
Uwagi wstępne

Peter Higgs, odbierając nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2013 roku za swoją 
pracę z lat 60., w wywiadzie dla brytyjskiego „The Guardian” stwierdził: „trudno  
jest mi sobie wyobrazić, jak mógłbym w obecnej atmosferze odnaleźć tyle ciszy  
i spokoju, aby zrobić to, czego dokonałem w 1964”. Myśl ta oczywiście może  

Począwszy od lat 60. XX wieku liczba publikacji w obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi (ZZL) z dekady na dekadę rośnie w postępie geometrycznym. Z jednej 
strony zjawisko to powinno cieszyć autorów niniejszego artykułu jako akademików, 
z drugiej zaś - stanowi  konkretne wyzwanie: jak kompilować i syntezować wie-
dzę, którą już stworzyliśmy, tak aby nasze przyszłe przedsięwzięcia faktycz-
nie rozwijały dziedzinę, której poświęcamy się na co dzień. W odpowiedzi na 
to wyzwanie postanowiono wykorzystać stworzone przez Luda Waltmana i Neesa 
Jana van Ecka narzędzie, którego skuteczność wynika z unifikacji dwóch technik 
bibliometrycznych, mapowania i grupowania. Wykorzystując metodę text miningu, 
opartą na analizie języka naturalnego, przebadano treść tytułów i abstraktów  
6033 artykułów naukowych w obszarze ZZL, odnoszących się do podejść lub 
metod badawczych. W efekcie badania ilościowego, uzupełnionego i pogłębionego 
przez jakościową analizę fraz, przedstawiono mapy określające strukturę, nasycenie 
oraz trendy tematów obecnych w metodologii tejże dziedziny. Wynikiem badania jest 
wyraźny i ostry obraz różnorodności i pluralizmu w postrzeganiu zasobów ludzkich, 
a także przestrzeni, gdzie pozornie różne obszary przenikają się nawzajem.

Słowa kluczowe: metody badawcze (research methods), metody bibliometryczne (bibliometric me-
thods), zasoby wiedzy (knowledge resources), przegląd literatury (literature review), klasyfikacja danych 
(data classifications), rozwój nauki (development of  science), analiza jakościowa (qualitative analysis), analiza 
ilościowa (quantitative analysis), metody mieszane (mixed methods)
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zmuszać do refleksji, ale przede wszystkim jest oznaką pewnej tendencji naszych 
czasów. Spoglądając na własne podwórko, zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) 
znajduje się w fazie widocznej ekspansji (wykres 1). W latach 2010–2016 liczba pu-
blikacji wyniosła aż 8216 pozycji, co oznacza, że przez sześć lat o zasobach ludzkich 
napisano więcej niż przez całą, pierwszą dekadę nowego milenium. 

Wykres 1. Liczba publikacji w obszarze ZZL

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Web of  Science, dostęp 27 grudnia 
2016 r.

Ten geometryczny przyrost publikacji z jednej strony cieszy nas, akademików 
tworzących tę dziedzinę, z drugiej jednak generuje trudny do śledzenia i zrozumie-
nia zasób wiedzy. Wzrasta też ryzyko, że to, co mieści się pod etykietą ZZL, zawiera 
w rzeczywistości wiele wspólnot epistemicznych, z których każda rości sobie prawo 
do prawdy, co gorsza, czasami jedynej prawdy (Szubka, 2003).

Zwiększający się zasób wiedzy znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnącej po-
pularności nurtu evidence-based HRM (Lange, 2013) oraz różnego typu przeglądów 
literatury (Briner, Walshe, 2014), które w obliczu obserwowanej luki informacyjnej 
praktyka – nauka (Deadrick, Gibson, 2009) z jednej strony próbują ustalić obecny 
stan wiedzy, nakreślając kierunki dalszych badań, a z drugiej – odpowiedzieć na 
potrzeby praktyków. Znajduje to swój wyraz m.in. w dążeniach do poprawienia me-
tod badawczych stosowanych w ZZL, co ma przełożyć się na bardziej wiarygodne 
rezultaty analiz oraz formułowanych na ich podstawie zaleceń.

M. Markouli i wsp. (2016) twierdzą, iż dotychczasowe przeglądy literatury po-
dejmowały tematykę jednej określonej gałęzi (np. strategiczny ZZL), nie będąc  
w stanie oddać całej struktury dyscypliny. Miały też, stosunkowo wąski, teoretyczny 
lub historyczny charakter, rzadko podejmując kwestie metodologiczne. Podobnie 
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Bainbridge i wsp. (2016) wskazują na ich istotne słabości związane z konieczno-
ścią wyboru pomiędzy pogłębionym, lecz wycinkowym badaniem, lub płytką, acz 
przekrojową analizą. Dodają, że statyczność opracowań pomijała dynamikę zmian  
w ujęciach metodologicznych. 

W związku z tymi spostrzeżeniami Markoulli i wsp. (2016) proponują, aby w ba-
daniach nad ZZL zacząć wykorzystywać podejście bibliometryczne, które pozwala 
na przezwyciężenie ograniczeń, oferując przekrojową, lecz dogłębną wizualizację 
struktury dyscyplin, obszarów i tematów naukowych z jednoczesnym uwzględnie-
niem ich zmian w czasie. Warto podkreślić, że Zupic i Carter (2015) przewidują, iż 
bibliometria, obok tradycyjnych przeglądów i metaanaliz, stanie się trzecią najbar-
dziej popularną metodą syntezy dotychczasowych badań.

