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Wprowadzenie

Powszechnie docenia się rolę przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce ze wzglę-
dów zarówno gospodarczych, jak i społecznych, tym bardziej, że dominują one 
w strukturze podmiotów w większości krajów. Fakty te w naturalny sposób powodują 
zainteresowanie badaczy problematyką funkcjonowania firm rodzinnych, które nie-
przerwanie trwa w krajach zachodnich co najmniej od końca lat 80.1, a w Polsce – od 
drugiej połowy lat 90. XX wieku2. Do ważnych problemów podejmowanych przez 
badaczy należy m.in. profesjonalizacja (profesjonalizm) przedsiębiorstw rodzinnych, 
a w ostatnich latach – czynnik rodzinności (familiness) [22, 28, 21, 20]. Profesjona-
lizacja w odniesieniu do przedsiębiorstwa rodzinnego oznacza, że przedsiębiorstwa 
rodzinne powinny zachowywać się podobnie jak przedsiębiorstwa nierodzinne [25], 
zwłaszcza w obszarze zarządzania. Profesjonalizacja firm rodzinnych jest uznawana 
za ważny warunek wzrostu ich efektywności i konkurencyjności, a jej niedostatek 
jest traktowany jako istotna bariera dalszego rozwoju tych przedsiębiorstw [14, 15]. 
Publikowane badania potwierdzają wielorakie, często złożone związki między pro-
fesjonalizacją a efektywnością organizacyjną tych przedsiębiorstw. W przypadku 
dojrzałych firm rodzinnych potwierdzono zależność między posiadaniem dużych 
udziałów kapitałowych przez członków zarządów niebędących członkami rodziny 
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obrazujących ogromny dorobek badawczy odnoszący się do działalności firm rodzinnych i ich przedsiębior-
czości [19, 24].
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a efektywnością organizacyjną przedsiębiorstw rodzinnych. Ale co ciekawe, z tych 
samych badań wynika, że istnieją silne negatywne związki między wzajemnymi 
relacjami między właścicielami firmy i menedżerami – udziałowcami zewnętrz-
nymi a wynikami osiąganymi przez firmy rodzinne [18]. Te i inne badania uzasad-
niają potrzebę badania czynnika rodzinności (familiness) i jego relacji z procesem 
profesjonalizacji firm rodzinnych. Tym bardziej, że liczne badania nad funkcjono-
waniem przedsiębiorstw rodzinnych pozwoliły odkryć, że ważnym elementem tego 
typu przedsiębiorstw jest właśnie rodzinność, rozumiana jako stopień integracji mię-
dzy rodziną, przedsiębiorstwem i zarządzaniem [11]. Potwierdziły to również nasze 
wcześniejsze badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. W trakcie 
tych badań stwierdzono, że konstrukt rodzinności składa się z 5 wymiarów [por. 2]. 
Dwa z nich odnoszą się do szeroko pojmowanych relacji. Są nimi: tożsamość przed-
siębiorstwa rodzinnego, odnosząca się do relacji zachodzących między przedsiębior-
stwem rodzinnym a innymi podmiotami rynkowymi, oraz więzi między rodziną 
i pracownikami. Z naszych badań wynika, że te dwa wymiary odzwierciedlają pro-
blematykę szeroko pojmowanych relacji rodzinnych, a wiązanie ich z konkurencyj-
nością przedsiębiorstwa w świetle przeprowadzonych analiz jest zasadne. Niemniej 
jednak na podstawie krytycznych studiów literatury jest możliwe wykazanie również 
związku konstruktu rodzinności jako całości z problematyką profesjonalizacji przed-
siębiorstwa rodzinnego. Konstrukt ten nie był do tej pory poddawany systematycz-
nym badaniom w literaturze krajowej, podczas gdy doczekał się on interesujących 
poznawczo opracowań poza granicami Polski.

W nawiązaniu do wyżej przedstawionych rozważań zdecydowano się na poddanie 
analizie związków między dwoma wymiarami rodzinności: tożsamością przedsiębior-
stwa rodzinnego oraz więziami między rodziną a pracownikami a profesjonalizacją 
przedsiębiorstwa rodzinnego. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu 
jest empiryczne sprawdzenie, w jakim stopniu tożsamość przedsiębiorstwa rodzinnego 
oraz więzi między rodziną i pracownikami (określone roboczą nazwą „relacyjność”) 
kształtują poziom profesjonalizacji zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Cel 
ten osiągnięto dzięki krytycznej analizie literatury przedmiotu, a oceny zależności 
dokonano w oparciu o dane empiryczne pochodzące z badań przeprowadzonych 
w 149 polskich przedsiębiorstwach rodzinnych.

1. Profesjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych

Istnieje wiele podejść teoretyczno-metodologicznych do profesjonalizacji firm 
rodzinnych, które wykorzystuje się, aby opisać istotę tego zjawiska, jej stopnie, proces 
i korzyści, ale także bariery. Należą do nich m.in.: teoria agencji, teorie zasobowe, teo-
rie firmy czy teorie wzrostu [24, s. 272]. Ta mnogość podejść badawczych sprawia, iż 
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profesjonalizacja, jak podkreślają Hwang i Powell [8], nie doczekała się do tej pory jed-
noznacznego rozstrzygnięcia terminologicznego, niemniej jednak na obecnym etapie 
badań można stwierdzić, że odnosi się ona przede wszystkim do zatrudniania pracow-
ników na pełnym etacie na stanowiskach menedżerskich, jasnego określania struktury 
organizacyjnej, formalnych szkoleń, wartości merytokratycznych czy wykorzystania 
niezależnych menedżerów spoza firmy. Zatem obok prostego kryterium profesjona-
lizacji zarządzania firmą rodzinną (zarządzający nie są członkami rodziny) badacze 
wykorzystują inne kryteria, zwłaszcza posiadanie przez profesjonalnych menedżerów 
odpowiedniej wiedzy eksperckiej, stosowanie pewnych ogólnych („racjonalnych”) zasad 
i rozwiązań, wykraczających poza konkretny przypadek [3, s. 69]. Do tych kompeten-
cji menedżerskich Hall i Nordqvist dodają kompetencję kulturową, dotyczącą pew-
nej wrażliwości socjokulturowej zewnętrznego menedżera, argumentując, iż „kultura 
i ścisłe (close) relacje społeczne są centralnym wymiarem firm rodzinnych” [12, s. 55].

Jeżak, nawiązując do poglądów D. J. Jonovica, wyróżnia cztery elementy pro-
fesjonalizacji zarządzania: powołanie rady konsultacyjnej z udziałem specjalistów 
z zewnątrz, zarządzanie własnością, doskonalenie procesu zarządzania i rozwój 
wspólnej wizji [14, s. 94]. Profesjonalizacja firm rodzinnych jest rozważana również 
w odniesieniu do stopnia, w jakim występują następujące składniki: mechanizmy 
formalnego zarządzania – utworzenie zarządu, formalne planowanie strategiczne 
i system kontroli (budżetowanie, raportowanie, rachunkowość zarządcza), zaanga-
żowanie osób spoza rodziny jako członków zarządu, których określa się jako profe-
sjonalni menedżerowie [24, s. 272].

Z kolei Lien i Li [18] rozpatrują profesjonalizację firm rodzinnych w kontekście 
scedowania kontroli nad firmą zewnętrznym menedżerom i wykorzystania nadzoru 
korporacyjnego – w perspektywie cyklu życia organizacji. W nieco odmienny sposób 
do problemu profesjonalizacji podchodzą Dekker, Lybaert, Steijvers, Depaire i Mercken 
[6], którzy opracowali wielowymiarowy konstrukt profesjonalizacji firm rodzinnych, 
uwzględniający pięć jej wymiarów, takich jak: systemy kontroli finansowej, systemy 
zarządzania włączające członków spoza rodziny, systemy kontroli zasobów ludzkich, 
decentralizację władzy oraz poziom aktywności członków zarządu. Na tej podstawie 
stworzyli typologię przedsiębiorstw rodzinnych obejmującą cztery typy przedsię-
biorstw rodzinnych: przedsiębiorstwa autokratyczne (o niskim stopniu profesjona-
lizacji), firmy posiadające wewnętrzne formalne standardy (domestic configuration), 
hybrydowe zacieśniające systemy kontroli (rośnie profesjonalizacja firmy, a zmniejsza 
się zaangażowanie członków rodziny w zarządzanie; koegzystencja członków rodziny 
i profesjonalnych menedżerów) oraz hybrydowe administracyjne (o najwyższym stop-
niu profesjonalizacji w porównaniu z pozostałymi typami). Podobnie Stewart i Hitt 
[25] proponują wielowymiarowe ujęcie profesjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych, 
zwracając uwagę na konieczność uwzględnienia następujących kategorii zmiennych 
w identyfikowaniu profesjonalizacji: rodzaj otoczenia, charakterystyki rodziny, cechy 
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firmy (np. wielkość), podejście menedżerskie, osiągane wyniki (finansowe i pozafi-
nansowe), wpływ różnych grup interesariuszy (np. mniejszościowych udziałowców). 
Podejście do profesjonalizacji Stewarta i Hitta [25] pozwoliło im na wyodrębnienie 
6 typów profesjonalizacji działania przedsiębiorstw rodzinnych, a w szczególności: 
a) minimalnie profesjonalne firmy rodzinne, b) prywatne firmy rodzinne tworzące 
bogactwo, c) przedsiębiorczo zarządzane firmy rodzinne, d) grupy przedsiębiorczych 
firm rodzinnych, e) pseudoprofesjonalne, publiczne firmy rodzinne oraz f) hybrydowe 
profesjonalne firmy rodzinne. Powyższa koncepcja profesjonalizacji firm rodzinnych 
stanowiła podstawę do stworzenia narzędzia badawczego, wykorzystanego w zapre-
zentowanych w niniejszym opracowaniu badaniach.

