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M odzi w biznesie z perspektywy 
teorii rozwoju zawodowego. 
Wyniki bada  w asnych

Anna Paw owska

W prezentowanym artykule aktywno  przedsi biorcz  rozpatruje si  z per-

spektywy psychologicznej na poziomie jednostkowym. Rozwa ania koncentruj  

si  g ównie na podj ciu przez osob  m od  decyzji o byciu przedsi biorc . 

Poszukuje si  czynników, które wp ywaj  na t  decyzj  w celu optymalnego 

dopasowania instrumentów i metod wspierania przedsi biorczo ci. 

W pocz tkowej cz ci artyku u zaprezentowane zosta y wyniki bada , które 

kwestionuj  pewne obiegowe za o enia dotycz ce róde  efektywno ci m odych 

przedsi biorców. Przede wszystkim dotyczy to skuteczno ci oddzia ywania tre-

ningu przedsi biorczo ci oraz znaczenia predyspozycji osobowo ciowych. Wyniki 

te zaprezentowane zosta y w kontek cie dotychczasowego dorobku badawczego 

w tym zakresie. 

Prezentowane rozwa ania prowadz  do wniosku, e w celu poszukiwania 

uwarunkowa  zachowa  przedsi biorczych wskazane jest odwo anie si  do 

teorii rozwoju zawodowego, co jest szczególnie istotne w przypadku osób m o-

dych, dla których za o enie w asnej firmy cz sto jest pierwszym miejscem pracy 

i zdobywania do wiadczenia zawodowego. Zaproponowane podej cie zweryfi-

kowane zosta o wynikami ilo ciowych i jako ciowych bada  w asnych.

1. Wprowadzenie

Wiele wskazuje na to, e dorobek naukowy w obszarze bada  nad przed-
si biorczo ci  nadal nie osi gn  na tyle zadowalaj cego poziomu, aby 
wskazywa  praktyce najefektywniejsze metody i instrumenty pobudzania tej 
sfery gospodarczej. Wsparcie przedsi biorczo ci w du ej mierze koncentruje 
si  na u atwianiu dost pu do rodków finansowych i przekazywaniu wiedzy 
formalnej, a beneficjentów wybiera si  na podstawie biznesplanów, abstra-
huj c od ich proprzedsi biorczego potencja u kompetencyjnego. 

Niniejszy artyku  wskazuje na pewne kwestie psychologiczne zwi zane 
z przedsi biorczym funkcjonowaniem na poziomie jednostkowym. W pocz t-
kowej cz ci prezentowane s  wyniki bada , które podwa aj  obiegowe 
opinie na temat procesu edukacji przedsi biorczo ci oraz tzw. profilu cech 
potencjalnego przedsi biorcy. Z tego wynikaj  kolejne problemy, wprost 



Anna Paw owska

132 Problemy Zarz dzania

zwi zane z prowadzeniem bada  nad przedsi biorczo ci . Nale  do nich 
przede wszystkim zagadnienia zwi zane z projektowaniem i metodologi  
bada , doborem osób badanych, a przede wszystkim z przyj t  perspektyw  
teoretyczn . Weryfikacji badawczej poddane zosta y przekonania dotycz ce 
znaczenia wiedzy formalnej. Ponadto wskazano dane, które kwestionuj  
sens przekonania, e osoba przed za o eniem w asnej firmy powinna posia-
da  cechy, które charakteryzuj  efektywnego przedsi biorc . 

Przeprowadzone wnioskowanie wskazuje na konieczno  poszukiwania 
innych obszarów bada  i psychologicznych determinant rozwoju przedsi -
biorczo ci. Poniewa  koncentruje si  na specyficznej grupie osób, jak  s  
m odzi przedsi biorcy, warto przyjrze  si  decyzji o prowadzeniu dzia alno ci 
na w asny rachunek z punktu widzenia teorii rozwoju zawodowego. Jest to 
próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre osoby unikaj  zaanga o-
wania biznesowego, cho  by  mo e posiadaj  wiedz  o tym, jak prowadzi  
firm , a tak e s  do tego predysponowane osobowo ciowo. I odwrotnie, nie-
które osoby podejmuj  prób  prowadzenia firmy, nie posiadaj c umiej tno ci 
i predyspozycji osobowo ciowych do tego. Odpowiedzi na te pytania pomog  
znale  wskazówki optymalnego dopasowania instrumentów i metod wspie-
rania rozwoju przedsi biorczo ci, na co wskazuj  wyniki bada  w asnych.

