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Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jako jeden z obszarów nauk o zarządzaniu, prze-
żywa wyraźną ekspansję w zakresie rozwoju nowych koncepcji [2], jak również znacz-
nego przyrostu liczby publikacji, artykułów i referatów poświęconych zagadnieniom 
zzl [11]. Przeprowadzone w tym zakresie analizy wskazują, że w latach 2010–2016 
napisano więcej publikacji niż przez całą pierwszą dekadę nowego milenium [11, 
s. 32]. Powoduje to, że ta dyscyplina nauki staje się tematem dyskursu w naukach 
o zarządzaniu i jak każda dziedzina na pewnym poziomie rozwoju i dojrzałości staje 
się sama przedmiotem badań [22].

Zarządzanie zasobami ludzkimi jako nauka nie tylko teoretyczna, lecz także 
praktyczna uwzględnia perspektywę wiedzy (epistemologiczną) i perspektywę rze-
czywistości (ontologiczną) [16, s. 29], powodując wyzwania o charakterze meto-
dologicznym. Multidyscyplinarność zarządzania zasobami ludzkimi powoduje, że 
obszar ten charakteryzuje się wielością metod naukowych i podejść badawczych [2], 
co znacznie może utrudniać zachowanie rygoru metodologicznego. Natomiast sądzi 
się, że mocno oparte metodologicznie badania pozwalają lepiej rozwijać nowe teorie 
i pytania, generować lepsze odpowiedzi i dostarczać solidnych podstaw do dalszych 
badań, a także mają większy wkład w literaturę [17] i są częściej cytowane przez 
innych [15]. Niestety, jednak poziom spełnienia kryteriów rygoru metodologicz-
nego jest ciągle niewystarczający [9]. Zatem istotna staje się identyfikacja istnieją-
cego stanu wiedzy w tym zakresie oraz określenie potrzeby doskonalenia w zakresie 
metodyki badań w obszarze zzl. W związku z tym celem niniejszych badań stało się 
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określenie istniejących osiągnięć w zakresie zagadnień metodologicznych podejmo-
wanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem 
rygoru metodologicznego.

1.  Kryteria rygoru metodologicznego 
w badaniach naukowych

Wzrost zainteresowania kryteriami rygoru metodologicznego w obszarze zzl spo-
wodowany jest: a) niewielką ilością artykułów naukowych dotyczących zagadnień 
metodologicznych w obszarze zzl [24]; b) istniejącymi trudnościami w badaniach 
dotyczących ludzkich zachowań, percepcji i zjawisk, które są na ogół złożone i pro-
blematyczne w naukach społecznych [3]; c) wzrostem jakościowych badań i brakiem 
ujednoliconych kryteriów ich jakości [25]; d) wzrostem badań dotyczących metod 
mieszanych i dylematów związanych z jakościowymi kryteriami ich oceny [23] i sku-
tecznością łączenia metod ilościowych z jakościowymi [12; 13], które są coraz czę-
ściej stosowane w obszarze zzl.

Rygor metodologiczny jest ważnym kryterium oceny badań naukowych, świad-
czącym o jakości prowadzonych badań, jakości warsztatu badacza oraz wiarygod-
ności [10, s. 51]. Dotyczy oceny jakości badań, czyli systematycznego podejścia do 
projektowania badań, zbierania i analizy danych, a także ich interpretacji i prezenta-
cji. Poniżej zestawiono najczęściej wskazywane kryteria oceny jakości badań na pod-
stawie analizy literatury (tabela 1). Wydaje się, że istnieje duży konsens w zakresie 
kryteriów oceny badań ilościowych i nieco mniejszy w przypadku badań jakościo-
wych. Natomiast analiza kryteriów dotyczących oceny podejścia mieszanego wska-
zuje na dużą rozbieżność w tym zakresie. Wprawdzie przytoczone zostały tu kryteria 
metodologiczne tylko dwóch autorów, to ogólnie część badaczy w przypadku badań 
o charakterze mieszanym wskazuje na kryteria tożsame z badaniach ilościowymi, 
a część – tożsame z badaniami jakościowymi.

