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Zanim nastolatek zacznie zmienia  wiat.
Przedsi biorczo  nastolatków

(adolescent entrepreneurship)
– systematyczny przegl d literatury

Grzegorz Simborowski*

Nastoletnio   jest okresem wzmo onego poszukiwania w asnej to samo ci i formowania 
swojego psychospo ecznego ja. Czy szukanie swojego miejsca w wiecie ró ni si  istotnie 
od przedsi biorczego eksperymentowania i identyfikowania szansy rynkowej? Celem niniej-
szego systematycznego przegl du literatury by o usystematyzowanie istniej cego zasobu wiedzy 
o przedsi biorczo ci nastolatków (ang. adolescent entrepreneurship), wskazanie potencjalnej 
luki badawczej oraz istniej cych trendów w badaniu przedsi biorczo ci w okresie adolescencji. 
Uzyskane wyniki wskazuj , e w oczach wi kszo ci naukowców przedsi biorczo  niewiele ma 
wspólnego z radosnym, kreatywnym procesem tworzenia czego  nowego, bez ogl dania si  na 
posiadane zasoby. Dorastaj cego cz owieka nale y dopiero do przedsi biorczo ci przysposobi , 
w a ciwie wychowa , ukszta towa  jego charakter i – co najwa niejsze – d ugotrwale edukowa .

S owa kluczowe: przedsi biorczo  nastolatków, przedsi biorczo  m odzie y, intencje 
przedsi biorcze, edukacja przedsi biorcza.

Nades any: 05.02.2021 | Zaakceptowany do druku: 15.06.2021

Before a teenager starts to change the world. Adolescent entrepreneurship: 
a systematic literature review

Adolescence is a period of heightened search for one’s identity and formation of one’s 
psychosocial self. Is this significantly different from entrepreneurial experimentation and 
identification of market opportunities? The main goal of this systematic literature review 
was to discover the existing body of knowledge about adolescent entrepreneurship, to identify 
a potential research gap, and to identify existing trends. The result indicates that in the eyes of 
most researchers, entrepreneurship has nothing in common with the joyful process of creating 
something new without looking at the resources available. They try to convince us that ado-
lescents need to be prepared for entrepreneurship – properly nurtured, shaped and educated.

Keywords: adolescent entrepreneurship, youth entrepreneurship, entrepreneurial inten-
tions, entrepreneurial education.

JEL: A21, I25, L26
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1. Wprowadzenie

Jeszcze w dzieci stwie Sam Walton, 
za o yciel Walmartu, zarabia  na swoje 
potrzeby, sprzedaj c subskrypcje czaso-
pism, hoduj c króliki i go bie, rozwo c 
mleko po treningach pi ki no nej (Walton 
i Huey, 1993). Warren Buffet, twórca finan-
sowej pot gi Berkshire Hathaway, zarobi  
swoje pierwsze pieni dze, roznosz c s sia-
dom gumy do ucia firmy Wrigley i sprze-
daj c turystom odpoczywaj cym na brzegu 
jeziora Okoboji zgrzewki Coca-Coli – wiele 
lat przed tym, jak sta  si  istotnym udzia-
owcem obu tych firm (Schroeder, 2008).

Ich biznesowa pasja wyprzedzi a jed-
nak rozwój edukacji przedsi biorczej, 
której koncepcja narodzi a si  w Harvard 
Business School, chwil  po zako czeniu 
II wojny wiatowej (Kim i in., 2020). By  
mo e gdyby ich dzieci stwo przypad o na 
czasy, w których przedsi biorczo ci nale-
a o uczy  si  w szko ach czy na uczelniach 

wy szych, nigdy nie podj liby si  wysi ku 
szukania wokó  siebie szansy na pierwszy, 
skromny zarobek – nie zaufawszy dosta-
tecznie w asnej zaradno ci, yciowej energii 
i przedsi biorczej pasji.

Przedsi biorczy nastolatkowie istniej , 
lecz czy maj  swoje miejsce w dyskursie 
naukowym? Niniejszy artyku  jest prób  
odpowiedzi na to pytanie z wykorzystaniem 
metody systematycznego przegl du litera-
tury. W ocenie autora przegl du badanie 
przedsi biorczo ci najm odszych cz onków 
spo ecze stwa mo e by  zarówno szans  
na rozpoznanie determinant i cech procesu 
przedsi biorczego jako takiego, jak i okazj  
do weryfikacji i rekonceptualizacji metodyk 
krzewienia biznesowej zaradno ci w ród 
ludzi m odych. Przeprowadzone badania 
mog  wi c wnie  istotny wk ad do wiedzy 
o przedsi biorczo ci, psychologii rozwojo-
wej oraz pedagogiki.

2. Metodyka badania

 Cel bada

Celem niniejszego systematycznego 
przegl du literatury jest usystematyzowanie 
istniej cego zasobu wiedzy o przedsi bior-
czo ci nastolatków (ang. adolescent entre-
preneurship), identyfikacja potencjalnej 
luki badawczej oraz istniej cych trendów 
w badaniu nastolatków w kontek cie przed-
si biorczo ci.

Model badania

SPL przeprowadzony zosta  wed ug stan-
dardów protoko u PRISMA 2020 (Page 
i in., 2021), jednak e po dostosowaniu do 
swoistego charakteru przegl du, wynikaj -
cego z jego problematyki. Diagram prze-
p ywu dla badania zaadaptowano z wymie-
nionego standardu, dokonuj c usprawnie  
zapo yczonych z innych przegl dów (Bar-
hate i Dirani, 2021; Macnamara, Ham-
brick i Oswald, 2014). Ustalenie tematu, 
kryteriów wyszukiwania i kwalifikacji bada  
do przegl du na podstawie tytu ów i abs-
traktów dokonano wed ug opisu proce-
dury przygotowanej przez Hensla (2020). 
Z uwagi na rozpi to  tematyczn  uzyska-
nych wyników usystematyzowano je i prze-
analizowano z wykorzystaniem metody 
macierzowej zaproponowanej przez Gar-
rard (2017). Przyj te modyfikacje proto-
ko u PRISMA 2020 oceniono jako równo-
wa nie lub bardziej rygorystyczne.

Wst pne wyszukiwanie

Realizacj  przegl du poprzedzi a proce-
dura wst pnego wyszukiwania i okre lania 
s ów kluczowych. Wykaza a ona brak jasno 
zdefiniowanego terminu naukowego opisu-
j cego zjawisko adolescent entrepreneurship, 
a ponadto ujawni a rozproszenie dost p-
nej literatury mi dzy ró nymi dyscyplinami 
naukowymi – pedagogik , socjologi , zarz -
dzaniem, ekonomi , psychologi , naukami 
medycznymi. Z tej przyczyny zrezygnowano 
z formu owania jednoznacznego pytania 
badawczego na rzecz okre lenia decyduj -
cego kryterium kwalifikowania artyku ów 
do przegl du na podstawie wieku grupy 
badanej.

Proces wyszukiwania

Na etapie identyfikacji róde  wyko-
rzystano bazy Web of Science oraz Sco-
pus. Wyszukiwanie ograniczono do wyni-
ków bada  empirycznych oraz artyku ów 
w j zyku angielskim. S owa kluczowe u yte 
do wyszukiwania w tytu ach, abstraktach 
i s owach kluczowych stanowi y warianty 
hase  “teenage”, “teen”, “adolescent”, 
“adolescence”, oraz “entrepreneur”, 
„entrepreneurial”, „entrepreneurship” 
z wykorzystaniem operatorów logicznych 
Boole’a. Co istotne, z uwagi na ujawniony 
podczas procedury wst pnego wyszukiwa-
nia du y zasób bada  nastolatków, który 
zosta  uj ty pod szerszym znaczeniowo 
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has em „youth entrepreneurship”, w -
czono wyniki wyszukiwania s ów „youth” 
and „entrepreneurship”. Zosta y one po -
czone w zapytanie do baz z zastosowaniem 
operatora NEAR/1 w przypadku WoS oraz 
PRE/1 w przypadku Scopus.

Proces wst pnej kwalifikacji

Wyszukane dane bibliograficzne zaim-
portowano i poddano automatycznemu 
usuwaniu duplikatów. Nast pnie przyst -
piono do kwalifikacji na podstawie tytu-
ów. Uzyskane wyniki poddano ocenie na 

podstawie zawarto ci abstraktów, a w przy-
padku, gdy redni wiek grupy badanej nie 
by  dostatecznie precyzyjnie opisany, wery-
fikowano go w opisie procedury badawczej 
w samym artykule. W przypadku zaistnie-
nia w tpliwo ci lub niedost pno ci artyku u 
na wczesnych etapach przygotowywania 
przegl du stosowano zasad  ostro no ci 
i kwalifikowano dany tytu  do etapu ana-
lizy ca ego tekstu wg procedury przygoto-
wywania SPL proponowanej przez Hensla 
(2020).

Kryteria w czania

Przyj to nast puj ce kryteria kwalifiko-
wania bada  do przegl du:

W zakresie tematyki badania:
• Badanie adresuje tematyk  przedsi -

biorczo ci w powi zaniu z okresem ado-
lescencji.

