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Artykuł podejmuje zagadnienie dominacji paradygmatu pozytywistycznego w ba-
daniach zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. W celu weryfikacji takiej właśnie 
hipotezy przeanalizowano wszystkie artykuły badawcze, które opublikowane zostały 
w czasopiśmie „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w latach 2007–2016. Potwier-
dzono wyraźnie częstsze wykorzystywanie narzędzi badawczych i procedur należą-
cych do nurtu funkcjonalnego (pozytywistycznego), przy jednoczesnym pomijaniu 
deklaracji rodzaju stanowiska paradygmatycznego, w którym toczone jest badanie.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management), pozytywizm  
(positivism), interpretatywizm (interpretivism), metodologia (methodology), paradygmat (paradigm)

Wprowadzenie

W naukach o zarządzaniu wyodrębnia się zwykle cztery główne nurty poznawcze 
(paradygmaty), porządkujące zagadnienia onto- i epistemologiczne oraz wyznacza-
jące kierunek badań i sposób ich oceny (Burrell, Morgan, 1979)1. Przez tego rodzaju 
pryzmaty postrzega się również problemy osadzone w zarządzaniu zasobami ludz-
kimi (np. Ławrynowicz, 2014). Interdyscyplinarny charakter ZZL sprzyja czerpaniu 
z instrumentarium metodologicznego innych nauk: socjologii, antropologii, psy-
chologii, ekonomii czy prawa, choć nauki o zarządzaniu również dysponują sporym 
wachlarzem metod charakterystycznych tylko dla tej dyscypliny. Badacz zajmujący 

1 Wielość stanowisk teoretycznych i nurtów poznawczych można sprowadzić do dwóch 
podstawowych paradygmatów: przyrodniczego (naturalistycznego) i humanistycznego (antyna-
turalistycznego), które z czasem przekształciły się w inne perspektywy (por. Ritzer, 1975; Guba, 
Lincoln, 1994).
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się szeroko rozumianymi problemami kadrowymi ma więc do swej dyspozycji m.in. 
metody pragmatyczne, empiryczne, formalne i rozumiejące (Sułkowski, 2011, s. 31). 
Jednak nie zawsze wykorzystanie metod w procedurze badawczej jest odpowiednie, 
tj. zgodne z nakreśloną przez paradygmat procedurą. Łukasz Sułkowski (2014, s. 81) 
pisze wprost: „Większość autorów koncepcji czy modeli ZZL i wdrażających je 
praktyków nie zdaje sobie sprawy ze stosowanego kanonu poznawczego. Przyjmuje 
się go jako coś oczywistego, uzasadniającego roszczenia do statusu naukowości tej 
subdyscypliny”.

Aby dokonać wyboru właściwej metody badawczej, naukowiec musi mieć 
świadomość, jaka koncepcja leży u podstaw danej refleksji organizacyjnej. Innymi 
słowy, powinien mieć wiedzę o paradygmatach oraz wynikających z nich założeń, 
także metodologicznych. Różnorodność paradygmatów w naukach o zarządzaniu  
(a według niektórych badaczy – np. Krzyżanowski (1999), Sułkowski (2006, 2016) 
– stan „przedparadygmatyczny” nauk o zarządzaniu) ma wyraźne przełożenie na 
instrumentarium metodologiczne, które zwykle zaczerpnięte jest z różnych dyscy-
plin, subdyscyplin i specjalności naukowych. Osobliwością nauk o zarządzaniu –  
a w konsekwencji również zarządzania zasobami ludzkimi – jest z pewnością trans-
dyscyplinarność metodologii, pozwalająca na korzystanie z doświadczeń różnych 
optyk poznawczych. Bogate instrumentarium metodologiczne jest wynikiem nie 
tylko umiejętnego czerpania z dorobku innych nauk, ale i wypracowania metod 
charakterystycznych dla nauk o zarządzaniu. Kalejdoskop metodologii, metod i me-
todyk może się wyrażać w triangulacji (metod, teorii, badaczy) (zob. Denzin, 1970; 
Sułkowski, 2004), ale może także skutkować nieuzasadnionym wykorzystaniem 
różnych narzędzi, wynikającym z braku znajomości założeń onto- i epistemolo-
gicznych, a w konsekwencji nieuprawnionym wnioskowaniem. Dlatego tak istotny 
jest zarówno wybór metody badawczej, jak i wykorzystanie zgodne ze schematem 
podstawowym badania, który wynika z przyjętego paradygmatu. 

