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Projektowanie eksperymentów w ZZL  
(na przykładzie badań generacyjnych)

W artykule przedstawiono warunki i zalety stosowania eksperymentu. Opisano 
przebieg eksperymentu dotyczącego reprezentantów pokolenia Z. Ponadto podano 
przykłady innych projektów badań eksperymentalnych odnoszonych do generacji 
pracobiorców. Poruszono też kwestię możliwości i granic wpływania na efektyw-
ność badań z zastosowaniem tej metody.

Słowa kluczowe: zasady projektowania badań eksperymentalnych (principles of  designing experimen-
tal research), typy eksperymentów (types of  experiments), pokolenie Z (“Z” generation), efektywność 
eksperymentu (the efficiency of  experiment)

Wstęp

Literatura przedmiotu jest bogata w – niekiedy sprzeczne – prezentacje dotyczące 
cech pokoleniowych (generacyjnych). Szczególnie dużo uwagi poświęca się najmłod-
szym pokoleniom, którym przypisywana jest niekiedy (Malarski, 2016, s. 31–45) 
roszczeniowość. Z niektórych badań, przedstawionych poniżej, wynika także, iż ce-
chować je może – w większym stopniu nasilenia niż wcześniejsze generacje – agre-
sywna wrogość. Warto to sprawdzić, posługując się metodą eksperymentu. Wybór 
takiego przedmiotu opracowania podyktowany jest tym, iż eksperyment jest wciąż 
stosunkowo rzadko wykorzystywany w ZZL, a przecież – jak wykazano (Lipka, 2015,  
s. 35–73) – w obszarze tym w odniesieniu do różnych, realizowanych na szczeblu 
operacyjnym, taktycznym i strategicznym, zadań personalnych można stosować: 
podstawowe prawdziwe schematy eksperymentalne proste; podstawowe schematy 
preeksperymentalne proste; podstawowe schematy quasi-eksperymentalne proste 
oraz podstawowe schematy złożone.
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Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie raportu z przebiegu ekspery-
mentu zorientowanego na identyfikację – świadczących o ewentualnej wrogości – 
możliwych zachowań agresywnych osób reprezentujących pokolenie Z. Przyjęto, 
iż są to osoby poniżej 27. roku życia. Dalszy cel to opracowanie projektów innych 
badań eksperymentalnych dotyczących tej generacji. Realizację tych celów skon-
centrowano na sprawdzeniu w oparciu o badanie empiryczne i studium literatury 
przedmiotu, czy bariery związane ze stosowaniem eksperymentu do badań pokole-
niowych są do pokonania, a ryzyko efektywności tych badań – możliwe do zmniej-
szenia. Na początku niezbędne jest jednak scharakteryzowanie istoty i organizacji 
eksperymentu w analizowanej subdyscyplinie wiedzy.

Zasady projektowania eksperymentów w obszarze ZZL

Z literatury przedmiotu dotyczącej ekonomii eksperymentalnej (Krawczyk, 2012,  
s. 9) wynika, iż eksperyment stanowi fundamentalną, docenianą przez najważniejsze 
gremia naukowe (Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych dla Vernona 
L. Smitha w 2002 roku) metodę zdobywania wiedzy naukowej. To właśnie przede 
wszystkim wyniki badań eksperymentalnych, a nie korelacyjnych, dostarczają war-
tości poznawczych, budując przyrost wiedzy (Wieczorkowska-Wierzbińska i wsp., 
2015, s. 177). W badaniach tych przeprowadza się ocenę istnienia związku przyczy-
nowo-skutkowego pomiędzy zmiennymi niezależnymi, inaczej: kontrolowanymi, 
testowanymi objaśniającymi, a zmienną zależną, inaczej: objaśnianymi, przy czym 
dokonywana jest świadoma, wywierająca wpływ na zachowania uczestników bada-
nia, manipulacja zmiennymi testowanymi. Przyjmuje się przy tym, że to te zmien-
ne, skutecznie statystycznie kontrolowane, a nie inne przyczyny, wyjaśniają istnienie 
związku przyczynowo-skutkowego. Innymi słowy: nie znajduje się innej hipotezy 
wyjaśniającej występowanie lub brak tegoż związku. Jego wykrycie nie może być 
jednokrotne, tzn. podlega replikacji. Ponadto eksperymenty powinny się charakte-
ryzować (Shaugnessy i wsp., 2002, s. 224–226): rzetelnością, wrażliwością, trafnością 
wewnętrzną i zewnętrzną. Ważne jest, by ta pierwsza – nieosiągalna w badaniach 
korelacyjnych – była bardzo wysoka; tę drugą gwarantuje replikacja badania na ho-
mogenicznych próbach (Wieczorkowska-Wierzbińska i wsp., 2015, s. 178).

