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Abstract 

 

Entrepreneurship is a major source of employment, economic 
growth and innovation. This article aims to illuminate research 
opportunities for psychology to developing theory and undertaken 
empirical research focusing on key topic areas, the personality 
characteristics of entrepreneurs, entrepreneurial cognition, and 
possibility prediction of the success to entrepreneurship by devel-
oping psychometrics measures where an example is Entrepreneu-
rial Behaviours Questionnaire (EBQ). Psychometric indicators of 
the EBQ are satisfactory. Nevertheless, this instrument requires 
further psychometric refinement in order to formulate more cer-
tain predictions of the career success.   

 
1. Psychospołeczne obszary uwarunkowania sukcesu 
    w przedsiębiorczości 
  
 Powszechna jest opinia, że rozwój przedsiębiorczości jest kluczowym wa-
runkiem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Na całym świecie firmy nale-
żące do sektora MŚP pełnią istotną rolę w gospodarce biorąc pod uwagę choćby 
wskaźniki ekonomiczne czy tworzoną liczbę miejsc zatrudnienia.    
 Nie ulega wątpliwości, że obszar zidentyfikowanych czynników ekonomicz-
no-prawnych, w znaczeniu barier w rozwijaniu przedsiębiorczości, w dużym 
stopniu ogranicza możliwości osiągnięcia sukcesu w biznesie, a niekiedy prowa-
dzi do upadku firmy [raport The Word Bank Group, 2008]. Jak wynika z badań, 
ponad 82% przedsiębiorców negatywnie ocenia rozwiązania systemowe, warun-
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kujące możliwości i perspektywy rozwoju samodzielnej działalności gospodar-
czej [Bieniok, 2003].  
 Analiza przyczyn dla których wielu szczególnie młodych ludzi boi się podjąć 
ryzyko i prowadzić własny biznes: bariery uzyskania kredytu [skomplikowane 
procedury], brak umiejętności i odwagi do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, brak pomysłu na biznes i duże ryzyko działania, brak praktycznej 
wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, problem z identyfi-
kacją nisz na rynku lokalnym [Szwedo, 2006] – pozwala na stwierdzenia, że 
przynależą one z jednej strony do obszaru determinant zewnętrznych, ale z dru-
giej strony zdobycie wiedzy oraz umiejętności a zwłaszcza własny pomysł na 
biznes i poradzenie sobie z trudnościami, to wybitnie czynniki z obszaru we-
wnętrznych uwarunkowań, wyjaśniane w dużym stopniu różnicami indywidu-
alnymi. W kontekście prowadzonych rozważań należy również brać pod uwagę 
uprzednio zdobyte doświadczenia uwarunkowane wpływem otoczenia, które 
poprzez systemy wartości i kształtowanie postaw dostarcza wzorców i wzmac-
nia zachowania przedsiębiorcze. 
 Zakres badań w literaturze światowej pokazuje na znaczenie identyfikacji 
czynników indywidualnych,  jako istotnych determinant powodzenia zawodo-
wego w przedsiębiorczości. W tym obszarze równie ważną kwestią jest opraco-
wanie narzędzi pomiarowych spełniających kryteria psychometryczne, których 
zastosowanie umożliwia formułowanie trafnych prognoz zawodowych.  
 Przedsiębiorczość i związane z nią zagadnienia takie jak innowacje, inicjaty-
wa, kreatywność są traktowane jako główne determinanty rozwoju ekonomicz-
nego i dobrobytu [Drucker, 1992]. Rozwój przedsiębiorczości wymaga jednak 
dookreślenia i zgodności w definiowaniu czym ona jest, jakie są jej uwarunko-
wania i główne problemy. 
   Zdaniem Hisrich i Brush [1985, s. 15] przedsiębiorców znajdujemy niemal we 
wszystkich dziedzinach zawodowych takich jak nauczanie, medycyna, prawo, 
architektura, inżynieria itd. W związku z tym autorzy zaproponowali bardzo 
ogólną definicję obejmującą każdy rodzaj zachowań przedsiębiorczych. Ich zda-
niem „przedsiębiorczość to proces tworzenia czegoś nowego ale wartościowego 
w wyniku poświęconego czasu i wysiłku, z uwzględnieniem towarzyszącego mu 
ryzyka finansowego, psychicznego i społecznego a w efekcie przynoszącego 
wymierne korzyści pieniężne i indywidualną satysfakcję”.  
 Z kolei Timmons [1989, s. 1] w wyniku wieloletniej współpracy z przedsię-
biorcami uważa, że przedsiębiorczość to „zdolność do tworzenia czegoś prak-
tycznie z niczego... Jest to sztuka dostrzegania możliwości [sposobności], gdzie 
inni widzą chaos, sprzeczność i zamieszanie...Jest to wiedza jak znaleźć, upo-
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rządkować i kontrolować zasoby [źródła]... W końcu jest to chęć i zdolność pod-
jęcia ryzyka”.  
 W literaturze przedmiotu przedsiębiorczość charakteryzowana jest nie tylko 
z punktu widzenia uwarunkowań zewnętrznych ale głównie przez pryzmat 
przedsiębiorcy, jego charakterystycznych cech osobowościowych, wyznawanego 
systemu wartości i motywacji. Źródeł dla powstających współcześnie charakte-
rystyk przedsiębiorcy należy doszukiwać się w badaniach prowadzonych nad 
związkiem wskaźników ekonomicznych i czynników psychologicznych.  
 