• Artyku  zawiera dane empiryczne pozy-
skane bezpo rednio w badaniach nasto-
latków.

• Grupa badana – lub jej precyzyjnie 
wydzielona cz  – sk ada si  z osób nie 
starszych ni  19 lat ( r. wieku < 19 y/o, 
SD < 2) lub ucz szczaj cych do szkó  na 
poziomie nie wy szym ni  K-12. W celu 
spe nienia tego kryterium wyelimino-
wano artyku y, które nie zawiera y okre-
lonego w sposób bezsporny wieku osób 

badanych.
W zakresie jako ci badania:

• Przeprowadzono oryginalne badania 
empiryczne.

• Artyku  zosta  opublikowany w czaso-
pi mie recenzowanym lub procedura 

badawcza zosta a opisana w stopniu 
wystarczaj cym do ewentualnego prze-
prowadzenia badania replikacyjnego 
(warunek wy cznie dla bada  ilo cio-
wych).

Kryteria wy czania

Po przeczytaniu artyku ów zakwalifi-
kowanych do ko cowego etapu selekcji, 
a nast pnie przeprowadzeniu analizy i usys-
tematyzowania danych przyj to nast pne 
kryteria dyskwalifikowania bada  z prze-
gl du:

W zakresie tematyki badania:
• Z przegl du usuni to artyku y o eduka-

cji w zakresie przedsi biorczo ci, które 
powsta y w okresie obj tym wykona-
nym uprzednio SPL autorstwa Brüne 
i Lutz (2020), tj. do 2017 roku w cznie 
(n = 10). Dokonano enumeracji pó niej-
szych artyku ów i poddano je omówieniu 
w ramach uzupe nienia wymienionego 
przegl du.

• Wykluczono artyku y problematyzuj ce 
kwesti  pomiaru poziomu przedsi bior-
czo ci u osób nastoletnich, gdy  wyma-
ga oby to przygotowania rozleg ego 
metakomentarza opartego tak e na ana-
lizie procedur z licznych edukacyjnych 
bada  eksperymentalnych (n = 5).

• Usuni to badania dotycz ce sukcesji 
w rodzinnych przedsi biorstwach jako 
niezwi zane bezpo rednio z tematem 
przegl du (n = 3).
W zakresie jako ci badania:

• W przypadku eksperymentalnych bada  
uznano, e brak grupy kontrolnej dys-
kwalifikuje artyku  – wykonanie pre-
testu w przypadku dynamicznie roz-
wijaj cych si  nastolatków uznano za 
niewystarczaj ce (n = 2).

• W przypadku bada  pod u nych dane 
musia y by  pozyskiwane by y tak e 
w okresie nastoletnio ci – pozyskiwanie 
informacje o zachowaniach w m odo ci 
retrospektywnie od osób doros ych dys-
kwalifikowa o badanie lub jego wydzie-
lon  cz  (n = 1).
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Rysunek 1. Diagram przep ywu dla SPL – adolescent entrepreneurship

Cel badania:

1) Usystematyzowanie istniejącego zasobu wiedzy o przedsiębiorczości nastolatków;

2) Identyfikacja potencjalnej liki badawczej;

3) Rozpoznanie istniejących trendów w badaniu nastolatków w kontekście przedsiębiorczości.

Przeanalizowano i usystematyzowano z wykorzystaniem metody macierzowej Garrard (2017)

Rekordy pozyskano 2 kwietnia 2021 roku

Zakwalifikowano do przeglądu – 27 artykułów

Pozycje wyświetlone podczas

przeszukiwania baz elektronicznych:

• WoS (n = 4218)

• Scopus (n = 502)

Duplikaty usunięte automatycznie

(n= 203)

Odrzuono

(n= 528)

Odrzuono

(n= 101)

Odrzuono

(n= 40)

Weryfikacja zgodności z tematyką SPL

po tytule

(n= 717)

1) Weryfikacja zgodności z tematyką

 SPL po zawartości abstraktu

2) Weryfikacja kryterium wieku

 grupy badanej

 • po zawartości abstraktu

 • i/lub opisie procedury badawczej

  w artykule

 (n = 189)

Weryfikacja zgodności z tematyką SPL

treści artykułu

(n = 88)

Zakwalifikowano i wyodrębniono:

• Charakter, osobowość, płeć,

 wczesne kompetencje

 (n = 10)

• Społeczność, status

 socjoekonomiczny, szkoła

 (n = 5)

• Wychowanie, relacja z rodzicami,

 oczekiwania rodziny

 (n = 6)

• *** Edukacja przedsiębiorcza

 (n = 6) (od 2018 roku)

 *** Znaleziono SPL

 Brüne i Lutz, 2020

Odrzucono z przyczyn:

• SPL pokrywający się czasowo

 (n = 10) (przed 2018 rokiem)

• Brak grupy kontrolnej w badaniu

 eksperymentalnym

 (n = 2)

• Dane deklarowane retrospektywnie

 (n = 1)

• Dotyczy problematyki pomiaru

 przedsiębiorczości u młodych

 (n = 5)

• Dotyczy sukcesji w rodzinnych

 przedsiębiorstwach

 (n = 3)

Słowa kluczowe:

• “teenage”, “teen”, “adolescent”, “adolescence”,

 “entrepreneur”, “entrepreneurs”, entrepreneurial”, “entrepreneurship”

• “youth entrepreneurship”

ród o: opracowanie w asne.
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3. Wyniki bada

3.1. Charakter , osobowo , p e , wczesne 
kompetencje

Poczucie  w asnej skuteczno ci

W ród istotnych predyktorów przysz ej 
kariery przedsi biorczej badacze wyró -
niaj  poczucia w asnej skuteczno ci nasto-
latka (Kang i Uy, 2020; Osorio Tinoco i in., 
2020; Schmitt-Rodermund i Vondracek, 
2002), a tak e pewno  siebie (Dinis i in., 
2013), czy wysoko oceniane przez jednostk  
umiej tno ci organizacyjne. Co interesu-
j ce, w pod u nych badaniach esto skiego 
spo ecze stwa wysoka samoocena tych e 
kompetencji – po ród cech takich jak popu-
larno  w ród znajomych, aktywno  spo-
eczna, czy dzia alno  przed transformacj  

ustrojow  – by a jedynym czynnikiem kore-

luj cym w d ugim okresie z posiadaniem 
statusu przedsi biorcy (Titma i Soidla, 
2007). W badaniach perspektyw przedsi -
biorczych na grupie niemieckich uczniów 
szkó  rednich przeprowadzonych przez 
Schmitt-Rodermund i Vondracek (2002) 
dowiedziono, e wysokie poczucie w asnej 
skuteczno ci wp ywa na silniejsz  orientacj  
przedsi biorcz , niezale nie od tego, czy 
nastolatek jest bardziej sk onny do podej-
mowania wysi ku, czy te  nie. W badaniach 
prowadzonych w Nigerii w ród uczniów 
sze ciu szkó  w mie cie Ibadan wykazano, 
e poczucie w asnej skuteczno ci jest cz -
ciowym mediatorem relacji mi dzy posia-

daniem rozbudowanej sieci spo ecznej, 
wp ywem rodowiska rodzinnego, statu-
sem socjoekonomicznym, proaktywn  oso-
bowo ci  – a intencjami przedsi biorczymi 
nastolatków (Salami, 2019).

Tabela 1. Charakter, osobowo , p e , wczesne kompetencje – artyku y w SPL

Auto rzy Kraj
Wiek 

badanych
Wielko  grupy 

badanej
Dane

Powers i in. (2020) USA 13–19 lat
n = 796

dysleksja = 554
pierwotne

Osorio Tinoco i in. (2020) Kolumbia 15–17 lat n = 643 pierwotne

Garrido-Yserte i in. (2020) Hiszpania 16–19 lat n = 897 pierwotne

Schmitt-Rodermund i in. (2019) USA od 12–13 lat n = 672
wtórne, badania p od u ne

Terman Longitudinal Study

Obschonka i in. (2017) Finlandia
16–17 lat

17–18 lat

n = 1615 (T1)

n = 523 (T2)
pierwotne

Obschonka i in. (2013) Szwecja od 10 lat n ~ 1000

wtórne, badania pod u ne

Individual Development

& Adaptation

Dinis i in. (2013) Portugalia 14–15 lat n = 74 pierwotne

Saw i Schneider (2012) USA od 10 klasy n = 9070
wtórne, badania pod u ne

High School & Beyond

Obschonka i in. (2012)
UK

Niemcy

od 10 klasy

od 14–15 lat

n = 4004

n = 243 / 47 / 178

wtórne, badania pod u ne

British Cohort Study

Thuringian Founder Study

Schmitt-Rodermund i Vondracek 
(2002)

Niemcy 14–17 lat n = 320 pierwotne

Uwzgl dniono równie

z innych cz ci

Kang i Uy (2020); Salami (2019); Powers i in. (2020); Schmitt-Rodermund 
(2004);

Santana Vega i in. (2016).

ród o: opracowanie w asne.
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Dysfunkcje

Do wa nych wniosków doprowadzi y 
badania Powers i in. (2020) przeprowa-
dzone na ameryka skich uczniach szkó  
K-12 z dysleksj , z których wynika, e 
poczucie przedsi biorczej skuteczno ci 
jest ca kowitym mediatorem relacji mi dzy 
zaburzeniem a intencjami przedsi bior-
czymi. Autorzy podj li dyskusj , czy wyniki 
badania uczniów z dysleksj  mo na odnosi  
do innych rodzajów zaburze  i niepe no-
sprawno ci, nie dochodz c jednak e w tej 
sprawie do konkretnych wniosków.