Eksperyment nie wymaga próby reprezentatywnej, gdyż nie chodzi w nim o po-
znanie (estymację) rozkładu zmiennej w populacji. Jest on badaniem obejmującym 
niewiele osób (badaniem o małej skali). Podczas niego kreowana jest przez bada-
cza, eksperymentatora. sytuacja, która ma ujawnić określone reakcje, np. obecnych 
bądź przyszłych pracobiorców. Generalnie rzecz biorąc, eksperyment w obszarze 
HRM ma wykazać istnienie bądź brak związku między określonymi strategiami,  
np. strategią rozwoju i aktywizowania, czy instrumentami personalnymi, np. okre-
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ślonym stopniem natężenia konkretnych demotywatorów, a postawami, wartościami 
i zachowaniami przyszłych pracowników, przekładającymi się na potencjalny prze-
bieg oraz wyniki ich pracy. Dzięki wynikom badań eksperymentalnych specjaliści 
ds. HR nie są zmuszeni do stosowania „w ciemno“ instrumentów personalnych, nie 
wiedząc, jaki będzie tego skutek. Stosowanie przez nich eksperymentów poszerza 
jednocześnie spektrum ich ról o rolę badawczą.

Projektujący badanie eksperymentalne musi określić, czy przydział badanych do 
grupy eksperymentalnej będzie miał charakter losowy czy inny. Dobór w sposób 
losowy ma miejsce w przypadku podstawowych prawdziwych schematów ekspery-
mentalnych prostych, tj. m.in. schematu (Rószkiewicz, 2002, s. 102–106): z pomia-
rem pierwotnym i grupą kontrolną; z grupą kontrolną bez pomiaru pierwotnego; 
jednogrupowego z pomiarem końcowym; z pomiarem pierwotnym i końcowym, 
zrealizowanymi w różnych grupach; plan Solomona.

Określenie składu grupy w sposób celowy ma natomiast miejsce w przypadku 
zastosowania podstawowych schematów preeksperymentalnych prostych, np. sche-
matu (Rószkiewicz, 2002, s. 108–109): jednogrupowego z pomiarem końcowym; 
jednogrupowego z pomiarem pierwotnym i końcowym; grup statycznych.

Eksperymentatorzy mogą też zastosować – identyfikujące zmienne ex post, retro-
spektywnie – podstawowe schematy quasi-eksperymentalne proste, takie jak sche-
mat (Rószkiewicz, 2002, s. 110–112):

■ szeregu liczbowego – regularny proces pomiaru rozdzielony wprowadzeniem 
czynnika w pełni kontrolowanego;

■ ekwiwalentnych prób chronologicznych – ekwiwalentne okresy obserwacji, 
uwzględniające działanie w pełni kontrolowanego czynnika oraz nieuwzględniające 
tego oddziaływania, zastępują występowanie grupy kontrolnej);

■ nieekwiwalentnej kontroli – jednostki obydwu grup, badanej i kontrolnej, do-
bierane są w sposób celowy;

■ pomiarów pierwotnego i końcowego na próbach separowanych – nie istnieje 
możliwość manipulowania zmienną niezależną, a dobór członków obydwu grup 
dokonywany jest w sposób celowy;

■ pomiarów pierwotnego i końcowego na próbach separowanych z grupami 
kontrolnymi – poszerzenie schematu pomiarów pierwotnego i końcowego na pró-
bach separowanych o grupy kontrolne.

