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Wpływ ekonomii behawioralnej  
na zarządzanie strategiczne  
w świetle badań bibliometrycznych 

Jan Polowczyk

Wprowadzenie 

ynamicznyzrozwójzzarządzaniazstrategiczne-
gozwynikazm .in .zzzjegozinterdyscyplinarno-
ściz iz wykorzystaniaz dorobkuz m .in .z ekono-

mii,zpsychologii,zsocjologiizczyzfinansów .zDlategoztakz
ważnezsązpracezpodsumowującezcoz jakiśzczaszstanz
rozwojuzzarządzaniazstrategicznego .zWzostatnichzla-
tach,zdziękizrozpowszechnieniuzinternetuzizwielkichz
bazzdanychz(gromadzącychzwzformiezcyfrowejzpubli-
kowanezartykułyzizksiążki),zpojawiłyzsięzmożliwościz
wykorzystaniaztechnologiizbibliometrycznychzdozem-
pirycznegozbadaniazewolucjizzarządzaniazstrategicz-
negoz [Czakon,z 2011;z Polowczyk,z 2010] .z Narzędziaz
bibliometrycznezniezzastąpiązopisowychzanalizz[np .z
Rumelt,z Schendelz iz Teece,z 1991;z Hoskissonz iz in .,z
1999;zGhobadianzizO’Regan,z2008],zalezstajązsięzichz
empirycznymzdopełnieniem .z

przegląd dotychczasowych badań
 
ykorzystywaniez koncepcjiz innychz autorów,z
czyliz ichzcytowanie,z jestzstandardowązdobrąz
praktykązkażdegozakademikazizpodstawązna-

ukowegozrzemiosła .zWedługzCzakonaz(2011)z„badaniaz
powinnyzodwoływaćzsięzdozpoprzednichzpozto,zabyzroz-
szerzyćzistniejącązwiedzę,zzmienićzjązlubzsfalsyfikować” .z
Dziękizinternetowizpowstałyzpróbyzusystematyzowaniaz
obszaruzbadańzzarządzaniazstrategicznegozzazpomocąz
metodzbibliometrycznychz(bibliometric methods)zwyko-
rzystującychzstatystyczneznarzędziazdozanalizyzcytatówz
izko-cytatówz(citation and co-citation analysis) .z

Analizaz cytatówz jestz opartaz naz założeniu,z żez
autorzyz cytująz tez prace,z którez uważająz zaz istotnez
wzrozwojuzswoichzwłasnychzbadań .zDlategozmożnaz
założyć,z żez imz częściejz jestz cytowanaz jakaśz pracaz
(książka,z artykuł),z tymz większez prawdopodobień-
stwo,zżezwywierazonazwiększyzwpływznazokreślonąz
dyscyplinęz naukowąz niżz pracez cytowanez rzadziej .z
Dotyczyz toz takżezprzypadków,z kiedyzkoncepcjez au-
torazcytującegozróżniązsięzodzkoncepcjizautorazcyto-
wanego .zNatomiastzwzprzypadkach,z kiedyz badaczez
konstruujązklastryzautorówzozzbieżnychzpoglądach,z
należyz rozróżnićzdwiezpodstawowezprzyczynyzcyto-
wania:zwspólnezpoglądyzizpoglądyzrozbieżne .z

Analizaz cytatówz iz ko-cytatówzmożezwykorzysty-
waćzróżneztzw .zobiektyzpodstawowe,znp .zartykułyzi/
lubzksiążkiz[Ramos-RodriguezzizRuiz-Navarro,z2004],z
autorówz[Nerur,zRasheedzizNatarajan,z2008]zlubzpe-
riodykiznaukowez[Podsakoffzizin .,z2005] .zJeszczezinnez
podejściezmożnaz znaleźćzwz pracyz Furrer,z Thomaszz
izGoussevskaiaz(2008),zktórzyzniezanalizowalizcytatów,zz

alezsłowazkluczowez iz zmieniającązsięzwzczasiezczę-
stośćzichzpojawiania .zUjawniłazsięzdynamikazzmianz
obszaruzzainteresowańzwzkierunkuzwnętrzazprzed-
siębiorstwz (podejściez zasobowe),z alez takżez wzrostz
znaczeniazpojęćzzwiązanychzzzcorazzwiększązkonku-
rencjąznazzglobalizowanychzrynkach .zRośniezponad-
toz znaczeniez tzw .z społecznychz zasobów:z zaufania,z
umiejętnościz czyz kreatywności .z Tabelaz 1z przedsta-
wiazwzsposóbzsyntetycznyzbadaniazbibliometrycznez
dotyczącezzarządzaniazstrategicznego,zaztakżezcałegoz
obszaruzzarządzaniaz[Podsakoffzizin .,z2005;zAgarwalz
izHoetker,z2007],zopisanezwzliteraturzezanglojęzycz-
nejzwzminionejzdekadzie .z

