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Abstract. The research examines the conceptual coherence of print advertisements
considering brand knowledge, cognitive resources, and emotions. The theoretical background are theories of conceptual coherence. The results show the significance of brand
knowledge (understood as private theories) and cognitive resources (integrative processes) in the perceived coherence of advertisements. Relationships between the perceived coherence of advertisements and the emotions they evoke are explained.

Stworzenie spójnej komunikacji marketingowej jest zadaniem dobrego marketera, podczas gdy zadaniem psychologa jest odnalezienie czynników decydujących o tym, Ŝe dana kategoria, bodziec, komunikat cechuje się wysoką spójnością pojęciową. Do człowieka dociera szereg informacji, niejednokrotnie
sprzecznych i złoŜonych. Zrozumienie, w jaki sposób przebiega integracja informacji w umyśle ludzkim, staje się więc istotne z perspektywy wiedzy, jak
spostrzegana jest rzeczywistość otaczająca człowieka. MoŜe się ona przyczynić
do tworzenia skutecznych i zrozumiałych komunikatów kierowanych do konsumentów. Celem naszych badań jest ustalenie związków między spójnością
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ści (rozumianymi jako wiedza na temat marki) oraz zasobami poznawczymi
(ograniczonymi w stanie wyuczonej bezradności).
W teorii pojęć kategorię spójną charakteryzuje sieć wspólnych powiązań
pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi. MoŜna powiedzieć, Ŝe elementy spójnej kategorii są ze sobą dobrze zintegrowane. Zgodnie z koncepcją
Murphy’ego i Medina (1985) owa integracja zdeterminowana jest przez prywatne teorie rzeczywistości. Wiedza jednostki, jej osobiste cele, potrzeby, zainteresowania, w tym zasoby poznawcze, jakimi dysponuje, wpływają na procesy
integrowania informacji, a w konsekwencji na spostrzeganą spójność. JeŜeli
jednostka nie dysponuje wystarczającymi zasobami poznawczymi (a tak jest
na przykład w przypadku doświadczania stanu bezradności) inaczej będzie
integrować docierające do niej informacje. Deficyty u osób bezradnych dotyczą
przede wszystkim złoŜonych form przetwarzania informacji. W niekontrolowanych okolicznościach intensywny wysiłek poznawczy wkładany w rozwiązywanie zadań nie przynosi oczekiwanych rezultatów i w konsekwencji prowadzi do tzw. wyczerpania poznawczego. W stanie wyczerpania jednostka
przełącza się na proste sposoby myślenia, a wyŜsze procesy poznawcze (w tym
przetwarzanie konstruktywne i integracyjne) zostają zablokowane (Kofta,
Sędek, 1993). Deficyty w integrowaniu elementów danej kategorii będą wpływać na spostrzeganą spójność tej kategorii, czyli będą ją osłabiać. Rolę przetwarzania generatywno-integracyjnego w łączeniu cząstkowych elementów
w spójną całość pokazali w swoich badaniach Sędek i von Hecker (von Hecker,
Sędek, 1999; Sędek, von Hecker, 2004; Sędek, Brzezicka, von Hecker, 2010).