Coraz częściej w badaniach nad rygorem metodologicznym podkreśla się znacze-
nie opisu stosowanej metodyki w badaniach. Opis procesu badawczego, począwszy 
od ustalenia celu badań, a nawet przyjęcia określonego paradygmatu badawczego, 
wskazania odpowiednich metod badawczych, po prawidłowość wyciąganych wnio-
sków, jest bardzo ważny i może świadczyć o rzetelności i wiarygodności prowadzo-
nych badań. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań jakościowych, w których, 
według wielu autorów, zachowanie rygoru jest zdecydowanie trudniejsze. Opis meto-
dyki, łączący rozważania teoretyczne z analizami empirycznymi, powinien zawierać 
opis dokonywania szeregu wyborów związanych z procesem badawczym, np.: wybór 
techniki badawczej, dobór próby, stosowane statystyczne narzędzia analityczne itp. 
w celu zapewnienia wysokiej rzetelności metodyki badań [21, s. 347–350].
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Tabela 1.  Wybrane kryteria oceny jakości badań stosowanych w podejściu 
ilościowych, jakościowym, mieszanym i w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów badań

Autor Kryteria

Kryteria stosowane dla podejścia ilościowego

Bryman [6] trafność (validity), rzetelność (reliability), replikowalność (replicability), generalizacja 
(generalisability) 

Borego, Douglas, 
Amelink [5] 

trafność, generalizacja, rzetelność, obiektywność (objectivity) 

Kryteria stosowane dla podejścia jakościowego

Lincoln, Guba [19] wiarygodność (credibility), transferowalność (transferability), niezawodność 
(dependability), potwierdzalność (confirmability) 

Borego, Douglas, 
Amelink [5] 

wiarygodność, transferowalność, niezawodność, refleksyjność (reflexivity) 

Czakon [8] wierność, przechodniość, solidność, potwierdzalność

Kryteria stosowane dla podejścia mieszanego

Abowitz [1] trafność teoretyczna (construct validity), trafność statystyczna (statistical conclusiveness 
validity), wewnętrzna trafność (internal validity), zewnętrzna trafność (external validity) 

Cameron, Sankaran, 
Scales [7] 

wartość prawdy (truth value), możliwość zastosowania (applicability), spójność 
(consistency), neutralność (neutrality) 

Kryteria stosowane w odniesienu do wszytkich typów badań

Barker, Pistrang [4] wyjaśnienie kontekstu i celu, zastosowania odpowiednich metod, przejrzystość 
procedur, etyczne traktowanie respondentów, znaczenie wyników badań

Źródło: opracowanie własne.

Wielu autorów uważa również, że badacz na wstępie swoich badań powinien 
określić metodologiczne założenia i światopogląd, czyli zidentyfikować stosowany 
w badaniach paradygmat naukowy, który wyznacza zastosowanie określonych metod 
badawczych. Są jednak opinie, które twierdzą, że powiązania między paradygmatami 
a metodami badawczymi nie są jednoznaczne, a nawet, że dobór metod jest nieza-
leżny od założeń poszczególnych paradygmatów [6] i powinien być powiązany przede 
wszystkim z problemami i pytaniami badawczymi, aby dać szansę na uzyskanie jak 
najlepszej odpowiedzi [14].

Polemiki dotyczące paradygmatów są ważne, to jednak nie pomagają w rozwią-
zywaniu podstawowych problemów związanych z oceną jakości badań. Podejmo-
wane są dyskusje, czy aktualne pojęcie paradygmatu powinno w ogóle nadal istnieć. 
Zróżnicowanie w kryteriach oceny jakości badań, jak również praktyka oceny rygoru 
metodologii wskazuje, że temat ten jest daleki od wyczerpania, a wręcz przeciwnie 
– ciągle się rozszerza [10, s. 60].
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2. Metodyka badań

Badania przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszy etapie dokonano systema-
tycznego przeglądu literatury, co pozwoliło zachować zasady rygoru i przejrzystości 
przez powtarzalność określonych etapów i spełnienie kryterium replikowalności [9]. 
Dokonano przeglądu baz pełnotekstowych: Emerald, Ebsco, Scopus, Wiley, Web od 
Science, wyodrębniając artykuły z następującymi słowami kluczowymi w tytułach: 
research reliability, research validity i methodology rigour. Uwzględniono publikacje 
pełnotekstowe, recenzowane w czasopismach naukowych, dotyczące nauk o zarzą-
dzaniu lub nauk społecznych, w przypadku braku możliwości ograniczenia do nauk 
o zarządzaniu. Następnie zawężono analizę bibliometryczną do publikacji odnoszą-
cych się do badania problematyki zarządzania zasobami ludzkimi przez dodanie 
słowa human resources w tytułach. Celem przeglądu literatury było określenie liczby 
publikacji podejmujących zagadnienia rygoru metodologicznego w dziedzinie zarzą-
dzania zasobami ludzkimi.