Dostrzegając ograniczenia w dotychczasowej refleksji nad zagadnieniami meto-
dologicznymi w ZZL, postawiono pytanie o to, jaka jest struktura podejść i metod 
badawczych w ZZL. Podstawowym celem badawczym autorów publikacji jest stwo-
rzenie przeglądowej mapy pojęć i konstruktów identyfikujących metody analitycz-
ne, rodzaje wykorzystywanych danych, tematy, podmioty i przestrzenie badawcze,  
a także język naukowy, określający charakterystykę obszarów i właściwych im me-
todologii. Rozważania oparto na bazie tytułów i abstraktów 6033 artykułów nauko-
wych, pozyskanej z platformy Web of  Science (WoS). Jednocześnie nie rozważa-
no, czym tak naprawdę jest ZZL, przyjmując, że wszystko, co autorzy i redaktorzy 
określają mianem zasobów ludzkich, może być przedmiotem omawianego badania. 
Drugim celem artykułu jest objaśnienie działania i popularyzacja narzędzia służące-
go ilościowym badaniom bibliometrycznym – VOSviewer. Trzecim celem jest iden-
tyfikacja możliwych ścieżek rozwoju ZZL oraz zaspokojenie własnej ciekawości 
dotyczącej lokalizacji obszarów zainteresowań naukowych autorów.

W odniesieniu do poprzednich podobnych przeglądów, odchodząc od klasycz-
nej logiki przeglądu systematycznego (Petticrew, Roberts, 2008), omawiane bada-
nie różni się narzędziem i metodą analizy od przeglądowej pracy Bainbridge i wsp. 
(2016). Jednocześnie korzystając z pracy Markoulli i wsp. (2016) jako inspiracji, za-
prezentowano obraz ZZL zogniskowany na metodologii badawczej.

Narzędzie badawcze

VOSviewer jest owocem prac Neesa Jana van Ecka i Luda Waltmana, którzy pro-
wadzili projekt badawczy na temat analiz struktury nauki oraz dynamiki jej zmian. 
Program ten jest narzędziem służącym do indukcyjnych analiz sieci powiązań  
w oparciu o metadane bibliograficzne i wizualizacji kompleksowych taksonomii  
obszarów naukowych. Inspiracją oraz fundamentalną logiką działania tej metody 
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badawczej jest zunifikowane podejście do dwóch technik informetrycznych, mapo-
wania (mapping) i grupowania (clustering). Pierwsza odpowiada za problem określania 
relacji pomiędzy obiektami w przestrzeni, podczas gdy druga zajmuje się ustalaniem 
przynależności obiektów do zbiorów na podstawie określonych kryteriów. Chociaż 
historycznie wywodzą się one z odmiennych idei i opierają się na innych przesłan-
kach, autorzy argumentują, że przy wyprowadzeniu możliwie podobnych założeń 
techniki te, wykorzystane jednocześnie, mogą być komplementarne (Waltman i wsp., 
2010). Konsekwentnie więc wyniki analiz przeprowadzonych przy pomocy VOSviewer 
reprezentują nie tylko relacje między obiektami w przestrzeni euklidesowej, lecz 
również przynależność wzajemnie zależnych elementów do spójnych zbiorów (com-
munities), zapewniając kompleksowy wgląd w strukturę dyscyplin, obszarów i tema-
tów naukowych.

Program oferuje dwa podejścia badawcze, oparte albo na danych bibliograficz-
nych (bibliographic coupling), albo na języku naturalnym wykorzystywanym w tytułach 
i abstraktach artykułów naukowych (text mining). Pierwsze z nich umożliwia pięć 
różnych typów analiz:

■ współpracy (w oparciu o autorów; organizacje, do których przynależą, lub ich 
narodowość);

■ współwystępowania słów kluczowych (autorskich, redakcyjnych lub obu naraz);
■ jednostronnego cytowania (dokumentów, źródeł danych, autorów, organizacji, 

krajów);
■ wzajemnej korespondencji (dokumentów, źródeł danych, autorów, organiza-

cji, krajów);
■ współwystępowania cytowań (przypisów lub źródeł danych).
Ponadto metody liczenia współzależności obiektów (tzw. węzłów) pozwalają na 

badania ekstensywne (każda jednostka analizy jest równoważna) lub zogniskowane 
(wartość jednostki analizy stanowi ułamek całkowitej liczby jednostek zawartych  
w pojedynczym artykule).

Odmiennym podejściem badawczym, zdecydowanie bliższym podejściu dyskur-
sywnemu (Taylor, 2001), jest analiza języka naturalnego wykorzystywanego w tytu-
łach i abstraktach będących esencją znaczeń reprodukowanych lub wytwarzanych 
w treści tekstu naukowego. Program, wykorzystując bibliotekę Apache OpenNLP, 
identyfikuje części mowy w języku angielskim, pozostawiając jedynie frazy rzeczow-
nikowe proste, złożone lub dookreślane przez przymiotnik. Następnie wyodrębnia 
te z nich, których obserwowany rozkład w całym zbiorze jest różny od oczeki-
wanego, odróżniając frazy oryginalne (np. affective commitment) od fraz charaktery-
stycznych dla retoryki akademickiej (np. contribution), służącej raczej powszechnej 
tendencji legitymizowania własnej pracy badawczej niż określeniu jej meritum  
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(van Eck, Waltman, 2011). W dalszym etapie algorytm określa miejsce fraz w prze-
strzeni euklidesowej, przyjmując za normę odległości termin, z którym dana fraza- 
-węzeł łączy się najczęściej w porównaniu do częstości współwystępowania innych 
w tym samym węźle. Finalnie, algorytm grupujący wyszukuje najsilniejsze współza-
leżności (association strength) między frazami-węzłami, porządkując je w spójne zbio-
ry obrazujące słowniki terminologiczne oraz desygnujące strukturę i tożsamości 
tematyczne w badanym obszarze naukowym (Waltman i wsp., 2010).

