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Streszczenie 

Celem pracy było zbadanie wpływu poziomu drastyczności reklamy na perswazyjność 

reklamy politycznej i społecznej. Postawione pytanie i hipotezy badawcze oparto 

na założeniach psychologicznych teorii dotyczących marketingu i reklamy, perswazyjności 

komunikatów lękowych oraz wpływu lęku na przebieg procesów uwagowych i poznawczych. 

Oczekiwano, że obecność krwi w reklamie będzie istotnie zwiększać ocenę drastyczności 

reklamy. Ponadto, przewidywano, że organizacja społeczna będzie oceniania pozytywniej 

niż partia polityczna. 

W celu odpowiedzi na pytanie i hipotezy badawcze przeprowadzono eksperyment, 

w którym wzięło udział 214 osób. Na potrzeby badania użyta została ankieta internetowa 

zawierająca zmodyfikowaną wersję materiału promocyjnego World Wide Fund for Nature. 

Uzyskane wyniki ukazały brak wpływu obecności krwi na perswazyjność reklamy, 

jej obecność jednak istotnie zwiększała ocenę drastyczności reklamy i jej społecznej 

użyteczności. Stwierdzono również wyższe oceny w stosunku do organizacji społecznej 

niż partii politycznej. Osoby badane miały do niej pozytywniejsze nastawienie emocjonalne, 

oceniały ją jako bardziej godną zaufania, a także, w przypadku plakatu drastycznego, 

jako bardziej zdecydowaną. Ponadto, występowały także różnice zależne od płci, poziomu 

zainteresowania ekologią, obecności krwi w reklamie lub interakcji tych zmiennych. 
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Wprowadzenie 

Dla współczesnego świata charakterystyczna jest wszechobecność informacji, których 

znaczącą część stanowią przekazy reklamowe. Ilość komunikatów docierających z wielu 

źródeł, takich jak billboardy, telewizja czy sieć Internet, powoduje szum informacyjny. 

Aby zwrócić uwagę adresatów, twórcy reklam stosują najróżniejsze techniki. Przekazy często 

nie mają formy czysto informacyjnej, ale odwołują się do szeregu emocji i wartości, zarówno 

wyższego rzędu – jak poczucie luksusu czy przynależności do danej grupy społecznej, 

jak i emocji pierwotnych – radości, smutku czy strachu. Wzbudzanie w odbiorcach uczucia 

lęku, pomimo swojej powszechności, nadal jest kontrowersyjną praktyką promocyjną. Szereg 

badań dotyczących jego wpływu na zachowania konsumenckie nie przynosi jasnych 

odpowiedzi co do skuteczności reklam lękowych. 

Inspiracją do stworzenia niniejszej pracy była obserwacja różnic w poziomie 

drastyczności polskich reklam o tematyce ekologicznej. Organizacje społeczne często kierują 

się w swoich przekazach wywołaniem w odbiorcach takich emocji jak lęk i strach. Jedyna 

polska partia ekologiczna, Zieloni 2004, zazwyczaj tworzy kampanie czysto informacyjne. 

Celem przeprowadzonego badania była chęć odpowiedzi na pytanie: czy drastyczność 

przekazu reklamowego ma wpływ na perswazyjność i pozytywne nastawienie 

do reklamującej się organizacji oraz czy partie polityczne powinny używać innych środków 

perswazji niż organizacje społeczne z uwagi na odmienną specyfikę celów, które starają się 

osiągać. 

W pierwszym rozdziale pracy przedstawione zostało pojęcie marketingu gospodarczego 

oraz jego adaptacja do środowiska społecznego i politycznego. Rozdział drugi poświęcony 

został perswazyjności komunikatów lękowych ze względu na różne natężenie wywołanej 

emocji lęku oraz tematykę reklamy. Następny rozdział dotyczy wpływu lęku na kształtowanie 

postaw i zachowań, na podstawie prawa Yerkesa-Dodsona oraz teorii dotyczących wpływu 

negatywnych emocji na procesy poznawcze i uwagowe. Kolejne rozdziały pracy prezentują 

postawione pytanie i hipotezy badawcze oraz metodologie badań zaprojektowanych 

w celu ich weryfikacji. Następnie przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonego badania 

i ich dyskusja. 
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1. Marketing w kształtowaniu postaw wobec obiektów społecznych 

Aby w obecnych warunkach ekonomicznych możliwy był jak najlepszy kontakt 

pomiędzy podmiotem sprzedającym a klientem danej usługi, należy uświadomić sobie ludzkie 

potrzeby i pragnienia. W tym właśnie momencie, zdaniem Falkowskiego i Tyszki (2009), 

zaczyna się myślenie marketingowe. 

 

1.1. Marketing w środowisku gospodarczym 

Kotler (1994, s.6) definiuje marketing jako „proces społeczny i zarządczy, 

dzięki któremu konkretne grupy otrzymują to, czego potrzebują i co pragną osiągnąć, poprzez 

tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów”. Marketing jest więc 

potrzebny do prawidłowej działalności każdej organizacji znajdującej się na rynku 

konkurencyjnym, gdyż pozwala on na właściwy kontakt z otoczeniem społecznym 

(Falkowski, Tyszka, 2009). Za jego pomocą firmy mają szansę dotrzeć do klientów, 

co tworzy podstawę do interakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym. Aby to osiągnąć 

konieczne jest użycie odpowiednich strategii – bodźców marketingowych (w tym przekazów 

reklamowych), segmentacji oraz pozycjonowania. 

 

1.1.1. Bodźce i strategie marketingowe 

Aby wywołać oczekiwaną reakcję konsumenta konieczna jest odpowiednia manipulacja 

czterema bodźcami marketingowymi składającymi się na marketing-mix. Są to: tworzenie 

produktu, usługi lub myśli, ustalanie ceny, dostarczanie oraz promowanie (Falkowski, 2004). 

Dokładny opis bodźców marketingowych znajduje się na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Cztery elementy marketingu mix (za Cwalina, Falkowski, 2006, s.17) 

 
 

MARKETING MIX 

PRODUKT 
-Jakość 
-Styl 
-Opakowanie 
-Serwis 
-Gwarancja 

MIEJSCE 
-Lokalizacja produktu 
-Transport 
-Sposoby dystrybucji 
-Sposoby kontaktu z klientem 

CENA 
-Rabat 
-Kredyt 
-Raty 

PROMOCJA 
-Reklama 
-Sprzedaż bezpośrednia 
-Prezentacje i degustacje 
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Proces kontroli produktu, do którego odnoszą się strategie marketingowe, 

w taki sposób, aby przewidywanie zachowań konsumenta było jak najdokładniejsze 

(Falkowski, 2004), można przedstawić według modelu zachowań konsumenckich, co ilustruje 

rysunek 2. 

 

Rysunek 2. Model zachowań konsumenckich (Falkowski, 2004, s.370) 

 
Model ten odpowiada schematowi bodźca i reakcji znanego z psychologii 

behawiorystycznej. Patrząc przez jego pryzmat można rozpatrywać S jako bodźce 

marketingowe, które podlegają kontroli sprzedawcy, O jako nieobserwowalne zmienne, 

a R jako obserwowalną reakcję konsumenta. Nieobserwowalne zmienne głównie dotyczą 

psychologii zachowań konsumenta, czyli jego motywacji, emocji czy osobowości. Ostatni 

element łańcucha, czyli reakcje konsumenta, najczęściej opisuje się w postaci intencji 

i decyzji zakupowych (Falkowski, 2004). 

Charakterystyka konsumentów pozwala na dzielenie odbiorców reklamy według 

zapotrzebowania podmiotu chcącego się zareklamować. Reklama jest kierowana 

do konkretnych grup klientów, wyodrębnionych ze względu na płeć, wiek, status 

ekonomiczny, miejsce zamieszkania lub wykształcenie. Taki podział konsumentów 

jest nazywany podziałem demograficznym. Istnieje również podział klientów według 

ich charakterystyk psychologicznych, takich jak emocjonalność czy cechy osobowościowe, 

nazywany psychograficznym. W zależności od ilości segmentów wyróżnionych na podstawie 

wyżej wymienionych cech konsumentów, segmentacja ma różną skuteczność. Brak podziału 

odbiorców lub podział na małą ilość segmentów gwarantuje mniejszy koszt reklamy, 

ale jest ona mało skuteczna. Podział na wiele grup, czy też optymalnie – na klientów 

indywidualnych, obarczony jest dużym kosztem, ale ma największą skuteczność 

(Falkowski, 2004). 

Drugim procesem, który razem z segmentacją rynku stanowi podstawę umożliwiającą 

tworzenie strategii marketingowych w zależności od spostrzegania bodźców marketingowych, 

-Produkt 
-Cena 
-Miejsce 
-Promocja 

KONSUMENT 

-Wybór produktu 
-Wybór marki 
-Wybór sprzedawcy 

-Percepcja 
-Uczenie się i pamięć 
-Emocje i motywacje 
-Postawy 
-Osobowość 

-Wiek 
-Płeć 
-Status ekonomiczny 
-Miejsce zamieszkania 
-Wykształcenie 

BODŹCE 
MARKETINGOWE 

REAKCJE 
KONSUMENTA 

S   -  O  -   R 
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jest pozycjonowanie produktu. Ries i Trout (za Kotler, 1994, s.286) definiują go 

w następujący sposób: „Punktem wyjścia do pozycjonowania jest produkt. Może to być 

towar, usługa, przedsiębiorstwo, instytucja lub nawet osoba. Ale pozycjonowanie nie oznacza 

tego, co robimy z produktem. Odnosi się ono do tego, co robimy z umysłem potencjalnego 

nabywcy. Inaczej mówiąc, produkt jest pozycjonowany w umyśle odbiorcy”. Produkty 

zajmują zwykle jakieś miejsce w umysłach konsumentów. Konkurent rynkowy, rywalizując 

z produktem o wysokiej pozycji, na przykład sprzedawanym przez koncern Coca-Cola, 

ma tylko trzy opcje strategiczne. Jedną z nich jest wzmocnienie swojej dotychczasowej 

pozycji w świadomości odbiorców. Drugą strategią jest poszukiwanie nowej pozycji, 

która ma znaczenie dla dużej grupy konsumentów. Firma szuka luki na rynku i stara się 

ją zapełnić. Ostatnią ze strategii jest depozycjonowanie konkurencji, polegające na ataku 

czy też zabraniu konkurencyjnemu produktowi jego „wyjątkowości” w oczach odbiorców, 

na przykład poprzez zakomunikowanie klientom prawdziwej natury czy pochodzenia 

produktu, odmiennego od wyobrażeń klientów, jednocześnie zachwalając swoją markę 

(Kotler, 1994). „Zadaniem marketingu jest identyfikacja istotnej cechy bądź korzyści którą, 

w sposób przekonywujący, dana marka może się legitymować. W taki też sposób marki 

zostają ulokowane w pamięci odbiorców, mimo nieustannego oddziaływania na nich 

przez reklamę” (Kotler, 1994, s.287) 

 

1.1.2. Reklama i jej wpływ na decyzje zakupowe 

Jednym z kluczowych elementów promocyjnych w ramach marketingu mix 

jest reklama, definiowana jako „wszelkiego rodzaju płatna forma nieosobistej prezentacji 

oraz promocji pomysłów, dóbr lub usług przez określonego sponsora” (Kotler, 1994, s.574). 

Jest ona formą przekazu perswazyjnego. Nie jest ani obiektywna, ani neutralna, przeciwnie –

ma w zamiarze sprzedać konsumentom produkt lub ideę (Russel, Lane, 2000). 

Głównymi celami reklamy jest informowanie, nakłanianie i przypominanie. 

Informowanie może dotyczyć nowego produktu wprowadzonego na rynek, nowej ceny 

produktu czy wyjaśniania jak produkt działa. Nakłanianie polega na budowaniu świadomości 

marki wśród odbiorców, czy też zachęcaniu klienta do zmiany marki na reklamowaną 

przez daną firmę. Natomiast przypominanie ma na celu powtórne wskazywanie konsumentom 

miejsc, w których mogą nabyć dany produkt albo utrzymywanie już istniejącej świadomości 

marki (Kotler, 1994). 

Specjalista od marketingu powinien stworzyć taki komunikat, który wywoła 

u konsumenta trzy rodzaje reakcji. Reakcja poznawcza to wprowadzenie do umysłu odbiorcy 
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jakiejś informacji związanej z produktem. Zmiana jego przekonań odwołuje się do reakcji 

uczuciowej, a skłonienie go do działania – reakcji behawioralnej (Kotler, 1994). Żeby mieć 

na nie wpływ, należy kierować się wybranym modelem reakcji konsumenta. Cztery 

najbardziej znane wyszczególniono się na rysunku 3. Wszystkie one zakładają, że nabywca 

przechodzi przez etapy „poznaj – poczuj – zrób”. Istnieją również modele zakładające inną 

kolejność, na przykład że nabywca najpierw poznaje produkt, kupuje go, a potem analizuje 

emocje, które jemu towarzyszą (Kotler, 1994). 

 

Tabela 1. Cztery najbardziej znane reakcje modele etapów reakcji konsumenta 

(Kotler, 1994, s. 552) 

Etapy Model „Aida” 
Model hierarchii 

efektów 

Model akceptacji - 

innowacji 
Model komunikacji 

Etap poznawczy Uwaga 
Świadomość 

Wiedza 
Świadomość 

Przedstawienie 

Przyjęcie 

Reakcja poznawcza 

Etap uczuciowy 
Zainteresowanie 

Pragnienie 

Sympatia 

Preferencje 

Przekonanie 

Zainteresowanie 

Ocena 

Postawa 

Intencja 

Etap zachowania Działanie Zakup 
Próba 

Akceptacja 
Zachowanie 

 

Poniżej opisane zostały dwa najbardziej rozpowszechnione modele oddziaływania 

reklam: AIDA oraz model hierarchii efektów. 

Model AIDA zakłada cztery etapy gotowości nabywcy – uwagę, zainteresowanie, 

pragnienie i działanie. Nadawca powinien więc najpierw zwrócić uwagę konsumenta, 

następnie zainteresować go danym produktem, wzbudzić w nim pragnienie posiadania 

produktu, a w finalnym etapie skłonić go do działania – kupna produktu. 

Model hierarchii efektów ukazuje sześć etapów gotowości nabywcy. Nadawca 

początkowo musi zbudować świadomość istnienia produktu lub chociaż umożliwić klientom 

rozpoznawanie jego nazwy. Potem powinien zaznajomić konsumenta z informacjami 

dotyczącymi firmy i produktu, aby później zbudować uczucie sympatii do marki. 

Podkreślanie walorów produktu, takich jak jakość czy funkcjonalność, jest następnym 

krokiem. Teraz zostaje już przekonanie odbiorcy, że dany produkt to właściwy wybór, 

a etapem finalnym jest przekonanie go do zakupu, na przykład poprzez obniżenie ceny 

produktu czy danie możliwości jego wypróbowania (Kotler, 1994). 
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Kierowanie się powyższymi modelami jest pomocne zarówno w przypadku 

wprowadzania marki na rynek, jak i w przypadku niskiej skuteczności przekazów 

reklamowych marek już obecnych. Należy wtedy przeprowadzić odpowiednie badania 

konsumenckie, mające na celu weryfikację postaw odbiorców odpowiadających 

poszczególnym etapom. „Naprawy” postaw klientów powinno dokonywać się 

od początkowych etapów, w przypadku tych modeli – od etapu poznawczego. Podając 

za przykład model akceptacji – innowacji, należy sprawdzić czy odbiorca ma świadomość 

istnienia produktu, następnie czy jest produktem zainteresowany, jak go ocenia, 

czy ma możliwość jego wypróbowania, a na końcu czy akceptuje produkt. Do pierwszej 

napotkanej negatywnej wypowiedzi badanych, należy skierować odpowiedni przekaz 

reklamowy (Kotler, 1994). Aby go stworzyć, nadawca powinien zadać sobie cztery 

podstawowe pytania: „co powiedzieć?”, „w jaki sposób przekazać wiadomość?”, „jakich użyć 

symboli” oraz „kto powinien być nadawcą?”. Następnie należy zbudować odpowiednią 

strukturę przekazu, użyć odpowiedniego źródła do jego nadania i przede wszystkim – 

opracować odpowiednią treść. Może w tym celu odnieść się do trzech typów apeli. Apel 

racjonalny ma na celu przedstawienie konkretnych korzyści jakie konsument uzyska 

po zakupie produktu. Apel emocjonalny odwołuje się do emocji pozytywnych 

lub negatywnych motywujących do zakupu. Emocje pozytywne, czyli na przykład miłość 

lub humor, mają skojarzyć daną markę z czymś przyjemnym. Emocje negatywne natomiast –

przestraszyć, co często obserwujemy w reklamach past do zębów zachęcających do zakupu 

danego produktu w celu uniknięcia przykrych konsekwencji. Trzeci typ to apel moralny, 

ukazujący co jest dobre i właściwe, używany najczęściej do reklamowania spraw społecznych 

(Kotler, 1994). 

Faktyczny wpływ reklam na zakupy jest zależny od wielu czynników. Efektywność 

reklamy jest największa przed pierwszym kontaktem potencjalnego klienta z produktem 

oraz kiedy nie jesteśmy w stanie od razu ocenić walorów użytkowych produktu, 

tak jak w przypadku proszku do prania czy pasty do zębów. Reklama jest skuteczniejsza 

w branżach względnie nowych, takich jak telefonia komórkowa niż w branżach dojrzałych, 

jak sprzęt AGD (Doliński, 2005). Natomiast cechy indywidualne klientów, na przykład 

wykształcenie, nie mają wpływu na ogólne oddziaływanie na nich reklam. „Nasze 

przeświadczenie, iż reklama na nas nie oddziałuje, jest złudne” (Doliński, 2005, s.15). 

Efektywność reklamy jest głównie uzależniona od: segmentacji rynku, pozycjonowania oraz 

skutecznej manipulacji elementów marketingu-mix. 
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1.2. Marketing w środowisku społecznym 

Narzędzia marketingowe, pierwotnie stworzone do optymalizacji kontaktu między 

klientem a sprzedawcą w środowisku ekonomicznym, znalazły również swoje zastosowanie 

w organizacjach niekomercyjnych. Po odpowiedniej adaptacji marketingowych reguł powstał 

marketing społeczny, wspierający działania organizacji non-profit. 

 

1.2.1. Rola marketingu w organizacjach non-profit 

Organizacja non-profit jest to podmiot prowadzący działalność niezarobkową, który 

służy urzeczywistnianiu celów społecznie użytecznych (Limański, Drabik, 2007). 

Może on zajmować się zarówno działaniami na korzyść pojedynczych osób, jak i całego 

społeczeństwa. Prowadzenie działalności o charakterze niezarobkowym oznacza rezygnację 

z motywacji ekonomicznej, na rzecz motywacji humanitarnej. 

Organizacje non-profit, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Organizacji Non Profit 

(ICNPO), mogą działać w jedenastu obszarach, takich jak na przykład: „kultura i rekreacja”, 

„rzecznicy praw i polityka”, „religia” czy „środowisko”. Ostatnie z nich, czyli organizacje 

społeczne zajmujące się ekologią, na które zostaje zwrócona szczególna uwaga w związku 

z tematyką niniejszej pracy, są zdefiniowane jako propagujące ochronę środowiska, 

prowadzące działalność związaną z kontrolą i prewencją skażeń, edukacją ekologiczną 

i zdrowotną, jak i zajmujące się opieką nad zwierzętami (Limański, Drabik, 2007).  

