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Zdaniem wielu badaczy z punktu widzenia konsu-
menta produkty sygnowane określonymi markami są
postrzegane jako pakiety korzyści, a nie jako zbiór

konkretnych właściwości produktów (Day i Crask,
2000; Hooley i Saunders, 1993; Peter i Olson, 1990).
Wiedza na temat korzyści, których poszukują konsu-
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Skale do pomiaru zmian 
w obrazie siebie pod wpływem

zakupu marek produktów  
Direct measurement of changes in self-image due 

to the purchase of product brands

The aim of this study is as follows 1) the systematization of
perceived positive and negative self-image changes due to the
acquisition of consumer product brands, and 2) the
development of a multi-dimensional method in order to
measure them. To achieve those aims the qualitative and
quantitative research was conducted. In qualitative research
on a sample of 586 people in aged from 13 to 82 years 
(M = 36,6, SD = 16,9, 51.8% women) collected by individual
interviews, there were 3493 positive changes (gains) on self-
image and 2629 negative changes (losses) as a result of the
purchase of the brand. Collected material was the basis for
competent judges to develop a questionnaire in the form of
systematic differential which reflects the proportion of the
frequency of individual changes in self-image indicated by
customers. Based on the results of quantitative research on a
sample of 652 people in age from 15 to 83 years (M = 36,98,
SD = 15,02; 53.8% women), using principal component
analyses with Oblimin rotation, the article provides the
identification of eight dimensions of perceived changes in self-
image under the influence of the acquisition of the brand
product. The results of multivariate analyses were the basis
for a questionnaire which consists of eight scales that
measure separate dimensions with the satisfactory
psychometric indicators. In addition, a number of analyses
show the relationship between separate dimensions and
indicators of a brand preference. 

Celem zrealizowanych badań1 była systematyzacja postrzega-
nych pozytywnych i negatywnych zmian obrazu siebie konsu-
mentów z tytułu nabycia marek produktów oraz opracowanie
wielowymiarowego narzędzia do ich pomiaru. Aby zrealizo-
wać stawiane cele, przeprowadzono badania jakościowe i ilo-
ściowe. W badaniach jakościowych na próbie 586 osób w wie-
ku od 13 do 82 roku życia (M = 36,6, SD = 16,9; 51,8% ko-
biet) metodą wywiadu indywidualnego zgromadzono 3493 po-
zytywnych zmian (korzyści) w obrazie siebie wskutek zakupu
marki oraz 2629 negatywnych zmian (straty). Na podstawie
zgromadzonego materiału metodą sędziów kompetentnych
opracowano kwestionariusz w formie dyferencjału seman-
tycznego, odzwierciedlającego proporcjonalnie częstotliwość
wskazywania przez konsumentów poszczególnych zmian
w obrazie siebie. Na podstawie wyników badań ilościowych na
próbie 652 osób w wieku od 15 do 83 lat (M = 36,98; 
SD = 15,02; 53,8% kobiet) przy użyciu analizy głównych skła-
dowych z rotacją Oblimin zidentyfikowano osiem wymiarów
postrzeganych zmian obrazu siebie pod wpływem nabycia
marki produktu. Na bazie wyników analiz wielowymiarowych
opracowano kwestionariusz składający się z ośmiu skal do po-
miaru wyodrębnionych wymiarów o satysfakcjonujących
wskaźnikach psychometrycznych. Dodatkowo przedstawiono
szereg analiz ukazujących związek wyodrębnionych wymia-
rów ze wskaźnikami preferencji marki.

Keywords 
brand image, the image of the consumer, self-image, 
benefits v. losses.

Słowa kluczowe 
wizerunek marki, wizerunek konsumenta, obraz siebie, 
korzyści v. straty.
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menci, jest fundamentalna w procesie formułowania
strategii marketingowej, zwłaszcza w procesie różni-
cowania lub pozycjonowania marek (Lai, 1995). Mi-
mo to problem konceptualizacji postrzeganych wła-
ściwości pozafunkcjonalnych marek (czyli wykracza-
jących poza podstawowe właściwości użytkowe pro-
duktu) oraz opracowania procedur badawczych do je-
go pomiaru pozostaje wciąż aktualny w badaniach za-
chowań konsumenckich od końca lat 50. XX w. 

Dotychczasowe kierunki badań

W dotychczasowych badaniach nad rolą symbo-
licznych korzyści przypisywanych markom można
wyróżnić trzy zasadnicze nurty: 

badania nad kongruencją, 
badania nad osobowym wizerunkiem marki, po-
pularnie określanym jako „osobowość” marki, 
badania nad symbolicznym dopełnianiem siebie
przez marki. 

Badania nad kongruencją pod względem stopnia
zaawansowania i intensywności zainteresowania
tematem są historycznie wcześniejsze, ponieważ
wzbudzały zainteresowanie badaczy już w latach
60. XX w. (Dolich, 1969; Landon, 1974; Sirgy, 1982,
1985). Dotyczyły one stopnia zbieżności postrzega-
nia siebie albo z wizerunkiem typowego użytkowni-
ka, albo też z wizerunkiem marki. Pod koniec lat
90. XX w., kiedy badania w ramach koncepcji kon-
gruencji wyczerpały swój potencjał poznawczy,
Aaker (1997) zaproponowała koncepcję „osobowo-
ści” marki. Mimo odrębności celów, przedmiotu
i metodologii badań nad kongruencją i „osobowo-
ścią” marki (por. Gorbaniuk i Stachoń-Wójcik,
2011), często są one niesłusznie traktowane jako
wspólny nurt badań (Aaker, 1997; Phau i Lau,
2001), a wizerunek marki (product/brand image)
jest zamiennie używany z wizerunkiem użytkowni-
ka (product/brand-user-image) (Kressmann i in.,
2006; Parker, 2009). 

