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Spo eczna psychologia przedsi biorczo ci

Koniec XX i początek XXI w. to czas intensywnych badań nad wyznacznikami suk-

cesu przedsiębiorczego. Badania te prowadzone są przede wszystkim przez ekonomi-

stów i psychologów. Poszukiwania przez psychologów czynników sukcesu koncentrują 

się na trzech podstawowych obszarach: cechach osobowości, właściwościach procesów 

poznawczych oraz na kompetencjach społecznych. Syntezy dotychczasowych badań 

wskazują, że sukces przedsiębiorczy uwarunkowany jest poprzez szereg cech osobo-

wościowych. Przeprowadzone metaanalizy dowodzą, że przedsiębiorcy odróżniają się 

od nieprzedsiębiorców wyższą skłonnością do ryzyka, wyższym poziomem kreatywno-

ści, dużą potrzebą osiągnięć1. Badania nad mechanizmami poznawczymi także wska-

zują na specy( kę poznawczego funkcjonowania przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w po-

równaniu do innych, a w szczególności menedżerów dużych korporacji, charakteryzują 

się bardziej heurystycznym sposobem myślenia2. W dalszej części tekstu uwagę swoją 

skoncentrujemy na prezentacji wybranych badań, ilustrujących rolę i mechanizmy od-

działywania umiejętności społecznych na sukces przedsiębiorczy.

Prezentowane zagadnienia obejmować będą dwa ważne obszary badań społecz-

nej psychologii przedsiębiorczości. Pierwszy z nich to wpływ podstawowych umiejęt-

ności społeczny na osiągane rezultaty osób zakładających i kierujących ( rmami, drugi 

to znaczenie atrakcyjności ( zycznej jako determinanty sukcesów zawodowych. Trzecie 

omawiane zagadnienie dotyczy kapitału społecznego, ważnej problematyki z pograni-

cza socjologii i psychologii społecznej. Kapitał społeczny traktowany jest jako istotny 

wyznacznik poziomu efektywności społeczeństw, organizacji i jednostek. 

1 Dokładny opis cech osobowości związanych z sukcesem przedsiębiorczym zawiera tekst: Z. Piskorz, Psycho-

logia przedsiębiorczości - sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy, [w:] M. S. Wolański (red.), „Studia z Nauk 

Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT”, 2009, t. 1, s. 21-40. 

2 Opis funkcjonowania poznawczego przedsiębiorców zawiera tekst Z. Piskorz, Poznawcza psychologia przed-

siębiorczości - specy! ka myślenia przedsiębiorców [w:] B. Bladocha, M. S. Wolański (red.), „Studia z Nauk 

Społecznych. Zeszyty Naukowe DWSPiT”, 2009, t. 2, s. 143-166. 
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Kompetencje spo eczne a funkcjonowanie zawodowe

Umiejętności społeczne mają istotny wpływ na szeroki zakres ważnych procesów 

i rezultatów organizacyjnych. Badania wskazują, że osoby o dużych umiejętnościach 

społecznych, w porównaniu do osób o małych umiejętnościach, łatwiej znajdują pracę, 

są wyżej oceniane przez przełożonych, osiągają lepsze rezultaty w negocjacjach, szyb-

ciej awansują i otrzymują wyższe pensje3. Przykłady podstawowych umiejętności spo-

łecznych oraz obszary aktywności, które mogą się wiązać z osiąganiem sukcesu, przed-

stawione zostały w tabeli 1.

Tab. 1. Charakterystyka podstawowych kompetencji społecznych

Kompetencje 
społeczne 

Opis 
Przykłady potencjalnego 
odniesienia do sukcesu

Percepcja
społeczna

Zdolność do dokładnego 
spostrzegania emocji, cech, 
motywów i intencji innych 
osób

Robienie prezentacji, biznesplanów, 
ofert dla inwestorów, klientów;
przyciąganie i wybór partnerów, 
pracowników;
prowadzenie negocjacji.

Kierowanie 
wrażeniem

Taktyki zdobycia sympatii 
i korzystnego pierwszego 
wrażenia

Pozyskiwanie ( nansów;
rekrutowanie kluczowych 
pracowników;
porozumiewanie się/kontakty 
z klientami, dostawcami;

Perswazja 
i społeczny wpływ

Zdolność do zmiany postaw 
i zachowań innych w pożą-
danym kierunku

Pozyskiwanie ( nansów;
rekrutowanie kluczowych pracowników;
porozumiewanie się/kontakty 
z klientami, dostawcami;
prowadzenie negocjacji.

Społeczna 
adaptacyjność

Zdolność do przystosowa-
nia się i czucia komfortowo 
w wielu sytuacjach społecz-
nych

Nawiązywanie biznesowych kontaktów 
z innymi; 
praca z ludźmi o różnym 
wykształceniu.

Ekspresyjność 

Łatwość ujawniania emocji 
i odczuć, szczególnie pozy-
tywnych, przyczyniających 
się do wytwarzania entuzja-
zmu u innych

Przyciąganie parterów biznesowych 
i pracowników;
zdobywanie kapitału;
motywowanie współpracowników 
i pracowników.

Znaczenie kompetencji społecznych  w osiąganiu ważnych rezultatów organiza-

cyjno-zawodowych zilustrowane zostanie wynikami interesującego badania. W bada-

3 R. Baron, G. Markman, Beyond social capital: how social skills can enhance entrepreneurs’ success, „Academy 

of Management Executive”, 2000, nr 1, s. 106 -116.
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niu4 tym postawiono sobie za cel określenie, która z kompetencji pracownika ma większy 

wpływ na ocenę jego pracy przez przełożonego i powiązaną z nią wysokość rocznej pen-

sji: umiejętności społeczne czy ogólne zdolności poznawcze5. W badaniu uczestniczyli 

inżynierowie informatycy i ich przełożeni. Pomiaru umiejętności społecznych dokonano 

metodą kwestionariuszową, a ocena poziomu zdolności poznawczych opierała się na 

wynikach wystandaryzowanego testu. Oceny poziomu pracy poszczególnych osób do-

konywali przełożeniu, zaś informacje o pensji uzyskano z działu płac. Podstawowe re-

zultaty analiz statystycznych zebranych danych przedstawiono na wykresie 1. i 2.