Badania nad wyuczoną bezradnością prowadzono w róŜnych dziedzinach,
takich jak zaburzenia depresyjne, osiągnięcia szkolne, uzaleŜnienia, terapia
i hospitalizacja (np. Ozment, Lester, 2001; Sutherland, Singh, 2004; Chovil,
2005; Gottheil, Thornton, Weinstein, 2002; Bodner, Mikulincer, 1998; Cemalcilar, Canbeyli, Sunar, 2003). Jednak związków wyuczonej bezradności ze
spójnością pojęciową w takim kontekście (to znaczy w teoriach pojęć) dotychczas nie badano, a mogą one poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania osób
z syndromem wyuczonej bezradności i spostrzegania przez nie otaczającej rzeczywistości. Inaczej mówiąc, podejmowane badania mogą się przyczynić do
wyjaśnienia, w jaki sposób przebiega integracja informacji u osób bezradnych
na poziomie struktury pojęć. Ponadto, w świetle załoŜeń psychologii postaci,
obiekty spójne pojęciowo mają właściwości „dobrej figury”; dzięki wewnętrznej
koherencji są łatwiej przetwarzane i oceniane bardziej pozytywnie niŜ obiekty
niespójne (Veryzer, Hutchinson, 1998). MoŜna zatem oczekiwać, Ŝe ze spójnością reklamy będzie szedł w parze pozytywny afekt. Związkami emocji rozumianych jako afekt wzbudzany przez reklamę z poznaniem rozumianym jako
integracja elementów reklamy w spójne całości do tej pory się nie zajmowano,
a stanowi to istotny wkład zarówno do psychologii poznawczej, jak i psychologii zachowań konsumenckich. Prywatne teorie na temat marki budują oczekiwania konsumenta względem tej marki i stanowią kontekst spostrzegania
reklamy, w tym jej spójności. Badania są więc istotne z perspektywy badań
prowadzonych nad znaczeniem marki. Z drugiej strony stanowią rozwinięcie
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teorii psychologicznych: teorii spójności pojęciowej Murphy’ego i Medina (1985)
czy informacyjnego modelu wyuczonej bezradności Kofty i Sędka (1993).
Reklamy prasowe zostały wykorzystane jako materiał badawczy z kilku
powodów. Po pierwsze, badania pokazują, Ŝe elementy reklamy prasowej
moŜna traktować jako elementy kategorii (Grochowska, Falkowski, 2006),
które organizują się w pewną całość ze względu na wspólny cel, jakim jest na
ogół zachęcenie konsumenta do zakupu. Tymi elementami są: nazwa marki,
ilustracja produktu, slogan, fotografia oraz informacje o produkcie (por. Keller, 1987). Po drugie, poczucie bezradności towarzyszy Ŝyciu konsumenckiemu
i podejmuje się próby jego zwalczania. Coraz więcej jest badań dotyczących
niezadowolenia klientów z usług oferowanych przez firmy oraz odnoszących
się do kwestii składanych przez konsumentów skarg i zaŜaleń. Częściej teŜ
mówi się w tym kontekście o powstającym poczuciu bezradności (La Forge,
1989; Wells, Stafford, 1995; Sharad, Hardik, 2008; Gelbrich, 2009; Krishnan,
2010). Brakuje jednak badań z dziedziny marketingu, prowadzonych nad sposobem, w jaki przetwarzane są komunikaty perswazyjne przez bezradnych
konsumentów. Ponadto reklamy są stałym elementem codziennego Ŝycia,
a decyzje zakupowe podejmowane są nieustannie. Z tego względu interesujące
staje się zbadanie mechanizmów towarzyszących przetwarzaniu reklamy.
WPROWADZENIE TEORETYCZNE
Spójność pojęciowa
i prywatne teorie rzeczywistości
W klasycznych pracach wyróŜnia się trzy podstawowe grupy czynników decydujących o spójności pojęciowej: (1) podobieństwo cech, (2) korelacje między
cechami oraz (3) wiedza na temat świata, potrzeby, zainteresowania, cele
(czyli tzw. prywatne teorie rzeczywistości). Zgodnie z koncepcją Murphy’ego
i Medina (1985) spójność pojęciowa jest niejako konsekwencją posiadania
teorii: „najlepszym sposobem rozumienia reprezentacji pojęć jest traktowanie
ich jako wiedzy teoretycznej lub co najmniej jako osadzonych w wiedzy, która
reprezentuje teorię o świecie” (Murphy, Medin, 1985, s. 324). Medin (1989)
i Margolis (1999) w późniejszych pracach podkreślali równieŜ rolę teorii
w spójności pojęciowej, dostarczając dodatkowych argumentów na niedostateczność wyjaśnień opartych na podobieństwie. PowyŜszy sposób wyjaśniania
spójności pojęć moŜna analizować w kontekście poglądu konstruktywistycznego, który podkreśla dynamikę w tworzeniu się reprezentacji umysłowych.