Przedstawionez powyżejz omówieniez pokazujez
wielkązrozmaitośćzpodejść,zzastosowanychznarzędziz
analitycznych,z bazz danychz iz okresówz badawczych .z
Otrzymanezwyniki,z częstoz rozbieżne,z sąz nieporów-
nywalne,z az niekiedyzwręczz sobiez zaprzeczają .z Jestz
toz niewątpliwiez spowodowanez tym,z żez badaniaz bi-
bliometrycznez znajdująz sięz wz faziez początkowej .z
Wzzwiązkuz zz tymz standardyzbadawczez sązdopieroz
wypracowywane .z

Badania własne 

oniżejz opisanez badaniaz bibliometrycznez
zostałyz przeprowadzonezwz celuz zweryfiko-
waniaz hipotezyz badawczej,z wedługz którejz

ekonomiazbehawioralnazmazcorazzwiększyzwpływznaz
ewolucjęzteoriizzarządzaniazstrategicznego .zBadaniaz
bibliometryczne,zktórezzostałyzprzeprowadzone,zdo-
tyczązanalizyzczęstotliwościzwystępowaniaz(frekwen-
cyjności)z wybranychz wyrażeńz charakterystycznychz
dlazekonomiizbehawioralnejzwzpracachzdotyczącychz
zarządzaniazstrategicznego .z

Analizaz frekwencyjnościz polegaz naz określeniuz
częstotliwościzpojawianiazsięzwz literaturzezbadanejz
cechy .z Cechąz tązmogąz być:z słowoz kluczowe,zmeto-
dazbadawcza,zstosowanezzmiennezzależne,zpodstawyz
teoretyczne,z problemyz badawczez lubz analizaz treściz
[Czakon,z 2011] .zWz niniejszychz badaniachz cechamiz
sąz słowaz kluczowez iz ichz bezwzględnaz orazzwzględ-
naz częstotliwość .z Analizazmaz charakterz dynamicz-
ny,zpokazujezewolucjęzczęstotliwościznazprzestrzeniz
trzechzdekad .zWedługzW .zCzakonaz(2011),zbadaniez
frekwencyjnościz słówz kluczowychz jestz uzasadnionez
szczególnieznazetapiezrozpoznawczymzbadań,zaztak-
żezdlazwyłaniającegozsięzpolazbadawczego .z

Przeprowadzonezbadaniazbibliometrycznezskłada-
jązsięzzzpięciuzetapów:z
zz ustaleniazprzedziałuzczasowegozizzakresuzbadańz

literaturowych,z ,
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4 przeglàd

zz wyboruzpozycjizliteraturowych,z
zz ustaleniazkluczowychzwyrażeń,z
zz analizyz szeregówz czasowychz występowaniaz klu-

czowychzwyrażeń,z
zz sformułowaniazwniosków .z

Zakres czasowy badań  
i zakres badań literaturowych 

Badaniemzobjętozokresz31zlat:zodz1980zdoz2010z
roku .zWz1980z r .z powołanozdoz życiazStrategiczMa-
nagementz Society,zwkrótcez poz ukazaniuz sięz pracyz
D .zSchendelazizC .W .zHoferazStrategic Management: 
A New View of Business Policy and Planning,zuważa-

nejzzazkamieńzwęgielnyzzarządzaniazstrategicznego .z
Natomiastzrokz2010zjestzostatnim,zdlazktóregozbyłyz
osiągalnezkompletnezdanezrocznezpodczaszprowadze-
niazbadań .z

Badaniaz bibliometrycznez obejmująz tylkoz arty-
kułyz ukazującez sięzwz anglojęzycznychz periodykachz
naukowych .z Niez obejmująz natomiastz książekz orazz
artykułówz zz materiałówz konferencyjnych .z Badaniaz
przeprowadzonoznazangielskojęzycznejzbaziezdanych .z
Wzsytuacji,zkiedyzbazyzdanychzpolskichzczasopismz
dotyczącychznaukz ekonomicznychz sązwzniewielkimz
stopniuz zdigitalizowane,z przeprowadzeniez naz nichz
badańzbibliometrycznychzniezmożezbyćzreprezenta-
tywnez[Czakon,z2011] .z

Tab. 1. Wybrane badania bibliometryczne dotyczące zarządzania strategicznego i zarządzania

Artykuł Badany okres Obiekt analizy, źródła 
danych

Opis badań Wyniki

Phelan,zFerreirazz
izSalvadorz(2002)

1980–1999 Publikacjez wz SMJz (994z
pozycji,zwztymz645zarty-
kułów)

Analizazstatystyczna,zszeregiz
czasowe

Ewolucjazartykułówzpodzwzglę-
dem:ztreści,zformy,zliczbyzauto-
rów,zdługościzitp .

