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W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania  
zasobami ludzkimi

Rozległość dyscyplinarna problematyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej 
interdyscyplinarność są znaczącymi przesłankami poszukiwania paradygmatu 
zarządzania zasobami ludzkimi, który będzie adekwatny dla kilku dyscyplin 
naukowych, a nie ograniczał się tylko do jednej z nich. Artykuł przedstawia 
charakterystykę czterech paradygmatów zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto 
przeprowadzona została syntetyczna charakterystyka i ocena czterech paradyg-
matów zarządzania zasobami ludzkimi.

Słowa kluczowe: paradygmat zarządzania (paradigm of  management), zarządzanie zasobami ludzki-
mi (human resource management), zarządzanie personelem (personnel management), metodologia zarzą-
dzania zasobami ludzkimi (human resource management methodology)

Naukowy, interdyscyplinarny i aplikacyjny charakter ZZL

Przedmiotem zainteresowań zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) są działania 
człowieka w organizacji i możliwości wywierania na niego wpływu. Takie określe-
nie problemu nadaje mu charakter interdyscyplinarny, który mieści się w obszarze 
badawczym wielu nauk, takich głównie jak: psychologia, socjologia, antropologia 
kulturowa, pedagogika oraz ekonomia i nauki o zarządzaniu, wreszcie nauk praw-
nych. Rozwój teorii i praktyki ZZL jest nierozerwalnie związany ze współdziała-
niem akademików i profesjonalistów. Natomiast rozległość dyscyplinarna proble-
matyki ZZL oraz jej interdyscyplinarność są ważkimi przesłankami poszukiwania 
paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, który będzie adekwatny do kilku dys-
cyplin naukowych, a nie ograniczał się tylko do jednej z nich. Ponadto aplikacyjny 
aspekt ZZL stanowi przesłankę do tego, aby taki paradygmat miał walor praktycz-
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nej wykonalności (skuteczności) przy zachowaniu zasad rachunku ekonomicznego 
(efektywności). W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele typologii teorii za-
rządzania zasobami ludzkimi, które najczęściej odwołują się do historii lub praktyki 
tej subdyscypliny, a dokładniej do jej obszaru problemowego.  Biorąc jednak pod 
uwagę potrzebę poszukiwania ogólnej i interdyscyplinarnej podstawy poznawczej, 
warto rozważyć zastosowanie macierzy paradygmatów nauk społecznych, zapropo-
nowanych pierwotnie przez G. Burrella i G. Morgana (Sułkowski, 2012).

Cztery paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi 

L. Smircich (1983, s. 339–358) wskazała, że podział na paradygmaty można wy-
korzystać do różnego rozumienia kultury organizacyjnej. Podobną analizę można, 
moim zdaniem, przeprowadzić w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi. 
Dzięki adaptacji wieloparadygmatycznego podejścia do potrzeb zarządzania zaso-
bami ludzkimi, można przyjrzeć się często sprzecznym teoriom, metodom i narzę-
dziom badawczym odnoszącym się do funkcji kadrowej.