W koncepcji osobowości marki wielu znanych
przedstawicieli marketingu pokładało (Plummer,
1985) i nadal pokłada (Keller i Richey, 2006) na-
dzieje na rozwiązanie problemu konceptualizacji
korzyści pozafunkcjonalnych kojarzonych z marka-
mi. Krytyczna analiza dorobku ostatnich kilkuna-
stu lat wskazuje na bezpodstawność tych nadziei
i uleganie magii modnych nurtów. Koncepcja oso-
bowości marki ujawnia wiele wad natury teoretycz-
nej, metodologicznej i aplikacyjnej (Gorbaniuk,
2011). Wśród grzechów głównych należy zwrócić
uwagę na metaforyczność i niejednoznaczność ter-
minu osobowość marki (Davies i Chun, 2003); po-
toczne rozumienie osobowości, wykraczające poza
ramy psychologiczne tego pojęcia (Azoulay i Kapfe-
rer, 2003); wybór niewłaściwej domeny źródłowej
metafory marki jako osoby (Capellia i Jolibert,

2009); brak uzasadnienia teoretycznego koncepcji;
błędne założenie o braku negatywnych skojarzeń
z markami (Bosnjak, Bochmann i Hufschmidt,
2007). Ponadto zastosowanie podejścia zagregowa-
nego w analizach statystycznych doprowadziło do
pułapki ekologicznej, wskutek czego popularne na-
rzędzie do badania osobowości marki autorstwa
Aaker (1997) różnicuje wizerunki marek, a nie opi-
nię konsumentów o marce (Austin, Siguaw i Matti-
la, 2003). Na koniec warto zwrócić uwagę, że na
dzień dzisiejszy wciąż nie ma dowodów, że znajo-
mość wymiarów osobowości marki w ujęciu Aaker
(1997) pozwala w satysfakcjonującym stopniu prze-
widywać zachowania konsumentów, a jest to nie-
zbędna właściwość każdej koncepcji marketingo-
wej. Zbyt abstrakcyjne ujmowanie właściwości
marki utrudnia praktyczne zastosowanie wyników
badań, a zwłaszcza wykorzystanie wiedzy na temat
specyfiki postrzegania marek w kategoriach cech
osobowości w procesie projektowania konkretnych
działań marketingowych. Zatem koncepcję osobo-
wości marki należy traktować raczej jako etap po-
średni w poszukiwaniu sposobu konceptualizacji
pozafunkcjonalnych korzyści kojarzonych z marką. 

Rola marek w symbolicznym 
dopełnianiu siebie

Perspektywicznym kierunkiem może być nato-
miast konceptualizacja wizerunku marki w katego-
riach postrzeganych korzyści z konsumpcji marki
dla obrazu siebie (definiowanego jako ogół przeko-
nań na temat „Ja”) oraz opracowanie narzędzia do
pomiaru postrzeganych zmian obrazu siebie wsku-
tek konsumpcji marki. Wniesie to wkład zarówno
w rozwój wiedzy na temat roli konsumpcji marek
w procesie kształtowania obrazu siebie przez kon-
sumentów, jak też będzie stanowiło wskazówkę
w procesie projektowania procedur badawczych
w praktyce marketingowej, których cele z uwagi na
przedmiot badań mają najczęściej charakter idio-
graficzny (zawężony do jednej marki). Teoretycz-
nym uzasadnieniem dla ujmowania wizerunku
marki z pespektywy potencjalnych zmian w obrazie
siebie konsumenta wskutek jej konsumpcji są zna-
ne na gruncie psychologii i marketingu koncepcje
poszerzonego Ja (Belk, 1988) oraz symbolicznego
dopełniania siebie (Wicklund i Gollwitzer, 1982).
Jak dotychczas, nie były one w wystarczający spo-
sób wyeksploatowane, szczególnie jeśli chodzi o ich
wykorzystanie w obszarze badań marketingowych. 

Posiadanie dóbr materialnych jest ściśle związa-
ne z obrazem siebie i poczuciem tożsamości w kon-
cepcji poszerzonego Ja (Belk, 1988). Na Ja, które
zostało wyprowadzone z XIX-wiecznej koncepcji Ja
empirycznego Williama Jamesa (2002), w sensie ty-
powo materialnym składa się, obok własnego ciała,
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również wszystko to, co posiadamy. Przedmioty
materialne pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu
człowieka, ponieważ uczestniczą w konstytuowaniu
tożsamości jednostkowej i społecznej, oddziałują na
obraz samego siebie, poczucie dobrostanu oraz rela-
cje interpersonalne (Jaśkiewicz i Drat-Ruszczak,
2011). Nabycie produktu lub rezygnacja z jego po-
siadania jest jednym ze sposobów kształtowania
swojego poszerzonego Ja (Belk, 1988). 

Z pojęciem poszerzonego Ja ściśle koresponduje
koncepcja symbolicznego dopełniania siebie po-
przez rzeczy materialne autorstwa Wicklunda
i Gollwitzera (1982). Wychodzą oni z założenia, że
w celu utrzymania trwałego obrazu siebie lub dąże-
nia do jego zmiany ludzie wykorzystują wiele
wskaźników potwierdzających istnienie określo-
nych cech u siebie. Rolę takiego wskaźnika mogą
również pełnić przedmioty materialne. Jednostka,
która dostrzega u siebie jakieś braki w zakresie
kompetencji lub cech osobowości, symbolicznie do-
pełnia obraz siebie poprzez mechanizm kompensa-
cji, wyrażający się w eksponowaniu faktu posiada-
nia jakichś przedmiotów. W tym miejscu należy
zwrócić uwagę na ogromny potencjał symboliczne-
go wizerunku marki. Poprzez skojarzenie z okre-
ślonym kontekstem używania marka staje się noś-
nikiem symbolicznych znaczeń, np. statusu spo-
łecznego, uznawanych wartości czy przynależności
grupowej (Guzman i Paswan, 2009). Konsument
poprzez wybór takiej, a nie innej marki może ko-
munikować otoczeniu pożądany obraz siebie. Z dru-
giej strony konsumenci unikają marek, które mogą
wywołać u nich zmianę obrazu siebie (prywatnego
lub społecznego) w kierunku niepożądanym. 

Mankamenty dotychczasowych 
badań postrzeganych korzyści i strat

W tym miejscu dotykamy kolejnego ważnego
problemu. O ile literatura marketingowa obfituje
w taksonomie korzyści mniej (Johar i Sirgy, 1991;
Keller, 1993; Park, Jaworski i MacInnis, 1986) lub
bardziej (Kim i Mauborgne, 2000; Park i Rabolt,
2009; Lai, 1995) rozbudowane, o tyle brakuje takso-
nomii strat. 

W myśl teorii decyzji konsument jest osobą ważą-
cą korzyści i straty w procesie podejmowania decyzji
o zakupie. Aby tę decyzję można było przewidywać
lub wyjaśniać, niezbędne jest poznanie nie tylko
struktury korzyści, lecz także struktury postrzega-
nych strat. Na rynku bowiem są nie tylko marki, do
których posiadania konsumenci dążą, lecz także są
marki, których konsumenci lub ich określone grupy
zwyczajnie unikają. Odpowiedź na pytanie, dlaczego
konsumenci nie kupują produktów danej marki jest
nie mniej ważna w zarządzaniu marką, niż odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego je kupują. 