Ramos-Rodriguezzz
izRuiz-Navarroz
(2004)

1980–2000,z
trzyz7-letniez
okresyz

Artykułyz publikowanez
wz SMJ,z 870z artykułów,z
1045zautorów

Analizaz statystycznaz cyta-
tówzizko-cytatów;z
Izetap:zustaleniez100znajczę-
ściejzcytowanychzpracz
IIz etap:zanalizazko-cytatówz
tychzpracz

Mapyz strukturyz zarządzaniaz
strategicznego,z naz którąz skła-
dająz sięz najczęściejz cytowanez
pracez(książkizizartykuły)z

Podsakoffzizin .z
(2005)

1980–1999 28zwybranychzperiodykówzz
zz obszaruz zarządzania,z
źródło:z Institute for 
Scientific Information’s 
Relational Database

Badaniezznaczeniazperiody-
kówznazpodstawiezcytatówz

61%zcytatówzpochodziz zz7znaj-
bardziejz wpływowychz periody-
kówz wz obszarzez zarządzania;z
największyz przyrostz znaczeniaz
mają:zAMJ,zAMRzizSMJ

Bergh,zPerryzz
izHankez(2006)

1990–1999 598z artykułówz opubliko-
wanychz wz SMJ,z źródło:z
The Social Science Cita-
tion Index 

Analizaz różnychz cyklówz
życiaz artykułów;z po-
równanoz 20z artykułówzz
oz największymz znaczeniuz
zzlosowązpróbąz20zpozosta-
łychzartykułówz

Naz wykresiez skumulowanychz
cytowań,z próbaz pierwszaz maz
wzrostzwykładniczy,zaztazdrugaz
–zliniowyz

Agarwalzz
izHoetkerz(2007)

1980–2005z 1530zartykułówzopubliko-
wanychzwzAMJ;zzidentyfi-
kowanozwszystkiezcytatyzz
wz tychz artykułachz orazz
artykuły,zktórez cytowałyz
badanezartykułyzzzAMJz

Analizazczęstotliwościzcyto-
wańzartykułówzzzbadanychz
dyscyplinz orazz analizaz ko-
relacjiz cytowańz artykułówz
pochodzącychzzzinnychzdys-
cyplin:zekonomii,zpsycholo-
giizizsocjologiiz

Badanoz związkiz zarządzaniaz
zz ekonomią,z psychologiąz iz so-
cjologią;z stwierdzonoz wzrostz
cytowańz artykułówz dotyczą-
cychzzarządzaniazizbrakzsilnychz
korelacjiz cytowańz międzyz ww .z
dyscyplinami,zcozdowodzizcorazz
większegoz stopniaz dojrzałościz
zarządzaniaz

Nerur,zRasheedzz
izNatarajanz
(2008)

1980–2000,z
trzyz7-letniez
okresy

Autorzyz artykułówz iz ksią-
żek,znazpodstawiezScien-
ce Citation Index-Exten-
ded oraz Social Science 
Citation Index 

Analizazko-cytatówzautorówz
(author co-citation analysis 
– ACA),z analizaz sieciowaz
Pathfinderz

Iz etap:z identyfikacjaz kluczo-
wychz62zautorów;
IIz etap:z dlaz każdejz paryz auto-
rówz obliczonoz indeksz często-
tliwościz ko-cytowań;z ustalonoz
czterechz najbardziejz wpływo-
wychzautorówz

Furrer,zThomasz
izGoussevskaiaz
(2008)

1980–2005z Czteryz periodyki:z AMJ,z
AMR,zASQz–ztylkozarty-
kułyzdotyczącezzarządza-
niaz strategicznego,z SMJz
–z wszystkiez artykuły,zz
wzsumiez2125zartykułówz

Multiple correspondence 
analysisz (MCA),z mapaz po-
kazującaz strukturęz zarzą-
dzaniaz strategicznegoz podz
względemz wzajemnychz
związkówz międzyz słowamiz
kluczowymiz

Zidentyfikowanoz26znajczęściejz
pojawiającychz sięz słówz kluczo-
wych,zaznastępniezustalono,zjakz
zmieniłaz sięz częstośćz ichz cyto-
wańz wz czasie;z ustalonoz listęz
najbardziejz wpływowychz arty-
kułówz

Cummingszz
izDaellenbachz
(2009)

