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Poznawcza psychologia przedsi biorczo ci 
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1. Wprowadzenie 

Przedsiębiorczość jako przedmiot badań psychologii analizowana jest z dwóch 
podstawowych perspektyw. Pierwsza perspektywa skoncentrowana jest na poszukiwa-
niu odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: 
a) Co odróżnia przedsiębiorcę od nie-przedsiębiorców?
b) Co wyróżnia przedsiębiorcę odnoszącego sukces od tego nieodnoszącego sukcesu?

Badania w tym nurcie ukierunkowane były na poszukiwanie cech odróżniających 
osoby funkcjonujące w roli przedsiębiorcy od innych osób. Dotychczasowe wyniki ba-
dań nad cechami osobowości przedsiębiorców wskazują na to, że różnią się oni cechami 
osobowości od menedżerów i innych ludzi1. 

Drugi nurt badań psychologicznych  ujmuje przedsiębiorczość z perspektywy pro-
cesu. Koncentruje się on na funkcjonowaniu poznawczym przedsiębiorców, poszukując 
specy( cznych jego właściwości . Czołowi badacze tego obszaru Baron2 i Ward3  sformu-
łowali podstawowe pytania ukierunkowujące badania empiryczne:

 Czy poznanie przedsiębiorców różni się od innych biznesowych profesjonalistów?
 Czy przedsiębiorcy myślą bardziej heurystycznie czy analitycznie/systematycznie?
 Czy przedsiębiorcy różnią się od innych struktura swej wiedzy? 

Takie spojrzenie na przedsiębiorczość pozwala na analizę oraz badanie znaczenia 
i roli szeregu czynników poznawczych w przebiegu procesu przedsiębiorczego. Na ry-

1 Z. Piskorz,  Psychologia przedsiębiorczości - sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy, [w:] M. J. Wolański (red.), 
Studia z Nauk Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT, 2009, nr 1, s. 21-40.

2 R. Baron, Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think di! erently than other 

people, Entrepreneurship + eory and Practice, 1998, nr 13, s. 275-294.

3 R. Baron, T. Ward, Expanding entrepreneurial cognition’s toolbox: potential contributions from the " eld of cogni-

tive science, Entrepreneurship + eory and Practice, 2004, nr 28, s. 553-573.
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sunku poniżej przedstawione zostały podstawowe elementy procesu przedsiębiorczego. 
Badaczami akcentującymi centralną role w procesie przedsiębiorczym okazji bizneso-
wych są Shane i Vankataraman. Okazje przedsiębiorcze, de( niują oni jako „te sytuacje, 
w których nowe dobra, usługi, materiały, metody organizacyjne mogą być wprowadzo-
ne i sprzedane drożej niż koszt ich produkcji”4. 

Ryc. 1. Przedsiębiorczość jako proces 

W ujęciu Shane’a i współpracownika to, co inicjuje proces przedsiębiorczy to iden-
ty( kacja okazji. Poprzedza ona zawsze inne działanie przedsiębiorcy – założenie nowej 
( rmy, czy też wprowadzenie nowego produktu, dzięki któremu możliwe jest osiągnię-
cie korzyści ekonomicznych. Analizując różne kierunki badań nad przedsiębiorczością 
Shane’a i Vankataramana5 postulują, aby koncentrowały się one w trzech obszarach:

 źródłach okazji przedsiębiorczych;
 właściwościach jednostek, które odkrywają, oceniają i eksploatują okazje przedsię-

biorcze;
 właściwościach procesu odkrywania/identy( kowania, oceny i wykorzystania oka-

zji.
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną w sposób syntetyczny źródła 

i rodzaje okazji biznesowych.

2. Okazje przedsi biorcze – ród a i rodzaje

Badaczem, który dużo uwagi poświęcał problematyce okazji biznesowych był Pe-
ter Drucker. Jest on autorem typologii źródeł okazji przedsiębiorczych. Cztery pierwsze 
z tych źródeł tkwią wewnątrz przedsiębiorstw, zaś pozostałe trzy zlokalizowane są na 

4 G. Shane, S. Vankataraman, # e promise of entrepreneurship as " eld of research, Academy of Management 
Review, 2000, nr 25, s. 219.

5 Tamże, s. 223-224.
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zewnątrz przedsiębiorstw. Siedem potencjalnych źródeł okazji biznesowych zapropo-
nowanych przez P. Drucker przedstawia się następująco6:

TO, CO NIEOCZEKIWANE – może ono mieć postać niespodziewanego sukcesu 
lub też niepowodzenia;
NIEZGODNOŚCI – to rozbieżność, dysonans między tym, co jest, a tym, co po-
winno być, albo między tym, co jest a tym, co wszyscy zakładali;
POTRZEBY PROCESU – te okazje wynikają z doskonalenia już istniejącego pro-
cesu – wymiana słabego ogniwa np. robotyzacja;
STRUKTURA PRZEMYSŁU I RYNKU – zmiany w strukturze przemysłu lub ryn-
ku są poważnymi okazjami do innowacji biznesowych (np. historia rozwoju prze-
mysłu samochodowego);
DEMOGRAFIA – zmiany w populacji obejmujące np. zmiany liczebności, struktu-
ry, zatrudnienia, poziomu wykształcenia i dochodów ludności,
ZMIANY W SPOSOBACH SPOSTRZEGANIA – np. wszystkie wskaźniki zdro-
wotności wzrastają od wielu lat, a jednak nigdy dotychczas ludzie nie przejawiali 
tyle troski o zdrowie i tyle obaw – stanowi to potencjalną okazję przedsiębiorczą.
NOWA WIEDZA – w różnych dyscyplinach wiedzy.
Powszechnie akceptowaną typologią okazji biznesowych jest propozycja J. Schum-

peter wybitnego ekonomisty przypisującego istotne znaczenie przedsiębiorczości i przed-
siębiorcom w rozwoju gospodarczego społeczeństw. Pięć typów okazji biznesowych za-
proponowanych przez J. Schumpetera to:
1. Nowe produkty lub usługi;
2. Nowe technologie i metody produkcji;
3. Nowe rynki;
4. Nowe sposoby rozszerzania podaży istniejących zasobów;
5. Reorganizowanie przedsiębiorstw;

Każda z powyższych okazji przedsiębiorczych może mieć swoje źródła w jednym 
lub kilku spośród tych wskazanych przez P. Druckera i przedstawionych powyżej.

3. Charakterystyka poznawczych wymiarów sytuacji

Zanim przejdziemy do analizy właściwości procesów poznawczych przedsiębior-
ców wskażmy podstawowe cechy sytuacji, w której on funkcjonuje. Przedsiębiorca 
w przeciwieństwie do menedżera dużej ( rmy samodzielnie wykonuje bardzo różno-
rodne czynności od zaopatrzenia, marketingu po przyjmowanie pracowników. Wpro-
wadzając nowe produkty lub wchodząc na nowy rynek musi zmierzyć się z niepew-
nością. Źródeł niepewności, z którą styka się przedsiębiorca jest wiele – dotyczy ona 
możliwych zachowań konkurencji, możliwości pojawienia się nowych technologii, jak 
również zmian preferencji klientów. Informacje, z którymi ma do czynienia osoba kie-
rująca swoją ( rmą bardzo często są danymi wieloznacznymi i to jest kolejny czynnik 

6 P. Drucker, P. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004, 
s. 14-36.
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wpływający na charakter procesów poznawczych przedsiębiorcy. Przegląd literatury po-
zwala obok przedstawionych powyżej cech sytuacji, w której musi funkcjonować przed-
siębiorca wskazać jeszcze szereg innych właściwości, mogących wpływać na charak-
ter procesów poznawczych przedsiębiorców7. Poniższa lista to najczęściej wskazywane 
przez badaczy wymiary poznawcze sytuacji, w których funkcjonuje przedsiębiorca:

przeciążenie informacyjne,
duża niepewność,
złożoność,
zmienność,
nowość,
presja czasu,
silne emocje.
Menedżerowie dużych korporacji oczywiście funkcjonują również w sytuacjach 

o podobnych charakterystykach. Zabiegi projektowe powodują jednak, że ich natężenie 
jest mniejsze niż w sytuacji przedsiębiorcy. Tym, co ogranicza natężenie powyższych 
cech sytuacji w dużych organizacjach gospodarczych to zakresy kompetencji menedże-
rów oraz hierarchiczny charakter organizacji. Poszczególni menedżerowie mają okre-
ślone zakresy kompetencji związanych z ich stanowiskiem. Funkcjonując w zhierarchi-
zowanej organizacji mogą liczyć w szczególnie trudnych problemach na pomoc mery-
toryczną przełożonych wyższego szczebla.