Zasadniczym problemem różnych propozycji tak-
sonomii postrzeganych korzyści z konsumpcji ma-
rek jest ich dedukcyjny charakter. Uwzględniają
one przede wszystkim punkt widzenia badacza,
a nie punkt widzenia konsumenta (czy on tak samo
kategoryzuje korzyści?), które najczęściej w zamie-
rzeniu mają odzwierciedlać. Próby ich empirycznej
weryfikacji wskazują, że zdolność dyferencjacji róż-
nych kategorii korzyści przez konsumentów jest
ograniczona (Sweeney i Soutar, 2001). Do obiek-
tywnych trudności należy zaliczyć trudność
z uświadomieniem, werbalizacją i/lub autocenzurą
postrzeganych korzyści. Te trudności są dodatkowo
potęgowane przez wiele wad metodologii badań.
Chodzi zwłaszcza o ograniczoną reprezentatywność
kategorii produktów i marek używanych w bada-
niach, niską reprezentatywność podmiotową (bada-
nie studentów) i małoliczne próby, niski realizm ży-
ciowy procedury badań (jej zbytnia abstrakcyjność),
niską motywację respondentów oraz brak kontroli
ważnych zmiennych niezależnych. Wymienione
wady sprawiają, że zakres generalizacji wyników
dotychczasowych badań jest ograniczony, a prze-
zwyciężenie wymienionych trudności należy po-
traktować jako wyzwanie dla planowanych i przy-
szłych badań. 

Cel i strategia badań własnych

W świetle syntetycznego przeglądu literatury
przedmiotu można wskazać dwa zasadnicze cele re-
lacjonowanych badań: 

systematyzacja postrzeganych zmian obrazu
siebie pod wpływem nabycia marki, 
opracowanie narzędzia do wielowymiarowego
pomiaru tych zmian zarówno w kierunku po-
żądanym, jak też niepożądanym przez konsu-
menta. 

Systematyzacja w badaniach empirycznych
w sposób nieodłączny wiąże się z wykorzystaniem
analiz wielowymiarowych. Truizmem jest twier-
dzenie, że pozwalają one jedynie odkryć strukturę
materiału wykorzystanego w badaniach, nie nato-
miast strukturę postrzeganej rzeczywistości w inte-
resującym nas aspekcie. Aby móc przynajmniej
w przybliżeniu orzekać o tej strukturze, należy za-
dbać o zgromadzenie możliwie bardziej reprezenta-
tywnej próbki tejże postrzeganej rzeczywistości
w postaci materiału wejściowego do analiz wielowy-
miarowych. Dlatego też wyczerpująca systematyza-
cja postrzeganych korzyści i strat przez konsumen-
tów wymaga identyfikacji bardziej kompletnego ich
zbioru poprzez badania jakościowe, aby w kolej-
nych etapach można było poznać szczegółową ilo-
ściową strukturę tego zbioru z możliwością wyka-
zania udziału różnych grup korzyści i strat na tle
całości. Z metodologicznego punktu widzenia ozna-
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cza to zastosowanie indukcyjnej strategii badań,
uwzględniającej przede wszystkim perspektywę
konsumenta. 

Bodźce i procedura badań

Bodźce do badań dobierano w taki sposób, aby
zapewnić im względną reprezentatywność przed-
miotową, czyli możliwość generalizowania wyni-
ków badań na różne kategorie produktów. Wstępną
listę kategorii opracowano na podstawie podkatego-
rii produktów uwzględnianych w procesie certyfi-
kacji Superbrands (http://www.superbrands.pl).
Aby pozyskać dodatkowe informacje niezbędne
w procesie selekcji kategorii do badań zasadni-
czych, przeprowadzono wstępne badania metodą
wywiadu indywidualnego na próbie 101 osób. Śred-
nia wieku tej próby wyniosła M = 39,73 (odchylenie
standardowe SD = 15,92); 50,5% stanowili męż-
czyźni; 26,7% respondentów miało wykształcenie
podstawowe lub zawodowe, 49,5% — średnie,
23,8% — wyższe; 21,8% mieszkało na wsi, a 78,2%
w miastach. 

W ten sposób ustalono, (1) ile marek konsumen-
ci wymieniają w ramach każdej spośród 60 katego-
rii produktów materialnych i niematerialnych, (2)
w jakim stopniu osoby kierują się marką w procesie
podjęcia decyzji o zakupie w danej kategorii, oraz
(3) w jakim kontekście (prywatny v. publiczny) pro-
dukty są najczęściej konsumowane. 

Na potrzeby badań jakościowych wybrano 29 ka-
tegorii produktów materialnych, natomiast w bada-
niach ilościowych wykorzystano 20 spośród nich.
Były to kategorie dobrane zarówno pod względem
znaczenia, jakie ma marka w procesie zakupu pro-
duktu (średnia ocena powyżej 3 na skali 7-stopni-
owej), trwałości produktu (niska v. wysoka) oraz
kontekstu użytkowania (prywatne v. publiczne):
aparaty fotograficzne, batoniki, czekolady, herbata,
jogurty, kawa, ketchup, kosmetyki, leki przeciwbó-
lowe, motocykle, napoje gazowane, narzędzia (wier-
tarka, szlifierka itd.), obuwie, ubrania, odzież spor-
towa, opony, papierosy, pasta do zębów, perfumy,
piwo, proszek do prania, samochody, soki, sprzęt
AGD, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, telefony
komórkowe, wódka, zegarki. 

Aby lepiej wprowadzić badanego w kontekst ko-
rzyści i strat, jakie można czerpać z konsumpcji
marek produktów, dla każdej kategorii przygotowa-
no zestaw zdjęć wszystkich rozpoznawalnych ma-
rek (po 6 zdjęć różnych produktów tej samej marki
na jednym slajdzie). Jednoczesna prezentacja róż-
nych produktów tej samej marki sprzyjała wyraża-
niu uśrednionej opinii na temat marki, a nie kon-
kretnego jej produktu. W sumie przygotowano oko-
ło 400 slajdów do prezentacji na laptopie. Ekspozy-
cja zdjęć w trakcie wywiadu w znacznym stopniu

uatrakcyjniała proces badań, który stawał się
znacznie mniej abstrakcyjny w porównaniu z wcze-
śniejszymi badaniami, w których respondenci tylko
na podstawie samej nazwy marki mieli wskazać po-
strzegane korzyści i straty, co w efekcie sprowadza-
ło badania do pomiaru korzyści funkcjonalnych. 