W związku z odmiennymi intencjami organizacji komercyjnych i tych nie nastawionych 

na zysk, aby móc zastosować pojęcie marketingu w obydwu przypadkach należy użyć 

jego szerokiej definicji. Za cel marketingu należałoby wówczas uznać zapewnienie sukcesu 

organizacjom poprzez dostarczanie nabywcom i konsumentom maksimum satysfakcji 

z zaspokojenia określonych potrzeb i pragnień (Limański, Drabik, 2007). Jako pierwsi, 

związki między organizacjami komercyjnymi i nie nastawionymi na zysk wskazali Kotler 

i Levy (za Limański, Drabik, 2007, s.56), uznając marketing za „zdolny do wyjścia 

poza swoją postrzeganą rolę, odgrywaną w organizacjach komercyjnych” oraz mogący 

„nabrać ogólnospołecznego znaczenia, co znajduje odzwierciedlenie w szerokim rozumieniu 

marketingu”. Zwrócili oni uwagę na cechy procesów wymiany wartości i użyteczności 

pomiędzy organizacjami non-profit a ich klientami i donatorami, które są w stanie stworzyć 

szanse na adaptowanie reguł zarządzania marketingowego przez podmioty nie działające 

dla zysku.  
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1.2.2. Środowisko społeczne a środowisko gospodarcze – podobieństwa i różnice 

Wspomniani donatorzy i klienci tworzą dwa odmienne, równoległe rynki docelowe, 

co zdecydowanie odróżnia marketing społeczny od komercyjnego, mającego jako rynek 

docelowy tylko określony segment klientów. Dla tych dwóch docelowych rynków muszą 

powstać odrębne plany marketingowe. Osobny dla donatorów wspierających organizację 

materialnie, rzeczowo czy usługowo oraz osobny dla klientów, korzystających z oferty 

produktowej organizacji (Limański, Drabik, 2007).  

Kolejnym przykładem różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami marketingu jest kwestia 

zmiany postaw i zachowań odbiorcy reklamy. W marketingu komercyjnym celem reklamy 

jest ewentualna zmiana postawy na przychylną reklamowanej marce oraz nakłonienie 

do zachowania, jakim jest kupno danego produktu. W reklamie organizacji non-profit zmiana 

postaw i zachowanie za nią idące powinny być również społecznie pożądane. Reklama 

społeczna do tego celu używa dwóch sposobów. Pierwszym z nich jest namawianie 

oglądających do zachowań prospołecznych, takich jak pomaganie potrzebującym. Drugi 

sposób ma na celu namówienie do zaniechania zachowań złych i niepożądanych, takich 

jak na przykład występująca w rodzinie przemoc. Zadania społecznych kampanii 

są trudniejsze w realizacji, ponieważ dotyczą poważnych problemów i silnych postaw 

oraz powtarzających się zachowań, w odróżnieniu od reklam komercyjnych, których celem 

jest zazwyczaj tylko zmiana przyzwyczajeń w kwestii kupna danego rodzaju produktu 

(Maison, Maliszewski, 2002). 

Podobnie jednak jak w marketingu gospodarczym, niezbędny jest dokładny podział 

rynku i selekcja grupy docelowej, tak aby zidentyfikować grupy ludzi, którzy mogą 

w podobny sposób reagować na przekaz – komercyjny lub społeczny, oraz dokładny wybór 

kanałów dystrybucji (Karwacka, 2010). 

 

1.2.3. Adaptacja reguł marketingowych do potrzeb środowiska społecznego 

Mając na uwadze wskazane powyżej różnice, zrozumiały jest brak możliwości prostej 

adaptacji reguł marketingowych dla podmiotów komercyjnych w marketingu społecznym. 

Kotler i Zaltman (za Maison, Maliszewski, 2002, s.14) zdefiniowali marketing społeczny jako 

„projektowanie, wprowadzanie i kontrolę programów, które wpływają na akceptację 

społecznych idei oraz zawierają element planowania produktu, ceny, promocji, dystrybucji 

i badań marketingowych”. Jednym z wymogów orientacji marketingowej organizacji 

non-profit jest długookresowe, strategiczne myślenie, bowiem aby usatysfakcjonować 
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odbiorców, jak i pozyskać nowych, trzeba najpierw dobrze rozpoznać rynki docelowe, 

co wiąże się z analizą potrzeb, wymagań i preferencji konsumentów – klientów i donatorów. 

Po przeanalizowaniu potrzeb, powstaje podstawa do dobrego zdefiniowania produktu, 

w czym pomocne są zasady marketingu-mix (Limański, Drabik, 2007). W reklamie 

komercyjnej promuje się produkt lub usługę, gdy w reklamie społecznej – organizację 

społeczną czy też określone zachowanie (Prochenko, Izdebski, 2008). Produkt zawiera się 

w ogólnym zbiorze korzyści otrzymywanych przez konsumentów w procesie wymiany. Może 

posiadać on charakter materialny (dobra materialne) i niematerialny, przejawiający się 

nie tylko, jak w przypadku podejścia komercyjnego, w usługach, ale również w ideach, 

wiedzy czy pomysłach (Limański, Drabik, 2007).  

Cena może być określana w wymiarze pieniężnym lub w innych kosztach ponoszonych 

przez konsumentów (Limański, Drabik, 2007). W marketingu społecznym prosta adaptacja 

ceny następuje tylko w przypadku akcji charytatywnej, gdzie ma miejsce zbiórka pieniędzy. 

W pozostałych przypadkach ceną są poniesione przez konsumentów koszty psychologiczne 

i behawioralne. Przykładem tych pierwszych może być różnego rodzaju poczucie 

dyskomfortu, na przykład związanego z głodem nikotynowym po zaprzestaniu palenia 

papierosów. (Maison, Maliszewski, 2002). 

Dystrybucja oznacza dostarczenie klientom potrzebnego im produktu we właściwym 

miejscu, czasie i formie. Może się to zawierać w podejmowaniu ważnych działań 

ułatwiających zmianę postawy lub zachowania, na przykład otwarciu bezpłatnej linii 

informacyjnej, czy też organizowaniu zbiórek pieniędzy w dogodnych lokalizacjach (Maison, 

Maliszewski, 2002). 

Promocja w marketingu społecznym ma za zadanie informowanie społeczeństwa 

o danej akcji społecznej za pomocą zintegrowanego użycia public relations, marketingu 

bezpośredniego, promocji sprzedaży oraz reklamy (Maison, Maliszewski, 2002). Istotny 

jest również dwukierunkowy przepływ informacji i komunikowania się organizacji 

z otoczeniem. Organizacja powinna informować odbiorców o dostępnych produktach i swoim 

istnieniu, zbierając jednocześnie informacje dotyczące potrzeb i pragnień konsumentów, 

a także ich reakcje na produkty organizacji. 

Sargeant (2004) proponuje dodanie do społecznego marketingu-mix dwóch elementów 

– partnerstwa i polityki. Partnerstwo odnosi się do kontaktów między organizacjami 

o podobnych celach, ponieważ małe organizacje mogą nie dać sobie rady bez kooperacji. 

Polityka natomiast zawiera się w świadomości polityki społecznej oraz w próbie wpłynięcia 

na tych, którzy mają możliwość inicjowania zmian ustawodawczych. 
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Maison i Maliszewski (2002), którzy „partnerstwo” nazywają „współuczestnictwem”, 

zwracają uwagę na częste nie spełnianie tego warunku przez polskie kampanie społeczne. 

Zauważają, że różne organizacje równolegle i bez porozumienia przeprowadzają kilka akcji 

na ten sam temat, co prowadzi do rozproszenia i wzajemnego osłabiania przekazywanych 

w reklamie komunikatów. Do zaproponowanej przez Sergeanta (2004) „polityki”, 

którą nazywają „wsparciem legislacyjnym i instytucjonalnym”, dodają kwestię wsparcia 

mediów i pomocy ze strony instytucji publicznych. 

Obok marketingu-mix, ważne zadanie w marketingu organizacji non-profit spełniają 

odpowiednio zdefiniowane grupy docelowe. Maison i Maliszewski (2002, s.20) twierdzą, 

że „siła perswazji reklamy społecznej zależy od precyzji zdefiniowania grupy docelowej”. 

Nie powinna być ona zbyt szeroka, aby trafić do odbiorców, jednak zbytnie jej zawężenie 

powoduje ograniczony zasięg kampanii. 

Definiowanie segmentów dla kampanii społecznej najczęściej odbywa się na podstawie 

kilku czynników. Pierwszym z nich są cechy społeczno-demograficzne. Kolejnym 

są potrzeby, które mogą odgrywać istotną rolę w formułowaniu przekazu reklamowego. 

Przykładem może być kampania antynikotynowa, w której treści można odwołać się 

do potrzeby buntu młodzieży. Ważna jest również postawa wobec problemu, czyli opinia 

grupy docelowej na temat poruszanego w kampanii problemu. Kolejnym czynnikiem 

definiującym segment może być zachowanie grupy docelowej wobec problemu. Inna forma 

kampanii stosowana będzie do nałogowych alkoholików, inna – do osób pijących 

sporadycznie. Ostatnia cecha to styl życia, do którego należy dopasować komunikat i kanały 

komunikacji, aby informacja dotarła do grupy docelowej (Maison, Maliszewski, 2002). 

Natomiast przebieg pozycjonowania w środowisku marketingu społecznego przebiega 

analogicznie jak przy marketingu gospodarczym. Jego zadaniem jest odpowiedź na pytanie 

„w jaki sposób mówić o problemie do grupy docelowej, aby wywołać w niej pożądane 

działanie?” (Maison, Maliszewski, 2002, s.24). 

 

1.3. Marketing w środowisku politycznym 

Marketing odgrywa istotną rolę również w polityce. Odpowiednie dostosowanie 

narzędzi marketingowych do celów politycznych zaowocowało powstaniem marketingu 

politycznego. 
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1.3.1. Marketing polityczny – definicja i możliwości 

Marketing polityczny jest adaptacją reguł i norm panujących w marketingu 

gospodarczym na potrzeby polityki. Wiszniowski (2000) nazywa go instrumentem, który 

służy do osiągania sukcesów na politycznym rynku, dając możliwość użycia technik 

marketingowych w prowadzeniu kampanii politycznych. Ulicka (za Wiszniowski, 2002, s.48) 

zwraca natomiast uwagę na różnorodność narzędzi wykorzystywanych w marketingu 

politycznym, definiując go jako „zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych, 

mających na celu przekonanie obywateli, by udzielili poparcia człowiekowi, grupie 

lub projektowi politycznemu”. Definicją zdającą się najlepiej uwzględniać mnogość relacji 

zachodzących na politycznym rynku jest definicja zaproponowana przez Cwalinę, 

Falkowskiego i Newmana (za Cwalina, 2009), którzy marketing polityczny traktują 

jako odnoszący się do procesów wymiany, tak jak i tworzenia, utrzymywania i wzmacniania 

związków na rynku politycznym, pomiędzy takimi obiektami jak: politycy, polityczne partie, 

wyborcy, instytucje czy grupy interesów. Za cel tych procesów uważają oni rozpoznanie 

i zaspokojenie potrzeb wymienionych podmiotów oraz rozwijanie politycznego przywództwa. 

Definicja ta kładzie silny nacisk na proces wymiany. Taka wymiana wartości to finalny etap 

marketingu politycznego. Jest ona następstwem sytuacji, w której tak klient jak i oferent usług 

mogą coś zyskać. Tym, co zyskuje wyborca, jest program wyborczy, jak i obietnica jego 

urzeczywistniania, poprzez wskazanie konkretnej partii, która tego dokona (Mazur, 2002). 

Instrumenty marketingu politycznego są pomocne w planowaniu i praktycznym 

stosowaniu różnych strategii politycznych, kreowaniu wizerunku nowopowstałych organizacji 

politycznych czy reklamowaniu polityki rządowej społeczeństwu (Jabłoński, Sobkowiak, 

2002). Dzięki temu zwiększa się skuteczność działań sztabów wyborczych, które docierają 

do wyborców i wpływają na ich postawy, a co za tym idzie – na decyzje wyborcze obywateli 

(Mazur, 2002). Zastosowanie marketingu w polityce ma również znaczenie dla samego 

wyborcy. To, na co zwracają uwagę Pawełczyk i Piontek (za Mazur, 2002, s.289-290), 

to tendencja do mówienia o polityce w sposób bardziej zrozumiały, ze względu 

na „sprzedawanie polityków i ich programów”, co „czyni z odbiorców produktów 

politycznych grupę nieporównywalnie szerszą niż uczyniłby to hermetyczny język polityki”. 

Dlatego też, za pomocą aparatu komunikacji z wyborcami, marketing polityczny wpływa 

na zwiększenie wiedzy przyszłych wyborców, przynosząc im dużą ilość informacji, 

a to z kolei sprzyja racjonalizacji ich decyzji wyborczych.  
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1.3.2. Środowisko polityczne a środowisko gospodarcze – podobieństwa i różnice 

Przed dokładnym opisem narzędzi marketingu politycznego, warto zwrócić uwagę 

na podobieństwa i różnice pomiędzy nim, a marketingiem gospodarczym.  

Porównując środowisko ekonomiczne i polityczne można znaleźć cechy wspólne. Jedną 

z nich jest dynamika obu tych rynków wymuszająca trzymanie się określonych zasad, 

pozwalających na szybkie dostosowywanie się marketingu do zmieniających się warunków. 

Specyfiką marketingu politycznego, jest nieustanne weryfikowanie podejmowanych działań 

(Wiszniowski, 2000). Jednym z głównych narzędzi weryfikacji zachowań wyborców 

są sondaże polityczne, które porównać można do stosowanych w ekonomii badań rynku. 

Za ich pomocą, w obu wymienionych środowiskach marketingowych, mamy możliwość 

oddziaływania na wielkie grupy ludzi. Kolejną charakterystyczną cechą jest konieczność 

stosowania elastycznych strategii, wymuszonych przez konkurencję, co pozwala 

na utrzymanie i zdobycie, bądź zachowanie przewagi na rynku politycznym 

(Wiszniowski, 2000). Podobne zachowanie zaobserwować można wśród menadżerów 

marketingu, planujących i stosujących szereg różnych strategii marketingowych, aby produkt 

miał szansę dotrzeć do potencjalnych klientów (Falkowski, Tyszka, 2009). 

Kolejnym podobieństwem jest rola decydentów, którymi są tak konsumenci, 

jak i obywatele (Wiszniowski, 2000). Można znaleźć wiele cech wspólnych pomiędzy 

sytuacją wyborów politycznych oraz podejmowania decyzji zakupowych. Wyborców traktuje 

się więc jako konsumentów, zaznaczając jednak, iż są to konsumenci informacji politycznych 

(Cwalina, Falkowski, 2006). W obu przypadkach mamy do czynienia z selekcją, 

gdy konsument wybiera najlepszą spośród prezentowanych mu alternatywnych ofert, 

na podstawie własnych interesów, jak i uzyskanych informacji (Wiszniowski, 2000). 

Mimo podobieństw występujących w marketingu politycznym i ekonomicznym, 

nie sposób nie zwrócić uwagi na szereg różnic. Pierwszą, i jak się wydaje najważniejszą 

cechą różnicującą jest czas i intensywność działania instrumentów marketingowych. 

Zadaniem sztabów politycznych jest dobrze zorganizowana kampania wyborcza, 

która jest tym intensywniejsza, im bliżej jest termin wyborów, a apogeum wszystkich działań 

osiąga w czasie prawyborów (Muszyński, 2004). Zadaniem reklamy konsumenckiej 

jest natomiast trwałe działanie, mające na celu utrzymanie ciągłości sprzedaży swoich 

produktów (Wiszniowski, 2000).  

Marketing polityczny nie daje wyborcom gwarancji osiągnięcia pożądanego efektu 

swoich działań. Partia, na którą obywatele oddali głos nie zawsze realizuje przedstawiony 

program. Wyborca jest również bardziej zaangażowany w zdobycie informacji na temat 
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politycznego produktu, programu wyborczego, ponieważ wybór ten ma dużo większy wpływ 

na jego życie niż decyzja zakupowa (Mazur, 2002). Dodatkowo o wyborze partii rządzącej 

decyduje większość głosujących, a wynik głosowania może nie być zgodny z preferencjami 

danego wyborcy. W marketingu gospodarczym natomiast klienta nie interesuje wybór innych 

konsumentów (Cwalina, Falkowski, 2006). 

 

1.3.3. Adaptacja reguł marketingowych do potrzeb rynku politycznego 

W przeszłości próbowano włączać techniki marketingu gospodarczego na rynek 

polityczny, jednak taka bezpośrednia implementacja reguł, zasad i technik marketingowych 

do rywalizacji politycznej prowadziła w efekcie do ich ograniczonej przydatności 

(Wiszniowski, 2002). W konsekwencji wymusiło to modyfikację marketingowych reguł, 

pozwalającą na optymalne zastosowanie ich w środowisku politycznym. 

Niffeneger (za Cwalina, Falkowski, 2006) zaproponował koncepcję marketingu 

politycznego, ukazując zastosowanie marketingu mix w kampaniach politycznych. Według 

niego produkt jest zbiorem korzyści, które uzyskają wyborcy, jeżeli dany kandydat zostanie 

wybrany. Cena natomiast odnosi się do postrzeganych przez nich kosztów, jakie musieliby 

ponieść, gdyby kandydat został wybrany, na przykład kosztów ekonomicznych 

przy podniesieniu przez niego podatku lub koszów psychologicznych, jeśli jego pochodzenie 

lub wyznanie mogłoby sprawiać wyborcom dyskomfort. Miejsce dystrybucji odpowiada 

bezpośrednim spotkaniom kandydata z wyborcami, a promocja odnosi się do działań 

reklamowych oraz kształtowania opinii publicznej poprzez telewizyjne relacje dotyczące 

kandydata. 

Najpełniejszą definicję narzędzi marketingu politycznego sformułował Newman 

(za Cwalina, Falkowski, 2006). Wprowadził on wyraźne rozróżnienie pomiędzy kampanią 

polityczną a kampanią marketingową. Ta ostatnia pomaga kandydatowi przejść 

przez kampanię polityczną, a składają się na nią: segmentacja rynku, pozycjonowanie 

kandydata i marketing mix. Segmentacja polega na podziale rynku wyborczego. 

Poza cechami demograficznymi, istotna jest w tym podziale segmentacja psychograficzna, 

czyli potrzeby ludzi, ich przekonania i postawy. Zadaniem marketingowym staje się więc 

stworzenie przekazu skutecznie wpływającego na zachowanie wyborców w danym 

segmencie. Drugi element, pozycjonowanie kandydata, składa się z wykreowania jego 

wizerunku oraz przedstawienia jego stanowiska wobec problematyki społecznej 

i gospodarczej. Natomiast element trzeci, marketing mix, dzieli się zdaniem Newmana 

na produkt, czyli platformę kampanii, przekazywanie informacji od kandydata 
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do pracowników jego sztabu wyborczego, przekazywanie informacji od kandydata 

i pracowników sztabu do wyborców oraz na marketingowe badania opinii publicznej. 

 

1.4. Marketing polityczny a marketing społeczny  

Kotler (1994) określił marketing jako społeczny proces, którego istotą jest wymiana 

produktów przez konkretne osoby i grupy, które ich potrzebują. Taka definicja, szeroko 

ujmująca zjawisko marketingu, pozwala na postrzeganie go przez wymiar społeczny. 

To z kolei ukazuje go jako mechanizm, który w pewnej mierze reguluje życie społeczeństwa 

(Mazur, 2002), a właśnie orientacja na obywateli jest wspólną cechą marketingu politycznego 

i społecznego. Oba rodzaje marketingu mają wspólną genezę. Swoje początki zawdzięczają 

występowaniu potrzeby przystosowania marketingu do specyficznego środowiska organizacji 

społeczno-politycznych. Niektórzy ekonomiści wymieniają kandydatów i partie polityczne 

jako przykłady organizacji niezarobkowych, co pozwala na włączenie marketingu 

politycznego w szeroki nurt organizacji non-profit (zob. Wiszniowski, 2002).  