Umiejscowienie kontroli, potrzeba 
osi gni , ch  do podejmowania wysi ku

W badaniach przeprowadzonych przez 
Dinis i in. (2013) w ród portugalskich 
nastolatków nie wykazano, aby wewn trzne 
poczucie kontroli wp ywa o na ich inten-
cje przedsi biorcze. Jak zauwa aj  autorzy 
artyku u, jest to nieoczekiwany rezultat, 
niezgodny z wnioskami p yn cymi z bada  
osób doros ych; próba by a jednak do  nie-
wielka (n = 74), st d trudno mówi  o jej 
reprezentatywno ci. Tak  pozytywn  rela-
cj  z intencjami przedsi biorczymi zaob-
serwowano jednak w przypadku potrzeby 
osi gni . W badaniach Osorio Tinoco i in. 
(2020) na grupie kolumbijskich nastolat-
ków wykazano, e oczekiwania zwi zane 
z podejmowanymi wysi kami równie  s  
pozytywnie skorelowane z intencjami 
przedsi biorczymi; badania te, mimo licz-
nej grupy badanej, by y realizowane jed-
nak tylko w jednej szkole, st d rezultaty 
nale y przyjmowa  z pewn  doz  ostro no-
ci. W przytaczanych wcze niej badaniach 

niemieckich nastolatkowie ch tni do podej-
mowania wysi ku, którzy ponadto wykazy-
wali si  sumienno ci , niskim poziomem 
ugodowo ci, wysokim poziomem otwarto ci 
na do wiadczenia oraz wysokim poziomem 
poczucia w asnej skuteczno ci, mieli silniej 
zaznaczon  orientacj  na przedsi bior-
czo . Jednak, co interesuj ce, w ród grupy 
nastolatków mniej sk onnych do podejmo-
wania wysi ku, w negatywny sposób wp y-
wa o na ni  samozatrudnienie w rodzinie 
(Schmitt-Rodermund i Vondracek, 2002).

Cechy osobowo ci, charakter, kompetencje

Realizowane na przestrzeni roku bada-
nia nastolatków w Finlandii dowodz , e 
profil osobowo ci zbli ony do obserwowa-
nego u przedsi biorców – wysoki poziom 
ekstrawersji, sumienno ci i otwarto ci na 

doznania oraz niski poziom neurotyczno-
ci i ugodowo ci – jest pozytywnie skorelo-

wany z intencjami przedsi biorczymi oraz 
przedsi biorcz  czujno ci  – rozumian  
jako umiej tno  wyszukiwania i czenia 
informacji ze sob  oraz pó niejszej ewalu-
acji rynkowej szansy. Wczesne kompeten-
cje przedsi biorcze – zdolno ci przywódcze, 
wysoka samoocena, kreatywno , aktyw-
no  yciowa – s  cz ciowym mediatorem 
zwi zku pomi dzy cechami osobowo ci 
a przedsi biorczymi intencjami i biznesow  
czujno ci . 2/3 badanych nie wzi o jednak 
udzia u w ponownych badaniach ankieto-
wych, co mog o doprowadzi  do nadrepre-
zentacji osób silniej zmotywowanych do 
nauki w ko cowych wynikach (Obschonka 
i in., 2017). W innych badaniach wyka-
zano natomiast, e umiej tno ci spo eczne 
i popularno  w ród kolegów w wieku 
10 lat korelowa y pozytywnie z podejmowa-
niem dzia a  przedsi biorczych, ci g o ci  
tej e aktywno ci oraz zarobkami w pó nej 
doros o ci (Obschonka i in., 2012). Co cie-
kawe, zgodnie z wynikami ponownej ana-
lizy danych z bada  pod u nych w Szwecji, 
kreatywno  obserwowana u nastoletnich 
ch opców koreluje pozytywnie z cz sto ci  
przedsi biorczych dzia a  tych e m czyzn 
w pó nej doros o ci nie zaobserwowano 
jednak takiego zwi zku dla inteligencji 
(Obschonka i in., 2013). Ponowna ana-
liza bada  pod u nych zebranych pod-
czas Terman Longitunal Study w USA 
wykaza a, e przedsi biorcza osobowo  
oraz autorytatywne rodzicielstwo wp y-
wa y dodatnio na wczesne kompetencje 
przedsi biorcze u kobiet; te za  rozwija y 
u badanych zainteresowanie przedsi bior-
czo ci . Mog oby si  wydawa , e z uwagi 
na fakt, i  dane pozyskiwano w pierwszej 
po owie XX wieku, przeanalizowania 
wymaga by wp yw uwarunkowa  historycz-
nych i post puj cej emancypacji kobiet na 
ich rezultat; szczególnie dlatego, e silna 
korelacja zosta a zaobserwowana tak e 
pomi dzy przedsi biorczym zatrudnieniem 
a prac  za wynagrodzenie per se (Schmitt-
Rodermund i in., 2019). Przeprowadzone 
wspó cze nie w Niemczech badania prze-
krojowe na dwóch grupach – nastolatków 
oraz przedsi biorców – dowodz  jednak, 
e wp yw autorytatywnego rodzicielstwa 

oraz przedsi biorczego profilu osobowo ci 
na wczesne kompetencje przedsi biorcze 
jest uniwersalny (Schmitt-Rodermund, 
2004).
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amanie zasad, sk onno  do ryzyka, 
tolerancja niepewno ci

W przeprowadzonym przez Obschonka 
i in. (2013) badaniu replikacyjnym Zhang 
i Arvey (2009) – wykluczonego z SPL 
z uwagi na pozyskiwanie danych o zacho-
waniach w nastoletnio ci na podstawie 
retrospektywnych deklaracji osób doro-
s ych – wykazano, e amanie zasad przez 
osoby p ci m skiej w nastoletnio ci jest 
skorelowane z wy szym poziomem przed-
si biorczo ci w okresie doros o ci. Takiego 
zwi zku nie zaobserwowano jednak dla 
samego nastawienia antyspo ecznego, czyli 
mniej wyrazistej formy zachowa  niepo -
danych. Co istotne, takich zale no ci nie 
obserwuje si  w przypadku osób p ci e -
skiej. Cytowani wcze niej Dinis i in. (2013) 
wykazali, e sk onno  do ryzyka nastolat-
ków jest skorelowana ujemnie z intencjami 
przedsi biorczymi; nie znale li te  zwi z-
ków z tolerancj  niepewno ci. Próba by a 
jednak zbyt ma a (n = 74), aby wyci ga  
z niej pewne wnioski.

P e

Badania nastolatków z Madrytu dowo-
dz , e nastolatki p ci e skiej w wielu 
aspektach wykazuj  si  lepszymi kompeten-
cjami przedsi biorczymi ni  nastolatkowie. 
Wyró nia y si  one lepszymi umiej tno-
ciami radzenia sobie z ryzykiem, by y bar-

dziej sk onne do po wi ce , mia y lepsze 
umiej tno ci komunikacyjne oraz by y bar-
dziej otwarte na nauk . (Garrido-Yserte, 
Crecente-Romero i Gallo-Rivera, 2020). 
Z ponownej analizy bada  pod u nych 
w ramach High School and Beyond w Sta-
nach Zjednoczonych wynika, e uczennice 
szkó  rednich maj  ni szy poziom aspiracji 
przedsi biorczych ni  uczniowie, podczas 
gdy ró nic takich nie obserwowano mi -
dzy bia ymi a mniejszo ciami; nawet je eli 
mniejszo ci rzadziej posiada y w asne biz-
nesy w doros o ci. Co wi cej, droga kobiet 
do posiadania w asnego biznesu jest istot-
nie uzale niona od socjoekonomicznego 
statusu rodziny oraz osi ganych wyników 
w nauce w okresie nastoletnio ci. Orienta-
cja przedsi biorcza nastolatek p ci e skiej 
nie koreluje te  z posiadaniem w asnego 
biznesu w doros o ci (Saw i Schneider, 
2012). Nie we wszystkich analizach obser-
wowano jednak statystycznie istotne relacje 
pomi dzy p ci  a ch ci  za o enia w asnego 
biznesu (Santana Vega, Gonzalez-Morales 
i Feliciano Garcia, 2016) – jednak jedno-
krotne badania ankietowe nie stanowi  
silnego g osu w dyskusji o wp ywie ró nic 
p ciowych na przedsi biorczo . Pomiar 
intencji przedsi biorczych jako miernika 
biznesowej przysz o ci nastolatków bywa 
te  przez badaczy niestety nadu ywany.