Przedsiębiorcy działając w warunkach wielowymiarowej niepewności oraz presji 
czasowej, są niejako skazani na posługiwanie się wyrywkowymi i niepełnymi danymi. 
Taki stan rzeczy powoduje, że wykorzystanie myślenia analitycznego i systematycz-
nego w przypadku przedsiębiorców jest utrudnione. Można oczekiwać, że głównym 
rysem funkcjonowania poznawczego przedsiębiorców będzie myślenie heurystycz-
ne. Do stwierdzenia takiego upoważniają prace badaczy analizujących funkcjonowa-
nie jednostek w warunkach niepewności i sytuacjach o wymienionych powyżej ce-
chach8.  

4. Czy przedsi biorcy wyró niaj  si  w a ciwo ciami poznawczymi?

Duża złożoność problemów poznawczych, które musi rozwiązywać przedsiębior-
ca stawia przed nim wysokie wymagania, co do poziomu kompetencji poznawczych. 
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną rezultaty badań porównawczych 
przedsiębiorców i nie-przedsiębiorców w zakresie podstawowych właściwości poznaw-
czych - inteligencji, kreatywności i intuicji. W prezentowanych badaniach grupami po-
równawczymi dla przedsiębiorców byli menedżerowie dużych korporacji oraz różno-
rodne grupy pracowników.

7 R. Baron, T. Ward, Expanding entrepreneurial cognition’s toolbox: potential contributions from the " eld of cogni-

tive science, Entrepreneurship + eory and Practice, 2004, nr 28, s. 553-573.

8 A. Tversky, D. Kahneman, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, 1974, nr 185,  s. 1124-
1130.
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4.1. Inteligencja

Badania nad determinantami poziomu pracy, czy szerzej rozumianym sukcesem 
zawodowym wskazują na bardzo istotna rolę inteligencji. Poziom inteligencji ogólnej 
jest bardzo istotnym predykatorem sukcesu zawodowego9 10. Z racji tego, że przedsię-
biorcy funkcjonują w warunkach szczególnie trudnych poznawczo – dużej złożoności 
i niepewności informacyjnej – dla ich sukcesu duże znaczenie powinna mieć inteligen-
cja. Grupa badaczy holenderskich w obszernych analizach prześledziła związek róż-
nych wymiarów inteligencji  z rolą zawodową przedsiębiorcy w porównaniu z osobami 
zatrudnionymi w ( rmach na etatach. Opierając się na rezultatach badań nad związkiem 
różnych typów zdolności z efektywnością pracy skoncentrowali swą uwagę na siedmiu 
najważniejszych wymiarach inteligencji11. W tabeli 1 przedstawiono dane liczbowe po-
zwalające porównać przedsiębiorców i pracowników pod kątem różnych aspektów in-
teligencji.

Tabela 1. Poziom różnych wymiarów inteligencji w grupie przedsiębiorców i pracowników

Wymiary inteligencji
Pracownicy Przedsiębiorcy 

średnia
odchylenie 

standardowe
średnia

odchylenie 
standardowe

OGÓLNA INTELIGENCJA 4,99 1,09 5,16* 1,03
Zdolności werbalne 6,17 1,04 6,19 1,05
Zdolności matematyczne 5,41 1,19 5,39 1,14
Zdolności techniczne 5,21 1,65 5,68* 1,61
Zdolności liczbowe 5,20 1,34 5,17 1,28
Zdolności społeczne 4,54 2,97 4,89* 2,96
Zróżnicowanie zdolności 0,29 0,14 0,23* 0,14

* oznaczono istotne różnice między przedsiębiorcami i pracownikami

Analizy ilościowe przeprowadzone przez badaczy wskazują, że zgodnie z oczekiwa-
niami przedsiębiorcy w porównaniu z pracownikami charakteryzują się istotnie wyższą 
inteligencją ogólną. Wyróżniali się oni także wyższym poziomem zdolności technicz-
nych oraz poziomem zdolności społecznych. W przypadku pozostałych rodzajów in-
teligencji różnice pomiędzy porównywanymi grupami okazały się nieistotne. Poziom 
zróżnicowania analizowanych zdolności w grupie przedsiębiorców był istotnie mniej-
szy niż w grupie pracowników. Ten ostatni rezultat nie dziwi, bowiem funkcjonowanie 
przedsiębiorcy wymaga zbalansowanego poziomu różnych zdolności w o wiele więk-
szym stopniu niż różnego rodzaju specjalistów, którym w sukcesie pomagają określone-
go typu właściwości lub umiejętności. 

9 L. Gottfredson, Why g matters: # e complexity of everyday life. Intelligence, 1997, nr 24, s. 79-132.

10 J. Strelau, Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002, s. 267-272.

11 J. Hartog, J. Van der Sluis, M. Van Praag, M. (2007). Returns to Intelligence: Entrepreneurs versus Employee, 
University of Amsterdam, 2007,  (maszynopis), s. 1-24.
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Hartog ze współpracownikami12 przeanalizował również związek różnych wymia-
rów inteligencji z dochodami w grupie przedsiębiorców i pracowników. Okazało się, 
że w przypadku relacji inteligencji ogólnej i dochodu różnice miedzy pracownikami 
i przedsiębiorcami są duże. Przedsiębiorcy osiągają zdecydowanie większą korzyść (do-
chód) ze swojej inteligencji ogólnej niż pracownicy. Podobnie rzecz się ma z jeszcze 
dwoma rodzajami inteligencji. Inteligencja techniczna w obu grupach ma pozytywny 
związek z dochodem. Ale jest on istotnie silniejszy w grupie przedsiębiorców. Oznacza 
to, że ich dochód związany z tą zdolnością jest wyższy niż w grupie pracowników eta-
towych. Z analogicznym kierunkiem zależności mamy do czynienia w przypadku inte-
ligencji społecznej. To ostatnia relacja zgodna jest z badaniami wskazującymi, że waż-
nym czynnikiem sukcesu przedsiębiorczego są kompetencje społeczne13.

4.2. Kreatywno  

Klasyczna de( nicja Josepha A. Schumpetera14 określa przedsiębiorcę jako przede 
wszystkim twórcę i innowatora. Dla tego wybitnego ekonomisty przedsiębiorczość to 
proces zaburzania równowagi, a przedsiębiorca to twórczy destruktor. Badaczem przy-
pisującym innowacjom kluczowe znaczenie jest również wspomniany już wcześniej Pe-
ter Drucker15. W jego ujęciu innowacja to narzędzie przedsiębiorcze, które nadaje do-
tychczasowym zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa lub też tworzy nowe za-
soby związane z możliwością uzyskania wartości ekonomicznych.

Przedstawione na rycinie 2. trzy procesy opisują na różnych poziomach proces 
twórczy. Kolejność ich przedstawienia wskazuje na ich ważność dla założenia ( rmy lub 
wdrożenia nowej innowacji/produktu. Rysunek ten syntetycznie ujmuje to, co przed-
stawione zostało wcześniej, że dla przedsiębiorczości kluczowe znaczenie ma rozpozna-
nie okazji biznesowej lub stworzenie innowacji. 