Metodologia

Postawione pytanie nie niesie za sobą żadnej hipotezy badawczej ze względu na in-
dukcyjny charakter analizy. Co więcej, jej logika oraz sposób przedstawienia danych 
nie narzuca czytelnikowi arbitralnie wybranej przez autorów artykułu ramy poznaw-
czej. Co prawda, dostarczona interpretacja odpowiada raczej tradycji strukturali-
zmu, rozumiejącej język jako system współzależnych elementów, gdzie „poszcze-
gólne cząstki nabierają znaczenia dopiero, kiedy są rozważane w relacji do struktury 
jako całości” (Howarth, 2000, s. 17), której spójność wynika ze znaczeń „przeko-
nujących dla społeczności akademików” (Philips, 2002, s. 172) – jako wspólnoty 
epistemicznej. Jednak zarówno przyjęte założenia, jak i sposób prezentacji danych 
(szczególnie trendów) nie powstrzymują czytelnika przed rozumieniem ich przez 
soczewkę postmodernistyczną, w której proces produkowania prawdy nie ma jed-
nej postaci, będąc kontekstowym wielogłosem, osadzonym w historii gasnących  
i następujących dyskursów (Strega, 2005).

Próba

Proces doboru artykułów do analizy językowej składał się z sześciu etapów (tab. 1) 
wyszukiwania danych w bazie bibliograficzno-abstraktowej WoS. W pierwszej ko-
lejności wyznaczono źródłowy zbiór metod, połączony boolowskim spójnikiem 
OR, tak aby objąć wyszukiwaniem każdy artykuł, zawierający przynajmniej jedną 
interesującą nas frazę. Analogicznie wyznaczono też drugi zbiór poprzez frazy 
charakteryzujące ZZL. Połączenie zbiorów spójnikiem AND pozwoliło wyizolo-
wać artykuły należące do obu poszukiwanych grup. Następnie zawężono wyszu-
kiwanie do tych, dla których przynajmniej jedną z dziedzin naukowych było za-
rządzanie, ekonomia lub biznes. Później wykluczono materiały, które pomimo 
indeksacji nie stanowiły tekstu naukowego, spełniającego warunek legitymizacji  
(np. ślepe recenzje). W ostatnim kroku oczyszczono zbiór z trzech niefortunnych 
rozwinięć skrótu „HR”, niedotyczących zasobów ludzkich.

ZZL(HRM)_2017_2(115)_Durczak_K_Koperska_A_Piasecki_P_Lawrynowicz_M_31-50



36 K. Durczak, A. Koperska, P. Piasecki, M. Ławrynowicz

 Tabela 1. Opis syntaksu wyszukiwania i doboru danych źródłowych

Etap Frazy, zbiory lub kategorie Operator Liczba
Wyznaczenie 
zbioru metod

qualitative, quantitative, method*, analy*, collect*, 
data, measure*, variable*, “factor”, “factors”, “scale*”

OR 21 813 629

Wyznaczenie 
zbioru ZZL

HR, HRM, SHRM, IHRM, „human resource*”, „per-
sonnel manage*”, „personnel develop*”

OR      191 020

Kompilacja 
zbiorów

zbiór metod, zbiór ZZL AND      144 160

Zawężenie management, economics, business Pozostaw          8 896
Redukcja I meeting abstract, proceedings paper, news item, 

correction, note 
Wyłącz          6 137

Redukcja II qol, „hazard ratio*”, „history research” Wyłącz          6 033

Operator * pozwala na dopasowanie dowolnego sufiksu, np. analy* może przybrać postać 
analysis lub analysing.
Operator „” wymusza wyszukiwanie dwóch fraz w relacji obok siebie. 

Źródło: opracowanie własne

Analiza

W drodze badania ilościowego, przy zastosowaniu programu VOSviewer, z przy-
gotowanej bazy wyodrębniono 60% najbardziej istotnych fraz, które spełniły kry-
terium 10 iteracji liczonych metodą binarną. Oznacza to, że dany termin musiał się 
powtórzyć w przynajmniej dziesięciu różnych artykułach, aby być rozpatrywanym 
w analizie.

Następnie badanie zostało pogłębione o wymiar jakościowy (Whetten, 1989; 
Merkouli, 2010) poprzez kodowanie zidentyfikowanych fraz denotujących: 1 – me-
todę (projekt badań, źródła i typy danych, techniki analityczne, słownik metodycz-
ny); 2 – aktora (indywidualny, kolektywny); 3 – temat (teorie, pojęcia/konstrukty, 
nazwy zmiennych); 4 – obszar (lokacje geograficzne, segmenty, branże). Należy 
mieć na uwadze, że analiza języka naturalnego obejmuje nie tylko jednoznaczne ka-
tegorie, lecz także specyfikę słownika badaczy ZZL. Przykładowo, bardzo popular-
ny okazał się termin „dyad”, określający dwie osoby połączone relacją np. „suprvi-
sor-employee” lub „mentor-protage” i chociaż pojęcie to można by oddać inaczej,  
z jakichś względów autorzy częściej wybierali właśnie ten termin. Dlatego też termi-
ny niejednoznaczne były pogłębiane przez analizę kontekstową, a frazy niekwalifi-
kujące się do żadnej kategorii kodowano cyfrą 5 i wykluczano z dalszej analizy.
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W celu zastosowania triangulacji (Brinberg, 1983) kodowanie odbywało się w pa-
rach naukowiec z większym doświadczeniem – naukowiec z mniejszym doświad-
czeniem. Każda z par zakodowała połowę całkowitej puli terminów, przy czym 
każdy oceniający w parze wykonywał kodowanie indywidualnie, niezależnie od part-
nera. Następnie przypisane kody zostały zestawione oraz sprawdzone przy pomocy 
współczynnika Kappy Cohena, służącego do porównania zgodności ocen dwóch 
ekspertów, skorygowanej o szanse losowej zbieżności. Współczynnik ten przybrał 
wartości 0,69 i 0,76, co oznacza odpowiednio bardzo dobrą i doskonałą zgodność 
kodowania (Taylor, Watkinson, 2007). Terminy sporne zostały poddane zognisko-
wanej dyskusji na sesji fokusowej, podczas której zbudowano również słownik dla 
fraz jednoznacznie synonimicznych i skrótów.