Próba do badań była kwotowa. W doborze re-
spondentów zadaniem ankietera było dobranie oso-
by o ustalonym z góry przedziale wieku i płci. W ro-
li ankieterów wystąpili uczestnicy seminarium ma-
gisterskiego z psychologii zachowań konsumenc-
kich po dokładnym przeszkoleniu. Z uwagi na wy-
korzystanie wyników badań do swoich prac magi-
sterskich motywację do rzetelnej realizacji badań
należy uznać za bardzo wysoką. Okresowo kontro-
lowano poprawność realizacji badań poprzez wy-
mianę doświadczeń i korektę odchyleń od ustalonej
procedury badań. 

Zasadnicze badania jakościowe i ilościowe zreali-
zowano metodą wywiadu indywidualnego na od-
dzielnych próbach respondentów. Osoba przepro-
wadzająca badanie osobiście spotykała się z każ-
dym respondentem. Pierwszym zadaniem respon-
denta było wybranie z dostępnej listy kategorii pro-
duktów tych, które zamierza kupić w najbliższym
czasie lub o których marzy, co pozwalało skupić się
na kategoriach produktu, w których zakup konsu-
ment był bardziej zaangażowany. Następnie badacz
wybierał jedną ze wskazanych kategorii, prosząc
jednocześnie osobę badaną o podanie marki najbar-
dziej przez niego (a) pożądanej/preferowanej X oraz
(b) najmniej pożądanej Y w tej kategorii (na podsta-
wie wcześniej przygotowanej listy marek dostęp-
nych w Polsce w danej kategorii, które są mu zna-
ne). W kolejnym etapie proszono respondenta o wy-
obrażenie sobie sytuacji przebywania w typowym
miejscu sprzedaży produktów (instrukcja była do-
stosowana do specyfiki każdej kategorii). Przy
czym połowie próby respondentów polecono wy-
obrażenie siebie w miejscu sprzedaży w grupie
przyjaciół i znajomych (aktywacja kontekstu spo-
łecznego). Następnie pokazywano respondentowi
przygotowany na potrzeby badań slajd zawierający
zdjęcia reprezentatywnej próbki produktów testo-
wanej marki. Po takiej prezentacji zadawano serię
trzech pytań, z uwagi na jakie cechy respondent (a)
chciałby być podobny, (b) jest podobny i (c) nie
chciałby być podobny do typowego konsumenta
marki produktu. 

W ostatnim etapie w badaniach jakościowych
proszono respondenta o wskazanie, jak zmieniłaby
się jego opinia na temat siebie po zakupie produktu
marki X, co zyskałby, a co straciłby w swoich
oczach lub oczach swoich znajomych. W badaniach
ilościowych w ostatnim etapie dodatkowo proszono
respondenta o samodzielne wypełnienie kwestiona-
riusza składającego się z 81 pozycji2. Po czym ostat-
nie kroki procedury badań powtarzano dla marki X
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lub Y (rotowano kolejność prezentacji najbardziej
i najmniej preferowanej marki u różnych respon-
dentów). Oznacza to, że jeden respondent opisywał
dwie marki z tej samej kategorii produktu, dzięki
czemu uzyskiwano kontrast i indukowano pełne
kontinuum postrzeganych strat v. korzyści. 

Z uwagi na pełny wgląd ankietera w postawę re-
spondentów od razu odrzucano kwestionariusze
o niskiej jakości wypełnienia (lekceważące podejście
do badań, bardzo szybkie wypełnienie kwestiona-
riusza bez różnicowania odpowiedzi, duża liczba
braków danych itd.). Po raz drugi poddawano kon-
troli kwestionariusz w procesie wpisywania danych
(błąd serii, brak wariancji odpowiedzi) i przed roz-
poczęciem ich analizy statystycznej, biorąc pod
uwagę kilkakrotnie występujące odpowiedzi wza-
jemnie wykluczające się w zakresie tożsamych se-
mantycznie pozycji kwestionariusza. W sumie w za-
leżności od ankietera odrzucono 3–7% kwestiona-
riuszy. 

Opracowanie kwestionariusza 
do pomiaru korzyści i strat

W sumie w toku badań jakościowych responden-
ci wskazali 3493 pozytywnych zmian (korzyści)
w obrazie siebie wskutek zakupu marki oraz 2629
negatywnych zmian (straty). Następnie oba zbiory
zostały osobno przeanalizowane przez 10 sędziów
i wyodrębniono ponad 70 szczegółowych kategorii
zarówno dla postrzeganych korzyści jak i strat —
zasadniczo były one symetryczne. W ciągu kolej-
nych 6 tygodni wszystkie zebrane korzyści i straty
zostały poklasyfikowane do wyodrębnionych wcze-
śniej kategorii przez 10 sędziów. Wszyscy sędziowie
przeszli wcześniej kilkuetapowy szczegółowy tre-
ning obejmujący m.in. weryfikację poprawności ro-
zumienia definicji wyodrębnionych kategorii. Każ-
dy z sędziów kategoryzował materiał niezależnie od
pozostałych. Po klasyfikacji zgodność opinii sę-
dziów została zweryfikowana za pomocą współ-
czynnika alfa Cronbacha, osiągając wartości w gra-
nicach 0,80–0,95. Większość głosów (6 na 10) decy-
dowała o zakwalifikowaniu danej korzyści/straty do
określonej kategorii. 

Na podstawie znajomości struktury korzyści
i strat z badań jakościowych opracowano kwestio-
nariusz, w którym skale odpowiedzi miały postać
dyferencjału semantycznego: po lewej stronie
umieszczono postrzegane straty, a po prawej syme-
tryczne do strat korzyści. Proporcja strat v. korzy-
ści reprezentujących różne kategorie będące pod-
stawą klasyfikacji odzwierciedlała częstotliwość ich
pojawiania się w toku wywiadów. Warto odnoto-
wać, że opracowany kwestionariusz ściśle odzwier-
ciedlał specyfikę produktów materialnych, ponie-
waż struktura percepcji korzyści i strat w przypad-

ku produktów niematerialnych (usług) była inna
i stanowiła przedmiot bliźniaczych niezależnych
badań jakościowych i ilościowych (Gorbaniuk i in.,
w druku; por. Pérez-Cabańero, 2007). 