Generacja pomysłów

Tworzenie nowych idei
Kreatywność

Tworzenie idei nie tylko 
nowych, lecz i potencjal-

nie użytecznych

Rozpoznawanie okazji

Rozpoznawanie, że po-
mysł nie tylko jest nowy 
i potencjalnie użyteczny, 
lecz również ma wartość 

ekonomiczną

      Wzrost znaczenia dla założenia % rm

Ryc. 2. Znaczenie różnych poziomów kreatywności dla przedsiębiorczości

12 Tamże,  s. 1-24. 

13 R. Baron, Psychological Perspectives on Entrepreneurship: Cognitive and Social Factors in Entrepreneurs’ Suc-

cess, Current Directions in Psychological Science, 2000, nr 9, s. 15-18.

14 J. Schumpeter, # e # eory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1935, 
s. 237.

15 P. Drucker, P. (2004).  Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studio Emka, Warszawa 2004, s. 11.
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Przyjrzyjmy się danym, czy potwierdzają one to, że przedsiębiorcy rzeczywiście 
wyróżniają się poziomem kreatywności. W badaniach nad różnicami indywidualnymi 
w zakresie kreatywności bardzo często wykorzystywana jest skala KAI Kirtona (Kir-

ton Adaption-Innovation). Skala ta liczy 32 itemy z pięciostopniową skalą odpowiedzi. 
W skład metody KAI wchodzą trzy podskalne – oryginalności, skuteczności, konfor-
mizmu. Możliwa rozpiętość wyników wynosi 32-160. Wysokie wyniki świadczą o stylu 
innowacyjnym, niskie o stylu adaptacyjnym.

Narzędzie to umożliwia określenie różnic w stylach funkcjonowania i podzielenie 
osób badanych na innowatorów i adaptatorów. Ci pierwsi preferują nagłe, istotne i re-
wolucyjne zmiany, ci drudzy zaś wolą zmiany stopniowe, ewolucyjne, polegające przede 
wszystkim na udoskonalaniu dotychczasowych rozwiązań.

Buttner i Gryskiewicz16 w swoich badaniach na losowo dobranych grupach ame-
rykańskich przedsiębiorców i menedżerów przeprowadzili porównanie poziomu inno-
wacyjności w obu badanych grupach. Do pomiaru poziomu innowacyjności wykorzy-
stano omówioną powyżej skalę KAI Kirtona. Ilościowe wskaźniki poziomu innowacyj-
ności w porównywanych grupach przedstawiono na wykresie 1. Poziom innowacyjno-
ści badanych przedsiębiorców w porównaniu do grupy menadżerów jest zdecydowanie 
wyższy (poziom istotności statystycznej wynosi p <.001). 

Kolejna para danych liczbowych na wykresie 1. odnosi się do danych uzyskanych 
w badaniach nad poziomem innowacyjności przedsiębiorców i pracowników17. Pomia-
ru innowacyjności dokonano podobnie jak i w poprzednim badaniu korzystając ze ska-
li KAI Kirtona. 

16 E. Buttner, N. Gryskiewicz, Entrepreneurs’ problem-solving styles: an empirical study using the Kirton Adap-

tion/Innovation theory, Journal of Small Business Management, 1993, nr 1, s. 22-31.

17 D. Engle, J. Mah, G.  Sadri,  An empirical comparison of entrepreneurs and employees: implication for innova-

tion. Creativity Research Journal, 1997, nr 10, s. 45-49.

Wykres 1. Poziom innowacyjności w różnych grupach
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Także w tym przypadku badani przedsiębiorcy charakteryzowali się wyższą innowa-
cyjnością niż osoby funkcjonujące w roli podwładnych. Różnica okazała się istotna staty-
stycznie na poziomie p<.01. Przedsiębiorcy więc w wyższym stopniu niż ich pracownicy 
charakteryzują się tendencją do wprowadzania „rewolucyjnych” zmian organizacyjnych 
– i to oni są podstawową siłą napędową dla różnego rodzaju innowacji technicznych.

Z kolei Stewart i współpracownicy18 w swoich badaniach dokonali porównania po-
ziomu kreatywności w dwóch grupach przedsiębiorców i w grupie menedżerów dużych 
korporacji. Szczególnie ważne dla tych badań jest to, że dostarczają one wiedzy o róż-
nicach w poziomie innowacyjności między różnymi typami przedsiębiorców. Pierwszy 
z typów to przedsiębiorcy nastawieni na dochód, określani w literaturze jako „rzemieśl-
nicy” (cra) men). Skoncentrowani są oni na realizacji celów ekonomicznych, pozwalają-
cych zaspokoić potrzebę ( nansowego bezpieczeństwa. Drugi typ to przedsiębiorcy na-
stawieni na rozwój, u których podejmowana aktywność odnosi się do wielu wyższych 
potrzeb – potrzeby osiągnięć, wpływu a nie tylko bezpieczeństwa ekonomicznego.

Do diagnozy poziomu kreatywności badacze ci wykorzystali popularny w USA, 
wielowymiarowy kwestionariusz Jackson Personalisty Inventory (JPI), w którym jedna 
ze skal służy do diagnozy poziomu kreatywności. Rezultaty ilościowe, dotyczące trzech 
porównywanych grup  zawiera wykres 2.

Zebrane dane empiryczne wskazują, że tylko przedsiębiorcy nastawieni na rozwój 
są zdecydowanie bardziej innowacyjni niż menedżerowie z dużych korporacji. Różni-
ca ta jest bardzo istotna statystycznie i wynosi p<.001. Ci przedsiębiorcy, którzy nasta-
wieni są na dochód, co prawda osiągnęli wyższy wynik niż menedżerowie w skalach 
innowacyjności, lecz różnica ta jest na granicy istotności statystycznej( p<.10). Okazali 
się też oni - co nie powinno dziwić w świetle wcześniej omówionych rezultatów badań 
- istotnie mniej innowacyjni niż przedsiębiorcy nastawieni na rozwój swojej ( rmy. 

18 W. Stewart, W. Watson, J. Carland, J. Carland, A proclivity for entrepreneurship: a comparision of entrepreneurs, 

small business owners, and corporate managers, Journal of Business Venturing, 1998, nr 14, s.189-214.

Wykres 2. Poziom kreatywności w dwóch grupach przedsiębiorców i menedżerów
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Przegląd danych porównawczych w zakresie poziomu innowacyjności w różnych 
grupach zakończmy rezultatami uzyskanymi przez Amesa i Runco19. Wykorzystując 
skalę do pomiaru poziomu myślenia dywergencyjnego, porównali oni grupę przedsię-
biorców odnoszących sukces z przedsiębiorcami bez sukcesu. Myślenie dywergencyjne 
to łatwość generowania dużej ilość różnorodnych pomysłów. Traktowane jest ono przez 
badaczy jako ważny wymiar myślenia twórczego. Wykorzystana przez Amesa i Runco 
skala Runco Ideational Behavior Scale liczy 23 pozycje z pięciostopniową skalą ocen. 
Uzyskane rezultaty przedstawione zostały na wykresie 3. Przedsiębiorcy odnoszący 
sukces okazali się osobami o wyższym poziomie myślenia dywergencyjnego w porów-
naniu z przedsiębiorcami bez większych sukcesów.

Przedstawione powyżej rezultaty badań empirycznych dostarczają spójnych da-
nych, wskazujących, że przedsiębiorcy charakteryzują się wyższym poziomem inno-
wacyjności niż menedżerowie. Ważnym aspektem prezentowanych badań jest to, że 
ujawniono w nich spójne wzorce różnic w porównywanych grupach badawczych przy 
wykorzystaniu różnych metod diagnozy kreatywności. Zebrane dane wskazują także, 
że poziom innowacyjności jest ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorczego. 

Wykres 3.  Porównanie poziomu myślenia dywergencyjnego w dwóch 

grupach przedsiębiorców

4.3. Intuicja 

Z przedstawionymi powyżej danymi o pozytywnym związku przedsiębiorczości 
z kreatywnością korespondują badania  Allinson, Chell i Hayesa20 nad intuicją w za-
chowaniach przedsiębiorczych. Przeprowadzone przez nich badania realizowane były 

19 M. Ames, M. Runco, Predicting entrepreneurship from ideation and divergent thinking,  Creativity and Innova-
tion Management, 2005, nr 14, s. 311-315.

