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Istnienie wielu metod ibpodejĂÊ badawczych zbjednej strony pozwala na najbardziej racjonalny ich dobór
wbzaleĝnoĂci od podmiotu ibcelu badania, zbdrugiej zaĂ – nieco komplikuje podjÚcie decyzji wbtym obszarze. ZnajomoĂÊ podstawowych zagadnieñ metodologii procesu badawczego oraz moĝliwoĂci ibograniczeñ
poszczególnym metod ib technik badawczych pozwala nie tylko na osiÈgniÚcie celów badawczych, lecz
takĝe na zrealizowanie ich we wïaĂciwy ibwiarygodny sposób. Celem artykuïu jest wskazanie moĝliwoĂci
ib ograniczeñ stosowania róĝnego rodzaju metod badawczych wb obszarze zarzÈdzania zasobami ludzkimi wb organizacjach na podstawie literatury przedmiotu. Ocenie poddane zostanÈ metody badawcze
najpowszechniej stosowane wb naukach ob zarzÈdzaniu. Na podstawie przeprowadzonej analizy treĂci
dwóch czasopism „Personnel Review” ib „Human Resources Management Journal” okreĂlone zostanÈ
najpopularniejsze metody ib techniki badawcze wb odniesieniu do zarzÈdzania pracownikami wb ujÚciu
porównawczym wb sektorze komercyjnym ib publicznym.
Sïowa kluczowe: metody badawcze, wywiady, sondaĝe, grupy fokusowe, ZZL.

Using the Methods in the Area of HRM: Capabilities
andb Limitations
Submitted: 10.03.16 | Accepted: 09.10.16
The existence of many methods and approaches allows their appropriate selection depending on the
subject and purpose of the study. However, it makes it more difficult to take a decision. Basic knowledge
of methodology of the research process and the possibilities and limitations of the various methods and
techniques allows not only for achieving research objectives but also for their attainment in a proper
and reliable way. The aim of this research is to determine the possibilities and limits of the use of
different types of research methods in the field of human resource management in organizations. The
study presents the used methods and techniques according to their reliability and shows limitations to
the research process. The article presents the most popular research methods and techniques of human
resources management in the commercial and public sectors on the basis of two journals – Personnel
Management and Human Resources Management Journal.
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Joanna Samul

1. WstÚp
W polu zainteresowañ nauk ekonomicznych leĝy nie tylko rozwiÈzywanie problemów gospodarczych, lecz takĝe tworzenie abstrakcyjnych teorii,
co powoduje powstawanie wielu paradygmatów ib podejĂÊ metodologicznych. Nauki ekonomiczne napÚdzane sÈ jednak problemem, nie metodologiÈ, ab wiÚc to problem powinien decydowaÊ ob przyjmowanej metodologii, która pozwoli na poznanie badanego zjawiska (Kuciñski, 2014, s. 193).
Nauki obzarzÈdzaniu sÈ natomiast zbiorem róĝnych dyscyplin, subdyscyplin
ib specjalnoĂci naukowych, co powoduje brak wïasnego instrumentarium
poznawczego ib metodologicznego oraz korzystanie zb dorobku innych dziedzin nauki, takich jak: nauki przyrodnicze, matematyczne, socjologiczne,
ekonomiczne ib wiele innych (Czakon, 2011, s. 26–27). Wynika zb tego
jednak niewÈtpliwa korzyĂÊ, tj. moĝliwoĂÊ ïÈczenia róĝnych metod, które
pozwalajÈ minimalizowaÊ niedoskonaïoĂci ib wykorzystywaÊ atuty kaĝdej
zb nich. Stosowanie badañ jakoĂciowych lub iloĂciowych wb zaleĝnoĂci od
celu ib przedmiotu badañ, ab takĝe ich triangulacja pozwalajÈ na podniesienie poziomu wiarygodnoĂci ib pewnoĂci formuïowanych na podstawie
badañ teorii.
Badacz, dobierajÈc metody badawcze do realizacji swojego tematu,
uwzglÚdnia przyjÚty cel ib problem badawczy, tezy badawcze, ab takĝe moĝliwoĂci realizacji badania uwzglÚdniajÈce ograniczenia czasowe lub/i finansowe. Kieruje siÚ jednak równieĝ tym, jakie metody stosowane sÈ przez
innych naukowców do realizacji podobnych obszarów badawczych. Natomiast dopiero wbtrakcie przeprowadzania badañ zauwaĝa pewne ograniczenia
ibniedostatki stosowanych metod, szczególnie wbkontekĂcie ich skutecznoĂci
wb realizacji przyjÚtych celów.
W zwiÈzku zbtym celem artykuïu jest wskazanie mocnych ibsïabych punktów najpowszechniej wykorzystywanych metod badawczych oraz okreĂlenie
aktualnych trendów ich stosowania wbkontekĂcie badania obszarów zwiÈzanych zb zarzÈdzaniem zasobami ludzkimi.