Analizując literaturę z zakresu ZZL – zarówno polską, jak i zagraniczną – można 
spotkać się ze stwierdzeniem, że zauważalne jest odchodzenie od metod mających 
swe korzenie w nurcie pozytywistycznym (funkcjonalnym) i podejmowanie badań  
w nurcie interpretatywnym, a także – choć rzadziej – postmodernistycznym i kry-
tycznym (Mesjasz, 2003; McKenna i wsp., 2008; Sułkowski, 2009). Mimo to domi-
nacja pozytywizmu w obszarze ZZL wciąż wydaje się znacząca (Samul, 2016, s. 165). 
Jej przyczyn należy upatrywać w podkreślaniu wartości2 stosowanych w badaniach 
metod (neo)pozytywistycznych, polegających głównie na testowaniu hipotez, przy 
jednoczesnym umniejszaniu znaczenia badań rozumiejących i interpretatywnych, co 

2 Wartość ta rozumiana jest jako możliwość uogólnienia wniosków na populację.
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trafnie obrazują słowa Jerzego Niemczyka (2013, s. 25): „Utarło się powszechnie 
traktowanie tych pierwszych jako lepszych, dających pewniejszą wiedzę i lepiej we-
ryfikujących hipotezy badawcze”3. Sytuacja ta nie jest charakterystyczna tylko dla 
polskiej myśli naukowej. Steve McKenna i jego i współpracownicy (2008, s. 117, 119) 
podkreślają, że w Stanach Zjednoczonych od wielu lat dominuje podejście moderni-
styczne. Przywiązanie do pozytywizmu w obszarze zasobów ludzkich prowadzi do 
badania związków przyczynowo-skutkowych, testów statystycznych i linearnego my-
ślenia (Brewster, 1999; Mendenshall, 1999; w: McKenna i wsp., 2008, s. 116). Badania 
ZZL w nurcie funkcjonalnym są najczęściej prowadzone z perspektywy teorii insty-
tucjonalnej czy zasobowej, głównie w obszarze strategicznego zarządzania zasoba-
mi ludzkimi (por. badania: Huselid, 1995; Becker, Huselid, 2006). Chris Brewster 
(1999, s. 49) zauważa, że naukowcy nie tylko nie widzą alternatywy dla paradygmatu 
funkcjonalnego (uniwersalistycznego), ale nie biorą w ogóle pod uwagę możliwości 
istnienia takowej. A ci, którzy uświadomili sobie istnienie paradygmatów „niepozy-
tywistycznych” (kontekstualnych), zaprzeczają ich wartości.

Rodzą się zatem pytania: czy polscy naukowcy również korzystają w swych ba-
daniach prowadzonych w obszarze ZZL głównie z metod wywodzących się z po-
zytywizmu? Czy jest to tylko teza, która – powtarzana wielokrotnie – stała się praw-
dą? A może jesteśmy świadkami kontestowania tej perspektywy badawczej i coraz 
częstszego sięgania po metody zakorzenione w alternatywnych nurtach poznaw-
czych? Czy można zaobserwować łączenie metod zarówno z dominującego (pozy-
tywistycznego), jak i alternatywnego paradygmatu w zarządzaniu (zob. Sułkowski, 
2013)? I w końcu – czy autorzy świadomie przyjmują perspektywę poznawczą wraz 
z konsekwencjami, jakie ona ze sobą niesie? 

By dochować wierności obowiązującym w nauce procedurom, powyższe pytania 
przekształcone zostaną w hipotezy badawcze, które zostaną poddane empirycznej 
weryfikacji. Głównym zaś celem niniejszego artykułu jest identyfikacja perspektyw 
poznawczych (paradygmatów), które w badaniu problematyki z zakresu ZZL są 
najczęściej wykorzystywane, a ponadto ustalenie, czy w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
nastąpiły w Polsce zmiany w tym obszarze. Analiza zawartości treści (content analysis), 
która służyć ma obiektywnemu, systematycznemu i ilościowemu opisowi zawartości 
komunikatów (Lisowska-Magdziarz, 2004, s. 13; za: Szczepaniak, 2012, s. 84) – ulo-
kowana w nurcie funkcjonalnym – umożliwi ilościową weryfikację postawionych 
hipotez badawczych.