1 9 67 – 2 0 0 6 ,z
dziesięćz4-letnichz
okresówz

„LongzRangezPlanning”,z
2366zartykułówz

Analizaz tytułówz artykułówz
izstreszczeń,zużytozanaliza-
torztekstówzLeximancerz

Wybranoz najczęściejz pojawiają-
cezsięzsłowa;
przedstawionoz mapyz graficznez
powiązańzkoncepcjiz

Skrótyznazwzperiodyków:zAMJz–z„AcademyzofzManagementzJournal”,zAMRz–z„AcademyzofzManagementzReview”,z
ASQz–z„AdministrativezSciencezQuarterly”,zSMJz–z„StrategiczManagementzJournal” .z

Źródło:zopracowaniezwłasne .z
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Wybór periodyków 

Wyboruzperiodykówzdokonanozwzkilkuzetapach .z
Przedezwszystkimzustalono,zżezbazązdanychzbędziez
Web of Knowledge*),zpodstawowazglobalnazbazazbiblio-
graficznazliteraturyznaukowej .zUstalono,zżezkluczemz
doz wyboruz periodykówz będziez największaz częstośćz
występowaniaz artykułówz zz terminemz kluczowym:z
strategic management .zTerminztenzmusizwystępowaćz
wztytulezartykułu,zalbozwśródzsłówzkluczowych,zalboz
wz streszczeniuz (filtrz topic) .zWz celuz zawężeniaz dal-
szychzposzukiwańzwybranoztylkozartykułyzzzdwóchz
obszarówzbadawczych:zmanagementzorazzbusiness .z

Dozdalszychzanalizzwybranoztylkoz tezperiodyki,z
którezspełniałyzdwaznastępującezwarunki:z
zz byłyznazliściezWeb of Knowledgezzzponadz50zartyku-

łamizzawierającymizterminzstrategic managementzizjed-
nocześniezbyłyznazliściezP .M .zPodsakoffzizin .z(2005),z
gdziezzostałyzuporządkowaneznajważniejszezperiodykiz
dotyczącez zarządzania,z przyz zastosowaniuz bazyz da-
nychzISIz(wcześniejszaznazwazWeb of Knowledge);z
zz byłyznazliściezWeb of Knowledgezzzponadz50zarty-

kułamizzawierającymizterminzstrategic managementz
iz sąz uznawanez zaz ważnez (np .z „Longz Rangez Plan-
ning”zczyz„BritishzJournalzofzManagement”) .z

Wztenzsposóbzpowstałazlistaz18zperiodyków,zktó-
rezwykorzystanozdozdalszychzanalizz(tabelaz2) .z

Ustalenie kluczowych wyrażeń 

Wznastępnymzetapiezbadańzustalonoz12zkluczo-
wychzwyrażeńzzwiązanychzzzekonomiązbehawioralną .z
Tabelaz3zzawierazlistęzwyrażeńzkluczowychzpodanychz

wz konwencjiz wymaganejz przezz Web of Knowledgez
(gwiazdkizoznaczajązdowolnezzakończenia),zangielskiez
słowazkluczowe,zktórezpokrywajązwyrażeniazkluczowez
orazzekwiwalentyzpolskiezangielskichzterminów .z

Doz analizz porównawczychz wybranoz dodatkowoz
6zwyrażeńzkluczowychzniezwiązanychzbezpośrednioz
zzekonomiązbehawioralną,zaznależącychzdozgłównegoz
nurtuzzarządzaniazstrategicznego .zZostałyzonezopi-
sanezwztabeliz4 .z

Ustalenie szeregów czasowych występowania 
poszczególnych pojęć

Dlaz każdegoz zz wyżejz opisanychz wyrażeńz klu-
czowychz ustalonoz szeregiz czasowez częstotliwościzz

Tab. 2. Lista referencyjnych periodyków 

Lp. Tytuł periodyku Liczba 
artykułów  
z terminem 
kluczowym 
strategic 

management 
w latach 

1980–2010
1 . „StrategiczManagementzJournal” 314
2 . „LongzRangezPlanning” 250
3 . „JournalzofzManagementzStudies” 145
4 . „JournalzofzBusinesszResearch” 126
5 . „OrganizationzScience” 92
6 . „JournalzofzManagement” 91
7 . „AcademyzofzManagementzJournal” 87
8 . „ManagementzScience” 77
9 . „HumanzResourcezManagement” 76

10 . „StrategiczEntrepreneurshipzJournal” 76
11 . „JournalzofzBusinesszVenturing” 69
12 . „OrganizationzStudies” 67
13 . „HarvardzBusinesszReview” 65
14 . „JournalzofzInternationalzBusinessz