Wyk. 1. Interakcyjny wpływ umiejętności społecznych i zdolności ogólnych 

na ocenę poziomu pracy

Zebrane dane wskazują, że w przypadku małych umiejętności społecznych różni-

ce w zdolnościach ogólnych nie mają wpływu na ocenę pracy badanych informatyków. 

4 G. Ferris, L. Witt, W. Hochwater, Interaction of social skill and  general mental ability on job performance and 

salary, „Journal of Applied Psychology”, 2001, s.1080.

5 Opis kluczowej roli ogólnych zdolności poznawczych zawiera praca: Gottfredson, Why g matters: # e comple-

xity of everyday life, „Intelligence”, 1997, nr 24, s. 118-129. 
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Związek pozytywności oceny pracy ze zdolnościami ogólnymi ujawnił się w przypadku 

wysokich kompetencji społecznych pracowników. Pracownicy sprawniejsi społecznie 

bez względu na poziom zdolności poznawczych byli oceniani wyżej niż ci mniej sprawi 

społecznie. Najwyższe oceny przełożonych uzyskiwali informatycy o wysokich umie-

jętnościach społecznych i wysokim poziomie zdolności ogólnych (por. wykres 1.). 

Wykres 2. ilustruje ujawnione relacji pomiędzy badanymi kompetencjami a wyso-

kością pensji rocznej informatyków. I w tym przypadku pracownicy o niskich umiejęt-

nościach społecznych, bez względu na różnice w zdolnościach, nieznacznie tylko różni-

li się wysokością rocznych pensji.

Wyk. 2. Interakcyjny związek umiejętności społecznych i zdolności ogólnych 

z wysokością pensji

Najwyższą pensję osiągali inteligentni programiści o wysokich umiejętnościach 

społecznych. Przedstawione rezultaty badań wskazują, że pozytywność oceny pracy 

i wysokość pensji pracowników w pewnym stopniu zależy od interakcji dwóch kluczo-

wych kompetencji zawodowych - inteligencji i umiejętności społecznych. 
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Umiej tno ci spo eczne a sukces przedsi biorczy

Baron i Markman6 w jednym z badań podjęli próbę oceny związku umiejętności 

społecznych z sukcesem przedsiębiorczym. W badaniu uczestniczyło 230 przedsię-

biorców z branży kosmetycznej i high-tech. Pomiaru poziomu umiejętności społecz-

nych dokonano metodą kwestionariuszowo. Pomiar ten obejmował trzy podstawowe 

umiejętności społeczne - percepcję społeczną, ekspresyjność emocjonalną i społecz-

ną adaptacyjność. Wskaźnikiem sukcesu ( nansowego był średni dochód przedsiębior-

ców w ostatnich czterech latach. Zebrane dane empiryczne poddano analizie regresji. 

Współczynniki regresji β pomiędzy poziomem dochodu rocznego a poszczególnymi 

umiejętnościami społecznymi przedstawiono na wykresie 3.

Wyk. 3. Związek trzech umiejętności społecznych z sukcesem % nansowym przedsiębiorców

Wartości współczynników regresji w przypadku dwóch umiejętności wskazują 

na  średnio silny ich związek z sukcesem ( nansowym przedsiębiorców. Przedsiębiorcy 

o wyższym poziomie percepcji społecznej i ekspresyjności emocjonalnej uzyskiwali wyż-

szy dochód roczny w porównaniu z tymi o niższym poziomie analizowanych kompe-

tencji społecznych. Trzecia z badanych umiejętności, tzn. łatwość przystosowania się 

do różnorodnych sytuacji społecznych, okazała się być także istotnie powiązana z osią-

ganym przez przedsiębiorców wynikiem ( nansowym. Wartość współczynnika regresji 

(β=.15) jest jednak niższa niż w przypadku dwóch pozostałych umiejętności społecz-

nych. Te jedne z pierwszych badań nad relacjami kompetencji społecznych i sukcesu 

6 R. Baron, G. Markman, Beyond social capital: the role of entrepreneurs social competence in their ! nancial suc-

cess, „Journal of Business Venturing”, 2003, nr 18, s. 41-60.
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przedsiębiorczego wydają się wskazywać, że umiejętności społeczne są ważnym wy-

znacznikiem sukcesu przedsiębiorczego.  

Na to, że te trzy zdolności są istotnymi wyznacznikami sukcesu przedsiębior-

czego wskazują także inne badania Barona i współpracowników7. W badaniach tych 

pracownicy ( rm konsultingowych oceniali przedsiębiorców w oparciu o ( lm, prezen-

tujący ich pomysły biznesowe. Okazało się, że przedsiębiorcy o wyższym poziomie 

społecznej adaptacyjności byli oceniani wyżej niż przedsiębiorcy o niższych pozio-

mie tej umiejętności.

W ostatnich latach Baron z Tangiem8 przeprowadzili pogłębione badania nad re-

lacjami umiejętności społecznych a sukcesem przedsiębiorczym. W badaniach tych 

wykorzystali bardziej zobiektywizowane i rozbudowane wskaźniki sukcesu przedsię-

biorstwa: wzrost sprzedaży, wzrost zysku, wzrost liczby zatrudnionych. Wskaźniki te 

powszechnie wykorzystywane są w badaniach nad efektywnością przedsiębiorstw. Ko-

lejnym istotnym novum tych badań było uwzględnienie odmiennego kontekstu kultu-

rowego w porównaniu z poprzednimi badaniami. Omawiane badania przeprowadzone 

zostały z udziałem przedsiębiorców chińskich.  W badaniach uczestniczyło 130 założy-

cieli przedsiębiorstw, kierujących ( rmami zatrudniającymi do 500 osób i funkcjonują-

cych w różnych branżach.