Tabela 2. Spo eczno , status socjoekonomiczny, szko a – artyku y w SPL

Autorzy Kraj Wiek badanych
Wielko  grupy 

badanej
Dane

Patuelli, Santarelli, i Tubadji (2020) W ochy 15–16 lat n ~ 2000 pierwotne

Salami (2019) Nigeria
r. wiek = 18,27

SD = 2,79
n = 250 pierwotne

Santana Vega, Gonzalez-Morales

i Feliciano Garcia (2016)
Hiszpania szko a rednia n = 3987 pierwotne

Schoon i Duckworth (2012) UK od 10 lat n = 6116
wtórne, badania pod u ne

British Birth Study

Titma i Soidla (2007) Estonia od 17–18 lat n = 1231
wtórne, badania pod u ne

Paths of a Generation

Uwzgl dniono równie

z innych cz ci
Obschonka i in. (2013); Saw i Schneider (2012); Obschonka i in. (2012); 
Turner (1970); Tingey i in. (2020).

ród o: opracowanie w asne.
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3.2. Spo eczno , status 
socjoekonomiczny, szko a

Status socjoekonomiczny rodziny

Status socjoekonomiczny w rodzi-
nie nastolatka mo e istotnie wp ywa  na 
prawdopodobie stwo podj cia przez niego 
dzia a  przedsi biorczych (Salami, 2019) 
– relacj  t  obserwowano niezale nie w ród 
ch opców (Obschonka i in., 2013) i dziew-
czyn (Saw i Schneider, 2012). Ponowna 
analiza danych pod u nych z British Cohort 
Study przeprowadzona przez Obschonka 
i in. (2012) wskaza a jednak, e chocia  
angielscy nastolatkowie z rodzin o wyso-
kim statusie socjoekonomicznym, maj cy 
ojców prowadz cych innowacyjne biznesy, 
cz ciej decydowali si  na samozatrud-
nienie w doros o ci, jednak e te czynniki 
nie przek ada y si  na pó niejsz  ci g o  
samozatrudnienia ani na finansowy sukces. 
Wnioski te s  jednak odmienne od wynika-
j cych z przeprowadzonej równolegle przez 
zespó  analizy danych niemieckich z Thu-
ringian Founder Study, w których dobro-
byt rodziny i przedsi biorczy status ojców 
wp ywa y pozytywnie na karier  bizne-
sow  nastolatków. Mo e to sugerowa , e 
wp yw statusu socjoekonomicznego rodziny 
na przedsi biorczo  dzieci jest istotnie 
zale ny od czynników kulturowych albo sil-
niej powi zany z rodzicielskim wp ywem. 
Hipotez  t  uprawdopodabniaj  badania 
Turnera (1970), który wykaza , e synowie 
white collars i blue collars, niezale nie od 
rodzaju zamieszkiwanej spo eczno ci czy 
przynale no ci do okre lonej klasy spo ecz-
nej, maj  zdecydowanie wi ksz  motywacj  
do osi gania sukcesów, je eli zaj cie ich 
ojców mo na okre li  jako przedsi biorcze.

Wykszta cenie rodziców

W badaniach Titma i Soidla (2007) 
wykazano, e w spo ecze stwie esto skim 
okresu transformacji wyd u enie cie ki 
edukacyjnej matki zwi ksza o szanse 
zaanga owania si  potomków w dzia ania 
przedsi biorcze. Od ko ca pierwszej fazy 
transformacji w 1997 roku do ko ca dru-
giej fazy transformacji w 2004 roku liczba 
przedsi biorców w ród badanych podwoi a 
si , a proporcja matek posiadaj cych co 
najmniej profilowane wykszta cenie red-
nie wzros a. Odwrotn  zale no  zaobser-
wowano jednak w ród badanych kwalifi-
kowanych jako samozatrudnieni, bowiem 
w kohorcie tej zwi kszy  si  udzia  osób, 

których rodzicielki nie posiada y redniego 
wykszta cenia. Autorzy sugeruj , e matki 
te zaszczepi y w swoich dzieciach siln  
etyk  pracy, która pomog a im przetrwa  
rywalizacj  dzi ki w asnym wysi kom nie 
przytaczaj  jednak dowodów na potwier-
dzenie tej hipotezy.

Kapita  spo eczny

Patuelli, Santarelli i Tubadji (2020) 
w badaniach w oskich uczniów szkó  red-
nich dowiedli, e kontekst lokalny – jako  
i intensywno ci relacji z rodzicami, a tak e 
z rówie nikami, zaufanie do nich, ch  
zamieszkiwania w danym s siedztwie, 
wp yw ekonomicznych kryzysów – deter-
minuje poziom odczuwanej niepewno ci 
u nastolatków, a ni szy poziom tej e kore-
luje pozytywnie z poziomem przedsi bior-
czych intencji. Wp yw wertykalnej transmi-
sji kapita u spo ecznego od rodziców pe ni 
istotn  funkcj  w kszta towaniu intencji 
przedsi biorczych dojrzewaj cej jednostki, 
jednak e badaj c nastolatków o silniej 
wyra onych intencjach, widzimy, e efekt 
relacji z rówie nikami zaczyna odgrywa  
istotn  rol  w jej formowaniu.

Wyniki w nauce, rodzaj szko y

W badaniach uczniów szkó  rednich 
z Wysp Kanaryjskich przeprowadzonych 
przez Santana Vega i in. (2016) wykazano, 
e pobieranie nauki w prywatnej szkole 

zmniejsza zainteresowanie samozatrud-
nieniem. Osi ganie gorszych rezultatów 
w nauce wp ywa z kolei pozytywnie na 
intencje przedsi biorcze. Schoon i Duc-
kworth (2012) w ponownej analizie pod u -
nych badan ankietowych przeprowadzonych 
w Wielkiej Brytanii w ramach British Birth 
Study dowiedli nawet, e wysokie osi gni -
cia w nauce w wieku 10 lat by y powi zane 
negatywnie z intencjami przedsi biorczymi 
ch opców w wieku nastoletnio ci oraz, 
co ciekawe, z samozatrudnieniem kobiet 
w doros o ci. Autorzy sugeruj , e ch opcy, 
którzy nie radz  sobie w szkole, ju  we 
wczesnej nastoletnio ci formuj  bardziej 
skonkretyzowane plany na przysz o , nato-
miast kobiety obieraj  t  cie k  kariery 
dopiero wtedy, gdy inne przestaj  by  dla 
nich dost pne z powodu ich niedosta-
tecznych rezultatów w nauce. Przetaczane 
wcze niej badania Saw i Schneider (2012) 
równie  pokaza y negatywny wp yw osi -
gni  w nauce na orientacj  przedsi bior-
cz  nastolatków, jednak e dobre rezultaty 
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edukacyjne nie by y powi zane z mniejszym 
prawdopodobie stwem posiadania biznesu 
w doros o ci.

Pochodzenie narodowe lub etniczne

Z wymienionych wy ej bada  uczniów 
z Wysp Kanaryjskich (Santana Vega i in., 
2016) wynika, e nastoletni migranci s  
cz ciej zainteresowani samozatrudnie-
niem ni  Hiszpanie. Badacze domnie-
maj , e przyczyn  jest ograniczony 
kapita  spo eczny, którego brak utrudnia 
m odym obcokrajowcom dost p do rynku 
pracy – musz  oni liczy  tylko na siebie. 
Badania Saw i Schneider (2012) dowodz  
niestety, e chocia  ameryka scy nastolat-

kowie z mniejszo ci etnicznych s  w rów-
nym stopniu zainteresowani przedsi bior-
czo ci  co biali, rzadziej posiadaj  w asne 
biznesy we wczesnej doros o ci. By  mo e 
wyrównanie szans by oby mo liwe poprzez 
tworzenie programów edukacyjnych skie-
rowanych do konkretnych grup etnicznych, 
jak uczynili to Tingey i in. (2020) w ekspe-
rymentalnym dzia aniu skierowanym do 
rdzennych mieszka ców Ameryki. Prze-
ra enie wywo uje jednak fakt, e 1/3 jego 
uczestników raportowa a niski poziom 
poczucia bezpiecze stwa ywieniowego, 
st d problem edukacji przedsi biorczej nie 
wydaje si  w takich sytuacjach najbardziej 
pal cy.