2. Indywidualne predyktory powodzenia zawodowego 
     w przedsiębiorczości 
 
 Magnusson [1988] podaje dwa znaczenia predyktora jako zmiennej niezależ-
nej stosowanej do przewidywania innej zmiennej albo jako test psychologiczny 
służący do pomiaru zmiennej, którą możemy przewidywać na podstawie uzy-
skanego w nim wyniku. 
 O złożoności problemu identyfikacji zmiennych indywidualnych jako pre-
dyktorów powodzenia zawodowego w przedsiębiorczości może świadczyć 
opracowany przez Brockhausa [1982] profil przedsiębiorcy obejmujący czter-
dzieści cech, który został i uzupełniony przez Gasse’a [1982], a następnie opubli-
kowany w Encyklopedii przedsiębiorczości.  
 W tym nurcie przeprowadzone badania z uwzględnieniem grup kryterial-
nych ze względu na osiągnięty sukces pozwoliły na wyodrębnienie takich czyn-
ników różnicujących przedsiębiorców jak: determinanty związane z działaniem  
i orientacją na osiągnięcia oraz z nastawieniem na ludzi. W sferze działania róż-
nicującymi okazały się inicjatywa oraz asertywność w znaczeniu konfrontowania 
w sposób bezpośredni odmienności poglądów. Z kolei orientacja na osiągnięcia 
dotyczy: dostrzegania sprzyjających okoliczności i działania na ich podstawie,  
nastawienia na skuteczność [szybciej i taniej], koncentracji na jakości zależnej od 
systematycznego planowania działań i ich monitorowania. Natomiast sfera na-
stawienia do innych łączy stosunek do pracy z rozpoznawaniem ważności relacji 
pomiędzy ludźmi, umiejętnością budowania przyjaznych stosunków z klientami, 
percepcji stosunków interpersonalnych jako podstawy biznesu. Zdaniem auto-
rów takie czynniki jak, wiara w siebie, wytrwałość, umiejętność perswazji, do-
świadczenie oraz poszukiwanie informacji, nie różnicowały grup kryterialnych 
wyodrębnionych ze względu na osiągnięty sukces. 
 Jednym z niekwestionowanych obszarów badań jest zagadnienie motywacji 
w działaniach przedsiębiorczych. W zachowaniach przedsiębiorców podkreślane 
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są takie aspekty jak: poszukiwanie zadań typu wyzwanie, wytrwałość w dążeniu  
do celu oraz tendencja do osiągania i przekraczania standardów doskonałości. 
McClelland [1985] jako pierwszy stwierdził, że czynnikiem podstawowym dla 
wzrostu ekonomicznego jest potrzeba osiągnięć, którą rozumie jako dyspozycję 
ukierunkowaną na doskonalenie wykonania i osiągnięć pod wpływem wyzwań 
w warunkach rywalizacji. Jego zdaniem motywacja osiągnięć tłumaczy indywi-
dualny sukces lub porażkę w biznesie. Autor fenomen ten nazwał motywacją 
osiągnięć i w przeprowadzonych badaniach wykazał, że wysoki poziom dla tej 
zmiennej  można stwierdzić właśnie w grupie przedsiębiorców.  
 Wpływ motywacji osiągnięć na sukces w przedsiębiorczości znalazł po-
twierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez McClellanda [1965, 1986] 
oraz Miron i McClellanda [1979]. Na przykład McClelland [1965] analizując ka-
riery zawodowe absolwentów po 14 latach od chwili ukończenia studiów 
stwierdził, że znacząca część osób które wykazywały wysoki poziom potrzeby 
osiągnięć [nAch] była związana z zawodami przedsiębiorczymi.  
 Badania nad motywacją osiągnięć nie wskazują na to, że jest ona charaktery-
styczna tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców. Z przeprowadzonych badań 
[Cromie, Callaghan i Jansen, 1992, Koh, 1996] wynika, że istotnie przedsiębiorcy 
uzyskują wyższe wyniki dla potrzeby osiągnięć w porównaniu do takich grup 
zawodowych jak absolwenci szkół wyższych, oficerowie marynarki czy pracow-
nicy administracji państwowej, ale nie w odniesieniu do menedżerów. 
 W wielu badaniach u przedsiębiorców podkreśla się znaczenie takiej cechy, 
jak wewnętrzne umiejscowienie kontroli [„wewnątrzsterowność”] opisanej 
w koncepcji Rottera [1966]. Oznacza ona zdecydowane przekonanie podmiotu 
o wpływie na swój los i bieg zdarzeń, samodzielność w podejmowaniu decyzji 
ale także ponoszenie ich konsekwencji oraz umiejętność uczenia się na własnych 
błędach i wyciągania wniosków na przyszłość. Liczne badania wykazały także, 