Paradygmat neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowy  

w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

Paradygmat neopozytywistyczny stanowi dominujący nurt zarządzania zasoba-
mi ludzkimi, tak w teorii, jak i praktyce organizacyjnej. Większość stosowanych 
teorii oraz metod (na przykład: rekrutacji, doboru, szkolenia, motywowania, oce-
niania, awansowania, planowania ścieżek rozwoju zawodowego czy strategii per-
sonalnej) ma swoje podwaliny w funkcjonalistycznym sposobie myślenia. W celu 
przeprowadzenia rekrutacji poszukuje się kandydatów, którzy dysponują odpo-
wiednimi kompetencjami i mogą objąć tworzone lub wakujące stanowiska pracy 
w organizacji. Kompetencje poszukiwanych pracowników powinny być precyzyj-
nie określone, a nadto możliwe do zmierzenia lub oceny dostępnymi metodami 
diagnostycznymi. W rygorystycznym podejściu nie wykorzystuje się intuicji, mil-
czącej wiedzy, adaptacji do konkretnej kultury organizacyjnej oraz identyfikacji  
z grupą społeczną, charakterystycznych dla paradygmatów alternatywnych. Doty-
czy to także – w istotnym stopniu – predyspozycji psychofizycznych jako skła-
dowych kompetencji. Cechy osobowości, które charakteryzują względnie stabilne 
zachowanie człowieka wobec otoczenia (ekstrawersja vs introwersja, dominacja vs 
uległość itd.), czy rola tożsamości jednostkowej i zbiorowej (zwłaszcza społecznej) 
w procesach interakcji z grupą (np. komunikacji, działania) bywają tu pomijane. 
Najczęściej wykorzystuje się następujące koncepcje motywowania w zarządzaniu 
kadrami: piramidę potrzeb A. Maslowa oraz schemat potrzeb F. Herzberga (Ma-
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slow, 1998; Herzberg, 1987, s. 109–120). Przystosowanie ich do nauk o zarządza-
niu odwołuje się zazwyczaj do zaczerpniętej z behawioryzmu instrumentalnej wizji 
natury człowieka. Motywatory to przyczyny, a zachowania ludzi w organizacjach 
stanowią skutki. Ludzie, świadomi systemu nagród i kar, kształtują lub modyfikują 
swoje zachowania – w ten sposób wpływa na nich system motywacyjny. Według 
innych koncepcji psychologicznych i socjologicznych, kwestia zachowań człowie-
ka jest bardziej złożona. Koncepcja psychodynamiczna odwołuje się do motywa-
cji tkwiących w podświadomości człowieka, a koncepcje poznawcze wskazują na 
złożony proces psychospołecznego przetwarzania bodźców środowiskowych i po-
dejmowania działań, od reakcji odruchowych aż po świadome decyzje. Podobną 
analizę można by przeprowadzić także w przypadku innych subfunkcji zarządzania 
zasobami ludzkimi.

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 subdyscy-
pliny. Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management) oraz powiązane  
z nim zachowania organizacyjne (organizational behawiour) zaistniały w dyskursie nauk 
o zarządzaniu w USA, począwszy od szkoły relacji społecznych Eltona Mayo (lata 
30. XX wieku). W tym okresie w amerykańskich naukach społecznych prym wio-
dła scjentystyczna odmiana psychologii empirycznej, inaczej behawioryzm. Od-
miana ta interpretowała zachowanie człowieka w kategoriach sprzężeń bodźców  
i reakcji, ignorowała zaś introspekcje, emocje i podmiotowość (Baum, 2005). Twórca 
behawioryzmu F. Skinner w słynnej powieści „Walden Two”, sportretował utopijną 
społeczność, w której dzięki specjalnym bodźcom można w sposób przewidywalny 
i skuteczny dowolnie skłaniać ludzi, aby pełnili różnorodne role społeczne (Skin-
ner, 1948, 2002). Rozwój psychologii poznawczej, humanistycznej i ewolucyjnej do-
wiódł, że założenia behawioryzmu na temat natury człowieka okazały się błędne 
(Staddon, 2001). Jednak w paradygmacie neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno- 
-systemowym zarządzania zasobami ludzkimi nadal uwidaczniają się założenia be-
hawioryzmu, takie jak:

■ indywidualizm metodologiczny, uwzględniający jednostkowe reakcje człowie-
ka, nie zaś czynniki społeczno-kulturowe;

■ redukcjonizm, dążący do wyjaśniania funkcjonowania ludzi w organizacji po-
przez formalną analizę zmiennych przyczynowo-skutkowych;

■ założenie o możliwości bardzo elastycznego kształtowania natury ludzkiej  
w procesie zarządzania;

■ wykorzystanie technik ZZL w celu uzyskania kontroli nad działaniami pra-
cownika w organizacji;
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■ kształtowanie algorytmicznych systemów personalnych, opartych na sprzęże-
niach bodźców i przewidywanych reakcji;

■ stosowanie metod i technik ZZL pozwalających na kwantyfikację kontrolo-
wanych cech;

■ dążenie do scjentyzmu poprzez tworzenie modeli i rozwijanie ich w rygory-
styczną metodykę ZZL.