Tabela 3. Wychowanie, relacja z rodzicami, oczekiwania – artyku y w SPL

Autorzy Kraj Wiek badanych
Wielko  grupy 

badanej
Dane

Zhu i in. (2020) USA
r. wiek = 14,99

SD = 1,40
n = 8984

wtórne, badania 
pod u ne

National Longitudinal

Survey of Youth

Luis-Rico i in. (2020) Hiszpania
r. wiek = 17,6

SD = 1,60
n = 1633 pierwotne

Kang i Uy (2020) Singapur
r. wiek = 14,56

SD = 1,09

n = 291 (dzieci)

n = 261 (rodzice)
pierwotne

Mungai i Velamuri (2011) USA

8–11 lat (dzieci)

12–17 lat (nastolatkowie)

18–21 lat (m odzi 
doro li)

n = 3383

wtórne, badania 
pod u ne

Panel Study

of Income Dynamics

Schmitt-Rodermund (2004) Niemcy od 14 do 17 (uczniowie)
n = 320 (uczniowie)

n = 139 
(przedsi biorcy)

pierwotne

Turner, 1970 USA 7–8 klasa
n = 193

n = 446
pierwotne

Uwzgl dniono równie

z innych cz ci
Osorio Tinoco i in. (2020)

ród o: opracowanie w asne.

3.3. Wychowanie, relacja z rodzicami, 
oczekiwania

Ekspozycja na przedsi biorczo , 
samozatrudnienie rodziców

W przywo anych wcze niej badaniach 
Turnera (1970) w USA wykazano pozy-
tywny wp yw samozatrudnienia ojców na 

wy sze aspiracje do osi gania sukcesów 
przez ich synów – niezale nie od tego, czy 
opiekunowie wykonywali prac  fizyczn , 
czy te  umys ow . W badaniach kolum-
bijskich dowiedziono jednak, e wysoka 
ekspozycja na przedsi biorczo  mo e 
wp ywa  negatywnie na intencje przedsi -
biorcze nastolatka – je eli wyra a on wysoki 
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poziom oczekiwania dobrych rezultatów. 
Odwrotny, pozytywny wp yw ekspozycji 
zaobserwowano w sytuacji, gdy badany 
ucze  mia  niski poziom oczekiwa  co do 
rezultatów swoich dzia a . Z tej przyczyny 
autorzy wyrazili opini , e podczas pro-
jektowania programów edukacji przedsi -
biorczej nale y uwzgl dnia  cechy charak-
terologiczne m odych osób; w przypadku 
jednostek o wysokim poziomie oczekiwa-
nia rezultatów kluczowe jest podkre la-
nie pozytywnych aspektów przedsi bior-
czo ci – bez wskazywania jej wad (Osorio 
Tinoco i in., 2020). Jest to o tyle istotne, 
e w ponownej analizie danych pod u nych 

z Study of Income Dynamics w Stanach 
Zjednoczonych wykonanej przez Mungai 
i Velamuri (2011) wykazano, e pora ka 
rodzica w samozatrudnieniu b dzie nega-
tywnie wp ywa  na sk onno  jego potom-
stwa do przedsi biorczo ci. Wp yw bizneso-
wego niepowodzenia rodziców na intencje 
przedsi biorcze dzieci obserwowany by  
jednak tylko w grupie najstarszych, tj. mi -
dzy 18. a 21. rokiem ycia, a statystycznie 
nieistotny w przypadku dzieci m odszych. 
Szcz liwie, negatywny wp yw biznesowej 
pora ki rodziców na intencje przedsi -
biorcze ich dzieci nie powodowa  spadku 
poziomu intencji przedsi biorczych poni ej 
poziomu obserwowanego u opiekunów nie-
b d cych w ogóle przedsi biorcami.

Wychowanie i poczucie wsparcia

Luis-Rico i in. (2020) w ankietowych 
badaniach nastolatków i ich rodziców 
podj li problematyk  zale no ci mi dzy 
1) intencjami przedsi biorczymi, 2) pra-
gnieniem rodziny, aby ich dziecko by o 
przedsi biorcze, 3) a poczuciem wsparcia 
ze strony starszych. Przy niskim poziomie 
intencji przedsi biorczych nastolatkowie 
deklarowali, e nie postrzegaj  studiów lub 
pracy zawodowej jako szansy na popraw  
ich przysz ego losu. Co wi cej, wysokie 
oczekiwania rodziców w takiej sytuacji nie 
wp ywa y na ch  za o enia w asnego biz-
nesu nawet przy wysokim poziomie dekla-
rowanego wsparcia. Z kolei niewielkie 
oczekiwania rodziny oraz brak wsparcia 
z jej strony powodowa y, e nastolatkowie 
postrzegali mo liwo  otworzenia w asnej 
firmy przede wszystkim jako szans  na eko-
nomiczn  niezale no  – chcieli bowiem 
za o y  w asne ognisko domowe. Co inte-
resuj ce, wysoki poziom intencji przed-

si biorczych nastolatków sprawia , e byli 
oni wysoce zadowoleni z ycia rodzinnego 
niezale nie od poziomu wsparcia otrzymy-
wanego od rodziców. Byli zmotywowani 
do studiowania oraz postrzegali prac  
zawodow  w kategorii szansy. Wykazywali 
si  te  du  refleksyjno ci  odno nie do 
przedsi biorczej kariery. Dostrzegali w niej 
nie tylko szans  na wcielanie w asnych idei 
w ycie, lecz tak e ryzyko niedost pno ci 
zasobów finansowych na start. Co zrozu-
mia e, bali si  te  ewentualnej pora ki. 
Schmitt-Rodermund (2004) dowiod a, e 
autorytatywne rodzicielstwo oraz przedsi -
biorczy profil osobowo ci nastolatka kore-
luj  dodatnio ze wczesnymi kompetencjami 
przedsi biorczymi – jednak podobnie jak 
w badaniach hiszpa skich – zaobserwowany 
wp yw rodzicielskiej relacji nie by  silny.

Relacje mi dzy rodzicami

Pomimo prób wykazania zale no ci mi -
dzy jako ci  relacji ma onków a podejmo-
waniem dzia a  przedsi biorczych przez 
ich dzieci, nie uzyskano pewnych wyników. 
W analizie danych wykonanej przez zespó  
Zhu i in. (2020) z ameryka skich bada  
pod u nych National Longitudinal Survey 
of Youth dowiedziono, e relacja ma e ska 
ma pozytywny wp yw na poziom wsparcia 
dla nastolatka. Udowodniono równie , e 
pomoc opiekunów koreluje z poziomem 
jego przedsi biorczo ci. Nie wykazano 
jednak bezspornie jakiegokolwiek zwi zku 
jako ci ma e stwa rodziców w nastoletnio-
ci dziecka z jego pó niejszymi dzia aniami 

przedsi biorczymi.

Oczekiwania rodziców

W spo ecze stwie singapurskim poczu-
cie skuteczno ci przedsi biorczej bada-
nych nastolatków by o kszta towane przez 
subiektywnie odczuwane przez nich rodzi-
cielskie zach canie do podejmowania dzia-
a . Raportowane przez dzieci zach canie 

rodziców mia o wtedy nie tylko bezpo-
redni wp yw na motywacj  przedsi biorcz  

jednostki, lecz równie  po redni – medio-
wany w a nie przez poczucie skuteczno ci 
przedsi biorczej nastolatka. Co wa ne, taki 
wp yw by  równie  obserwowany w przy-
padku zach cania raportowanego wy cz-
nie przez rodziców; mia  on wtedy jednak 
wyra nie s absze, wy cznie bezpo rednie 
oddzia ywanie na motywacj  przedsi -
biorcz  – bez dodatkowego po redniego 
wp ywu przez poczucie skuteczno ci. Auto-
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rzy s  zdania, e w singapurskich rodzinach, 
w sytuacji braku rzeczywistego wsparcia ze 
strony rodziców, kolektywna kultura naka-
zuje nastolatkom mimo woli podporz d-
kowa  si  przekonaniom starszych (Kang 
i Uy, 2020).

3.4. Edukacja przedsi biorcza, 
wyrównywanie szans, metodyka 
nauczania – uzupe nienie
do przegl du Brüne i Lutz (2020)

Z uwagi na fakt, i  zidentyfikowano ist-
niej cy systematyczny przegl d literatury 
w tematyce szkolnej edukacji przedsi bior-

czej autorstwa Brüne i Lutz (2020), który 
spe nia kryteria wiekowe okre lone w niniej-
szym badaniu (poziom edukacji nie wy szy 
ni  K-12), przytoczone zostan  wy cznie 
artyku y opublikowane od roku 2018, które 
stanowi  uzupe nienie wymienionej pracy 
badawczej. Z tego powodu nie dokonano 
analizy z podzia em na tematy poszczegól-
nych bada , a ograniczono si  wy cznie do 
prezentacji ich rezultatów. Wszystkie arty-
ku y zosta y opublikowane w czasopismach 
z wynikiem SJR na poziomie co najmniej 
0,337 – co pozostaje w zgodzie z kryteriami 
wykluczaj cymi przyj tymi przez autorki.