Oprócz powyższych schematów badań eksperymentalnych, które są procedura-
mi prostymi, czyli analizującymi, przy pominięciu nieistotnych elementów, wpływ 
na zmienną zależną tylko jednej zmiennej niezależnej przy zachowaniu tzw. kanonu 
jedynej różnicy Milla – twórcy logiki eksperymentalnej (Krawczyk, 2012, s. 22), do 
aplikacji nadają się również schematy badań złożone (statystyczne), uwzględniające 
co najmniej dwie zmienne niezależne, np. dystans fizyczny i dystans psychologiczny 
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pracowników. W tym wypadku eksperymentatorzy mogą wybierać na przykład 
pomiędzy (Rószkiewicz, 2002, s. 113–114): schematem blokowym kompletnym  
i schematem bloków losowych a schematem kwadratu łacińskiego, kwadratu (hiper)
grecko-łacińskiego i zrandomizowanego schematu blokowego.

Projektowanie badań eksperymentalnych obejmuje również ustalenie poziomu –  
w przypadku możliwości kwantyfikacji, lub kategorii – w przypadku zmiennych nie-
podlegających pomiarowi, lecz jakościowej ocenie, wyróżnionych czynników, przy 
czym przydzielanie wartości zmiennej niezależnej określa się randomizacją (Brze-
ziński, 2000, s. 357–358). Dzięki niej następuje losowy przydział do grup ekspery-
mentalnych (badanych) i kontrolnych, co powoduje, iż różnice indywidualne będą 
występowały w każdej z nich. Przy projektowaniu eksperymentu niezbędne jest po-
nadto przemyślenie kwestii etyki i ryzyka badań. Zauważyć także trzeba, iż ekspery-
mentalne wykazanie braku istotności też stanowi ważną informację.

W książce pt. Eksperyment w obszarze HR (Lipka i wsp., 2015) podano przykła-
dy 33 opisów metodyk przeprowadzania eksperymentu, odnoszących się do róż-
nych subfunkcji personalnych, np. do zarządzania kosztami pracy. Nie dotyczą one 
przedmiotu stanowiącego treść podanych poniżej przykładów odnoszących się do 
badań generacyjnych.

Raport z eksperymentu dotyczącego osób z pokolenia Z

Inspiracją do zaprojektowania eksperymentu były wyniki badań ankietowych 316 stu-
dentów, potencjalnych lub już rzeczywistych pracobiorców, które przeprowadzono 
w okresie marzec–kwiecień 2016 r. Z badań tych wynika, iż studenci pokolenia Z 
przypisują własnej generacji prawie czterokrotnie częściej niż pokoleniu X i prawie 
siedmiokrotnie częściej niż Y – agresywną wrogość.

Agresywna wrogość, gniew i irytacja, stanowi jedną z sześciu cech wyróżnianych 
w ramach wymiaru osobowości – neurotyczność według modelu wielkiej piątki, 
opisanego przez Costę i McCrae (za: Golińska, 2012, s. 103). Debriefing po prze-
prowadzonym badaniu ankietowym potwierdził, iż takie odpowiedzi respondentów 
były wybierane z pełną świadomością ich znaczenia.

Jak wynika z literatury przedmiotu (Pilecka, 2016, s. 137), agresywna wrogość to 
cecha mogąca powodować deprecjację zasobów ludzkich z uwagi na jej negatywny 
wpływ na zdrowie jednostek i systemów społecznych (możliwości ułożenia sobie 
harmonijnych relacji z innymi), co odpowiada definicji zdrowia według Światowej 
Organizacji Zdrowia, identyfikującej go nie tylko jako brak chorób, ale i dobrostan. 
Cecha ta jest powiązana zarówno z uczuciami gniewu, jak i z werbalną bądź beha-
wioralną agresją wobec innych. Agresja – jak pisze J. Ranschburg (1980) – może 
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mieć formę otwartą lub symboliczną. Jej celem nie musi być wyrządzenie komuś 
innemu szkody, straty czy bólu. Niekiedy bowiem zachowanie agresywne może być 
zastosowane jako narzędzie do uzyskania określonych rezultatów użytecznych dla 
indywiduum lub nawet społecznie. 