Funkcjonalistyczny sposób myślenia, mimo że jest popularny, nie uwzględnia 
wielu fenomenów organizacyjnych. Problemy wynikają na przykład z tego, że funk-
cjonalistyczny opis lub diagnoza np. rozwoju pracowników, tożsamości i kultury 
organizacyjnej, przywództwa, organizacyjnego uczenia się czy procesów komuni-
kacji okazują się mało dynamiczne i ujmowane w dużym uproszczeniu (idealizacji), 
co przyczynia się do niemal mechanicznego przenoszenia pozornie uniwersalnych 
modeli do praktyki z bardzo dużym ryzykiem nieadekwatności do konkretnego 
kontekstu.

Paradygmat interpretatywno-symboliczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Paradygmat interpretatywno-symboliczny wnikał do ZZL z innych nauk społecz-
nych od lat 70. ubiegłego stulecia. W efekcie dokonano redefinicji niektórych pojęć 
i koncepcji tej subdyscypliny. W ten sposób zyskały one wymiar symboliczny, spo-
łeczny czy metaforyczny, które można różnie ujmować bądź interpretować. Doty-
czyć to może np. interpretatywnych sposobów rozumienia kultury organizacyjnej, 
strategii personalnej albo przywództwa.

Problem kultury czy tożsamości organizacyjnej nie pojawia się w zasadzie w para-
dygmacie neopozytywistycznym, natomiast jest explicite przedmiotem zainteresowań 
teoretyków i praktyków zarządzania dopiero dzięki analizie oddziaływania wyobra-
żeń lub świadomości zbiorowej na funkcjonowanie organizacji. Kulturę, w ramach 
paradygmatu IS, często traktuje się jako metaforę rdzenną, a więc utożsamia się ją  
z samym procesem organizowania. Organizowanie jest rozumiane przede wszyst-
kim jako działania symboliczne, formy ludzkiej ekspresji i twórczości, przedsięwzię-
cia poznawcze albo przejawy głębokich struktur umysłu ludzkiego lub społeczności 
(Smircich, 1983).  Interpretatywiści postrzegają ZZL przede wszystkim przez pry-
zmat procesów kulturowych, samorzutnego i spontanicznego procesu kształtowa-
nia się znaczeń, ustanawiania lub negocjacji granic organizacji albo jej sensów, po-
zbawionego raczej kontroli menedżerskiej. W interpretatywnym podejściu do ZZL 
ważną rolę odgrywają: intuicja, zbiorowe normy i wartości, a więc nie ma koncen-
tracji na indywidualizmie i redukcjonizmie (obecnych w paradygmacie neopozyty-
wistycznym), lecz na czynnikach społecznych, takich jak holizm i kulturalizm.
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Strategia personalna, będąca elementem strategii całej organizacji, w rozumie-
niu interpretatywnym zyskuje wymiar inkrementalny i emergentny, czyli rodzi się  
w działaniu, okazuje się często przygodna, zmienna i ewolucyjna oraz podlega ra-
cjonalizacjom (Michie, Sheehan, 2005). Model interpretatywny opiera się na po-
strzeganiu strategii przez pryzmat jej tworzenia, percepcji i wdrażania przez grupę 
społeczną. Strategia to już nie tylko racjonalny proces decyzyjny, oparty na wia-
rygodnej wiedzy, lecz również proces społeczny. Zatrudnianie, derekrutacja, mo-
tywowanie bądź rozwój pracowników są skutkiem gry społecznej interesariuszy 
oraz percepcji i negocjacji sytuacji organizacyjnej przez zarządzających. Model ten 
ujmuje często strategię jako proces polityczny, polegający na ścieraniu się różnych 
grup interesów oraz budowie pragmatycznych koalicji, dążących do wzmacniania 
władzy, realizacji nietożsamych, a nawet sprzecznych interesów. Znikają sekwencyj-
ne aspekty procesu strategicznego. Planowanie stapia się z wdrażaniem, a controlling 
i korekty planów mają miejsce w trakcie całego procesu. Planowanie, według in-
terpretatywisty, stanowi źródło integracji oraz motywowania pracowników, a także 
środek racjonalizacji trudno przewidywalnej przyszłości. Strategia powstaje razem 
z działaniem menedżera.  