Pomiaru umiejętności społecznych dokonano metodą kwestionariuszową, wyko-

rzystaną w poprzednich badaniach, wzbogaconą o skalę do pomiaru ingracjacji jednej 

z technik wpływu społecznego. Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego w trzech wskaza-

nych wcześniej obszarach miały postać średnich wskaźników wzrostu w okresie czte-

rech ostatnich lat poprzedzających badania. Dane liczbowe ilustrujące ujawnione w ba-

daniu siły związku między wskaźnikami sukcesu i umiejętnościami społecznymi zawie-

ra tabela 2. 

Dwie z analizowanych umiejętności społecznych powiązane są najsilniej z sukce-

sem przedsiębiorczym. Przedsiębiorcy o wysokim poziomie społecznej percepcji osią-

gają wyższy wzrost w zakresie każdego z trzech analizowanych  wskaźników. Z kolei 

wysokiemu poziomowi ekspresyjności towarzyszy istotnie większy wzrost sprzedaży 

i zysku w porównaniu z przedsiębiorcami o niższym poziomie tej umiejętności. Pozo-

stałe dwie właściwości społeczne powiązane są tylko z jednym wskaźnikiem sukcesu. 

Zarówno przedsiębiorcy o wyższym poziomie adaptacyjności społecznej, jaki i ingra-

cjacji w porównaniu z tymi o niższym natężeniu tych umiejętności charakteryzowali się 

wyższym wzrostem zatrudnienia w swoich ( rmach. 

7 R. Baron, Brush, # e role of social skills in entrepreneurs’ success: evidence from videotapes of entrepreneurs’ 

presentations, 2000, (maszynopis).

8 R. Baron, J. Tang, Entrepreneurs’ Social Skills and New Venture Performance: Mediating Mechanismus and 

Cultural Generality, „Journal of Management”, 2009, nr 2, s. 282-306.
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Tab. 2. Współczynniki korelacji pomiędzy umiejętnościami społecznymi 

a wskaźnikami sukcesu przedsiębiorczego

Wzrost sprzedaży Wzrost zysku Wzrost zatrudnienia

Percepcja społeczna 27** 25* 23*
Ekspresyjność 27**  36**
Adaptacyjność społeczna 21*

Ingracjacja 22*

Różnice istotne statystycznie: * p<.05; **p<.01

Baron i Tang9 w przeprowadzonych badaniach podjęli ponadto próbę określenia me-

chanizmu wpływu kompetencji społecznych na sukces przedsiębiorczy. Według nich wy-

soki poziom kompetencji społeczny ma pozytywny związek z sukcesem przedsiębior-

czym dzięki dwóm mechanizmom. Po pierwsze, wysokie kompetencje społeczne mogą 

ułatwiać dostęp przedsiębiorcy do ważnych informacji, po drugie, ułatwiają one dostęp 

do różnych zasobów, np. ( nansowych, materiałowych. Rezultaty liczbowe wery( kujące 

czy rzeczywiście działają takie mechanizmy, jakie przedstawiono w tabeli 3.

Zebrane dane wskazują, że wysoki poziom percepcji społecznej, adaptacyjności 

społecznej i ingracjacji jest istotnie powiązany z większym dostępem przedsiębiorców 

do informacji. Przedsiębiorcy trafnie potra( ący odczytać motywacje i intencje innych, 

ławo adaptujący się do nowych sytuacji społecznych oraz potra( ący wprowadzać in-

nych w dobry nastrój, mają dostęp do większej ilości ważnych dla powodzenia informa-

cji. Z kolei łatwiejszy dostęp do istotnych zasobów wiąże się z łatwością dostosowania 

się do rożnych sytuacji społecznych i umiejętność wprawiania innych w dobry nastrój. 

Tab. 3. Współczynniki korelacji pomiędzy umiejętnościami społecznymi 

a dostępem do informacji i zasobów

Dostęp do informacji Dostęp do zasobów

Percepcja społeczna 28**
Adaptacyjność społeczna 33** 19*
Ingracjacja 28** 24**

Różnice istotne statystycznie: * p<.05; **p<.01

Przedstawione powyżej rezultaty badań w sposób wyrazisty wskazują, że umie-

jętności społeczne są istotnymi wyznacznikami sukcesu społecznego. Wysoki poziom 

umiejętności społecznych przyczynia się do sukcesu przedsiębiorcy poprzez to, że m.in. 

ułatwia dostęp do ważnych informacji istotnych zasobów. Podobne kierunki zależno-

ści, ujawnione w badaniach przedsiębiorców z tak różnych kultur jak amerykańska 

i chińska, wskazują na uniwersalny charakter tego typu związku.  

9 ibidem, s. 282-306.
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Atrakcyjno  Þ zyczna a ocena przedsi biorcy

Ważnym obszarem badań w psychologii społecznej są pytania o znaczenie atrak-

cyjności ( zycznej w funkcjonowaniu ludzi. Atrybut ten związany jest przede wszystkim 

z funkcjonowaniem w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Langlo-

is i współpracownicy10 w obszernym przeglądzie badań wykazali, że poziom ( zycznej 

atrakcyjności jednostki wpływa na:

a) spostrzeganie i ocenę jej przez innych - atrakcyjne osoby postrzegane i oceniane są 

bardziej pozytywnie;

b) traktowanie ich przez innych - atrakcyjne osoby traktowane są bardziej pozytyw-

nie niż te, mniej atrakcyjne;

c) ich zachowanie - atrakcyjne osoby są bardziej pewne siebie i są bardziej sprawne 

społecznie niż jednostki mniej atrakcyjne;

d) spostrzeganie samego siebie - atrakcyjne osoby wykazują bardziej pozytywną sa-

moocenę niż te, mniej atrakcyjne. 

Badania prowadzone w środowisku pracy wskazują, że także w tym obszarze atrak-

cyjność ( zyczna jest istotnym atrybutem. Rezultaty 55 badań z  62 ujawniły pozytywny 

związek atrakcyjności ( zycznej z rezultatami funkcjonowania w różnych kontekstach 

organizacyjno-zawodowych. Osoby atrakcyjne ( zycznie mają większe szanse osiągnąć 

sukces zawodowy, oferuje się im wyższa płacę na początek, otrzymują wyższe oceny 

swojej pracy, przedstawia się im korzystniejsze oferty w negocjacjach,  częściej wybiera-

ni są jako partnerzy w biznesie11. 