że osoby wewnątrzsterowne posiadają bardziej skuteczne strategie w radzeniu 
sobie ze stresem. 
 Podobnie przedstawia się sytuacja z badaniami zależności pomiędzy takimi 
zmiennymi jak umiejscowienie kontroli i potrzebą osiągnięć [Brockhaus, 1982, 
McClelland, 1986, Cooper i Gimeno-gascon, 1992, Rauch i Fres, 2000], gdzie 
stwierdzone zostały tego typu zależności. Na przykład Jacobovitz i Vidler [1982] 
wykazali, że grupa 430 przedsiębiorców charakteryzuje się zdecydowanie we-
wnątrzsterownością. Przegląd literatury prowadzi jednak do ogólnego wniosku, 
że aczkolwiek przedsiębiorcy są bardziej wewnątrzsterowni w porównaniu do 
populacji ogólnej, to jednak tego stwierdzenia nie można utrzymać w odniesie-
niu do  różnych grup menedżerów. Wewnętrzne umiejscowienie kontroli kore-
sponduje u przedsiębiorców z silniejszą potrzebą autonomii w porównaniu do 
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przedstawicieli innych grup zawodowych [Caird, 1991], dlatego starają się oni uni-
kać ograniczeń wynikających z obowiązujących zasad, procedur i norm społecznych. 
 W badaniach starano się również zweryfikować słuszność stwierdzenia  
o silniejszej skłonności do podejmowania ryzyka przez przedsiębiorców. Założe-
nie takie wynikało z podejmowania decyzji w warunkach znacznej nieokreślono-
ści i trudności przewidywania działań. Chociaż badania wykazały nieco wyższy 
poziom dla tej zmiennej u przedsiębiorców, to coraz częściej używa się pojęcia 
kontrolowanego czy umiarkowanego ryzyka. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie 
są skłonni podejmować  decyzji i działań typu hazardzisty. Ostatnie propozycje 
metodologiczne dotyczą badania ryzyka nie jako tendencji osobowościowej ale 
percepcji  i szacowanie ryzyka w złożonym procesie decyzyjnym [Baron, 2004, 
Busenitz, 1999, Forlani i Mullins, 2000].   
 Z przeglądu literatury wynika, że coraz więcej uwagi poświęca się charakte-
rystykom poznawczym osób przedsiębiorczych. Na przykład autorzy [Chell, 
Haworth i Brearely, 1991, Chapman, 2000] sugerują, że to właśnie intuicja stano-
wi tą główną zdolność, która z kolei jest tzw. ʺsercem inteligencji emocjonalnejʺ 
i oba te pojęcia będą miały znaczenie w przyszłych badaniach nad przedsiębior-
czością. Intuicja jest definiowana jako zdolność odbierania komunikatów stano-
wiących treść pamięci emocjonalnej - ʺjako źródła naszej mądrości i wydawania 
sądówʺ. W tym kontekście charakterystykę głównej determinanty uzupełniają 
takie cechy osobowości jak, oportunistyczny, innowacyjny, twórczy, pełen wy-
obraźni,  niespokojny w znaczeniu poszukiwania coraz to nowych wyzwań oraz 
zwolennik zmian. Wśród nich wymienia się intuicję jako sposób dokonywania 
globalnej oceny w oparciu o zdobyte doświadczenie i posiadaną wiedzę. Znacz-
nie tej funkcji polega na globalnym przetwarzaniu informacji oraz wizjonerstwie, 
co wydaje się szczególnie przydatne w sytuacji niepełnych danych, działaniu w 
złożonych warunkach i pod presją czasu. Ponadto, przedsiębiorcom przypisuje 
się kreatywność z uwagi na tendencję do niekonwencjonalnego myślenia, kwe-
stionowania powszechnie przyjmowanych założeń oraz elastyczności w sposo-
bach rozwiązywania problemów [Crant, 1996]. 
 Badania nad znaczeniem indywidualnych charakterystyk w przedsiębior-
czości sprowadzają się do próby wyjaśnienia dwóch kwestii, po pierwsze dla-
czego niektóre osoby zostają przedsiębiorcami a po drugie dlaczego tylko części 
z nich udaje się odnieść sukces zawodowy [Shaver, 2007].    
 Rauch i Frese [2007] uważają, że klasyczne osobowościowe podejście w psy-
chologii przedsiębiorczości jest kontrowersyjne z uwagi na stosunkowo niski 
procent wyjaśnionej wariancji osiągniętego sukcesu poprzez zmienne indywidu-
alne. W związku z tym proponowane jest longitudinalne badanie predyktorów 
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w celu wyłonienia tych osobowościowych charakterystyk, które warunkują dłu-
gofalowy sukces w biznesie [Davidsson, 2007].    
 