Pomimo skupienia się tych rodzajów marketingu na środowisku społecznym, potrzeby rynku 

politycznego i organizacji non-profit wymusiły inną adaptację reguł marketingowych. 

Zarówno marketing polityczny, jak i społeczny, mają na celu zwiększenie komfortu życia 

społeczeństwa. Do skutecznego działania potrzebują także informacji zwrotnej od odbiorców, 

dotyczącej ich postaw, jak i uczuć związanych z samą organizacją. W marketingu mix 

wspólne są tylko: element ceny, odnoszący się do kosztów psychologicznych poniesionych 

przez klientów (Maison, Maliszewski, 2002; Cwalina, Falkowski, 2006) i produkt, który 

w obu przypadkach może być rozumiany jako organizacja (Prochenko, Izdebski, 2008; 

Wiszniowski, 2000). W przypadku podziału konsumentów, wspólną cechą jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na segmentację psychograficzną. Pozycjonowanie natomiast w zasadzie 

nie różni się we wszystkich omawianych rodzajach marketingu – gospodarczym, społecznym 

i politycznym (Cwalina, Falkowski, 2006; Maison, Maliszewski, 2002). 
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2. Perswazyjne oddziaływanie komunikatów lękowych 

Celem reklamy jest zmiana postawy jej odbiorcy na przychylną reklamowanej marce 

lub usłudze oraz nakłonienie go do konkretnego zachowania (Maison, Maliszewski, 2002). 

W psychologii postawę definiuje się jako „trwałą ocenę – pozytywną bądź negatywną – ludzi, 

obiektów i pojęć” (Aronson, Wilson, Akert, 1997, s.313). Na postawę składają się trzy 

komponenty: komponent emocjonalny, który przejawia się w reakcjach emocjonalnych 

dotyczących przedmiotu postawy, komponent poznawczy, czyli towarzyszące przedmiotowi 

postawy myśli i przekonania oraz komponent behawioralny, czyli zachowanie względem 

obiektu postawy (Aronson, Wilson, Akert, 1997). Na te wymienione elementy starają się 

wpłynąć twórcy reklam używając różnych strategii komunikacyjnych, takich jak na przykład: 

żart i ironia, czy wykorzystywanie wizerunku sławnych osób ze świata mediów. 

Innym używanym przez twórców reklam sposobem wpływu są reklamy szokujące 

(shockvertising), wykorzystujące motywy powszechnie uważane za ryzykowne, wzbudzające 

mieszane uczucia. Używa się w nich z reguły obszarów tematycznych związanych 

z pornografią i seksem, zaskoczeniem, ale i obrzydliwościami, strachem i przemocą – często 

na granicy dobrego smaku (Konieczna, 2010). Shockvertising posługuje się często bodźcami 

wywołującymi negatywne emocje u odbiorcy reklamy. Projektanci reklam niejednokrotnie 

wzbudzaniem takich emocji się interesują ponieważ, co potwierdziły liczne badania, wydają 

się być one skuteczne w strategiach marketingowych (Falkowski, Tyszka, 2009). Jednak tylko 

umiejętne manipulowanie negatywnymi emocjami przynosi zamierzony skutek. Najbardziej 

intrygujące z używanych w reklamach emocji negatywnych jest doświadczenie lęku. 

 

2.1. Optymalne natężenie emocji negatywnych w przekazie reklamowym 

Mimo, iż wywoływanie negatywnych emocji jest powszechnie stosowaną metodą 

wpływu, istnieją wątpliwości czy rzeczywiście jest ona skuteczną formą zmiany postaw. 

Teorie psychologiczne przestrzegają przed odwoływaniem się do silnych, nieprzyjemnych 

emocji, gdyż ich wzbudzenie może odnieść skutek odwrotny do zamierzonego. Badania 

dotyczące emocji negatywnych w reklamie a efektywnością perswazji przynoszą 

niejednoznaczne odpowiedzi. Wiele badań ukazuje zarówno zwiększanie, jak i obniżanie 

skuteczności reklamy pod wpływem różnego natężenia negatywnych emocji 

(Maison, Maliszewski, 2002), chociaż większość z nich zdaje się potwierdzać, 

że ich wywołanie zwiększa perswazyjność komunikatu (Maliszewski, 2005). 

Jedno z podejść zakłada, że reklama będzie tym skuteczniejsza, im bardziej intensywne 

będą emocje, czyli im większe jest zagrożenie, tym bardziej ludzie chcą go unikać. 
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Jak stwierdził Tanner (za Maliszewski, 2005), negatywne emocje wywołują u odbiorcy 

nieprzyjemny stan pobudzenia, który osoba będąca pod wpływem bodźców reklamowych 

będzie chciała zredukować, podejmując działania wskazane przez reklamę.  

Kolejna teoria dotycząca intensywności emocji negatywnych w reklamie mówi 

o większej skuteczności przekazów wzbudzających emocje słabe. Jej wyjaśnieniem 

jest hipoteza defensywnego unikania, przewidująca mniejszą skuteczność reklam 

wzbudzających silne emocje, ponieważ aktywizują one mechanizmy obronne, 

takie jak odrzucenie czy wypieranie przekazu, czego empiryczne potwierdzenie uzyskali 

Janis i Fashbach (za Maliszewski, 2005) w badaniu dotyczącym profilaktyki jamy ustnej. 

Oba te podejścia są jednak krytykowane jako nieskuteczne. Reklama odwołująca się 

do silnych emocji sprzyja koncentracji na redukowaniu doświadczanego napięcia 

emocjonalnego zamiast na myśleniu o zmianie zachowań, natomiast reklama wzbudzająca 

słabe emocje jest z kolei niewystarczająco angażująca do przetwarzania informacji 

dotyczących własnego zachowania (Maliszewski, 2005). Dlatego też, kolejna teoria połączyła 

wyniki badań uzyskane w opisywanych powyżej dwóch podejściach. Jej twórcą był Janis 

(za Maliszewski, 2005), który uważał, że istnieje krzywoliniowy związek pomiędzy 

natężeniem negatywnych emocji a skutecznością reklamy, co graficznie przedstawia 

rysunek 3. 

 

Rysunek 3. Model krzywoliniowy skuteczności reklamy lękowej (za Maison, 

Maliszewski, 2002, s.34) 
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to bezpośrednio od poziomu zagrożenia, jakie odczuwa odbiorca reklamy. Gdy jest on niski, 

ma przekaz ma ograniczoną efektywność, ponieważ niewystarczająco angażuje osoby 

oglądające reklamę. Wraz ze wzrostem poziomu zagrożenia, wzrasta zarówno siła lęku, 

jak i siła wpływu komunikatu na zachowanie i postawę. Kiedy natomiast poziom zagrożenia 

jest zbyt duży, spada jego zdolność wpływu na postawę, gdyż uwaga odbiorcy skupia się 

nie na zmianie zachowania, a na zagrożeniu. Dodatkowo zwiększa się ryzyko zniekształcenia 

informacji przez odbiorcę, a w rezultacie – odrzucenie przekazu (Maison, 

Maliszewski, 2002). 

Inne podejście skupia się nie na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, które z emocji 

są bardziej skuteczne – te słabsze czy te silniejsze – ale na znalezieniu takich czynników, 

które zwiększą skuteczność komunikatów zawierających dowolne natężenie emocji 

negatywnych. Rezultaty badań co do nasilenia nieprzyjemnych emocji nie są jednoznaczne, 

natomiast używanie dodatkowych elementów – jak podanie wskazówek jak radzić sobie 

z napięciem wzbudzonym przez reklamę czy odniesienie przekazu do Ja lub Innych – 

zwiększają skuteczność reklam (Maliszewski, 2005). 

Najważniejsze wydaje się jednak umiejętne przełożenie wiedzy twórców reklam 

na konkretne sytuacje tak, aby wzbudzić optymalny poziom emocji dla konkretnej reklamy. 

Siła emocji powinna bezpośrednio zależeć od problemu poruszanego w reklamie. Większe 

uzasadnienie wykorzystania silnych negatywnych emocji jest wtedy, kiedy skutki danego 

zachowania mogą być bardziej przerażające. Kiedy mamy do czynienia z problemami, 

których skutki, choć być może poważne, nie są aż tak tragicznie, wykorzystywanie zbyt 

silnych emocji w przekazie reklamowym będzie nieodpowiednie, a w najgorszym razie 

może nawet rozśmieszyć zamiast wywołać zmianę postaw u odbiorców (Maison, 

Maliszewski, 2002). Ponadto, zdaniem Tannera, Hunta i Epprighta (za Cwalina, 

Falkowski, 2006) ważna w reklamie lękowej jest obecność trzech składników: prezentacja 

zagrożenia, przyczyna zagrożenia oraz sposób jego usunięcia. 

 

2.2. Charakterystyka reklam lękowych 

„Założenie, że komunikaty wzbudzające strach są dobrym sposobem na spowodowanie 

zmiany postawy, jest powszechne” (Aronson, Wilson, Akert, 1997, s.325). Powyższa 

przesłanka powstała być może w związku z tym, iż większość badań wykazała, że strach 

zwiększa skuteczność przekonywania. Jednak, postawa może się zmienić nie pociągając 

za sobą żadnych dalszych działań, ponieważ trudno jest zrozumieć mechanizm samego 

zachowania następującego po komunikacie perswazyjnym (Dabbs, Leventhal, 2002). 
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Leventhal (za Dabbs, Leventhal, 2002) w wykazał istnienie zależności między wzrostem 

strachu a ilością zmian w zachowaniu. Jednak zależność ta zaistniała jednak na poziomie 

słabej tendencji. Z kolei, Janis i Feshbach (za Dabbs, Leventhal, 2002) stwierdzili odwrotną 

zależność między zmianą zachowania a poziomem lęku. Natomiast, Singer (za Dabbs, 

Leventhal, 2002) w ogóle nie stwierdził efektu głównego strachu. Z tych rozbieżnych 

rezultatów badań wynika, iż decydującą rolę w perswazyjności przekazu lękowego odgrywać 

powinno znaczenie zachowania, które ma za zadanie zalecać przekaz przekonujący (Dabbs, 

Leventhal, 2002). Jeżeli zalecenia przedstawione w reklamie mogą skutecznie zapobiec 

niebezpieczeństwu, wówczas ludzie nie mają problemu z przyjmowaniem go w miarę 

rosnącego strachu. Zalecenia nieskuteczne mogą natomiast odrzucać, albo reagować na nie 

negacją. Dzieje się tak, ponieważ wzbudzenie strachu może być odbierane jako zagrożenie, 

w konsekwencji którego odbiorcy reklamy negatywnej będą dążyć do jego redukcji. 

Wzbudzony strach może jednak ułatwiać bądź utrudniać zmianę wskutek strategii centralnej. 

Ludzie, którzy odczuwają strach, chcą zredukować swoje poczucie dyskomfortu. Jeżeli 

komunikat będzie dawał wskazówki dotyczące skutecznego radzenia sobie z zagrożeniem, 

będą oni dokładnie analizować jego treść, a przez to zmieniać swoje postawy poprzez 

strategię centralną. Jeśli komunikat zawiera bodziec lękowy, ale nie daje żadnych wskazówek 

– wówczas odbiorcy reklamy będą skupiać uwagę tylko na wskazówkach peryferycznych, 

czyli charakterystyce powierzchniowej reklamy (Aronson, Wilson, Akert, 1997). Jak dowiedli 

Leventhal i Watts (za Dabbs, Leventhal, 2002), kiedy odbiorcy komunikatu przestraszą się 

samego zachowania związanego z zaleceniami, również nastąpi odrzucenie komunikatu. 

Kolejnym czynnikiem różnicującym efektywność reklam lękowych jest odwoływanie 

się do faktów bądź uczuć. Okazuje się, że na postawy ludzi można wpływać na różne 

sposoby: „W pewnych warunkach człowiek ulega logicznej analizie faktów, w innych – 

reaguje na odwoływania do obaw, nadziei i pragnień” (Aronson, Wilson, Akert, 1997, s.313). 

Na odbiór komunikatów lękowych wpływają niektóre czynniki osobowe. Płeć 

nie różnicuje ogólnej podatności na reklamę emocjonalną, natomiast zależy ona od tematu 

reklamy (Wilgocki, 2004). Jak się okazuje, na odbiór reklamy lękowej wpływ ma nasza 

opinia o sobie. Leventhal i współpracownicy (za Pratkanis, Aronson, 2003) odkryli, 

że wzbudzenie silnego strachu prawdopodobnie skłoni do działania zasugerowanego 

w reklamie, służącemu zmniejszeniu danego zagrożenia, głównie osoby z wysoką samooceną. 

Co ciekawe, osoby z niską samooceną po pewnym czasie będą zachowywały się podobnie 

do osób z pozytywną opinią o sobie, zazwyczaj nie podejmą jednak natychmiastowych 

działań. Dzieje się tak, ponieważ silny strach przytłacza osoby z niższym poczuciem własnej 



 22 

wartości. Jeżeli jednak nie jest konieczna szybka reakcja, to szansa, że zaczną działać 

zwiększa się, jeżeli komunikat naprawdę ich przerazi. Osoby o niskiej i wysokiej samoocenie 

zachowują się jednak podobnie, kiedy nadawcy komunikatu lękowego nie poinformują 

o możliwościach skutecznego zapobiegania zagrożeniu – nie zareagują na komunikat 

(Pratkanis, Aronson, 2003). Jednak w badaniu Dabbsa i Leventhala (2002) żadna 

ze zbadanych cech osobowości – podatność na choroby, umiejętność radzenia sobie 

z trudnościami oraz poziom lęku – nie miała istotnego wpływu na poddanie się sugestii 

występującej w lękowym materiale informacyjnym. 

Mimo trudności w znalezieniu optymalnego natężenia emocji lęku w reklamach, 

przy tworzeniu kampanii marketingowych należałoby uwzględnić tak cechy indywidualne 

odbiorców i grupy docelowej, jak i rodzaj instytucji chcącej się zareklamować. Konkludując, 

mimo występujących tendencji, różnice osobowościowe nie pełnią istotnej roli w odbiorze 

reklamy. 

 

2.3. Lęk w reklamie społecznej i politycznej 

W shockvertisingu społecznym bazuje się na negatywnych emocjach. Głównym 

zadaniem szoku jest wywołanie strachu oraz zwrócenie uwagi odbiorcy na reklamę. Patrząc 

przez pryzmat piramidy potrzeb Maslowa (Konieczna, 2010), shockvertising odwołuje się 

do najniższych poziomów zaproponowanej przez niego piramidy, co graficznie ilustruje 

rysunek 4. 

 

Rysunek 4. Piramida potrzeb Maslowa a kreacja w reklamie społecznej 

(za Konieczna, 2010, s.165) 
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Oglądając szokujące reklamy społeczne, ludzie boją się, że ich podstawowe życiowe 

potrzeby nie zostaną zaspokojone. Na wyższych poziomach lepiej działa racjonalna reklama 

społeczna, odwołująca się do empatii i potrzeby pomocy (Konieczna, 2010). Można 

więc wnioskować, że nie należy stosować elementów wzbudzających silny strach 

w przypadku reklam kierowanych do uczuć wyższych odbiorcy. Uczucia niższe bowiem 

odwołują się bezpośrednio do danej osoby oraz jej najbliższego otoczenia. „Lęk, strach, 

niepokój towarzyszy głównie kampaniom społecznym kierowanym do osób, które mają 

podjąć działania dla własnego dobra” (Karwacka, 2010, slajd 58). Chcąc wzbudzić w ludziach 

zachowanie pożądane, takie jak pomoc finansowa potrzebującym czy postępowanie chroniące 

środowisko naturalne, powinno kłaść się nacisk na racjonalne przekonanie o jego słuszności. 

Można również odnieść się do innej emocji niż lęk, czyli wywoływania współczucia 

(Karwacka, 2010) 

Porównując polski shockvertising z zagranicznym można zauważyć znaczące różnice. 

Tematyka polskich reklam szokujących ma wiele tematów tabu. Dotyczy ona głównie 

problemu pijanych kierowców, przemocy domowej oraz znęcania się nad zwierzętami. 

To z kolei grupę docelową tych reklam ogranicza głównie do ludzi młodych, miłośników 

przyrody i rodzin z problemami. Za granicą shockvertising ma niewiele tematów tabu, a grupą 

docelową jest praktycznie każda grupa społeczna, przez co reklamowanie problemów 

społecznych jest bardziej efektywne (Konieczna, 2010). To również ogranicza efektywność 

społecznych reklam szokujących w Polsce. 

Nie należy jednak stosować szoku w każdej reklamie społecznej tylko po to, 

aby zwrócić uwagę odbiorców. Pratkanis i Aronson (2003) twierdzą, iż decyzja dotycząca 

użycia apelu wzbudzającego strach w reklamie powinna być uzasadniona. Nie należy bowiem 

zaciemniać problemu emocją. Lęk powinien służyć tylko ostrzeganiu adresatów 

przed potencjalnym niebezpieczeństwem. W innym przypadku reklamowana organizacja 

jest w niebezpieczeństwie spadku jej wiarygodności. 

Najczęściej występującą formą służącą promowaniu kandydatów na urzędy polityczne 

jest reklama telewizyjna, przez co poświęcone jest jej najwięcej uwagi w literaturze 

przedmiotu. Szczególne miejsce w telewizyjnych kampaniach wyborczych zajmują reklamy 

negatywne (Cwalina, Falkowski, 2006).  

Najbardziej znaną reklamą lękową jest amerykański spot powstały w 1964 roku. Lyndon 

Johnson, kandydat na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych startujący z ramienia Partii 

Demokratycznej, wpływał w czasie kampanii na wyborców za pomocą serii telewizyjnych 

filmów reklamowych, przedstawiających swojego przeciwnika jako zwolennika użycia broni 
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jądrowej. Najważniejszy okazał się jednak spot produkcji Tony’ego Schwatza zatytułowany 

„Stokrotka”. Choć wyemitowany tylko jeden raz, praktycznie przesądził o wyniku wyborów. 

Reklama przedstawiała małą dziewczynkę, która liczyła do dziesięciu obrywając płatki 

stokrotki, stopniowo jej głos przejmował głos spoza kadru, by chwilę później na ekranie 

pojawiła się chmura o kształcie grzyba atomowego. Skuteczność reklamy była tak duża, 

ponieważ powiązała strach przed wojną nuklearną z rywalem – Barrym Goldwaterem, 

a następnie jako sposób uniknięcia tego zagrożenia podawała głosowanie na Johnsona 

(Cwalina, Falkowski, 2006; Pratkanis, Aronson, 2003). 

Kolejnym popularnym przykładem lękowej kampanii politycznej jest kampania 

George’a Busha z 1988 roku (Aronson, Wilson, Akert, 1997). Mimo początkowej drugiej 

pozycji w sondażach przedwyborczych, wyniki wyborów przyniosły mu zwycięstwo. Michael 

Dukakis, jego rywal, był ówczesnym gubernator stanu Massachusetts. Akurat w tym stanie 

doszło do ucieczki skazańca, który w ramach programu udzielania urlopów więźniom został 

wypuszczony z więzienia na jakiś czas przed upływem wyroku. Ów zbieg, Willie Horton, 

w innym stanie (Maryland), zgwałcił kobietę i zranił jej partnera. Ta sytuacja pozwoliła 

Bushowi na wielokrotne oskarżanie w audycjach telewizyjnych swojego rywala o zbytnią 

łagodność dla przestępców. Wydrukował również ulotki ukazujące twarz zbiegłego Hortona, 

oraz przestępców wychodzących i wychodzących z więzienia przez drzwi obrotowe. 

Mimo posłużenia się przez Dukakisa metodą faktów i liczb oraz racjonalnych tłumaczeń 

o skuteczności udzielania urlopów, wyniki wyborów ukazały nieskuteczność takiej perswazji. 