2. Przegl d bada

2.1. Rola wiedzy formalnej

Z perspektywy psychologii pracy jednostka musi posiada  okre lone 
kompetencje, niezb dne do tego, aby mog a podj  i efektywnie realizowa  
okre lon  aktywno . Podej cie to zak ada, e na kompetencje sk adaj  si  
trzy nieroz czne elementy. Pierwszy z nich to wiedza o tym, co nale y 
robi . Kolejny dotyczy tego, czy podmiot potrafi to zrobi , co uwarunkowane 
jest jego predyspozycjami osobowo ciowymi i posiadanymi umiej tno ciami. 
Ostatni element obejmuje motywacj  do zachowania si  w okre lony sposób, 
gwarantuj cy skuteczno  i efektywno  na niezb dnym poziomie. Tak wi c, 
podej cie to zak ada, e osoba, która chce podj  dzia alno  gospodarcz , 
wie, potrafi i chce to robi . Wspieranie przedsi biorczo ci powinno kon-
centrowa  si  na wszystkich tych sk adnikach, a nie na przyk ad wy cznie 
na przekazywaniu wiedzy, co jest wynikiem za o enia, e jej brak stanowi 
g ówn  barier  rozwoju przedsi biorczo ci. 

Tymczasem R.W. Fairlie i W. Holleran (2011) przeprowadzili badania, 
których wyniki do pewnego stopnia kwestionuj  to za o enie. Zbadali oni 
efektywno  Programu GATE – The Growing America through Entrepre-
neurship, w ramach którego przeprowadzono trening przedsi biorczo ci dla 
losowo wybranej grupy ponad 4 tysi cy podmiotów spo ród 17 miast z 3 sta-
nów. Pocz tkowa ogólna ocena efektywno ci programu wskazuje, e trening 
przedsi biorczo ci ma pozytywny, ale stosunkowo ma y wp yw na rozpocz -
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cie i efektywno  prowadzenia w asnego biznesu. Autorzy bada  zadali 
w zwi zku z tym pytanie, czy trening przedsi biorczo ci ma inny wp yw na 
bior cych w nim udzia  w zale no ci od ich cech osobowo ci i innych cech 
psychologicznych. Okaza o si , e innowacyjno  i potrzeba autonomii nie 
mia y adnego wp ywu na podj cie decyzji o za o eniu w asnej firmy. 
Natomiast wykazano znaczenie sk onno ci do ryzyka. Jednostki z wi ksz  
tolerancj  ryzyka zyska y wi cej z treningu przedsi biorczo ci ni  osoby 
z mniejsz  tolerancj . Wysuni to przypuszczenie, e wzrost posiadanej wie-
dzy i informacji z programu treningowego mo e powodowa  wi ksz  awer-
sj  do prowadzenia w asnej firmy i ponowne rozwa enie jej za o enia. 
R.W. Fairlie i W. Holleran (2011) stwierdzili, e nadal stosunkowo niewiele 
wie si  na temat skuteczno ci takich programów. Ustalenie zwi zków z oso-
bowo ci  uczestników jest istotne dla efektywnego wykorzystania rodków 
wspieraj cych, które dzi ki temu mog  by  kierowane do w a ciwiej grupy 
beneficjentów. Badania te kwestionuj  wi c sens oferowania przypadkowo 
dobranym uczestnikom wy cznie wiedzy na temat prowadzenia firmy.

2.2. Znaczenie cech osobowo ciowych potencjalnego 
przedsi biorcy

Znaczenie osobowo ci w przedsi biorczo ci wielokrotnie by o przedmio-
tem bada  i analiz. Sformu owano w zwi zku z tym szereg funkcjonuj cych 
w obiegu opinii o znaczeniu niektórych cech, jak na przyk ad poczucie 
umiejscowienia kontroli czy motywacja osi gni . Zagadnienie to jest przed-
miotem bada  psychologii ekonomicznej (Tyszka 1997; Zale kiewicz 2004). 
Poszukuje si  w a nie odpowiedzi na pytanie, czy kto , kto jest przedsi -
biorc , posiada wyj tkowe cechy, predyspozycje i umiej tno ci, którymi ró ni 
si  od innych. Na znaczenie tych cech wskazuj  mi dzy innymi Littunen 
i Storhammar (2000), Weso owska (2001). Dla przyk adu Wong, Cheung 
i Venuvinod (2005) wykazuj  badaniami istotne znaczenie tych cech u absol-
wentów studiów in ynieryjnych, rozpoczynaj cych dzia alno  gospodarcz  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w inkubatorach przedsi bior-
czo ci na uniwersytecie w Hongkongu. Szczególnie istotnym czynnikiem 
decyduj cym o sukcesie pocz tkuj cego przedsi biorcy okaza a si  moty-
wacja osi gni . Tymczasem tym, co decydowa o o potencjalnej pora ce 
podj tej dzia alno ci by o zewn trzne poczucie umiejscowienia kontroli 
wykazywane przez za o yciela firmy. Wspomniane wcze niej badania 
R.W. Fairlie i W. Hollerana (2011) potwierdzaj  znaczenie cech osobowo ci . 