2. Charakterystyka Kwestionariusza Zachowań 
     Przedsiębiorczych – KZP 
 
 W literaturze przedmiotu z uwagi na wieloznaczność definicji pojęcia przed-
siębiorczości  sformułowane zostały różne kryteria i miary tego fenomenu.  
 Na podstawie dotychczasowych badań można powiedzieć, że prognozowa-
nie powodzenia zawodowego w przedsiębiorczości jest złożonym procesem 
decyzyjnym. Postęp w tym zakresie wymaga operacjonalizacji istotnych zmien-
nych i konstruowania narzędzi do ich pomiaru [Cromie, 2000, Cromie i Calla-
ghan, 1997, Covin i Slevin, 1989, Miles i Arnold, 1991, Morris i Paul, 1987].  
  Bowen i Hisrich [1986] są zwolennikami pogłębionego wywiadu obok testów 
psychometrycznych, które pozwolą na wyodrębnienie wzorców karier w przed-
siębiorczości. 
 McClelland [1987], po trzydziestu latach od chwili sformułowania teorii spo-
łeczeństwa nastawionego na osiąganie sukcesu, ustosunkował się do prowadzo-
nych badań nad przedsiębiorczością i tworzonych na tej podstawie charaktery-
styk. Jego zdaniem większy nacisk powinno się kłaść na rozwój metod pomia-
rowych, a ważnym zabiegiem metodologicznym powinno być wyodrębnienie 
grup kryterialnych wśród przedsiębiorców, ze względu na odniesiony sukces 
 Pierwsza wersja Kwestionariusza Zachowań Przedsiębiorczych [Etrepreneu-
rial Behaviours Questionnaire – EBQ, Łącała, 2005] opracowana została w 2004 
roku jako narzędzie do selekcji pracowników, których przekwalifikowanie za-
wodowe polegało na samozatrudnieniu. 
 Na podstawie analizy ilościowo-jakościowej [analiza czynnikowa] wyodręb-
nionych zostało siedem skal, które nazwane zostały zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami metodologicznymi i współczesnymi osiągnięciami teorii przed-
siębiorczości. Spójność wewnętrzna wyodrębnionych skal oszacowana została za 
pomocą alfy Cronbacha, której wartości wskazywały na satysfakcjonującą rzetel-
ność [od 0,59 do 0,78]. Ponadto, potwierdzona została trafność czynnikowa  
i kryterialna na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców [n = 164], gdzie kryte-
rium stanowiła samoocena stopnia osiągnięcia sukcesu w biznesie. 
 Skale Kwestionariusza Zachowań Przedsiębiorczych [EBQ] pozwalają na 
pomiar następujących 7 zmiennych:  
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1) umiejscowienia kontroli jako aspektu stylu poznawczego [w znaczeniu opi-
sanym przez Cromie, 2000, s. 18],  

2) poczucia własnej skuteczności [entrepreneurial self-efficacy, Chen i współauto-
rzy, 1988],  