20 C. Allinson, E. Chell, J. Hayes, Intuition and entrepreneurial behavior, European Journal of Work and Organi-
zational Psychology, 2000, nr 9, s. 31-43.
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w paradygmacie różnic indywidualnych w zakresie stylów poznawczych. Styl poznaw-
czy odnosi się do preferowanego sposobu gromadzenie, przetwarzania i oceniania in-
formacji. Badacze ci wyróżniają dwa jakościowo różne sposoby przetwarzania informa-
cji. Jeden z nich charakteryzowany jest jako szczegółowy, rygorystyczny, dedukcyjny, 
krytyczny określany jest mianem myślenia analitycznego. Z kolei drugi  opisywany jest 
jako całościowy, indukcyjny, rozproszony, dywergencyjny i twórczy, określany jest sty-
lem myślenia intuicyjnego. Badania porównawcze przeprowadzone zostały w grupach 
przedsiębiorców i menedżerów różnych szczebli. Badacze ci przewidywali, że przed-
siębiorcy będą charakteryzowali się wyższym poziomem intuicyjności myślenia niż 
ogólna populacja menedżerów oraz, że będą oni bardziej intuicyjni niż menedżerowie 
średniego szczebla. Do pomiaru różnic indywidualnych w zakresie myślenia wykorzy-
stano Cognitive Style Index (CSI) Allinson i Hayesa. Jest to metoda licząca 38 itemów 
z trzystopniową skalą odpowiedzi. Wysokie wyniki wskazują na analityczny styl, niskie 
na styl intuicyjny. Badania przeprowadzono w grupach przedsiębiorców i menedżerów 
brytyjskich.

Wykres 4. Wskaźniki intuicyjności w trzech grupach porównawczych

Przedstawione na wykresie dane liczbowe wskazują, że najwyższym poziomem 
myślenia intuicyjnego (im niższy wynik w CSI, tym wyższy poziom intuicji) charakte-
ryzowali się przedsiębiorcy. Najmniej intuicyjnym poziomem myślenia charakteryzo-
wali się menedżerowie średniego szczebla. 

Przedsiębiorcy charakteryzują się nie tylko wyższym poziomem innowacyjności 
związanym z preferowaniem dużych istotnych zmian ale również intuicyjnym słabiej 
ustrukturalizowanym stylem myślenia.
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5. Poziom kreatywno  a ró nice w funkcjonowaniu przedsi biorców

Badania nad właściwościami poznawczymi przedsiębiorców i różnicach w ich za-
kresie w porównaniu z menedżerami ujawniły, że niektóre z tych właściwości mają 
istotny wpływ na sposób funkcjonowania i działania przedsiębiorców. 

Badanie Buttner i Gryszkiewicz 21 poświęcone poziomowi innowacyjności przed-
siębiorców ujawniły szereg ciekawych zależności. Okazało się, że poziom innowacyj-
ności mierzony skalą KAI przedsiębiorców „młodych” (kierujących założoną ( rmą 
mniej niż 2 lata) i przedsiębiorców „starych” ( kierujących ( rmę powyżej 8 lat) różni 
się. Przedsiębiorcy „młodzi” mieli istotnie wyższy poziom innowacyjności, niż przed-
siębiorcy „starzy”.  Analizy przeprowadzone przez Buttnera i współpracownika wyka-
zały także, że wysoki poziom innowacyjności charakteryzował przedsiębiorców, którzy 
założyli więcej niż dwie ( rmy. Analogicznie przedsiębiorcy „innowatorzy” ( wysoki wy-
nik w skali KAI) mieli dwukrotnie więcej założonych przez siebie ( rm niż przedsiębior-
cy „adaptatorzy”. Zestawienie przedstawionych powyżej rezultatów zawiera tabela 2.

Tabela 2. Poziom innowacyjności w różnych grupach przedsiębiorców

Przedsiębiorca 

„Nowy”  < 2 lat

Przedsiębiorca 

„Stary” >8 lat

Istotność różnic

p

innowacyjność 118.3 110.8 .05
Założenie tylko 

jednej % rmy

Założone 

2 lub więcej % rm

innowacyjność 110.7 122.6 .01
Niska 

innowacyjność

adaptator

Wysoka 

innowacyjność

innowator

Ilość założonych ( rm 1.2 2.4 .03

Ciavarella z zespołem współpracowników 22 analizował także związek właściwości 
osobowościowych przedsiębiorców z czasem kierowania przez nich założoną ( rmą. Ba-
dacze ci skoncentrowali się na czynnikach osobowościowych „wielkiej piątki”.

To, co interesowało badaczy to uzyskanie odpowiedzi, czy i które cechy osobowo-
ści mają związek z czasem kierowania osobiście przez założyciela ( rmą. Drugie pytanie 
było sformułowane bardziej rygorystycznie – badacze chcieli określić siłę związku cech 
osobowości, z co najmniej ośmioletnim czasem kierowania założoną ( rmą. Interesu-
jące nas dane liczbowe przedstawiono w tabeli 3. –zawiera ona współczynniki  analizy 
regresji wielokrotnej. 

Tylko dwie z pięciu podstawowych cech osobowości ujawniły związek z czasem 
kierowania założoną ( rmą przez przedsiębiorców. Jedna to sumienność, zaś druga in-

21 E. Buttner, N. Gryskiewicz,  Entrepreneurs’ problem-solving styles: an empirical study using the Kirton Adap-

tion/Innovation theory. Journal of Small Business Management, 1993, nr 1, s. 24-29.

22 M. Ciavarella, A. Buchholz, C. Riordan, R. Gatewood, G. Stokes, # e big " ve and venture survival: is there 

a linkage? Journal of Business Venturing, 2004, nr 19, s. 465-483.
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teresująca nas szczególnie to „otwartość na nowe doświadczenia” zbliżona jest bowiem 
ona do analizowanego przez nas poziomu innowacyjności. Ta cecha „wielkiej piątki” 
odnosi się do różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym dotyczącym 
preferencji nowych informacji. Dane zawarte w ostatnim wierszu tabeli 3. wskazują, 
że im wyższa „otwartość na doświadczenia” przedsiębiorcy, tym krótszy czas kierowa-
nia założoną przez siebie ( rmą. Podobny kierunek zależności wystąpił w drugim ob-
szarze analizy. Im wyższym poziomem „otwartości na doświadczenia” charakteryzuje 
się przedsiębiorca, tym mniejsze szanse, że będzie on samodzielnie nią kierował przez 
co najmniej osiem lat. Rezultaty te są spójne z przedstawionymi wcześniej badaniami 
Buttner i Gryszkiewicza.. 

Tabela 3. Związek cech osobowości z czasem kierowania % rmą przez jej założyciela

Wymiary osobowości
Czas kierowania ( rmą

przez założyciela

Czy ( rma przetrwała 8 lat 
kierowana przez 

założyciela?
β Test Walda Β Test Walda

Ekstrawersja ,11 ,10 - 13 ,06
Stabilność emocjonalna ,16 ,24 ,47 ,66
Ugodowość ,36 1,8 ,51 1,44
Sumienność ,91 6,67* 1,24 4,63*
Otwartość na doświadczenia -,59 3,25* -1,14 4,18*

Trzecie z prezentowanych badań dotyczyło problematyki związanej z modelem 
dopasowania jednostki do warunków organizacyjnych. W zrealizowanym badaniu 
uczestniczyło 159 amerykańskich przedsiębiorców-założycieli, kierujących małymi ( r-
mami high-tech. Przedmiotem badań K. Brighama z zespołem 23 była analiza związków 
pomiędzy właściwościami jednostki, charakterystyką struktury ( rmy i poziomem od-
czuwanej satysfakcji i natężenia intencji rezygnacji z kierowania założoną ( rmą. W ba-
daniach badacze skoncentrowali swoją uwagę na różnicach w zakresie preferowane-
go stylu decyzyjnego analityczny vs. intuicyjny. Diagnozy w tym zakresie dokonano 
wykorzystując omówioną wcześniej metodę Cognitive Style Index (CSI). Wzięto także 
pod uwagę dwa typy struktury organizacyjnej. Firmy o silnej strukturze organizacyjnej, 
charakteryzują się wyraźnie rozdzielonymi zakresami kompetencji i odpowiedzialności 
oraz ściśle określonymi procedurami. Z kolei słaba struktura organizacyjna cechuje się 
brakiem określonych precyzyjnie zakresów kompetencji i konsekwentnie przestrzega-
nych reguł, zasad i procedur. Wykres 5. ilustruje interakcje stylu poznawczego z czynni-
kami organizacyjnymi i poziomu satysfakcji z kierowania ( rmą. 