W przeprowadzonym eksperymencie – ze względów etycznych – nie zamierza-
no powodować u jego uczestników jakichś drastycznych konsekwencji. Planowa-
no wywołać „jedynie“ – poprzez presję czasową oraz system podziału punktów 
za realizację elementów ćwiczenia – tzw. agresję instrumentalno-zadaniową, czyli 
agresję „w służbie potrzeb“, w odróżnieniu od agresji reaktywno-impulsywnej czy 
immanentno-spontanicznej. Oczekiwano, iż mogą wystąpić albo zachowania agre-
sywne, albo ich brak, ze względu na zastosowanie przez uczestników eksperymen-
tu wyuczonych sposobów blokowania np. niedoznania braku akceptacji u innych. 
Ewentualne wystąpienie zachowania agresywnego w przypadku agresji instrumen-
talno-zadaniowej stanowiłby wynik niekoniecznie emocji negatywnej, lecz kalkulacji 
zysków i strat, czyli opłacalności dla uczestnika.

Eksperyment odbył się w grudniu 2016 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach w trakcie zajęć dydaktycznych. Podczas ćwiczeń studenci – obec-
ni/przyszli pracobiorcy – mieli wykorzystać poznany algorytm stosowania metody 
TBS-K (skróconej wersji metody TBS, której autorami są W. Hacker, A. Iwanowa 
i P. Richter) w odniesieniu do podanych im wydrukowanych dwóch różnych opi-
sów pracy na stanowiskach: – jeden opis losowała osoba z zespołu, a druga osoba 
w zespole otrzymywała opis komplementarny; albo połowa osób otrzymała opis 
stanowiska P, a druga połowa – opis stanowiska F. Zastosowano schemat z grupą 
kontrolną bez pomiaru pierwotnego, a zatem przydział osób do grupy badanej, 
która za zadanie I (wykonanie) lub II (ocenienie pracy koleżanki/kolegi) otrzyma-
ła trzykrotnie niższą lub wyższą punktację niż za kolejne zadanie do rozwiązania  
i grupy kontrolnej, dla której punktacja obydwu zadań była identyczna, był losowy. 
Nie chcąc doprowadzić do:

■ odmowy lub przymusu udziału w wykonaniu zadań ze względu na negatywne 
skojarzenia słowa manipulacja zmiennymi – sedna eksperymentu;

■ sztucznych zachowań, np. chęci przypodobania się prowadzącemu przez okre-
śloną realizację zadania i tym samym – wypaczenia wyników;

■ a także ze względu na stosunkowo niewielkie ryzyko dla badanych; 
nie zdecydowano się na poinformowanie słuchaczy, iż biorą udział w ekspery-

mencie. Było to możliwe, gdyż uczestnicy co tydzień wykonują na ćwiczeniach za-
dania, nierzadko w dwuosobowych zespołach, podobnie jak w dniu badania. Zdecy-
dowano, iż ewentualne, mimo dość wyraźnej instrukcji, zapytania dotyczące różnicy 
punktowej za zadania będą objaśniane wylosowaniem opisów o różnym stopniu 
trudności. Grupy były ekwiwalentne pod względem wieku i posiadanej wiedzy.
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Zgodnie ze schematem badania (Rószkiewicz (2002, s. 105) nie wykonano pre-
testu w żadnej z grup, natomiast posttest – zarówno w grupie badanej, jak i kontro-
lnej. Założono, iż duża różnica punktów w grupie badanej za wykonane i oceniane 
zadanie może, ale nie musi, wywołać zachowania „agresywne“, natomiast w grupie 
kontrolnej osoby będą częściej się ze sobą komunikować i poprawiać sobie nawza-
jem błędy. Dopuszczono komunikowanie się osób, ale tylko w zespole. Zmienną 
niezależną zoperacjonalizowano zatem za pomocą proporcji punktów; określono 
jej poziomy ze względu na liczbę osób i wybrano dwa – wzbudzanie wrogości; 
niewzbudzanie wrogości. Istnieje jednak możliwość pełnej manipulacji zmienną 
niezależną, zmienną zależną zaś za pomocą następujących siedmiu powiązanych ze 
sobą kategorii:

■ czas wykonania zadania I i II (w min),
■ stopień wykonania zadania I i II (w %),
■ punktacja za wykonanie zadania I, II oraz łącznie.
Sprowokowana w połowie dwuosobowych zespołów (grupy badane) potencjal-

na rywalizacja i wrogość, wywołana w połowie dwuosobowych zespołów (grupy 
badane), miała charakter wymuszony, spowodowany zastosowaniem bodźca ekspe-
rymentalnego. Można ją uznać za rywalizację konstruktywną – krytyczne ocenianie 
innych miało pozwolić na dostrzeżenie i zrozumienie istoty popełnionych błędów 
przy stosowaniu określonej metody diagnostycznej (TBS-K). Wyniki badań prezen-
tują tabele 1 i 2.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w grupach badanych (A–D)

Osoba Czas 
wykonania 
zadania I
(w min)

Stopień 
wykonania 
zadania I
(w %)*

Czas 
wykonania 
zadania II
(w min)

Stopień 
wykonania 
zadania II 
(w %)**

Punk-
tacja za 
wykonanie 
zadania I

Punk-
tacja za 
wykonanie 
zadania II

A1 35 53 25   0 8,0 0,0

A2 35 47 27 14 2,4 2,1
B1 41 40 25 22 6,0 1,1

B2 40 27 20 11 1,4 1,7
C1 59 47   0 7,1 0,0
C2 61 47 12 12 2,4 1,8
D1 28 27 18   0 4,1 0,0
D2 23 40 27 11 2,0 1,7

* Odsetek poprawnych odpowiedzi w stosunku do wymaganej liczby (15) odpowiedzi.
** Odsetek zauważonych błędów w stosunku do liczby istniejących błędów.
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Wyniki badania grup kontrolnych (E–H)

Osoba Czas 
wykonania 
zadania I
(w min)

Stopień 
wykonania 
zadania I
(w %)*

Czas 
wykonania 
zadania II
(w min)

Stopień 
wykonania 
zadania II 
(w %)**

Punk-
tacja za 
wykonanie 
zadania I

Punk-
tacja za 
wykonanie 
zadania II

E1 53 47 16 13 4,7 1,3

E2 52 47 15 25 4,7 2,5
F1 45 33 28   0 3,3 0,0

F2 46 53 24   0 5,3 0,0
G1 33 40 19   0 4,0 0,0
G2 45 67 18 22 6,7 2,2
H1 35 47 23   0 4,7 0,0
H2 35 30 23 25 2,0 2,5

Źródło: opracowanie własne

Zweryfikowano, czy różnica pomiędzy łączną punktacją za wykonanie obydwu 
zadań w grupie badanej i kontrolnej jest statystycznie istotna. Stwierdzono brak ta-
kiej istotności (t(0) wynosi 0,592 i nie jest większe od t0,05), co może poniekąd cieszyć 
– zastosowany bodziec nie wywołał, jak można przyjąć z 5-procentowym ryzykiem 
błędu, agresywnego zachowania znajdującego swój wyraz w wyższych łącznych wy-
nikach wykonania zadań.

