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Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jako subdyscyplina dyscypliny nauki o za-
rządzaniu ukształtowała się w efekcie poszukiwań przez menedżerów i właścicieli 
przedsiębiorstw efektywnych metod kształtowania warunków pracy oraz kompe-
tencji zatrudnionej kadry, służących realizacji celów organizacji. Z tej przyczyny  
w początkowych fazach istnienia trudno doszukiwać się w ZZL jasnych założeń on-
tologicznych i epistemologicznych, a także zestawu charakterystycznych metod; do-
minował pragmatyzm. Z upływem czasu naukowcy inkorporowali do rozważań nad 
czynnikiem ludzkim w miejscu pracy narzędzia, metody, a wręcz podstawowe założe-
nia badawcze z innych nauk, np. ekonomii, socjologii, psychologii (Boxall i wsp., 2007).  
W efekcie ZZL jest obecnie niezwykle bogatym obszarem naukowym, obejmują-
cym zarówno różnorodność zagadnień, jak i podejść badawczych stosowanych do 
ich analizy.

Wraz z rozwojem subdyscypliny ZZL akademicy coraz częściej zastanawiają się 
nad jej miejscem w naukach o zarządzaniu, a także nad kierunkami rozwoju, poru-
szając problemy na poziomie epistemologicznym i ontologicznym. Z jednej strony 
mamy do czynienia z nurtem poszukującym granic pomiędzy ZZL a innymi sub-
dyscyplinami, czy dyscyplinami należącymi do innych dziedzin, a nawet obszarów 
nauk. Z drugiej zaś – często dostrzegamy, że w rozwiązywaniu trudnych problemów 
lepsza jest trans-, czy interdyscyplinarność podejść, dająca głębsze spojrzenie w ota-
czającą rzeczywistość, mimo iż nie każde „połączenie” uznawane jest za korzyst-
ne – por. rozważania Grimshawa i Rubery (2007) dotyczące związków ekonomii  
z ZZL. Efekty owych „napięć” są do pewnego stopnia odzwierciedlone na pozio-
mie metodologii, gdzie z jednej strony postuluje się pluralizm lub eklektyzm meto-
dologiczny (Sułkowski 2004), a z drugiej pojawiają się nurty skłaniające do swoistej 
hierarchizacji stosowanych w ZZL metod badawczych (np. w ramach evidence-ba-
sed HRM – zob. Rousseau, Barends, 2011). Pogłębiona refleksja metodologiczna 
znajduje swój wyraz w rozważaniach na temat metod badań wykorzystywanych  
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np. w międzynarodowym ZZL (Cascio, 2012) lub w analizach relacji praktyki ZZL 
– wyniki organizacji (Fleetwood, Hesketh, 2008). Dążenie do rozwoju warsztatu 
badawczego naukowców zajmujących się czynnikiem ludzkim w organizacji prowa-
dzi również do weryfikowania wiarygodności narzędzi badawczych stosowanych do 
analizy ugruntowanych od dawna konstruktów (np. zob. Bowling, Hammond, 2008, 
w odniesieniu do satysfakcji z pracy). 

Zarysowany kontekst stał się inspiracją do wyboru tematu niniejszego numeru 
dwumiesięcznika. Autorzy chcieli stworzyć pole debaty na temat procesu badaw-
czego w ZZL, umożliwiając przy okazji zapoznanie Czytelników z praktycznymi 
wskazówkami i narzędziami wykorzystywanymi obecnie w analizach dotyczących 
czynnika ludzkiego w organizacji. Numer tematyczny otwiera artykuł Bronisława 
Bombały, podejmujący refleksje nad przemianami roli pracy ludzkiej na przestrzeni 
wieków, których efektem są określone podejścia do pracy we współczesnej gospo-
darce. Rozważaniom przyświeca niezwykle ważne i aktualne pytanie postawione 
przez autora: jaka wizja pracy służy osobie ludzkiej i pomaga w jej rozwoju?

Kolejne trzy artykuły to przeglądy badań, które stanowią swoistą „fotografię” 
obecnego stanu ZZL w zakresie stosowanych metod i narzędzi. Krzysztof  Dur-
czak, Alicja Koperska, Przemysław Piasecki i Maciej Ławrynowicz za pomocą na-
rzędzia VOSviewer stworzyli mapy pojęć pojawiających się w publikacjach z dzie-
dziny ZZL, które pokazują związki pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami oraz 
wykorzystywanymi typami badań, technikami analitycznymi, rodzajami danych i ję-
zykiem metodologicznym. Przegląd dokonany przez Joannę Samul, obejmujący kil-
ka obszernych baz artykułów, pozwolił na stworzenie „chmury słów” dotyczących 
metodologii w obszarze ZZL. Autorka zaprezentowała również tendencje dotyczą-
ce liczby publikacji obejmujących metody badawcze stosowane w ZZL oraz krajów, 
w których dominują tego typu analizy. Z kolei Katarzyna Susabowska dokonała 
przeglądu polskich artykułów opublikowanych w latach 2007–2016 w „Zarządza-
niu Zasobami Ludzkimi" analizując wykorzystywane metody badań i przyjmowane 
paradygmaty. Uzyskane przez nią wnioski mogą stanowić cenne wskazówki w po-
dejmowaniu kolejnych badań przez polskich naukowców.

Artykuł Anny Lipki otwiera część numeru poświęconą narzędziom stosowa-
nym w badaniach z zakresu ZZL. Autorka przedstawiła w nim ogólne zasady pro-
jektowania eksperymentów służących analizom czynnika ludzkiego w organizacji,  
a następnie omówiła wyniki przeprowadzonego przez siebie eksperymentu na 
przedstawicielach pokolenia Z. Tekst zamykają refleksje dotyczące projektów kolej-
nych badań generacyjnych. 