3) motywacji w znaczeniu wytrwałości w realizacji podejmowanych wyzwań  
i działań;  

4) nasilenie potrzeby osiągnięć, czyli tendencję do ciągłego dążenia do dosko-
nałości  której wyznacznikiem są odnoszone sukcesy;  

5) niezależności w myśleniu [independence in thought] jako stylu poznawczego 
dotyczącego predykcji zdarzeń i raczej umiarkowanej niż wysokiej tendencji 
do podejmowania działań ryzykownych [Caird, 1991, Cunnigham i Lische-
ron, 1991, Drucker, 1985, Timmons, 1989];  

6) przekonanie o własnej wartości i pewność siebie [self-confidence];   
7) tendencję do wprowadzania rozwiązań innowacyjnych i podejmowania 

nowych inicjatyw, znajdywania niekonwencjonalnych rozwiązań pojawiają-
cych się problemów, stopnia przejawiania pomysłowości w zachowaniu oraz 
zdolność wizji przyszłych działań i zdarzeń. 

 Pierwsza wersja kwestionariusza obejmowała 60 pozycji, a każda z nich jest 
twierdzeniem, wymagającym od respondenta wyrażenia opinii poprzez zakre-
ślenie jednej z pięciu cyfr, posługując się następującą skalą: 1 − „nie”, 2 − „raczej 
nie”, 3 − „trudno mi powiedzieć”, 4 − „raczej tak”, 5 − „tak”. W kolejnych wer-
sjach liczba pozycji zmieniła się do maksymalnie 90 stwierdzeń, ponieważ kwe-
stionariusz KZP jako narzędzie pomiarowe jest modyfikowany i doskonalony 
pod względem właściwości psychometrycznych takich jak, wskaźniki trafności 
oraz rzetelności poszczególnych skal pomiarowych. 
 

3. Przykłady badań przeprowadzonych  z zastosowaniem 
    Kwestionariusza Zachowań Przedsiębiorczych − porównanie 
    różnych grup kryterialnych  
  
 Poniżej przedstawione zostaną wybrane przykłady badań, przeprowadzo-
nych na grupach przedsiębiorców za pomocą kwestionariusza KZP. Pierwsze 
wyniki badań przedstawione zostały na konferencji w Bernie i w formie publika-
cji [Łącała, 2005].   
 Rysunek 1 przedstawia profile dla skal Kwestionariusza Zachowań Przed-
siębiorczych na podstawie średnich dla siedmiu skal w porównywanych gru-
pach przedsiębiorców.  
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 Porównując profile wyników dla dwóch grup kryterialnych można zauwa-
żyć charakterystyczną prawidłowość, że przedsiębiorcy którym nie powiodło się 
w biznesie najniższe wyniki uzyskali w skalach V [p = 0,04] i VII [p = 0,03]. Każ-
dy z tych wymiarów związany jest z ich stylem funkcjonowania poznawczego. 
Oznacza to, że zarówno niezależność w podejmowaniu decyzji, jak również  
innowacyjność oraz inicjatywa są ważnymi determinantami powodzenia zawo-
dowego w przedsiębiorczości.  
 