2. Rodzinność jako sieć relacji

W badaniach firm rodzinnych szczególne znaczenie przypisuje się ich rodzinności 
(familiness), uznając ją za ważny kierunek badań [28, 4], który dotyczy więzi rodziny 
z firmą obejmujących m.in. czynniki, takie jak: wizja rodziny, cele rodziny, korzyści 
emocjonalne oraz zasoby rodziny dostępne dla firmy. Cechą charakterystyczną przed-
siębiorstwa rodzinnego jest wzajemne zachodzenie na siebie granic między rolami 
rodzinnymi, rolami wynikającymi z własności biznesu i działalnością biznesową. 
Im bardziej rozmyte są granice, tym większa jest rodzinność przedsiębiorstwa [10].

W badaniach nad rodzinnością zdaje się dominować podejście zasobowe, w którym 
rodzinność odnosi się do kombinacji zasobów społecznych, ludzkich, finansowych 
i fizycznych [19]. Zmiany w poziomie rodzinności są konsekwencją przepływu między 
tymi czterema formami kapitału [23]. To właśnie zmiany specyficznych dla przedsię-
biorstwa rodzinnego zasobów i zdolności kształtują to, co nazywamy rodzinnością [1].

W badaniach nad rodzinnością wykorzystuje się także inne perspektywy teo-
retyczno-metodologiczne, takie jak nowa teoria systemów czy teoria kapitału spo-
łecznego [21, 23]. W definiowaniu tego konstruktu podkreśla się, że są to zasoby 
i zdolności odnoszące się do zaangażowania rodziny i ogółu interakcji przez nie-
kreowanych. Pojęcie familiness wykorzystuje się, aby wyjaśnić różnorodność rela-
cji w firmach rodzinnych [21, s. 950]. Szczególnie inspirujące wydaje się spojrzenie 
na rodzinność z perspektywy kapitału społecznego, zwłaszcza wewnętrznego, obej-
mującego wewnętrzne więzi między jednostkami i grupami tej wspólnoty, jaką jest 
rodzina zaangażowana w działalność własnej firmy. Pearson, Carr i Shaw zapropo-
nowali model rodzinności jako kapitału społecznego, który uwzględnia trzy jego 
wymiary reprezentujące zasoby społeczne i behawioralne rodziny oraz zdolności, 
które są efektem tych posiadanych zasobów [21, s. 956–957]. Opracowana przez nich 
konceputalizacja rodzinności obrazuje bogactwo relacji, ich różnorodność składają-
cych się na ten konstrukt.
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Warto także odnotować konceptualizację rodzinności zaproponowaną przez Franka, 
Kesslear, Ruscha, Suess-Reyes i Weismeier-Sammer [8], opierającą się na założeniach 
nowej teorii systemów (nST), która posłużyła temu zespołowi badaczy do opraco-
wania narzędzia pomiaru rodzinności (Family Influence Familiness Scale – FIFS). 
Autorzy skupili się na dwóch podstawowych elementach nST, które – ich zadaniem 
– są kluczowe dla zrozumienia rodzinności, a mianowicie na komunikacji i komu-
nikowaniu/przekazywaniu decyzji. Frank i in. przyjęli założenie, że firmy rodzinne 
są systemami społecznymi, które ściśle łączą dwa systemy – rodzinę i firmę, a oba 
te systemy wzajemnie wpływają na siebie – przez podejmowane decyzje. Przesłanki 
tych decyzji tworzą podstawowe struktury każdej organizacji. W ten sposób poka-
zują, że wpływ rodziny na biznes jest głęboko zakorzeniony w strukturach firmy, 
a przesłanki podejmowanych decyzji mogą stanowić silne narzędzie kontroli firmy 
przez rodzinę. One też stanowią istotę rodzinności, zapewniającej wpływ rodziny na 
prowadzoną przez nią firmę [8].