Jak jednak wspomniano we wprowadzeniu, istniej  badania, które kwe-
stionuj  te za o enia. Wykazuj  to przede wszystkim badania przeprowa-
dzone na przestrzeni okre lonego czasu. Mianowicie Hansemark (2002) 
zdiagnozowa  motywacj  osi gni  i poczucie umiejscowienia kontroli 
u uczestników projektu wspieraj cego rozwój przedsi biorczo ci. Po jede-
nastu latach sprawdzi , czy osoby te prowadz  dzia alno  gospodarcz  na 
w asny rachunek. Wbrew licznym wcze niejszym badaniom nie wykazano 
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zwi zku mi dzy motywacj  osi gni  a sk onno ci  do za o enia w asnej 
firmy. W przypadku poczucia umiejscowienia kontroli (LOC) wyst pi a 
korelacja, ale tylko u m czyzn, co sugeruje, e u kobiet inne zmienne maj  
prawdopodobnie wi ksze znaczenie. Hansemark (2002) proponuje intere-
suj ce i inspiruj ce do innych bada  wyja nienie tej sytuacji. Mianowicie 
model efektywnego przedsi biorcy ustalony zosta  w badaniach nad przed-
si biorcami, czyli osobami, które ju  prowadz  w asn  firm . By  mo e 
jednak wiele cech kszta tuje si  w trakcie prowadzenia firmy. W zwi zku 
z tym wcale nie oznacza to, e osoba, zanim rozpocznie dzia alno  gospo-
darcz , musi je na porównywalnym poziomie posiada , gdy  nab dzie je 
w trakcie tej specyficznej aktywno ci. 

Pojawia si  w zwi zku z tym istotny problem zarówno badawczy, jak 
i diagnostyczny. Ten ostatni jest wa ny z punktu widzenia optymalizacji 
oddzia ywa  i dopasowania instrumentów wspierania przedsi biorczo ci, 
gdy  pozwala na selekcj  beneficjentów tych oddzia ywa . Problem badaw-
czy, pierwotny w stosunku do diagnostycznego, dotyczy za  tego, jak kon-
struowa  badania, aby dostarcza y informacji, kto jest potencjalnie najlepiej 
rokuj cym kandydatem na przedsi biorc . By  mo e inne umiej tno ci 
i zmienne decyduj  o za o eniu w asnej firmy ni  te, które s  wa ne ju  
w momencie zarz dzania, kierowania ni , gdy ju  istnieje. Czy mo na wi c 
porównywa  kompetencje tych, co prowadz  firm  i co nie prowadz  firmy? 
Jest to istotne dla ustalenia doboru prób badawczych i tego, kogo bada . 
Cechy osobowo ci jako trwa e predyspozycje do okre lonego zachowania 
mog  wi c nie by  wystarczaj cym wska nikiem przysz ej efektywno ci 
gospodarczej, a przede wszystkim predyktorem podj cia decyzji o za o eniu 
w asnej firmy przez osob  m od . Istotny mo e by  trzeci element modelu 
kompetencyjnego – motywacja do takiej formy aktywno ci.

3. Teorie rozwoju zawodowego a aktywno  
przedsi biorcza 

M. Obschonka, R.K. Silbereisen, E. Schmitt-Rodermund i M. Stuetzer 
(2010) zwracaj  uwag , e by  mo e nale y szuka  determinant w innym 
obszarze funkcjonowania jednostki. Szczególnie dotyczy to osób m odych, 
które s  w trakcie kszta towania si  postaw zwi zanych z wyborem zawodu. 
Podobnie jak Lent, Brown i Hackett (1994), Schmitt-Rodermund (2004, 
2007) sugeruj  odwo anie si  do ogólnych teorii kariery zawodowej. W szcze-
gólno ci za  nawi zuj cych do spo ecznych teorii funkcjonowania poznaw-
czego jednostek, podkre laj cych znaczenie przekona  jednostki zwi zanych 
z w asnymi kompetencjami. M odzi przedsi biorcy, podejmuj c decyzj  
o za o eniu w asnej firmy, s  jednocze nie na etapie wyboru kierunku roz-
woju zawodowego. By  mo e kluczem jest udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie, co decyduje o wyborze cie ki zawodowej, a szczególnie tej o charak-
terze przedsi biorczym.
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Istnieje wiele teorii rozwoju zawodowego. Wcze niejsze koncepcje wi  
decyzj  o wyborze zawodu z zainteresowaniami i umiej tno ciami. Zgodnie 
z tym podej ciem na przyk ad w diagnostyce zawodowej na za o eniu o ist-
nieniu specyficznych przedsi biorczych cech osobowo ciowych opiera si  
mi dzy innymi test Hollanda z narz dzi ilo ciowych oraz projekcyjny test 
obrazkowy TAT opracowany przez McClellanda.