2. MoĝliwoĂci ib ograniczenia metod jakoĂciowych
ib iloĂciowych
Obecnie dominujÈcy paradygmat wb metodologii badañ wb naukach
ob zarzÈdzaniu to podejĂcie neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowe (Suïkowski, 2012). Jednym zbpowaĝniejszych zarzutów wbodniesieniu
do metod badawczych zaliczanych do tego paradygmatu jest brak moĝliwoĂci
uchwycenia procesów psychospoïecznych, co moĝe mieÊ istotne znaczenie
wbprzypadku badañ wbramach subdyscypliny, jakÈ jest zarzÈdzanie zasobami
ludzkimi.
DokonujÈc tradycyjnego rozróĝnienia na badania jakoĂciowe ibiloĂciowe,
naleĝy wskazaÊ, ĝe te pierwsze niejako ciÈgle „zabiegajÈ ob równoprawnÈ
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legitymizacjÚ wb naukach spoïecznych” (Jemielniak, 2012, s. 9). Badania
jakoĂciowe stawiajÈ badacza przed problemami wbbardzo szerokim kontekĂcie ib wiÈĝÈ siÚ zb jego subiektywnym podejĂciem do procesu badawczego.
Pomimo braku wystandaryzowanych narzÚdzi wbzakresie prowadzenia badañ
jakoĂciowych mogÈ one sïuĝyÊ lepszemu zrozumieniu zjawisk, pogïÚbieniu
wiedzy, abnawet odkryciu nowych teorii. CzÚĂÊ badaczy twierdzi, ĝe badania
jakoĂciowe sÈ skuteczne na etapie badañ pilotaĝowych (Kuciñski, 2014,
s.b195). Badania jakoĂciowe dostarczajÈ mniej danych wbsensie iloĂciowym,
gdyĝ zazwyczaj dotyczÈ jednego lub kilku przypadków, podczas gdy badania
iloĂciowe przeprowadzane sÈ nawet na próbie kilku tysiÚcy respondentów.
Co wiÚcej, zdecydowanie trudniejsze jest dokonanie standaryzacji danych
otrzymanych wbbadaniach jakoĂciowych ibpoddanie ich dalszej analizie statystycznej. Ich sïaboĂciÈ moĝe byÊ zatem trudnoĂÊ wb porównywaniu otrzymanych wyników miÚdzy róĝnymi podmiotami. W zwiÈzku zb tym trudno
uznaÊ je za reprezentatywne, poniewaĝ zawsze osadzone sÈ wbkonkretnych
okolicznoĂciach. Dlatego czÚsto stawia siÚ im zarzut braku moĝliwoĂci generalizacji, czyli niemoĝnoĂci uogólniania wniosków na podstawie pojedynczych
przypadków. Natomiast dane zbbadañ jakoĂciowych sÈ zdecydowanie dokïadniejsze ib mogÈ wskazaÊ obszary, których badacz nie uwzglÚdniï wb projekcie swoich badañ. Ponadto sugeruje siÚ, ĝe wb naukach ekonomicznych nie
istnieje nic takiego, jak „twarda” teoria (Flybjerg, 2006, s. 422), ab nauki
ob zarzÈdzaniu sÈ naukami wyjÈtkowo „miÚkkimi” (Tranfield, 2002, s. 380),
zatem badania jakoĂciowe bardzo dobrze nadajÈ siÚ do takiego sposobu
rozwijania wiedzy. Róĝne indywidualne interpretacje pozwalajÈ badaczowi
na gïÚbsze zrozumienie obiektu badañ, ab nawet zapoczÈtkowanie nowych
idei (Bluhm, ib in., 2011, s. 1870).
Badania iloĂciowe majÈ natomiast charakter dedukcyjny. Zorientowane
sÈ gïównie na weryfikacjÚ hipotez. CechujÈ siÚ wiÚkszym obiektywizmem ze
wzglÚdu na ograniczony wpïyw badacza na badane zjawiska, ale wymagajÈ
zachowania wiÚkszej dyscypliny metodologicznej. WymuszajÈ rygor procedur badawczych przez peïne korzystanie zb narzÚdzi statystyki, rachunku