Stało się tak, ponieważ ludzie obawiający się o bezpieczeństwo swoje i bliskich, nie chcą 

słuchać o faktach, a rozproszyć wątpliwości (Aronson, Wilson, Akert, 1997).  

Analizy dotyczące politycznych reklam lękowych wskazują, że ich skuteczność rośnie 

wraz z wywoływanym u odbiorców lękiem. Jednak wzbudzony strach może ułatwiać bądź 

utrudniać zmianę wskutek strategii centralnej. W związku z tym, że ludzie, którzy odczuwają 

strach, chcą zredukować swoje poczucie dyskomfortu można oczekiwać, że oddadzą głos na 

kandydata bądź partię mogącą zapobiec zagrożeniu (Aronson, Wilson, Akert, 1997). Uwagę 

zwraca jednak fakt, iż opisane powyżej komunikaty polityczne o nacechowaniu lękowym 

były skuteczne, ponieważ odwoływały się do bezpieczeństwa odbiorców i ich najbliższych. 
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3. Uczucie lęku i strachu a kształtowanie postaw i zachowań 

Odczuwanie emocji negatywnych, takich jak lęk i strach, może mieć różny wpływ 

na przetwarzanie informacji. Prawem obrazującym powiązanie poziomu pobudzenia 

ze sprawnością działania jest zależność odkryta w 1908 roku przez Yerkesa i Dodsona 

(za Pertyński, 2008), graficznie przedstawiona na rysunku 5. Odnosi się ona do tego, 

iż istnieje bezpośredni związek między pobudzeniem emocjonalnym a wykonaniem zadania 

czy przetworzeniem danej informacji. Dla wykonania każdego zadania istnieje optymalny 

poziom pobudzenia, przy którym zadanie to jest wykonywane najlepiej. Zarówno niższy, 

jak i wyższy poziom pobudzenia znacznie utrudnia sprawność wykonania zadania 

(Wojciechowski, 2008). 

Rysunek 5. Pierwsze prawo Yerkesa-Dodsona (za Pertyński, 2008, s.103) 

 

 
Z kolei, drugie prawo stworzone przez Yerkesa i Dodsona, graficznie przedstawione 

na rysunku 6, stanowi, że im bardziej wymagające jest zadanie związane z przetwarzaniem 

informacji, tym silniej poziom pobudzenia oddziałuje na sprawność jego wykonania 

(Pertyński, 2008). 
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Rysunek 6. Drugie prawo Yerkesa-Dodsona (za Młynarczyk, 2011, s.1) 

 
Zadania łatwe są dobrze wykonywane nawet wtedy, gdy poziom pobudzenia 

emocjonalnego jest bardzo wysoki, natomiast wykonywanie zadań trudnych jest szybko 

upośledzane przez wysoki poziom pobudzenia (Wojciechowski, 2008). 

W odniesieniu do obu praw kluczowe znaczenie dla modyfikacji zachowania 

ma wzbudzenie odpowiedniego poziomu pobudzenia, co często wiązane jest z lękiem, 

jako emocją, która ma znaczny potencjał mobilizacyjny, o ile jego nasilenie nie przekroczy 

pewnej wartości krytycznej. W takiej sytuacji, lęk – zgodnie z pierwszym prawem 

Yerkesa-Dodsona – będzie raczej hamował podjęcie określonych działań. 

 

3.1. Strach i lęk jako procesy emocjonalne 

Zdaniem niektórych badaczy nie istnieje różnica między strachem a lękiem, najnowsze 

ujęcie traktuje je jednak jako dwie odrębne emocje (Franken, 2004). Lęk, zdaniem Gasiula 

(2007), powszechnie traktowany jest jako proces złożony z czterech składników. Pierwszym 

z nich jest składnik poznawczy, który obejmuje oczekiwania co do możliwości pojawienia się 

pewnego zagrożenia. Drugi, somatyczny, dotyczy zmian spowodowanych działaniami 

autonomicznego układu nerwowego (jak na przykład przyspieszona akcja serca) 

oraz odmiennej ekspresji zawierającej się w zmianach postawy ciała czy mimiki twarzy. 

Składnik emocjonalny dotyczy odczuć wewnętrznych, a składnik behawioralny 

jest przyczyną zachowań typu ucieczka lub walka. 

Według systemu klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV z 1994 roku, 

lęk to „trwożne przewidywanie przyszłych zagrożeń lub nieszczęść, któremu towarzyszą 

uczucia dysforyczne lub somatyczne objawy napięcia” (za Öhman, 2005, s.720). 

W przedstawionych poniżej koncepcjach nie ma zgodności co do przyczyn powstawania lęku, 
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natomiast strach zdaniem wszystkich badaczy ma charakter pobodźcowy. Werka i Zagrodzka 

(2009) strach definiują jako emocję powstającą w odpowiedzi na określone 

niebezpieczeństwo, a jego doznanie wiążą z realnie istniejącą przyczyną. Natomiast lęk 

traktują jako emocję pozbawioną obiektu, nie mającą bezpośredniego związku z bólem 

czy innym czynnikiem awersyjnym. 

Takie podejście jest zgodne z koncepcją Epsteina (za Werka, Zagrodzka, 2009, s.19), 

w której strach rozumiany jest jako „silna negatywna emocja, spowodowana bodźcem 

awersyjnym, która wywołuje szereg reakcji fizjologicznych, służących lepszemu 

przystosowaniu funkcji ustrojowych do działającego bodźca, a także odpowiedzi 

behawioralnych umożliwiających uniknięcie zagrożenia (reakcja unikania) lub skrócenie 

czasu jego działania (reakcja ucieczki)”. W ujęciu tym, lęk traktowany jest jako wynik 

strachu, po którym nie nastąpiła ucieczka, czyli jest stanem nieukierunkowanego pobudzenia 

następującego po spostrzeżeniu zagrożenia (Öhman, 2005). Jednak zdaniem Öhmana (2005) 

istnieje typ lęku bardziej podstawowy niż ten, wskazany przez Epsteina, wynikający z braku 

możliwości unikania. Wywołany jest on przez mechanizmy nieuświadamiane, będąc stanem 

„nieukierunkowanej reakcji alarmowej”, mijającym po skierowaniu uwagi na bodziec, który 

przeduwagowo wywołał lęk. 

Z kolei, White i Depue (za Franken, 2005) traktują strach zgodnie z podejściem 

ewolucyjnym, jako system emocjonalny, który reaguje na bodźce sygnalizujące fizyczną karę, 

jaką jest odczuwanie bólu. Natomiast lęk definiują oni jako system emocjonalny wrażliwy 

na szereg sytuacji związanych z takimi odczuciami jak: niepewność, porażka, porównania 

społeczne czy negatywna ocena własnej wartości. Uważają oni, że funkcją strachu 

jest zapewnienie zwiększenia szans na przetrwanie, a lęk pomaga w adaptacji jednostki 

do środowiska społecznego. 

 

3.2. Wpływ lęku na procesy poznawcze i uwagowe 

 Przedstawione poniżej teorie świadczą o wpływie negatywnych emocji na odbiór 

informacji z otoczenia. Najpierw opisane zostaną koncepcje pokazujące możliwe 

konsekwencje odczuwania lęku na procesy poznawcze, następnie przedstawiona zostanie 

zależność pomiędzy emocją lęku a tendencyjnością funkcjonowania uwagi. 
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3.2.1. Wpływ lęku na przebieg i jakość procesów poznawczych 

Badanie przeprowadzone przez Forgasa (2005) dotyczące konstruktywnego 

przetwarzania poznawczego, miało na celu sprawdzić, jaki wpływ na ocenę prośby 

kierowanej do osoby badanej mają odczuwane przez nią emocje. Studenci, po wejściu 

do biblioteki, byli wprawiani w dobry lub zły nastrój za pomocą oglądanych przez nich 

obrazków lub czytanych tekstów. Następnie każdy ze współpracowników badacza, udając 

studenta, prosił osobę badaną o kilka arkuszy papieru potrzebnych mu do dokończenia pisania 

swojej pracy. Prośby te były zarówno uprzejme, jak i nieuprzejme bądź pośrednie, a reakcje 

badanych były rejestrowane. Następnie uczestnicy badania byli informowani o tym, że prośba 

była zainscenizowana i mieli za zadanie ocenić swoje spostrzeżenia i zapamiętane odczucia 

względem prośby i osoby proszącej o przysługę. Wyniki badania ujawniły wzorzec zachowań 

zgodny z nastrojem badanych studentów. Osoby, które miały negatywny nastrój wzbudzony 

poprzez obrazki i teksty formułowały negatywne i krytyczne oceny prośby oraz były mniej 

skłonne ją spełnić niż osoby będące w dobrym humorze. Gotowość do spełnienia prośby 

u osób z wywoływanym negatywnym nastrojem była większa, kiedy komunikat 

był nieuprzejmy lub pośrednio uprzejmy, co uwidacznia lepszy odbiór treści negatywnej 

przy negatywnym pobudzeniu. Zgodnie z teorią Clarka i Isen (za Forgas, 2005) działo się tak, 

ponieważ jednym z najistotniejszych celów w życiu codziennym jest dążenie do utrzymania 

odpowiedniego pozytywnego bilansu nastrojów. Powoduje to stosowanie przez ludzi wielu 

„codziennych” strategii behawioralnych i poznawczych, a jedną z nich jest wybiórcze 

nastawienie na informacje niezgodne z nastrojem. 

Beck (za Franken, 2005) uważa, że zniekształcenie przetwarzanych informacji 

napływających ze środowiska może być spowodowane negatywnym afektem związanym 

z lękiem. Twierdzi on także, iż powstające w ten sposób negatywne schematy wpływają 

na przyszłe przetwarzanie informacji przez człowieka. Ponadto, na co zwraca uwagę Öhman 

(2005, s.740), „procesy poznawcze determinowane nieświadomą stronniczością odgrywają 

ogromną rolę w interpretacji zagrożenia, w wolicjonalnej ocenie bodźca i w rozważaniach 

na temat możliwości reagowania”. 

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zakodowanie informacji w sytuacji lękowej 

jest sposób zapamiętania informacji. Przetwarzanie informacji może być płytsze lub głębsze: 

płytkie oznacza przetworzenie jedynie fizycznych cech bodźca, przetwarzanie głębokie 

natomiast wiąże się z analizą znaczenia prezentowanego bodźca (Aronson, Wilson, 

Akert, 1997). Niektórzy badacze uważają, że zadania nie prowokujące do zbyt głębokiego 

przetworzenia zwiększają utrwalenie prezentowanego materiału w sytuacjach lękowych. 
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Dzieje się tak, ponieważ możliwy jest wówczas wpływ czynników emocjonalnych na proces 

kodowania informacji zgodnych ze stanem psychicznym osób badanych (Holas, 

Brzezicka, 2009).  

Wydaje się, że poza głębokością kodowania istotną rolę odgrywa również rodzaj 

pamięci, co podsumowuje tabela 2. 

 

Tabela 2. Głębokość kodowania i rodzaj pamięci a zapamiętanie informacji związanej 

z bodźcem zagrażającym (na podstawie Holas, Brzezicka, 2009) 

 

Pamięć jawna jest bardziej różnicowana przez płytkie/głębokie przetwarzanie informacji 

niż pamięć niejawna. Płytsze kodowanie w pamięci jawnej powoduje lepsze zapamiętanie 

informacji pomimo występującego bodźca zagrażającego. Natomiast dla pamięci niejawnej, 

odwołującej się do podświadomości, bodźce zagrażające zdają się mieć taki sam wpływ 

niezależnie od poziomu kodowania informacji (Holas, Brzezicka, 2009). 

 

3.2.2. Sytuacje zagrażające a przebieg procesu uwagi 

Przetwarzanie informacji zgodnych z nastrojem jest także przedmiotem badań 

nad procesem uwagi. Zdaniem Holas i Brzezickiej (2009, s.161) istnieje „szereg dowodów, 

wskazujących na to, że bodźce sygnalizujące zagrożenie automatycznie przyciągają uwagę, 

czego efektem są krótsze czasy detekcji bodźców lękotwórczych pośród tłumu innych 

bodźców”. Jednak Williams (za Holas, Brzezicka, 2009) zaproponował koncepcję, w której 

lęk ma tendencyjność spójną z nastrojem, występującą na wczesnych automatycznych etapach 

przetwarzania. W związku z tym, jeszcze przed uświadomieniem sobie bodźca dochodzi 

do ukierunkowania uwagi. Strukturalne charakterystyki bodźca mają więc istotny wpływ 

na kodowanie informacji - osoba będzie preferencyjnie przetwarzać treści zgodne 

z nastrojem, co prowadzi do występowania zniekształceń w zapamiętanym komunikacie. 

Zatem, zarówno w przypadku procesu kodowania, jak i procesu uwagowego, lęk zniekształca 

je w zależności od nastroju osoby przetwarzającej daną informację. 

Poza procesami orientacyjnymi, zdaniem Posnera (za Holas, Brzezicka, 2009), 

zniekształcenia uwagi w lęku zależą od czynności realizowanych przez funkcje wykonawcze 

Głębokość kodowania \ Rodzaj pamięci Jawna Ukryta 

Płytkie Lepsze zapamiętanie 

Głębokie Gorsze zapamiętanie 

Zapamiętanie niezależne  

od rodzaju głębokości kodowania 
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związanych z odwracaniem uwagi od bodźca zagrażającego. Sugeruje to możliwość 

zniekształcenia uwagi pod wpływem lęku nie tylko na wczesnych, ale i na późnych etapach 

przetwarzania informacji.  

Pomimo teorii traktujących lęk jako przyciągający uwagę na poziomie podprogowym, 

wyniki metaanalizy przeprowadzonej przez Bar-Haima (za Holas, Brzezicka, 2009) pokazały, 

że w większości badań materiał bodźcowy o charakterze lękorodnym nie przyciągał uwagi 

osób nielękowych bardziej niż materiał neutralny. Zwraca to uwagę na odmienność działania 

procesów uwagowych u osób z inną lękowością jako cechą. Nieznane są jednak siły bodźców 

lękowych, które mogły mieć wpływ na wynik tej metaanalizy. Osoby o niskim i wysokim 

natężeniu lęku różnicuje bowiem wartość progowa, po której następuje przełączenie w tryb 

czujności lub uwrażliwienia na niektóre cechy bodźców zagrażających (Macintosh, Hoppitt, 

2009). Kostler (za Macintosh, Hoppitt, 2009) sugeruje, że rolę w procesach uwagowych 

mogą odgrywać także poziom lęku i wielkość zagrożenia. Mogg i Bradley (za Macintosh, 

Hoppitt, 2009) uwzględnili te elementy w swoim poznawczo-motywacyjnym modelu, 

składającym się z systemu oceny walencji oraz uruchamianego później systemu wyboru 

zadań, ukazanymi na rysunku 7. 

 

Rysunek 7. Poznawczo-motywacyjne ujęcie tendencyjności leżących u podłoża lęku 

autorstwa Mogg i Bredleya (za Macintosh, Hoppitt, 2009, s. 119) 

 
Model Mogg i Bredleya (za Macintosh, Hoppitt, 2009) uwzględnia wiele różnorodnych 

czynników, które mogą wpływać na subiektywną ocenę zagrożenia. Składają się na nią: 

poziom lęku jako cechy, rodzaj bodźca, kontekst sytuacyjny, doświadczenia osoby, 

jej biologiczna gotowość do działania oraz wielkość doświadczanego lęku jako stanu. 
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Rysunek 8 przedstawia to, w jaki sposób wartość bodźca zagrażającego może wpływać 

na czujność/unikanie. 

 

Rysunek 8. Hipotetyczna zależność pomiędzy tendencyjnością funkcjonowania uwagi 

a subiektywną wartością zagrażającą bodźca (Macintosh, Hoppitt, 2009, s.120) 

 
Reakcja osoby zależna jest od subiektywnej oceny bodźca zagrażającego. Jeżeli jest on 

oceniany jako mało bądź umiarkowanie zagrażający, wówczas reakcją jest unikanie. Polega 

ono na odwracaniu uwagi od stresora, czyli na pomijaniu, wypieraniu i zaprzeczaniu 

wszelkim informacjom dotyczącym wydarzenia. Osoba może również celowo zająć się inną, 

niestresującą czynnością. Jeżeli natomiast bodziec odbierany jest jako bardzo zagrażający, 

następuje koncentracja uwagi na stresorze. Osoba będzie wtedy poszukiwać, gromadzić 

i przetwarzać informacje dotyczące wydarzenia stresowego (Macintosh, Hoppitt, 2009). 

Podsumowując, lęk ma wpływ na występowanie zniekształceń w zapamiętaniu 

informacji, a ich wielkość zależna jest również od takich czynników jak lękowość danej 

osoby, kontekst sytuacyjny oraz rodzaj i siła bodźca zagrażającego. 
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4. Pytanie badawcze i hipotezy 

Przedstawione analizy teoretyczne dotyczące specyfiki działań marketingowych 

w środowisku społecznym i politycznym oraz perswazyjności komunikatów apelujących 

do lęku pozwalają na postawienie jednego pytania badawczego i trzech hipotez: 

P1. Czy perswazyjność reklamy będzie zależała od jej drastyczności reklamowego oraz 

czy wpływ na nią będzie miała płeć badanych i poziom ich zainteresowania ekologią? 

H1. Plakat z krwią będzie oceniany jako bardziej drastyczny niż jego wersja bez krwi. 

Na zależność tą nie będzie istotnie wpływać ani płeć badanych, ani ich zainteresowanie 

ekologią. 

H2. Organizacja społeczna będzie oceniania wyżej niż partia polityczna. Oceny te będą 

ponadto wyższe przy plakacie z krwią niż bez krwi oraz u osób bardziej niż mniej 

zainteresowanych ekologią, a płeć badanych nie będzie na nie wpływać istotnie. 

H3. Ustosunkowanie emocjonalne w stosunku do organizacji społecznej będzie bardziej 

pozytywne niż do partii politycznej. Przy czym, będzie ono wyższe przy plakacie z krwią 

niż bez niej oraz u osób bardziej niż mniej zainteresowanych ekologią. Płeć badanych 

nie będzie na nie wpływać istotnie. 

 

5. Metodologia badań eksperymentalnych 

W celu weryfikacji hipotez badawczych zaprojektowane zostały badania 

eksperymentalne, które przeprowadzono poprzez Internet w marcu i kwietniu 2012 roku. 

 

5.1. Osoby badane 

W badaniu wzięło udział 214 osób, lecz z uwagi na ograniczenie wiekowe (od 18 lat) 

6 z nich zostało wyłączonych z analiz. Ostatecznie badana próba składała się z 208 osób 

w wieku od 18 do 30 lat (M=23,8, SD=2,5). Z uwagi na wykształcenie, najliczniejszą grupę 

stanowili studenci (n=124). Ponadto, 54 osoby miały wykształcenie wyższe, 28 – średnie, 

a jedna – podstawowe. 

Zainteresowanie badanych polityką, mierzone na skali 7-punktowej, było 

na przeciętnym poziomie (M=4,1, SD=1,4). Lewicową lub raczej lewicową orientację 

ideologiczną deklarowało, odpowiednio: 20 i 66 badanych. Poglądy centrowe 

charakteryzowały 82 uczestników eksperymentu. Natomiast, orientację prawicową lub raczej 

prawicową wskazało, odpowiednio: 13 i 27 badanych.  

Z uwagi na manipulację eksperymentalną rodzajem pokazywanej reklamy oraz 

organizacją, która była jej sponsorem, osoby badane zostały losowo podzielone na cztery 
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grupy. Reklamę partii politycznej oceniało 103 badanych, w tym 53 osoby widziały wersję 

plakatu z krwią (38 kobiet i 15 mężczyzn), 50 osób wersję bez krwi (36 kobiet 

i 14 mężczyzn). Reklamę kampanii społecznej oceniało 105 badanych, 59 osób wersję z krwią 

(41 kobiet i 18 mężczyzn) i 46 wersję bez krwi (31 kobiet i 15 mężczyzn). 