Na końcu przeszukano też pozostałe 40% mniej istotnych fraz dla upewnienia 
się, iż nie pominięto niszowych fraz denotujących metodę. Efektem tego zabiegu 
było wprowadzenie dodatkowo 45 terminów do ostatecznej analizy, dzięki czemu 
nie pominięto np. takich technik, jak „cluster analysis”. Następnie zarówno algo-
rytm mapujący, jak i grupujący zostały ustawione na 250 losowych startów (domyśl-
nie 1 oraz 10), aby zapewnić, że wizualizacja wyników będzie stanowić optymalne 
rozwiązanie matematyczne. Finalnie mapy zaprezentowane poniżej zostały zbu-
dowane na podstawie relacji współwystępowania 1016 terminów wyodrębnionych 
ilościowo przez technikę text-mining oraz wyselekcjonowanych za sprawą rygory-
stycznego kodowania w toku indywidualnych i grupowych (fokusowych) analiz 
jakościowych.

Wyniki analizy

Analogicznie do sposobu prezentacji wyników w pracy Markoulli i wsp. (2016), 
autorzy niniejszego artykułu stworzyli trzy mapy (rys. 1–3), obrazujące różnorod-
ność źródeł danych i metod badawczych stosowanych w ZZL, oraz tabelę szcze-
gółowo opisującą najważniejsze frazy w wyróżnionych na mapach klastrach. Wiel-
kość punktów na mapach pokazuje liczbę wystąpień (popularność) danego pojęcia 
w analizowanych publikacjach, a odległości pomiędzy punktami – częstotliwość 
współwystępowania (kolokację) fraz. 

Na rysunku 1 zaznaczone zostały 4 klastry fraz, wyróżnione przez program, 
przy parametrze określającym minimalną liczebność grupy jako 50 fraz. Rysunek 2 
prezentuje „gęstość”, w której zmiana kolorów wskazuje częstość występowania 
danej frazy (czerwony kolor – słowo pojawia się bardzo często, zielony – bardzo 
rzadko). Ostatnia mapa obrazuje zmiany częstotliwości występowania fraz w czasie, 
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obliczonych na podstawie „przeciętnego roku publikacji artykułu” (average article pu-
blication year), gdzie cieplejsze kolory przypisane są frazom pojawiającym się częściej 
w nowszych artykułach, a kolory chłodniejsze – pojawiającym się częściej w star-
szych pozycjach. Obrazuje to rysunek 31.

Rysunek 1. Mapa współzależności

Źródło: zrzut ekranu programu VOSviewer

Dodatkowo tabela 2 stanowi wyciąg najczęściej pojawiających się fraz, podzie-
lonych na kategorie: terminy metodologiczne, podmiot, przedmiot i miejsce badań, 
gdzie największą uwagę poświęcono pierwszej z tych grup, dzieląc ją na: typ badań, 
techniki analityczne, rodzaj i pochodzenie danych oraz stosowany język metodolo-
giczny.

1 W celu szczegółowej analizy otrzymanych rezultatów autorzy niniejszego badania zachę-
cają do przejrzenia map na stronie Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu: <http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/
katedra-pracy-i-polityki-spolecznej,c1732/dzialalnosc-naukowa,c1734/badania,c8939/mapowa-
nie-bibliograficzne-z-wykorzystaniem-programu,a57550.html>.
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Rysunek 2. Mapa gęstości

 
Źródło: zrzut ekranu programu VOSviewer

Rysunek 3. Mapa trendów

Źródło: zrzut ekranu programu VOSviewer
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Tabela 2. Najpopularniejsze frazy ze względu na metodykę, podmiot,  
przedmiot i miejsce badań

Klaster Metodyka Podmiot Przedmiot Miejsce
Człowiek w organizacji (czerwony)

N=309 typ badań
longitudinal study, field study, 
cross sectional design

techniki analityczne
sem, regression, hierarchical 
regression, multiple regression, 
path analysis, meta analysis, 
factor analysis, post hoc analy-
sis, multilevel analysis

rodzaj i pochodzenie danych
questionnaire data, survey data, 
self  report data, cross sectional 
data

język metodologiczny
antecedent, moderating effect, 
mediating effect, validity, scale, 
predictor, correlation, score, 
rating, organizational level, 
generalizability

aktorzy  
indywidualni
supervisor, hr 
practitioner, 
coworker, team 
member, sub-
ordinate, indivi-
dual employee, 
full time, rater, 
agency worker, 
immediate 
supervisor

aktorzy  
kolektywni
hotel, public 
sector organiza-
tion, hr depart-
ment, service 
organization, 
dyad

job satisfaction, 
organizational 
commitment, 
intention, 
turnover, trust, 
hpws, fit, hrm 
system, affective 
commitment, 
performance 
appraisal, empo-
werment, em-
ployee attitude, 
organizational 
support, perfor-
mance outcome, 
personality

lokacje
Turkey, Iran, 
indian context, 
mainland China, 
Israel, Nigeria
 
gałęzie  
gospodarki
hospitality 
industry, hotel 
industry, ban-
king sector

ZZL i wyniki (zielony)

N=299 typ badań
case study, empirical analysis, 
depth case study, multiple case 
study
 
techniki analityczne
estimation, cluster analysis, pls
 
rodzaj i pochodzenie danych
survey, panel data, email, expe-
rimentation
 
język metodologiczny
rate, index, organizational 
factor, heterogeneity, interrela-
tionship, average, classification

aktorzy  
indywidualni
investor, sup-
plier, competi-
tor, manufactu-
rer, consumer, 
project manager
 
aktorzy  
kolektywni
mse, small 
firm, spanish 
firm, large firm, 
service firm, 
manufacturing 
company, top 
management 
team, family bu-
siness, business 
unit

technology, 
capital, firm per-
formance, effi-
ciency, product, 
competitiveness, 
hr function, 
marketing, 
shrm, produc-
tion, competi-
tion, financial 
performance, 
evolution, labo-
ur, acquisition

lokacje
UK, EU, deve-
loped country, 
latin america, 
pakistan
 
gałęzie  
gospodarki
smes, plant, 
r&d, finance, 
engineering, 
manufacturing
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Klaster Metodyka Podmiot Przedmiot Miejsce
Różnorodność i działalność pozarynkowa (niebieski)