Charakterystyka prób

Badania jakościowe przeprowadzono w okresie
od kwietnia do października 2012 r. Ośmiu ankie-
terów zbadało metodą wywiadu indywidualnego
586 osób w wieku od 13 do 82 roku życia (średnia
M = 36,6; odchylenie standardowe SD = 16,9).
Zbadana próba składała się z 283 (48,2%) mężczyzn
i 303 (51,8%) kobiet. 18% respondentów miało wy-
kształcenie podstawowe, 11% zawodowe, 38% śred-
nie, 11% licencjackie, 22% magisterskie. 18% re-
spondentów mieszkało na wsi, natomiast 82%
w mieście. 

Badania ilościowe zostały zrealizowane w okre-
sie od marca do września 2013 r. przez dziewięciu
ankieterów na próbie 652 osób w wieku od 15 do 83
lat (M = 36,98; SD = 15,02). 53,8% stanowiły ko-
biety, 46,2% mężczyźni. 11,3% osób miało wy-
kształcenie podstawowe lub zawodowe, 36,7% śred-
nie, 9,4% licencjackie oraz 42,6% wyższe. 15,8% re-
spondentów mieszkało na wsi, natomiast 83,2%
w mieście. 

Struktura postrzeganych zmian 
obrazu siebie

Pozycje kwestionariusza cechowała wystarczają-
co wysoka wariancja (79 na 81 pozycji miało odchy-
lenie standardowe SD > 1,0) oraz niewielka sko-
śność (od –0,30 do 0,59) (tablica 1). Testy Kaisera-
-Mayera-Olkina (0,987), Bartletta (χ2 = 94015,47,
df = 3240, p < 0,001) i wyznacznik macierzy 
(10–13) wskazują, że istnieją wszystkie podstawy
ku temu, aby poszukiwać wspólnych wymiarów,
które wyjaśniałyby wzajemne skorelowanie pozycji
listy strat v. korzyści dla obrazu siebie. Z uwagi na
to, że każda osoba ustosunkowywała się do dwóch
marek (najbardziej i najmniej preferowanej), efek-
tywna liczba przypadków wyniosła 1302. 

Wstępne wyniki skalowania wielowymiarowego
przy użyciu algorytmu ALSCAL wykazały, że
względnie satysfakcjonujący współczynnik stresu
uzyskuje się dopiero przy 6 wymiarach — maksy-
malnie możliwej liczbie wymiarów w programie.
Kwadrat korelacji odzwierciedlający proporcję wa-
riancji skalowanych danych ujętych przez korespon-
dujące z nimi odległości w przestrzeni wielowymia-
rowej dla poszczególnych rozwiązań wynosił 0,92. 

Jako metodę klasyfikacji deskryptorów użyto
analizę głównych składowych z rotacją ukośną Ob-
limin. Za taką decyzją przemawiały następujące ra-
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wwsskkuutteekk  nnaabbyycciiaa//kkoonnssuummppccjjii  mmaarreekk

M — średnia, SD — odchylenie standardowe, As — skośność, r — ładunek czynnikowy, α — alpha Cronbacha; wyniki w skalach obliczo-
no jako średnią pozycji wchodzących w ich skład. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Wymiar/skala

Dyferencjał semantyczny
(skala ocen od –3 do +3)