prawdopodobieñstwa czy metod numerycznych (Pawïowski, 2010, s. 128).
Wbbadaniach iloĂciowych zakïada siÚ zbieranie, analizowanie ibprezentowanie danych mierzalnych. DostarczajÈ one wielu informacji. PozwalajÈ zatem
uogólniaÊ uzyskane wyniki na caïÈ populacjÚ. Od badañ jakoĂciowych róĝni je
sposób interpretowania ibwyciÈgania wniosków zbbadañ. ZbpewnoĂciÈ badania
iloĂciowe charakteryzujÈ siÚ wiÚkszÈ rzetelnoĂciÈ, ale mniejszÈ trafnoĂciÈ
wb porównaniu z badaniami jakoĂciowymi (Kuciñski, 2014, s. 195; Babbie,
2005). Uzyskane wbbadaniach iloĂciowych dane sÈ zazwyczaj powierzchowne.
WydajÈ siÚ jednak mniej praco- ib czasochïonne ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ
wykorzystywania nowoczesnej technologii do ich przeprowadzania.
Do najczÚĂciej stosowanych metod wbnaukach obzarzÈdzaniu naleĝy zaliczyÊ badania sondaĝowe, wywiady ibbadania fokusowe. Poniĝej przedstawione
zostanÈ gïówne ograniczenia tych metod.
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Badania sondaĝowe sÈ bardzo czÚsto stosowanÈ technikÈ obserwacyjnÈ
wb badaniach spoïecznych. Typowe badanie sondaĝowe charakteryzuje siÚ
okreĂlonym doborem respondentów ibprzygotowaniem dla nich standaryzowanego kwestionariusza. Stosowane sÈ gïównie do celów opisowych, wyjaĂniajÈcych ib eksploracyjnych przy chÚci pomiaru postaw ib opinii wb duĝej
populacji, której badacz nie jest wb stanie obserwowaÊ bezpoĂrednio.
Gïówne sïaboĂci badañ sondaĝowych przejawiajÈ siÚ wb (Babbie, 2003,
s. 301–302):
• wymogu standaryzacji pytañ, co czÚsto sprawia wraĝenie powierzchownego traktowania zïoĝonych tematów;
• braku moĝliwoĂci caïoĂciowej oceny sytuacji respondenta – poznajemy
opiniÚ respondenta na dany temat bez jej kontekstu;
• dostarczaniu okreĂlonej iloĂci informacji – badacz nie moĝe dowiedzieÊ
siÚ wiÚcej ponad to, ob co zapytaï wb badaniu;
• nieelastycznoĂci badañ – dla badañ sondaĝowych typowy jest wymóg
niezmieniania poczÈtkowego ksztaïtu badañ wb ich trakcie, podczas gdy
wbobserwacji mogÈ wystÈpiÊ modyfikacje badañ ze wzglÚdu na zmieniajÈce siÚ uwarunkowania zewnÚtrzne;
• istnieniu artefaktów wbwyniku sztucznoĂci sytuacji badawczej, np. to, ĝe
ktoĂ udziela konserwatywnych odpowiedzi na pytania, nie musi oznaczaÊ,
ĝe jest konserwatywny;
• sïabej trafnoĂci badañ, np. opinie ludzi wbróĝnych kwestiach rzadko przybierajÈ formÚ zdecydowanej zgody, zgody, niezgody lub zdecydowanej
niezgody zb jakimĂ konkretnym stwierdzeniem, ich odpowiedzi sÈ raczej
przybliĝonymi wskaěnikami tego, co badacze mieli na myĂli.
KolejnÈ popularnÈ metodÈ sÈ wywiady, polegajÈce na poznawaniu okreĂlonych zjawisk ib stanów rzeczywistoĂci drogÈ ustalania opinii ib poglÈdów
respondentów wbbezpoĂredniej rozmowie (Pelc, 2012, s. 60). SïaboĂci wywiadów leĝÈ zarówno po stronie osoby przeprowadzajÈcej badania, jak ib po
stronie respondentów. BezpoĂredni udziaï osoby przeprowadzajÈcej wywiad