N=222 typ badań
exploratory study, qualitative 
analysis, quantitative analysis, 
integrative approach
 
techniki analityczne
content analysis, discourse ana-
lysis, descriptive statistic, ahp
 
rodzaj i pochodzenie danych
interview, depth interview, 
qualitative data, online survey, 
story
 
język metodologiczny
trend, criterium, theme, inter-
pretation, meaning, typology, 
bias, representative

aktorzy  
indywidualni
woman, older 
employee, man, 
nurse, candidate, 
hr manager, 
graduate, male, 
teacher, analyst, 
patient, mentor
 
aktorzy  
kolektywni
government, 
university, 
hospital

education, 
gender, hrd, 
reform, csr, 
progress, psy-
chology, science, 
law, personnel 
management, 
discrimination, 
qualification, 
wlb, care, supply

lokacje
South Africa, 
England, Lithu-
ania, province, 
Middle East, 
UK
 
gałęzie  
gospodarki
labour market, 
health care, 
tourism, public 
administration, 
transport

Międzynarodowy ZZL (żółty)

N=186 typ badań
comparative analysis, analytical 
framework, qualitative case 
study
 
rodzaj i pochodzenie danych
interview data, longitudinal 
data, qualitative interview, 
hofstede questionnaire
 
język metodologiczny
comparison, firm level, macro 
level, standardization, spread, 
country of  origin effect

aktorzy  
indywidualni
expatriate, 
actor, expatriate 
manager, chi-
nese manager, 
host country 
national, share-
holder, chinese 
employee
 
aktorzy  
kolektywni
mnc, enterpri-
se, subsidiary, 
union, nation, 
headquarters

economy, 
transfer, ihrm, 
multinational, 
transition, 
assignment, 
employment 
relation, adjust-
ment, institu-
tional theory, 
origin, diffusion, 
convergence, 
home, industrial 
relation, national 
culture

lokacje
Europe, Germa-
ny, USA, Japan, 
Asia, Korea,
Chinese, Africa, 
South Korea, 
Ireland, western 
country, host 
country, France
 
gałęzie  
gospodarki
parent compa-
ny, transitional 
economy

Źródło: opracowanie własne

Interpretacja

Zaprezentowane mapy nasuwają szereg konkluzji na temat stanu wiedzy o ZZL, 
jednak ze względu na cel niniejszego artykułu interpretacja zostanie ograniczona do 
kwestii metodologicznych. Sposób doboru danych wyraźnie zadecydował o wynikach 
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analizy, koncentrując w centrum mapy (rys. 1) frazy charakteryzujące metody badań 
(interview, case study, survey, questionnaire). Potwierdza to intensywność wykorzystywa-
nia właśnie tych terminów w badanym zbiorze (rys. 2). Niemniej jednak poza cen-
trum można dostrzec również metody charakterystyczne dla określonych klastrów 
tematycznych (np. SEM).

W toku analizy grupującej VOSviewer zidentyfikował cztery spójne klastry te-
matyczne, którym nadano nazwy w oparciu o podmioty, przedmioty i przestrzenie 
badawcze: 

■ Czerwony „Człowiek w organizacji” (309 fraz) – charakteryzuje się obecno-
ścią konstruktów psychologicznych (job satisfaction, organizational commitment, trust) 
oraz zmiennych organizacyjnych (turnover, hpws, hrm system). 

■ Zielony „ZZL i wyniki” (299 fraz) – zatytułowany tak na wzór klastra wyróż-
nionego przez Fernandez-Alles i Ramos-Rodríguez (2009); zawiera hasła określa-
jące przedsiębiorstwo rynkowe (technology, capital, firm performance) oraz jego rodzaje 
(medium sized enterprise, small firm, spanish firm). 

■ Niebieski „Różnorodność i działalność pozarynkowa” (222 frazy) – obejmu-
je frazy związane z rynkiem pracy i edukacją (education, government, university, labour 
market, reform) oraz terminy związane z zarządzaniem różnorodnością (women, older 
employee, gender, discrimination). Warto zauważyć, że ma on najdłuższą listę aktorów 
indywidualnych (tab. 2). 

■ Żółty „Międzynarodowe ZZL” (186 fraz) – cechuje się akcentem ponadnaro-
dowym (expatriate, expatriate manager, mnc, transfer, international human resource manage-
ment), a także zawiera najdłuższą listę lokacji geograficznych. 

 Klaster czerwony („Człowiek w organizacji”) jest bardzo różnorodny w od-
niesieniu do podmiotów, przedmiotów i metodyki badawczej. Typ badań określają 
badania panelowe i przekrojowe, sugerujące akcent na podejście ilościowe, co kore-
sponduje z typami danych, takimi jak: questionnaire, survey data, self  report data, archival 
data. Jednocześnie jednak uwidacznia się komplementarność badań jakościowych, 
sygnalizowana przez terminy: integrative model, integrative framework, mixed methods ap-
proach. Frazy opisujące techniki analityczne odnoszą się głównie do metod staty-
stycznych: sem, regression analysis, path analysis, confirmatory factor analysis, post hoc analysis, 
przy czym język opisu elementów analizy (moderating effect, mediating effect, validity, scale, 
predictor) sugeruje widoczną standaryzację sposobów analizy danych. Autorzy często 
też odnoszą się do pojęć typowych dla badań ilościowych: generalizability, response 
rate, representative sample. Warto zwrócić uwagę na wielkość pola i lokalizację hasła 
SEM (structural equations modeling). Jego popularność potwierdza założenia, że SEM 
staje się powszechną techniką analizy danych w ZZL (Bainbridge i wsp., 2016). 
Natomiast fakt, iż hasło to znajduje się w kolokacji z konstruktami psychologicz-
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nymi (employee commitment, organizational trust, employee satisfaction), sugeruje dążenie 
do budowania wartości dodanej tzw. miękkiego HR poprzez zastosowanie bardziej 
złożonych technik analizy danych.