 

5.2. Metoda badawcza i materiał bodźcowy 

Na początku eksperymentu wszystkie osoby badane zapoznawały się z krótkim 

wprowadzeniem dotyczącym tematyki badań – szeroko rozumianej ekologii. Zawierało ono 

informacje podkreślające, że ta dziedzina jest obecnie często podejmowana przez media, 

jak również przykuwa coraz większą uwagę tak społeczeństwa, jak i polityków, 

którzy modyfikują prawo, aby chronić środowisko naturalne, zabezpieczać prawa zwierząt, 

a także zachować różnorodność gatunków zwierząt i roślin występujących na świecie. 

Następnie badani proszeni byli o wypełnienie części wstępnej kwestionariusza, 

zawierającej pytania metryczkowe dotyczące: płci, wieku i wykształcenia. Ponadto, określali 

oni na skali siedmiostopniowej (gdzie 1 – „zdecydowanie nie interesuję się”, a 7 –

„zdecydowanie się interesuję”) to, w jakim stopniu interesują się problematyką ekologii oraz, 

na skali pięciostopniowej, swoje poglądy polityczne (1 – „lewicowe”, 3 – „centrowe”, 5 – 

„prawicowe”). 

Na koniec wstępnej części kwestionariusza, uczestnicy eksperymentu proszeni byli 

o określenie stopnia, w jaki m zgadzają się z sześcioma twierdzeniami dotyczącymi 

szczegółowych kwestii związanych z ekologią (skale 5-stopniowe, gdzie 1 – „zdecydowanie 

nie”, a 5 – „zdecydowanie tak”). Twierdzenia te dotyczyły: konieczności ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych, nawet kosztem spowolnienia rozwoju gospodarki; zaostrzenia kar 

za nieludzkie traktowanie zwierząt; ochrony polskiej przyrody, nawet kosztem inwestycji 

w drogi i autostrady; karania za handel zwierzętami, które są na wyginięciu, a także 

produktami z nich wytwarzanymi; wspierania inwestycji w surowce odnawialne 

przy jednoczesnym ograniczaniu tych, które są najbardziej zagrażające środowisku; 

oraz ograniczenia połowów ryb morskich, gdyż utrzymanie ich na obecnym poziomie grozi 

katastrofą ekologiczną. Z uwago na materiał bodźcowy istotne były jedynie odpowiedzi 

badanych odnoszące się do karania za handel zwierzętami, które są na wyginięciu, a także 

produktami z nich wytwarzanymi. Pozostałe itemy miały charakter buforowy. 

Następnie badani zapoznawali się z przygotowanym na potrzeby badania materiałem 

bodźcowym. Z uwagi na zawartą w nim manipulację eksperymentalną, byli oni losowo 

przydzieleni do jednej z  czterech grup. Materiał bodźcowy stanowił plakat, który, 
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jak sugerowano, ma być częścią kampanii promocyjnej nowej polskiej kampanii społecznej 

lub – w zależności od grupy – partii politycznej o nazwie Inicjatywa dla Polski. Plakat ten był 

zmodyfikowaną na potrzeby badania wersją materiału promocyjnego wykorzystywanego 

przez World Wide Fund for Nature (WWF) w kampanii na rzecz ochrony gatunków zwierząt 

będących pod ochroną poprzez nie kupowanie i nie importowanie pamiątek i produktów 

z nich wykonanych. Modyfikacja tego plakatu dotyczyła dwóch elementów, które stanowiły 

manipulację eksperymentalną. Pierwszym z nich była zmiana logo i nazwy organizacji 

firmującej ten materiał: nowa polska partia polityczna vs. pozarządowa organizacja 

ekologiczna, w obu przypadkach o tej samej nazwie i takim samym logo – Inicjatywa dla 

Polski. Druga manipulacja polegała na zachowaniu (zgodnie z oryginałem) śladów krwi 

lub na ich usunięciu. 

Po zapoznaniu się z materiałem bodźcowym wszyscy badani odpowiadali na ten sam 

zestaw pytań. Najpierw oceniali oni plakat na 15 antynomicznych skalach 7-stopniowych 

opartych na strukturze dyferencjału semantycznego (tendencyjny – obiektywny, nie podoba 

mi się – podoba mi się, użyteczny – nieużyteczny, nieskuteczny – skuteczny, zwyczajny – 

szokujący, nie wzbudza lęku – wzbudza lęk, niezrozumiały – jasny, nieprzemyślany – 

przemyślany, społecznie szkodliwy - społecznie korzystny, stonowany – agresywny, 

potrzebny – niepotrzebny, niewiarygodny – wiarygodny, nieszczery – szczery, odpychający – 

przyciągający, nieczytelny – czytelny). 

Po czym, na identycznie skonstruowanych 8 skalach oceniali oni organizację 

posługująca się plakatem (profesjonalna – amatorska, nowoczesna – zachowawcza, 

nieuczciwa – uczciwa, wiarygodna – niewiarygodna, agresywna – łagodna, silna – słaba, 

konwencjonalna – niekonwencjonalna, nieszczera – szczera). 

Kolejne pytanie dotyczyło określenia ustosunkowania emocjonalnego badanych wobec 

organizacji, którą wcześniej oceniali (partii bądź kampanii). Określali go posługując się 101-

punktowym termometrem uczuć, na którym zaznaczenie punktu bliżej lewej strony oznaczało 

stosunek negatywny, bliżej strony prawej – pozytywny, a punkt 50 – stosunek neutralny. 

Na koniec eksperymentu, badani odpowiadali ponownie na pytanie (skala 5-stopniowa)  

określające ich stosunek do konieczności surowego karania handlu zwierzętami, które 

są na wyginięciu i produktami z nich wytwarzanymi. 

Metodę badawczą i materiał bodźcowy zawiera załącznik 2. 
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5.3. Procedura badawcza 

Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu Internetu. Ankieta została umieszczona 

na płatnym serwisie Ankietka.pl. Po wejściu na stronę 

(http://www.ankietka.pl/ankieta/82006/praca-magisterska-katarzyna-ulatowska-od-18-do-30-

roku-zycia.html) osoba badana proszona była o kliknięcie w dowolny z czterech linków 

(wszystkie występowały pod nazwą „praca magisterska” i były wyświetlane w losowej 

kolejności), który przekierowywał osobę do jednego z czterech warunków 

eksperymentalnych. 

Do udziału w badaniu zachęcano przez portal społecznościowy Facebook. Gromadzone 

dane były automatycznie rejestrowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 

 

6. Wyniki eksperymentu 

W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych wykonane zostały analizy 

statystyczne przy wykorzystaniu pakietu STATISTICA 5.5 PL. 

Wszystkie analizy wykonano w układzie eksperymentalnym: 2 (organizacja: 

społeczna vs. partia)  2 (drastyczność plakatu: bez krwi vs. z krwią)  2 (płeć badanych: 

kobieta vs. mężczyzna)  2 (zainteresowanie ekologią: małe vs. duże). Pierwsze dwa czynniki 

stanowiły zmienne międzygrupowe i były przedmiotem wprowadzonej manipulacji 

eksperymentalnej. Natomiast płeć badanych i poziom ich zainteresowania ekologią stanowiły 

zmienne międzyosobowe. W przypadku poziomu zainteresowania badanych problematyka 

ekologii zostali oni podzieleni na dwie grupy w oparciu o ich odpowiedzi w tej kwestii: 

mało zainteresowani (n=117; odpowiedzi odpowiadające punktom 1-4 na skali pomiarowej) 

i zainteresowani (n=91; odpowiedzi odpowiadające punktom 5-7 na skali pomiarowej) 

Przed przystąpieniem do analiz zasadniczych sprawdzono również wpływ poglądów 

politycznych badanych na poszczególne zmienne zależne. Okazał się on statystycznie 

nieistotny, dlatego tą zmienną wyłączono z dalszych analiz. 

Szczegółowe wyniki wszystkich analiz statystycznych zawiera załącznik 3. 

 

6.1. Ocena plakatu 

 W celu określenia różnic w ocenach plakatu analizy wykonano w dwóch etapach. 

Najpierw wykonano analizę głównych składowych z rotacją varimax na 15 skalach 

antynomicznych wykorzystanych do pomiaru tej zmiennej. Przy czym, najpierw odwrócono 

odpowiedzi badanych dotyczące skal: użyteczny-nieużyteczny i potrzebny-niepotrzebny. 
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Uzyskano rozwiązanie dwuczynnikowe, wyjaśniające 57,1% całkowitej wariancji zmienności 

wspólnej. Szczegółowe wyniki przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3. Wymiary oceny plakatu. Wyniki analizy głównych składowych 

Zmienna Czynnik 1 Czynnik 2 

Obiektywny 0,596 0,030 
Podoba mi się 0,671 0,433 
Użyteczny 0,427 0,180 
Skuteczny 0,517 0,540 
Szokujący 0,204 0,808 
Wzbudza lęk 0,099 0,812 
Jasny 0,454 0,675 
Przemyślany 0,550 0,623 
Społecznie korzystny 0,793 0,058 
Agresywny -0,148 0,819 
Potrzebny 0,625 0,102 
Wiarygodny 0,746 0,275 
Szczery 0,724 0,264 
Przyciągający 0,668 0,102 
Czytelny 0,457 0,682 
Wariancja wyjaśniona 4,591 3,975 
Udział 0,306 0,265 

Czynnik 1 – społeczna użyteczność – wyjaśnia 44,17% wariancji i składa się z 8 skal: 

obiektywny, podoba mi się, użyteczny, społecznie korzystny, potrzebny, wiarygodny, szczery 

i przyciągający. Wyższe wyniki w tym czynniku wskazują na ocenę plakatu jako szczerego 

i pełniącego funkcje społeczne. 

Czynnik 2 – intencjonalna drastyczność – wyjaśnia 12,93% wariancji i składa się 

z pozostałych 7 skal: skuteczny, szokujący, wzbudza lęk, jasny, przemyślany, agresywny 

i czytelny. Wyższe wyniki w tym czynniku wskazują na ocenę plakatu jako zaprojektowanego 

w sposób intencjonalny, aby poruszyć i zaszokować odbiorcę. 

Następnym etapem przygotowania danych do analiz było wyliczenie dla każdego 

z badanych 2 wyników czynnikowych dotyczących poszczególnych wymiarów oceny 

plakatu. Obliczono je jako średnie arytmetyczne odpowiedzi w skalach na nie się 

składających (wartości z przedziału 1-7). Wyniki te stanowiły zmienne zależne w dwóch 

czteroczynnikowych, jednozmiennowych analizach wariancji w układzie: 2 (organizacja: 
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społeczna vs. partia)  2 (drastyczność plakatu: bez krwi vs. z krwią)  2 (płeć badanych: 

kobieta vs. mężczyzna)  2 (zainteresowanie ekologią: małe vs. duże). 

 W odniesieniu do oceny społecznej użyteczności plakatu uzyskane wyniki wskazują, 

iż zależy ona istotnie od jego drastyczności [F(1, 192)=10,06, p<0,002], płci badanych [F(1, 

192)=8,06, p<0,01], które to efekty są uszczegółowione w interakcji tych dwóch zmiennych 

[F(1, 192)=4,67, p<0,05]. Wszystkie pozostałe efekty główne i interakcyjne nie były 

statystycznie istotne [F(1, 192)<1,2, p>0,25]. 

 Wyniki analizy efektów głównych sugerują, że plakat bardziej drastyczny (z krwią) 

był oceniany jako bardziej użyteczny społecznie niż mniej drastyczny (bez krwi; 

odpowiednio: M=4,69 i M=4,05). Ponadto, oceny kobiet były wyższe niż mężczyzn (M=4,65 

i M=4,08). Zależności te są doprecyzowane w interakcji tych dwóch zmiennych. Wyniki jej 

analizy za pomocą testu Duncana wskazują, że istotnie najwyżej, spośród wszystkich grup, 

społeczna użyteczność plakatu oceniana była przez kobiety, którym prezentowano jego 

drastyczną wersję – z krwią (M=5,19, p<0,001), gdy oceny w pozostałych grupach nie różniły 

się od siebie istotnie (kobiety i plakat bez krwi – M=4,12; mężczyźni i plakat bez krwi – 

M=3,98 oraz mężczyźni i plakat z krwią – M=4,19).  

 W odniesieniu do oceny intencjonalnej drastyczności plakatu uzyskane wyniki 

wskazują, iż zależy ona istotnie od jego manipulowanej drastyczności [F(1, 192)=160,58, 

p<0,001], płci badanych [F(1, 192)=14,1, p<0,01] oraz od interakcji tych dwóch zmiennych 

[F(1, 192)=2,94, tendencja p=0,09], a także od dwuczynnikowej interakcji płci badanych i ich 

zainteresowania ekologią [F(1, 192)=3,48, tendencja p=0,06] i od trójczynnikowej interakcji 

organizacji firmującej plakat, jego drastyczności i płci badanych [F(1, 192)=5,16, p<0,05]. 

Wszystkie pozostałe efekty główne i interakcyjne nie były statystycznie istotne 

[F(1, 192)<1,8, p>0,18]. 

 Wyniki analizy efektów głównych sugerują, że plakat bardziej drastyczny (z krwią) 

był oceniany właśnie jako taki niż mniej drastyczny (bez krwi; odpowiednio: M=4,58 

i M=2,35), co potwierdza skuteczność manipulacji eksperymentalnej tą zmienną. Ponadto, 

oceny kobiet były wyższe niż mężczyzn (M=3,8 i M=3,14). Zależności te są doprecyzowane 

w interakcji tych dwóch zmiennych. Wyniki jej analizy za pomocą testu Duncana wskazują, 

że istotnie najwyżej, spośród wszystkich grup, intencjonalna drastyczność plakatu oceniana 

była przez kobiety, którym prezentowano jego drastyczną wersję – z krwią (M=5,07, 

p<0,001), następnie przez mężczyzn przy tej samej wersji (M=4,1, p<0,001), a oceny wersji 

bez krwi były najniższe i nie różniły się od siebie istotnie (kobiety – M=2,53; mężczyźni – 

M=2,17). Zależności te graficznie przedstawia rysunek 9. 
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Rysunek 9. Ocena intencjonalnej drastyczności plakatu w zależności od jego manipulowanej 

drastyczności i płci badanych 
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 Wyniki analizy interakcji płci badanych i poziomu ich zainteresowania ekologią 

sugerują, wśród kobiet oceny intencjonalnej drastyczności plakatu były marginalnie wyższe, 

gdy były one bardziej niż mniej zainteresowane ekologią (M=4,01 i M=3,59, p=0,07), a oceny 

mężczyzn nie różniły się istotnie od siebie z uwagi na ich poziom zainteresowania 

tą dziedziną (mało – M=3,26 i dużo – M=3,02, p=0,3). Ponadto, wśród osób bardziej 

zainteresowanych ekologia oceny intencjonalnej drastyczności plakatu były istotnie wyższe 

u kobiet niż mężczyzn (p<0,001), a osoby mniej nią zainteresowane nie różniły się w tym 

względzie istotnie statystycznie (p=0,15). Zależności te graficznie przedstawia rysunek 10. 
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Rysunek 10. Ocena intencjonalnej drastyczności plakatu w zależności od płci badanych 
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Wyniki analizy interakcji organizacji firmującej plakat, jego drastyczności i płci 

badanych sugerują, że przy plakacie z krwią zarówno, gdy jego sponsorem była organizacja 

społeczna, jak i partia był on oceniany jako istotnie bardziej intencjonalnie drastyczny 

tak wśród kobiet, jak i mężczyzn (organizacja społeczna: kobiety – M=5,26 i M=2,56, 

p<0,001 i mężczyźni – M=3,75 i M=2,45, p<0,001; partia: kobiety – M=4,87 i M=2,5, 

p<0,001 i mężczyźni – M=4,46 i M=1,89, p<0,001). Przy czym, w przypadku organizacji 

społecznej kobiety oceniały go wyżej na tym wymiarze w porównaniu z mężczyznami 

jedynie przy plakacie z krwią (p<0,001), w przypadku partii – przy plakacie bez krwi 

(tendencja p=0,07). 

Z drugiej strony, wśród mężczyzn oceny intencjonalnej drastyczności plakatu bez krwi były 

marginalnie niższe przy partii niż organizacji społecznej (p=0,08), a plakatu z krwią – 

odwrotnie: przy organizacji społecznej niż przy partii (p<0,05). Natomiast wśród kobiet 

wpływ na te oceny nie był istotnie zależny ani od organizacji, ani od manipulacji 

drastycznością (p>0,2). Zależności te graficznie przedstawia rysunek 11. 
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Rysunek 11. Ocena intencjonalnej drastyczności plakatu w zależności od organizacji 

go firmującej, jego manipulowanej drastyczności i płci badanych 
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6.2. Ocena organizacji firmującej plakat 

 W celu określenia różnic w ocenach organizacji, wykorzystującej plakat w swojej 

kampanii analizy wykonano również w dwóch etapach. Najpierw wykonano analizę 

głównych składowych z rotacją varimax na 8 skalach antynomicznych wykorzystanych 

do pomiaru tej zmiennej (bez względu na typ ocenianej organizacji – społecznej lub partii 

politycznej). Przy czym, najpierw odwrócono odpowiedzi badanych dotyczące skal: 

profesjonalna-amatorska, nowoczesna-zachowawcza, wiarygodna-niewiarygodna, agresywna-

łagodna i silna-słaba. Uzyskano rozwiązanie dwuczynnikowe, wyjaśniające 58,47% 

całkowitej wariancji zmienności wspólnej. Szczegółowe wyniki przedstawia tabela 4. 
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Tabela 4. Wymiary oceny organizacji firmującej plakat. Wyniki analizy głównych 

składowych 

Zmienna Czynnik 1 Czynnik 2 
Profesjonalna 0,594 0,391 
Nowoczesna 0,605 0,356 
Uczciwa 0,074 0,853 
Wiarygodna 0,470 0,620 
Agresywna 0,764 -0,337 
Silna 0,802 0,177 
Niekonwencjonalny 0,461 0,163 
Szczera 0,125 0,844 
Wariancja wyjaśniona 2,400 2,277 
Udział 0,300 0,285 
 

Czynnik 1 – zdecydowanie – wyjaśnia 40,11% wariancji i składa się z 5 skal: 

profesjonalna, nowoczesna, agresywna, silna i niekonwencjonalna. Wyższe wyniki w tym 

czynniku wskazują na ocenę organizacji jako silnej, działającej w sposób zdecydowany 

i bezkompromisowy. 

Czynnik 2 – bycie godnym zaufania – wyjaśnia 18,36% wariancji i składa się 

z pozostałych 3 skal: uczciwa, wiarygodna i szczera. Wyższe wyniki w tym czynniku 

wskazują na ocenę organizacji jako godnej zaufania i wiarygodnej. 

Następnym etapem przygotowania danych do analiz było wyliczenie dla każdego 

z badanych 2 wyników czynnikowych dotyczących poszczególnych wymiarów oceny 

organizacji. Obliczono je jako średnie arytmetyczne odpowiedzi w skalach na nie się 

składających (wartości z przedziału 1-7). Wyniki te stanowiły zmienne zależne w dwóch 

czteroczynnikowych, jednozmiennowych analizach wariancji w układzie: 2 (organizacja: 

społeczna vs. partia)  2 (drastyczność plakatu: bez krwi vs. z krwią)  2 (płeć badanych: 

kobieta vs. mężczyzna)  2 (zainteresowanie ekologią: małe vs. duże). 