Studies”
62

15 . „AcademyzofzManagementzReview” 58
16 . „CaliforniazManagementzReview” 57
17 . „HumanzRelations” 53
18 . „BritishzJournalzofzManagement”z 52

Źródło:zopracowaniezwłasne .z

Tab. 3. Lista wyrażeń kluczowych związanych 
z ekonomią behawioralną 

Wyrażenia 
kluczowe

Słowa 
kluczowe 
angielskie 
pokrywa-
ne przez 
wyrażenia 
kluczowe 

Ekwiwalen-
ty polskie 
słów klu-
czowych 

angielskich 

Uwagi 

behavior* behavior, 
behavioral,z
behaviour,z
behavioural 

zachowanie,z
behawioral-
n/-y,z-a,z-e

Wz baziez Web 
of Knowledgez
pisowniaz an-
gielskaz iz ame-
rykańskaz niez
sązrozróżnianez

evolution* evolution,z
evolutions, 
evolutionary

e w o l u c j a ,z
-cje;z ewolu-
cyjn/-y,z-a,z-e

cooperati*z
ORzcollabo-
rati*

cooperation,z
collabora-
tion,
cooperative,
collaborative

kooperacja,z
współpraca;z
kooperacy j -
n/-y,z-a,z-ez

Wzliteraturzez
a n g i e l s k i e jz
słówz coopera-
tionzizcollabo-
rationz używaz
sięzwymienniez

alliances alliances aliansez Liczbęz mnogąz
wybranozzgod-
niez zz Furrer,z
T h o m a szz
izGoussevskaiaz
(2008)z

entrepreneur* entrepreneur, 
entrepreneurs,
entrepreneur-
ship,
entrepreneu-
rial

p r z e d s i ę -
biorc/-a,z -y;z
przedsiębior-
czość;
przedsiębior-
cz/-y,z-a,z-e

leadership leadership przywództwoz
trustzORz
confidence

trust,zconfi-
dence

zaufaniez Wz literaturzez
a n g i e l s k i e jz
słówztrustzizcon-
fidencez używaz
sięzwymiennie

cogniti* cognition,z
cognitive

poznanie,z
poznawczyz

fairness fairness uczciwośćz
reciprocityz reciprocity odwzajemnia-

niez
prospect 
theory

prospect 
theory

teoriazz
perspektywyz

risk  
aversion

risk aversion awersjazz
dozryzykaz

Źródło:zopracowaniezwłasne .z
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występowania,z biorącz podz
uwagęzkażdyzzzwcześniejzwy-
mienionychzperiodyków .zAzza-
temzczęstotliwośćzwystępowa-
niaz każdegoz zz wyrażeńz klu-
czowychz jestz sumąz szeregówz
czasowychz dlaz każdegoz zz 18z
wybranychzwcześniejzperiody-
ków .zUstalonozdwiezpodstawo-
wezmiaryzzmianzznaczeniazdlaz
kluczowychzwyrażeń:zz
zz średniąz kroczącąz 5-letniąz

częstotliwościz występowaniaz
artykułówzzzokreślonymzwyra-
żeniemzkluczowym,z
zz względnązzmianęzśrednichz

kroczącychz 5-letnichz częstotli-
wościz wz trzechz przedziałachz
czasowych,zpoz9zlatzkażdy .z

Trzyz przedziałyz 9-letniez
wynikająz stąd,z żez pierwszaz
średniazkroczącaz9-letniaz jestz
dostępnazwz1984zr .zMamyzza-
temz27ztakichzśrednichzizstądz
uzyskujemyz trzyz przedziałyz
czasowe:z 1984–1992,z 1993–
2001ziz2002–2010 .z

Wzrostz częstotliwościz wy-
stępowaniaz poszczególnychz
wyrażeńz kluczowychz wiążez
sięz niewątpliwiez zez wzrostemz
liczbyzperiodykówzorazzczęsto-
tliwościązichzwydawaniazwzcią-
guzroku .zNiektórezzzbadanychz
periodykówz zaczętoz wydawaćz
wztrakciezanalizowanegozokre-
su,z azmianowicie:z „Journalzofz
BusinesszVenturing”zodz1986zr .,z
„Britishz Journalz ofz Manage-
ment”z odz 1990z r .,z „Organi-
zationz Science”z odz 1990z r .,z
az„StrategiczEntrepreneurshipz
Journal”zodz2007zr .zWiększośćz
periodykówz wz okresiez 1980–
2010z zwiększałaz swojąz często-
tliwośćzodzkwartalnejzdozmie-
sięcznej .zNazprzykładz„Strate-
giczManagementzJournal”zuka-
zujezsięzobecnieznawetz13zrazyz
wz roku,z uwzględniającz wyda-
niaz specjalne .z Niezmiennośćz
częstotliwościz ukazywaniaz sięz
wykazująz następującez perio-
dyki:z „LongzRangezPlanning”z
(6x),z „Managementz Science”z
(12x),z „Academyz ofz Manage-
mentzReview”z(4x),z„Californiaz
Managementz Review”z (4x),z
„HumanzRelations”z(12x) .z