Koncepcje przywództwa, wykorzystujące interpretatywny sposób myślenia, pod-
kreślają społeczne i symboliczne uwarunkowania roli lidera. Przywództwo nie opie-
ra się na personalnej charyzmie, lecz jest rodzajem więzi i wizerunku społecznego; 
utożsamiają się z nim członkowie grupy. Lider postrzega siebie jako bohatera orga-
nizacyjnego, który realizuje misję; tak też postrzegają go inni. Kluczowe elementy 
przewodzenia to: wiara, emocje, interakcja w grupie i procesy komunikacyjne, pod-
trzymujące trwałość wizerunku oraz kształtujące tożsamość lidera i jego zwolenni-
ków (Hogg, Terry, 2000, s. 121–140). Interpretatywiści rozwijają oryginalne wątki 
interpretacji przywództwa jako procesu zarządzania znaczeniami. Lidera możemy 
nazwać skutecznym, jeżeli umie podświadomie narzucić grupie swoją interpretację 
sytuacji organizacyjnej (Smircich, 1982, s. 257–273).

Nurt interpretatywny wniósł do zarządzania zasobami ludzkimi wiele nowych 
metod i technik badawczych o charakterze jakościowym. Z punktu widzenia za-
rządzania zasobami ludzkimi warto wspomnieć o możliwości stosowania metod 
zaangażowanych i uczestniczących, wykorzystywanych przez antropologię kultu-
rową. Mowa tu o technikach: obserwacji uczestniczącej, wywiadach pogłębionych 
(biograficznych, antropologicznych), analizie tekstu i innych jakościowych bada-
niach terenowych. Pojawiają się również zastosowania metodologii pokrewnych 
antropologii organizacyjnej, pochodzące z socjologii: etnometodologia, socjologia 
interwencji, teoria ugruntowana, metoda rozszerzonych studiów przypadków oraz 
badania uczestniczące (Smircich, 1983, s. 160–172). Czerpanie z tych metod pozwa-
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la uzyskać wiedzę o procesach, a także dokonywać wyboru technik umożliwiających 
oddziaływanie na złożone procesy społeczne w organizacjach. Najczęściej dotyczy 
to: kultury i tożsamości organizacyjnej, ról kierowniczych, kapitału społecznego, 
komunikacji czy kooperacji w organizacjach.

Radykalny strukturalizm w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Radykalny strukturalizm w zarządzaniu zasobami ludzkimi dąży do krytycznej ana-
lizy praktyki tej dyscypliny oraz wskazuje metody emancypacji grup społecznych, 
które podlegają dyskryminacji. Zarządzanie ludźmi, z punktu widzenia radykalne-
go strukturalizmu, służy przede wszystkim manipulowaniu członkami organizacji,  
a tworzona teoria traktuje funkcje ideologiczne narzucone jej z zewnątrz jako praw-
dy obiektywne oraz fundamenty tej nauki. Teoria naukowego zarządzania umożli-
wiała na przykład racjonalizować instrumentalne i alienujące traktowanie pracowni-
ków organizacji przemysłowych (Clegg, 1981, s. 545–562).