Drugi etap badań dotyczył przeprowadzenia analizy treści. Analizie poddano dwa 
czasopisma: „Human Resource Management” (HRM) i „Zarządzanie Zasobami Ludz-
kimi” (ZZL). Wybór czasopism był podyktowany zakresem tematycznym związanym 
z badaniami w obszarze zasobów ludzkich, znaczeniem czasopism, współczynnikiem 
Impact Factor oraz dostępnością autorki do bazy wydawnictw. „Human Resources 
Management” jest światowym czasopismem z długą tradycją istnienia, dostępnym 
online od 1961 roku, wydawanym przez John Wiley & Sons. Czasopismo posiada 
współczynnik Impact Factor 1.817 za 2016 rok. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 
jest renomowanym polskim czasopismem, prezentującym najnowsze trendy w teo-
rii i praktyce zarządzania zasobami ludzkimi wydawanym od 1999 roku przez Insty-
tut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Zestawienie prestiżowego czasopisma 
zagranicznego z renomowanym czasopismem polskim pozwoliło na ich porównanie 
w zakresie rozpatrywanej tematyki. W ramach przeglądu obu czasopism dokonano 
analizy artykułów w latach 2000 i 2016 (ZZL) oraz 2001 i 2017 (HRM). W niniejszych 
badaniach przeprowadzono analizę treści wyszczególnionych artykułów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem istnienia i pełnego opisu stosowanej metodyki badawczej. 
Analiza treści pozwoliła na obiektywny, systematyczny i ilościowy opis jawnej zawar-
tości komunikatów [20, s. 13], co stanowi jedną z istotnych zasad replikowalności. 
Analizie treści poddano 138 artykułów: 54 – z HRM i 84 – z ZZL.
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3. Wyniki badań

Na podstawie przeglądu baz pełnotekstowych: Emerald, Ebsco, Scopus, Wiley, 
Web od Science wyodrębniono 3411 artykułów z kluczowymi słowami w tytułach: 
research reliability, research validity i methodology rigour (etap 1). Następnie uwzględ-
niono publikacje pełnotekstowe i recenzowane, dotyczące nauk o zarządzaniu lub 
nauk społecznych (etap 2). Kolejny krok dotyczył zawężenia analizy bibliometrycz-
nej do publikacji odnoszących się do badania problematyki zarządzania zasobami 
ludzkimi przez dodanie słowa human resources w tytułach, a następnie przejrzenie 
tytułów i abstraktów artykułów w celu wyeliminowania tych, które nie związane są 
z zakresem badań (etap 3).

Przeprowadzona analiza wskazuje, że istnieje duża liczba publikacji dotyczą-
cych rygoru metodologicznego czy też jego najczęściej wskazywanych kryteriów 
w przeszukiwanych bazach (tabela 2). W większości są to badania podejmujące 
ogólne dyskusje na temat jakości badań i analizy w zakresie wiarygodności i rzetel-
ności prowadzonych badań oraz stosowanych metod, narzędzi zbierania i analizy 
danych. Zdecydowanie mniej artykułów naukowych odnosi się do nauk o zarzą-
dzaniu – stanowi 11%, jeszcze mniej dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi. Są 
to dwa artykuły podejmujące zagadnienia rygoru prowadzenia badań naukowych 
w tym obszarze.

Tabela 2. Identyfikacja, selekcja i weryfikacja publikacji

Etap Kryteria identyfikacji, selekcji i weryfikacji publikacji Łączna liczba 
publikacji

1. Identyfikacja publikacji w zakresie rzetelności i wiarygodności badań w bazach: 
Emerald (26), Ebsco (677), Scopus (1000), Wiley (192), Web of Science (1516) 3 411

2.
Selekcja pełnotekstowych, recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych 
w naukach o zarządzaniu (ewentualnie w naukach społecznych): Emerald (26), Ebsco 
(123), Scopus (86), Wiley (80), Web of Science (67) 

382

3. Selekcja artykułów w zakresie badań zzl: Emerald (1), Ebsco (0), Scopus (1), Wiley (0), 
Web of Science (0) 2

Źródło: opracowanie własne.