Wz związkuz zz tym,z abyz
dokładniejz ocenićz tendencjęz
wzrostowązwystępowaniazposzczególnychzpojęć,zna-
leżałozzneutralizowaćzefektzwzrostuzliczbyzwydawa-
nychzperiodykówzizichzczęstotliwości .zSumazrocznaz
wydańzposzczególnychzperiodykówzwzrosłazzz72zdoz
141,z az zatemzprawiez sięz podwoiła .zWskutekz tegoz
wz dalszejz częściz badańz wziętoz podz uwagęz liczbęz

ukazującychz sięz roczniez numerówz wszystkichz pe-
riodyków .z

Wzceluzneutralizacjizefektuzwzrostuzliczbyzperio-
dykówzizzmianzczęstotliwościzichzukazywaniazsięzsze-
regizczasowezbadanychzwyrażeńzkluczowychzpodzie-
lonozprzezzszeregzczasowyzsumyzliczbyzukazującychz

Rys. 1a. Szeregi czasowe średnich kroczących 5-letnich częstotli-
wości występowania artykułów z wyrażeniami kluczowymi charak-
terystycznymi dla ekonomii behawioralnej 
Źródło:zopracowaniezwłasne .z

Rys. 1b. Szeregi czasowe średnich kroczących 5-letnich częstotli-
wości występowania artykułów z wyrażeniami kluczowymi charak-
terystycznymi dla ekonomii behawioralnej
Źródło:zopracowaniezwłasne .z

Rys. 2. Szeregi czasowe średnich kroczących 5-letnich częstotliwo-
ści występowania artykułów z wyrażeniami kluczowymi niezwiąza-
nymi z ekonomią behawioralną 
Źródło:zopracowaniezwłasne .z
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sięz roczniez numerówz wszystkichz 18z periodyków .z
Uzyskanoz wz tenz sposóbz współczynnikz charaktery-
zującyz częstotliwośćz pojawianiaz sięz poszczególnychz
wyrażeńzkluczowychzwzprzeliczeniuznazjedenznumerz
periodyku .zNastępniezwyznaczonozśredniezkroczącez
5-letnie,z doz którychz obliczaniaz wykorzystanoz tak-
żez średniez kroczącez 5-letniez sumyzukazującychz sięz
roczniezperiodyków .zWynikizobliczeńzwzpostacizgra-
ficznejzpokazujązrysunkiz1aziz1bz–zdlazwyrażeńzklu-
czowychzzwiązanychzzzekonomiązbehawioralnązorazz
rysunekz2z–zdlazwyrażeńzkluczowychzniezwiązanychz
zzekonomiązbehawioralną .z

Wartościz średnichz kroczącychz 5-letnichz naz ko-
niecz2010zr .zpozwalajązokreślićzrankingzczęstotliwo-
ścizwystępowaniazartykułówzzzkluczowymizwyraże-
niamizwzprzeliczeniuznazjedenzukazującyzsięznumerz
każdegozzz18zwybranychzperiodykówz(tabelaz5) .z

Danezwztabeliz5zinformujązoztym,zjakzczęstozpoja-
wiajązsięzartykułyzzzdanymzwyrażeniemzkluczowym,z
wzprzeliczeniuznazjedenznumerzperiodykuz(każdegoz
zzwybranychz18-stu,zśredniozbiorąc) .zZzkoleiztabelaz6z
przedstawiazdynamikęz zmianzpowyższychz średnichz
kroczącychzdlaz kolejnychz trzechz okresówz9-letnich .z
Wyrażeniaz kluczowez sąz uporządkowanez wz postaciz
rankinguz wedługz wynikówz dlaz ostatniegoz okresu,z
ponieważzzezwzględuznaz logikęzanalizyznajbardziejz
interesująz nasz zmianyz wz minionejz dekadzie .z Dlaz
pierwszegozokresuz1984–1992,zprzyztrzechzwyraże-
niach:z(prospect theory, alliances, sustainable compe-
titive advantage)zbrakzjestzdanych,zponieważzżadnez
zz tychz wyrażeńz jeszczez niez pojawiłoz sięz wz latachz
1980–1984,z dlaz którychz średniaz kroczącaz 5-letniaz
byłazobliczana .z