Wydaje się, iż na rezultatach badań dla grup eksperymentalnych zaważyły uwa-
runkowania kontekstowe. Osoby w zespołach, znając się, pracowały razem na 
ćwiczeniach od ośmiu tygodni, wymieniały ze sobą informacje. Ich wymuszona 
zadaniami wrogość była zatem mniejsza niż osób sobie obcych. Badani byli przy 
tym bardzo mocno zaangażowani w wykonywanie zadań, co wydaje się zaletą eks-
perymentu w porównaniu do badań ankietowych, zwłaszcza tych, w których nie 
przewidziano gratyfikacji za udział w badaniu. Uniknięto też zjawiska tzw. fałszy-
wych respondentów (Wieczorkowska-Wierzbińska i wsp., 2015, s. 180), czyli osób 
udzielających szybkich, nieprzemyślanych odpowiedzi po to tylko, by nie odmówić 
badającemu wypełnienia ankiety. Wady badania na pewno nie stanowi zastosowanie 
tzw. prób studenckich, czyli prób łatwo dostępnych (convenience), o czym przekonu-
je następujący cytat: „Miło byłoby móc wykazać trafność zewnętrzną (możliwość 
generalizacji na populację) uzyskanych wyników, ale dużo ważniejsza jest trafność 
wewnętrzna (najpierw trzeba mieć co generalizować), którą można zwiększać za 
pomocą randomizacji II stopnia prób łatwo dostępnych“ (Wieczorkowska-Wierz-
bińska i wsp., 2015, s. 180).
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Projekty innych eksperymentów generacyjnych

Eksperymenty mogą także dotyczyć lojalności, która u najmłodszych pokoleń ocenia-
na jest niekiedy (Kaźmierczak, Sowińska-Bonder (2010, s. 11)) jako niższa w porów-
naniu z pokoleniami starszymi w związku z większym znaczeniem dla tych pierwszych 
elastyczności niż emocjonalnego przywiązania. Jak wynika z literatury przedmiotu 
(Hirschman, 1995, s. 143–153), do diagnozy lojalności mogą być przydatne nie tylko 
ankiety, ale i eksperyment, na co wskazują m.in. badania pomiędzy intensywnością 
odejść z pracy a przebiegiem procesu adaptacji społeczno-zawodowej oraz koszta-
mi dla pracowników.

Proponowanym przykładem zastosowania eksperymentu w tym obszarze może 
być oddziaływanie motywacyjne na generację Y i Z wybranych, wymienianych  
w literaturze przedmiotu (Gmür, Klimecki, 2001, s. 31), instrumentów wiązania  
z firmą. Eksperyment może być zorientowany na wykazanie wyższej motywacyj-
nej skuteczności łączenia odnoszonego do zadania pracy instrumentu: związki 
emocjonalne z dotyczącą firmy i jej produktów kalkulacją korzyści, niż tylko tej 
ostatniej. Obydwa motywatory podlegają możliwości pełnej manipulacji – wymo-
gu eksperymentalnego w podstawowych prawdziwych schematach eksperymental-
nych prostych, czyli różnicowaniu, tj. istnieje możliwość zmiany tworzących je tre-
ści, np. „stopni swobody“/autonomii w zakresie wyboru tempa i sekwencji pracy, 
współpracowników, środków i przedmiotów pracy, jej miejsca czy właściwościwości 
generowanego podczas pracy produktu; wysokości udziałów w akcjach firmy. Do 
przeprowadzenia eksperymentu mógłby być zastosowany schemat Solomona. Na-
stąpiłby zatem losowy podział na dwie grupy badane, w odniesieniu do których 
zastosowano by obydwa motywatory łącznie, oraz dwie grupy kontrolne, przy czym 
członkowie wszystkich mieliby tę samą przynależność generacyjną oraz odznaczali 
się takimi innymi cechami, by można było je uznać za grupy ekwiwalentne. W jednej 
grupie badanej i jednej kontrolnej przeprowadzono by ocenę wskaźnika stabiliza-
cji (liczba pozostających w organizacji pracowników do zatrudnienia ogółem) po 
upływie na przykład trzech miesięcy (pretest), zaś we wszystkich czterech grupach 
– po upływie na przykład roku (posttest). Sprawdzenie, które oddziałowanie moty-
wacyjne jest skuteczniejsze, wymagałoby określenia różnic (Łobocki, 2011, s. 118) 
pomiędzy wartościami wskaźnika stabilizacji dla:

■ pierwszej grupy badanej w postteście i pierwszej grupy badanej oraz kontro-
lnej w preteście;

■ drugiej grupy badanej w postteście i pierwszej grupy badanej oraz kontrolnej 
w preteście;

■ pierwszej grupy kontrolnej w postteście i pierwszej grupy badanej oraz kon-
trolnej w preteście;
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■ drugiej grupy kontrolnej w postteście i pierwszej grupy badanej oraz kontro-
lnej w preteście.