 W odniesieniu do oceny zdecydowania organizacji uzyskane wyniki wskazują, 

iż zależy ona istotnie od drastyczności plakatu [F(1, 192)=22,33, p<0,001] i płci badanych 

[F(1, 192)=8,13, p<0,01], a także – na poziomie tendencji statystycznej – od interakcji 

organizacji i drastyczności plakatu [F(1, 192)=2,25, p=0,1] oraz płci badanych i ich poziomu 

zainteresowania ekologią [F(1, 192)=3,04, p=0,08]. Wszystkie pozostałe efekty główne 

i interakcyjne nie były statystycznie istotne [F(1, 192)<1,8, p>0,18]. 
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 Wyniki analizy efektów głównych sugerują, że organizacja posługująca się bardziej 

drastyczny plakatem (z krwią) była oceniana jako bardziej zdecydowana niż wykorzystująca 

plakat mało drastyczny (bez krwi; odpowiednio: M=4,61 i M=3,76). Ponadto, oceny kobiet 

były wyższe niż mężczyzn (M=4,44 i M=3,93). 

Pierwszy z tych efektów znalazł swoje potwierdzenie zarówno w odniesieniu 

do organizacji społecznej, jak i partii politycznej. W obu tych przypadkach, posługiwanie się 

plakatem drastycznym w porównaniu z plakatem bez krwi prowadziło do wyższych ocen 

zdecydowania tej organizacji [społeczna – M=4,77 i M=3,66, p<0,001 i partia – M=4,45 

i M=3,87, p<0,01]. Jednak, gdy przy posługiwaniu się plakatem mało drastycznym oceny 

zdecydowania organizacji społecznej i partii nie różniły się istotnie (p=0,3), to przy plakacie 

drastycznym zdecydowanie organizacji społecznej oceniane było marginalnie wyżej niż partii 

(p=0,1). Zależności te graficznie przedstawia rysunek 12. 

 

Rysunek 12. Ocena zdecydowania organizacji w zależności od jej typu i drastyczności plakatu 
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Z kolei, wyniki analizy interakcji płci badanych i ich poziomu zainteresowania 

ekologią wskazują, że zainteresowanie ekologią wśród kobiet nie różnicowało istotnie 

ich ocen (małe – M=4,32 i duże M=4,56, p=0,33), lecz marginalnie różnicowało oceny 

w grupie mężczyzn (małe – M=4,13 i duże – M=3,74, p=0,1). Ponadto, zainteresowane 

ekologią kobiety oceniały zdecydowanie organizacji istotnie wyżej niż mężczyźni (p<0,001), 
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gdy przy małym zainteresowaniu płeć nie wpływała istotnie na te oceny (p=0,4). Zależności 

te graficznie przedstawia rysunek 13. 

 

Rysunek 13. Ocena zdecydowania organizacji w zależności od płci badanych 
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Zainteresowanie ekologią

O
ce

na
 z

de
cy

do
w

an
ia

 o
rg

an
iz

ac
ji

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

małe duże

kobieta
mężczyzna

 

 W odniesieniu do oceny organizacji jako godnej zaufania uzyskane wyniki wskazują, 

iż zależy ona istotnie od jej typu [F(1, 192)=15,39, p<0,001], płci badanych [F(1, 192)=11,58, 

p<0,001], ich zainteresowania ekologią [F(1, 192)=4,4, p<0,05] oraz – na poziomie tendencji 

statystycznej – od trójczynnikowej interakcji drastyczności plakatu, płci badanych 

i ich poziomu zainteresowania ekologią [F(1, 192)=3,24, p=0,07]. Efekt główny drastyczności 

plakatu i wszystkie pozostałe efekty interakcyjne nie były statystycznie istotne 

[F(1, 192)<2,3, p>0,13]. 

 Wyniki analizy efektów głównych sugerują, że organizacja społeczna była oceniana 

jako bardziej godna zaufania niż partia (M=4,87 i M=4,12). Ponadto, oceny kobiet były 

wyższe niż mężczyzn (M=4,82 i M=4,17), a także u osób bardziej niż mniej 

zainteresowanych ekologią (M=4,69 i M=4,29). 

 Wyniki analizy trójczynnikowej interakcji drastyczności plakatu, płci badanych 

i ich zainteresowania ekologią wskazują, że w przypadku plakatu bez krwi płeć badanych 

i poziom zainteresowania problemami środowiskowymi nie różnicowały istotnie ocen 
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organizacji jako godnej zaufania (p>0,2). Natomiast w przypadku plakatu z krwią, duże 

zainteresowanie ekologią wśród mężczyzn prowadziło do wyższych ocen niż małe (M=4,63 

i M=3,62, p<0,02), gdy wśród kobiet jego poziom nie wpływał istotnie na oceny zaufania 

(p=0,94).  

Z drugiej strony, wśród osób mało zainteresowanych ekologią oceny organizacji jako 

godnej zaufania były istotnie niższe wśród mężczyzn zapoznających się z drastycznym 

plakatem niż u kobiet przy plakacie tak mało, jak i drastycznym (M=4,41, p<0,05 i M=4,99, 

p<0,001), lecz nie różniły się istotnie od ocen mężczyzn przy plakacie bez krwi (M=4,13, 

p=0,16). Natomiast w grupie badanych zainteresowanych ekologią marginalnie niższe 

okazały się oceny organizacji wśród mężczyzn przy plakacie bez krwi (M=4,28) niż u kobiet 

przy plakacie tak mało, jak i drastycznym (M=4,9, p=0,1 i M=4,97, p=0,09). Zależności te 

graficznie przedstawia rysunek 14. 

 

Rysunek 14. Ocena organizacji jako godnej zaufania w zależności od drastyczności plakatu, 

płci badanych i ich zainteresowania ekologią 
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6.3. Ustosunkowanie emocjonalne wobec organizacji firmującej plakat 

Ustosunkowanie emocjonalne wobec organizacji firmującej plakat mierzone było 

za pomocą termometru uczuć rozpiętego na skali od 0 do 100. Pomiar ten był zmienna 

zależną w czteroczynnikowej, jednozmiennowej analizie wariancji w układzie: 
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2 (organizacja: społeczna vs. partia)  2 (drastyczność plakatu: bez krwi vs. z krwią)  2 (płeć 

badanych: kobieta vs. mężczyzna)  2 (zainteresowanie ekologią: małe vs. duże). 

 Jej wyniki wskazują, że ustosunkowanie emocjonalne wobec organizacji zależy 

istotnie od jej typu [F(1, 192)=6,67, p<0,01], płci badanych [F(1, 192)=6,08, p<0,02], 

ich zainteresowania ekologią [F(1, 192)=4,56, p<0,05] oraz od interakcji drastyczności 

plakatu i płci badanych [F(1, 192)=4, p<0,05]. Efekt główny drastyczności plakatu 

i wszystkie pozostałe efekty interakcyjne nie były statystycznie istotne 

[F(1, 192)<1,8, p>0,18]. 

 Wyniki analizy efektów głównych sugerują, że organizacja społeczna wzbudzała 

istotnie bardziej pozytywny stosunek badanych niż partia (M=61,24 i M=50,37). Ponadto, 

ustosunkowanie wśród kobiet było bardziej pozytywne niż wśród mężczyzn (M=60,99 

i M=50,62), a także wśród osób bardziej niż mniej zainteresowanych ekologią (M=60,3 

i M=51,31). 

Z kolei wyniki analizy interakcji drastyczności plakatu i płci badanych za pomocą 

testu Duncana wskazują, że ustosunkowanie wobec organizacji było negatywne wśród 

mężczyzn zapoznających się z plakatem z krwią (M=43,64; co najmniej p<0,01), 

a pozytywne w pozostałych grupach (kobiety i plakat bez krwi – M=59,56; kobiety i plakat 

z krwią – M=62,42 oraz mężczyźni i plakat bez krwi – M=57,6; między nimi p>0,39). 

 

6.4. Perswazyjność plakatu 

 Przed zapoznaniem się z plakatem oraz po zapoznaniu się z nim badani byli proszeni 

o określenie poziomu swojego poparcia dla stwierdzenia, iż trzeba surowo karać handel 

zwierzętami, które są na wyginięciu, a także produktami z nich wytwarzanymi (skala od 1 

do 5). Pomiar tej zmiennej był zmienna zależną w pięcioczynnikowej, jednozmiennowej 

analizie wariancji w układzie: 2 (organizacja: społeczna vs. partia)  2 (drastyczność plakatu: 

bez krwi vs. z krwią)  2 (płeć badanych: kobieta vs. mężczyzna)  2 (zainteresowanie 

ekologią: małe vs. duże)  2 (moment pomiaru: przed vs. po plakacie), gdzie ostatni czynnik 

potraktowano jako powtarzany pomiar. 

 Jej wyniki wskazują, że poparcie dla karania za handel zwierzętami zależy od: 

momentu jego pomiaru [F(1, 192)=2,31, tendencja p=0,1], zainteresowania badanych 

ekologią [F(1, 192)=16,37, p<0,001] i ich płci [F(1, 192)=2,38, tendencja p=0,1], a także 

interakcji tych dwóch ostatnich zmiennych [F(1, 192)=4,41, p<0,05]. Wszystkie pozostałe 

efekty główne i interakcyjne nie były statystycznie istotne [F(1, 192)<2,2, p>0,14]. 
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Wyniki analizy efektów głównych sugerują, że na poziomie całej próby poparcie 

dla konieczności karania za handel zwierzętami, które są na wyginięciu i produktami z nich 

wytwarzanymi marginalnie obniżyło się (z M=4,65 do M=4,55). Ponadto, było ono ogólnie 

wyższe wśród kobiet niż mężczyzn (M=4,69 i M=4,51), a także wśród osób bardziej 

niż mniej zainteresowanych ekologią (M=4,83 i M=4,55). 

Dwa ostatnie efekty są doprecyzowane w interakcji zainteresowania badanych 

ekologia i ich płci. Wyniki jej analizy wskazują, że poparcie dla konieczności karania 

za handel zwierzętami, które są na wyginięciu było istotnie najniższe, spośród wszystkich 

grup, wśród mężczyzn nie zainteresowanych ekologią (M=4,16; co najmniej p<0,01; 

niezainteresowane kobiety – M=4,58, zainteresowane kobiety – M=4,8 i zainteresowani 

mężczyźni – M=4,86). 

 

7. Dyskusja wyników 

Pytanie badawcze dotyczyło tego, czy perswazyjność reklamy będzie zależała od jej 

drastyczności reklamowego oraz czy wpływ na nią będzie miała płeć badanych i poziom 

ich zainteresowania ekologią. Okazało się, że drastyczność reklamy nie wpłynęła istotnie 

na jej perswazyjność. Zmiana w ustosunkowanie się osób badanych do karania za handel 

zwierzętami nie różniła się istotnie między zapoznającymi się z wersją plakatu z krwią i bez 

krwi. Nie badano progu optymalności lęku, który powinien wzbudzać plakat, aby być 

skutecznym. Jeżeli wywołane natężenie emocji lęku było za małe lub zbyt duże, wówczas 

skuteczność reklamy była niska, zgodnie z prawami Janisa i Yerkesa-Dodsona (za Maison, 

Maliszewski, 2002; Pertyński, 2008). Jeżeli emocja wzbudzona widokiem krwi w użytym 

przekazie reklamowym była zbyt silna w odniesieniu do poruszanego tematu to, jak twierdzą 

Maison i Maliszewski (2002), mogło to, z kolei, spowodować to brak zmiany postaw u osób 

badanych. Ponadto, bodziec nie dotyczący bezpośrednio odbiorcy, ani jego najbliższego 

otoczenia mógł być mniej skuteczny (Maliszewski, 2005) poprzez odebranie go jako mało 

zagrażającego, co powodowało odwracanie uwagi od stresora (Macintosh, Hoppitt, 2009). 

Tanner, Hunt i Eppright (za Cwalina, Falkowski, 2006) zwracają uwagę na konieczność 

zawarcia w reklamie lękowej trzech składników: prezentacji zagrożenia, jego przyczyny 

oraz sposobu jego usunięcia. Użyty w badaniu plakat nie posiadał wszystkich wymienionych 

komponentów, a oryginalna wersja reklamy zawierała jeszcze mniej treści. Hasło pierwotnie 

użyte w reklamie było anglojęzycznym odpowiednikiem hasła użytego w badaniu: „Nie kupuj 

pamiątek zrobionych z chronionych gatunków zwierząt”. W przeprowadzonym 

eksperymencie zostało ono dodatkowo poprzedzone zdaniem: „Każdy ma prawo do życia”. 
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Być może należałoby więc zwracać większą uwagę przy kreacji reklam lękowych 

na formowanie przekazu zawierającego wszystkie z podanych powyżej elementów. 

Dodatkowo zarówno przekaz społeczny, jak i polityczny odwołujący się do empatii, powinien 

zawierać bardziej rozbudowane argumenty racjonalne, których brakowało w użytych hasłach 

(Karwacka, 2010; Konieczna, 2010). Kolejną czynnikiem, który mógł mieć znaczenie 

dla braku wpływu drastyczności przekazu na jego perswazyjność mogło być użycie 

w badaniu reklamy znanej fundacji. Niektóre osoby badane informowały o wcześniejszej 

znajomości pokazanego im plakatu. Jedna z osób podkreśliła nawet, iż wiedziała, 

że na oglądanym przez nią plakacie brakowało krwi. Być może dla zwiększenia rzetelności 

w następnych badaniach należałoby stworzyć własny przekaz reklamowy, aby uniemożliwić 

wpływ wcześniejszej znajomości na jego ocenę. Zainteresowanie ekologią i płeć nie miały 

wpływu na perswazyjność reklamy, niezależnie od jej drastyczności. Wilgocki (2004) uważa, 

iż kobiety i mężczyźni nie różnią się ogólną podatnością na reklamę emocjonalną, jest ona 

jednak zależna od tematyki reklamy. Można więc wnioskować, że perswazyjność plakatów 

dotyczących ochrony środowiska nie jest uzależniona od płci, lecz kwestia ta wymaga 

dalszych badań. 

Należy także zaznaczyć, że drugi pomiar postaw badanych uwidocznił marginalny 

spadek poparcia dla karania za handel zwierzętami po obejrzeniu bodźca reklamowego, 

niezależnie od jego drastyczności. Może to sugerować niechęć badanych do poruszania 

powyższego tematu w takiej formie reklamy lub w reklamach w ogóle. Potwierdzenie 

tej zależności wymaga jednak dokładniejszych badań w tym kierunku. 

Pierwsza hipoteza zakładała, że plakat z krwią będzie oceniany jako bardziej drastyczny 

niż jego wersja bez krwi, przy czym na zależność tą nie będzie istotnie wpływać ani płeć 

badanych, ani ich zainteresowanie ekologią. Przewidywania te potwierdziły się częściowo. 

Plakat z krwią był oceniany jako istotnie bardziej drastyczny niż jego wersja bez krwi, 

co świadczy o skuteczności manipulacji eksperymentalnej bodźcem reklamowym. Natomiast 

płeć badanych miała wpływ na ocenę przez nich drastyczności reklamy, co nie jest zgodne 

z hipotezą. Oceny poziomu drastyczności wśród kobiet były wyższe niż u mężczyzn. Chociaż 

samo zainteresowanie ekologią nie miało istotnego wpływu na ocenę drastyczności plakatu, 

to kobiety niezainteresowane ekologią oceniały go marginalnie wyżej jako drastyczny 

od tych, które są zainteresowane ochroną środowiska. Wśród mężczyzn nie wystąpiły różnice 

w ocenie drastyczności plakatu w zależności od zainteresowania tą dziedziną. 

Hipoteza druga zakładała, że organizacja społeczna będzie oceniania wyżej niż partia 

polityczna, przy czym oceny te będą wyższe przy plakacie z krwią niż bez krwi oraz u osób 
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bardziej niż mniej zainteresowanych ekologią, a płeć badanych nie będzie na nie wpływać. 

Również i te przewidywania potwierdziły się częściowo. Ze skal antynomicznych 

wyodrębnione zostały dwa czynniki oceny organizacji – zdecydowanie i bycie godnym 

zaufania. Ocena zdecydowania nie była większa w przypadku organizacji społecznej. 

Interakcja drastyczności plakatu i rodzaju organizacji pokazała, że posługiwanie się plakatem 

mało drastycznym nie różnicuje oceny zdecydowania organizacji. Jednak przy plakacie 

drastycznym zdecydowanie organizacji społecznej oceniane było marginalnie wyżej niż partii 

politycznej. Na ogólne wyniki zdecydowania organizacji niezależnie od drastyczności 

plakatu, niezgodnie z postawioną teorią, miała wpływ płeć i nie miało znaczenia 

zainteresowanie ekologią. Ponadto, analiza interakcji płci badanych i ich zainteresowania 

ekologią wykazała, że mężczyźni niezainteresowani tą dziedziną marginalnie wyżej oceniają 

zdecydowanie organizacji od tych zainteresowanych ekologią. Natomiast wśród osób 

zainteresowanych ekologią zdecydowanie organizacji było oceniane jako wyższe wśród 

kobiet niż wśród mężczyzn.  

Organizacja społeczna była oceniana jako bardziej godna zaufania niż partia polityczna. 

Mogło być to spowodowane rodzajem zachowania, na który z założenia chcą wpłynąć 

organizacje społeczne i polityczne. Kampanie społeczne mają na celu zmianę zachowania 

na społecznie pożądane (Maison, Maliszewski, 2002), kampanie polityczne natomiast chcą 

wpływać na zachowania wyborców zgodnie z własnym interesem (Cwalina, Falkowski, 

2006). Na ogólną ocenę zaufania do organizacji wpływ miała płeć i zainteresowanie ekologią, 

a nie miał znaczenia poziom drastyczności reklamy. Interakcja powyższych trzech czynników 

pokazała, że w przypadku plakatu z krwią mężczyźni deklarowali większe zaufanie, jeżeli 

byli zainteresowani ekologią, w odróżnieniu do tych niezainteresowanych. Ponadto, małe 

zainteresowanie ochroną środowiska przy plakacie drastycznym istotnie różnicowało oceny 

zaufania organizacji ze względu na płeć – mężczyźni oceniali je o wiele niżej niż kobiety. 