Treść obszaru zielonego („ZZL i wyniki”) obrazuje popularność różnego typu 
studiów przypadku w ekonomicznej analizie przedsiębiorstwa, gdzie wykorzystuje się 
głównie dane przekrojowe i panelowe, a także wyniki eksperymentów. W badaniach 
należących do tej grupy uwidacznia się dążenie do porządkowania wielowątkowych 
zagadnień, na co wskazują stosowane techniki analityczne (cluster analysis, mapping), 
język opisu badań (heterogeneity, classification), a także wykorzystywanie prostych miar 
agregujących (rate, index, organizational factor, average). Interesujące, że termin survey 
został przypisany do klastra zielonego, questionnaire zaś – do czerwonego. Być może 
odzwierciedla to język charakterystyczny dla badań ankietowych prowadzonych  
z różnej perspektywy – psychologicznej (questionnaire) i menedżerskiej (survey).

Klaster niebieski („Różnorodność i działalność pozarynkowa”) charakteryzuje 
się zróżnicowaniem zarówno typów badań (jakościowych i ilościowych), jak i tech-
nik analitycznych (descriptive statistic, content analysis, discourse analysis, simulation). Źródła 
danych zdradzają jednak, że obok kwestionariuszy internetowych dominuje podej-
ście jakościowe (interview, qualitative data, narrative, story). Odpowiadają temu zwroty 
używane przy opisie badań, które sugerują dążenie do zrozumienia zjawiska (theme, 
interpretation, meaning, typology). Wskazuje to, iż autorzy w tym obszarze bardziej niż 
do dyrektywnych, liniowych zależności dążą do poznania, zrozumienia i wyjaśnie-
nia zjawisk zachodzących na rynku pracy i we wnętrzu organizacji (np. związanych  
z różnorodnością).

Klaster żółty („Międzynarodowe ZZL”), charakteryzuje się głównie brakiem 
haseł opisujących techniki analityczne, co koresponduje z refleksją, że obszar ten 
nie posiada swoistych i spójnych metod badawczych (Brewster, Mayrhofer, 2012).  
W klastrze dominują badania porównawcze i jakościowe studia przypadku, choć 
źródła danych (kwestionariusz hofstede, cranet survey) wskazują też na badania ankieto-
we. W opozycji do wyników autorów niniejszej pracy Pudelko i wsp. (2015) sugeru-
ją, iż w międzynarodowym ZZL włącza się badania o charakterze jakościowym do 
analiz zdominowanych przez podejście ilościowe. Jednak prawdopodobnie obszar 
ten nie wypracował jeszcze własnego zestawu technik analitycznych, a hasła opisu-
jące jego metody znajdują się w innych klastrach tematycznych. Ciekawostką jest też 
częstotliwość odniesień do pracy Geerta Hofstedego, mimo że jego badania zostały 
mocno skrytykowane nie tylko przez antropologów (McSweeny, 2002). Język opisu 
badań wskazuje na dążenie do porównań, w tym dotyczących efektów standaryzacji 
i rozprzestrzeniania się (np. praktyk HR) (standardization, spread, comparison), a także 
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zróżnicowanie poziomów analizy (firm level, micro level, macro level), potwierdzając re-
fleksje płynące z pracy Pudelko i wsp. (2015).

Warto zauważyć, że cztery najpopularniejsze hasła: survey, interview, questionnaire, 
case study, znajdują się w centrum mapy, wskazując, że te techniki badań wiążą się 
częściowo z każdym z czterech klastrów tematycznych. Ponadto pogłębiona ana-
liza wyróżnionych grup fraz sugeruje, że ZZL nie stroni od jakościowych metod  
i dąży do integracji różnego typu danych. Poszczególne klastry charakteryzują się 
też specyficznym, odmiennym językiem. W przypadku klastra czerwonego uwy-
pukla się dążenie do precyzyjnego pomiaru; w przypadku klastra zielonego – do 
radzenia sobie ze złożonością i systematyzacji; niebieskiego – zrozumienia; żółtego 
– porównania różnych obszarów ZZL (np. między krajami). Dlatego też przełoże-
nie podejść stosowanych w jednym obszarze do badań innego może być niezwykle 
twórcze. Powinno być również rozważne, gdyż autorzy w różnych obszarach, anali-
zując różne zjawiska, mogą wychodzić z kompletnie odmiennych założeń. 

Analiza trendów

Poza statycznym opisem, wykorzystane przez autorów publikacji narzędzie pozwala 
też śledzić zmiany w czasie – trendy tematyczne. Na rysunku 3 obserwujemy od-
chodzenie od badań konstruktów typowo ekonomicznych na poziomie organizacji 
na rzecz analiz psychologicznych, skupiających się na jednostce (zob. Kasyanenko  
i wsp., 2014). Analiza trendów wskazuje również, że zawartość poszczególnych kla-
strów różni się aktualnością zarówno opracowywanych koncepcji, jak też źródeł  
i metod analizy danych.