zbjednej strony pozwala na wyjaĂnienie wÈtpliwoĂci, zbdrugiej zaĂ – wpïywa
na subiektywnoĂÊ udzielanych przez respondenta informacji. Ankieter moĝe
byÊ maïo uprzejmy, moĝe nie do koñca mieÊ wszystkie informacje potrzebne
do przeprowadzenia badania, co spowoduje brak zaufania co do fachowoĂci
ankietera czy wiarygodnoĂci badañ. Moĝe uĝywaÊ sïów specjalistycznych,
które sÈ niezrozumiaïe dla respondenta. Respondenci mogÈ natomiast obawiaÊ siÚ, ĝe bÚdÈ posÈdzeni ob niekompetencjÚ, wiÚc nie zadajÈ ĝadnych
pytañ lub nie zadajÈ dodatkowych pytañ, jeĝeli pomimo wyjaĂnieñ nadal
majÈ pewne wÈtpliwoĂci. Bardzo istotna jest zatem forma przeprowadzania
badañ. Ma to wpïyw na ostatecznie udzielonÈ odpowiedě, która moĝe byÊ
po prostu przypadkowa. NieszczeroĂÊ odpowiedzi respondentów moĝe byÊ
teĝ zupeïnie nieumyĂlna, tzn. wynikaÊ na przykïad zbmyĂlenia ĝyczeniowego,
myĂlenia stereotypowego, zïudzenia perspektywicznego czy nieufnoĂci do
ankietera lub celu badañ (Stachak, 2013, s. 126–127).
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KolejnÈ metodÈ badawczÈ stosowanÈ coraz czÚĂciej sÈ grupy fokusowe.
Badania te polegajÈ na zebraniu grupy osób – na ogóï od 12 do 15 – wbcelu
nawiÈzania moderowanej dyskusji na pewien okreĂlony temat (Babbie, 2003,
s. 330). Badani powinni byÊ dobierani na podstawie zwiÈzku zbprzedmiotem
badania. Natomiast uczestnicy grup fokusowych nie sÈ dobierani za pomocÈ
rygorystycznym metod doboru losowego, abwiÚc wbsensie statystycznym nie
sÈ reprezentacjÈ ĝadnej populacji. Dobór ekspertów do grupy fokusowej
charakteryzuje siÚ zazwyczaj doborem celowym. I choÊ stanowi to sïaby
punkt tej metody, to celem badañ fokusowych jest gïównie eksploracja
obszaru badawczego. Do innych sïaboĂci tej metody moĝna zaliczyÊ to, ĝe
(Babbie, 2003, s. 331):
• w grupie fokusowej kontrola sprawowana przez badacza jest sïabsza niĝ
wb przypadku wywiadów indywidualnych,
• analiza danych jest trudna,
• moderator musi mieÊ specjalne umiejÚtnoĂci,
• róĝnice miÚdzy grupami mogÈ sprawiaÊ kïopot,
• zebranie grupy jest trudne,
• dyskusja musi byÊ prowadzona wb sprzyjajÈcym otoczeniu.
Natomiast niewÈtpliwÈ zaletÈ jest moĝliwoĂÊ pozyskania informacji, których badacz nie przewidziaï ib które nie pojawiïyby siÚ wb innych metodach
badawczych, jak np. wb sondaĝu czy wywiadzie. Dlatego teĝ uwaĝa siÚ, ĝe
grupy fokusowe sÈ doskonaïym narzÚdziem do opracowywania pytañ kwestionariuszowych.
ZnajomoĂÊ sïaboĂci, wïaĂciwych dla poszczególnym metod badawczych
pozwala na minimalizowanie ich poprzez odpowiedni dobór do badanego
problemu, jak równieĝ poprzez stosowanie kilku metod, które bÚdÈ wzajemnie siÚ uzupeïniaïy. Zastosowanie jednoczeĂnie metod zb grupy jakoĂciowej
ib iloĂciowej pozwala na zwiÚkszenie wiarygodnoĂci wyników badañ. Èczenie obu rodzajów metod jest szczególnie istotne wb obszarach zarzÈdzania
zasobami ludzkimi (Creswell, 2009).