W zarządzaniu zasobami ludzkimi metody analizy krytycznej służą do odkry-
wania sytuacji nierówności i władzy w organizacjach oraz strukturach społecznych 
dzięki: analizie dyskursywnej, metaforom dramaturgicznym, metodyce radykalne-
go feminizmu (Smircich, 1983). Wśród badaczy zachowań ludzi w organizacjach 
opartych na nurcie radykalnego strukturalizmu znajdują się: S. Deetz, M. Alvesson,  
H. Willmott (Deetz, 1995; Alvesson, Deetz, 2005; Willmott, 1993, s. 681–719) i inni. 

Mimo coraz większej liczby aplikacji, paradygmat radykalnego strukturalizmu 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi wciąż nie doczekał się właściwej metodologii.  
W Polsce jego przedstawiciele są obecni w nurcie radykalnego feminizmu, który 
poddaje analizie wątki dominacji mężczyzn w strukturach władzy w przedsiębior-
stwach (Charkiewicz, 1994). Wśród innych problemów znajdują się: procesy komu-
nikacji, interpretacji i negocjacji, problemy tożsamości menedżerskiej i organizacyj-
nej oraz władzy i przemocy w organizacjach (Hensel, Ramus, 2006, s. 91–105).

Postmodernizm wobec zarządzania zasobami ludzkimi

Postmodernizm to formacja antysystemowa i antymetodyczna, więc nie proponuje 
wprost żadnych metod i narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi. Jednakże stał 
się źródłem refleksji i krytycznego spojrzenia na teorie zachowań ludzi w organi-
zacjach. Przybiera to formy postrzegania organizacji i zarządzania przez pryzmat: 
paradoksów, antynomii, zwielokrotnionych metafor czy poetyckiej logiki organizo-
wania (Sköldberg, 2002). Problem człowieka wobec organizacji to jeden z ważnych 
wątków postmodernistycznych. Z. Bauman, G. Burrell, H. Willmott i wielu innych 
uważają, że procesy fragmentacji i wirtualizacji pracy ludzkiej przyczyniają się do 
utraty poczucia stabilności zatrudnienia i zaufania do wspólnoty członków organi-
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zacji przez jej pracowników. B. Czarniawska, M.J. Hatch, D.A. Gioia i wsp. postrze-
gają kulturę organizacyjną z perspektywy procesów fragmentacji, braku możliwości 
jej analitycznego wyodrębniania z procesów organizacyjnych, wreszcie z płynnej 
tożsamości indywidualnej i zbiorowej (Czarniawska-Joerges, 2004, s. 407–435; Gio-
ia i wsp., 2004, s. 349–376). Postmodernizm zwraca uwagę na problemy seksualno-
ści w pracy (Brewis, 2000). Wykorzystuje często podejście podobne do radykalnego 
feminizmu, lecz dodaje także refleksje na temat fragmentacji tożsamości i niere-
dukowalnej różnorodności społecznej (Hearn i wsp., 1989). Interesujące staje się 
również dekonstruowanie tradycji weberowskiego przywództwa charyzmatycznego 
jako rodzaju metanarracji (Calás, 1993, s. 305–328; Hopfl, 2005). Inne szeroko eks-
ploatowane tematy to: problem dezintegracji tożsamości człowieka w warunkach 
społeczeństwa konsumpcyjnego (Bauman, 1998, s. 95–101), tworzenie hiperrzeczy-
wistości jako środowiska pracy (Thomas, 1979), uwikłanie kapitału intelektualnego 
w problemy dominacji (dialektyka wiedzy – władzy) (Clegg 1981, s. 545–562), oraz 
dekonstrukcja tradycyjnych pojęć zarządzania zasobami ludzkimi (np. kategorii za-
wodu, kariery, rozwoju pracownika) (Ming-Cheng, s. 381–407). 