Powyższe dane zasadnym czynią przewidywanie, że także w przypadku przedsię-

biorców atrakcyjność ( zyczna może mieć istotny wpływ na osiągane rezultaty. Poniżej 

omówione zostaną badania dotyczące tej problematyki.

Wspominany już wcześniej Baron z Markmanem przeprowadzili złożone bada-

nia, mające na celu analizę wpływu atrakcyjności ( zycznej na ocenę różnych atrybutów 

przedsiębiorców12. Osoby uczestniczące w badaniach (studenci MBA) miały za zadanie 

ocenę różnych aspektów dotyczących atrakcyjnych i nieatrakcyjnych przedsiębiorców. 

W różnych wersjach badania dostawali czarno-białe zdjęcia atrakcyjnych i nieatrak-

cyjnych przedsiębiorców kobiet i mężczyzn lub oglądali ( lm z prezentacji biznesplanu 

przez atrakcyjnych i nieatrakcyjnych przedsiębiorców. Badani mieli za zadanie ocenić 

jakość pomysłu na nowy produkt (jego praktyczność, oryginalność, szanse na zdobycie 

funduszy), poziom umiejętności społecznych, dokonać oceny różnych cech przedsię-

biorcy (asertywność, ambicje, decyzyjność) oraz źródeł ich sukcesu (wytrwałość, umie-

10 J. Langlois et al, Maxims or myths pf beauty? A meta-analytic and theoretical review, „Psychological Bulletin”, 

2000, nr 2, s. 390-423.

11 M. Hosoda, E. Stone-Romero, G. Coats, # e e$ ects of physical attractiveness on job-related outcomes: A meta-

analysis of occupational suitability, „Personnel Psychology”, 2003, nr 2, s. 431-462.

12 R. Baron, G. Markman, M. Bollinger, Exporting social psychology: e$ ects of attractiveness on perception of 

entrepreneurs, their ideas for new products, and their ! nancial success, „Journal of Applied Social Psychology”, 

2006, nr 2, s. 475.
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jętności, zdolności). Dane liczbowe uzyskane w prezentowanych badaniach zawiera ta-

bela 4.

Rezultaty potwierdzają w pełni pozytywny związek atrakcyjności ( zycznej z pozio-

mem ocen różnych aspektów powiązanych z osobą przedsiębiorcy. Bardziej atrakcyjni 

przedsiębiorcy oceniani są bardziej pozytywnie niż ci mniej atrakcyjni. Ci pierwsi uwa-

żani są za osoby asertywne w swoich zachowaniach i mocno umotywowane. Atrakcyjni 

( zycznie przedsiębiorcy oceniani są także jako sprawniejsi społecznie i osiągający suk-

cesy przede wszystkim dzięki motywacjom wewnętrznym, takim jak wytrwałość, zdol-

ności i umiejętności.

Tab. 4. Atrakcyjność % zyczna a ocena przedsiębiorców

Przedsiębiorcy
Kobiety Mężczyźni

Nieatrakcyjne Atrakcyjne Nieatrakcyjni Atrakcyjni

Pomysł na nowy biznes 2,55 3,12* 3,00 3,36*
Społeczne umiejętności 3,06 3,42* 2,78 3,91*
Cechy przedsiębiorcy 2,69 3,38* 2,85 3,34*
Wewnętrzne źródła 
 zachowania

2,75 3,25* 2,78 3,35*

* różnice statystycznie istotne na poziomie co najmniej  p<.05

Atrakcyjność ( zyczna wpływa pozytywnie nie tylko na ocenę atrybutów danej oso-

by, ale także przekłada się na pozytywną oceną wytworów takiej osoby. Pomysły atrak-

cyjnych przedsiębiorców oceniane były wyżej niż tych mniej atrakcyjnych. W tych sa-

mych badaniach zebrano dane, wskazujące na silny związek atrakcyjności ( zycznej z do-

chodem ( nansowym osiąganym przez kierowaną przez nich ( rmę. Atrakcyjni przed-

siębiorcy osiągali istotnie wyższe dochody ( nansowe. Wszystkie powyższe zależności 

występowały bez względu na płeć przedsiębiorców. W jednym z badań stwierdzono, 

że 20 proc. najbardziej atrakcyjnych kobiet przedsiębiorców osiągało średnio dochód 

roczny wyższy o 53 tys. dolarów niż 20 proc. tych najmniej atrakcyjnych. 

Przedstawione powyżej analizy wskazują na powiązanie atrakcyjności z pozytyw-

nością ocen i sukcesami ( nansowymi przedsiębiorców. Powstaje pytanie, na ile ujaw-

nione rezultaty mogą podlegać generalizacji. Na przykład, czy pozytywny efekt atrak-

cyjności ( zycznej zależeć może od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorca. Chcąc 

to rozstrzygnąć Baron i Markaman13 przeprowadzili badania we Francji i USA, biorąc 

pod uwagę dwie branże - przemysł kosmetyczny i górniczy. Ten pierwszy wydaje się być 

mocniej powiązany z atrakcyjnością wyglądu ( zycznego niż ten drugi. Podobnie jak 

i w poprzednio przedstawionym badaniu, przedsiębiorcy bardziej atrakcyjni zarówno 

kobiety jak i mężczyźni, byli oceniani bardziej pozytywnie na szeregu wymiarów, takich 

jak inteligencja, asertywność, źródła odnoszonych sukcesów, umiejętności społeczne 

13 R. Baron, G. Markman, E$ ects of entrepreneurs’ appearance on their ! nancial success, 2001 (maszynopis).
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itp. W tabeli 5. przedstawiono syntetyczne wskaźniki oceny przedsiębiorców w zależ-

ności od poziomu atrakcyjności ( zycznej. Okazało się, że związek atrakcyjności ( zycz-

nej z oceną przedsiębiorców, nie jest moderowany przez branżę, w której funkcjonuje 

przedsiębiorca. 