Rysunek 1. Profile przedsiębiorców w dwóch grupach kryterialnych 
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Źródło: Opracowanie własne w oparciu o średnie dla zmiennych KZP: I. Umiejscowienie 
kontroli, II. Poczucia skuteczności, III. Poziom motywacji i upór w dążeniu do celu, IV. 
Potrzeba osiągnięć V. Niezależność w myśleniu, VI. Pewność siebie, VII. Innowacyjność 
oraz inicjatywa. 

 
 Poznawcza perspektywa wydaje się potencjalnie obiecującą w badaniach nad 
przedsiębiorczością. Prowadzenie badań w paradygmacie stylów poznawczych 
być może pozwoli na identyfikowanie tych osób, których potencjał z dużym 
prawdopodobieństwem pozwoli prognozować sukces w biznesie [Allinson, 
Chell i Hayes, 2000]. 
 Podobna tendencja wyjaśniania przedsiębiorczych zachowań widoczna jest 
również w badaniach przeprowadzonych przez Utsch i Rauch [2000] oraz Frese 
[1995]. Autorzy rozważają zachowanie w kategoriach specyficznego procesu 
oraz strategii na które mają wpływ charakterystyki osobowościowe. Według nich 
o przedsiębiorczych zachowaniach możemy mówić w sytuacjach innowacyjnych.  
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 Chell i współautorzy [1991, s. 8] jako przykłady typowych zachowań przed-
siębiorczych podają: „twórcze badanie środowiska biznesu w poszukiwaniu 
nowych możliwości, dążenie do innowacyjnych rozwiązań problemów, pełne 
wigoru usiłowanie osiągnięcia korzyści lub rozwoju biznesu, chęć podejmowa-
nia ryzykownych zachowań itp.”  
 Chociaż kreatywność, intuicja oraz myślenie dywergencyjne są ważnymi 
wyznacznikami funkcjonowania poznawczego przedsiębiorcy, to nie są one 
uwzględniane w badaniach nad przedsiębiorczością. Zdaniem autorów w od-
różnieniu od tzw. „akademickiej inteligencji” w przypadku przedsiębiorców 
należy mówić o „dynamic capabilities” [Michel, Friga i Michel, 2005] i specyficz-
nych wyłącznie dla przedsiębiorców „zdolnościach identyfikowania nowych 
możliwości”, „zdolności rozwijania zasobów” oraz „zdolności sprostania zmie-
niającym się wymaganiom” [Busenitz i Arthur, 2007, s. 134].     
 W prezentowanym profilu (rys. 1), w przypadku skali trzeciej, która mierzy 
„poziom motywacji i upór w dążeniu do celu” również można mówić o istotnie 
wyższym poziomie [p=0,03] w przypadku grupy pierwszej. Identyfikowanie 
tych aspektów wynika z charakterystyki pracy przedsiębiorców, w których za-
chowaniu jest konieczna wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych 
celów, przyjmowanie na siebie odpowiedzialności i radzenie sobie z coraz to 
nowymi wyzwaniami [Begley i Boyd, 1987, McClelland, 1987]. 
 W badaniach nad przedsiębiorczością jednym z weryfikowanych zagadnień 
jest zależność między poziomem przejawianych predyspozycji ze względu na płeć. 
Próbę taką podjęto w badaniu za pomocą KZP z udziałem kobiet i mężczyzn. 
 Uzyskane wyniki z badań wskazują, że w przypadku kobiet zauważyć moż-
na nieznacznie wyższy poziom średnich dla niemal wszystkich skal KZP ale tyko 
dla skali VII potwierdzona została zależność [p=0,04]. Oznacza to, że badane 
kobiety w swoich działaniach przedsiębiorczych wykazują tendencję do wpro-
wadzania rozwiązań innowacyjnych i podejmowania nowych inicjatyw, znaj-
dywania niekonwencjonalnych rozwiązań pojawiających się problemów. Cha-
rakteryzują się w większym stopniu niż mężczyźni do przejawiania pomysłowo-
ści w zachowaniu oraz mają zdolność wizji przyszłych działań i zdarzeń. 
 W literaturze przedmiotu niezbyt liczne są badania w których podejmowano 
próbę scharakteryzowania kobiet przedsiębiorców [Bowen, Hisrich, 1986]. Gene-
ralnie można powiedzieć, że nie udało się wykazać prawidłowości, że istnieje 
zależność między płcią a indywidualnymi predyspozycjami w zakresie przed-
siębiorczości, w zasadzie podobnie jak w prezentowanym profilu KZP (rys. 2). 
W badaniach nad poznawczą oceną własnej skuteczności (self-efficacy) kobiety 
uważały, że są równie zdolne, jak mężczyźni do wykonywania działań przedsię-
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biorczych, ale jednocześnie oceniały środowisko jako mniej sprzyjające i trudniej-
sze w sensie możliwości samorealizacji zawodowej [Zhao, Seifert, Hills, 2005].  
W tym kontekście warto wspomnieć o wpływie stereotypów społecznych na 
decyzje o wyborze kariery zawodowej w obszarze przedsiębiorczości  z uwagi 
na fakt, że  zawód ten jest spostrzegany jako typowo męski [Gupta, Turban, 
Bhawe, 2008].  