3 Choć trzeba przyznać, że stwierdzenie to domaga się doprecyzowania: do badań pro-
wadzonych w nurcie interpretatywnym przystępuje się bez presupozycji czy hipotez badawczych, 
a te ostatnie mogą być jedynie efektem przeprowadzonej analizy zebranego materiału badawcze-
go. Por. Konecki, 2000.
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Założenia i realizacja postępowania badawczego

Powyższe wprowadzenie stanowiło przyczynek do weryfikacji postawionych we 
wstępie pytań, które w toku postępowania badawczego przekształciły się w pytania 
badawcze:

PB1 – Jakie metody badawcze najczęściej wykorzystują polscy naukowcy w ob-
szarze zarządzania zasobami ludzkimi?

PB2 – W jakim paradygmacie nauk społecznych osadzone są prowadzone badania?
PB3 – Czy paradygmat jest sprecyzowany w artykule?
PB4 – Czy stosowane metody są konsekwencją wybranego paradygmatu?
PB5 – Czy na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat (2007–2016) można zauważyć 

zmianę w wykorzystywanych metodach badawczych (paradygmatach)?
PB6 – Zakładając, że zmiana ta istnieje, to z czego może wynikać i jakie może mieć 

konsekwencje dla rozwoju teorii ZZL oraz – szerzej – nauk o zarządzaniu? W jakim 
kierunku zmierza metodologia ZZL wykorzystywana przez polskich badaczy?

Badania literaturowe (por. McKenna, 2008; Sheehan i wsp., 2010; O’Neil, Ko-
ekemoer, 2016) pozwoliły przełożyć powyższe pytania badawcze na hipotezy. I tak, 
pierwsza hipoteza zakłada największą „popularność” podejścia pozytywistycznego 
(PB2 → H1) i wynikających zeń metod (procedur, podejść, metodologii) w badaniu 
ZZL (PB1 → H2) oraz nieznacznym, acz stałym wzroście zainteresowania inny-
mi (niepozytywistycznymi) kierunkami badawczymi (BP5 → H3). Pytania badaw-
cze 3 i 4 są pytaniami eksploracyjnymi, stawianie hipotez nie jest zatem konieczne  
(por. Babbie, 2005). Z kolei pytanie 6 nie jest ścisłym pytaniem badawczym; odpo-
wiedź nań stanowić będzie swoistą refleksję nad uzyskanymi wynikami badań.

Aby zweryfikować postawione hipotezy, należy w pierwszym rzędzie zdecydo-
wać, co i w jaki sposób będzie się badać. Przedmiotem badań są wykorzystywane 
metody badawcze w obszarze ZZL, których wyniki opublikowano w dwumiesięcz-
niku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” w latach 2007–2016. Wybór „Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi” wynikał z faktu, iż głównie tu są publikowane wyniki najnow-
szych badań z obszaru ZZL. Co więcej, w środowisku naukowym czasopismo to 
jest uważane za najważniejszą pozycję podejmującą problematykę zasobów ludz-
kich. Zgodnie z wymogami poprawności metodologicznej do weryfikacji hipotez 
wykorzystano metodę analityczną, polegającą na ilościowej analizie zebranego ma-
teriału badawczego. 

W pierwszej kolejności wyszukano abstrakty, które zaczerpnięto z bazy interne-
towej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – BazEkon 
(dostęp: 18.12.2016). Analizą objęto ostatnie dziesięciolecie, tj. lata 2007–20164. 

4 W poczatkowej fazie autorka miała intencję przeanalizować wszystkie artykuły badaw-
cze (w liczbie 660), jedakże baza BazEkon, z której czerpano abstrakty, była przez jakiś czas 
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Przebadano wszystkie artykuły, do których uzyskano dostęp w repozytorium (archi-
wum) wydawcy. Dzięki zamieszczonym tam abstraktom zakwalifikowano artykuły 
do następujących kategorii: 1) artykuły teoretyczne (wykluczone z dalszej analizy), 
2) badawcze – studia przypadków (w rozumieniu redakcji „ZZL”) oraz 3) zawiera-
jące wyniki badań empirycznych (np. terenowych). Tak wyselekcjonowane artykuły 
zostały przez autorkę przeczytane i przeanalizowane. Weryfikacja polegała na do-
tarciu do pełnego wydania każdego numeru „Zarządzania Zasobami Ludzkimi”  
i porównania uzyskanych z bazy BazEkon danych na temat każdego artykułu. Pro-
cedura ta pozwoliła dodać do bazy niektóre pozycje oraz wykluczyć te, które nie 
spełniały założonych kryteriów. Usunięto więc na przykład artykuły w języku angiel-
skim (zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów) – gdy tematyka nie dotyczyła 
zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. W latach 2007–2016 w dwumiesięczniku 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” ukazało się 438 artykułów o charakterze nauko-
wym5, z czego 52,7% (N = 231) miało charakter badawczy6 (tab. 1).