Nowsze koncepcje rozwoju zawodowego odchodz  od tego podej cia, 
gdy  wed ug nich wybór zawodu nie jest oparty wy cznie na umiej tno ciach 
i zainteresowaniach. Zw aszcza w przypadku decyzji o za o eniu w asnej 
firmy wydaje si  to niewystarczaj ce. Bardziej adekwatne wydaje si  przy-
j cie perspektywy koncepcji odwo uj cych si  do funkcjonowania poznaw-
czego jednostki w procesie podejmowania decyzji o wyborze zawodu. W ród 
nich wyró nia si  dwie: teori  kariery zawodowej Supera oraz ograniczania 
i kompromisu L. Gottfredson (Bajcar i in. 2006).

3.1. Znaczenie poznawczej mapy zawodu

W koncepcjach rozwojowych, mi dzy innymi w a nie Supera i Gottfred-
son (Bajcar i in. 2006), wyra nie podkre la si , e koncentracja wy cznie 
na zainteresowaniach jednostki nie daje wystarczaj cej podstawy do 
wnioskowania o jej efektywno ci zawodowej. Zdaniem Gottfredson (Bajcar 
i in. 2006), która podkre la aspekt publiczny „ja”, wybór cie ki kariery jest 
podyktowany przede wszystkim jej d eniem do zrealizowania si  w kon-
tek cie spo ecznym, a w dalszej kolejno ci psychologicznym. Dokonuj c 
wyboru zawodu, opiera si  na informacjach dotycz cych jej samej i rodo-
wiska zawodowego. Od dzieci stwa jednostka tworzy map  poznawcz  
zawodów. Na tej mapie wyodr bnia zawody, które j  interesuj  i które jest 
w stanie, w jej przekonaniu, wykonywa . Istotna jest tutaj zgodno  wyobra-
enia jednostki o sobie samej z tym, jak postrzega rodowisko zawodowe. 

Nast pnie okre la ona poziom dost pno ci zawodów, a decyzja o wyborze 
zawodu jest wynikiem kompromisu mi dzy najbardziej zgodnym z wewn trzn , 
prywatn  koncepcj  „Ja” a zawodem, który jest najbardziej dost pny, i aspi-
racjami.

Inny zwolennik teorii rozwojowych, Super (Bajcar i in. 2006), zwraca 
uwag  na znaczenie obrazu siebie (self-concept), akcentuj c, e jest to subiek-
tywne wyobra enie w asnej osoby w okre lonej roli, sytuacji czy pozycji 
spo ecznej. Stanowi ród o oceny w asnych mo liwo ci realizacji podejmo-
wanych ról. Super wprowadza te  poj cie zawodowego obrazu siebie (voca-

tional self-concept), które kszta tuje si  pod wp ywem obserwacji sytuacji 
pracy, identyfikacji z innymi i ze rodowiskiem ogólnym. Obejmuje on 
subiektywne wyobra enia w asnej osoby w okre lonej roli, sytuacji czy pozy-
cji spo ecznej i stanowi ród o oceny w asnych mo liwo ci realizacji podej-
mowanych ról. wed ug Supera ma on wa niejsze znaczenie dla kariery ni  
tzw. obiektywne pomiary zainteresowa , preferencji, zdolno ci itp. (Bajcar 
i in. 2006). 
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Z perspektywy tych teorii istotne wydaj  si  wyobra enia m odych poten-
cjalnych przedsi biorców o sobie oraz o tym, jaki jest przedsi biorca i na 
czym polega jego praca. Nale y zauwa y , e informacje, na których pod-
stawie jednostka podejmuje decyzje zawodowe, maj  charakter subiektywny 
i s  wypadkow  jej relacji z otoczeniem. Jest jakby skazana na to, jakie 
informacje uzyska, i nie zawsze maj  one charakter obiektywny, ale s  
rodzajem stereotypów, uogólnie  i uproszcze  funkcjonuj cych w danym 
spo ecze stwie i przekazywanych jej w ramach socjalizacji. Dotyczy to 
zarówno postrzegania siebie samego, jak i wyobra e  zawodów. 

Na pewne obszary poszukiwa  z tym zwi zanych wskazuj  wyniki bada-
nia Koellingera, Minniti i Scheda (2007). Zbadali oni przedsi biorców z 29 
krajów, w tym z Polski, wykorzystuj c baz  Global Entrepreneurship Moni-
tor (GEM). Wed ug nich subiektywne przekonania, percepcja samego sie-
bie i otoczenia maj  istotne znaczenie dla aktywno ci przedsi biorczej. Te 
za  s  kszta towane przez wiele czynników, takich jak kultura, historia, 
zjawiska ekonomiczne danego kraju. Ich zdaniem przedsi biorcze decyzje 
s  w du ym stopniu oparte na percepcji i mechanizmach poznawczych. 
Mo e to na przyk ad prowadzi  do nadmiernej pewno ci siebie i skutkowa  
tym, e przedsi biorca przecenia swoj  kontrol  nad wydarzeniami, b dnie 
oceniaj c ryzyko. Zgodnie z tym podej ciem wybór zawodu odbywa si  wi c 
na podstawie tre ci zawartych w poznawczej mapie umys owej i dotyczy 
w asnego „Ja”, zawodu i rodowiska zawodowego. 

