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Uwagi wstępne
Przedłożone opracowanie w pełni realizuje główny cel, czyli diagnozuje sytuację kobiet na rynku pracy w województwie podlaskim. Monografia jest pełnym, wielowymiarowym obrazem sytuacji kobiet na podlaskim rynku pracy, widzianym
oczyma pracodawców, organizacji wspierających i oczywiście samych kobiet (zarówno aktywnych, jak i biernych zawodowo). Publikacja jest wyrazem dociekliwości badawczej autorów, szerokiej wiedzy metodycznej oraz umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia szeregu kroków badawczych, dbałości o wnikliwą i rzetelną prezentację wyników badania. Przede wszystkim opracowanie stanowi kompletne źródło informacji o determinantach aktywności i bierności zawodowej kobiet,
charakteryzuje kobietę jako pracownika, identyfikuje preferowane przez kobiety
i skuteczne sposoby pomocy im na rynku pracy oraz diagnozuje inne zjawiska dotyczące kobiet tj. szara strefa czy konsekwencje programu 500+.
Na uwagę zasługuje wielość metod badawczych wykorzystanych dla osiągnięcia założonych celów. Autorzy opracowania przeprowadzili:
• desk research, w tym analizę bibliometryczną oraz opracowali własny
Index Gender Picture
• badania ankietowe w trzech grupach: kobiety aktywne i bierne zawodowo, młodzi mężczyźni,
• wywiady indywidualne z kobietami
• wywiady grupowe z pracodawcami oraz z organizacjami wspierającymi
kobiety na rynku pracy
• debatę oksfordzką.
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Świadczy to o wielkim nakładzie pracy, ale też umożliwia poznanie podlaskiego
rynku pracy z różnych perspektyw, pogłębioną analizę zidentyfikowanych problemów, wyjaśnia zawiłości związane z pozycją kobiet na rynku pracy. Opracowanie
składa się z 10 rozdziałów. Układ treści jest kompletny. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i metodyczny. Pozostałe rozdziały są prezentacją wyników
badań (rozdziały 2-8) oraz wniosków z badań (rozdział 9, 10). Struktura opracowania jest zgodna z jego zakresem przedmiotowym i podmiotowym. Warto zauważyć,
że podobne brzmienie podrozdziałów w poszczególnych rozdziałach porządkuje
rozważania i umożliwia porównanie punktów widzenia różnych podmiotów badania. Szeroki wachlarz zastosowanych metod badawczych odpowiada wymogom
triangulacji. Metody badawcze są adekwatne do postawionego problemu badawczego i sformułowanych we wstępie celów. Bogactwo i rozmiar materiału empirycznego oraz wielość wątków poruszanych w badaniach sprawiła, że w analizie SWOT
znalazło się wiele bardzo szczegółowych kwestii.

Akademia Zarządzania – 2(1)/2018

103