Schemat poznawczy rozumiany jest jako sieć połączeń pomiędzy jednostkami
informacji. Siła połączeń jest róŜna i jest ściśle związana z waŜnością cech.
W tym rozumieniu kategorię spójną będzie charakteryzowała sieć wspólnych
powiązań między poszczególnymi elementami kategorii. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe prywatne teorie rzeczywistości stają się kontekstem dla przetwarzania otaczających bodźców i decydują, jakie właściwości danego pojęcia
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zostaną zaktywizowane w umyśle w konkretnej sytuacji (por. McClelland,
1995; Barsalou, 1982).
W dziedzinie badań nad zachowaniami konsumenckimi zagadnienie spójności pojęciowej rozpatrywano w kontekście znaczenia marki. Lau i Phau
(2007) przeprowadzili badanie, w którym dowodzili, Ŝe wizerunek marki pełni
rolę mediatora pomiędzy dopasowaniem osobowości marki i tzw. rozcieńczeniem afektu do marki. JeŜeli zgodnie z koncepcją Murphy’ego i Medina (1985)
na spostrzeganie spójności decydujący wpływ mają prywatne teorie rzeczywistości, to doświadczenia konsumenckie (w tym wiedza o marce) będą wpływać
na spostrzeganie bodźców reklamowych. Badania pokazują, Ŝe reklamy marki
znanej (o której konsument juŜ coś wie) postrzegane są jako bardziej spójne
niŜ reklamy marki nieznanej (Grochowska, 2009). Tym samym to, co wiemy
o marce czy o produkcie, przekładać się będzie na spostrzeganą spójność komunikatu. Na przykład, jeŜeli w prywatne teorie na temat danej marki wbudowane są elementy takie, jak nowoczesność (stanowią one element wizerunku, tzw. pozycjonowanie marki), to reklama wykorzystująca te elementy powinna być spostrzegana jako bardziej spójna od reklamy kładącej nacisk na
tradycję (która nie mieści się w wizerunku marki). Ta pierwsza jest zgodna
z oczekiwaniami i wiedzą konsumentów na temat tej marki, ta druga jest
w opozycji do prywatnych teorii na jej temat. Inaczej mówiąc, reklama zgodna
z oczekiwaniami to taka, w której wykorzystany sposób reklamowania jest
charakterystyczny dla danej marki, wpisany w jej wizerunek, zgodny z prywatnymi teoriami, jakie konsument posiada na jej temat. NaleŜy się więc
spodziewać, Ŝe reklamy zgodne z prywatną teorią dotyczącą marki będą
postrzegane jako bardziej spójne niŜ te, które będą niezgodne z prywatną
teorią.
Na zagadnienie spójności w kontekście reklamy naleŜałoby spojrzeć z perspektywy podobieństwa między poszczególnymi elementami reklamy. Reklama spójna to taka, w której poszczególne elementy są ze sobą powiązane,
są do siebie pod róŜnymi względami podobne, wywołują podobną sieć skojarzeń. Badania pokazują, Ŝe reklamy spójne w tym rozumieniu są lepiej zapamiętywane oraz są mniej podatne na zniekształcenia pamięciowe (Grochowska, Falkowski, 2011).
H 1: Reklamy zgodne z prywatną teorią na temat reklamowanej marki
(zawierające elementy zgodne z wytworzonym wizerunkiem marki) są postrzegane jako bardziej spójne od reklam niezgodnych z prywatną teorią na temat
reklamowanej marki (zawierających elementy niezgodne z wytworzonym
wizerunkiem marki).
Spójność pojęciowa
i wyuczona bezradność
Doświadczenia jednostki będą obejmowały nie tylko wiedzę na temat marki
czy produktu, nie tylko oczekiwania względem nich, ale równieŜ moŜliwości
przetwarzania komunikatu reklamowego. Do łączenia elementów reklamy
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w spójną całość potrzebne są przecieŜ odpowiednie zasoby poznawcze, które
u osób z syndromem wyuczonej bezradności są ograniczone.