23 K. Brigham, J. De Castro, D. Shepherd, A person-organization " t model of owner-managers’ cognitive style and 

organizational demands. Entrepreneurship + eory and Practice, 2007, nr 31, s. 29-51.
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Wykres 5. Interakcja czynników organizacyjnych i stylów poznawczych 

a poziom satysfakcji z zarządzania % rmą.

W warunkach słabej struktury organizacyjnej preferujący intuicje założyciele do-
świadczają wyższej satysfakcji z zarządzania własną ( rmą. Z kolei w sytuacji silnej 
struktury organizacyjnej bardziej usatysfakcjonowani z funkcjonowania w niej są za-
łożyciele analityczni. 

Drugą z analizowanych zmiennych były intencje rezygnacji z kierowania ( rmą 
przez przedsiębiorców założycieli. Interakcyjny związek pomiędzy analizowanymi 
zmiennymi przedstawiono na wykresie 6. W warunkach słabej struktury organizacyj-
nej analityczni przedsiębiorcy założyciele ujawniają silniej niż intuicyjni intencje rezyg-
nacji z kierowania swoją ( rmą. Z odwrotnym układem zależności mamy do czynienia 
w warunkach silnej struktury organizacyjnej. W takich warunkach intuicyjni założy-
ciele wyrażają silniej intencje rezygnacji z zarządzania swoją ( rmą.

Wykres 6. Interakcja zmiennych organizacyjnych i indywidualnych stylów poznawczych 
a natężenie intencji rezygnacji z kierowania ( rmą
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5.1. Podsumowanie 

Rozpatrywanie przedsiębiorczości jako procesu identy( kowania, oceniania i eks-
ploatacji okazji biznesowych wskazuje na istotne znaczenie właściwości poznawczych, 
związanych z przetwarzaniem informacji w sprawnym funkcjonowaniu przedsię-
biorców. Przedstawione powyżej dane empiryczne w sposób bardzo spójny wskazu-
ją, że właściwości poznawcze takie jak poziom inteligencji, poziom innowacyjności 
i myślenia intuicyjnego w wyższym stopniu charakteryzują przedsiębiorców niż mene-
dżerów i osoby z innych grup porównawczych. Wysoki poziom wspomnianych właś-
ciwości poznawczych odróżnia także przedsiębiorców z sukcesem od tych bez istot-
nego sukcesu. Powyższe wnioski, wynikające z rezultatów wybranych badań znajdu-
ją silne poparcie w syntetycznych współczynnikach metaanalizy. Najogólniej mówiąc 
badania metaanalityczne dostarczają informacji o powtarzalności w dotychczasowych 
badaniach wykrytych zależności. W obrębie analizowanych zależności przeprowadzo-
ne metaanalizy24 wskazują, że przedsiębiorcy są bardziej kreatywni niż pozostali ludzie 
(współczynnik metaanalizy, r=.235). Wykazały one również, że cecha innowacyjności 
przedsiębiorcy jest pozytywnie związane z sukcesem przedsiębiorczym (r=.273).

Badania wskazują, także, że różnice indywidualne w poziomie kreatywności znaj-
dują odbicie w odmiennych sposobach funkcjonowania przedsiębiorców. Ci o wysokim 
poziomie kreatywności, ale i o dużej „otwartości na nowe doświadczenia” zakładają 
więcej ( rm, krócej nimi kierują lub szybciej je sprzedają. „Otwarci na nowe doświad-
czenia” przedsiębiorcy założyciele w momencie, gdy założona przez nich ( rma już się 
ustabilizuje i jej struktura będzie bardziej sztywna, a działanie zostanie ujęte w pro-
cedury tracą nią zainteresowanie. Skłonni są ją sprzedać lub zatrudnić menedżera, 
a sami koncentrują się na poszukiwaniu kolejnej okazji biznesowej. W tabeli 4. przed-
stawione zostały syntetyczne charakterystyki osób o niskim i wysokim poziomie in-
nowacyjności.

Tabela 4. Charakterystyka jednostek o wysokim i niskim poziomie kreatywności 

Adaptator
niski poziom innowacyjności

Innowator
wysoki poziom innowacyjności

Rozwiązywanie 
problemu

Do zadanego problemu poszukuje 
sposobów jego najskuteczniejszego 
rozwiązania

Rede( niuje problem, starając się 
przełamać wstępne, de( nicyjne 
założenia (ograniczenia) i dąży do 
znalezienia rozwiązania lepsze

Rozwiązania 

Podaje rozwiązania dobrze przemy-
ślane, wystarczające do rozwiązania 
problemu, lecz często zawodzące 
w obliczu występujących przeszkód

Generuje nieoczywiste idee, często 
nieakceptowane przez innych, lecz 
często zawierające rozwiązanie nie-
rozwiązalnego problemu

24 A. Rauch, M. Frese, Let’s put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis personality 

traits, business creation, and success,  European Journal of Work and Organizational Psychology, 2007, nr 16, 
s. 353-385.
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Sposób 
postępowania

Preferuje dobrze ustrukturalizowa-
ne sytuacje, jest dobry we wprowa-
dzaniu nowych elementów do ist-
niejących sposobów postępowania

Preferuje słabo zde( niowane sytua-
cje, wymagające wykorzystania no-
wych informacji czy zmiany, gotów 
jest zaakceptować duże ryzyko

Dopasowanie 
do sytuacji

Sprawnie funkcjonuje w stabil-
nym otoczeniu, lecz ma trudno-
ści z funkcjonowaniem w sytuacji 
zmian

Zachowuje się elastycznie w czasie 
zmian, lecz miewa trudności z pra-
cą w niezmiennych/ściśle ustruktu-
ralizowanych obszarach funkcjono-
wania organizacji 

6. My lenie heurystyczne przedsi biorców

Konieczność funkcjonowania poznawczego w warunkach dużej niepewności, 
zmienności informacji i presji czasu przez przedsiębiorców wymusza heurystyczny 
sposób myślenia. Polega on na wykorzystaniu wielorakich heurystyk przy rozwiązy-
waniu problemów . Podstawowe z nich to heurystyki reprezentatywności, dostępności 
i kotwiczenia25. Pierwsza z nich polega na formułowaniu sądów na podstawie wyryw-
kowych, niesystematycznych informacji, przy jednoczesnym ignorowaniu informacji 
statystycznych. Posługując się drugą z heurystyką za bardziej prawdopodobne uważa-
my te zdarzenia, które są łatwiejsze do wydobycia z pamięci. A szybciej przypominamy 
sobie informacje konkretne, wyraziste oraz nasycone emocjonalnie. Dlatego też tego 
typu informacje uznajemy za bardziej prawdopodobne lub częstsze. 

Heurystyka kotwiczenia polega na przypisywaniu szczególnego znaczenia pierw-
szym informacjom. To one w największy sposób wpływają na nasze oceny. Kolejne, 
późniejsze informacje są ignorowane lub przepuszczane przez ( ltr pierwszej informa-
cji – np. „inteligentny leń” i „leń, choć inteligentny”. Spośród tych dwóch wyrażeń to 
pierwsze interpretowane bywa jako bardziej pozytywne.