4. Badania w asne

4.1. Za o enia metodologiczne

Odnosz c si  do wyników wymienionych bada , teorii i przeprowadzo-
nego wnioskowania, mo na wi c postawi  hipotez , e osoby, które planuj  
za o y  w asn  firm , b d  ró ni y si  wyobra eniami na temat tego, co 
wi e si  z prowadzeniem firmy, byciem przedsi biorc  i ocen  w asnych 
mo liwo ci w tym zakresie, od tych, które nie planuj  w asnej dzia alno ci 
gospodarczej. Ta ró nica znajdzie swoje konsekwencje w motywacji do 
wyboru zawodu przedsi biorcy.

Dlatego celem przeprowadzonych bada  by o ustalenie, czy istnieje 
ró nica mi dzy osobami proprzedsi biorczymi a osobami nieplanuj cymi 
w asnego biznesu w zakresie wybranych elementów poznawczej mapy zawo-
dów. Analizowano zw aszcza u osób badanych wyobra enie tego, jaki jest 
typowy przedsi biorca, obraz siebie samego jako potencjalnego przedsi -
biorcy, przekonanie co do posiadania niezb dnych cech i umiej tno ci, 
regu  i zasad obowi zuj cych w rodowisku pracy przedsi biorcy oraz tego, 
co jest niezb dne, aby efektywnie prowadzi  firm . Postawiono nast pu-
j ce pytanie badawcze: „Czy osoby te ró ni  si  tre ci  poznawczej mapy 
umys owej odno nie obrazu typowego przedsi biorcy, siebie jako potencjal-
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nego przedsi biorcy oraz cech zawodu i regu  rodowiska pracy przedsi -
biorcy?”. 

Aby udzieli  odpowiedzi na postawione pytanie, przeprowadzono bada-
nia ilo ciowe i jako ciowe. W kwietniu 2011 r. dokonano ilo ciowej analizy 
porównawczej 93 studentów I i II roku stacjonarnych studiów dziennych 
i wieczorowych Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wyod-
r bniono grup  osób deklaruj cych, e w przysz o ci zamierzaj  za o y  
w asn  firm , oraz drug  grup , nieplanuj c  prowadzenia w asnej firmy. 
Wszystkie osoby badane wype nia y kwestionariusz, w którym proszone by y, 
aby oceni y na skali, jak bardzo ich zdaniem wa ne s  wymienione czynniki 
w prowadzeniu w asnej firmy. 1 – ca kowicie niewa ne, 2 – niewa ne, 
3 – wa ne, 4 – bardzo wa ne. Ponadto mia y uporz dkowa  je od najwa -
niejszych 1 do najmniej wa nych 16.

Nast pnie zastosowano analiz  testem t-Studenta w celu stwierdzenia, 
czy istnieje statystycznie istotna ró nica mi dzy obiema grupami. Przyj to 
za o enie, e grupy te b d  ró ni y si  pod wzgl dem tego, na ile wa ny 
jest dany czynnik w prowadzeniu w asnej firmy. B dzie to wynika o z odmien-
nych wyobra e  na ten temat, co potwierdzi przyj t  perspektyw  ba-
dawcz .

Badania jako ciowe przeprowadzono w listopadzie 2008 r. w ród uczest-
ników dwóch projektów EFS realizowanych na Wydziale Zarz dzania UW. 
Byli to:
– uczestnicy ubiegaj cy si  o dofinansowanie dzia alno ci gospodarczej 

w ramach projektu Przedsi biorczo . Zak adamy w asn  firm  – PRZED-
SI BIORCY (20 osób badanych);

– uczestnicy projektu szkoleniowego Nowoczesna administracja pa stwowa 
– ADMINISTRACJA (15 osób badanych).
Dobór osób do badania opiera  si  na za o eniu, e preferowana przez 

nich aktywno  zawodowa spowoduje ró nice w udzielanych odpowiedziach, 
co wska e charakterystyczne dla przedsi biorców tre ci zawarte w mapie 
poznawczej umys u. Za o ono, e przedsi biorcy b d  mieli inne wyobra-
enia ni  pracownicy administracji.