DłuŜsze pozbawienie kontroli prowadzi do wielu zmian w zachowaniu,
które nazwano syndromem wyuczonej bezradności (Seligman, 1975; Hiroto,
Seligman, 1975; Maier, Seligman, 1976). W jego skład wchodzi obniŜenie gotowości do podejmowania działania (deficyt motywacyjny), obniŜenie nastroju
i skłonność do przeŜywania negatywnych emocji (deficyt emocjonalny) oraz
trudności w uczeniu się skutecznych programów działania (deficyt poznawczy)
(Seligman, 1975; Sędek, 1995). Niektóre koncepcje tzw. egotystyczne (Frankel,
Snyder, 1978; Kuhl, 1981) akcentują rolę poraŜek jako czynnika prowadzącego
do symptomu wyuczonej bezradności. Seria niepowodzeń zagraŜa poczuciu
własnej wartości jednostki, co w efekcie prowadzi do działań podtrzymujących
dobre mniemanie o sobie. Badania Sędka i Kofty (1990, 1993) wskazują jednak, Ŝe subiektywne poczucie poraŜki nie wpływa na wielkość deficytów toŜsamych dla bezradności. Osoby, które przeszły trening bezradności i w jego
trakcie były informowane o ponoszonych poraŜkach, nie przejawiały większych deficytów w wykonywaniu nowych zadań w porównaniu z osobami,
które przeszły trening bezradności i nie były informowane o niepowodzeniach.
To kontakt z niekontrolowaną sytuacją prowadzi do zaburzeń.
Zgodnie z informacyjnym modelem wyuczonej bezradności (Sędek, Kofta,
1990, 1993) w niekontrolowanych okolicznościach intensywny wysiłek poznawczy nie przynosi postępów w rozwiązywaniu zadania, co prowadzi do tzw.
wyczerpania poznawczego (cognitive exhaustion). Ten stan psychiczny cechuje
się uogólnionym pogorszeniem konstruktywnych form aktywności poznawczej.
Zamiast angaŜować się w budowanie skutecznych programów działania, człowiek w stanie wyczerpania poznawczego stosuje proste, gotowe procedury.
Usztywnia się poznawczo. Zablokowane zostają generatywne sposoby myślenia, zanika motywacja wewnętrzna. W efekcie następuje pogorszenie w wykonywaniu nowych zadań (Kofta, Sędek, 1993). NiŜszy poziom wykonania nie
oznacza jednak zupełnie chaotycznego zachowania. Człowiek przełącza się na
prostszy, wymagający mniej wysiłku poznawczego styl działania. W konsekwencji niŜszy poziom wykonania dotyczy przede wszystkim zadań złoŜonych
i wymagających poznawczo, podczas gdy wykonanie prostych zadań pozostaje
na niezmienionym poziomie (Sędek, Kofta, 1990; Sędek, Brzezicka, von Hecker, 2010). Zaburzeniu ulegają zwłaszcza procesy przetwarzania konstruktywnego i integracyjnego. Deficyty dotyczą głównie zadań, w których wymagana jest integracja cząstkowych informacji w spójne reprezentacje umysłowe.
Związek bezradności i złoŜoności poznawczej ukazują Harris i Highlen (1982)
w badaniach, w których osoby cechujące się wyŜszą złoŜonością poznawczą
(w tym zdolnościami do integrowania informacji) okazały się odporniejsze na
przeprowadzany trening bezradności w porównaniu z osobami cechującymi się
niŜszą złoŜonością poznawczą.
Wskazane powyŜej deficyty poznawcze w funkcjonowaniu osób bezradnych
mogą przekładać się równieŜ na ich funkcjonowanie w Ŝyciu konsumenckim.