3. Analiza treĂci renomowanych czasopism naukowych
Analizy wykorzystywanych metod ibtechnik badawczych dokonano na podstawie dwóch czasopism ob zasiÚgu miÚdzynarodowym: „Human Resources
Management Journal” ib„Personnel Review”. Wybór czasopism podyktowany
byï zakresem tematycznym zwiÈzanych zb badaniami wb obszarze zasobów
ludzkich, obecnoĂciÈ wspóïczynnika Impact Factor oraz dostÚpnoĂciÈ do
bazy wydawnictw. „Human Resources Management Journal” to czasopismo wydawane od 1990 roku przez John Wiley and Sons Ltd.bCzasopismo
posiada wspóïczynnik Impact Factor 2,423 za 2014 r. Indeksowane jest miÚdzy innymi wb takich bazach jak: Current Contents: Social & Behavioral
Sciences (Thomson Reuters), Emerald Management Reviews (Emerald),
Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters) oraz Web of Science
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(Thomson Reuters). Gïównym celem czasopisma jest promowanie teorii
ib praktyki zarzÈdzania zasobami ludzkimi oraz podkreĂlanie znaczenia
zarzÈdzania luděmi wb aspekcie spoïecznym, gospodarczym ib politycznym.
„Personnel Review” jest natomiast czasopismem zb dïugÈ tradycjÈ istnienia, dostÚpnym online od 1971 roku, wydawanym przez Emerald Group
Publishing Limited. Czasopismo ma wspóïczynnik Impact Factor 0,962 za
2013 rok (5-letni IF wynosi 1,415). Indeksowane jest miÚdzy innymi w: ABS
(UK), Australian Business Deans Council (ABDC) Quality Journal List,
BFI (Denmark), Scopus, Thomson Reuters (ISI). Tematyka czasopisma
dotyczy obszarów zarzÈdzania zasobami ludzkimi, miÚdzy innymi: rekrutacji ib selekcji, rozwoju ib szkoleñ pracowników, strategicznego zarzÈdzania
zasobami ludzkimi czy teĝ pracowników na rynku pracy.
Celem analizy treĂci byï przeglÈd wykorzystywanych metod ib technik
badawczych wb wymienionych czasopismach wb latach 2013–2015. Analizy
artykuïów dokonywano, wyodrÚbniajÈc ib porównujÈc dwa sektory: komercyjny ibpubliczny, wbtym non profit. Wyszczególnienie organizacji non profit
byïo trudne ze wzglÚdu na maïÈ ich liczbÚ (tylko 4 przypadki), ale tam,
gdzie byïo to moĝliwe, uwzglÚdniano odrÚbnie równieĝ ten typ organizacji.
W sumie dokonano przeglÈdu 125 artykuïów: 48 dotyczyïo tylko sektora
komercyjnego, 19 – tylko sektora publicznego, 4 – organizacji non profit,
36 – obu sektorów (komercyjnego ib publicznego), 18 – nie zostaïo zidentyfikowanych ze wzglÚdu na brak informacji na ten temat ib moĝliwoĂci
zakwalifikowania do jednej zb kategorii. Dwie ostatnio wymienione grupy
nie zostaïy ujÚte wb dalszych analizach. Ponadto wb „Personnel Review” od
ostatniego numeru wb2013 roku wbsïowach kluczowych zamieszcza siÚ rodzaj
wykorzystywanych badañ. Analiza tych informacji wskazaïa na wyraěnÈ przewagÚ stosowania metod iloĂciowych (ang. quantitative) nad jakoĂciowymi
(ang.bqualitative) – odpowiednio 72% ib23% ibniewielkie stosowanie ïÈcznie
obu metod (ang.b mixed methodologies) – 6%.
W trakcie analizy obu czasopism wyodrÚbniono nastÚpujÈce metody
badawcze:
• badania ankietowe zbwykorzystaniem kwestionariusza papierowego (ang.
paper-and-pencil questionnaire, paper survey) ib kwestionariusza internetowego (ang. web-based questionnaire, on-line survey),
• wywiady, wbtym wywiady otwarte (ang. interviews) ibczÚĂciowo ustrukturalizowane (ang. semi-structured interviews),
• metody pozostaïe, do których zaliczono badania fokusowe (ang. focus
panel, focus group, expert panel), analizÚ danych wtórnych (dokumentów
firmy, danych statystycznych) oraz obserwacjÚ,
• studia przypadków (ang. case study).
Dalszej analizie poddane zostanÈ trzy opisane wczeĂniej metody badawcze, tj. badania ankietowe, wywiady ib badania fokusowe.
Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe wĂród badañ ankietowych wyraěnie byïa okreĂlona
technika przeprowadzenia badania. Natomiast wbprzypadku wywiadów przy160