W badaniu wykorzystano dwie techniki o charakterze projekcyjnym: test 
niedoko czonych zda  i test metafor. Test niedoko czonych zda  jest narz -
dziem wzorowanym na te cie niedoko czonych zda  J.B. Rottera (Rotter 

Incomplete Sentences Blank – RISB). Jest to cz ciowo ustrukturyzowana 
technika projekcyjna, w której wymaga si  od badanego, aby doko czy  
zdania, dopisuj c dalszy ci g do podanych s ów pocz tkowych (tzw. trzonów). 
Zak ada si , e w utworzonych przez badanego zdaniach znajduj  odzwier-
ciedlenie jego nastawienia, motywy, d enia, pragnienia oraz wyobra enie 
o otaczaj cej rzeczywisto ci. Ko cz c zdanie, badany „projektuje” w asne 
postawy i pogl dy na ró ne aspekty ycia, dzi ki czemu mo na si gn  do 
róde  i motywów jego post powania. Test zastosowany w niniejszym bada-

niu by  specjalnie do tego celu skonstruowany. Jest to zgodne z metodolo-
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gicznymi za o eniami, e „test niedoko czonych zda , podobnie jak inne 
techniki projekcyjne, jest konstruowany oddzielnie dla ka dego problemu 
badawczego” (Maison 2001: 30).

Oprócz tego w prezentowanym badaniu zastosowano test metafor, który 
zawiera pytania projekcyjne, ale maj  one odmienny charakter ni  w przy-
padku testu niedoko czonych zda . Otó  jego „projekcyjno ” wynika 
z zastosowania metafory, która wed ug G. Morgana stanowi „podstawow  
ca o ciow  form  do wiadczenia, poprzez któr  jednostki anga uj  si , orga-
nizuj  i rozumiej  swój wiat” (Morgan 1997: 231, wi cej na ten temat w: 
Paw owska 2006). Na podstawie znajomo ci metafory, któr  jednostka opi-
suje rzeczywisto , mo liwe jest przewidywanie dzia a , post powania, typu 
podejmowanych decyzji, uznawanych regu , zasad itp. Pozostawiaj c osobom 
badanym swobod  skojarze  i wyboru metafory, utrzymuje si  projekcyjny 
charakter testu i ogranicza ingerencj  badacza oraz uproszczenia, jakie 
mog yby z tego wynika . Pozwala to na dotarcie do odczu , za o e  i pogl -
dów ukrywanych i w du ym stopniu nieu wiadomionych. Metafora pokazuje 
funkcjonowanie poznawcze osoby badanej, uwzgl dniaj c jednocze nie 
aspekt emocjonalny zagadnie . W te cie wykorzystano metafor  zwierz cia. 
Metafora ta jest bli sza „przeci tnemu” cz owiekowi, bardziej powszechna 
oraz inspiruj ca, przez co stosunkowo atwo trafia do jego wyobra ni i daje 
si  odnie  do rzeczywisto ci. Osoba badana, opisuj c sytuacj  metaforycz-
nie, czuje si  stosunkowo bezpieczna, prezentuj c nie wprost w asn  per-
spektyw . W sytuacji pytania zadanego bezpo rednio mog aby ukrywa  
istotne szczegó y, zw aszcza emocjonalne.

W niniejszym opracowaniu zostan  przedstawione wy cznie przyk adowe 
odpowiedzi osób z poszczególnych grup badanych. Nale y jednak odnie  
si  do podstawowego zarzutu wobec technik projekcyjnych, dotycz cego 
subiektywizmu interpretacji. W celu jego ograniczenia zebrane dane w spo-
sób losowy mo na przekaza  do oceny s dziom kompetentnym. Ustalaj  
oni na podstawie odpowiedzi udzielonych w testach niedoko czonych zda  
i metafor, do której grupy nale y osoba badana. W dalszej kolejno ci wska-
zania s dziów kompetentnych poddaje si  analizie z wykorzystaniem wspó -
czynnika stopnia zgodno ci s dziów kompetentnych W-Kendalla (Brzezi ski 
1996: 500–505). Wspó czynnik ten w tym przypadku zostaje wykorzystany 
do okre lenia rzetelno ci zestawów kryteriów (wyra onych przynale no ci  
do grupy) ocen odpowiedzi udzielonych przez osoby badane. Bada on 
poziom zgodno ci s dziów co do kryteriów, jakimi pos ugiwali si  przypi-
suj c osob  badan  do danej grupy (przedsi biorcy lub administracja). 
Wspó czynnik ten przyjmuje warto ci od 0 (brak zgodno ci) do +1 (ca ko-
wita zgodno ). Istotno  statystyczn  uzyskanych wspó czynników W-Ken-
dalla sprawdza si  przy zastosowaniu testu Chi-kwadrat. Dzi ki takiemu 
post powaniu metodologicznemu ogranicza si  subiektywizm interpretacji, 
co jest krytyczne w przypadku analizy jako ciowej.
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4.2. Wyniki bada

Z analizy danych z bada  ilo ciowych testem t-Studenta ustalono istotne 
statystycznie ró nice mi dzy grupami w zakresie oceny znaczenia posiada-
nego kapita u finansowego i znajomo ci rynku i marketingu. Planuj cy 
za o enie w asnej firmy przypisywali wi ksze znaczenie tym czynnikom ni  
nieplanuj cy. Osoby nieplanuj ce wi ksze znaczenie przypisywa y czynnikowi 
„konieczno  ci g ego uczenia si ” ni  osoby planuj ce. 