3. Metodyka badań empirycznych

Na podstawie przeprowadzonych analiz literatury przedmiotu sformułowano 
dwie hipotezy badawcze. Przedstawiają się one następująco:
H1: Tożsamość przedsiębiorstwa rodzinnego jest pozytywnie powiązana z jego 
profesjonalizacją.
H2: Istnieje pozytywny związek między więziami między rodziną i pracownikami 
przedsiębiorstwa rodzinnego a jego profesjonalizacją.

Powyższe hipotezy przedstawiono graficznie na modelu badawczym (rysunek 1).

Rysunek 1.  Model badawczy zależności między wymiarami relacyjności 
przedsiębiorstwa rodzinnego i jego profesjonalizacją

Relacyjność

Tożsamość
przedsiębiorstwa

rodzinnego

Więzi między
rodziną

i pracownikami 

Profesjonalizacja
przedsiębiorstwa

rodzinnego

H1

H2

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawiony na rysunku model badawczy stał się przedmiotem analiz empirycz-
nych przedstawionych w dalszej części artykułu. Badania zostały przeprowadzone 
w okresie od czerwca do września 2016 roku wśród polskich przedsiębiorstw rodzin-
nych. Za główne kryterium doboru próby przyjęto rodzinny charakter przedsiębior-
stwa, a sam dobór miał charakter losowy. Dane gromadzone były przez ankieterów 
posługujących się kwestionariuszem ankiety. Zebrano 160 wypełnionych kwestio-
nariuszy, a w drodze ich analizy 11 zostało usuniętych ze względu na braki danych. 
Ostatecznie do badań przyjęto 149 kwestionariuszy, które po zakodowaniu w pliku 
Excel zostały poddane analizie statystycznej w programie SPSS for Mac.

Badania objęły 83 mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 
i 44 przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników. W 10 firmach zatrud-
nionych było od 50 do 100 i podobnie, a 9 przedsiębiorstw zatrudniało od 101 do 
249 pracowników. Jedynie 3 przedsiębiorstwa zatrudniały więcej niż 250 pracowni-
ków. Respondentami w badaniu byli właściciele (101 przedsiębiorstw), współwła-
ściciele (40 przedsiębiorstw) lub inni członkowie rodziny zaangażowani w działanie 
przedsiębiorstwa (8 przedsiębiorstw), przy czym odpowiedzi udzielało 105 mężczyzn 
i 44 kobiety (szczegółowy opis próby przedstawiono w [2]).

Ze względu na zmienne poddawane analizie jest konieczne scharakteryzowanie 
dwóch podstawowych konstruktów tworzących model. Do pomiaru pierwszego z nich 
– relacyjności – wykorzystano fragment skali badającej rodzinność [8], a w szcze-
gólności kwestie odnoszące się do dwóch jej aspektów: tożsamości przedsiębiorstwa 
rodzinnego oraz więzi między rodziną a pracownikami. Każdy z dwóch wymiarów 
rodzinności był opisywany przez cztery zagadnienia, a wysoki poziom rzetelno-
ści badany z wykorzystaniem analizy alfa Cronbacha (0,830) świadczy o spójności 
podejmowanych kwestii. W następnym kroku przeprowadzono eksploracyjną analizę 
czynnikową metodą głównych składowych z rotacją Varimax z normalizacją Kaisera 
(miara KMO adekwatności doboru próby = 0,805; test sferyczności Bartletta: przy-
bliżone chi kwadrat = 538,77, liczba stopni swobody = 28, p = 0,000), która wykazała, 
że osiem badanych kwestii tworzy dwa zakładane wymiary relacyjności. Wartości 
podane w tabeli 1 przedstawiają siłę ładowania danych stwierdzeń do poszczegól-
nych wymiarów.