DOI 10.7172/1644-9584.61.9

Metody badawcze stosowane w obszarze ZZL: moĝliwoĂci i ograniczenia

jÚto, ĝe jeĝeli wbmetodyce badania opisanej wbartykule nie zostaïo wyraěnie
okreĂlone, ĝe sÈ to wywiady czÚĂciowo ustrukturalizowane, to zaliczano je do
grupy wywiadów otwartych. NajwiÚksza rozbieĝnoĂÊ dotyczyïa nazewnictwa
badañ fokusowych. Opisy tych metod byïy jednak zbieĝne.
Rysunek 1 przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy wykorzystywanych metod badawczych wb obszarze zarzÈdzania zasobami ludzkimi.
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Rys. 1. Stosowane metody badawcze wbzarzÈdzaniu zasobami ludzkimi. ½ródïo: opracowanie
wïasne.

NajczÚĂciej wykorzystywanÈ grupÈ metod sÈ badania ankietowe, zarówno
wb sektorze komercyjnym, jak ib publicznym ib organizacjach non profit. Na
drugim miejscu znalazïy siÚ wywiady. Badania fokusowe ibpozostaïe metody
stanowiÈ natomiast bardzo niski wskaěnik wykorzystania bez wzglÚdu na
badany sektor. Pozostaïe metody badawcze to obserwacje, analiza dokumentów ibstudium przypadku. W ramach case study, które ïÈcznie stanowiïy
trzy przypadki wykorzystywano dwa wywiady czÚĂciowo ustrukturyzowane
oraz metodÚ mieszanÈ, na którÈ skïadaïy siÚ wywiady czÚĂciowo ustrukturyzowane, kwestionariusz ankietowy ib analiza dokumentów. W przypadku
organizacji non profit ĝadne inne metody, oprócz badañ zbwykorzystaniem
kwestionariusza ankietowego, nie byïy stosowane.
Ponadto tylko 3% badaczy stosuje trzy metody badawcze, 14% stosuje
dwie metody, pozostaïa zdecydowana wiÚkszoĂÊ (83%) wnioskuje na podstawie zastosowania jednej metody. PorównujÈc liczbÚ wykorzystywanych
metod ze wzglÚdu na sektor to stosowanie wiÚcej niĝ jednej metody dotyczy
jednak przede wszystkim sektora komercyjnego. Tylko wbdwóch przypadkach
wykorzystano wiÚcej niĝ jednÈ metodÚ, badajÈc zasoby ludzkie wb sektorze
publicznym. We wszystkich badanych organizacjach non profit ograniczono
siÚ do jednej metody badawczej.
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W tabeli 1 przedstawiono szczegóïowe dane dotyczÈce poszczególnych
narzÚdzi badawczych. W pierwszej kolejnoĂci zanalizowano najbardziej popularne badania ankietowe ze wzglÚdu na liczebnoĂÊ próby oraz wskaěnik
zwrotu ankiet (tab. 1).

Sektor
komercyjny

Sektor
publiczny

WielkoĂÊ próby
Wskaěnik
zwrotu
Metoda badañ Liczba
Liczba respondentów
Liczba firm
Sektor
ankiet
ankietowych badañ
(%)
mediana min max Ărednia min max
kwestionariusz
internetowy

5

2840

628

5052

21,3

5

42

58

kwestionariusz
papierowy

14

292

164

895

109,0

3

350

55

kwestionariusz
internetowy

5

936,5

203 13639

–

–

–

53

kwestionariusz
papierowy

29

508

169 13555

92,8

7

247

54

Tab. 1. Charakterystyka badañ ankietowych wb analizowanych czasopismach. ½ródïo:
opracowanie wïasne.

Przeprowadzona analiza wskazuje, ĝe zdecydowanie bardziej popularnÈ
metodÈ jest tradycyjna papierowa forma przeprowadzania ankiety niĝ internetowa, chociaĝ badania internetowe zapewniajÈ dostÚp do wiÚkszej liczby
respondentów. Z przeprowadzonej analizy wynika, ĝe mediana wynosi 2840
respondentów dla sektora publicznego ib 936,5 dla sektora komercyjnego
wb przypadku badañ internetowych, podczas gdy dla badañ papierowych
wynosi odpowiednio 292 ib 508 respondentów. Pod uwagÚ wziÚto medianÚ,
ab nie ĂredniÈ, jako tÚ, która lepiej bÚdzie odzwierciedlaÊ przeciÚtnÈ liczbÚ
respondentów. ¥rednia mogïaby zostaÊ znacznie podwyĝszona przez pojedyncze badania prowadzone na kilku tysiÈcach respondentów. Pomimo ĝe
badania internetowe sÈ mniej powszechnie stosowane, to jednak Internet
jest bardzo czÚsto wykorzystywany wb badaniach sondaĝowych. Ponad 40%
badaczy wysyïa kwestionariusz ankiety drogÈ e-mailowÈ, zdecydowanie
mniej badaczy, bo 24% wysyïa pocztÈ wraz zblistem wyjaĂniajÈcym ibkopertÈ
zwrotnÈ, tyle samo przeprowadza badania ankietowe podczas bezpoĂredniego wywiadu (ang. face-to-face), ab 12% przeprowadza sondaĝe telefoniczne. W jednym przypadku wspomniano obniewielkiej zachÚcie finansowej
zwiÈzanej zb udziaïem wb badaniach. Wskaěnik zwrotu ankiet jest zbliĝony
dla obu metod, niezwiÈzany zb badanym sektorem ib waha siÚ wb granicach
53–58%. Natomiast wskaěnik ten jest bardzo róĝny wbposzczególnych badaniach. Najniĝszy wspóïczynnik zwrotu wynosiï 10,67%, ab najwyĝszy 100%.
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Najprawdopodobniej zwiÈzane jest to nie tylko zbtematem badañ, lecz takĝe
zbpañstwem, wbktórym przeprowadzane sÈ badania. Szacuje siÚ, ĝe wbUSA
wskaěnik ten wynosi okoïo 25%, podczas gdy wbKorei waha siÚ wbgranicach
od 76% do 87,6%, gdzie badania administrowane sÈ przez rzÈd koreañski
(Choi, Lee, 2013, s. 579).
Wywiady sÈ drugÈ, po badaniach ankietowych, metodÈ zbierania informacji wbobszarach zarzÈdzania zasobami ludzkimi. W tabeli 2 przedstawiono
charakterystykÚ analizowanych wywiadów.