Danezzawartezwztabeliz6zpokazujązkilkazpodsta-
wowychzprocesów .zPozpierwsze,zdynamicznyzwzrostz
wyrażeniazresource-based viewzwzokresiez1993–2001z
ażzoz1598%,zcozpotwierdzazwzrostzznaczeniazteoriiz
zasobowejz[Krupski,z2012] .zZzteoriązzasobowązwiążez
sięztakżezwyrażeniezcapabilities,zktórezmazcałyzczasz

silnyz wzrost,z
chociażz słab-
nący .z Spadaz
n a t o m i a s tz
tempoz wzro-
stuz frekwencjiz
wyrażeńz zwią-
zanychz zz kon-
kurowaniem:z
competiti* oraz sustainable competitive advantage.zToz
ostatniez wyrażeniez doznało,z jakoz jedynez naz liście,z
spadkuzoz21% .z

Dozwyrażeńzkluczowych,zktórezzanotowałyzwzrostz
dynamikizwzokresiezostatnimz(2002–2010)zwzstosun-
kuz doz okresuz przedostatniegoz zaliczamy:z prospect 
theoryz(zez153%zdoz237%),zentrepreneur*z(zez134%zdoz
203%),zrisk aversionz(zez139%zdoz197%),z leadershipz
(zez119%zdoz141%) .zWszystkieztezczteryzwyrażeniaz
zostałyzzaliczonezdozcharakterystycznychzdlazekono-
miizbehawioralnej .z

Tabelaz6zpokazuje,zżezwzostatnimzokresiez(2002–
2010)znastąpiłzwzrostz frekwencjizwszystkichzwyra-
żeńz kluczowychz zz wyjątkiemz jednego:z sustainable 
competitive advantage .zNiedużyzwzrostzodnotowanoz
takżezdlazwyrażeń:z fairness, competiti*zorazzcoope-
rati* .zKooperacja,ztraktowanazjakozpojęciezzwiązanez
zz ekonomiąz behawioralną,z odnotowałaz nieznacznyz
wzrostz wz tejz klasyfikacji,z alez trzebaz pamiętać,z żez
wyrażeniez alliances,z którez jestz wz tabeliz znaczniez
wyżej,zrównieżzwiążezsięzściślezzezwspółpracązstra-
tegicznązfirm .z

Połowaz kluczowychzwyrażeńz zanotowałazwzrostz
powyżejz 140% .z Jestzwśródznichz6zwyrażeńz związa-
nychz zz ekonomiąz behawioralnąz iz sąz 3z wyrażeniaz
zz niąz niezwiązane .z Az zatemz wz tejz górnejz połowiez
zachowanez sąz dokładniez proporcjez całejz populacjiz
wyrażeńzkluczowych .zTakiezwynikizświadczązzatemz
ozogólnymzwzrościezinterdyscyplinarnościzzarządza-
niazstrategicznego .z

Tab. 4. Lista wyrażeń kluczowych niezwiązanych z ekonomią 
behawioralną 

Wyrażenia 
kluczowe

Słowa kluczowe 
angielskie 

pokrywane przez 
wyrażenia kluczowe 

Ekwiwalenty 
polskie słów 
kluczowych 
angielskich 

Uwagi 

competiti* competition,
competitive,
competitiveness 

konkurencja,z
konkurencyjn/-y,z
-a,z-e,z
konkurencyjność

sustainable 
competitive 
advantage

sustainable competitive 
advantage

trwałazprzewagaz
konkurencyjna

resource-based 
view

resource-based view podejściez
zasobowe

capabilities capabilities zdolności,z
możliwości

Liczbęzmnogąz
wybranozzgodniez
zzFurrer,zThomasz
izGoussevskaiaz
(2008)

institution* institution, 
institutions,
institutional 

instytucj/-a,z-e,z
instytucjonaln/-y,z
-a,z-e

financial financial finansowy Wybranozzgodniezz
zzFurrer,zThomasz
izGoussevskaiaz
(2008)

Źródło:zopracowaniezwłasne .z

Tab. 5. Ranking częstotliwo-
ści występowania artykułów 
z kluczowymi wyrażeniami  
w przeliczeniu na jeden nu-
mer periodyku

Wyrażenie 
kluczowe 

Wartość średniej 
kroczącej 
5-letniej 

w 2010 r.
behavior* 1,73
competiti* 1,56
capabilities 0,99
institution* 0,91
entrepreneur* 0,90
financial 0,76
leadership 0,57
alliances 0,56
trust OR 
confidence 0,54
evolution* 0,45
cogniti* 0,45
resource-based 
view 0,43
cooperati* OR 
collaborati* 0,36
fairness 0,09
prospect theory 0,09
sustainable 
competitive 
advantage 0,07
risk aversion 0,07
reciprocity 0,06