W numerze znalazły się aż cztery artykuły poświęcone psychologicznym narzę-
dziom badawczym, co stanowi niejako potwierdzenie trendu stopniowej dominacji 

ZZL(HRM)_2017_2(115)_Od redakcji_7-10



9Od redakcji

analiz psychologicznych w badaniach poświęconych czynnikowi ludzkiemu w or-
ganizacji, zauważonego m.in. przez Kasyanenko i wsp. (2014). Jest to jednocześnie 
wyraz wciąż rosnącej dbałości o wiarygodność rezultatów badań wśród polskich 
naukowców. Marcin Wnuk opisuje wyniki przeprowadzonej analizy rzetelności, 
trafności wewnętrznej i teoretycznej polskiej, skróconej wersji Przeglądu Spostrze-
ganego Wsparcia Organizacyjnego. W efekcie badania zostały potwierdzone dobre 
właściwości psychometryczne skali, które umożliwiają jej aplikowanie w polskich 
warunkach. Podobnie artykuł Pawła Jurka prezentuje wyniki potwierdzające wia-
rygodność rozpatrywanej skali SAT-20. Jako nowe narzędzie służące analizom sa-
tysfakcji z pracy stanowi ona ciekawą alternatywę dla wielu różnych skal stosowa-
nych obecnie przez naukowców oraz praktyków. W tekście Adrianny Jaskanis został 
opisany proces i wyniki adaptacji kulturowej oraz analizy statystycznej narzędzia 
diagnozującego organizacje uczące się – Dimensions of  a Learning Organization Qu-
estionnaire (DLOQ). Poza omówieniem polskiej wersji narzędzia, posiadającej od-
powiednie właściwości psychometryczne, autorka prezentuje wyniki przeglądu do-
tychczasowych wybranych badań, wykonanych przy pomocy DLOQ, które służyć 
mogą za punkt wyjścia dla naukowców chcących posługiwać się tym narzędziem. 
Mnogość wskaźników i skal powoduje, iż niektórzy badacze próbują połączyć kilka 
z nich, tworząc nowe narzędzie badawcze. Ciekawym przykładem takiej praktyki jest 
badanie przystosowania pracowników do środowiska pracy za pomocą wskaźnika 
konsolidującego cech ukrytych, przeprowadzone i opisane przez Dorotę Molek- 
-Winiarską i Annę Ziębę.

W praktyce ZZL coraz częściej stosowaną metodą pozyskiwania informacji o ce-
chach pracowników i kandydatów jest grywalizacja. Jej zastosowanie w procesie 
doboru pracowników prezentuje w swoim artykule Mateusz Hauk. Poza opisem 
metody autor dokonał oceny zbieżności otrzymanych rezultatów z wynikami pozy-
skanymi za pomocą innych narzędzi rekrutacyjnych. 

Artykuły znajdujące się w niniejszym numerze podejmują szereg aktualnych za-
gadnień, w dużej mierze koncentrujących się wokół metodologii i konkretnych narzę-
dzi wykorzystywanych w ZZL. Mamy nadzieję, że stanowią one jednak dopiero punkt 
wyjścia do szerszych dyskusji znajdujących swój wyraz na konferencjach i w kolejnych 
publikacjach, w tym również na łamach „Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UE w Poznaniu 
dr Przemysław Piasecki

redaktorzy naukowi numeru

ZZL(HRM)_2017_2(115)_Od redakcji_7-10



10 Od redakcji

Literatura

Bowling N. A., Hammond G. D. (2008), A meta-analytic examination of  the con-
struct validity of  the Michigan Organizational Assessment Questionnaire Job Satis-
faction Subscale, Journal of  Vocational Behavior, vol. 73, nr 1, s. 63–77.
Boxall P., Purcell J., Wright P. (2007), Human Resource Management: Scope, Analy-
sis, and Significance, w Boxall P., Purcell J., Wright P. (red.), The Oxford handbook of  
human resource management, Oxford, New York, Oxford University Press.
Cascio W. F. (2012), Methodological issues in international HR management research, 
The International Journal of  Human Resource Management, vol. 23, nr 12, s. 2532–2545.
Fleetwood S., Hesketh A. (2008), Theorising under theorisation in research on the 
HRM Performance Link, Personnel Review, vol. 37, nr 2, s. 126–144.
Grimshaw D., Rubery J. (2007), Economics and HRM, w Boxall P., Purcell J.,  
Wright P. (red.), The Oxford handbook of  human resource management, Oxford, New 
York, Oxford University Press.
Kasyanenko T., Nevado P., Rimmer M., Soares M. E. (2014), The psychologisation 
of  workplace relations: why social context matters: The psychologisation of  work-
place relations: why social context matters, Asia Pacific, Journal of  Human Resources, 
vol. 52, nr 4, s. 393–399.
Rousseau D. M., Barends E. G. R. (2011), Becoming an evidence-based HR practi-
tioner: Evidence-based HR practitioner, Human Resource Management Journal, vol. 21, 
nr 3, s. 221–235.
Sułkowski Ł. (2004), Między poznaniem a działaniem – eklektyzm metodologiczny 
w zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 3 (117), s. 33–42.

Przypominamy!

Od numeru 1/2017 dwumiesięcznik ZZL
jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej  

zarówno w prenumeracie,
jak i w sprzedaży numerów bieżących.

Zeszyty archiwalne niezmiennie dostępne są  
w obu wersjach – papierowej i elektronicznej.
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