Tabela 4. Edukacja, wyrównywanie szans, metodyka nauczania – artyku y w SPL

Autorzy Kraj Wiek badanych
Wielko  grupy 

badanej
Rodzaj badania

Zidentyfikowano SPL aktualny do 2017 roku – Brüne i Lutz (2020)

Tingey i in. (2020) USA 13–16 lat n = 267
eksperymentalne

metody jako ciowe 
i ilo ciowe

Greenberg i in. (2020) USA 11–14 lat n = 12
etnograficzne

metody jako ciowe

Bjorvatn i in. (2020) Tanzania r. wiek = 17,92 n = 1023
eksperymentalne

metody ilo ciowe

Aljaouni i in. (2020) Jordania 7–12 klasa n = 915
eksperymentalne

metody ilo ciowe

Ho i in. (2018) Singapur
r. wiek = 14,53

SD = 1,13
n = 186

eksperymentalne

metody ilo ciowe

Berzin, Lee i Leong (2018) USA 16–20 lat n = 72
eksperymentalne

metody ilo ciowe

ród o: opracowanie w asne.

Roczne badania eksperymentalne Tin-
gey i in. (2020), w których oceniono wp yw 
przygotowanego dla rdzennych mieszka -
ców Ameryki programu edukacji przed-
si biorczej, przynios y interesuj ce rezul-
taty. Chocia  nie zaobserwowano wp ywu 
programu na poziom wiedzy o planowaniu 
finansów, zaobserwowano wzrost poczu-
cia bezpiecze stwa ekonomicznego w ród 
badanych z grupy kontrolnej. Zaobserwo-
wano, e program rozwija  umiej tno ci nie-
zb dne do rozpoczynania biznesu, jednak 
– co wydaje si  istotniejsze – zwi kszy  si  
równie  psychospo eczny dobrostan bada-
nych nastolatków i ich nastrój. Uwierzyli 
tak e, e s  w stanie radzi  sobie z proble-

mami. Zacie ni a si  ich wi  z rodzicami 
i nauczycielami. Nabrali tak e przekonania, 
e szko a mo e pomóc im osi gn  ich cele. 

Chocia  tego rodzaju subiektywne oceny 
niekoniecznie mówi  wiele o biznesowych 
perspektywach tych nastolatków, okazuje 
si , e programy edukacji biznesowej dla 
wykluczonych mniejszo ci etnicznych mog  
mie  charakter terapeutyczny.

W swoich dwuletnich etnograficznych 
badaniach przeprowadzonych w USA 
Greenberg i in. (2020) w USA analizo-
wa y dzia ania nastoletnich uczestników 
lokalnego programu rozwijania umiej t-
no ci w zakresie nauk cis ych, technolo-
gii, in ynierii i matematyki (ang. science, 



94 Studia i Materia y 1/2021 (34)

technology, engineering, and mathematics; 
STEM), którzy przygotowywali swój pro-
jekt na regionalne targi przedsi biorczo ci 
dla osób m odych. Przewrotnie wykorzystali 
oni t  okazj  do podj cia twórczego dia-
logu z neoliberalizmem, ruchem makerów 
(ang. maker movement) oraz nadmiern  
koncentracj  na rozwijaniu umiej tno ci 
cis ych. M odzi przedsi biorcy przygoto-

wali, mi dzy innymi, prototyp darmowej 
biblioteczki ksi ek STEM z zestawami 
o wietlenia do samodzielnego z o enia, 
czy te  koncepcj  instrukta owych filmów 
DIY dla dzieci – w których narratorami 
nie byliby wy cznie biali m czy ni w red-
nim wieku, ale tak e dzieci, mniejszo ci 
i kobiety. Wszystkie projekty mia y mie  
charakter niedochodowy lub te  zawiera y 
w swoim biznesowym modelu mechanizmy 
spo ecznej redystrybucji. Zespó  badaw-
czy w czu y sposób opisa  zmagania spo-
ecznych przedsi biorców z organizato-

rami konkursu i panuj c  na nim kultur  
kapitalizmu – oraz zaskoczenie, gdy jedna 
z przedstawionych propozycji non profit 
wygra a nieoczekiwanie nagrod  pieni n .

Bjorvatn i in. (2020) w niecodziennym 
eksperymencie edukacyjnym w Tanzanii 
zweryfikowali wp yw edukacji przedsi -
biorczej realizowanej poprzez telewizyjny 
program z gatunku soap opera. Uczestnicy 
Ruka Juu, drobni przedsi biorcy z obsza-
rów pó miejskich, rywalizowali w nim 
o nagrod  pieni n . Rezultaty by y zaska-
kuj co niekorzystne. Chocia  m odzie  
z grupy badanej krótkoterminowo zacz a 
wykazywa  wi ksze zainteresowanie przed-
si biorczo ci , uzyskiwa a te  gorsze wyniki 
egzaminacyjne ni  m odzie  z grupy kon-
trolnej. Autorzy t umaczyli to faktem, i  
nastolatkowie pragn cy rozwija  karier  
biznesow  przestali wykazywa  zaintereso-
wanie nauk , co mo na by o zaobserwo-
wa  po ich zwi kszonej absencji szkolnej. 
Co gorsza, dwa lata pó niej mniej widzów 
programu kontynuowa o edukacj . Szcz -
liwie, obie grupy notowa y ten sam poziom 

samozatrudnienia po uko czeniu szko y, 
co pozwala mie  nadziej , e interwencja 
w grupie eksperymentalnej przynajmniej 
nie zmniejszy a ich szans na udan  karier  
zawodow .

Aljaouni i in. (2020) dokonali oceny 
wp ywu programu edukacji finansowej 
– wprowadzonego w Jordanii dla uczniów 
gimnazjów i liceów – na stosunek m odzie y 
do przedsi biorczo ci. Uzyskano nieco-

dzienny rezultat w grupie badanych, którzy 
wzi li udzia  w biznesowym module pro-
gramu – wykazywali oni mniej pozytywny 
stosunek do przedsi biorczo ci ni  ucznio-
wie, którzy nie uczestniczyli w tej cz ci 
inicjatywy. Autorzy zwrócili uwag  na to, 
e efekt obserwowany by  wcze niej rów-

nie  w badaniach na studentach (Fretsch-
ner i Weber, 2013), st d istnieje potrzeba 
wyja nienia tego niekorzystnego zjawiska.

Ho i in. (2018) podj li kwesti  stoso-
wania w edukacji przedsi biorczej aktyw-
nych dzia a , do których autorzy zaliczyli 
sta e, lekcje rozwoju produktu, prace gru-
powe, prezentacje projektów czy spotkania 
z mentorem. Mimo e wyniki wskaza y na 
skuteczno  zró nicowanego programu, 
konstrukcja badania nie pozwoli a na roz-
strzygni cie, czy dodatkowe aktywno ci rze-
czywi cie s  skuteczniejsze od tradycyjnego 
nauczania.

Berzin i in. (2018) zaproponowali wyko-
rzystanie programu realizacji w asnej inicja-
tywy spo ecznej jako metody wyrównywania 
szans i motywowania do przedsi biorczo ci 
osób z mniejszo ci etnicznych. Na przyk a-
dzie grupy sk adaj cej si  g ównie z Afro-
amerykanów, Hiszpanów i Azjatów 
wykazano, e przygotowanie spo ecznej 
interwencji zwi ksza w ród badanej m o-
dzie y umiej tno ci mened erskie – prze-
wodzenia, zarz dzania projektem oraz 
komunikowania si . Ponadto, badani pozy-
skiwali te  finansow  wiedz , która wp y-
wa a dodatnio na poziom ich orientacji na 
przysz o .

4. Dyskusja

W przedstawionych w przegl dzie arty-
ku ach przedsi biorczo  nastolatków nie 
jest to sama z radosnym, kreatywnym 
procesem tworzenia si  w asnej m odo ci 
czego  nowego, praktycznie z niczego, bez 
spogl dania si  na posiadane zasoby; nie 
jest te  identyfikowaniem nierozpoznanych 
wcze niej szans rynkowych, czeniem zaso-
bów w nowatorski, nieoczekiwany sposób, 
który pozwoli odpowiedzie  na rynkowe 
zapotrzebowanie (Schumpeter, 1934; 
Drucker, 1985; Timmons, Smollen i Din-
gee, 1985; Stevenson, Roberts i Grousbeck, 
1998; Hitt i in., 2001). W ocenie autora 
zidentyfikowane perspektywy badawcze 
mo e cechowa  nadmierny dystans do 
istoty zjawiska, wyra aj cy si  w przyj ciu 
szeroko rozumianej orientacji „determini-
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stycznej” lub „pedagogicznej”. W tym zna-
czeniu m odego cz owieka nale y dopiero 
do przedsi biorczo ci przysposobi , w a ci-
wie wychowa , ukszta towa  jego charakter 
i wyedukowa . M odo  jest jednak czasem, 
w którym w naturalny sposób rodzi si  pra-
gnienie zmieniania wiata (twórcza destruk-
cja), a tak e potrzeba wyj cia naprzeciw 
potrzebom innych cz onków spo ecze stwa 
(kszta towanie adu rynkowego). Dzia ania 
przedsi biorcze nastolatka mog  by  naj-
szczersz  prób  wzi cia odpowiedzialno ci 
za siebie i otaczaj c  rzeczywisto  (Green-
berg i in., 2020).