Źródło:zopracowaniezwłasne .z
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Wnioski 

owyższez badaniaz bibliometrycznez zostałyz
przeprowadzonez wz celuz zweryfikowaniaz
hipotezyzbadawczej,zktórazbrzmiała:zekono-

miazbehawioralnazmazcorazzwiększyzwpływznazewo-
lucjęzteoriizzarządzaniazstrategicznego . Przeprowa-
dzonezbadaniazwykazałyzrosnącązczęstotliwośćzpoja-
wianiazsięzwyrażeńzcharakterystycznychzdlazszerokoz
rozumianejzekonomiizbehawioralnej .zNiezmazjednakz
silnychzdowodówznazto,zżezjednocześniezzastępowałyz
czyzwypierałyzonezwyrażeniazniezwiązanezzzekono-
miązbehawioralną .z

Postawionąz hipotezę,z podz wpływemz rezultatówz
powyższychz badańz bibliometrycznych,z należyz uzu-
pełnićzozkonkluzję,zżezwzminionejzdekadzieznastępo-
wałoztakżezsilnezwzmocnieniezinterdyscyplinarnegoz
charakteruzzarządzaniazstrategicznego,zcozpotwier-
dzajązwynikizbadańzprzeprowadzonychzprzezzm .in .zz
Agarwalaz iz Hoetkeraz (2007) .z Szczególniez dorobekz
związanyzzzteoriązzasobowązizteoriązinstytucjonalnąz
firmyzniezzanika,zazliczbazpraczdoznichzsięzodwołu-
jącychz ciąglez rośnie,z równoleglez zz pojęciamiz beha-
wioralnymi .zNatomiastzmożemyzmówićzozstagnacjiz
wykorzystaniaz koncepcjiz dotyczącychz teoriiz konku-
rencji,zaznawetzspadkuz–zwzprzypadkuztrwałejzprze-
wagizkonkurencyjnej .z

dr Jan Polowczyk 
KatedrazStrategiizizPolitykiz

KonkurencyjnościzMiędzynarodowejz
UniwersytetuzEkonomicznegoz

wzPoznaniuz

Tab. 6. Dynamika zmian wartość średniej kro-
czącej 5-letniej w trzech okresach w przeliczeniu 
na jeden numer periodyku 

Wyrażenie 
kluczowe

1984–1992 1993–2001 2002–2010 

prospect theory n .a . 153% 237%
reciprocity 151% 511% 219%
entrepreneur* 185% 134% 203%
risk aversion 227% 139% 197%
capabilities 958% 405% 177%
institution* 334% 317% 163%
resource-based 
view 303% 1598% 152%
behavior* 183% 171% 142%
leadership 385% 119% 141%
alliances n .a . 387% 139%
trust OR 
confidence 76% 467% 136%
cogniti* 227% 218% 134%
evolution* 454% 227% 128%
financial 159% 187% 126%
cooperati* OR 
collaborati* 203% 245% 110%
competiti* 370% 192% 108%
fairness 983% 205% 102%
sustainable 
competitive 
advantage n .a . 284% 79%

Źródło:zopracowaniezwłasne .z

*)zWeb of KnowledgeznależyzdozThomsonzReutersz (dawniejz
ISIz–zInstitutezforzScientificzInformation’s)zizjestzgłównązin-
ternetowązplatformązinformacjizwznaukachzprzyrodniczych,z
społecznych,z humanistycznychz iz sztuce .zWystępujez teżz podz
innymiznazwami,zm .in .zISI Web of Knowledge/Social Science 
Citation Index .
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Behavioral Economics Impact on Strategic Manage-
ment in the Perspective of Bibliometric Research 

Thezarticlezconsistszofztwozparts .zInzthezfirstzonezthezcon-
temporaryzbibliometriczresearcheszhavezbeenzdiscussed .zThez
secondz partz hasz presentedz resultsz ofz thez author’sz inquiryz
basedzonzarticleszfromzthezmainz18zglobalzjournalszinzthezpe-
riodz1980–2010 .zThezpurposezofzthiszresearchziszverificationz
ofzhypothesiszthatzbehavioralzeconomicszhaszgrowingzimpactz
onzstrategiczmanagement .zThezresultszshowzincreasingzfrequ-
encyzofzbehavioralzeconomicszterms .zTherezareznotzevidence,z
thatzthesezconceptszsimultaneouslyzhavezreplacedztermszrela-
tedztoztheztraditionalzstrategiczmanagement .zThisziszazproofz
thatzmultidisciplinaryznaturezofzstrategiczmanagementzhasz
beenzsignificantlyzstrengthen .z
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