Tab. 5. Atrakcyjność % zyczna a ocena przedsiębiorców z różnych branż 

Przedsiębiorcy
Kobiety Mężczyźni

Przemysł Niska 
atrakcyjność

Wysoka 
atrakcyjność

Niska 
atrakcyjność

Wysoka
atrakcyjność

Francja
Kosmetyczny 2,73 3,37* 3,13 3,36*
Górniczy 2,65 3,33* 3,07 3,24*
USA
Kosmetyczny 2,68 3,33* 3,13 3,20*
Górniczy 2,70 3,36* 3,07 3,39*

* różnice statystycznie istotne na poziomie co najmniej p<.05

Atrakcyjność ( zyczna jest więc bonusem, zarówno dla przedsiębiorcy z branży ko-

smetycznej, jak i dla kierującego ( rmą z branży wydobywczej. Z identycznym kierun-

kiem analizowanych zależności mamy do czynienia zarówno w przypadku przedsię-

biorców z Francji jak i USA. Rezultaty dotychczasowych badań upoważniają do uogól-

nienia uzyskanych rezultatów i traktowania atrakcyjności ( zycznej jako ważnego wy-

znacznika sukcesu przedsiębiorczego. 

P e  a rola zawodowa 

Ważnym  obszarem badań psychologii społecznej jest rola płci w funkcjonowaniu 

w różnych kontekstach ogólnych a przede wszystkim organizacyjno-zawodowych. Ba-

dania te koncentrują się na badaniu stereotypów płciowych i ich wpływie na funkcjo-

nowanie zawodowe kobiet. Wiele badań wskazuje, że kobiety postrzegane są jako mniej 

predysponowane do efektywnego pełnienia np. roli menedżera14. Wychodząc z takich 

założeń Baron ze współpracownikami15 zrealizowali badania pozwalające porównać 

znaczenie płci w funkcjonowaniu w dwóch rolach zawodowych: menedżer i przedsię-

biorca. Obie te role realizowane są na bardzo podobnych polach. Jako materiał badaw-

czy wykorzystano dwa zbiory standardowych czarno-białych zdjęć realnych przedsię-

biorców - jeden zawierający osoby ocenione w odrębnych badaniach jako atrakcyjne, 

a  drugi zawierający osoby uznane za mało atrakcyjne. W każdym z tych zbiorów wyod-

rębniono po dwa podzbiory - kobiety i mężczyzn. Połowie uczestników badań podano 

informacje, że osoby są zatrudnione na stanowisku menedżera od 5 lat, a drugiej poło-

14 A. Eagly, L. Carli, Kobiety górą! Jak przetrwać w labiryncie biznesu. Warszawa, 2007.

15 R. Baron, G. Markman, A. Hirsa, Perceptions of women and men as entrepreneurs: evidence for di$ erential ef-

fects of attributional augmenting, „Journal of Applied Psychology”, 2001, nr 5, s. 923-929.
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wie, że są to przedsiębiorcy kierujący swoim przedsiębiorstwem od 5 lat. Następnie po-

proszono uczestników badań o ocenę różnych atrybutów. Tabela 6. zawiera zestawienia 

analizowanych wymiarów oraz  ich syntetyczne oceny. 

Tab. 6. Płeć a ocena funkcjonowania w roli menedżera i przedsiębiorcy

Kobieta Mężczyzna
Atrybuty Menedżer Przedsiębiorca Menedżer Przedsiębiorca
Asertywność 3,08 3,33* 3,44 3,30

Decyzyjność 3,33 3,50* 3,40 3,46

Ambicje 3,46 3,54 3,48 3,48

Męskość-kobiecość 3,58 3,19* 3,72 3,50

Próżność 2,86 2,69*
Skłonność 
do manipulowania

2,85 2,90

* różnice statystycznie istotne na poziomie p<.05

W przypadku kobiet funkcjonujących w roli przedsiębiorców ich ocena jest zde-

cydowanie bardziej pozytywna w porównaniu do kobiet zatrudnionych na stanowisku 

menedżerów. W czterech z sześciu wymiarów kobiety–przedsiębiorcy są oceniane bar-

dziej pozytywnie. Oceniający uważają kobiety pełniące tę rolę zawodową, za bardziej 

niezależne, łatwo podejmujące decyzje, mniej próżne i bardziej kobiece niż te w funk-

cjonujące w roli menedżerów. W przypadku mężczyzn rola zawodowa nie jest czynni-

kiem różnicującym oceny.

W tabeli 7. przedstawiono oceny różnych źródeł sukcesu zawodowego w zależno-

ści od płci i roli zawodowej. Kobietom-przedsiębiorcom odniesiony sukces w wyższym 

stopniu przypisywany jest ich własnemu wysiłkowi, zaangażowaniu czyli wewnętrzne-

mu źródłu. Kobiety w roli menedżera oceniane są jako odnoszące sukces przede wszyst-

kim dzięki czynnikom zewnętrznym, np. szczęściu. Podobnie jak i w poprzednimi ze-

stawieniu, tak i w tym przypadku rolą zawodowa nie wpływa na postrzegane źródła 

sukcesu w odniesieniu do mężczyzn.

Pozytywna ocena kobiet funkcjonujących w roli przedsiębiorców wydaje się być 

zaskakująca. Dotychczasowe badania wskazują bowiem, że kobiety są spostrzegane 

jako nie w pełni dopasowane do roli menedżera, a jak już wspomniano, funkcjonowa-

nie w roli przedsiębiorcy obejmuje te same wymagania, dodatkowo realizowane w jesz-

cze trudniejszych uwarunkowaniach.

Tab. 7. Percepcja źródeł sukcesu zawodowego w zależności od roli zawodowej i płci

Kobieta Mężczyzna
Źródła sukcesu Menedżer Przedsiębiorca Menedżer Przedsiębiorca
Zdolności 3,33 3,40 3,41 3,49

Wysiłek 3,23 3,62* 3,65 3,75

Szczęście 3,07 2,73* 3,06 2,89

* różnice statystycznie istotne na poziomie p<.05
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Ten intrygujący rezultat może być wyjaśniony hipotezą wzmocnienia. Zgodnie 

z nią jeśli jednostka odnosi sukces w aktywności stereotypowo niedopasowanej do jej 

kompetencji, to mamy skłonność do wyższej oceny kompetencji związanych z tą ak-

tywnością.