Wreszcie w prezentowanych badaniach stwierdzono istotn  statystycznie 
ró nic  mi dzy grupami pod wzgl dem tego, e nieplanuj cy opisywali sie-
bie jako osoby bardziej „po wi caj ce si  dla innych” ni  planuj cy za o-
enie firmy. Jak wida , grupy ró ni  si  wyobra eniem siebie samego w kon-

tek cie zawodowym, co mo e wp ywa  na rodzaj wybieranego zawodu.
Natomiast obie grupy nie ró ni y si  pod wzgl dem oceny najwa niej-

szego i najmniej wa nego ich zdaniem czynnika. Najwi ksze znaczenie ich 
zdaniem ma „pomys ”. Natomiast najmniejsze znaczenie obie grupy przy-
pisywa y czynnikowi „zaufanie do ludzi”. 

W tym ostatnim przypadku nale y zwróci  uwag , e wyobra enie o pro-
wadzeniu w asnego biznesu w obu grupach pod tym wzgl dem jest podobne, 
ale jednocze nie jest to niepokoj ce w kontek cie znaczenia budowania 
sieci relacji spo ecznych jako jednego z wa niejszych aspektów prowadzenia 
biznesu. wiadczy to o pewnej nierealistyczno ci i nieadekwatno ci tych 
wyobra e . Tym bardziej, e badania M. Caliendo, F. Fossen i A. Kritikos 
(2011) udowadniaj , e osoby wykazuj ce wysoki poziom zaufania do ludzi 
lepiej radz  sobie z ryzykiem, atwiej zak adaj  firmy i rozwijaj  je.

Jak wida , dzi ki przeprowadzonym badaniom z perspektywy teorii roz-
woju zawodowego mo na zidentyfikowa  pewne przekonania, które unie-
mo liwiaj  b d  utrudniaj  podj cie decyzji lub efektywne prowadzenie 
firmy. Ich modyfikacja pomaga w dostosowaniu oddzia ywa  edukacyjnych. 
Szczególnie przydatne w tym kontek cie wydaj  si  informacje uzyskane 
z bada  jako ciowych. Przyk adowe odpowiedzi przedstawione zosta y 
w tabelach 1 i 2.

W przypadku obu zastosowanych testów – niedoko czonych zda  i meta-
for – odpowiedzi przedsi biorców i pracowników administracji wyra nie 
ró ni  si  mi dzy sob . W ich tre ciach mo na zauwa y , e przedsi biorcy 
wskazuj  odmienne cechy jako kluczowe oraz inne regu y i zasady pracy 
w biznesie. Podobnie inaczej postrzegaj  siebie i swoje mo liwo ci prowa-
dzenia dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek. Na przyk ad ród em 
najpowa niejszych zagro e  w prowadzeniu firmy dla przedsi biorców s  
oni sami – brak pomys ów, motywacji. Pracownicy administracji za  wskazuj  
otoczenie jako g ównego „dostarczyciela” zagro e , czyli co , co jest poza 
ich kontrol . W dodatku przypisuj  oni szereg negatywnych cech przedsi -
biorcom (lis), a siebie w tym kontek cie opisuj  jako osoby l kliwe, skon-
centrowane na ci kiej, bie cej pracy. Ten sposób percepcji sytuacji deter-
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minuje to, jak  aktywno  podejmuje jednostka i jak planuje okre lone 
dzia ania, w tym przypadku zwi zane z wyborem zawodu.

Z uzyskanych danych w ramach bada  jako ciowych i ilo ciowych wynika, 
e osoby planuj ce i nieplanuj ce za o enie w asnej firmy ró ni  si  tre ci  

poznawczej mapy umys owej odno nie obrazu typowego przedsi biorcy, 
siebie jako potencjalnego przedsi biorcy oraz cech zawodu i regu  rodo-
wiska pracy przedsi biorcy. Diagnozuj c tre ci zawodowej mapy poznawczej, 
mo na wi c identyfikowa  bariery zwi zane z podj ciem aktywno ci przed-
si biorczej. W dalszej za  kolejno ci dopasowywa  instrumenty jej wspiera-
nia, wychodz ce poza sfer  wy cznie formaln .

