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Wstęp
Oddajemy Czytelnikom kolejną publikację stanowiącą rezultat projektu badawczego z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami, którego przewodnim tematem jest różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – w kontekście podejść, metod, narzędzi.
Podobnie jak to miało miejsce w I tomie, tak i tutaj artykuły uporządkowano według
kolejności alfabetycznej nazwisk ich autorów. Warto jednak, kontynuując koncepcję
wstępu przyjętą w poprzednim tomie, dokonać zwięzłej prezentacji ogólnej zawartości merytorycznej niniejszego tomu według zasadniczych obszarów problemowych.
Na strukturę problemową tomu II, którego tytuł wpisuje się w perspektywę zarządczo-psychologiczną w zarządzaniu kapitałem ludzkim, składa się siedem obszarów tematycznych. Jednym z nich są postawy i zachowania kadry menedżerskiej w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Autorzy zainteresowani tą problematyką
podjęli dyskusję m.in. nad takimi zagadnieniami, jak: podejście behawiorystyczne
i humanistyczne w zarządzaniu, reakcje menedżerów na informacje zwrotne od pracowników, kontekstualność preferencji i efektywności kierowniczych taktyk wpływu na podwładnych, menedżerskie postawy społeczne, ryzyko decyzyjne menedżerów i jego ocena, a także postawy społeczności organizacyjnej wobec pracowników
wiedzy ze względu na ich wiek.
W niniejszym tomie można też wyodrębnić obszar, którego problematyka dotyczy
psychospołecznych uwarunkowań skuteczności i efektywności zarządzania kapitałem
ludzkim. W tej grupie referatów prezentowane są wnioski badawcze i refleksje nad
czynnikami psychospołecznymi determinującymi zagrożenia w miejscu pracy, oceną
skuteczności interwencji z zakresu psychologii zdrowia zawodowego w organizacji,
problemami z wyczerpaniem emocjonalnym i cynizmem w elastycznych formach pracy, autoprezentacją jako czynnikiem modyfikującym samoocenę oraz użytecznością
postaw i zachowań pracowniczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Zainteresowanie wśród autorów wzbudza też problematyka kształtowania kapitału ludzkiego poprzez motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników.
Referaty, które można tutaj tematycznie przypisać, dotyczą motywacyjnych i organizacyjnych predyktorów zaangażowania pracowników, pomiaru poczucia satysfakcji zawodowej, pozapłacowych form motywowania, postrzeganego wsparcia organizacyjnego, ale też budowania zaangażowania na wybranych zestawach wartości
w organizacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Kolejnym obszarem zainteresowania w niniejszym tomie jest zarządzanie różnorodnym kapitałem ludzkim w organizacjach. Autorzy w swoich pracach koncepcyjnych i badawczych podejmują kwestie związane z komunikacją wewnętrzną
w organizacji w zarządzaniu różnorodnością, w tym komunikacją interpersonalną,
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odnoszą się do stanu zarządzania różnorodnością w wybranych regionach kraju oraz
w całej Polsce, ale też starają się udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące zasadności uwzględniania różnorodności pracowników w kształtowaniu zaangażowania
oraz postrzegania mężczyzn i kobiet w zespole w kontekście pojawiających się
w tym zakresie wartości i wyzwań.
Wśród zgromadzonych referatów pojawiają się również takie, dla których
wspólnym mianownikiem są determinanty zróżnicowanych zachowań organizacyjnych. Autorzy prowadzili w nich dyskusje na temat uwarunkowań i konsekwencji
politycznych zachowań organizacyjnych, socjalizacji pracowników w warunkach
różnorodności kulturowej, wyzwań stojących przed zarządzaniem zasobami ludzkimi ze względu na kategorie pokoleniowe, czynników kształtujących motywacje
pracowników w procesie szkolenia oraz zachowań etosowych w kontekście pracy
zawodowej.
Jeszcze inny zbiór artykułów stanowią prace poświęcone relacjom zachodzącym między strukturą kapitału ludzkiego a przywództwem i kulturą organizacyjną. W tym zakresie poruszane zagadnienia dotyczyły budowania kapitału ludzkiego
na przywództwie organizacyjnym, kompetencji psychospołecznych i przywództwa
transformacyjnego w spełnianiu oczekiwań pracowniczych, partycypacji bezpośredniej uwarunkowanej konsultatywnym stylem kierowania oraz podobieństw i różnic
między kulturową percepcją niemieckich i polskich przywódców w organizacji.
Ostatni obszar problemowy, jaki redaktorom niniejszego tomu udało się w nim
wyodrębnić, stanowią współczesne wyzwania rozwoju i edukacji. Przedmiotem
zainteresowania autorów są strategiczne gry szkoleniowe w kształtowaniu kompetencji menedżerskich, szanse i zagrożenia pojawiające się w grywalizacji, edukacja
pracowników w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej, korzyści organizacyjne z samokształcenia menedżerów, jak też pomiar skłonności zawodowych
z wykorzystaniem wybranych narzędzi.
Oba tomy publikacji mają charakter komplementarny. Zgodnie bowiem z intencją redaktorów wspólnym przedmiotem zainteresowania obu tomów jest zarządzanie kapitałem ludzkim, przy czym w tomie I w większym zakresie włączone zostają
do rozważań koncepcyjnych i badań empirycznych uwarunkowania ekonomiczne,
z kolei w tomie II pojawia się więcej wątków psychologicznych.
Kończąc bardzo ogólną prezentację zawartości niniejszej pracy, pragniemy
przypomnieć, że głównymi celami realizowanego projektu są: zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych, podzielenie się doświadczeniami badawczymi oraz wywodzącymi się z praktyki gospodarczej, podjęcie dyskusji i wymiany myśli oraz wskazanie nowych obszarów badań w zakresie różnych podejść,
metod czy narzędzi stosowanych w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
Zarządzanie kapitałem ludzkim, zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, ma charakter interdyscyplinarny. W naszej ocenie ta interdyscyplinarność
znajduje swoje odzwierciedlenie w różnorodności podejść, metod i narzędzi badaw-
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czych, które zaprezentowano w tych dwóch tomach publikacji. Żywimy nadzieję, że
Czytelnicy podzielą tę opinię.
Pozostaje nam zatem życzyć miłej lektury, która być może stanie się natchnieniem do kontynuowania podjętych tutaj rozważań koncepcyjnych czy też inspiracją
do nowych badań empirycznych. Przy tej okazji pragniemy też wyrazić wdzięczność
tym autorom, którzy już od 21 lat wspierają nas w naszym przedsięwzięciu, jak i podziękować tym wszystkim, który dołączyli do nas w ostatnim czasie.
Marzena Stor

Agnieszka Fornalczyk
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