Wyniki przedstawione w tabeli 1 uwypuklają, że poszczególne kwestie relatywnie 
silnie ładują się do dwóch założonych wymiarów relacyjności. Nie ma zatem podstaw 
do prowadzenia dalszych analiz z wykorzystaniem poszczególnych kwestii, istnieje 
za to silna przesłanka do wykorzystania metazmiennych obliczonych jako średnie 
odpowiedzi na poszczególne zagadnienia wchodzące w skład poszczególnych wymia-
rów. W związku z powyższym dokonano zabiegu obliczenia metazmiennych. Szerzej 
wyniki badań nad dwoma wymiarami rodzinności i ich związkami z konkurencyj-
nością przedstawiono we wspomnianym opracowaniu [1].
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Tabela 1. Macierz składowych rotowanych dla zmiennej relacyjność

Zmienne składowe

Wymiary relacyjności

Więzi między rodziną 
i pracownikami

Tożsamość 
przedsiębiorstwa 

rodzinnego

3. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o to, żeby 
zapewniać rozwój i doskonalenie pracowników. 0,887

2. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o to, żeby 
zapewniać stałość zatrudnienia także w czasie kryzysu. 0,838

1. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o to, żeby 
mieć sprawdzone, stabilne zasoby ludzkie. 0,818

4. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o to, żeby 
członkowie rodziny pracujący w przedsiębiorstwie mieli 
dobre i częste kontakty z pracownikami spoza rodziny.

0,597

6. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o to, 
żeby przedsiębiorstwo rodzinne było aktywne społecznie 
– w społeczności lokalnej i regionalnej.

0,881

7. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o to, żeby 
zawsze przedstawiać przedsiębiorstwo jako rodzinne. 0,868

8. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o to, żeby 
przekazywać historię przedsiębiorstwa jego pracownikom. 0,654

5. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o to, żeby 
członkowie rodziny byli reprezentantami przedsiębiorstwa. 0,612

Źródło: opracowanie własne.

Badacze, tacy jak Debicki, Matherne, Kellermanns i Chrisman [5], wskazują, że 
konstrukt profesjonalizacji wymaga dobrych badań empirycznych, które jak dotych-
czas nie są wystarczające. Jak wskazano wyżej, w literaturze przedmiotu można 
napotkać charakterystyki profesjonalizacji uwzględniające różne jego cechy. Jedni 
badacze biorą pod uwagę zatrudnienie zewnętrznych menadżerów bądź też wpro-
wadzenie efektywnych struktur nadzoru właścicielskiego [24, 26], inni koncentrują 
uwagę na wprowadzaniu do rad nadzorczych członków zewnętrznych niepowiąza-
nych z rodziną [27]. W polu widzenia były też kontrola i decentralizacja uprawnień 
decyzyjnych [4] czy też wypracowanie formalnych mechanizmów kontroli finansowej 
[9]. W końcu zainteresowania badawcze koncentrowano też na formalnych mechani-
zmach kontroli zasobów ludzkich [16]. Przytoczone przykłady badań empirycznych 
potwierdzają stosowanie nierzadko podejścia statycznego do profesjonalizacji firm 
rodzinnych, traktowanej jako konstrukt jednowymiarowy. W celu przezwyciężenia 
wskazanych słabych stron stosowanych operacjonalizacji profesjonalizacji wybrano 
koncepcję Stewarta i Hitta [25], którzy wyraźnie opowiadają się za traktowaniem pro-
fesjonalizacji firm rodzinnych jako konstruktu wielowymiarowego. Podstawą zbu-
dowania narzędzia pomiaru profesjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego stała się 
krytyczna analiza cech charakterystycznych, wyodrębnionych przez Stewarta i Hitta 
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[25], i wymienionych wyżej typów profesjonalizacji firm rodzinnych, w wyniku któ-
rej wypracowano operacjonalizację obejmującą odpowiednio sześć kwestii.

Przeprowadzona analiza statystyczna doprowadziła do zrezygnowania z dwóch 
wskaźników empirycznych „Członkowie rodziny nie są postrzegani jako bardziej 
zdolni niż inni pracownicy w naszej firmie; nie są więc naturalnymi przyszłymi lide-
rami” oraz „W naszym przedsiębiorstwie uważamy, że nie należy zachować niezależ-
ności od zewnętrznych ekspertów i profesjonalnych menedżerów i nie polegać przede 
wszystkim własnych zasobach”. Pozostałe cztery kwestie tworzą dwa wymiary, które 
są, podobnie jak większość konstruktów w naukach o zarządzaniu, formatywne [7]: 
1) partnerski rozwój przedsiębiorstwa oraz 2) profesjonalne metody zarządzania 
(zob. tabela 2). Podstawą ich wyodrębnienia była przeprowadzona analiza czynni-
kowa metodą głównych składowych z rotacją Varimax. Zarówno test Kaisera-Mey-
era-Olkina (0,532), jak i test sferyczności Bartletta (Approx. Chi-Square = 94,885 
przy 6 stopniach swobody, p = 0,000) uprawniały do przeprowadzenia analizy czyn-
nikowej. Zobrazowane dwa czynniki wyjaśniają 75,88% zmienności profesjonaliza-
cji przedsiębiorstwa rodzinnego.

