnia niećwiczona ulega atrofii, 

zanika. Nie ćwiczymy jej, bo wydaje 
nam się, że wyobraźnia jest sprzeczna 
z racjonalnością (to błędne założenie). 
Dlatego coś, co wszystkie dzieci mają, 
dorośli tracą. Nie umieją poruszać się 
w przestrzeni wewnętrznej, twórczej, 
która może być podzielana. Prawda, 
że ta przestrzeń realnie i solidnie 
istnieje? Znacie ją wszyscy bardzo 
dobrze z zadań zdalnych, które 
rozwiązujecie co tydzień…  

Wyobraźnia nie musi zanikać 
bezpowrotnie, można ją odnaleźć w 
sobie i ożywić.  