negatywna zmiana (–) pozytywna zmiana (+) r M SD As M SD As αα

Wynik dla skaliPozycja skali

0,90 0,42 1,96 –0,26

0,88 0,37 1,79 –0,22 0,37 1,67 –0,23 0,91

0,83 0,33 1,68 –0,18

0,76 0,05 1,06 –0,02

0,73 0,08 1,05 0,04 0,05 0,93 –0,12 0,84

0,69 0,03 1,10 –0,03

0,76 0,25 1,34 –0,01

0,59 0,39 1,37 –0,09 0,29 0,99 0,03 0,70

0,56 0,24 1,18 0,15

0,85 0,00 1,31 –0,03

0,83 –0,03 1,56 0,02 0,02 1,15 0,12 0,81

0,73 0,09 1,17 0,06

0,67 –0,08 1,42 –0,01

0,58 0,77 1,44 –0,16 0,26 1,08 0,00 0,70

0,59 0,09 1,24 –0,06

0,74 0,32 1,57 –0,10

0,70 0,35 1,20 0,28 0,37 1,17 –0,02 0,78

0,64 0,43 1,42 –0,11

0,71 0,14 1,33 0,04

0,65 0,16 1,05 0,26 0,12 1,09 0,31 0,82

0,64 0,06 1,41 –0,05

0,76 0,18 0,97 0,59

0,72 0,22 1,00 0,57 0,21 0,99 0,55 0,81

0,67 0,21 0,98 0,26

Wizerunek osoby
niekompetentnej 
v. kompetentnej

Utrata autorytetu 
v. uznanie w oczach
znajomych 
i atrakcyjność
społeczna

Wizerunek osoby
rozrzutnej 
v. oszczędnej

Wizerunek osoby
niedbającej 
v. dbającej o zdrowie

Uległość v. odporność
na perswazję

Pospolitość 
v. oryginalność 

Niski v. wysoki status
społeczny 

Atrakcyjność społeczna

oznacza, że nie mam
rozeznania w jakości
produktu

oznacza, że nie umiem
dokonać dobrego
wyboru

oznacza, że dokonuję
nieprzemyślanych
zakupów

będę wyśmiany przez
znajomych

stracę uznanie ze strony
innych

będę mniej pasował 
do swoich znajomych

oznacza, że nie umiem
oszczędzać

oznacza, że nie umiem
znaleźć atrakcyjnej ceny

będę postrzegany jako 
ktoś niepoważny

oznacza, że narażam 
swoje zdrowie

lekceważę skutki 
uboczne użytkowania
tego produktu

oznacza, że nie dbam 
o swoją sylwetkę

oznacza, że daję się nabrać
na reklamę

oznacza, że kieruje się
zdaniem innych

oznacza, że idę w życiu 
na łatwiznę

oznacza, że nie mam stylu
świadczy o tym, 

że nie mam własnych
zainteresowań

oznacza, że udaję kogoś,
kim nie jest

oznacza, że jestem biedny

spadnę na dno
nie będę miał czym się

pochwalić przed innymi

nie będę lubiany 
przez znajomych

inni/znajomi będą 
mnie unikać

oznacza, że jestem
niegodny zaufania

oznacza, że mam
rozeznanie w jakości
produktu

oznacza, że umiem 
dobrze wybrać

oznacza, że robię
przemyślane zakupy

będę podziwiany przez
znajomych

zdobędę uznanie ze strony
innych

będę bardziej pasował 
do swoich znajomych

oznacza, że umiem
zaoszczędzić

oznacza, że umiem 
znaleźć atrakcyjną cenę

będę postrzegany 
jako osoba dojrzała

oznacza, że dbam 
o zdrowie

oznacza, że unikam
artykułów szkodliwych
dla zdrowia

oznacza, że dbam 
o swoją sylwetkę

oznacza, że jestem odporny
na reklamy

oznacza, że kieruję się
własnym zdaniem

oznacza, że nie idę 
w życiu na łatwiznę

oznacza, że mam styl
świadczy o tym, że mam

swoją pasję

oznacza, że zachowuję 
się w sposób naturalny

oznacza, że jestem
zamożny

będę należeć do elity
będę miał czym się

pochwalić przed innymi

będę lubiany przez
znajomych

inni/znajomi będą chcieli 
ze mną przebywać

oznacza, że jestem 
godny zaufania
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cje. Po pierwsze celem analiz była identyfikacja
możliwie najbardziej szczegółowej struktury strat
v. korzyści dla obrazu siebie (czyli pozytywnych
i negatywnych zmian powodowanych przez naby-
cie/konsumpcję marki przez konsumenta). Po dru-
gie uwzględniała ona w sposób naturalny założenie,
że poszukiwane wiązki strat v. korzyści muszą ze
sobą korelować z uwagi na silnie zarysowany kom-
ponent emocjonalny w każdej pozycji kwestionariu-
sza. Za optymalną z uwagi na postawione cele
uznano liczbę składowych (dalej określanych dla
uproszczenia jako wymiary) równą 8 — wówczas
wartość własna nierotowanego rozwiązania jest
większa od 1,0. Osiem wymiarów wyjaśniało 66,5%
wariancji danych wejściowych. Pozycje najwyżej
skorelowane z poszczególnymi wymiarami, ich ła-
dunki czynnikowe oraz najważniejsze statystyki
opisowe zostały zawarte w tablicy 1. 

Na podstawie analizy semantycznej pozycji
wchodzących w skład wymiarów określono je
w sposób następujący (w nawiasach podano odsetek
wyjaśnionej wariancji): 

wizerunek osoby niekompetentnej v. kompe-
tentnej (30,2%), 
utrata autorytetu v. uznanie w oczach znajo-
mych (20,7%), 
wizerunek osoby rozrzutnej v. oszczędnej
(6,1%), 
wizerunek osoby niedbającej v. dbającej o zdro-
wie (17,9%), 
uległość v. odporność na perswazję (8,5%), 
pospolitość v. oryginalność (18,4%), 
niski v. wysoki status społeczny (12,5%), 
niska v. wysoka atrakcyjność społeczna (16,6%). 

Z uwagi na to, że struktura zawartości strat 
v. korzyści w kwestionariuszu była proporcjonal-
na do częstotliwości ich zgłaszania przez respon-
dentów w trakcie wywiadów, uzyskane odsetki

wyjaśnionej wariancji przez poszczególne wymia-
ry można interpretować jako przybliżone wagi:
im większy odsetek, tym większe jest znaczenie
danego wymiaru w postrzeganych korzyściach
i stratach dla obrazu siebie wskutek nabycia mar-
ki produktu. Z tego punktu widzenia do kluczo-
wych wymiarów należy zaliczyć zmianę postrze-
ganej kompetencji konsumenckiej, uznania spo-
łecznego i postrzeganej oryginalności. Ogólnie ko-
relacja pomiędzy wymiarami zmienia się w grani-
cach od –0,43 do 0,51 i stanowi naturalny skutek
dopuszczenia korelacji poprzez wybór rotacji uko-
śnej (tablica 2). 

Właściwości 
psychometryczne skal

Na potrzeby opracowania skali do pomiaru
zmian obrazu siebie wskutek konsumpcji marek
produktów dla każdego wymiaru wyselekcjonowa-
no po 3 deskryptory zmian obrazu siebie o najwyż-
szych ładunkach czynnikowych w analizie głów-
nych składowych. Dla ośmiu skal obliczono wskaź-
niki rzetelności w aspekcie zgodności wewnętrznej
alfa Cronbacha. Jak wskazuje tablica 1, poszczegól-
ne skale uzyskały bardzo dobre wskaźniki spójności
w granicach 0,70–0,90, szczególnie biorąc pod uwa-
gę minimalną liczbę pozycji wchodzących w skład
każdej skali. Skrócona wersja dyferencjału seman-
tycznego liczy zatem 24 pozycje i mierzy 8 wymia-
rów postrzeganych zmian obrazu siebie wskutek
konsumpcji marki. Tablica 1 zawiera ponadto naj-
ważniejsze statystyki opisowe dla skal. 

Dodatkowo zastosowano konfirmacyjną analizę
czynnikową w celu oceny stopnia dopasowania
ustalonej konfiguracji wymiarów do danych wej-
ściowych w zakresie skróconej wersji skali (3 × 8 =
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Wszystkie współczynniki r > 0,10 są istotne statystycznie na poziomie p < 0,001. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.  

Składowa 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1,00
2 –0,43 1,00
3 0,19 –0,18 1,00
4 0,51 –0,35 0,25 1,00
5 0,27 –0,20 0,31 0,31 1,00
6 0,48 –0,40 0,17 0,31 0,21 1,00
7 0,33 –0,36 –0,05 0,23 –0,02 0,29 1,00
8 0,37 –0,44 0,25 0,33 0,26 0,30 0,27 1,00
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MMaarrkkaa  aa  JJaa
Instrukcja dla respondenta: Gdybyś zdecydował się na zakup marki X, co zyskasz, a co stracisz w opinii na swój temat? W którym kierun-
ku zmieni się Twoja opinia na swój temat? Jak korzystnie lub niekorzystnie zmieni się Twoje wyobrażenie na temat siebie? Czy nie zmieni
się z tego powodu? Ocen to stopniując wielkość straty lub zysku wykorzystując skalę od –3 do +3. Cyfry oznaczają: 3 — zdecydowanie
tak, 2 — tak, 1 — raczej tak, 0 — brak wpływu na postrzeganie siebie. 

Co STRACĘ a co ZYSKAM kupując markę ________________?