Tabela 2.  Macierz składowych rotowanych dla zmiennej profesjonalizacja 
przedsiębiorstwa rodzinnego

Zmienne składowe
Wymiary profesjonalizacji

Partnerski rozwój 
przedsiębiorstwa

Profesjonalne 
metody zarządzania

1. Nieformalne kontakty i działania, zarówno wewnątrz 
przedsiębiorstwa, jak i poza nim, wraz z formalizacją 
i standaryzacją jako krytyczny element rozwoju przedsiębiorstwa.

0,883

2. Poszukiwanie szans tworzenia nowej wartości w sieciach 
współpracy z powiązanymi przedsiębiorstwami. 0,852

3. Poszukiwanie korzyści płynących z profesjonalnych metod 
zarządzania wykorzystywanych przez menedżerów. 0,871

4. Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi kontroli zewnętrznych 
źródeł finansowania. 0,844

Źródło: opracowanie własne.

Partnerski rozwój przedsiębiorstwa obejmuje dwie kwestie: „Nieformalne kon-
takty i działania, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poza nim, wraz z ich for-
malizacją i standaryzacją są krytycznym elementem rozwoju przedsiębiorstwa” oraz 
„Szans tworzenia nowej wartości poszukujemy w sieciach współpracy z powiązanymi 
z nami przedsiębiorstwami”. Alfa Cronbacha dla tej skali wynosi 0,676. Z kolei dla 
oszacowania profesjonalnych metod zarządzania użyto dwóch zagadnień: „Wyko-
rzystujemy zewnętrzne źródła finansowania, przy czym do ich kontroli stosujemy 
profesjonalne narzędzia” oraz „Poszukujemy korzyści płynących z profesjonalnych 
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metod zarządzania wykorzystywanych przez menedżerów”. Alfa Cronbacha dla tej 
skali wynosi 0,652.

4. Wyniki badań empirycznych

Celem oceny zależności między dwoma wymiarami relacyjności przedsiębiorstwa 
rodzinnego i jego profesjonalizacji w pierwszej kolejności dokonano analizy korela-
cji Pearsona. Wyniki tej analizy przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.  Korelacje między wymiarami relacyjności i profesjonalizacji przedsiębiorstwa 
rodzinnego (N = 149)

Partnerski rozwój 
przedsiębiorstwa

Profesjonalne metody 
zarządzania

Tożsamość przedsiębiorstwa 
rodzinnego

Współczynnik korelacji 0,211** 0,358**

P 0,010 0,000

Więzi między rodziną 
i pracownikami

Współczynnik korelacji 0,122 0,116

P 0,138 0,161

** Korelacje istotne statystycznie.
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analizy korelacji uwypuklają, że istnieje pozytywny związek między tożsa-
mością przedsiębiorstwa rodzinnego a jego profesjonalizacją mierzoną przy wykorzy-
staniu dwóch wymiarów: partnerskiego rozwoju przedsiębiorstwa i profesjonalnych 
metod zarządzania. W pierwszym przypadku poziom współczynnika korelacji jest 
umiarkowany, a w drugim – wysoki. Aby głębiej rozpoznać naturę zależności mię-
dzy tożsamością przedsiębiorstwa rodzinnego i dwoma wymiarami profesjonaliza-
cji, przeprowadzono analizy regresji liniowej.

W odniesieniu do zależności między tożsamością przedsiębiorstwa rodzinnego 
i partnerskiego rozwoju przedsiębiorstwa wyniki analizy regresji ujawniają, że poziom 
wyjaśniania zmiennej zależnej mierzony współczynnikiem determinacji jest bardzo 
niski i wynosi zaledwie 4,4%. Niemniej jednak tożsamość przedsiębiorstwa rodzin-
nego jest istotnym statystycznie predyktorem tego wymiaru profesjonalizacji. W takim 
przypadku równanie regresji ma następującą postać:

partnerski rozwój przedsiębiorstwa = 
= 3,780 + 0,229 × tożsamość przedsiębiorstwa rodzinnego.