Sektor
Sektor
komercyjny publiczny

Sektor

Rodzaj wywiadu

Liczba
badañ

WielkoĂÊ próby
(respondentów)

Technika

Ărednia

min

max

wywiad otwarty

0

–

–

–

czÚĂciowo
ustrukturyzowany

4

29,6

12

41

wywiad otwarty

6

202,3

30

427

face-to-face,
wywiad telefoniczny

11

31,2

15

42

face-to-face,
wywiad telefoniczny

czÚĂciowo
ustrukturyzowany

–
face-to-face

Tab.2. Charakterystyka wywiadów wb analizowanych czasopismach. ½ródïo: opracowanie
wïasne.

W tabeli 2 wskazano na wielkoĂÊ próby. Trudno jednak wyciÈgaÊ wnioski
na tej podstawie ze wzglÚdu na maïÈ iloĂÊ stosowanych wywiadów (w sumie
21 wywiadów na 71 analizowanych przypadków). NajczÚĂciej stosowanÈ
technikÈ jest wywiad bezpoĂredni (ang. face-to-face), ab takĝe wywiad przeprowadzany telefonicznie. Ta druga technika wykorzystywana jest gïównie
przy duĝej liczebnoĂci badanych respondentów. W jednym artykule wskazano na wykorzystanie metody „Ănieĝnej kuli” do doboru respondentów.
Wbartykuïach zaznaczono, ĝe wywiady byïy nagrywane. WiÚkszoĂÊ wywiadów
stanowi samodzielne badanie (14 przypadków), jednak czÚĂÊ (7 przypadków) przeprowadzana jest jako jeden zb etapów badañ, majÈcych na celu
uzupeïnienie wyników pozyskiwanych gïównie drogÈ badañ ankietowych.
Wbjednym przypadku zaznaczone byïo, ĝe wywiad stanowiï formÚ pre-testu.
NastÚpnie zanalizowano badania fokusowe, które zostaïy wskazane
wb przeglÈdanych artykuïach ib które wydajÈ siÚ ciekawe wb zastosowaniu ze
wzglÚdu na ich jakoĂciowy ib niewystandaryzowany charakter (tab. 3).
Ècznie wbanalizowanych 125 artykuïach przeprowadzono 9 badañ panelowych – 1 wb sektorze komercyjnym, 4 wb obu sektorach oraz 4 wb badaniach dotyczÈcych róĝnych przedsiÚbiorstw bez wyraěnego okreĂlenia sektora
tych przedsiÚbiorstw. Wszystkie badania fokusowe stanowiïy jeden zbetapów
badañ. Ponadto wb jednym przypadku wskazano, ĝe stanowiïy one niejako
pre-test, gdyĝ na ich podstawie zbudowano kwestionariusz ankietowy.
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Lp.

Cel badania

Dobór uczestników grup fokusowych

Badanie sposobów radzenia sobie zb nudÈ wb miejscu pracy
zwiÈzanÈ zb monotoniÈ ib powtarzalnoĂciÈ prac

5 ekspertów – praktyków przemysïu

2.

Badanie dotyczÈce tego, jak australijski muzuïmanin radzi
sobie zb potencjalnym konfliktem oraz osiÈganiem równowagi
miÚdzy pracÈ, rodzinÈ ib religiÈ

11 uczestników – przywódców religijnych ib spoïecznych kultury
muzuïmañskiej; badania pozwoliïy na lepsze zrozumienia danych
uzyskanych przez badanie ankietowe

3.

Badania dotyczyïy uniwersalnoĂci praktyk zzl wb odniesieniu do brak informacji ob dobrze uczestników; badania fokusowe pozwoliïy
róĝnych organizacji
na opracowanie kwestionariusza

4.

Ocena inicjatyw przeciwdziaïania przemocy wb miejscu pracy

3 grupy fokusowe po 4–7 uczestników – pracowników róĝnych firm

5.

Badanie praktyk zapewniajÈcych utrzymanie równowagi
miÚdzy ĝyciem zawodowym ab osobistym oraz znaczenia
elastycznoĂci wb wykonywaniu pracy

6 grup, udziaï wziÚïo 44 menedĝerów firm budowlanych sektora
publicznego oraz 6 menedĝerów ib 14 pracowników firm budowlanych
zb sektora prywatnego

6.

Badanie praktyk zarzÈdzania wiekiem wb róĝnych instytucjach
róĝnych krajów

12 grup zb pracownikami róĝnych szczebli ib firm, którzy mieli powyĝej
50 lat

7.

2 grupy, jedna skïadaïa siÚ zb 12 studentów, druga zb 5 specjalistów
Badanie postrzegania studentów roli portali spoïecznoĂciowych
HR; na podstawie badañ panelowych zmodyfikowano badania
wb udostÚpnianiu informacji dla potencjalnych pracodawców
ankietowe, które nastÚpnie zostaïo ocenione przez 2 ekspertów

8.