Eksperymenty tego rodzaju warto przeprowadzać, gdyż luka lojalności powodu-
je wysokie straty materialne, np. wg badań w Niemczech z 2005 roku wynoszą one 
rocznie 250 miliardów euro (Stotz, 2007, s. V–VI).

W badaniach postaw i reakcji generacji warto też spróbować zastosować ekspe-
ryment z fotografiami. Zamiast bowiem pytać w ankietach o to, czy według respon-
dentów bardziej kreatywny jest zespół składający się:

■ tylko z osób wyraźnie z młodszych pokoleń,
■ wyłącznie z osób wyraźnie ze starszych pokoleń,
■ z osób o zróżnicowanej przynależności generacyjnej,
można by badanym przedłożyć trzy fotografie z osobami odpowiadającymi po-

wyższemu opisowi, prosząc o wskazanie zespołu, który na przykład wygrał rywa-
lizację na najbardziej oryginalny i przydatny branżowy produkt. Przeprowadzony 
eksperyment byłby schematem jednogrupowym z pomiarem końcowym, a więc 
podstawowym prawdziwym schematem eksperymentalnym prostym. Nie wystę-
powałaby w nim grupa kontrolna (Rószkiewicz, 2002, s. 105). Osoby do grupy 
badanej byłyby wybrane spośród pracowników firmy w sposób losowy, przy czym 
losowanie mogłoby się odbyć osobno dla występujących w firmie grup pokolenio-
wych, które tworzyłyby warstwy. Wybór fotografii następowałby najpierw w ramach 
badania wstępnego i drugi raz – po wprowadzeniu czynnika eksperymentalnego,  
np. prezentacji wyników badań na temat wpływu homogeniczności/heterogenicz-
ności zespołów na ich kreatywność – w ramach badania końcowego, stanowiące-
go dosłowne powtórzenie badania wstępnego. Tak zaprojektowany eksperyment 
mógłby być wstępnym etapem w procesie budowania kreatywnego zespołu. Powin-
ny bowiem znaleźć się w nim osoby o określonej świadomości dotyczącej czynni-
ków determinujących „siłę zespołu“.

Jeszcze innym, nie dotyczącym już lojalności, przykładem może być połącze-
nie eksperymentu, metody już samej w sobie zawierającej obserwację, z pewnym 
rodzajem obserwacji, jakim jest shadowing – „bycie cieniem“ (Stańczyk, 2011, s. 81). 
Celem eksperymentu byłoby wykazanie, iż shadowing zmniejsza sceptycyzm wobec 
nietradycyjnej obsady ról zespołowych (w rozumieniu M. Belbina, 2016), tj. peł-
nienia roli „poszukiwacza źródeł“ przez osobę ze starszego pokolenia, do tej roli 
nierzadko wyznaczane są osoby młodsze jako posługujące się „od urodzenia“ no-
woczesnymi technologiami, a roli „ewaluatora“ – przez reprezentanta młodszej ge-
neracji. Ze względu na ten cel właściwe byłoby zastosowanie podstawowego sche-
matu preeksperymentalnego prostego, a dokładniej – schematu jednogrupowego  
z pomiarem pierwotnym i końcowym. Zgodnie z nim:
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■ badani byliby określeni w sposób celowy – osoby wypowiadające się w dysku-
sji krytycznie o powyższej obsadzie ról;

■ istniałby ograniczony zakres manipulacji czynnikiem kontrolowanym – przed-
miotem eksperymentu byłby jeden określony podział ról zespołowych;

■ czynnik kontrolowany, stosunek do obsady ról, przyjąłby tylko jedną wartość;
■ pomiar u wszystkich badanych byłby dokonywany dwukrotnie.
Pomiar pierwotny można by przeprowadzić na przykład z użyciem mierzącej 

postawy wobec podanej obsady ról pięciostopniowej skali Likerta. Za pomocą tego 
samego narzędzia przeprowadzono by pomiar końcowy. Nastąpiłoby to na przy-
kład po kilkudniowym „byciu cieniem“, czyli podążaniu badanych za osobami speł-
niającymi powyższe role.