M. Kostera (2006a, s. 49–68) i B. Czarniawska (2004) należą do tych autorów 
polskojęzycznych, którzy stoją na stanowisku postmodernistycznym w kontekście 
ZZL oraz wskazują na relatywizm kulturowy i lokalną wartość metod zarządzania.

Syntetyczna charakterystyka i ocena czterech paradygmatów w ZZL

Opisane tutaj teorie i narzędzia badawcze to zaledwie zarys czterech paradygmatów. 
Znajdują się one na różnym stopniu rozwoju własnej teorii i metodyki. Funkcjona-
lizm wypracował spójne narzędzia konceptualizacji i zarządzania, więc można go 
nazwać dojrzałym paradygmatem. Krytyka płynąca z faktu słabego radzenia sobie 
tego paradygmatu z analizą wielu społecznych fenomenów w organizacjach w kon-
sekwencji doprowadziła do szybkiego rozwoju teorii i metod podejścia interpreta-
tywno-symbolicznego. Paradygmaty radykalnego strukturalizmu i postmodernizmu 
to krytyczne wątki refleksji na temat dominującego nurtu zarządzania zasobami 
ludzkimi. Na obecnym etapie rozwoju dyskursu zarządzanie zasobami ludzkimi po-
strzega się dualistycznie: klasyczne teorie zarządzania zasobami ludzkimi lub też 
alternatywne teorie zarządzania zasobami ludzkimi. Te ostatnie jednak opierają się 
na różnych ideałach epistemicznych, mimo iż rozpoczynają się od krytyki dominu-
jącego, funkcjonalistycznego paradygmatu. Porównanie wybranych aspektów ZZL 
w każdym z czterech paradygmatów zawiera tabela 1.
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Tabela 1. Cztery paradygmaty ZZL