Zaprezentowana poni ej dyskusja, 
w szczególno ci przeprowadzone w jej 
ramach analizy bibliometryczne, nie obej-
muje zagadnienia edukacji przedsi bior-
czej w szko ach w zwi zku z istniej cym 
przegl dem w tym zakresie (Brüne i Lutz, 
2020) – wyj tek stanowi sytuacja, w której 
tematyka ta zostaje przywo ana wprost.

Kierunki i trendy prowadzonych bada
– brak ram koncepcyjnych

Próby wizualizacji sieci wspó wyst po-
wania s ów kluczowych oraz s ów w abs-
traktach artyku ów (co-word analysis) 
prowadzone z wykorzystaniem programu 
VOSViewer nie doprowadzi y do wyod-
r bnienia jasno okre lonych kierunków 
i trendów w prowadzonych badaniach nad 
przedsi biorczo ci  nastolatków. Niepo-
my lne rezultaty przynios y tak e dzia ania 
maj ce na celu wyró nienie tych e trendów 
z pomoc  narz dzia SciVal firmy Elsevier 
oraz narz dzia analitycznego wbudowa-
nego w serwis WoS firmy Clarivate Ana-
litics – z wykorzystaniem s ów kluczowych 

przypisanych do artyku ów przez obie insty-
tucje.

Próba okre lenia czo owych dyscyplin 
poprzez analiz  przypisanych do czasopism 
kategorii Social Sciences Citation Index (co-
classification analysis), a nast pnie przypisa-
nia ich do klasyfikacji dyscyplin naukowych 
w uj ciu MNiSW (Dz.U. 2018 poz. 1818), 
dowiod a znacznego rozproszenia prowa-
dzonych bada  pomi dzy ekonomi , nauki 
o zarz dzaniu i jako ci, psychologi , peda-
gogik , socjologi , nauki medyczne.

Pewne zale no ci wykaza a natomiast 
analiza wzajemnych cytowa  bezpo rednich 
(citation analysis) w badanych artyku ach 
wykonana z wykorzystaniem VOSViewer, 
w ramach której uwzgl dniono autorów 
cytowanych co najmniej pi ciokrotnie 
oraz wykluczono autorów niepowi za-
nych w ramach najszerszej sieci cytowa . 
W ramach przebadanych artyku ów naj-
popularniejsze by y prace realizowane 
w zespo ach z udzia em Martina Obschonki 
(2012, 2013, 2016), jak równie  Evy Schmit-
t-Rodermund (2019; 2004; 2002) – psycho-
logów podejmuj cych w swoich pracach, 
mi dzy innymi, zagadnienia przedsi bior-
czo ci w kontek cie psychologii rozwojowej. 
W ramach swoich bada  stosowali oni ró -
norodne metody statystyczne, najcz ciej 
z wykorzystaniem danych pozyskanych 
uprzednio w ramach bada  pod u nych, 
w celu wyodr bnienia zewn trznych czyn-
ników i cech osobowo ciowych obserwo-
wanych w wieku nastoletnim, które mog  
warunkowa  podejmowanie skutecznych 
dzia a  przedsi biorczych w wieku doro-
s ym.
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Tabela 5. Analiza wspó klasyfikacji (bez edukacji przedsi biorczej)

Dyscypliny wg MNiSW Kategorie wg SSCI Czasopismo Autorzy

Nauki o zarz dzaniu i jako ci Komunikacja
International Journal of Conflict 

Management
Zhu i in. (2020)

Biznes

Zarz dzanie

International Journal of 

Entrepreneurial Behavior & 

Research

Powers i in. (2020)

Biznes *

Badanie umieszczone w 
„Entrepreneurship–Professionalism–

Leadership. A Multidimensional 

Framework for Human Capital and 

Career Development in the 21st 

Century” wydawnictwa Springer

Kang i Uy, (2020)

Biznes
Entrepreneurship Theory and 

Practice
Mungai i Velamuri (2011)

Ekonomia

Biznes

Zarz dzanie

International Journal of Emerging 

Markets
Osorio Tinoco i in. (2020)

Nauki o zarz dzaniu i jako ci

Ekonomia i finanse

Ekonomia

Biznes

Zarz dzanie

Eurasian Business Review
Patuelli, Santarelli i Tubadji 
(2020)

Ekonomia

Biznes

Zarz dzanie

Small Business Economics Obschonka i in. (2017)

Ekonomia i finanse Ekonomia
Economic Research-Ekonomska 

Istraživanja
Garrido-Yserte i in. (2020)

Psychologia Psychologia, interdyscyplinarnie International Journal of Psychology Schmitt-Rodermund i in. (2019)

Psychologia, interdyscyplinarnie International Journal of Psychology Salami (2019)

Psychologia rozwojowa

Psychologia spo eczna
*

International Journal of 

Developmental Science
Saw i Schneider (2012)

Psychologia rozwojowa

Psychologia spo eczna
*

International Journal of 

Developmental Science
Obschonka i in. (2012)

Psychologia rozwojowa Developmental Psychology Schoon i Duckworth (2012)

Psychologia rozwojowa Journal of Adolescence
Schmitt-Rodermund
i Vondracek (2002)

Psychologia stosowana Journal of Vocational Behavior Obschonka i in. (2013)

Psychologia stosowana Journal of Vocational Behavior Schmitt-Rodermund (2004)

Pedagogika Edukacja i badania edukacyjne
Journal of New Approaches in 

Educational Research

Santana Vega, Gonzalez-
Morales

i Feliciano Garcia (2016)

Edukacja i badania edukacyjne Education and Training Dinis i in. (2013)

Socjologia Socjologia International Journal of Sociology Titma i Soidla (2007)

Socjologia * Sociometry Turner (1970)

Nauki medyczne
Zdrowie publiczne, rodowiskowe 
i zawodowe

International Journal of 

Environmental Research and Public 

Health

Luis-Rico i in. (2020)

Uwagi

* – opracowanie w asne z wykorzystaniem kategorii SSCI

Pomini to cz  SPL uzupe niaj c  przegl d Brüne i Lutz (2020) w tematyce edukacji przedsi biorczej
w szko ach

ród o: opracowanie w asne.
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Przeprowadzone analizy bibliome-
tryczne ujawni y chaos definicyjny oraz 
nieobecno  ram koncepcyjnych w bada-
niach przedsi biorcz o ci nastolatków. Pod-
czas przygotowywania przegl du do ana-
lizy tre ci artyku ów zastosowano metod  
matrycow  zaproponowan  przez Garrard 
(2017). Z jej wykorzystaniem wyró niono 
badania po wi cone wp ywowi cech indy-
widualnych, czynników zewn trznych oraz 
relacji rodzinnych na przedsi biorczo  
m odzie y – tj. determinant przysz ych dzia-
a  przedsi biorczych. Ponadto zidentyfi-

kowano nurt bada  po wi conych efektyw-
no ci edukacji przedsi biorczej w szko ach, 
który zosta  zbadany w ramach przegl du 
Brüne i Lutz (2020) – tj. mo liwo ci sku-
teczno ci kszta cenia przedsi biorczego 
w szko ach.

Perspektywy dalszych bada  – nieobecno  
jako ciowych bada  fenomenu

Przyj cie w analizowanych badaniach 
za o enia, i  przedsi biorczo  jednostki 
mo e by  zdeterminowana cechami cha-
rakteru lub czynnikami zewn trznymi, czy 
te  sta  si  efektem wdro onego kszta ce-
nia, chocia  jest poznawczo cenne, niejako 
„odbiera” tak e badanym nastolatkom 
wol  dzia ania i twórcz  si . W takim uj -
ciu staj  si  biernymi uczestnikami swoich 
przedsi biorczych dzia a , a nie aktyw-
nymi aktorami spo ecznymi, zdolnymi do 
kszta towania swojego losu oraz wywierania 
wp ywu na otaczaj cy ich wiat.

W ramach przegl du nie zidentyfiko-
wano bada  jako ciowych, etnograficz-
nych. Wyj tek stanowi  nieliczne z wyod-
r bnionej grupy artyku ów podejmuj cych 
tematyk  efektywno ci edukacji przedsi -
biorczej (Cheung, 2008; Fitzgerald, 2016; 
Greenberg i in., 2020; Leffler i Svedberg, 
2016; Tingey i in., 2020), które zosta y prze-
analizowane w ramach SPL Brüne i Lutz 

(2020) oraz jego uzupe nienia w ramach 
niniejszego przegl du.

Jednokrotne badania ankietowe, analiza 
danych z bada  pod u nych – to wszystko 
cechuje bezpieczny dystans od twórczego 
zgie ku skromnych, nastoletnich biznesów. 
Kontynuacja bada  ilo ciowych, w ocenie 
autora, wymaga uprzedniego jako ciowego, 
pog bionego rozpoznania przedsi bior-
czych dzia a , motywacji i postaw nasto-
latków.