Jeśli chodzi o typy badań, na znaczeniu zyskują te o charakterze jakościowym 
(frazy zawierające słowo qualitative przybierają w większości ciepłe barwy), choć 
nadal nie brakuje typowych ilościowych badań przekrojowych (cross sectional data). 
Coraz popularniejsze stają się również badania podłużne oraz integrujące różne 
metody i typy danych (bardzo ciepłe barwy mixed method czy longitudinal design). 
Wniosek ten jest niezwykle istotny, zważywszy na to, iż analiza badań dotyczących 
relacji pomiędzy praktykami ZZL a wynikami organizacji wykazała słabą tendencję 
w omawianym kierunku (Bainbridge i wsp., 2016). 
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Tabela 3. Najpopularniejsze frazy ze względu na metodykę badań – podział 
ze względu na aktualność występowania w analizowanych artykułach*

Przeciętny 
rok publi-
kacji (w 
nawiasach 
kolory znaj-
dujące się na 
rysunku 3)

Typ badań Techniki anali-
tyczne

Rodzaj i pocho-
dzenie danych

Język metodolo-
giczny

Przed 2006 
do 2009,99 
(ciemnonie-
bieski do ja-
snoniebieski)

field study (c), 
case study (z), 
depth case study 
(z), comparative 
analysis (ż), ana-
lytical framework 
(ż)

estimation (z), 
cluster analysis (z), 
discourse analysis 
(n)

story (n) comparison (ż), 
macro level (ż), 
standardization 
(ż), spread (ż),  
scale (c), score 
(c), organizational 
factor (z), inter-
relationship (z), 
average (z), classi-
fication (z), trend 
(n), typology (n), 
representative (n)

Od 2010 do 
2011,99 (zie-
lony i żółty)

longitudinal study 
(c), empirical 
analysis (z), explo-
ratory study (n), 
qualitative analysis 
(n), integrative 
approach (n)

regression (c), 
hierarchical re-
gression (c), multi-
ple regression (c), 
path analysis (c), 
meta analysis (c), 
factor analysis (c), 
post hoc analysis 
(c), content analy-
sis (n), ahp (n)

interview data 
(ż), hofstede 
questionnaire (ż), 
longitudinal data 
(ż), questionnaire 
data (c), survey 
data (c) survey (z), 
email (z), expe-
rimentation (z), 
interview (n) 

firm level (ż), 
country of  origin 
effect (ż), antece-
dent (c), validity 
(c), predictor (c), 
correlation (c), 
rating (c), organi-
zational level (c), 
rate (z), index (z), 
criterium (n), bias 
(n), theme (n), 
interpretation (n), 
meaning (n) 

Od 2012 (po-
marańczowy  
i czerwony)

cross sectional 
design (c), multi-
ple case study (z), 
quantitative analy-
sis (n), qualitative 
case study (ż)

sem (c), multilevel 
analysis (c), de-
scriptive statistic 
(n) 

qualitative inte-
rview (ż), self  re-
port data (c), cross 
sectional data (c) 
panel data (z), 
depth interview 
(n), qualitative 
data (n), online 
survey (n)

moderating effect 
(c), mediating 
effect (c), gene-
ralizability (c), 
heterogeneity (z) 

* W nawiasach w poszczególnych komórkach tabeli skróty nazw klastrów opisanych szcze-
gółowo w tabeli 2: c – czerwony, z – zielony, n – niebieski, ż – żółty.

Źródło: opracowanie własne
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Wśród technik analitycznych za wciąż aktualną można uznać metodę regresji 
(liczne odniesienia w polach w kolorze zielonym i żółtym). Coraz popularniejsze 
stają się analizy wielopoziomowe; równolegle zaznacza się odchodzenie od analizy 
skupień. Ciepłą barwę uzyskało SEM, co zostało już wyjaśnione przy omawianiu 
czerwonego klastra.

Spośród czterech dominujących źródeł danych ciepłą barwę uzyskały jedynie 
badania kwestionariuszowe z dalszym akcentem położonym na wykorzystywanie 
kwestionariuszy strukturyzowanych. W badaniach ankietowych uwagę autorów 
zwróciło odchodzenie od ankiet wysyłanych pocztą (praktyka występująca jeszcze 
na początku obecnego dziesięciolecia) na rzecz ich publikacji na portalach społecz-
nościowych (Facebook). Interesujące są zmiany dotyczące wywiadów, ukazujące 
przejście od badań strukturyzowanych (zimna barwa) w kierunku półstrukturyzo-
wanych i pogłębionych. 

O współczesnych badaniach nad ZZL można też mówić przez analizę języka  
i zwrotów, którymi operują badacze. Popularne są wyrażenia, takie jak „heteroge-
niczność” czy „obciążenie metody pomiaru”, wskazujące na wciąż rosnącą dbałość 
o rzetelność i trafność rezultatów badań (zob. Bainbridge i wsp., 2016). Na znacze-
niu przybierają również frazy wskazujące na dążenie do generalizacji wyników. Coraz 
rzadziej napotkamy na sformułowania odnoszące się do skalowania i klasyfikowania, 
co może wynikać ze wspomnianego już trendu odchodzenia od niektórych typów 
analiz ilościowych na rzecz jakościowych. Rozwój badań nad zjawiskami cechujący-
mi się wielokontekstowością, wymagającymi uszczegółowienia oraz sukcesywnego 
pogłębiania, zdaje się być kolejnym krokiem w awansowaniu postępów naukowych 
w obszarze ZZL. Wyczerpują się natomiast możliwości twórczego wkładu poprzez 
generowanie kolejnych klasyfikacji i podziałów.

Podsumowanie wyników i wnioski

Przywołanie w tytule ostrych barw ma na celu zastosowanie koloru jako bodźca 
wizualnego, a ostrości jako parametru wyraźnego obrazu. Narzędzie VOSviewer 
łączy barwy i ostrość, pomagając zidentyfikować własne miejsce każdego badacza 
w przestrzeni ZZL.

Analizując wydzielone klastry, mapę gęstości oraz zmiany w czasie, zidentyfi-
kowano strukturę metodologii dyscypliny ZZL, wyróżniając cztery grupy badań 
charakteryzujących się niejednokrotnie odmiennymi typami, źródłami danych, tech-
nikami analitycznymi i językiem. Podejmując próbę identyfikacji zmian, zaobser-
wowano m.in. odejście w literaturze ZZL od ekonomii (choć dla praktyków zwrot  
z inwestycji czy koszty są nadal kluczowe – Markoulli i wsp., 2016) w kierunku 
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psychologii (zamiast spojrzenia zasobowego, badanie postaw ludzi i grup) i posiłko-
wania się nią w wyjaśnianiu zależności ZZL – wyniki. Myśląc kategoriami instytu-
cjonalistów, naukowcy tworzą legitymizację rosnącej roli działów i specjalistów HR  
w organizacjach, posiłkując się psychologią. Dostrzeżono też przesunięcie w meto-
dach badawczych od pomiarów ankietowych do bardziej wysublimowanych i kon-
tekstowych (wywiady i netografia). W metodach analizy danych zaznacza się odejście 
od klasyfikacji i podziałów w kierunku pogłębionych analiz i poszukiwania wyja-
śnień złożonych zjawisk, co przekłada się na rosnący udział badań porównawczych 
i jakościowych oraz zaawansowanych badań ilościowych (np. SEM, LISREL).