Hipoteza czwarta zakładała, że ustosunkowanie emocjonalne w stosunku do organizacji 

społecznej będzie bardziej pozytywne niż do partii politycznej, przy czym, będzie ono wyższe 

przy plakacie z krwią niż bez niej oraz u osób bardziej niż mniej zainteresowanych ekologią, 

a płeć badanych nie będzie na nie wpływać istotnie. Zgodnie z postawioną hipotezą 

ustosunkowanie emocjonalne do organizacji społecznej okazało się istotnie bardziej 

pozytywne niż do partii politycznej. Ustosunkowanie do organizacji społecznej wśród osób 

zainteresowanych ekologią było bardziej pozytywne niż w przypadku osób nią 

niezainteresowanych, a także wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Okazało się że, niezależnie 

od organizacji, wpływ na emocjonalne ustosunkowanie miała płeć, natomiast drastyczność 
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reklamy nie miała znaczenia. Interakcja obu tych zmiennych pokazała negatywne nastawienie 

mężczyzn zapoznających się z plakatem z krwią, a pozytywne nastawienie mężczyzn 

oglądających plakat niedrastyczny oraz kobiet niezależnie od drastyczności plakatu. Można 

więc wnioskować, iż mężczyźni doświadczają bardziej nieprzyjemnych emocji na widok 

bodźców lękorodnych. Należałoby jednak pogłębić badania w tym kierunku.  
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Załącznik 1. Charakterystyka badanej próby 
Liczebności grup 
                         Skumul.               Skumul. 
  Wartość    Liczność   Liczność    Procent    Procent 
  krew-kam         59         59   28,36538    28,3654 
  krew-par         53        112   25,48077    53,8462 
  bez krwi         46        158   22,11538    75,9615 
  4,00000          50        208   24,03846   100,0000 
 
Płeć 
                         Skumul.               Skumul. 
  Wartość    Liczność   Liczność    Procent    Procent 
  kobieta         146        146   70,19231    70,1923 
  mężczyzn         62        208   29,80769   100,0000 
 
Płeć w grupach 
Kobiety 
                         Skumul.               Skumul. 
  Wartość    Liczność   Liczność    Procent    Procent 
  krew-kam         41         41   28,08219    28,0822 
  krew-par         38         79   26,02740    54,1096 
  bez krwi         31        110   21,23288    75,3425 
  4,00000          36        146   24,65753   100,0000 
 
Mężczyźni 
                         Skumul.               Skumul. 
  Wartość    Liczność   Liczność    Procent    Procent 
  krew-kam         18         18   29,03226    29,0323 
  krew-par         15         33   24,19355    53,2258 
  bez krwi         15         48   24,19355    77,4194 
  4,00000          14         62   22,58065   100,0000 
 
Wykształcenie 
                         Skumul.               Skumul. 
  Wartość    Liczność   Liczność    Procent    Procent 
  podstawo          2          2     ,96154      ,9615 
  średnie          28         30   13,46154    14,4231 
  student         124        154   59,61538    74,0385 
  wyższe           54        208   25,96154   100,0000 
 
  Zmienna    Nważnych    Średnia    Minimum   Maksimum   Odch.Std 
      WIEK        208   23,75000   18,00000   30,00000   2,464237 
  ZAINTEKO        208    4,09615    1,00000    7,00000   1,438056 
 
Poglądy polityczne 
                         Skumul.               Skumul. 
  Wartość    Liczność   Liczność    Procent    Procent 
  lewica           20         20    9,61538     9,6154 
  rlewica          66         86   31,73077    41,3462 
  centrum          82        168   39,42308    80,7692 
  rprawica         27        195   12,98077    93,7500 
  prawica          13        208    6,25000   100,0000 
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Załącznik 2. Metoda badawcza i materiał bodźcowy 

Tematyka szeroko rozumianej ekologii jest obecnie często przedstawiana przez media, 
jak również przykuwa coraz większą uwagę tak społeczeństwa, jak i polityków, którzy 
modyfikują prawo, aby chronić środowisko naturalne, zabezpieczać prawa zwierząt, a także 
zachować różnorodność gatunków zwierząt i roślin występujących na świecie. 

Poniższa ankieta dotyczy właśnie tych problemów. Proszę wypełniać ją uważnie, 
zgodnie z własnymi opiniami i przekonaniami. 

Ankieta jest w pełni anonimowa. 
 
Płeć: Kobieta Mężczyzna 
Wiek: ................. lat 
Wykształcenie: Podstawowe Zawodowe Średnie Student Wyższe 
 
1. W jakim stopniu interesuje się Pan/Pani problematyką ekologii? 

1 2 3 4 5 6 7 
zdecydowanie nie 

interesuję się 
nie interesuję 

się 
raczej nie 

interesuję się 
trudno 

powiedzieć 
raczej 

interesuję się 
interesuję się zdecydowanie 

interesuję się 
 
2. Jak określiłby Pan/Pani własne poglądy polityczne? 

1 2 3 4 5 
lewicowe raczej lewicowe Centrowe raczej prawicowe prawicowe 

 
3. Proszę określić w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi poglądami: 

 zdecydowanie 
nie 

raczej 
nie  

nie mam 
zdania  

raczej 
tak 

zdecydowanie 
tak 

Trzeba ograniczyć emocję gazów 
cieplarnianych, nawet kosztem spowolnienia 
rozwoju gospodarki. 

     

Trzeba zaostrzyć kary za nieludzkie 
traktowanie zwierząt. 

     

Trzeba chronić polską przyrodę (rezerwaty, 
parki narodowe), nawet kosztem inwestycji 
w drogi i autostrady. 

     

Trzeba surowo karać handel zwierzętami, 
które są na wyginięciu, a także produktami z 
nich wytwarzanymi. 

     

Należy wspierać inwestycje w surowce 
odnawialne (np. elektrownie wiatrowe) i 
jednocześnie ograniczać te, które są 
najbardziej zagrażające środowisku. 

     

Należy ograniczyć połowy ryb morskich, 
gdyż utrzymanie ich na obecnym poziomie 
grozi katastrofą ekologiczną. 

     

 
Poniżej znajduje się plakat, który ma być częścią kampanii promocyjnej nowej polskiej partii 
politycznej Inicjatywa dla Polski / pozarządowej organizacji ekologicznej Inicjatywa dla 
Polski. Proszę obejrzeć go uważnie, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań na jego temat. 
 



 55 

 
 

 
 
4. Korzystając z poniższych skal, proszę ocenić plakat, który Pan(i)  przed chwilą obejrzał(a). 

Np.: jeżeli uważa go Pan(i) za tendencyjny, proszę zaznaczyć - „1”, a jeżeli uważa go 
Pan(i) za obiektywny, proszę zaznaczyć - „7”. 

Dla każdej pary cech proszę wybrać tylko jedna cyfrę. 
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tendencyjny 1 2 3 4 5 6 7 obiektywny 
nie podoba mi się 1 2 3 4 5 6 7 podoba mi się 

użyteczny 1 2 3 4 5 6 7 nieużyteczny 
nieskuteczny 1 2 3 4 5 6 7 skuteczny 
zwyczajny 1 2 3 4 5 6 7 szokujący 

nie wzbudza lęku 1 2 3 4 5 6 7 wzbudza lęk 
niezrozumiały 1 2 3 4 5 6 7 jasny 

nieprzemyślany 1 2 3 4 5 6 7 przemyślany 
społecznie szkodliwy 1 2 3 4 5 6 7 społecznie korzystny 

stonowany 1 2 3 4 5 6 7 agresywny 
potrzebny 1 2 3 4 5 6 7 niepotrzebny 

niewiarygodny 1 2 3 4 5 6 7 wiarygodny 
nieszczery 1 2 3 4 5 6 7 szczery 

odpychająca 1 2 3 4 5 6 7 przyciągająca 
nieczytelna 1 2 3 4 5 6 7 czytelna 

 
5. Korzystając z poniższych skal, proszę ocenić nową polską partię polityczną/pozarządową 

organizację ekologiczną Inicjatywa dla Polski. 
Np.: jeżeli uważa ją Pan(i) za profesjonalną, proszę zaznaczyć - „1”, a jeżeli uważa ją 
Pan(i) za amatorską, proszę zaznaczyć - „7”. 

 
profesjonalna 1 2 3 4 5 6 7 amatorska 
nowoczesna 1 2 3 4 5 6 7 zachowawcza 
nieuczciwa 1 2 3 4 5 6 7 uczciwa 
wiarygodna 1 2 3 4 5 6 7 niewiarygodna 
agresywna 1 2 3 4 5 6 7 łagodna 

silna 1 2 3 4 5 6 7 słaba 
konwencjonalny 1 2 3 4 5 6 7 niekonwencjonalny 

nieszczera 1 2 3 4 5 6 7 szczera 
 
6. Proszę określić swój stosunek do partii politycznej / pozarządowej organizacji ekologicznej 

Inicjatywa dla Polski na poniżej podanym termometrze uczuć, przesuwając suwak w 
odpowiednie miejsce. 
Zaznaczenie punktu między 50-100 stopniami oznacza, że jest Pan(i) w stosunku do niej 
nastawiona/nastawiony pozytywnie. Zaznaczenie punktu pomiędzy 0-50 oznacza, że jest 
Pan(i) nastawiona/nastawiony do niej negatywnie. Jeżeli Pani/Pana nastawienie do niej nie 
jest ani pozytywne ani negatywne, proszę zaznaczyć punkt 50 stopni. 

 
0……………………………50……………………………100 

Negatywne nastawienie                                                                                Pozytywne nastawienie 
 
7. Przedstawiony plakat zwraca uwagę na pewien określony problem związany z szeroko 

rozumianą ekologią. Być może jest to spojrzenie dla Pani/Pana nowe i skłaniające do 
innego spojrzenia na tę kwestię. Dlatego też proszę jeszcze raz określić swój stosunek do 
tego, czy Pani/Pana zdaniem trzeba surowo karać handel zwierzętami, które są na wyginięciu, a 
także produktami z nich wytwarzanymi. 

 
1 2 3 4 5 

zdecydowanie nie  raczej nie  nie mam zdania  raczej tak zdecydowanie tak 
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Załącznik 3. Wyniki analiz statystycznych 
Ocena plakatu 
208 przypadków(i) przetworzono 
208 przyjęto ważnych przypad. 
Macierz korelacji obliczono dla     15 zmiennych 
Metoda: Składowe główne 
log(10) wyznacznika macierzy korelacji:    -3,6985 
Liczba wyodrębnionych czyn.: 2 
Wart.własne: 6,62590  1,93967 
 
  STAT.     Wart.własne (ku dane.sta) 
  ANALIZA   Wyodrębn. : Składowe główne 
                         % ogółu    Skumul.    Skumul. 
  Wartość    W.własna   Warianc.   W.własna       % 
       1     6,625904   44,17269   6,625904   44,17269 
       2     1,939666   12,93111   8,565570   57,10380 
 
  STAT.     Ładunki czynnik.(Varimax znormaliz.) (ku dane.sta) 
  ANALIZA   Wyodrębn. : Składowe główne 
                    Czynnik                Czynnik 
  Zmienna              1                      2 
  PL_OBIEK          ,596158                ,029835 
  PL_PODOB          ,670519                ,432636 
  PL_UŻYTE          ,427142                ,180002 
  PL_SKUTE          ,516975                ,540019 
  PL_SZOKU          ,203776                ,808441 
  PL_LĘK            ,099371                ,811895 
  PL_JASNY          ,453526                ,675379 
  PL_PRZEM          ,549745                ,623361 
  PL_SPKOR          ,792548         ,057517 
  PL_AGRES         -,147527                ,819070 
  PL_POTRZ          ,624969                ,101678 
  PL_WIARY          ,746332         ,274967 
  PL_SZCZE          ,723833         ,264167 
  PL_PRZCI          ,668297                ,102031 
  PL_CZYTE          ,456897                ,681816 
  War.wyj.         4,590822               3,974747 
  Udział            ,306055                ,264983 
 
ZMIENNE NIEZALEŻNE (czynniki międzygrupowe): 
ORGANIZA    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-społeczn 
                                               poziom  2:    2-partia 
DRASTYCZ    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-bez krwi 
                                               poziom  2:    2-z krwią 
PŁEĆ        Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-kobieta 
                                               poziom  2:    2-mężczyzn 
GR_EKO      Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-mało 
                                               poziom  2:    2-dużo 
      UKŁAD:  4 -czynnikowa ANOVA  , efekty stałe 
   ZALEŻNE:   1 zmienna :     PLAK_F1 
  MIĘDZYGRP.: 1-ORGANIZA( 2): społeczn partia 
              2-DRASTYCZ( 2): bezkrwi zkrwią 
              3-PŁEĆ    ( 2): kobieta mężczyzn 
              4-GR_EKO  ( 2): mało dużo 
 
  STAT.     Zestawienie efektów; układ: (ku dane.sta) 
  OGÓLNA    1-ORGANIZA, 2-DRASTYCZ, 3-PŁEĆ, 4-GR_EKO 
                df         MS         df         MS                 
  Efekt        Efekt      Efekt      Błąd       Błąd         F      poziom p 
  1                 1     ,03392        192   1,382247     ,02454    ,875693 
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  2                 1*  13,90915*       192*  1,382247*  10,06271*   ,001762* 
  3                 1*  11,13831*       192*  1,382247*   8,05812*   ,005017* 
  4                 1     ,62488        192   1,382247     ,45208    ,502158 
  12                1     ,62546        192   1,382247     ,45249    ,501962 
  13                1    1,65708        192   1,382247    1,19883    ,274927 
  23                1*   6,45114*       192*  1,382247*   4,66714*   ,031984* 
  14                1    1,19759        192   1,382247     ,86641    ,353120 
  24                1    1,45871        192   1,382247    1,05532    ,305577 
  34                1     ,15654        192   1,382247     ,11325    ,736840 
  123               1     ,83769        192   1,382247     ,60603    ,437243 
  124               1     ,02324        192   1,382247     ,01682    ,896957 
  134               1     ,20384        192   1,382247     ,14747    ,701392 
  234               1     ,68857        192   1,382247     ,49816    ,481167 
  1234              1     ,13912        192   1,382247     ,10065    ,751401 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY DRASTYCZ (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              PLAK_F1 
    ....   bez krwi   ....     ....             4,051355 
    ....   z krwią    ....     ....             4,685935 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY PŁEĆ (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO             PLAK_F1 
    ....     ....   kobieta    ....            4,652578 
    ....     ....   mężczyzn   ....            4,084712 
 
  STAT.                                      test Duncana PLAK_F1 (ku dane.sta) 
  OGÓLNA                                     Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                     INTERAKCJA 2 x 3 
                                                 {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           4,119203   3,983507   5,185953 
    ....   bez krwi kobieta    ....   {1}                 ,591228    ,000045* 
    ....   bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,591228               ,000006* 
    ....   z krwią  kobieta    ....   {3}      ,000045*   ,000006*  
    ....   z krwią  mężczyzn   ....   {4}      ,791766    ,454413    ,000083* 
 
                                                 {4} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           4,185917 
    ....   bez krwi kobieta    ....   {1}      ,791766 
    ....   bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,454413 
    ....   z krwią  kobieta    ....   {3}      ,000083* 
    ....   z krwią  mężczyzn   ....   {4}     
 
ZMIENNE NIEZALEŻNE (czynniki międzygrupowe): 
ORGANIZA    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-społeczn 
                                               poziom  2:    2-partia 
DRASTYCZ    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-bez krwi 
                                               poziom  2:    2-z krwią 
PŁEĆ        Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-kobieta 
                                               poziom  2:    2-mężczyzn 
GR_EKO      Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-mało 
                                               poziom  2:    2-dużo 
      UKŁAD:  4 -czynnikowa ANOVA  , efekty stałe 
   ZALEŻNE:   1 zmienna :     PLAK_F2 
  MIĘDZYGRP.: 1-ORGANIZA( 2): społeczn partia 
              2-DRASTYCZ( 2): bezkrwi zkrwią 
              3-PŁEĆ    ( 2): kobieta mężczyzn 
              4-GR_EKO  ( 2): mało dużo 
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  STAT.     Zestawienie efektów; układ: (ku dane.sta) 
  OGÓLNA    1-ORGANIZA, 2-DRASTYCZ, 3-PŁEĆ, 4-GR_EKO 
                df         MS         df         MS                 
  Efekt        Efekt      Efekt      Błąd       Błąd         F      poziom p 
  1                 1      ,1969        192   1,073151      ,1835    ,668848 
  2                 1*  172,3288*       192*  1,073151*  160,5821*   ,000000* 
  3                 1*   15,1277*       192*  1,073151*   14,0966*   ,000230* 
  4                 1      ,2726        192   1,073151      ,2540    ,614847 
  12                1     1,8692        192   1,073151     1,7418    ,188486 
  13                1      ,7677        192   1,073151      ,7154    ,398709 
  23                1     3,1600        192   1,073151     2,9446    ,087780 
  14                1     1,9985        192   1,073151     1,8622    ,173964 
  24                1     1,2209        192   1,073151     1,1377    ,287477 
  34                1     3,7356        192   1,073151     3,4810    ,063604 
  123               1*    5,5396*       192*  1,073151*    5,1620*   ,024196* 
  124               1      ,7256        192   1,073151      ,6761    ,411952 
  134               1      ,0428        192   1,073151      ,0399    ,841910 
  234               1     1,1080        192   1,073151     1,0325    ,310856 
  1234              1      ,0193        192   1,073151      ,0180    ,893342 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY DRASTYCZ (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              PLAK_F2 
    ....   bez krwi   ....     ....             2,352283 
    ....   z krwią    ....     ....             4,585934 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY PŁEĆ (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              PLAK_F2 
    ....     ....   kobieta    ....             3,800006 
    ....     ....   mężczyzn   ....             3,138211 
 
  STAT.                                      test Duncana PLAK_F2 (ku dane.sta) 
  OGÓLNA                                     Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                     INTERAKCJA 2 x 3 
                                                 {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           2,531948   2,172619   5,068064 
    ....   bez krwi kobieta    ....   {1}                 ,106532    ,000011* 
    ....   bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,106532               ,000003* 
    ....   z krwią  kobieta    ....   {3}      ,000011*   ,000003*  
    ....   z krwią  mężczyzn   ....   {4}      ,000009*   ,000011*   ,000023* 
 
                                                 {4} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           4,103803 
    ....   bez krwi kobieta    ....   {1}      ,000009* 
    ....   bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,000011* 
    ....   z krwią  kobieta    ....   {3}      ,000023* 
    ....   z krwią  mężczyzn   ....   {4}     
 
  STAT.                                      test Duncana PLAK_F2 (ku dane.sta) 
  OGÓLNA                                     Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                     INTERAKCJA 3 x 4 
                                                 {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           3,591156   4,008855   3,258225 
    ....     ....   kobieta  mało     {1}                 ,073096    ,153146 
    ....     ....   kobieta  dużo     {2}      ,073096               ,001835* 
    ....     ....   mężczyzn mało     {3}      ,153146    ,001835*  
    ....     ....   mężczyzn dużo     {4}      ,018752*   ,000044*   ,303057 
 
                                                 {4} 
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  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           3,018197 
    ....     ....   kobieta  mało     {1}      ,018752* 
    ....     ....   kobieta  dużo     {2}      ,000044* 
    ....     ....   mężczyzn mało     {3}      ,303057 
    ....     ....   mężczyzn dużo     {4}     
 
  STAT.                                      test Duncana PLAK_F2 (ku dane.sta) 
  OGÓLNA                                     Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                     INTERAKCJA 1 x 2 x 3 
                                                 {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           2,560324   2,452381   5,264286 
  społeczn bez krwi kobieta    ....   {1}                 ,750050    ,000004* 
  społeczn bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,750050               ,000004* 
  społeczn z krwią  kobieta    ....   {3}      ,000004*   ,000004*  
  społeczn z krwią  mężczyzn   ....   {4}      ,000169*   ,000077*   ,000006* 
  partia   bez krwi kobieta    ....   {5}      ,857267    ,871127    ,000004* 
  partia   bez krwi mężczyzn   ....   {6}      ,052031    ,076172    ,000005* 
  partia   z krwią  kobieta    ....   {7}      ,000003*   ,000004*   ,213574 
  partia   z krwią  mężczyzn   ....   {8}      ,000011*   ,000004*   ,014294* 
 
                                                 {4}        {5}        {6} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           3,750464   2,503572   1,892857 
  społeczn bez krwi kobieta    ....   {1}      ,000169*   ,857267    ,052031 
  społeczn bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,000077*   ,871127    ,076172 
  społeczn z krwią  kobieta    ....   {3}      ,000006*   ,000004*   ,000005* 
  społeczn z krwią  mężczyzn   ....   {4}                 ,000122*   ,000004* 
  partia   bez krwi kobieta    ....   {5}      ,000122*              ,066589 
  partia   bez krwi mężczyzn   ....   {6}      ,000004*   ,066589   
  partia   z krwią  kobieta    ....   {7}      ,000558*   ,000004*   ,000004* 
  partia   z krwią  mężczyzn   ....   {8}      ,025114*   ,000003*   ,000004* 
 
                                                 {7}        {8} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           4,871843   4,457143 
  społeczn bez krwi kobieta    ....   {1}      ,000003*   ,000011* 
  społeczn bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,000004*   ,000004* 
  społeczn z krwią  kobieta    ....   {3}      ,213574    ,014294* 
  społeczn z krwią  mężczyzn   ....   {4}      ,000558*   ,025114* 
  partia   bez krwi kobieta    ....   {5}      ,000004*   ,000003* 
  partia   bez krwi mężczyzn   ....   {6}      ,000004*   ,000004* 
  partia   z krwią  kobieta    ....   {7}                 ,188733 
  partia   z krwią  mężczyzn   ....   {8}      ,188733   
 