Tabela 1. Analizowane artykuły z dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi”

Rok N* Artykuły analizowane % art. analizowanych
2007 40 21 52,5
2008 33 14 42,4
2009 50 14 62,0

2010 43 22 51,2
2011 46 16 34,8
2012 43 24 55,8
2013 45 21 46,7
2014 44 25 56,8
2015 46 26 56,5
2016 48 31 64,6
Łącznie 438 231 52,7

* N oznacza liczbę wszystkich artykułów opublikowanych w danym roku.
Źródło: opracowanie własne

modernizowana, a przez to niedostępna. Wpłynęło to negatywnie na realizację badań w czasie 
oraz zmusiło do ograniczenia liczby artykułów i dobrania próby w miejsce populacji. 
5 W bazie BazEkon nie ma dostępu do artykułów publikowanych w „ZZL” o innym charakte-
rze (jak np. sprawozdań, recenzji książek etc), co znacznie ułatwiło autorce wstępną analizę materiału. 
6 Pod pojęciem „badawczy” autorka ma na myśli badania terenowe (empiryczne), w któ-
rych jednostką badaną są zarówno ludzie, jak i „wytwory rąk ludzkich”: dokumenty, raporty, listy 
motywacyjne etc. Nie analizowano artykułów teoretycznych (przeglądów literatury, koncepcyj-
nych etc.). Por. Babbie, 2005.
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Analiza polegała na wyszukaniu w artykułach informacji na temat wykorzy-
stanego podejścia badawczego (paradygmatu, metodologii, metod etc.), sposobu 
realizacji badań oraz analizy zebranego materiału badawczego, a także – jako uzu-
pełnienie – jednostki badanej, jednostki analizy oraz doboru i (lub) wielkości próby, 
a także podejmowanej tematyki. Informacji poszukiwano w abstraktach, a gdy ich 
tam nie było, wówczas w całym artykule. Zebrane dane stanowiły podstawę analiz 
zbiorczych oraz testowania hipotez, do czego wykorzystano program IBM Imago 
3 SPSS.

Wyniki badań

Jedynie w jedenastu artykułach (4,7%) znalazła się informacja – podana wprost 
– o paradygmacie, w jakim osadzono prowadzone badania. Trzy zespoły autorów 
przyjęły perspektywę interpretatywną, dwa – „jakościową”, raz wybrano (w kolej-
ności alfabetycznej): dialektykę, dyskurs, konstruktywizm, modernizm, podejście 
narracyjne oraz realizm krytyczny. Perspektywy te następnie zakwalifikowano (lub 
przekodowano) do jednej z dwóch perspektyw: intepretatywnej – zakładającej su-
biektywność poznania naukowego, lub pozytywistycznej – zakładającej jego obiek-
tywność.

W obliczu braku kluczowych dla niniejszego artykułu informacji zdecydowa-
no się określić perspektywę poznawczą na podstawie stosowanych przez autorów 
metod badawczych oraz metod analizy zebranego materiału. Dość powiedzieć, że 
zadanie to nie było łatwe. Trudność wynikała przede wszystkim z lakonicznych in-
formacji na temat procedury badawczej. Rezultatem tych praco- i czasochłonnych 
zabiegów jest tabela 2.