Omówione powyżej heurystyki są prostymi narzędziami radzenia sobie przez nasz 
umysł z niepewnością i złożonością informacyjną. Zaangażowanie systematycznego 
analitycznego myślenia w sytuacjach niepewności i presji czasu powodowałoby opóź-
nienia podjęcia działania lub zaniechania go z powodu braku informacji. Posługiwanie 
się przedstawionymi wcześniej heurystykami może być co prawda przyczyną wielu błę-
dów, lecz ich walorem jest to, że pozwalają radzić sobie z bardzo dużą niepewnością i co 
nie jest bez znaczenia, są łatwe w użyciu.

W dalszej części przedstawione zostaną rezultaty badań wskazujących, że charakte-
rystycznym rysem myślenia przedsiębiorców jest jego heurystyczny charakter. Odróż-
nia to ich od menedżerów dużych organizacji. Omówione zostaną typowe dla przedsię-
biorców inklinacje poznawcze, heurystyki i ich znaczenie w funkcjonowaniu poznaw-
czym. 

25 A. Tversky, D. Kahneman, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, 1974, nr 185, s. 1124-
1130.
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6.1. Optymizm jako w a ciwo  my lenia przedsi biorców

L. Palich i D. Bagby26 w jednym z badań dokonali porównania procesu oceny sytu-
acji biznesowych w grupie przedsiębiorców i menedżerów. W badaniach wykorzystano 
metodę scenariuszy biznesowych – opis zawiera informacje o wewnętrznych aspektach 
przedsiębiorstwa oraz o warunkach zewnętrznych, w których ono funkcjonuje. Pole-
cono uczestnikom przeprowadzenie analizy SWOT - podstawowego narzędzia analizy 
strategicznej. W analizie tej dokonuje się oceny: 

 Silne strony - Strengths (S)
 Słabe strony -Weaknesses (W)
 Okazje/możliwości - Opportunity (O)
 Zagrożenia - # reats (T) 
Oprócz oszacowania tych czterech parametrów sytuacji biznesowej badani mieli 

określić szanse na poprawienie/pogorszenie się sytuacji analizowanego przedsięwzięcia 
biznesowego w przyszłości. Wartości średnie ocenianych aspektów w grupie przedsię-
biorców i menedżerów przedstawiono w tabeli 5.

 
Tabela 5. Ocena przedsięwzięć biznesowych przez menedżerów i przedsiębiorców

Przedsiębiorcy Menedżerowie
Poziom istotności 

różnic
Silne strony/słabości 1,48 0,84 ,05
Okazje/zagrożenia 1,89 1,18 ,05
Poprawa/pogorszenie 1,71 0,67 ,001

Wskaźniki liczbowe w sposób wyrazisty wskazują, że w porównaniu do menedże-
rów przedsiębiorcy okazali się bardziej optymistyczni w swojej ocenie analizowanych 
przykładów. W przedstawionych scenariuszach dostrzegali istotnie więcej silnych stron 
niż menedżerowie. Ci ostatni dostrzegali więcej zagrożeń. Podobnie rzecz się mia-
ła w przypadku oceny otoczenia zewnętrznego. Tutaj także przedsiębiorcy dostrzega-
li więcej szans niż zagrożeń, na które z kolei bardziej uwrażliwieni byli menedżero-
wie. Jeszcze bardziej wyraziście te różnice ujawniły się przy ocenie tego, co zdarzy się 
w przyszłości. Tutaj przedsiębiorcy oceniali wysoko możliwość poprawy sytuacji i kon-
dycji ( rmy, z kolei menedżerowie byli zdecydowanie bardziej pesymistyczni – obawiali 
się, że sytuacja ( rmy się pogorszy. Rezultaty omówionego badania wskazują, że przed-
siębiorcy są bardziej ukierunkowani na dostrzeganie potencjalnych korzyści i silnych 
stronach w przeciwieństwie do menedżerów, którzy są bardziej uwrażliwieni na słabo-
ści i zagrożenia. 

Wiele innych badań wskazuje, że przedsiębiorcy jako grupa charakteryzują się 
wyższym niż menedżerowie poziomem dyspozycyjnego optymizmu, który rozumia-
ny jest jako zgeneralizowane oczekiwanie, że korzystne dla nas zdarzenia w przyszłości 

26 L. Palich, D. Bagby, Using theory to explain entrepreneurial risk-taking: challenging conventional wisdom, Jour-
nal of Business Venturing, 1995, nr 10, s. 425-438.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

159

bądą bardziej prawdopodobne niż niekorzystne. W jednym z badań poproszono przed-
siębiorców o oszacowanie szans na sukces ich ( rmy oraz innych podobnych ( rm tej sa-
mej branży. Przedsiębiorcy uważali, że mają prawie dwukrotnie większe szanse na suk-
ces niż inni. Analizy zebranych danych w toku ponad 25 lat badań wyraźnie wskazują, 
że optymizm jest silnie skojarzony z sukcesem przedsiębiorców 27.

6.2. Nadmierna pewno  wiedzy

Kolejną inklinacją poznawczą jest  nadmierna pewność dotycząca trafności formu-
łowanych sądów, ocen lub posiadanej wiedzy. Ludzie są bardziej pewni swojej wiedzy 
niż odzwierciedla to rzeczywista trafność formułowanych przez nich sądów, czy odpo-
wiedzi. Busenitz i Barney 28 wykazali, że przedsiębiorcy w większym stopniu są nad-
miernie pewni swojej wiedzy niż menedżerowie. Zadając badanym pytanie z wiedzy 
ogólnej prosili o wskazanie poprawnej odpowiedzi i oszacowanie swojej pewności, że 
jest ona trafna. Syntetyczne rezultaty porównawcze badanych grup zawiera wykres 5.

Wykres 7. Poziom pewności wiedzy przedsiębiorców i menedżerów

Linia ciągła ilustruje dobrze skalibrowaną wiedzę, oznaczającą, że formułowana 
przez badanych pewność odpowiada proporcji poprawnych odpowiedzi. Linia ilustru-
jąca stopień skalibrowania wiedzy w grupie przedsiębiorców znajduje się zdecydowanie 
poniżej linii zupełnej kalibracji, świadczy to o ich nadmiernej pewności wiedzy w po-
równaniu do grupy menedżerów.

27 F. Crane, E. Crane, Dispositional optimism and entrepreneurial success, + e Psychologist- Manager Journal, 
2007, nr 10,  s. 13-25.

28 L. Beusenitz, J. Barney, Di! erences between entrepreneurs and managers in large organizations: biases and 

heuristics in strategic decision-making, Journal of Business Venturing, 1997, nr 12, s. 9-30
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Wskaźniki poziomu nadmiernej pewności w grupie przedsiębiorców i menedże-
rów zatrudnionych w dużych ( rmach przedstawiono na wykresie 8 29. Widoczne różni-
ce w poziomie nadmiernej pewności pomiędzy grupami są istotne statystycznie (p<.05). 
Nadmierna pewność wiedzy, formułowanych sądów przez przedsiębiorców jest w spój-
ny sposób potwierdzana w wielu badaniach30. 

Wykres 8. Wskaźniki nadmiernej pewności przedsiębiorców i menedżerów.

W innych  badaniach wykazano z kolei, że poziom nadmiernej pewność wiedzy 
ma wpływ na podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców w słabo ustrukturalizowa-
nych sytuacjach. M. Simon i S. Houghton przeanalizowali związek nadmiernej pew-
ności formułowanych sądów z typem produktowych innowacji wprowadzanych przez 
przedsiębiorców 31. Okazało się, że przedsiębiorcy charakteryzujący się wyższym pozio-
mem nadmiernej pewności wiedzy wprowadzali do produkcji bardziej innowacyjne, 
czyli ryzykowne produkty. Przedsiębiorcy z dobrze skalibrowaną wiedzą, czyli brakiem 
nadmiernej pewności wdrażali do produkcji produkty nieznacznie tylko zmody( kowa-
ne w stosunku do dotychczasowych.