Ocena organizacji firmującej plakat 
208 przypadków(i) przetworzono 
208 przyjęto ważnych przypad. 
Macierz korelacji obliczono dla     8 zmiennych 
Metoda: Składowe główne 
log(10) wyznacznika macierzy korelacji:    -1,0941 
Liczba wyodrębnionych czyn.: 2 
Wart.własne: 3,20890  1,46872 
 
  STAT.     Wart.własne (ku dane.sta) 
  ANALIZA   Wyodrębn. : Składowe główne 
                         % ogółu    Skumul.    Skumul. 
  Wartość    W.własna   Warianc.   W.własna       % 
       1     3,208897   40,11122   3,208897   40,11122 
       2     1,468724   18,35905   4,677621   58,47027 
 
  STAT.     Ładunki czynnik.(Varimax znormaliz.) (ku dane.sta) 
  ANALIZA   Wyodrębn. : Składowe główne 
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                    Czynnik                Czynnik 
  Zmienna              1                      2 
  ORG_PROF          ,593689                ,391366 
  ORG_NOWO          ,605032                ,355501 
  ORG_UCZC          ,074104                ,853270 
  ORG_WIAR          ,470340                ,620446 
  ORG_AGRE          ,764398        -,337057 
  ORG_SILN          ,801503         ,177127 
  ORG_NKON          ,461240                ,163435 
  ORG_SZCZ          ,125191                ,844387 
  War.wyj.         2,400369               2,277253 
  Udział            ,300046                ,284657 
 
ZMIENNE NIEZALEŻNE (czynniki międzygrupowe): 
ORGANIZA    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-społeczn 
                                               poziom  2:    2-partia 
DRASTYCZ    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-bez krwi 
                                               poziom  2:    2-z krwią 
PŁEĆ        Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-kobieta 
                                               poziom  2:    2-mężczyzn 
GR_EKO      Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-mało 
                                               poziom  2:    2-dużo 
      UKŁAD:  4 -czynnikowa ANOVA  , efekty stałe 
   ZALEŻNE:   1 zmienna :     ORG_F1 
  MIĘDZYGRP.: 1-ORGANIZA( 2): społeczn partia 
              2-DRASTYCZ( 2): bezkrwi zkrwią 
              3-PŁEĆ    ( 2): kobieta mężczyzn 
              4-GR_EKO  ( 2): mało dużo 
 
  STAT.     Zestawienie efektów; układ: (ku dane.sta) 
  OGÓLNA    1-ORGANIZA, 2-DRASTYCZ, 3-PŁEĆ, 4-GR_EKO 
                df         MS         df         MS                 
  Efekt        Efekt      Efekt      Błąd       Błąd         F      poziom p 
  1                 1     ,09699        192   1,101209     ,08808    ,766954 
  2                 1*  24,59096*       192*  1,101209*  22,33086*   ,000004* 
  3                 1*   8,95110*       192*  1,101209*   8,12842*   ,004834* 
  4                 1     ,21848        192   1,101209     ,19840    ,656515 
  12                1    2,48184        192   1,101209    2,25374    ,134935 
  13                1     ,06122        192   1,101209     ,05560    ,813850 
  23                1     ,62011        192   1,101209     ,56312    ,453924 
  14                1    1,69460        192   1,101209    1,53885    ,216302 
  24                1     ,61327        192   1,101209     ,55690    ,456423 
  34                1    3,35361        192   1,101209    3,04539    ,082567 
  123               1     ,55367        192   1,101209     ,50278    ,479141 
  124               1    1,97520        192   1,101209    1,79366    ,182064 
  134               1     ,48065        192   1,101209     ,43648    ,509621 
  234               1    1,80186        192   1,101209    1,63626    ,202384 
  1234              1    1,84126        192   1,101209    1,67203    ,197540 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY DRASTYCZ (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              ORG_F1 
    ....   bez krwi   ....     ....             3,763927 
    ....   z krwią    ....     ....             4,607697 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY PŁEĆ (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO             ORG_F1 
    ....     ....   kobieta    ....            4,440345 
    ....     ....   mężczyzn   ....            3,931279 



 62 

 
  STAT.                                      test Duncana ORG_F1 (ku dane.sta) 
  OGÓLNA                                     Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                     INTERAKCJA 1 x 2 
                                                 {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           3,656396   4,768220   3,871458 
  społeczn bez krwi   ....     ....   {1}                 ,000003*   ,298006 
  społeczn z krwią    ....     ....   {2}      ,000003*              ,000031* 
  partia   bez krwi   ....     ....   {3}      ,298006    ,000031*  
  partia   z krwią    ....     ....   {4}      ,000198*   ,120290    ,005353* 
 
                                                 {4} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           4,447174 
  społeczn bez krwi   ....     ....   {1}      ,000198* 
  społeczn z krwią    ....     ....   {2}      ,120290 
  partia   bez krwi   ....     ....   {3}      ,005353* 
  partia   z krwią    ....     ....   {4}     
 
  STAT.                                      test Duncana ORG_F1 (ku dane.sta) 
  OGÓLNA                                     Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                     INTERAKCJA 3 x 4 
                                                 {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           4,324313   4,556377   4,126843 
    ....     ....   kobieta  mało     {1}                 ,325626    ,402921 
    ....     ....   kobieta  dużo     {2}      ,325626               ,085235 
    ....     ....   mężczyzn mało     {3}      ,402921    ,085235   
    ....     ....   mężczyzn dużo     {4}      ,017079*   ,000958*   ,097588 
 
                                                 {4} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           3,735714 
    ....     ....   kobieta  mało     {1}      ,017079* 
    ....     ....   kobieta  dużo     {2}      ,000958* 
    ....     ....   mężczyzn mało     {3}      ,097588 
    ....     ....   mężczyzn dużo     {4}     
 
ZMIENNE NIEZALEŻNE (czynniki międzygrupowe): 
ORGANIZA    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-społeczn 
                                               poziom  2:    2-partia 
DRASTYCZ    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-bez krwi 
                                               poziom  2:    2-z krwią 
PŁEĆ        Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-kobieta 
                                               poziom  2:    2-mężczyzn 
GR_EKO      Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-mało 
                                               poziom  2:    2-dużo 
      UKŁAD:  4 -czynnikowa ANOVA  , efekty stałe 
   ZALEŻNE:   1 zmienna :     ORG_F2 
  MIĘDZYGRP.: 1-ORGANIZA( 2): społeczn partia 
              2-DRASTYCZ( 2): bezkrwi zkrwią 
              3-PŁEĆ    ( 2): kobieta mężczyzn 
              4-GR_EKO  ( 2): mało dużo 
 
  STAT.     Zestawienie efektów; układ: (ku dane.sta) 
  OGÓLNA    1-ORGANIZA, 2-DRASTYCZ, 3-PŁEĆ, 4-GR_EKO 
                df         MS         df         MS                 
  Efekt        Efekt      Efekt      Błąd       Błąd         F      poziom p 
  1                 1*  19,49368*       192*  1,266367*  15,39340*   ,000122* 
  2                 1     ,51890        192   1,266367     ,40975    ,522857 
  3                 1*  14,66513*       192*  1,266367*  11,58047*   ,000811* 
  4                 1*   5,62757*       192*  1,266367*   4,44387*   ,036324* 
  12                1     ,20266        192   1,266367     ,16003    ,689569 
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  13                1     ,00001        192   1,266367     ,00001    ,997412 
  23                1    1,41190        192   1,266367    1,11492    ,292342 
  14                1     ,18733        192   1,266367     ,14793    ,700946 
  24                1     ,25529        192   1,266367     ,20159    ,653946 
  34                1    1,00152        192   1,266367     ,79086    ,374952 
  123               1     ,06187        192   1,266367     ,04885    ,825306 
  124               1    2,80551        192   1,266367    2,21540    ,138280 
  134               1     ,80327        192   1,266367     ,63431    ,426761 
  234               1    4,09770        192   1,266367    3,23579    ,073616 
  1234              1     ,04194        192   1,266367     ,03312    ,855778 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY ORGANIZA (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              ORG_F2 
  społeczn   ....     ....     ....             4,867635 
  partia     ....     ....     ....             4,116387 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY PŁEĆ (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              ORG_F2 
    ....     ....   kobieta    ....             4,817810 
    ....     ....   mężczyzn   ....             4,166213 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY GR_EKO (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO             ORG_F2 
    ....     ....     ....   mało              4,290190 
    ....     ....     ....   dużo              4,693832 
 
  STAT.                                      test Duncana ORG_F2 (ku dane.sta) 
  OGÓLNA                                     Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                     INTERAKCJA 2 x 3 x 4 
                                                 {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           4,409524   4,901348   4,134259 
    ....   bez krwi kobieta  mało     {1}                 ,201818    ,477850 
    ....   bez krwi kobieta  dużo     {2}      ,201818               ,057802 
    ....   bez krwi mężczyzn mało     {3}      ,477850    ,057802   
    ....   bez krwi mężczyzn dużo     {4}      ,715940    ,117161    ,691793 
    ....   z krwią  kobieta  mało     {5}      ,155046    ,814250    ,038686* 
    ....   z krwią  kobieta  dużo     {6}      ,162482    ,854741    ,042007* 
    ....   z krwią  mężczyzn mało     {7}      ,046057*   ,001128*   ,158912 
    ....   z krwią  mężczyzn dużo     {8}      ,545149    ,451180    ,217670 
 
                                                 {4}        {5}        {6} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           4,277778   4,992735   4,967633 
    ....   bez krwi kobieta  mało     {1}      ,715940    ,155046    ,162482 
    ....   bez krwi kobieta  dużo     {2}      ,117161    ,814250    ,854741 
    ....   bez krwi mężczyzn mało     {3}      ,691793    ,038686*   ,042007* 
    ....   bez krwi mężczyzn dużo     {4}                 ,084483    ,090007 
    ....   z krwią  kobieta  mało     {5}      ,084483               ,944727 
    ....   z krwią  kobieta  dużo     {6}      ,090007    ,944727   
    ....   z krwią  mężczyzn mało     {7}      ,087774    ,000560*   ,000651* 
    ....   z krwią  mężczyzn dużo     {8}      ,364818    ,366674    ,381229 
 
                                                 {7}        {8} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           3,624242   4,628572 
    ....   bez krwi kobieta  mało     {1}      ,046057*   ,545149 
    ....   bez krwi kobieta  dużo     {2}      ,001128*   ,451180 
    ....   bez krwi mężczyzn mało     {3}      ,158912    ,217670 
    ....   bez krwi mężczyzn dużo     {4}      ,087774    ,364818 
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    ....   z krwią  kobieta  mało     {5}      ,000560*   ,366674 
    ....   z krwią  kobieta  dużo     {6}      ,000651*   ,381229 
    ....   z krwią  mężczyzn mało     {7}                 ,011180* 
    ....   z krwią  mężczyzn dużo     {8}      ,011180*  
 
Ustosunkowanie emocjonalne wobec organizacji firmującej plakat 
ZMIENNE NIEZALEŻNE (czynniki międzygrupowe): 
ORGANIZA    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-społeczn 
                                               poziom  2:    2-partia 
DRASTYCZ    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-bez krwi 
                                               poziom  2:    2-z krwią 
PŁEĆ        Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-kobieta 
                                               poziom  2:    2-mężczyzn 
GR_EKO      Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-mało 
                                               poziom  2:    2-dużo 
      UKŁAD:  4 -czynnikowa ANOVA  , efekty stałe 
   ZALEŻNE:   1 zmienna :     TERM 
  MIĘDZYGRP.: 1-ORGANIZA( 2): społeczn partia 
              2-DRASTYCZ( 2): bezkrwi zkrwią 
              3-PŁEĆ    ( 2): kobieta mężczyzn 
              4-GR_EKO  ( 2): mało dużo 
 
  STAT.     Zestawienie efektów; układ: (ku dane.sta) 
  OGÓLNA    1-ORGANIZA, 2-DRASTYCZ, 3-PŁEĆ, 4-GR_EKO 
                df         MS         df         MS                 
  Efekt        Efekt      Efekt      Błąd       Błąd         F      poziom p 
  1                 1*  4076,873*       192*  611,1846*  6,670444*   ,010546* 
  2                 1   1063,028        192   611,1846   1,739290    ,188800 
  3                 1*  3716,835*       192*  611,1846*  6,081361*   ,014539* 
  4                 1*  2787,136*       192*  611,1846*  4,560219*   ,033990* 
  12                1      3,944        192   611,1846    ,006453    ,936059 
  13                1    212,051        192   611,1846    ,346951    ,556536 
  23                1*  2443,147*       192*  611,1846*  3,997396*   ,046981* 
  14                1      8,503        192   611,1846    ,013912    ,906231 
  24                1     42,287        192   611,1846    ,069188    ,792805 
  34                1    250,407        192   611,1846    ,409707    ,522881 
  123               1    118,746        192   611,1846    ,194288    ,659867 
  124               1     94,521        192   611,1846    ,154652    ,694565 
  134               1    109,247        192   611,1846    ,178746    ,672926 
  234               1     22,642        192   611,1846    ,037046    ,847575 
  1234              1    200,185        192   611,1846    ,327536    ,567783 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY ORGANIZA (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              TERM 
  społeczn   ....     ....     ....            61,23710 
  partia     ....     ....     ....            50,37285 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY PŁEĆ (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              TERM 
    ....     ....   kobieta    ....            60,99170 
    ....     ....   mężczyzn   ....            50,61826 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY GR_EKO (ku dane.sta) 
  STAT.                                 Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO              TERM 
    ....     ....     ....   mało              51,31354 
    ....     ....     ....   dużo              60,29641 
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  STAT.                                      test Duncana TERM (ku dane.sta) 
  OGÓLNA                                     Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                     INTERAKCJA 2 x 3 
                                                 {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           59,56037   57,59722   62,42302 
    ....   bez krwi kobieta    ....   {1}                 ,711766    ,590024 
    ....   bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,711766               ,395883 
    ....   z krwią  kobieta    ....   {3}      ,590024    ,395883   
    ....   z krwią  mężczyzn   ....   {4}      ,003855*   ,008623*   ,000772* 
 
                                                 {4} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO           43,63929 
    ....   bez krwi kobieta    ....   {1}      ,003855* 
    ....   bez krwi mężczyzn   ....   {2}      ,008623* 
    ....   z krwią  kobieta    ....   {3}      ,000772* 
    ....   z krwią  mężczyzn   ....   {4}     
 
Perswazyjność plakatu 
ZMIENNE NIEZALEŻNE (czynniki międzygrupowe): 
ORGANIZA    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-społeczn 
                                               poziom  2:    2-partia 
DRASTYCZ    Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-bez krwi 
                                               poziom  2:    2-z krwią 
PŁEĆ        Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-kobieta 
                                               poziom  2:    2-mężczyzn 
GR_EKO      Liczba poziomów:     2     Kody:   poziom  1:    1-mało 
                                               poziom  2:    2-dużo 
      UKŁAD:  5 -czynnikowa ANOVA  , efekty stałe 
   ZALEŻNE:   1 zmienna  (Powtarzany pomia) 
  MIĘDZYGRP.: 1-ORGANIZA( 2): społeczn partia 
              2-DRASTYCZ( 2): bezkrwi zkrwią 
              3-PŁEĆ    ( 2): kobieta mężczyzn 
              4-GR_EKO  ( 2): mało dużo 
   POWT.POM.: 5-POMIAR(2) 
 
  STAT.     Zestawienie efektów; układ: (ku dane.sta) 
  OGÓLNA    1-ORGANIZA, 2-DRASTYCZ, 3-PŁEĆ, 4-GR_EKO, 5-POMIAR 
                df         MS         df         MS                 
  Efekt        Efekt      Efekt      Błąd       Błąd         F      poziom p 
  1                 1     ,00831        192    ,898677     ,00925    ,923485 
  2                 1    1,18034        192    ,898677    1,31342    ,253203 
  3                 1    2,14036        192    ,898677    2,38168    ,124412 
  4                 1*  14,71485*       192*   ,898677*  16,37391*   ,000075* 
  5                 1     ,74631        192    ,322805    2,31197    ,130026 
  12                1     ,01391        192    ,898677     ,01548    ,901120 
  13                1     ,17932        192    ,898677     ,19954    ,655597 
  23                1    1,95424        192    ,898677    2,17457    ,141946 
  14                1    1,49397        192    ,898677    1,66241    ,198829 
  24                1     ,02630        192    ,898677     ,02927    ,864346 
  34                1*   3,96455*       192*   ,898677*   4,41154*   ,037002* 
  15                1     ,00370        192    ,322805     ,01145    ,914897 
  25                1     ,00165        192    ,322805     ,00512    ,943017 
  35                1     ,07291        192    ,322805     ,22586    ,635153 
  45                1     ,25350        192    ,322805     ,78531    ,376631 
  123               1     ,38240        192    ,898677     ,42551    ,514978 
  124               1     ,04454        192    ,898677     ,04956    ,824059 
  134               1     ,23615        192    ,898677     ,26278    ,608808 
  234               1     ,15255        192    ,898677     ,16975    ,680794 
  125               1     ,00006        192    ,322805     ,00018    ,989163 
  135               1     ,00751        192    ,322805     ,02326    ,878946 
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  235               1     ,00001        192    ,322805     ,00004    ,995218 
  145               1     ,06286        192    ,322805     ,19473    ,659504 
  245               1     ,30976        192    ,322805     ,95958    ,328526 
  345               1     ,39743        192    ,322805    1,23117    ,268566 
  1234              1     ,01470        192    ,898677     ,01636    ,898365 
  1235              1     ,23014        192    ,322805     ,71295    ,399517 
  1245              1     ,03144        192    ,322805     ,09739    ,755322 
  1345              1     ,15853        192    ,322805     ,49112    ,484278 
  2345              1     ,35261        192    ,322805    1,09234    ,297267 
  12345             1     ,44192        192    ,322805    1,36899    ,243436 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY PŁEĆ (ku dane.sta) 
  STAT.                                          Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
                                                         Zmienna 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO   POMIAR             zale1na 
    ....     ....   kobieta    ....     ....            4,689761 
    ....     ....   mężczyzn   ....     ....            4,513740 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY GR_EKO (ku dane.sta) 
  STAT.                                          Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
                                                          Zmienna 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO   POMIAR              zale1na 
    ....     ....     ....   mało       ....             4,370986 
    ....     ....     ....   dużo       ....             4,832515 
 
  STAT.     EFEKT GŁÓWNY POMIAR (ku dane.sta) 
  STAT.                                          Średnie (nieważone) (ku dane.sta) 
                                                         Zmienna 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO   POMIAR             zale1na 
    ....     ....     ....     ....        1            4,653720 
    ....     ....     ....     ....        2            4,549781 
 
  STAT.                                               test Duncana zale1na (ku dane.sta 
  OGÓLNA                                              Prawdopodob. dla testów post hoc 
  ANOVA                                              INTERAKCJA 3 x 4 
                                                          {1}        {2}        {3} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO   POMIAR           4,578777   4,800745   4,163195 
    ....     ....   kobieta  mało       ....   {1}                 ,141066    
,005872* 
    ....     ....   kobieta  dużo       ....   {2}      ,141066               
,000044* 
    ....     ....   mężczyzn mało       ....   {3}      ,005872*   ,000044*  
    ....     ....   mężczyzn dużo       ....   {4}      ,072969    ,673509    
,000009* 
 
                                                          {4} 
  ORGANIZA DRASTYCZ PŁEĆ     GR_EKO   POMIAR           4,864286 
    ....     ....   kobieta  mało       ....   {1}      ,072969 
    ....     ....   kobieta  dużo       ....   {2}      ,673509 
    ....     ....   mężczyzn mało       ....   {3}      ,000009* 
    ....     ....   mężczyzn dużo       ....   {4}     
 
 
 