 
Rysunek 2. Profile przedsiębiorców w dwóch grupach kryterialnych  
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Źródło: w oparciu o średnie dla zmiennych KZP: I. Umiejscowienie kontroli, II. Poczucia 
skuteczności, III. Poziom motywacji i upór w dążeniu do celu, IV. Potrzeba osiągnięć V. 
Niezależność w myśleniu, VI. Pewność siebie, VII. Innowacyjność oraz inicjatywa. 

 

4. Podsumowanie 
 
 Z przeglądu literatury i dotychczas przeprowadzonych badań, nie wynika 
jednoznacznie które z opisanych charakterystyk psychologicznych są wyznacz-
nikami sukcesu w przedsiębiorczości. Można jedynie zauważyć, że profil wyma-
gań i predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości jest specyficzny i niezwykle 
złożony. Hipotetycznie można zakładać, że profil ten może się zmieniać w za-
leżności od warunków zewnętrznych. Potwierdzają to w pewnym stopniu bada-
nia przeprowadzone przez Bowen i Hisrich [1986, s.394], gdzie autorzy proponu-
ją badanie karier przedsiębiorczych przyjmując założenia teorii cyklu życia [Life 
Cycle Theory]. Jest to bardziej dynamiczne spojrzenie na fazy kariery z uwzględ-
nieniem interakcji indywidualnych zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i tych 
które mogą zaistnieć w przyszłości. W związku z tym autorzy biorą pod uwagę 
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oprócz takich czynników jak, przebieg kształcenia, środowisko rodzinne i dzie-
ciństwo, przebieg kariery zawodowej, życie pozazawodowe w okresie dorosło-
ści, aktualna sytuacja zawodowa, aktualne perspektywy rodzinne i pozazawo-
dowe − czynniki uwzględniane przez większość badaczy tego zagadnienia czyli 
między innymi potrzebę osiągnięć [nAch], umiejscowienie kontroli, tendencję do 
podejmowania ryzyka, męskość-kobiecość oraz charakterystyki funkcjonowania 
poznawczego. 
 Zgodnie ze współczesnymi trendami w teoriach selekcji równie ważnym 
zagadnieniem w predykcji powodzenia zawodowego w przedsiębiorczości jest 
nie tyko identyfikacja predyktorów i kryteriów ale również rozwijanie narzędzi 
psychometrycznych.  
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