Tabela 2. Perspektywa badawcza przyjęta przez autora (autorów) artykułu

Perspektywa Częstość Procent Częstość Procent Założenia epi-
stemologiczne 
dotyczące 
ideału nauki

Emic: interpretatywizm   13   5,6   41 17,7 subiektywność
Radykalny humanizm     1   0,4
Interpretatywizm: naturalizm     1   0,4

Interpretatywizm   25 10,8
Interpretatywizm: konstruktywizm     1   0,4
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Perspektywa Częstość Procent Częstość Procent Założenia epi-
stemologiczne 
dotyczące 
ideału nauki

Pozytywizm 156 67,5 190 82,3 obiektywność
Etic: pozytywizm   32 13,9
Radykalny strukturalizm     2   0,9
Ogółem 231 100 231 100

Źródło: opracowanie własne; N = 231

Zgodnie z paradygmatami nauk społecznych, zaproponowanymi przez Gibso-
na Burrella i Garetha Morgana (1979), przyporządkowano podejścia badawcze do 
czterech perspektyw: interpretatywnej i radykalnego humanizmu (postmoderni-
zmu) oraz pozytywistycznej i radykalnego strukturalizmu. Ponadto w zależności od 
rodzaju studium przypadku kwalifikowano badania jako prowadzone z perspektywy 
emic – gdy pracownik organizacji opisywał znane mu praktyki, lub etic – gdy studium 
przypadku prowadzone było przez osobę spoza organizacji (Sułkowski, 2012). Ze 
względu na niskie liczebności głównych paradygmatów (radykalnego humanizmu 
i radykalnego strukturalizmu) scalono wszystkie niepozytywistyczne nurty. Tym 
samym otrzymano następujące liczebności: 41 artykułów (17,7%) osadzonych  
w perspektywie (metodologii) interpretatywnej oraz 190 artykułów – w perspekty-
wie pozytywistycznej (82,3%). 

Weryfikacja hipotez

H1. Paradygmat prowadzonych badań
Jak można zauważyć, potwierdzona została dominacja podejścia pozytywistyczne-
go w badaniach w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Tym samym hipoteza 1  
została zweryfikowana pozytywnie. W tym miejscu można się również odnieść do 
trzeciego pytania badawczego, tj. określania w artykule wybranej perspektywy po-
znawczej i metodologicznej. Jak już wspomniano wyżej, jedynie w jedenastu arty-
kułach (4,8%) odnaleziono wyraźne nawiązanie do paradygmatu. Może to wynikać 
z faktu, że badacz nie widzi konieczności opisywania spraw dla niego oczywistych. 
Gdy przykładowo podejmuje się testowania postawionej hipotezy, wykorzystując  
w tym celu pakiet statystyczny, jest jasne, że obrana przez niego perspektywa badaw-
cza lokuje się w nurcie pozytywistycznym.
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H2. Najczęściej wykorzystywane metody (techniki) badawcze w obszarze ZZL
Łatwo przewidzieć odpowiedź na to pytanie badawcze. Skoro dominującym pa-

radygmatem jest pozytywizm, to najlepszą metodą do uzyskania danych od wielu 
respondentów jest, oczywiście, metoda wywiadu standaryzowanego (czasem nazy-
wana metodą sondażową, sondażem diagnostycznym itp.) i wynikająca zeń technika 
bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego lub po prostu – technika ankiety. 
Wykorzystywane narzędzia to kwestionariusz ankiety oraz, rzadziej, kwestionariusz 
wywiadu (również CAPI, CATI, CAWI) – zidentyfikowane łącznie w 148 artyku-
łach. Inne popularne techniki (metody)7 ukazuje wykres 1.

Wykres 1. Metody (techniki, narzędzia) wykorzystywane najczęściej przez 
badaczy

Dane w procentach. Nróżnych_metod = 227, Nartykułów_z_określoną_metodą = 1848.

Źródło: opracowanie własne

7 Autorka ma świadomość pomieszania pojęć odnoszących się do metod, technik i na-
rzędzi. Jednak nie byla w stanie sprowadzić terminologii do jednego obszaru (np. samych tech-
nik czy narzędzi), gdyż autorzy publikacji w różny sposób określali instrumentarium badawcze. 
Rzecz jasna, mogłaby uczynić to sama i wybrawszy klasyfikację ze względu na – dla przykładu – 
narzędzie, w miejsce „wywiadu pogłębionego” wpisać „dyspozycję do wywiadu” lub „scenariusz 
wywiadu”, jednak byłoby to nadużycie ze względu na brak możliwosci weryfikacji, czy autorzy 
rzeczywiście posłużyli się takowym. 
8 Liczba analizowanych artykułów wynosiła 231, jednakże z analizy wykluczono 43 
„studia przypadków”, które sprowadzały się tylko do opisu praktyk (bez jakichkolwiek badań 
empirycznych) oraz 4 artykuły, w których autorzy nie podali, z jakiego narzędzia badawczego 
skorzystali.