Paradygmat: Neopozytywi-
styczo-funkcjo-
nalistyczno-sys-
temowy

Interpretatyw-
no-symboliczny

Radykalny 
strukturalizm

Postmodernizm

Człowiek  
w organizacji

Indywidualizm, 
człowiek jako 
schemat bodziec- 
-reakcja

Kulturalizm, 
człowiek tworzą-
cy sens w grupie

Aktywizm, czło-
wiek zmieniający 
organizację

Antyesencjalizm, 
człowiek głosują-
cy i ironizujący

Stosunek  
do grupy  
społecznej

Funkcjonalistycz-
ny, prowadzi do 
realizacji celów

Konstytutywny, 
źródło znaczeń  
i sensów

Krytyczny,  
źródło opresji  
i dominacji

Efemeryczny, 
źródło defrag-
mentacji

Ideały  
poznawcze

Weryfikacjonizm, 
kontrola zmien-
nych, formaliza-
cja poznania

Interpretacja, ne-
gocjacja znaczeń

Emancypacja 
oraz ujawnianie 
fałszywej świado-
mości

Gra językowa, 
glossa, metafora, 
paradoks

Preferowana  
metodyka 
badań

Kwantyfikowalna, 
sformalizowana, 
reprezentatywna

Jakościowa, 
jednostkowa, 
pogłębiona

Zaangażowana, 
polityczna, eman-
cypacyjna

Brak metody 
badawczej, studia 
kulturowe

Metodyka  
pragmatyczna

Strategie, algoryt-
my, plany, proce-
dury personalne

Grupowe metody 
kreatywne i dys-
kursywne

Metody zmian 
organizacyjnych 
np. denaturaliza-
cja, empowerment

Metody dekon-
strukcji oraz me-
tody narracyjne

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Przedstawiona propozycja zastosowania czterech paradygmatów nauk społecznych 
w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi okazuje się istotna dla teorii i prak-
tyki tej dyscypliny. Skoro każdy z paradygmatów ma inne podstawy poznawcze, 
krytyka koncepcji powinna być prowadzona z dwóch perspektyw: tego samego pa-
radygmatu albo innego paradygmatu. Jeżeli uzmysłowimy sobie to zróżnicowanie, 
łatwiej będzie zrozumieć pozornie „nienaukowe” stanowiska i koncepcje, które wy-
korzystują inny paradygmat. Rozważenia tego samego problemu można dokonać  
z perspektywy różnych paradygmatów, co prowadzi czasem do paradoksalnych 
(choć twórczych) wniosków dla zarządzania zasobami ludzkimi. Przykładowo kon-
cepcja kultury organizacyjnej, rozważana z perspektywy funkcjonalistycznej, podle-
ga opisowi i operacjonalizacji w postaci zmiennych, których rozpoznanie pozwala 
na kontrolę zmian kulturowych. W paradygmacie symboliczno-interpretatywnym 
nie może być mowy o zmianach kulturowych w organizacji, ponieważ są to sponta-
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niczne, indeterministyczne procesy, które dokonują się w złożonych i współzależnych 
grach aktorów oraz grup społecznych. Radykalny strukturalizm traktuje możliwość 
diagnozy kultury organizacyjnej jako narzędzie dominacji, kontroli i władzy, dąży do 
wdrożenia metod osłabienia jego opresyjności oraz emancypacji grup defaworyzo-
wanych w organizacjach. Postmoderniści zdekonstruowali kulturę organizacyjną, 
zdefiniowali ją jako: grę językową i narrację, która jest czystą emanacją wewnętrz-
nego dyskursu dyscyplin społecznych i nie posiada zakorzenienia w rzeczywistości 
społecznej. Podobną wieloparadygmatyczną analizę można przeprowadzić w od-
niesieniu do innych fundamentalnych pojęć w obszarze problemowym zarządzania 
zasobami ludzkimi, takich jak: komunikacja, ocena, przywództwo, rekrutacja, struk-
tura organizacyjna, wartości, zasoby i inne. Właściwe zrozumienie każdej z tych per-
spektyw może pomóc dostrzec nowe horyzonty i lepiej pojąć opisywany fenomen.

W Polsce dominuje funkcjonalizm jako paradygmat w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi (Sułkowski, 2009). Najczęściej cytowane koncepcje rekrutacji i doboru, 
motywowania, rozwoju pracowników, a także strategii personalnej korzystają z za-
łożeń funkcjonalistycznych (Listwan, 2002; Pocztowski, 2003; Borkowska, 2002). 
Wśród polskich badaczy niewielu to interpretatywiści (Konecki, 1988), choć poglą-
dy niektórych autorów świadczą o przynależności do tej orientacji (Chełpa, 2004; 
Pawnik, 2004, s. 290–296; Strużyna, 2008, s. 37–54). Rzadko spotyka się także pra-
ce opierające się na założeniach radykalnego strukturalizmu oraz postmodernizmu 
(Czarniawska, 2004; Kostera 2006b). W ostatnich latach w Polsce doszło jednak do 
wzrostu zainteresowania paradygmatami alternatywnymi w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi.
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In Search of  a Paradigm of  Human Resource Management
Summary

The expanse of  disciplinary issues of  human resource management and its interdi-
sciplinary nature are central prerequisites to the quest for a human resource mana-
gement paradigm that is adequate for a number of  scientific disciplines, not limited 
to only one of  them. This article presents the characteristics of  the four paradigms 
of  human resource management. Moreover, it provides a synthetic overview and 
assessment of  these four paradigms of  human resource management.

______________________
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cyjnej. Opublikował ponad 300 prac (w tym 7 monografii) na temat: poznawczych 
i metodologicznych problemów zarządzania i marketingu, zarządzania firmami ro-
dzinnymi, kultury organizacyjnej i kapitału ludzkiego oraz zarządzania w sektorze 
medycznym. Kulturowe aspekty organizacji rozwijane są w monografii „Kulturowe 
procesy zarządzania” (Difin, 2012).
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