NNeeggaattyywwnnee  kkoonnsseekkwweennccjjee  ddllaa  JJAA bbrraakk PPoozzyyttyywwnnee  kkoonnsseekkwweennccjjee  ddllaa  JJAA

SSTTRRAACCĘĘ,,  bboo…… zzmmiiaann ZZYYSSKKAAMM,,  bboo……

1. oznacza, że nie mam rozeznania w jakości produktu –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że mam rozeznanie w jakości produktu
2. będę wyśmiany przez znajomych –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 będę podziwiany przez znajomych

3. oznacza, że nie umiem oszczędzać –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że umiem zaoszczędzić
4. oznacza, że narażam swoje zdrowie –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że dbam o zdrowie

5. oznacza, że daję się nabrać na reklamę –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że jestem odporny na reklamy
6. oznacza, że nie mam stylu –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że mam styl
7. oznacza, że jestem biedny –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że jestem zamożny

8. nie będę lubiany przez znajomych –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 będę lubiany przez znajomych
9. oznacza, że nie umiem dokonać dobrego wyboru –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że umiem dobrze wybrać

10. stracę uznanie ze strony innych –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 zdobędę uznanie ze strony innych
11. oznacza, że nie umiem znaleźć atrakcyjnej ceny –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że umiem znaleźć atrakcyjną cenę

12. lekceważę skutki uboczne użytkowania tego produktu –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że unikam artykułów szkodliwych dla zdrowia
13. oznacza, że kieruje się zdaniem innych –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że kieruję się własnym zdaniem

14. świadczy o tym, że nie mam własnych zainteresowań –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 świadczy o tym, że mam swoją pasję
15. spadnę na „dno” –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 będę należeć do elity

16. inni/znajomi będą mnie unikać –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 inni/znajomi będą chcieli ze mną przebywać
17. oznacza, że dokonuję nieprzemyślanych zakupów –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że robię przemyślane zakupy

18. będę mniej pasował do swoich znajomych –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 będę bardziej pasował do swoich znajomych
19. będę postrzegany jako niezorientowany w promocjach –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, ze jestem na bieżąco z promocjami

20. oznacza, że nie dbam o swoją kondycję –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że dbam o swoją kondycję
21. oznacza, że idę w życiu na łatwiznę –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że nie idę w życiu na łatwiznę

22. oznacza, że udaję kogoś, kim nie jest –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że zachowuję się w sposób naturalny
23. nie będę miał czym się pochwalić przed innymi –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 będę miał czym się pochwalić przed innymi

24. oznacza, że jestem niegodny zaufania –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 oznacza, że jestem godny zaufania

KKlluucczz::

LLpp WWyymmiiaarr PPoozzyyccjjee

1 Wizerunek osoby niekompetentnej vs. kompetentnej 1, 9, 17

2 Utrata autorytetu vs. uznanie w oczach znajomych 2, 10, 18

3 Wizerunek osoby rozrzutnej vs. oszczędnej 3, 11, 19

4 Wizerunek osoby niedbającej vs. dbającej o zdrowie 4, 12, 20

5 Uległość vs. odporność na perswazję 5, 13, 21

6 Pospolitość vs. oryginalność i własny styl 6, 14, 22

7 Niski vs. wysoki status społeczny 7, 15, 23

8 Niska vs. wysoka atrakcyjność społeczna 8, 16, 24

Sposób obliczania wyników w skalach: średnia pozycji skal. 

RRaammkkaa  11..  SSkkaallaa  ddoo  ppoommiiaarruu  ppoossttrrzzeeggaannyycchh  zzmmiiaann  oobbrraazzuu  ssiieebbiiee  wwsskkuutteekk  nnaabbyycciiaa  mmaarrkkii  pprroodduukkttuu

= 24 pozycje). Wyniki tej analizy mogą stanowić
ważny punkt odniesienia w przyszłych badaniach
weryfikacyjnych. Posługując się asymptotycznie
nieparametryczną funkcją Grama (ADFG) jako
metodą estymacji rozbieżności, uzyskano następu-
jące wskaźniki dopasowania: χ2 = 904,56, df = 224,
p < 0,001; przedział ufności RMSEA 0,045-0,052.
Można zatem uznać, że testowany model w anali-
zie równań strukturalnych uzyskał satysfakcjonu-
jące wskaźniki dopasowania, zwłaszcza biorąc pod
uwagę brak założonych ścieżek korelacyjnych po-
między błędami dla uwzględnionych w modelu
zmiennych jawnych. 

Finalna wersja kwestionariusza wraz z klu-
czem została umieszczona w ramce 1. Skalę tę
można stosować bez ograniczeń na potrzeby ba-
dań naukowych. 

Wartość predykcyjna znajomości 
potencjału zmian w obrazie siebie
przez markę

Wyniki analiz korelacyjnych przedstawione w ta-
blicy 3 wykazały istnienie ścisłego związku wszyst-
kich wymiarów postrzeganych pozytywnych v. ne-
gatywnych zmian w obrazie siebie wskutek kon-
sumpcji marek produktów ze wskaźnikami prefe-
rencji marek. Najwyższe współczynniki korelacji
uzyskano w przypadku wymiarów, które wcześniej
określono jako najważniejsze w percepcji siebie
w kontekście decyzji konsumenckich: wizerunek
osoby niekompetentnej v. kompetentnej, pospoli-
tość v. oryginalność, utrata autorytetu v. uznanie
w oczach znajomych (tablica 2). Nie stwierdzono na-

Źródło: opracowanie własne. 
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tomiast znaczących poznawczo związków ze zmien-
nymi demograficznymi. 

Postrzegane podobieństwo do konsumenta marki
i stosunek emocjonalny można traktować jako pośred-
nie wskaźniki trafności skali, zgodnie z koncepcją kon-
gruencji: im większe osoba postrzega podobieństwo do
konsumenta marki, tym bardziej pozytywne zmiany
w obrazie siebie wywoła nabycie marki danego pro-
duktu, czyli uzyskanie statusu konsumenta marki. 

Analiza regresji logistycznej wykazała, że wyod-
rębnione wymiary zmian obrazu siebie wskutek
konsumpcji marek produktów wyjaśniają wysoki od-
setek wariancji preferencji marki (R2 Cox i Snell = 
= 0,67; R2 Nagelkerke = 0,89). Odpowiednio traf-
ność przewidywania preferowanej marki na podsta-
wie modelu regresji logistycznej wynosiła 96%, nato-
miast niepreferowanej marki 95%. Po usunięciu
z modelu najsilniej skorelowanego ze zmienną wyja-
śnianą pierwszego wymiaru trafność przewidywania
preferencji marki wynosi 84%, czyli nadal jest zna-
cząco wyższa od prawdopodobieństwa apriori wyno-
szącego 50%. Wskaźniki trafności są bardzo wysokie.
Oznacza to, że wiedza na temat zmian, jakie powo-
duje marka w obrazie siebie, mierzona przy użyciu
opracowanych skal pozwala trafnie przewidywać
preferencję marki produktu przez konsumenta. 