ZZL(HRM)_2017_2(115)_Susabowska_K_63-78



71Perspektywy badawcze w polskim ZZL w latach 2007–2016

Warto podkreślić, że większość badaczy korzystała z jednego narzędzia ba-
dawczego (N = 151, 82,5%). Dwa narzędzia zaaplikowały 24 zespoły badawcze 
(13,1%), trzy – 5 zespołów (2,73%), natomiast tylko trzy zespoły wykorzystały aż 
cztery narzędzia (1,64%). Do triangulacji (głównie technik, ale też teorii i badaczy) 
– jako metody pozyskiwania lepszych jakościowo danych – odwołano się w pięciu 
artykułach (dwukrotnie w 2007 i 2011 roku i raz w roku 2016). Co ważne, studium 
przypadku (studia przypadków) potraktowano jako schemat podstawowy badania 
(Flick, 2010, s. 184–185), a nie jako odrębną metodę badawczą. 

W tym miejscu można również odpowiedzieć na czwarte pytanie badawcze do-
tyczące wykorzystania metod badawczych zgodnie z przyjętą perspektywą (para-
dygmatem). 

Tabela 3. Wykorzystywane w badaniach metody

Metoda Paradygmat Procent Ogółem
interpretatywny pozytywistyczny

Wywiad standaryzowany   0 127 127
Wywiad pogłębiony 10     0   10
Analiza treści: metoda badań dokumentów   0     6     6

Etnometodologia (analiza konwersacyjna i 
dyskursu)

  6     0     6

Eksperyment   2     0     2
Metodologia interwencji społecznej   1     0     1
Mieszane   9   23   32
Ogółem 28 156 184

Źródło: opracowanie własne; N = 184

Tabela 3 pokazuje zgodność wykorzystywanych metod z przyjętym paradygma-
tem. Należy jednak mieć na uwadze, że paradygmaty do określonych metod badań 
i analiz w większości dopasowywała sama autorka, dlatego na podstawie powyższej 
tabeli nie sposób udzielić rzetelnej odpowiedzi na to pytanie badawcze. Można na-
tomiast zweryfikować, jak określali autorzy paradygmaty i z jakich metod (technik, 
narzędzi) badawczych korzystali.

Jak już wcześniej wspomniano, zaledwie w jedenastu artykułach wprost od-
niesiono się do nurtów badawczych (tab. 4). Jak wynika z danych zamieszczonych  
w tabeli 4, okazały się one spójne z wykorzystanymi metodami badawczymi.
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Tabela 4. Paradygmat wskazany przez autora (-ów) publikacji oraz wykorzystane 
metody badawcze

Nr art. w bazie Paradygmat autora (-ów) Metody (techniki, narzędzia)t
  89 Dialektyka Kwestionariusz ankiety
105 Dyskurs Analiza dyskursu
130 Interpretatywny Wywiad pogłębiony

136 Interpretatywny Wywiad swobodny, obserwacja
176 Interpretatywny: naturalizm Wywiad pogłębiony
  61 Jakościowy Wywiad pogłębiony i analiza dokumentacji
156 Jakościowy Wywiad swobodny
202 Konstruktywistyczny Wywiad etnograficzny i obserwacja
  17 Modernizm Zogniskowany wywiad grupowy  

i analiza dokumentacji
138 Narracyjny Analiza narracji
148 Realizm krytyczny Wywiad swobodny i obserwacja uczestnicząca

Źródło: opracowanie własne

H3. W ciągu ostatnich dziesięciu lat (2007–2016) można zauważyć zmianę w wykorzysty-
wanych metodach badawczych (paradygmatach)

Analiza wykorzystywanych metod (technik i narzędzi badawczych), które są po-
chodną przyjętego paradygmatu, nie wskazuje na zmiany w tym obszarze. Już odpo-
wiedź na pierwsze pytanie badawcze (hipoteza 1) pozwala zauważyć dominację me-
todologii pozytywistycznych w prowadzonych badaniach w obszarze ZZL. Hipotezę 
tą potwierdzają wyniki dalszych analiz, a szczególnie rozkład metod – i w związku 
z tym również perspektyw badawczych – w zależności od roku ukazania się publi-
kacji. Wykres 2 ilustruje rozkład częstości, natomiast wykres 3 – udział procentowy 
wykorzystywanych metod/przyjętych paradygmatów.
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Wykres 2. Podejście do badań w analizowanych artykułach w latach 2007–2016