Druga przeprowadzona analiza regresji doprowadziła do stwierdzenia, że tożsa-
mość przedsiębiorstwa rodzinnego jest istotnie powiązana z profesjonalnymi meto-
dami zarządzania, przy czym stopień wyjaśniania zmienności zmiennej zależnej jest 



308 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Teresa Kraśnicka, Tomasz Ingram, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec 

umiarkowany i wynosi 12,8%. Postać równania regresji w tym przypadku wygląda 
następująco:

profesjonalne metody zarządzania = 
= 2,035 + 0,478 × tożsamość przedsiębiorstwa rodzinnego.

W związku z powyższym założony model teoretyczny znalazł jedynie umiarko-
wane wsparcie, a jego ostateczna postać jest przedstawiona na rysunku 2.

Rysunek 2. Model badawczy po weryfikacji empirycznej

Profesjonalizacja
przedsiębiorstwa rodzinnegoRelacyjność

Tożsamość
przedsiębiorstwa

rodzinnego

Więzi między
rodziną

i pracownikami 

r = 0,358, r2 = 0,128

r = 0,211, r2 = 0,044
Partnerski rozwój
przedsiębiorstwa

Profesjonalne metody
zarządzania

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Główny cel przedstawionego opracowania stanowiło sprawdzenie empiryczne 
hipotetycznych pozytywnych zależności między dwoma wymiarami relacyjności 
stanowiącymi element rodzinności przedsiębiorstwa rodzinnego, a mianowicie toż-
samości przedsiębiorstwa rodzinnego oraz więzi między rodziną i pracownikami 
oraz poziomem profesjonalizacji zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Doko-
nano również operacjonalizacji konstruktu profesjonalizacji z uwzględnieniem jego 
wielowymiarowości. Profesjonalizacja przedsiębiorstwa rodzinnego oznacza, że 
przedsiębiorstwa rodzinne powinny zachowywać się podobnie jak przedsiębiorstwa 
nierodzinne. Obejmuje on dwa wymiary – partnerski rozwój przedsiębiorstwa oraz 
profesjonalne metody zarządzania.

Model zaprezentowany na rysunku 2 przedstawia potwierdzone zależności między 
badanymi zmiennymi opisane strzałkami. Nad strzałkami podano parametry poszcze-
gólnych równań regresji. Przeprowadzone badania empiryczne ukazały, że spośród 
dwóch wymiarów relacyjności przedsiębiorstwa rodzinnego jedynie jego tożsamość 
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jest pozytywnie powiązana z profesjonalizacją. W związku z powyższym hipoteza 1 
zyskuje wsparcie w wynikach badań. Nie znaleziono natomiast podstaw empirycznych 
do przyjęcia hipotezy 2, dotyczącej związków między więziami rodzina–pracownicy 
z wymiarami profesjonalizacji. Zależność ta jest, co prawda, istotna statystycznie, ale 
poziom wyjaśniania zmiennej zależnej mierzony współczynnikiem determinacji jest 
bardzo niski. Ten nieco zaskakujący wynik można by wyjaśnić tym, że poza wymia-
rami relacyjności przedsiębiorstwa rodzinnego na poziom profesjonalizacji wpływa 
bardzo wiele różnych zmiennych, m.in.: wielkość przedsiębiorstwa, branża, w której 
działa, czy też indywidualne charakterystyki menedżerów, w tym ich wykształcenie, 
doświadczenie czy cechy psychologiczne.

Studia przeprowadzone przez autorów prowadzą do kilku konkluzji. Po pierw-
sze, tożsamość przedsiębiorstwa rodzinnego jest pozytywnie powiązana z poziomem 
profesjonalizacji w obu jego wymiarach. Po drugie, więzi między rodziną a pra-
cownikami przedsiębiorstwa rodzinnego nie wpływają na poziom jego profesjona-
lizacji. Po trzecie, niskie poziomy współczynników determinacji sugerują, że choć 
wymiary relacyjności są istotnymi zmiennymi pozwalającymi wyjaśniać zmienność 
profesjonalizacji, to jednak w kształtowaniu tego poziomu uczestniczą również 
inne, niepoddane badaniu czynniki. Interesujące poznawczo na tym tle wydaje się 
przeprowadzenie pogłębionych studiów literatury w przedmiotowym obszarze oraz 
identyfikacja innych, potencjalnie istotnych zmiennych wyjaśniających poziom pro-
fesjonalizacji w przedsiębiorstwie rodzinnym.