W tpliwo ci odno nie do zasadno ci 
pomiaru intencji przedsi biorczych
u nastolatków w kontek cie wiedzy
o dojrzewaniu

Z 21 bada  uwzgl dnionych w przegl -
dzie (po wy czeniu aneksu do SPL w tema-
tyce edukacji przedsi biorczej), w 10 z nich 
(Dinis i in., 2013; Garrido-Yserte i in., 
2020; Kang i Uy, 2020; Obschonka, 2016; 
Obschonka, Duckworth, i in., 2012; Oso-
rio Tinoco i in., 2020; Patuelli i in., 2020; 
Powers i in., 2020; Salami, 2019; Schoon 
i Duckworth, 2012) wykorzystano koncep-
cj  intencji przedsi biorczych w ró nych 
jej uj ciach (Ajzen, 1991; Krueger, Reilly, 
i Carsrud, 2000; Shapero i Sokol, 1982).

Autorzy artyku ów cz sto odwo ywali 
si  do teorii planowanego zachowania 
Ajzena (1991) w celu wyja nienia zasad-
no ci pomiaru intencji przedsi biorczych 
w ramach stosowanych modeli badawczych. 
Teoria ta zak ada, e intencje prowadz  do 
podejmowania dzia a ; intencje te za  s  
kszta towane przez subiektywne normy, sto-
sunek do planowanego zachowania i odczu-
wane poczucie kontroli nad nim. Metaana-
liza wykonana przez Armitage i Conner 
(2010) dowiod a jednak, e intencje maj  
wp yw na 27% zmienno ci dzia a . Ponadto, 
subiektywnie postrzegane normy, istotne 
w modelu Ajzena, okaza y si  s abo korelo-
wa  z wyra anymi intencjami do dzia ania.

Rysunek 2. Analiza cytowa  w artyku ach w SPL (bez edukacji przedsi biorczej)

ród o: opracowanie w asne.
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Koncepcja intencji przedsi biorczych 
per se wymaga wspó cze nie namys u, roz-
szerzenia, rekonceptualizacji (Krueger, 
2009), jednak w kontek cie niniejszego 
przegl du warto podj  refleksj , czy ich 
pomiar u dojrzewaj cych nastolatków ma 
poznawczy sens. Szeroko rozumiana ch  
podejmowania dzia a  przedsi biorczych 
co prawda korelowa a z przedsi biorczo-
ci  w doros o ci w ponownych analizach 

danych z bada  pod u nych (Saw i Sch-
neider, 2012; Schoon i Duckworth, 2012), 
jednak e nie jest obserwacj  zaskakuj c , 
i  pewna cz  zamierze  z okresu nasto-
letnio ci jest realizowanych na przestrzeni 
ycia cz owieka.

Nastoletnio  jest okresem wzmo o-
nego poszukiwania w asnej to samo ci, 
formowania swojego psychospo ecznego 
ja. Wspó czesne teorie formowania to sa-
mo ci (Erikson, 1950, 1968; Luyckx i in., 
2006, 2008; Marcia, 1966; Meeus, Iedema, 
i Maassen, 2016) zak adaj  eksploracj  
wszerz zró nicowanych alternatywnych 
ról spo ecznych i chwilowe zobowi zanie 
do ich realizacji (commitment formation) 
oraz pó niejsz  ewaluacj  w g b podj tych 
wyborów yciowych i ewentualn  identy-
fikacj  z nimi (commitment evaluation). 
W okresie nastoletnio ci, czyli czasie psy-
chospo ecznego moratorium, pierwszy etap 
cyklu formowania to samo ci jest bardziej 
intensywny, a dokonywane zobowi zania 
s  tymczasowe. W tpliwo ci autora budzi 
wi c zasadno  stosowania koncepcji inten-
cji przedsi biorczych w badaniach nasto-
latków, poniewa  ich pocz tkowe decyzje 
yciowe s , co do zasady, nietrwa e.

Ograniczenia badania

Badanie nie jest pozbawione wad i ogra-
nicze . Przede wszystkim niemo no  i nie-
ch  badacza do precyzyjnego sformu o-
wania pytania badawczego – wynikaj ca 
z pragnienia wskazania charakteru istnie-
j cej luki badawczej w opisywaniu przedsi -
biorczych nastolatków – sprawi a, e artyku  
nabra  hybrydowego charakteru. W istocie 
uzyska  on cechy charakterystyczne dla 
scoping review – formy przegl du pi mien-
nictwa maj cego na celu zidentyfikowa-
nie dost pnych róde  wiedzy i wskazanie 
kluczowych koncepcji w szerszym zakresie 
bada  (Tricco i in., 2018).

Przyj cie kryteriów wykluczaj cych po 
wykonaniu lektury wst pnie zakwalifikowa-

nych artyku ów mo e by , w gruncie rzeczy, 
dla systematycznego przegl du literatury 
dyskwalifikuj ce; by o jednak konieczne, 
eby uchwyci  g ówne nurty prowadzo-

nych bada  w przygotowywanym artykule. 
Nadto, zidentyfikowanie SPL dla tematu 
edukacji przedsi biorczej jasno uwidocz-
ni o, e zakres badania by  zbyt szeroki dla 
tego rodzaju przegl du.

Ponadto, procedura wyszukiwania nie 
przewidywa a etapu snowballingu, który 
w systematycznych przegl dach jest wysoce 
wskazany. Rozszerzenie artyku u o identy-
fikacj  róde  wymienionych w zakwalifi-
kowanych artyku ach wymaga oby jednak 
zaanga owania zespo u badawczego lub 
w szego okre lenia zakresu badania. Nie 
przeszukiwano tak e szarej literatury. Pod-
j cie tego wyzwania nie by o mo liwe przez 
przygotowuj cego przegl d, który wierzy 
jednak, e przygotowa  solidn  baz  do 
kontynuacji bada .

Warto te  doda , e arbitralne przyj -
cie kryteriów wiekowych z pomini ciem 
dotychczasowego dorobku naukowego 
w tematyce przedsi biorczo ci m odych 
(ang. youth entrepreneurship) – a w szczegól-
no ci opisywanie wyników bez odwo ywania 
si  do tych e bada  – mo e budzi  zastrze-
enia. Tego rodzaju w tpliwo ci mog  by  

jednak formu owane dopiero po fakcie spo-
rz dzenia raportu z przegl du – którego 
celem by o, przede wszystkim, uchwycenie 
stanu bada  przedsi biorczo ci w powi za-
niu z dynamicznym i formacyjnym okresem 
dojrzewania cz owieka; niezale nie od tego, 
czy badania takie s  silnie zakorzenione 
w dyskursie naukowym, czy te  nie.

5. Wnioski

Niniejszy systematyczny przegl d litera-
tury w tematyce przedsi biorczo ci nasto-
latków stanowi jedyn  podj t  dotychczas 
prób  identyfikacji i systematyzacji zasobów 
wiedzy w tym obszarze. Badanie wykaza o, 
i  publikacji po wi conych przedsi biorczo-
ci w okresie adolescencji nie jest wiele, 

jednak e literatura obfituje w potencjalnie 
istotne wnioski, rozproszone w ramach 
zró nicowanych dyscyplin naukowych 
– ekonomii, nauk o zarz dzaniu i jako ci, 
psychologii, pedagogiki, socjologii, nauk 
medycznych. Z tej przyczyny brakuje kla-
rownych ram koncepcyjnych, które pozwa-
la yby na ich syntetyczne uj cie, porówna-
nie oraz twórcze wykorzystanie.
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W ramach przeprowadzonej analizy 
z wykorzystaniem metody macierzowej 
Garrard (2017) wyodr bniono g ówne 
nurty prowadzonych bada . W ramach 
perspektywy „deterministycznej” badano 
dotychczas cechy osobowo ciowe nastolat-
ków, ich otoczenie spo eczne, rodzicielski 
wp yw – cz sto z perspektywy pó niejszych 
osi gni  biznesowych badanych nastolat-
ków. W ramach perspektywy „pedagogicz-
nej” badacze podejmowali si  ewaluacji 
efektywno ci szkolnych programów edu-
kacji przedsi biorczej. Wnioski z analizy 
poszczególnych subkategorii zawarto bez-
po rednio w wynikach bada .

Jednocze nie nie prowadzono dotych-
czas jako ciowych bada  samego feno-
menu. Nie podejmowano te  prób ziden-
tyfikowania potencjalnych nastoletnich 
przedsi biorców i ich biznesów. Uzupe -
nienie istniej cej luki badawczej jest wska-
zane; wnioski z tego rodzaju naukowej 
eksploracji mog yby stanowi  podstaw  do 
dalszych bada  nad zagadnieniem oraz sta-
nowi  istotn  wskazówk  przy tworzeniu 
ram koncepcyjnych – nie tylko do celów 
bada  przedsi biorczo ci nastolatków, ale 
równie  przedsi biorczo ci m odzie y czy 
przedsi biorczo ci per se. Takie badanie 
by oby te  aktem przywrócenia m odszym 
cz onkom spo ecze stwa nale nej podmio-
towo ci – przedsi biorcza pasja, energia 
i zaradno  nie rodzi si  bowiem dopiero 
z chwil  uzyskania pe noletnio ci.
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