Bod ce projekcyjne Przedsi biorcy Administracja

Gdy chce si  za o y  
firm …

trzeba mie  dobry pomys , 
wiedz , do wiadczenie, by  
zaanga owanym, mie  swoje 
pasje

trzeba by  odwa nym, 
przedsi biorczym, mie  
wizj

Ludzie zak adaj  
dzia alno  gospodarcz , 
bo… (wersja dla 
administracji)
Zak adam dzia alno  
gospodarcz , bo…

moje cechy charakteru 
wskazuj  i  by oby to 
najlepszym wyj ciem (lubi  
wyzwania, jestem samodzielny);
chc  decydowa  o swojej 
przysz o ci i sukcesie firmy

chc  by  na swoim;
chc  zarabia  pieni dze

Warunkiem osi gni cia 
sukcesu przez firm  
jest…

zainteresowanie klienta moimi 
us ugami; 
du a ilo  klientów

ci ka praca;
ci ka praca i szcz cie

Klient… to kto , kogo chc  ustawicznie 
diagnozowa  pod wzgl dem 
potrzeb

nasz pan

W prowadzeniu firmy 
nale y obawia  si …

nieuczciwo ci (problemy 
z egzekucj  p atno ci) ze strony 
klienta

Konkurencji

Najpowa niejsze 
zagro enie 
w prowadzeniu firmy 
to…

wyczerpanie pomys ów;
brak motywacji i b dy 
formalne

jej otoczenie

Moje najwa niejsze cechy 
pomagaj ce mi w pracy 
zawodowej…

upór, wyobra nia, pracowito ;
wiara w sukces, zdecydowanie, 
otwarto , elastyczno , 
optymizm, umiej tno  
nawi zywania kontaktów 
i kierowania lud mi

to staranno  
i rzetelno ;
rzetelno , 
obowi zkowo

W naszym kraju jest 
bardzo trudno prowadzi  
w asny biznes…

nie uwa am tak;
nie podzielam tego zdania;

niesprzyjaj ce przepisy 
prawne, brak pomocy 
ze strony administracji;
ze wzgl du na 
skomplikowane i cz sto 
zmieniaj ce si  przepisy

Tab. 1. Zestawienie wybranych odpowiedzi osób badanych w te cie niedoko czonych 

zda . ród o: opracowanie w asne.
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Bod ce projekcyjne Przedsi biorcy Administracja

Wybierz zwierz , które 
symbolizuje przeci tnego 
przedsi biorc . Krótko 
uzasadnij swój wybór

Tygrys – szybki (w reagowaniu 
na zmiany rynkowe), silny (aby 
nie poddawa  si  konkurencji) 
odwa ny ( eby nie ba  si  
podejmowa  ryzyka)

Kangur – szybko si  
przemieszcza i do  nietypowo 
na tle innych. Ma schowek, 
w którym trzyma swoje dziecko 
(pomys , tajemnic ). Wiem, 
jak wygl da i gdzie yje, ale 
owiany jest aur  tajemniczo ci 
czyli wzbudza ciekawo . Jego 
pomys  – dziecko dojrzewa, ma 
wi c nast pców tej samej krwi

Lis – sprytny, szybki, 
fa szywy

Lis – musi by  
przebieg y, chytry, 
wytrzyma y

Wybierz zwierz , które 
symbolizuje ciebie jako 
przedsi biorc . Krótko 
uzasadnij swój wybór

Pies – przyjazny, otwarty, 
zdolny do kooperacji, lojalne, 
ch tne pomaga  i tworzy  
dobre relacje (które pó niej 
procentuj )

ó w – lubi  to zwierz , 
rzadko je karmi em, czasem 
wi c umiej tno  przetrwania 
w ci kich zewn trznych 
warunkach, uparte d enie 
do celu, cho by si  oddala , 
podejmowanie decyzji 
przemy lanych, nastawienie si  
na sukces w d u szym czasie, 
ale pewniejszy, odporno  na 
niepowodzenia losu – twardy 
pancerz

Zaj c – boi si  podj  
ryzyko;

Myszka – ci ko, 
pracuje, zbiera zapasy, 
wsz dzie znajdzie co  
dla siebie

Tab. 2. Zestawienie wybranych odpowiedzi osób badanych w te cie metafor. ród o: 

opracowanie w asne.

5. Zako czenie

Przedstawione wyniki bada  jako ciowych i ilo ciowych potwierdzaj , 
e osoby planuj ce za o enie w asnej firmy maj  odmienne tre ci zawarte 

w ich zawodowych mapach poznawczych ni  niebior ce pod uwag  pracy 
na w asny rachunek. Stanowi to wskazówk  do wykorzystania teorii roz-
woju zawodowego, odnosz cych si  do spo ecznego funkcjonowania 
poznawczego jednostek, w celu okre lania barier rozwoju przedsi biorczo-
ci i poszukiwania sposobów ich pokonywania. Dzi ki temu formy wspar-

cia tej sfery gospodarki b d  efektywniej wykorzystane, gdy  lepiej b d  
odpowiada  na potrzeby beneficjentów, zw aszcza b d cych u progu kariery 
zawodowej.
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W artykule potwierdzono te , e badanie i uczenie przedsi biorczo ci 
nie mog  koncentrowa  si  wy cznie na wiedzy formalnej. Wskazane jest 
te  prowadzenie bada  i analiz zarówno jako ciowych, jak i ilo ciowych, 
gdy  daje to poznawczo szerszy obraz zjawiska, jakim jest przedsi biorczo .
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