W przedstawionym modelu badawczym relacyjność przedsiębiorstwa rodzinnego 
została potraktowana jako zmienna niezależna. Jednakże poziom profesjonalizacji 
przedsiębiorstwa może być jej predyktorem. Konkretniej, przedsiębiorstwa rodzinne 
o wysokim poziomie profesjonalizacji mogą charakteryzować się równie wysokim 
stopniem relacyjności, bądź też wpływać pozytywnie tylko na któryś z jej wymia-
rów – tożsamość lub więzi. Badania empiryczne zaprojektowane przez autorów nie 
pozwoliły na przeprowadzenie analizy tego typu odwrotnej przyczynowości. Warto, 
aby w przyszłych badaniach rozpatrzyć tego typu związki.

Z empirycznego punktu widzenia uzasadnione wydaje się zwrócenie uwagi na 
predyktory poziomu profesjonalizacji firm rodzinnych niewykazane w artykule. 
Przedsiębiorstwa rodzinne, w miarę swojego rozwoju i stawania w obliczu nadcho-
dzącej sukcesji, zderzają się z wyzwaniami związanymi ze złożonością prowadzenia 
biznesu. W szczególności ciekawe wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, 
jakie inne czynniki determinują poziom profesjonalizacji? Kontekst przeprowa-
dzonych badań empirycznych sprawia, że pojawia się pytanie odnośnie możliwo-
ści generalizacji otrzymanych wyników badań. Na potrzeby niniejszego artykułu 
zbadano przedsiębiorstwa rodzinne działające w Polsce. Jednakże przedsiębiorstwa 
rodzinne prowadzące swoją dzielność w krajach o większym rynku wewnętrznym, 
jak np. Stany Zjednoczone, czy też przedsiębiorstwa funkcjonujące w odmiennych 
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kulturach narodowych (np. przedsiębiorstwa chińskie) mogą charakteryzować się 
zupełnie innymi rodzajami związków między konstruktami niż wskazanymi w arty-
kule. Warto wobec tego poszerzyć przyszłe badania o inne kultury narodowe.

Rezultaty badań empirycznych uzyskane przez autorów można więc przede 
wszystkim odnieść do kontekstów kulturowych wykazujący podobieństwa, a także 
do przedsiębiorstw o porównywalnych cechach. Analiza, na ile i czy w ogóle wyniki 
uzyskane przez autorów mogą zostać odniesione do innych kontekstów, stanowi 
obiecujący kierunek przyszłych badań.
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RELACYJNOŚĆ I PROFESJONALIZM PRZEDSIĘBIORSTWA 
RODZINNEGO

Streszczenie

Głównym celem niniejszego artykułu jest empiryczne sprawdzenie, w jakim stopniu relacyj-
ność przedsiębiorstwa rodzinnego, składająca się z dwóch wymiarów – tożsamości przed-
siębiorstwa rodzinnego oraz więzi między rodziną i pracownikami – kształtuje poziom 
profesjonalizmu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Wykorzystując dane empiryczne 
pozyskane ze 149 polskich przedsiębiorstw rodzinnych, potwierdzono pozytywny związek 
między tożsamością przedsiębiorstwa rodzinnego a jego profesjonalizmem. Nie znaleziono 
natomiast potwierdzenia dla hipotetycznej zależności między więziami rodzina–pracownicy 
z wymiarami profesjonalizmu. W zakończeniu artykułu przedstawiono teoretyczne i prak-
tyczne implikacje oraz wskazano ograniczenia i kierunki przyszłych badań.

Słowa kluczowe: rodzinność, relacyjność, profesjonalizm, 
przedsiębiorstwa rodzinne

RELATEDNESS AND PROFESSIONALIZATION OF FAMILY FIRMS

Abstract

The main objective of this article is to provide empirical verification of the extent to which 
the relational character of the family business, consisting of two dimensions – the identity of 
the family business and the relationship between the family and employees – shapes the level 
of professionalization of the management of a family business. Using data obtained from 149 
Polish family firms authors confirmed a hypothesized relationship between the identity of 
the family business and its professionalization. The hypothesized relationship between the 
bonds of family–workers with dimensions of professionalization was not confirmed. Finally, 
theoretical and practical implications as well as limitations and directions for future research 
are outlined.

Key words: familiness relatedness, professionalization, family 
firms