Zakończenie

Z pewnością przedstawione powyżej projekty czterech eksperymentów (w tym jed-
nego zrealizowanego) nie są wolne od niedoskonałości. Jednak aby było co dosko-
nalić, trzeba mieć „materiał do doskonalenia“. Opracowanie potwierdza, iż nakłady 
na badania generacyjne z wykorzystaniem eksperymentu wymagają poniesienia pew-
nych nakładów. Nie chodzi tu wyłącznie o nakłady przygotowawcze związane z:

■ przeprowadzeniem studium literatury przedmiotu na temat: typów ekspery-
mentów, możliwości, barier i algorytmów ich stosowania; wyników badań dotyczą-
cych generacji oraz przedmiotu i kontekstu ich badania, np. stereotypizacji;

■ przygotowaniem miejsca badania i ewentualnych potrzebnych „rekwizytów“, 
np. fotografii;

■ określeniem temporalnych warunków badania, m.in. miejsca badania oraz 
upływu czasu między pretestem a posttestem, mających wpływ na przenikanie in-
formacji między badanymi grupami, gdyż eksperyment przeprowadzany jest – jak 
to ujmuje E. Stańczyk-Hugiet (2011, s. 64) – „na żywym organizmie“;

■ dokonaniem podziału na grupy badane i eksperymentalne;
ale przede wszystkim o zawierające w sobie pewne pierwiastki ludyczne nakłady 

kreatywne, tj. dotyczące obmyślania koncepcji eksperymentu. Obejmują one także 
ich umiejscowanie w istniejących teoriach i badaniach. Projektowane eksperymenty 
nie mogą być „na jedną modłę“, zwłaszcza gdy są przeprowadzane na tych samych 
uczestnikach i istnieje zagrożenie negatywnym w tym przypadku efektem uczenia 
się, tj. powinna je cechować giętkość ideacyjna w rozumieniu psychologii twórczości, 
uwzględniająca kontekst oraz rodzaj badanego związku przyczynowo-skutkowego. 
Wymienionych nakładów nie należy – z intencją podwyższenia efektywności badania 
– nadmiernie ograniczać, gdyż to będzie rzutować na jego jakość np. mierzoną trafno-
ścią. Stosując eksperymetrię (Nehrebecka, Dzik, 2012, s. 80–119), można natomiast 
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obniżyć nakłady na przeprowadzenie niezbędnych obliczeń. Można też – przy zacho-
waniu niezbędnej ostrożności – poszerzyć zakres efektów wykorzystania wyników 
eksperymentu. Nie poleca się zatem metody intensywnej i regresywnej wpływania 
na efektywność badania; postuluje natomiast metodę wydajnościową, ekstensywną 
i – ale tylko w ograniczonym zakresie – oszczędnościową. Reasumując, można zatem 
potwierdzić, iż bariery związane ze stosowaniem eksperymentu do badań pokole-
niowych są – jak pokazała powyższa egzemplifikacja – możliwe do przezwyciężenia,  
a ryzyko efektywności im towarzyszące – możliwe do zmniejszenia. Eksperymenty 
na próbach studenckich, a zatem na próbach osób, które w większości i studiują, 
i pracują, tę efektywność podwyższa, nie zniekształcając wyników badania (Falk, 
Heckman, 2009). Wzięcie tego pod uwagę być może przyczyni się do częstszego 
wykorzystywania eksperymentu w badaniach zarządzania zasobami ludzkimi.
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The Design of  HRM Experiments:  
The Example of  Generational Research

Summary
The article presents the conditions and advantages of  applying the experimental 
method. It describes the course of  an experiment that looked at representatives of  
Generation Z. Moreover, it presents examples of  other experimental research pro-
jects examining the employee generation. Also raised were issues of  opportunities 
and limits affecting the effectiveness of  research using this method.
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