6.3. Inklinacje poznawcze a percepcja ryzyka przez przedsi biorców

Przedsiębiorczość łączona jest często z podejmowaniem ryzyka. Wybitny amery-
kański ekonomista Frank Knight wręcz uważał, że przedsiębiorca to osoba skłonna do 
podejmowania ryzyka i funkcjonowania w warunkach niepewności 32. Dotychczasowe 

29 L. Busenitz, Entrepreneurial Risk and Strategic Decision Making, + e Journal of Applied Behavioral Science, 
35, 3, 325-340.

30 D. Forbes, Are some entrepreneurs more overcon" dent then others? Journal of Business Venturing, 2005, nr 20, 
s. 623-640.

31 M. Simon, S. Houghton, # e relationship between overcon" dence and the introduction of risky products: evi-

dence from a " eld study, Academy of Management Journal, 2003, nr 46, 2, s.139-149.

32 F. Knight, Risk, Uncertainty and Pro" t, University Of Chicago Press, Chicago 1925/1971.
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rezultaty badań nie dostarczają rozstrzygających dowód, że przedsiębiorcy charakte-
ryzują się rzeczywiście wyższą skłonnością do podejmowania ryzyka. Być może więc 
przedsiębiorcy podejmują bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, nie z powodu prefero-
wania wyższego poziomu ryzyka, a z powodu różnic w percepcji ryzyka. Działania oce-
nione przez innych jako ryzykowne oni spostrzegają jako mniej ryzykowne. Niektórzy 
z badaczy dowodzą, że proces decyzyjny podatny na poznawcze inklinacje może do-
prowadzać do percepcji mniejszego ryzyka33. Poznawcze inklinacje rozumiane są jako 
skłonność do posługiwania się specy( cznymi heurystykami poznawczymi.

Badania Simona i współpracowników34 poświęcone były roli inklinacji i heurystyk 
poznawczych w percepcji ryzyka oraz decyzjom o założeniu ( rmy. Badacze wzięli pod 
uwagę dwie inklinacje poznawcze.

Pierwsza z tych inklinacji poznawczych to opisana przez E. Langer iluzja kontroli. 
Dowiedziono, że ludzie, którym proponowano obstawianie zakładu rzutu monetą, byli 
skłonni obstawiać o wiele większe stawki w przypadku, kiedy rzutu monetą jeszcze nie 
wykonano. Kiedy rzut monetą się już odbył, wartość zakładu była mniejsza. Obstawia-
jący zachowywali się tak, jakby mieli jakikolwiek wpływ na rezultat - a w rzeczywistości 
to poczucie kontroli jest iluzją. Badania empiryczne dostarczyły danych dotyczących 
warunków, czynników nasilających wystąpienie iluzji kontroli 35. Poniżej przedstawione 
zostały najistotniejsze z nich:
1. aktywny wybór – np. wybieranie samodzielne numerów w Lotto,
2. sekwencja rezultatów – pozytywne rezultaty pierwszych decyzji dają większe po-

czucie iluzorycznej kontroli niż w przypadku negatywnych rezultatów,
3. znajomość zagadnienia – im bardziej znane zagadnienie, tym większe poczucie, 

że je kontrolujemy,
4. aktywne zaangażowanie – ktoś, kto w znaczącym stopniu uczestniczy w jakimś 

przedsięwzięciu, ma odpowiednio silniejsze poczucie kontrolowania tego zdarzenia.
Druga z uwzględnionych w badaniu inklinacji wiąże się z heurystyką reprezenta-

tywności, a precyzyjnie rzecz ujmując z jeden z jej przejawów – prawem małych liczb. 
Heurystyka reprezentatywności polega na tym, że jednostka formułuje sądy, oceny 
w oparciu o kilka informacji, ignorując jednocześnie dostępne dane statystyczne. Sta-
tystyczne prawo wielkich liczb nakazuje kierować się danymi statystycznymi, a ludzie 
równie chętnie posługują się „prawem małych liczb” zrównując z danymi statystycz-
nymi informacje jednostkowe, ale wyraziste. Na przykład informacja, że „80 % produ-
centów z branży metalowej poniosło stratę”, może mieć mniejszą wartość informacyjną 
niż informacja, że „Jan Kowalski właściciel zakładu z branży metalowej ma takie same 
dochody jak w poprzednim roku”. Inklinacja „prawo małych liczb” wiąże się z przece-

33 A. Tversky, D. Kahneman, Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, 1974, nr 185, s. 1124 
– 1130.

34 M. Simon, S. Houghton, K. Aquino, Cognitive biases, risk perception, and venture formation: how individuals 

decide to start companies. Journal of Business Venturing, 1999, nr 15, 113-134.

35 E. Langer, # e illusion of control, Journal of Personality and Social Psychology, nr 32, s. 311-328.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

162

nianiem wartości informacyjnej i preferowaniu pojedynczych informacji w opozycji do 
danych statystycznych.

Busenitz36 w badaniu procesu decyzyjnego w warunkach ryzyka przedsiębiorców 
i menedżerów wykazał, że menedżerowie z dużych ( rm w zdecydowanie rzadziej po-
sługują się heurystyką reprezentatywności niż przedsiębiorcy (różnica jest statystycznie 
istotna na poziomie p<.001). Wykres 9. wskazuje, że wskaźnik posługiwania się - omó-
wionym powyżej - „prawem małych liczb” w przypadku przedsiębiorców jest ponad 
dwukrotnie większy niż w grupie menedżerów zatrudnionych w dużych korporacjach.

Wykres 9.  Wykorzystanie heurystyki reprezentatywności 

przez przedsiębiorców i menedżerów.

Po przedstawieniu istoty dwóch podstawowych inklinacji poznawczych przedsta-
wiona zostanie ich rola w percepcji ryzyka i w formułowaniu decyzji o założeniu ( rmy. 
Simon, Houghton i Aquino 37 w swoich badaniach stwierdzili, że posługiwanie się heu-
rystyką reprezentatywności (prawo małych liczb) jak i uleganie iluzji posiadania kon-
troli wpływa na spostrzeganie poziomu ryzyka. Innymi słowy im silniej przedsiębiorca 
jest skłonny do formułowania sądów w oparciu o nieliczne, wyraziste informacje i im 
bardziej jest przekonany o możliwości wywierania wpływu na bieg zdarzeń, tym spo-
strzega ryzyko jako mniejsze. Percepcja niskiego poziomu ryzyka skłania do podjęcia 
decyzji o założeniu ( rmy. Ujawnione w badaniu związki przedstawia rycina 2.

Przedstawione na rycinie związki wskazują, że im silniejsze natężenie badanych 
inklinacji poznawczych tym niższy poziom spostrzeganego ryzyka, co z kolei skutkuje 

36 L. Busenitz, Entrepreneurial Risk and Strategic Decision Making, + e Journal of Applied Behavioral Science, 
1999, nr 35, s. 325-340.

37 M. Simon, S. Houghton, K. Aquino, Cognitive biases, risk perception, and venture formation: how individuals 

decide to start companies,  Journal of Business Venturing, 1999, nr 15, s. 113-134.
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większa skłonnością do podjęcia decyzji o założeniu ( rmy. Ten układ zależności ilustru-
je pośredni wpływ inklinacji poznawczych na decyzje przedsiębiorców (linie przerywa-
ne na rycinie). Uwzględnione w badaniu dwie inklinacje poznawcze wpływają również 
w sposób bezpośredni sposób na decyzje o założeniu ( rmy (linie ciągłe). Analizy regre-
sji wielokrotnej dowodzą, że w oparciu o poziom iluzji kontroli i natężenie posługiwa-
nia się prawem małych liczb trafnie można przewidywać czy zostanie podjęta decyzja 
o założeniu ( rmy. Im wyższe natężenie wspomnianych dwóch inklinacji tym bardziej 
prawdopodobna jest tego typu decyzja.