Kapita  spo eczny 

Badania nad rola i znaczeniem kapitału społecznego to obszar, na którym poszu-

kuje się czynników sukcesu w funkcjonowaniu społeczeństw, organizacji oraz jedno-

stek. Kapitał społeczny nie ma jednej powszechnie akceptowanej de( nicji. Najczęściej 

wykorzystywane są propozycje dwóch autorów P. Bourdieu i R. Putnama.

W ujęciu P. Bourdieu, kapitał społeczny to „suma aktualnych i potencjalnych zaso-

bów, łącznie z istnieniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych znajo-

mości”16. Podobnie pojęcie to de( niuje R. Putnam, według którego kapitał społeczny „to 

te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci jednostek lub gospodarstw domowych 

oraz powiązanych z nimi wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty”17. 

Nie wdając się w szczegółowe analizy można stwierdzić, że kapitał społeczny określo-

ny jest przez sieć relacji społecznych, normy współżycia społecznego, wśród których spe-

cjalne znaczenie ma norma wzajemności oraz poziom zaufania. Na szczególne znaczenie 

zaufania jako czynnika kapitału społecznego wskazuje między innymi F. Fukuyama18. 

Badacze wyróżniają różne rodzaje kapitału społecznego. R. Pulman mówi o kapita-

le wiążącym i pomostowym. Ten pierwszy odnosi się do członków rodziny, krewnych, 

członków tego samego klanu. Drugi rodzaj kapitału określany jest przez więzi z przy-

jaciółmi i znajomymi z różnych środowisk. Z kolei M. Granovetter rozróżnia sieci sil-

ne, dotyczące rodziny i bliskich przyjaciół, mające charakter nieformalny, zabarwiony 

emocjonalnie oraz sieci słabe, bardziej formalne, charakteryzujące się rzadszymi kon-

taktami, np. różnego typu kontakty biznesowe19.

Kapitał społeczny w świetle licznych badań wiąże się z funkcjonowaniem grup, or-

ganizacji oraz jednostek. Z tych też powodów jest on również przedmiotem zaintereso-

wania społecznej psychologii przedsiębiorczości. W dalszej części omówimy rezultaty 

wybranych badań nad rolą kapitału społecznego w funkcjonowaniu przedsiębiorców. 

Przedsi biorcy w oczach m odzie y - badania w asne 

Podstawowym celem badań własnych zrealizowanych w 2008 r. było określenie, 

jaki obraz przedsiębiorców dominuje wśród młodzież ostatnich klas gimnazjum i li-

ceum. W oparciu o analizę literatury przedmiotu wyodrębniono osiem właściwości po-

16 P. Bourdieu, # e forms of capital,[w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of # eory of Research for the Sociology 

of Education, New York, 1985, s. 248.

17 R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, PWN, Warszawa, 

1995, s. 5.

18 F. Fukuyama , Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa,1997.

19 M. Granovetter, The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology”, wyd. 6., 1973, s. 1360-1380.
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wiązanych z przedsiębiorcami. Sześć z nich  miało zabarwienie pozytywne, a dwie ne-

gatywne. Uczniowie uczestniczący w badaniu proszeniu byli o określenie, w jakim stop-

niu przedsiębiorcy charakteryzują się każdym z ośmiu atrybutów. Swoich ocen młodzież 

udzielała, korzystając z pięciostopniowej skali (1 - zdecydowanie nie, do 5 - zdecydo-

wanie tak). W badaniu wzięły udział 194 osoby. Wiek osób biorących udział w badaniu 

wahał się pomiędzy 14-20 lat. Dodatkowym celem przeprowadzonych badań było okre-

ślenie czynników wpływających na oceny przedsiębiorców, formułowane przez mło-

dzież. Analizując zebrany materiał, wzięto pod uwagę następujące czynniki mogące 

mieć wpływ na pozytywność ocen przedsiębiorców: płeć, wiek, tradycje przedsiębior-

cze w rodzinie oraz ujawniane intencje przedsiębiorcze. 

Syntetyczne wskaźniki oceny przedsiębiorców przedstawione zostały na wykresie 4. 

Wyłaniający się obraz przedsiębiorców w ocenie młodzieży jest ambiwalentny. Z jednej 

strony przypisują oni osobom prowadzącym swoje ( rmy wysokie oceny cech pozytyw-

nych, z drugiej strony zaś przypisują im także relatywnie wysokie oceny, odnoszące się 

do właściwości negatywnych. W oczach badanej młodzieży przedsiębiorcy są osobami 

pomysłowymi, ambitnymi i zaradnymi - te trzy właściwości zostały najwyżej ocenione.

Oceny negatywnych cech przekraczają poziom przeciętny. Poważną rysą na obrazie 

przedsiębiorców jest niska ocena ich uczciwości. Wartość liczbowa wskazuje, że w oce-

nie młodzieży przedsiębiorcy raczej nie charakteryzują się uczciwością. Mamy więc do 

czynienia z dość pozytywnym obrazem przedsiębiorców, z poważną jednak rysą. Cecha 

uczciwości jest ważnym czynnikiem budowania zaufania wobec jednostek. Jeśli kogoś 

nie cenimy za uczciwość, to równocześnie niezbyt takiej osobie ufamy. Uzyskane re-

zultaty wskazują, że kapitał społeczny przedsiębiorców nie jest najwyższy. Zaufanie jest 

bowiem jednym z fundamentalnych aspektów kapitału społecznego20. 

20 F. Fukuyama, op. cit.
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Analiza czynników mających wpływ na percepcję, przedsiębiorców wykazała, że 

ani wiek, ani płeć nie są czynnikami różnicującymi. Oceny formułowane przez dziew-

częta były bardzo zbliżone do tych, formułowanych przez chłopców. Także uczniowie 

gimnazjum i liceum nie różnili się w swoich ocenach przedsiębiorców. W przypadku 

dwóch pozostałych czynników ujawnił się ich wpływ. Na wykresie 5. przedstawione są 

dane porównawcze dla młodzieży pochodzącej z rodzin o tradycjach przedsiębiorczych 

i tej bez takich tradycji.