Mimo podejmowania coraz częściej tematów w zakresie metodologii w obszarze 
zzl to poruszane zagadnienia dotyczą kwestii, takich jak: zastosowanie metod mie-
szanych, w tym badań jakościowych, czy zastosowanie poszczególnych narzędzi oraz 
technik zbierania i analizowania danych [24]. Podejmowanie dość ogólnych tema-
tów w tym zakresie jest związane z tym, że obszar zarządzania zasobami ludzkimi 
zaczyna być dopiero poddawany analizie pod kątem metodologicznym. Należy zatem 
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oczekiwać, że będą również poruszane tematy dotyczące rygoru metodologicznego, 
co jest niezwykle istotne, gdyż pozwala lepiej realizować cały proces badawczy.

Następnie dokonano analizy porównawczej dwóch czasopism – HRM i ZZL 
– w zakresie opisu metodyki badawczej w artykułach teoretycznych i empirycz-
nych (tabela 3). Zidentyfikowano, czy istnieje odrębny rozdział opisujący metodykę 
badania i jak kształtuje się struktura tego opisu. Przeprowadzona analiza wskazuje, 
że na 138 analizowanych artykułów tylko 37% (tj. 58) artykułów zawiera opis meto-
dyki jako odrębny podrozdział. Statystykę tę znacznie obniżają artykuły teoretyczne, 
w których tylko w 1 na 37 publikacji znajdował się opis dotyczący analizy literatury. 
Należy stwierdzić, że, owszem, badania empiryczne wymagają bardziej precyzyjnego 
opisu procesu prowadzonych badań, to analiza literatury, aby mogła zostać uznana 
za solidną, również powinna być opisana. Sformułowanie autorów, że „dokonano 
analizy istniejącej literatury”, w dobie lawinowego przyrostu publikacji sprawia, że 
analizy takie można raczej uznać za dość fragmentaryczne i wybiórcze.

Tabela 3. Rodzaj artykułu i opis metodyki badawczej w analizowanych czasopismach

Rodzaj artykułu i opis 
metodyki badawczej

∑
„Human Resources 

Management”
„Zarządzanie Zasobami 

ludzkimi”

2001 2017 2000 2016
[n] [n] [n] [n] [n] 

Teoretyczny
(w tym z opisem 
metodyki badania) 

37
(1) 

4
(1) 

1
(0) 

23
(0) 

9
(0) 

Empiryczny
(w tym z opisem 
metodyki badania) 

101
(51) 

19
(17) 

30
(30) 

14
(1) 

38
(3) 

∑ 138
(52) 

23
(18) 

31
(30) 

37
 (1) 

47
(3) 

Źródło: opracowanie własne.

Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku publikacji o charakterze empirycz-
nym. Połowa artykułów empirycznych zawiera opis metodyki. Dokonując jednak 
porównania czasopisma zagranicznego z krajowym, należy stwierdzić, że obecnie 
wszystkie artykuły HRM zawierają opis metodyki. Zdecydowanie słabiej wygląda 
sytuacja w przypadku czasopisma ZZL. Tu na 38 artykułów przeglądanych w 2016 r. 
tylko 3 zawierały odrębny rozdział opisujący metodykę. Oczywiście, nie oznacza to, 
że metodyka nie była w ogóle opisana. W artykułach ZZL autorzy najczęściej w czę-
ści „wprowadzenie” określali cel badania i zastosowaną metodę, co zawierało się 
zazwyczaj w kilku zdaniach. Podczas gdy, w artykułach HRM opis metodologiczny 
zajmował około 1 strony i dość szczegółowo określał zastosowane metody zbiera-
nia danych oraz metody analizy danych, a także uzasadnienie przyjęcia określonego 
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podejścia badawczego. Zatem wyodrębnienie takiego rozdziału powoduje, że proces 
badawczy jest bardziej szczegółowo opisany. Oczywiście, struktura opisu metodyki 
jest przede wszystkim związana z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma, które 
określają poszczególne części artykułu. Natomiast w dobie nacisku na przestrzega-
nie rygoru metodologicznego i zwracanie uwagi wielu badaczy na potrzebę i zna-
czenie tego opisu w wiodących czasopismach światowych wydaje się, że należałoby 
poświęcić temu należytą uwagę.