Źródło: opracowanie własne; N = 231

Wykres 3. Perspektywa badawcza w latach 2007–2016

Źródło: opracowanie własne; N = 231
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Wykresy 2 i 3 pokazują, że nie można mówić o przełamaniu tendencji pozytywi-
stycznych w obszarze wykorzystywanych metod badawczych w ZZL. Szczególnie 
dobrze odzwierciedla to wykres 3, z którego odczytać można procentowy udział 
wybranego podejścia w danym roku. I tak na przykład w 2008 roku żaden z auto-
rów nie wybrał paradygmatu interpretatywnego, a z kolei w roku następnym badań 
osadzonych w tym paradygmacie było prawie 30% (N = 9). Łatwo można zauważyć 
pewną sinusoidę: gdy w jednym roku zwiększała się liczba wykorzystywanych me-
tod w paradygmacie pozytywistycznym, to w roku następnym wielkość ta malała. 
Trudno wyrokować, czy taka tendencja (dot. dominacji paradygmatu pozytywistycz-
nego) się utrzyma. Jedno jest pewne: hipoteza trzecia mówiąca o zmianie – na ko-
rzyść paradygmatu niepozytywistycznego – nie potwierdziła się.

Wnioski oraz implikacje dla teorii i praktyki ZZL

Analiza artykułów badawczych, które ukazały się na łamach „Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi” w ostatnim dziesięcioleciu (2007–2016), pozwala na wyciągnięcie kilku 
wniosków. Po pierwsze, najchętniej wykorzystywanymi metodami (a więc i technika-
mi oraz narzędziami) w prowadzonych badaniach były metody sondażowe (wywiad 
standaryzowany: kwestionariusz ankiety). Metody te wskazują na pozytywistyczną 
perspektywę badawczą, choć autorzy sporadycznie precyzowali, w jakim nurcie pro-
wadzili badania. Popularność paradygmatu funkcjonalnego oraz wynikających zeń 
metodologii może prowadzić do uznania kwestionariusza ankiety za jedyne opty-
malne narzędzie do badania różnego rodzaju problemów ZZL oraz marginalizowa-
nia innych nurtów i procedur. Dążenie do generalizacji wyników prowadzonych ba-
dań nie jest zarzutem, jeśli wnioskowanie dokonywane jest na materiale czerpanym 
z reprezentatywnej próby badawczej. Eksploracja zebranego materiału pokazuje 
jednak, że niektórzy autorzy o tym wymogu zapominają i usilnie starają się uogólnić 
wyniki na populację – nie zawsze mając ku temu podstawy.

W badaniach nie potwierdzono hipotezy o rosnącym zainteresowaniu metodami 
wywodzącymi się z nurtu interpretatywnego, choć trzeba przyznać, że wywiad swo-
bodny (pogłębiony etc.) był drugą co do częstości – zaraz po wywiadzie ankietowym 
– najchętniej wykorzystywaną techniką badawczą. Mimo to interpretacja materiału 
zgromadzonego za pomocą wywiadu często polegała na analizie ilościowej (sic!),  
a nie – jak to wynika z podejścia interpretatywnego – np. analizie krytycznej, dyskur-
su czy metodologii teorii ugruntowanej. Również w innych obszarach związanych 
z analizą materiału można zauważyć pewne niezrozumienie założeń dotyczących 
wykorzystania metod zgodnie z przyjętym paradygmatem. Zdarzało się, że badacz 
zbierający materiał za pomocą różnych metod (technik czy narzędzi) po prostu 
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stwierdzał, iż metodą analizy jest triangulacja, nie definiując dokładnie, czego ona 
dotyczy (czy – poza metodami – również np. teorii lub badaczy). Łączenie metod 
w obszarze ZZL oraz szerzej, nauk społecznych, jest jak najbardziej wskazane, co 
postulują m.in. Ł. Sułkowski (2006) i W. J. Paluchowski (2010), pod warunkiem jed-
nak, że dochowa się wierności wymogom metodologicznym, stojącym za przyjętą 
perspektywą badawczą. Warto zatem dopilnować, aby metodologia mająca na celu 
wypracowanie efektywnych metod (procedur) poznania i doskonalenia zarządzania 
zasobami ludzkimi nie sprowadzała się do chaotycznej selekcji metod i technik, lub 
– co gorsza – wyboru tej „jedynej słusznej” (ankiety).