Porównanie młodzieży z rodzin o tradycjach przedsiębiorczych i z rodzin bez ta-

kich tradycji wskazuje, że ci pierwsi wyżej oceniają pozytywne cechy przedsiębiorców 

(np. ich pomysłowość, ambicje i zaradność, pracowitość). Jeśli chodzi o cechy o zabar-

wieniu negatywnym, młodzież z rodzin o tradycjach przedsiębiorczych ujawnia niż-

sze oceny. Oznacza to, że oceniają oni osoby prowadzące działalność gospodarczą jako 

mniejszych egoistów, skłonnych do omijania prawa niż młodzież z rodzin o braku tra-

dycji przedsiębiorczych. 

Dane liczbowe ilustrujące rozkład ocen przedsiębiorców w dwóch kolejnych gru-

pach porównawczych zawiera wykres 6. Wykres wskazuje w obrębie cech pozytywnych 

wyraźną tendencję. Ci respondenci, którzy deklarują chęć założenia ( rmy, wyżej oce-

niają wszystkie cechy pozytywne niż młodzież z grupy porównawczej.  

 W świetle przedstawionych wyników widać, że deklaracja intencji założenia ( rmy 

współwystępuje z bardziej pozytywną percepcją osób prowadzących samodzielną dzia-

łalność gospodarczą. 

Wyk. 5. Ocena przedsiębiorców przez młodzież z rodzin z tradycjami przedsiębiorczymi
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Wyk. 6. Ocena przedsiębiorców przez młodzież ujawniającą intencje przedsiębiorcze 

oraz młodzież bez intencji przedsiębiorczych

Obraz przedsiębiorców wyłaniający się z ocen formułowanych przez młodzież jest 

dość złożony. Młodzież dostrzega w tej grupie zawodowej wiele pozytywnych cech, 

lecz kluczowa cecha - uczciwość - oceniana jest przez nich nisko. Uczciwość jest ważną 

przesłanką dla kształtowania się zaufania do instytucji, jak i jednostek. Zmiany w oce-

nie tego aspektu funkcjonowania przedsiębiorców przełożyłyby się na wzrost kapitału 

społecznego polskich przedsiębiorców. Wymaga to wysiłku ze strony samych przed-

siębiorców, jak i mediów propagujących przedsiębiorców, przestrzegających etycznych 

wzorców w działaniu.

Kapita  spo eczny a przejawy zachowa  przedsi biorczych

Ważnymi aspektami zachowań przedsiębiorczych jest ujawnienie zamiaru założe-

nia własnej ( rmy (intencja przedsiębiorcza) oraz proces rozpoznawania okazji bizneso-

wych, czyli nowych możliwości generowania dochodu. Poniżej przedstawimy rezulta-

ty wybranych badań, dotyczących wspomnianych aspektów procesu przedsiębiorczego 

i znaczenia kontekstu społecznego (kapitału społecznego) dla ich przebiegu.

W jednym z badań badacze hiszpańscy21 postanowili prześledzić rolę różnych 

aspektów kapitału społecznego na pojawianie się intencji przedsiębiorczych, czyli za-

21 F. Linan, F. Santos, Does social capital a� ect entrepreneurial intentions?, „International Advances in Economic 

Research”, 2007, nr 13, s. 443-453.
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miaru założenia własnej ( rmy. Intencje, czyli uświadomiony zamiar podjęcia określo-

nej aktywności, poprzedzają każdą złożoną i celową działalność. To czy u danej jednost-

ki pojawi się intencja behawioralna, zależy od dwóch procesów. Po pierwsze, od tego, 

jak ocenia ona atrakcyjność danej działalności oraz jak spostrzega wykonalność przez 

siebie tej aktywności. Autorzy omawianego badania wzięli pod uwagę różne aspekty 

dwóch rodzajów kapitału społecznego. Zostały one przedstawione na rys. 1., ilustrują-

cym wykryte relacje.

Materiał empiryczny badacze zebrali wśród studentów ekonomii i zarządzania.  

Umieszczone na rysunku strzałki ilustrują kierunki istotnych relacji pomiędzy analizo-

wanymi zjawiskami. Wśród elementów kapitału wiążącego, dwa z nich mają pozytyw-

ny związek ze spostrzeganą atrakcyjnością założenia własnej ( rmy. Im więcej w rodzi-

nie jest przedsiębiorców i im pozytywniejsza jest ocena przedsiębiorczości w najbliż-

szym otoczeniu tym wyższa jest spostrzegana atrakcyjność tej aktywności. Dwa kolejne 

aspekty pozostają w pozytywnej relacji do obu procesów kształtujących intencje. Im 

więcej kontaktów ma jednostka z przedsiębiorcami spoza rodziny i większa jest apro-

bata dla założenia ( rmy najbliższego otoczenia, tym tego typu aktywność spostrzegana 

jest jako atrakcyjna i zaraz oceniana jako możliwa do wykonania. Kontakty ze środo-

wiskiem przedsiębiorców, czyli element kapitału pomostowego, mają wpływ tylko na 

spostrzeganie wykonalności. Duża liczba kontaktów z organizacjami z otoczenia przed-

siębiorców skutkuje wyższym przekonaniem jednostki, że jest w stanie skutecznie kie-

rować własną ( rmą.

Omówione badanie wskazuje, że poszczególne rodzaje kapitału mają istotny wpływ 

na kształtowanie się intencji o założeniu własnej ( rmy. Poszczególne aspekty kapitału 

mają zróżnicowany wpływ na siłę intencji przedsiębiorczej, podnoszą ocenę atrakcyj-

ności lub powodują wzrost przekonania o wykonalności tego typu aktywności.

Rys. 1. Związek kapitału społecznego z intencjami przedsiębiorczymi
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W przekonaniu wielu badaczy proces rozpoznawania okazji jest kluczowym pro-

cesem przedsiębiorczym. To dzięki niemu przedsiębiorcy odkrywają nowe produkty, 

technologie itp. Poznanie mechanizmów tego procesu jest więc ważnym obszarem ba-

dań i analiz. W dalszej części przedstawimy rezultaty badań nad rolą różnych społecz-

nych źródeł informacji w przebiegu procesu rozpoznawania okazji biznesowych.