Podsumowanie

Podejmowanie tematów dotyczących problemów, dylematów i wyzwań w meto-
dologii badań w różnych obszarach nauki jest coraz bardziej powszechne, o czym 
mogą świadczyć pojawiające się w ostatnim czasie konferencje i publikacje poświę-
cone tym tematom. O ile znaczna część publikacji w tym obszarze dotyczy nauk 
społecznych, również nauk o zarządzaniu, o tyle podejmowanie tych tematów 
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jest nadal znikome. Być może nie ma 
potrzeby odrębnego traktowania problematyki zarządzania zasobami ludzkimi od 
całych nauk o zarządzaniu. Być może jest to jednak dziedzina, która dopiero teraz 
zaczyna być obiektem badań nad metodologią, dlatego stan pracy nad nią jest raczej 
w fazie początkującej niż zaawansowanej. Wydaje się jednak, że warto podejmo-
wać dyskusję nad zagadnieniami metodologicznymi, jak również jakością badań 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Przeprowadzona analiza wskazała na brak opisów stosowanej metodyki badaw-
czej, w szczególności w publikacjach krajowych. Autorzy coraz częściej zwracają 
uwagę na potrzebę dokładnego opisu procedury badawczej jako elementu rygoru 
metodologicznego stanowiącego o jakości badań. Dobre praktyki w tym zakresie 
mogą przyczynić się do rozwoju metodologii w subdyscyplinie zarządzania zaso-
bami ludzkimi, wskazując sposoby rozwiązywania konkretnych problemów nauko-
wych, dostarczając też podstaw do zapewnienia wiarygodności i rzetelności badań, 
dając w ten sposób szansę polskim naukowcom na wkład w dorobek światowy. Roz-
wój metodologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi może przyczynić się do rozwoju 
całego obszaru nauk o zarządzaniu.

Dalsze kierunki badań nad metodologią powinny dotyczyć oceny jakości badań 
i poziomu zachowania rygoru metodologicznego oraz wskazania dobrych prak-
tyk w tym zakresie, pozwalając badaczom tej tematyki właściwie realizować cele 
badań, lepiej odpowiadać na postawione pytania badawcze oraz uzyskiwać znaczące 
wyniki badań.
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WYBRANE ZAGADNIENIA RYGORU METODOLOGICZNEGO 
W BADANIACH ZZL

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie istniejących osiągnięć w zakresie zagadnień metodologicznych 
podejmowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem 
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rygoru metodologicznego. Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury oraz analizę tre-
ści dwóch wiodących czasopism: „Human Resources Management” i „Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi”. Wyniki badań wskazują, że temat ten wymaga intensywnej eksploracji ze względu 
na niewielką liczbę istniejących publikacji w tym zakresie, a także wskazuje na potrzebę jako-
ściowej poprawy opisów metodyki badań w publikacjach krajowych. Wskazanie dobrych 
praktyk w tym zakresie może przyczynić się do rozwoju metodologii zarządzania zasobami 
ludzkimi, wskazując sposoby rozwiązywania konkretnych problemów naukowych, stanowiąc 
podstawę dla zapewnienia rzetelności i wiarygodności badań.

Słowa kluczowe: rygor metodologiczny, kryteria rygoru, ocena 
jakości badań, metodologia, zarządzanie zasobami ludzkimi

SELECTED ISSUES OF METHODOLOGICAL RIGOR IN HRM

Abstract

The aim is to identify the existing achievements in the field of methodological issues under-
taken in the field of human resource management, with particular emphasis on research 
rigor. A systematic review of literature and content analysis of two prestigious magazines: 
“Human Resources Management” and “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” was conducted. 
The research results indicate that this topic requires intensive exploration due to the small 
number of existing publications in this area, and indicates the need for a qualitative improve-
ment in the descriptions of research methodology in national publications. Good practices 
in this area may contribute to the development of methodologies in human resources man-
agement, indicating ways to solve specific scientific problems, providing also the basis for 
ensuring the reliability and credibility of research.

Key words: rigor criteria, research quality, human resource 
management
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