Do niedawna mieliśmy do czynienia z wyraźną dominacją badań w korpora-
cjach, czego wyrazem był nurt IHRM i strategiczne ZZL (Markoulli i wsp., 2016). 
W omawianym badaniu ujawnił się klaster z wyraźnie wyodrębnionym pozaryn-
kowym (non-for-profit) i administracyjnym ukierunkowaniem badań HR, co krytycy 
nazwaliby kolonizacją kolejnych obszarów, instytucjonaliści zaś – dyfuzją praktyk 
HR na inne pola organizacyjne (Ławrynowicz, 2014).

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie kilku sugestii dla naukow-
ców chcących rozwijać dyscyplinę ZZL. Opierając się na przeglądzie i porówna-
niu z m.in. klasycznymi podręcznikami metod badawczych w naukach społecznych 
wydawnictwa SAGE (Hardy, Bryman, 2004; Kaplan, 2004; Flick, 2013), można 
prognozować w odniesieniu do metod gromadzenia danych wzrost znaczenia eks-
perymentów, netografii, metod analizujących dźwięk i obraz oraz dane wirtualne, 
natomiast w odniesieniu do metod analizy danych zaawansowanych metod ilościo-
wych (np. SEM, metody hierarchiczne w analizie danych, big data) oraz metod ja-
kościowych: analizy konwersacji i dyskursu, narracji, analiz fenomenologicznych. 
Co więcej, przynależność niektórych typów badań lub metod analizy danych do 
poszczególnych klastrów sugeruje możliwość odkrycia „nowych ścieżek” w przy-
padku wykorzystywania metod charakterystycznych dla danej tematyki do innego 
obszaru ZZL. 

Do ograniczeń zastosowanej przez autorów publikacji metody zaliczyć należy 
brak kontekstu pojawiania się wyróżnionych haseł – nie wiadomo, czy ich wystąpie-
nie było związane z cytowaniem wcześniejszych publikacji innych lub tego samego 
autora, krytyką lub potwierdzeniem danego stanowiska, czy też prostym zabiegiem 
poprawiającym przejrzystość tekstu (Fernandez-Alles, Ramos-Rodríguez, 2009). Po-
nadto analiza języka naturalnego w programie VOSviewer wykorzystuje algorytm 
part-to-speech tagging, oparty na bibliotece Apache OpenNLP przystosowanej do iden-
tyfikacji języka angielskiego, dlatego też oprogramowanie nie wspiera badań w ję-
zykach natywnych. Ostatnim ograniczeniem, szczególnie w odniesieniu do polskiej 
literatury, jest to, iż publikacje wielu czasopism nie są widoczne w takich bazach 
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bibliograficznych, jak WoS, czy Scopus. W konsekwencji część dorobku nauki,  
w tym polskiej, jest pomijana w analizach bibliometrycznych.

Pomimo wymienionych ograniczeń autorzy mają nadzieję, że pogłębiona analiza 
metod i technik ZZL skłoni badaczy do osobistej refleksji, da asumpt do rozmów  
o jakości badań w Polsce, a także stanowić będzie punkt wyjścia do lektury artykułów 
zawartych w tym numerze tematycznym „Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.
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HRM in the Limelight: Bibliometric Analysis  
of  Research Approaches and Methods

Summary
Starting with the 1960s, the numbers of  publications in the field of  human resource 
management (HRM) has been growing in a geometrical progression with each suc-
cessive decade. Although as a community of  academics we should be pleased with 
this phenomenon, it is simultaneously a challenge: How can this knowledge that 
we have created be compiled and synthesized so that our future endeavors actually 
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develop the discipline to which we devote our daily efforts? Our response is the use 
of  the research tools developed by Ludo Waltman and Nees Jan van Eck—mapping 
and clustering—that are effective thanks to their unification. Applying text mining 
based on natural language processing (NLP) we analyzed the content of  the titles 
and abstracts of  6,033 scientific articles in the field of  HRM that make reference 
to research approaches and methods. Through quantitative research complemented 
and deepened with a qualitative analysis of  terms, we present maps defining the 
structure, intensity, and trends in topics as found in the methodology of  this domain. 
The main result of  our study is a clear and vivid image of  the diversity and pluralism 
present in the perceiving of  human resources as well as spaces where seemingly di-
vergent subfields permeate each other.

____________________

K r z y s z t o f   D u r c z a k – doktorant Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; zainteresowania badawcze obejmują teorię 
organizacji, emocje społeczne, sentymentalizm moralny, pojęcie tożsamości i po-
dejście narracyjne. 
 
A l i c j a  K o p e r s k a – doktorantka Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu; zainteresowania badawcze obejmują zarządza-
nie zasobami ludzkimi, nowe formy pracy oraz teorię własności.

P r z e m y s ł a w  P i a s e c k i – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry 
Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; specjalizuje 
się w ekonomicznym ujęciu ZZL, szczególnie personnel economics. 

M a c i e j  Ł a w r y n o w i c z – profesor nadzwyczajny, pracownik Katedry Pracy 
i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; zainteresowania 
badawcze obejmują teorię organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, instytucjo-
nalizm organizacyjny oraz metody jakościowe.

ZZL(HRM)_2017_2(115)_Durczak_K_Koperska_A_Piasecki_P_Lawrynowicz_M_31-50