Ozgen ze współpracownikiem22, wśród 211 przedsiębiorców, którzy założyli swoją 

( rmę w ostatnim półroczu, zebrał informacje o ich kontaktach z różnymi źródłami in-

formacji i związkiem tych źródeł informacji z rozpoznaniem okazji biznesowej, dzięki 

której założyli swoją ( rmę. W opracowanych kwestionariuszach badacze uwzględnili 

cztery społeczne źródła informacji, obok trzech umieszczonych na rys. 2. Wzięli pod 

uwagę rodzinę i bliskich przyjaciół. Okazało się, że to źródło informacji w ocenie ba-

danych przedsiębiorców nie miało znaczącego wpływu na identy( kację okazji bizneso-

wych i to był powód pominięcia go na rysunku 2. Pozostałe trzy społeczne źródła infor-

macji mają podobnie pozytywny związek z procesem rozpoznawania okazji przedsię-

biorczych. Wnioski uzyskane przez Ozgena i współpracownika są zgodne z tymi, któ-

re wcześniej uzyskała inna grupa badaczy23. Jako pierwsza podjęła analizę roli kapita-

łu społecznego w procesie odkrywania idei nowych produktów, usług itp. Badacze ci 

stwierdzili, że z im większą liczbą osób ma kontakty przedsiębiorca, tym więcej ma na 

swoim koncie zidenty( kowanych okazji przedsiębiorczych. Odnosi się to do kontaktów 

wchodzących zarówno w skład kapitału wiążącego, jak i pomostowego. 

Wiedza o społecznych źródłach informacji, o okazjach biznesowych ma duże zna-

czenie praktyczne, może być wykorzystana w procesie kształtowania pozytywnych po-

staw wobec przedsiębiorczości oraz w szkoleniach, mających na celu podniesienie sku-

teczności przedsiębiorców.

22 E. Ozgen, R. Baron, Social sources of information in opportunity recognition: e� ects of mentors, industry net-

works, and professional forums, „Journal of Business Venturing”, 2007, nr 22, s. 174-192.

23 R. Singh, G. Hills, R. Hybels, G. Lumpkin, Opportunity recognition through social network characteristic of 

entrepreneurs, [w:] P. Reynolds, W. Bygrave (red.), Frontiers of Entrepreneurship Research, 1999, s. 228-241. 

Rys. 2. Społeczne źródła sukcesu w rozpoznawaniu okazji biznesowych
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Zako czenie 

Badania prowadzone w nurcie społecznej psychologii przedsiębiorczości w sposób 

jednoznaczny wskazują na znaczącą rolę umiejętności społecznej w osiąganiu sukcesu 

przedsiębiorczego. Krótki, bo niespełna dziesięcioletni, okres badań dostarczył ważnej 

wiedzy o roli i mechanizmach wpływu kompetencji społecznych na skuteczność przed-

siębiorców.

Zwiększanie szans na sukces przedsiębiorcy dzięki wysokiemu poziomowi umie-

jętności społecznych odbywa się wielotorowo:

1. mają one pozytywny wpływ na realizację takich zadań jak:

 pozyskiwanie kapitału ( nansowego;

 zatrudnianie kluczowych pracowników;

 zdobywanie klientów i dostawców.

2. zwiększają zdolności do zawierania korzystnych aliansów biznesowych,

3. poprawiają kontakty między przedsiębiorcami, założycielami nowych ( rm.

Obok bezpośredniego wpływu, wysoki poziom kompetencji społecznych oddzia-

łuje w sposób pośredni na efektywność funkcjonowania przedsiębiorców. Sprawni spo-

łecznie przedsiębiorcy mają rozbudowaną sieć kontaktów społecznych, cieszą się rów-

nież prestiżem i zaufaniem otoczenia. Te dwa aspekty są fundamentalnymi składnikami 

kapitału społecznego, który jest ważnym czynnikiem sukcesów organizacji i jednostek.

Rezultaty badań społecznej psychologii przedsiębiorczości mają znaczenie prak-

tyczne. Wskazują one na celowość prowadzenia treningów, których celem jest podno-

szenie poziomu umiejętności społecznych osób startujących w roli przedsiębiorcy, ale 

też tych już działających na rynku. Innym ważnym obszarem praktycznych działań po-

winny być spójne przedsięwzięcia organizacji zrzeszających przedsiębiorców, kształtu-

jące pozytywny obraz przedsiębiorców w Polsce.

Streszczenie

W artykule omówiono znaczenie kompetencji społecznych, ( zycznej atrakcyj-

ności i kapitału społecznego w osiąganiu sukcesu przez przedsiębiorców. Rezulta-

ty wielu badań wskazują, że niektóre z umiejętności społecznych przedsiębiorców 

(społeczna percepcja, ekspresyjność emocjonalna i adaptacyjność społeczna) pozo-

stają w znaczącej relacji do pomiaru efektywności funkcjonowania nowo założonych 

( rm. Pozytywność oceny samych przedsiębiorców oraz ich pomysłów na nowy pro-

dukt uzależniona jest od ich atrakcyjności ( zycznej. Bardziej atrakcyjni oceniani są 

wyżej niż ci mniej atrakcyjni. Ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorczego jest 

posiadany przez przedsiębiorców kapitał społeczny.
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Summary

Social Psychology of Entrepreneurship

< e article indicates what role played by social competence, physical attractive-

ness and social capital in entrepreneurs’ success. < e results of many study indicate 

that several social skills (social perception, expressiveness, social adaptability) are si-

gni( cantly related to measures of new venture performance. Both entrepreneurs and 

their ideas for new products were rated more favorably when entrepreneurs were at-

tractive than unattractive. < e social capital is also bene( cial to entrepreneurs. A high 

level of social capital, built on a favorable reputation, direct personal contact, o> en 

helps entrepreneurs to gain access to venture capitalists, potential customers, and 

others.