Zakończenie

Badanie pokazało, że dominujące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi me-
todyki badawcze wywodzą się z nurtu pozytywistycznego, jednakże na podstawie 
tutaj zebranych danych nie sposób orzec o przyczynie takiego stanu rzeczy. Można 
jedynie zastanawiać się, co stoi za najczęstszym wyborem metodyk funkcjonalnych 
– czy przedkładana nad dogłębne poznanie i zrozumienie zjawisk chęć rozszerzania 
uzyskanych wyników na populację, testowanie (podważanie) teorii itd., lub też inne, 
bardziej przyziemne czynniki, związane z ponoszeniem większych nakładów – nie 
tylko finansowych, ale również większą czaso- i pracochłonnością badań prowa-
dzonych w nurcie interpretatywnym. Niezależnie od źródeł dominacji perspektywy 
funkcjonalnej (i w konsekwencji niezwykłej popularności kwestionariusza ankiety), 
trzeba również zwrócić uwagę na metodyczne aspekty aplikacji drugiej najczęst-
szej techniki – tj. wywiadu pogłębionego. Choć samo jego wykorzystanie nie budzi 
wątpliwości, to analiza zebranych za jego pomocą danych – jak to wynika z prze-
prowadzonej powyżej analizy – już tak. Tymczasem należy jeszcze raz podkreślić, 
że umiejętność osadzenia badań w perspektywie teoretycznej oraz wykazania, że za 
daną teorią stoi pewny, ściśle określony paradygmat, pozwala badaczowi uniknąć 
potencjalnych pomyłek związanych nie tylko z konceptualizacją i operacjonalizacją 
problemu badawczego, ale również z prawidłową analizą zebranego materiału ba-
dawczego i uprawnionym wnioskowaniem. 

W 1964 roku amerykański filozof  Abraham Kaplan (1964, s. 11) opisał przypa-
dek pijanego, który pod uliczną latarnią poszukiwał zgubionych od domu kluczy. 
Zapytany, dlaczego szuka właśnie tam, skoro zgubił je po drugiej stronie ulicy, od-
parł, iż jest to oczywiste: wszak pod latarnią jest przecież najjaśniej! Logika odkrycia 
naukowego, jak i nauki behawioralne, którymi zajmował się Kaplan, obarczone są 
„błędem pijanego”: naukowcy szukają inspiracji nie tam, gdzie można dokonać od-
krycia, ale w miejscach, gdzie jest najjaśniej. Analogię tę można zastosować również 
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do sytuacji, w której badacz poszukuje adekwatnej do problemu procedury badaw-
czej. Kurczowe obstawanie przy utartej, akceptowanej powszechnie metodologii 
uniemożliwia odnalezienie kluczy do pełnego zrozumienia rzeczywistości organiza-
cyjnej. Dla każdego naukowca, który cechuje się otwartym umysłem, jasne jest, że 
nie tylko dominujący, funkcjonalny paradygmat, ale i wyłaniające się paradygmaty 
interpretatywne oferują wgląd w teorię i praktykę ZZL (McKenna i wsp., 2008,  
s. 116) i nie ma racjonalnego powodu marginalizowania tych ostatnich. Są bowiem 
w obszarze zarządzania takie aspekty, które – nawet jeśli chce się wierzyć w nieogra-
niczone możliwości scjentyzmu – nie podlegają scjentystycznym pomiarom. A zatem 
projektując kolejne badania, zachęćmy tkwiącego w (niektórych) z nas Kaplanowe-
go pijaka do wyjścia ze swej strefy komfortu i szukania kluczy tam, gdzie faktycznie 
można je znaleźć.
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Research Perspectives in Polish HRM Over the Years 2007–2016
Summary

The article tackles the issue of  the dominance of  the positivist paradigm in the 
study of  human resource management in Poland. All research articles published in 
Human Resource Management between 2007 and 2016 were examined in order to veri-
fy such a hypothesis. The clear and frequent use of  research tools and procedures 
located in the functional (positivist) stream was confirmed. However, declarations 
relating to a position for the research paradigm applied were absent.

___________________

K a t a r z y n a  S u s a b o w s k a – absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, asystentka w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi tamże. 
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii nauk społecznych 
oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w dziedzinie badań empirycznych  
i analizy danych.
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