Rycina 2. Wpływ inklinacji poznawczych na percepcje ryzyka i decyzję o założeniu % rmy

Jak już wspominaliśmy, proces przedsiębiorczy zawiera różne formy aktywności 
związanej z dostrzeżeniem okazji i podjęciem działań umożliwiających jej eksploata-
cje. W prezentowanym poniżej badaniu analizowana była rola czynników poznawczych 
w procesie oceny okazji biznesowych 38. Podobnie jak i w poprzednim badaniu badacze 
skoncentrowali swoja uwagę na dwóch inklinacjach poznawczych - iluzji kontroli i wie-
rze w prawo małych liczb – i ich wpływie na proces ewaluacji okazji biznesowej. Na ry-
cinie 3. przedstawiono ujawnione związki empiryczne. Okazało się, że przedsiębiorcy 
charakteryzujący się silniejszą wiarą w prawo małych liczb pozytywniej oceniali okazję 
biznesową – ujawnił się, więc bezpośredni związek tej inklinacji z pozytywnością oce-
ny okazji przedsiębiorczej. W przypadku inklinacji „iluzja kontroli” ujawnił się tylko 
pośredni jej związek z oceną okazji. Okazało się, że im wyższe złudzenie kontroli, tym 
niższa percepcja ryzyka związanego z ocenianą okazją. Niska ocena ryzyka wiązała się 
zaś z wysoka oceną okazji.

Przedstawione dane wskazują, na istotną rolę inklinacji poznawczych w procesie 
percepcji ryzyka i w procesie podejmowania decyzji oraz formułowania ocen przez 
przedsiębiorców. Poziom przekonania o posiadaniu kontroli nad zdarzeniami oraz 
heurystyka reprezentatywności mają wpływ na spostrzeganie poziomu ryzyka przed-
siębiorców. Te dwie właściwości wpływając na percepcję ryzyka w sposób pośredni wy-
wierają wpływ na proces podejmowania ryzykownych decyzji. Ponadto wpływają one 

38 H. Keh, M. Foo, B. Lim, Opportunity evaluation under risky conditions: the cognitive processes of entrepreneurs, 
Entrepreneurship + eory and Practice, 2002, Winter, s. 125-148.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

164

bezpośrednio na decyzje np. dotyczące założenia ( rmy czy też oceny atrakcyjności oka-
zji przedsiębiorczych. 

Rycina 3. Wpływ inklinacji poznawczych na percepcję ryzyka i ocenę okazji biznesowych

Interesujących danych o spostrzeganiu i zarządzaniu ryzykiem dostarczają, także 
badania przeprowadzone przez K. Sarasvathy’go wraz z H. Simonem 39. Wykorzystu-
jąc technikę „głośnego myślenia” badacze ci prześledzili sposób zarządzania ryzykiem 
przez bankierów i przedsiębiorców. Specy( ka podejścia do zarządzania ryzykiem w po-
równywanych grupach przedstawiona została na rycinie 4.

Rycina 4. Różnice w postępowaniu w sytuacjach ryzyka między 

przedsiębiorcami i bankierami

Przedsiębiorcy zaczynają od ustalenia akceptowanego poziomu ryzyka, a następ-
nie obmyślają sposoby działań pozwalających na wzrost zysku, przy zaakceptowanym 
poziomem ryzyka. W przypadku zarządzania ryzykiem przez bankierów mamy do czy-
nienia z odmiennym podejściem. W pierwszym etapie określają oni poziom akcepto-

39 D. Sarasvathy, H. Simon, L. Lave, Perceiving and managing business risks: di! erences between entrepreneurs 

and bankers,  Journal of Economic Behavior & Organization, 1998, nr 33, s. 207-225.
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wanego dochodu i planują osiągnięcie go poprzez podejmowanie różnych działań za-
bezpieczających ich przed potencjalnym ryzykiem. 

W postępowaniu przedstawicieli obu grup w sytuacji zarządzania ryzykiem wyróż-
nić można dwie podstawowe fazy w zarządzaniu ryzykiem. Przedstawione zostały one 
na rycinie 4. Przedsiębiorcy dla ustalonego poziomu ryzyka starają się zwiększyć pole 
problemowe by stworzyć sobie warunki do zwiększenia dochodu. Z kolei bankierzy dla 
ustalonego poziomu pochodu starają się zmniejszyć pole problemowe redukując po-
ziom ryzyka. Badanie to, także wskazuje więc na specy( kę poznawczego funkcjonowa-
nia przedsiębiorców.

7. Podsumowanie

Obserwowany obecnie dynamiczny rozwój badań nad procesami poznawczymi 
przedsiębiorców interpretowany bywa przez licznych badaczy jako renesans zaintere-
sowania „ludzką stroną przedsiębiorczości” 40. Analizy teoretyczne i badania empirycz-
ne skoncentrowane na procesach poznawczych starają się w systematyczny sposób wy-
jaśnić rolę jednostki w procesie przedsiębiorczym. Na szczególne znaczenie jednost-
ki w procesie odkrywania i eksploatacji okazji przedsiębiorczych wskazują S. Shane 
i S. Vankataraman 41. Postulują oni skoncentrowanie badań: 1) na właściwościach po-
znawczych jednostek rozpoznających i wykorzystujących okazje biznesowe i 2) pozna-
niu mechanizmów poznawczych procesu związanego z odkrywaniem i eksploatowa-
niem okazji biznesowych.

Ważnym problemem stało się określenie podstawowych właściwości poznawczych 
przedsiębiorców i ocena, czy pod tym względem różnią się oni od innych uczestników 
gry rynkowej. Przedstawione przez nas dane wskazują, że przedsiębiorcy wyróżniają się 
spośród innych uczestników gry rynkowej poziomem ogólnej inteligencji – są bardziej 
inteligentni niż pracownicy zatrudnieni na etacie. Przedsiębiorcy są ponadto bardziej 
kreatywni nie tylko od pracowników, ale i od menedżerów dużych korporacji – empi-
rycznie potwierdzenie uzyskały więc poglądy Schumpetera, traktującego przedsiębior-
cę jako twórczego destruktora, wprowadzającego nowe na miejsce starego. 

Specy( czne cechy sytuacji, w których przedsiębiorca funkcjonuje, takie jak: nie-
pewność, nowość, złożoność i zmienność -  wymuszają na przedsiębiorcy łatwość prze-
stawienia się z racjonalnego, analitycznego myślenia na szybkie myślenie heurystyczne, 
które jak na to wskazują liczne badania charakteryzuje się licznymi inklinacjami po-
znawczymi. Omówione powyżej rezultaty badań wskazują na związek heurystyk i inkli-
nacji poznawczych z percepcją ryzyka, procesem oceny i podejmowaniem decyzji przez 
przedsiębiorców. Heurystyki i inklinacje obok tego, że mogą doprowadzić do błędnych 

40 K. Mitchell, L. Busenitz, T. Lant, P. McDougall, E. Mores, J. Smith, Toward a # eory of Entrepreneurial Cogni-

tion: Rethinking the People Side of Entrepreneurship Research, Entrepreneurship + eory and Practice, 2002, 
Winter,  s. 93-104.

41 G. Shane, S. Vankataraman, # e promise of entrepreneurship as " eld of research,  Academy of Management 
Review, 2000, nr 25, s. 217-226.
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wniosków i decyzji są użytecznymi narzędziami funkcjonowania poznawczego w wa-
runkach wysokiego poziomu niepewności informacyjnej. Innym czynnikiem ułatwia-
jącym przedsiębiorcom radzenie sobie z takimi warunkami jest cechujący ich wysoki 
poziom optymizmu i nadmierna pewność formułowanych przez siebie sądów.

Zgromadzone przez badaczy dane empiryczne wskazują, że przedsiębiorcy charak-
teryzują się specy( cznymi właściwościami poznawczymi, np. kreatywnością oraz pre-
ferowaniem myślenia heurystycznego, w którym wykorzystując proste narzędzie po-
znawcze, mogą radzić sobie z niepewnością i złożonością informacyjną sytuacji, w któ-
rych działają.