Podsumowanie

Efektem żmudnych, kilkuetapowych badań
przedstawionych w sposób skrótowy w niniejszym
artykule jest systematyzacja postrzeganych zmian

w obrazie siebie pod wpływem konsumpcji marek.
W toku całkowicie indukcyjnej procedury badań zi-
dentyfikowano osiem wzajemnie powiązanych wy-
miarów zmian obrazu siebie, które pozwalają traf-
nie przewidywać preferencję marek produktów.
Wymiary te są ściśle związane z postrzeganym po-
dobieństwem do typowych konsumentów marek
oraz stosunkiem emocjonalnym do nich. Opracowa-
ny krótki kwestionariusz za pomocą dyferencjału
semantycznego pozwala w sposób efektywny mie-
rzyć korzyści i straty dla obrazu siebie wskutek na-
bycia marki produktu, czyli pozwala osiągać wyso-
ką rzetelność przy użyciu minimalnej liczby ite-
mów. W świetle wiedzy autorów są to pierwsze ba-
dania, które z jednej strony przełamują metodolo-
giczny impas w badaniach nad self w zachowaniach
konsumenckich, a z drugiej strony wpisują się w re-
nesans zainteresowań tą problematyką, czego prze-
jawem jest specjalistyczna konferencja pt. The Self
in Consumer/Psychological Research: Current Per-
spectives and Future Directions, organizowana
przez ESCP Europe and Global Alliance of Marke-
ting & Management Associations w 2014 r. 

Problem konceptualizacji i operacjonalizacji
zmian obrazu siebie pod wpływem nabycia marki
jest problemem dywergencyjnym. Z pewnością
możliwe są inne innowacyjne rozwiązania teore-
tyczne i metodologiczne. 

Zaletą zrealizowanych badań jest ich znaczny za-
kres generalizacji przedmiotowej, wynikającej
z szerokiej gamy wykorzystanych bodźców w posta-
ci kilkudziesięciu kategorii produktów i kilkuset
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TTaabblliiccaa  33..  KKoorreellaattyy  ppoossttrrzzeeggaannyycchh  zzmmiiaann  oobbrraazzuu  ssiieebbiiee  wwsskkuutteekk  kkoonnssuummppccjjii  mmaarreekk  pprroodduukkttóóww

* p < 0,001; a — korelacja rho Spearmana; b — korelacja punktowo-biseryjna

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Preferencja Podobieństwo Stosunek 
Wymiar markib do konsumenta do konsumentaa Wieka Płećb Wykształceniea Zamieszkaniea

markia

Wizerunek osoby 
niekompetentnej 0,83* 0,62* 0,62* 0,05 0,02 –0,01 –0,05
v. kompetentnej 

Utrata autorytetu v. uznanie 
w oczach znajomych 0,43* 0,34* 0,38* 0,01 0,01 0,00 0,02

Wizerunek osoby rozrzutnej 
v. oszczędnej 0,15* 0,18* 0,17* 0,06 0,07 –0,02 –0,09

Wizerunek osoby niedbającej 
v. dbającej o zdrowie 0,45* 0,34* 0,37* 0,07 0,10* –0,01 –0,06

Uległość v. odporność 
na perswazję 0,22* 0,20* 0,22* 0,07 0,01 0,02 –0,06

Pospolitość v. oryginalność 
i własny styl 0,59* 0,49* 0,51* –0,02 0,02 –0,04 –0,03

Niski v. wysoki status 
społeczny 0,31* 0,22* 0,25* –0,05 –0,08 0,03 0,04

Niska v. wysoka atrakcyjność 
społeczna 0,30* 0,27* 0,30* 0,04 0,04 0,08 0,01
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marek. Interakcyjność procedury badań pozwoliła
zwiększyć zaangażowanie konsumenta w badania
i uczynić przedmiotem badań kategorie i marki, co
do których ankietowany konsument posiada wiedzę
i wyrobione zdanie. Wizualizacja prototypowych
produktów sygnowanych przez testowaną markę
w znacznym stopniu zmniejszyła stopień abstrak-
cyjności badań, zwiększając jednocześnie ich re-
alizm psychologiczny w granicach możliwych do
osiągnięcia w świetle aktualnych możliwości bada-
czy. Szczegółowe badania jakościowe z wykorzysta-
niem elementów technik projekcyjnych pozwoliły
zebrać szeroką pulę postrzeganych korzyści i strat
— w większości pozafunkcjonalnych/symbolicz-
nych. Zredukowano do minimum arbitralność decy-
zji taksonomicznych w procesie opracowywania
materiału jakościowego poprzez wykorzystanie
procedury sędziów kompetentnych w ścisłym jej
znaczeniu, a więc po ponadmiesięcznym przygoto-
waniu do tej roli. W myśl teorii decyzji konsument
jest osobą ważąca korzyści i straty w procesie podej-
mowania decyzji o zakupie. W badaniach w pełni

zrealizowano ten postulat poprzez wykorzystanie
marek preferowanych i niepreferowanych, induku-
jąc pełne kontinuum strat v. korzyści. Reprezenta-
tywność podmiotowa zbadanej próby ma swoje
ograniczenia w fazie badań ilościowych z powodu
większej reprezentacji osób z wyższym wykształce-
niem, niemniej jednak na tle dotychczasowych ba-
dań, ograniczających się w zdecydowanej większo-
ści przypadków do prób studenckich, zrealizowane
badania są istotnym krokiem naprzód. 

W przyszłych badaniach należałoby rozważyć
zmianę procedury badań z korelacyjnej na ekspery-
mentalną w celu identyfikacji czynników pozapod-
miotowych kształtujących potencjał zmian w obra-
zie siebie konsumentów przez marki produktów.
Innowacyjnym rozwiązaniem byłoby zaplanowanie
badań w taki sposób, aby istniała możliwość prze-
prowadzenia analiz wielopoziomowych, w tym mo-
delowania wielopoziomowego typu HLM (Nezlek,
2008). Jest to odpowiednia procedura uwzględnia-
jąca wpływ kategorii i marek produktów na badane
relacje pomiędzy zmiennymi. 

Przypisy

1 Badania zostały sfinansowane w ramach grantu NCN 2011/01/B/HS4/05178. 
2 Szczegóły na temat procedury badania są dostępne u autorów artykułu: oleg.gorbaniuk@kul.pl. 
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