Badanie praktyk zzl wb okresie recesji wb firmach wb Irlandii

6 grup zb udziaïem 30 menedĝerów HR ib 3 grupy zb udziaïem
17b przedstawicieli zwiÈzków zawodowych

9.

Badanie postrzegania przez pracodawców zasobów pracy,
tworzonych przez migrantów zarobkowych

od 4 do 6 grup wb 3 firmach, Ărednio po 5 osób wb kaĝdej grupie;
odrÚbnie 1 grupa fokusowa zb emigrantami

Tab. 3. Charakterystyka badañ fokusowych wbanalizowanych czasopismach. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Whiteoak (2014); Sav, Harris
ib Sebar (2014); Clinton I Guest (2013); Beirne ib Hunter (2013); McDonald, Townsend ib Wharton (2013); Schröder, Muller-Camen ib Flynn (2013);
Curran, Draus, Schrager ib Zappala, (2014); Teague ib Roche (2014); Thompson, Newsome ib Commander (2013).
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Przeprowadzona analiza wskazuje na duĝÈ róĝnorodnoĂÊ wbdoborze liczby
grup fokusowych ibliczby uczestników poszczególnych grup, które wahaïy siÚ
od 4 do nawet 30 osób. I choÊ uczestnicy panelu sÈ ĂciĂle zwiÈzani zbcelem
badañ, to jednak metoda ich doboru nie zostaïa szczegóïowo opisana, co
moĝe oznaczaÊ celowy, ab nie losowy dobór respondentów, ab zatem niskÈ
reprezentatywnoĂÊ badañ, wpïywajÈcÈ na trudnoĂÊ wb generalizowaniu uzyskanych wb ten sposób wniosków. Jeĝeli chodzi ob cel zastosowanych badañ
fokusowych, to moĝna wskazaÊ tu dwa gïówne wÈtki – badania albo sïuĝyïy
lepszemu przygotowaniu ib opracowaniu kolejnym etapów badañ (np.b kwestionariusza ankietowego), albo polegaïy na chÚci lepszego zrozumienia
badanych zjawisk czy teĝ wyjaĂnienia kontekstu uzyskanych innymi metodami informacji.

4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza literatury wskazuje na istnieje wielu ograniczeñ
– zarówno wb zakresie metod jakoĂciowych, jak ib iloĂciowych stosowanych
wbnaukach obzarzÈdzaniu. Wskazane sïaboĂci mogÈ byÊ wyeliminowane lub
przynajmniej minimalizowane poprzez ïÈczne stosowanie róĝnego rodzaju
metod ib technik badawczych, ab przede wszystkim poprzez wïaĂciwy dobór
tych metod do rozwiÈzywanych problemów naukowych ibtego, co za pomocÈ
nich badacz chce uzyskaÊ – czy wstÚpne informacje obproblemie, czy pogïÚbienie wiedzy na dany temat. Zarówno wb jednym, jak ib drugim przypadku
nadajÈ siÚ doskonale do tego badania jakoĂciowe, na co wskazaïa analiza
treĂci dwóch renomowanych czasopism. Przeprowadzona analiza bibliometryczna udowodniïa równieĝ, ĝe badacze jednak chÚtniej wykorzystujÈ
metody iloĂciowych niĝ jakoĂciowe do badania zjawisk wb obszarze zzl.
WykorzystujÈ przy tym tradycyjne badania kwestionariuszowe ib wywiady.
Bardzo czÚsto teĝ autorzy artykuïów opierajÈ formuïowane teorie ibwnioski
tylko na jednym rodzaju metody badawczej. Przeprowadzona analiza nie
wskazuje teĝ na wyraěne róĝnice wb stosowanych metodach badawczych ze
wzglÚdu na sektor. Zarówno wbsektorze przedsiÚbiorstw komercyjnych, jak
ib publicznych, wb tym organizacji non profit stosuje siÚ bardzo podobne
metody badawcze. Wydaje siÚ równieĝ, ĝe nie ma znaczenia to, ĝe badaniem
objÚte sÈ zagadnienia zwiÈzane zb róĝnymi aspektami zarzÈdzania luděmi.
W Ăwietle przeprowadzonej analizy zarzÈdzanie zasobami ludzkimi nie jest
zatem na tyle specyficznÈ subdyscyplinÈ nauk obzarzÈdzaniu, która wymagaïaby innych bardziej wyspecjalizowanych metod badawczych niĝ te obecnie
stosowane. Dalsze kierunki analiz wbtym obszarze powinny dotyczyÊ skutecznoĂci stosowanych metod wb badaniach dotyczÈcych zarzÈdzania zasobami
ludzkimi.
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