Doświadczenia z przedsiębiorstwami, markami, produktami, a takŜe z wie-
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loma często sprzecznymi informacjami na ich temat, mogą stanowić swoisty
trening bezradności. Konsument wprowadzony w stan bezradności w wyniku
niekonsekwentnych działań niektórych firm oraz w wyniku otrzymywania
sprzecznych informacji na temat określonych produktów lub marek moŜe mieć
trudności w przetwarzaniu licznych, często złoŜonych i niejednoznacznych
bodźców marketingowych. MoŜna przypuszczać, Ŝe bezradność konsumencka
będzie tym większa, im bardziej skomplikowany jest produkt (np. produkty
bankowe, lokaty, ubezpieczenia) oraz im mniejsza jest wiedza konsumenta na
temat produktu (np. kobieta kupująca wiertarkę czy męŜczyzna kupujący proszek do prania). Prowadzone do tej pory badania dotyczyły przede wszystkim
niezadowolenia klientów z usług oferowanych przez firmy i składanych przez
konsumentów skarg i zaŜaleń. Okazało się, Ŝe poczucie bezradności jest częstą
przyczyną powyŜszych zjawisk. Przykładowo Gelbrich (2009) wykazał, Ŝe
w przypadku konsumentów odczuwających bezradność na skutek korzystania
z internetowych systemów obsługi klienta w utrzymaniu satysfakcji i lojalności wobec marki skuteczna okazała się konkretna, rzeczowa pomoc (instrumental support). Wells i Stafford (1995) odkryli natomiast, Ŝe świadomość
moŜliwości dochodzenia swoich praw zmniejsza poczucie bezradności wśród
konsumentów, i odwrotnie – wyuczona bezradność moŜe stać się przyczyną
pasywności w podejmowaniu działań związanych ze składaniem skarg czy
reklamacji, co wykazał La Forge (1989). Problem bezradnych konsumentów
staje się więc namacalny i warto zastanowić się, jak tworzyć reklamę, która
trafi do grupy zagubionych odbiorców. Komunikat kierowany do takiej grupy
musi cechować się pewnymi właściwościami, a wiedza na temat przetwarzania reklamy przez bezradnego konsumenta moŜe przyczynić się do ich znalezienia oraz stworzenia komunikatów zrozumiałych i skutecznych.
Wracając do kwestii przetwarzania informacji, jeŜeli wyŜsze procesy poznawcze odgrywają rolę w tworzeniu kategorii, moŜna przypuszczać, Ŝe pogorszenie ich działania będzie skutkować słabszym integrowaniem poszczególnych elementów w spójne całości. Badania w ramach informacyjnego modelu
wyuczonej bezradności wykazały, Ŝe wyczerpanie poznawcze prowadzi do pogorszenia myślenia generatywnego i integracyjnego (Sędek, Kofta, 1990; Sędek, Brzezicka, von Hecker, 2010; McIntosh i in., 2005). Osoby po treningu
bezradności przejawiają demobilizację poznawczą, gorzej integrują informacje,
mają trudności z koncentracją uwagi (Sędek, Kofta, Tyszka, 1993). Na tej podstawie moŜna przypuszczać, Ŝe osoby bezradne będą miały trudności w integrowaniu poszczególnych elementów reklamy. Mówiąc inaczej, w ich umysłach
sieć powiązań między cząstkowymi informacjami nie będzie tak mocno zintegrowana, a więc tworzone kategorie będzie cechował niŜszy stopień spójności.
H 2: Osoby, które przeszły trening bezradności, spostrzegają reklamy jako
mniej spójne, niŜ osoby, które nie przeszły treningu bezradności. Osoby po treningu bezradności gorzej integrują elementy reklam, czego skutkiem są niŜsze
wskaźniki spójności.
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Spójność pojęciowa i afekt
Obiekty symetryczne, proste, zostały nazwane przez gestaltystów „dobrą figurą”. Wertheimer (1923) zauwaŜa, Ŝe „dobre figury” charakteryzują się wewnętrzną spójnością i „wewnętrzną koniecznością” (inner necessity). Z badań
wynika, Ŝe „dobre figury” są spostrzegane, zapamiętywane i opisywane łatwiej
i bardziej dokładnie niŜ figury niemające tych cech, a nawet nasza pamięć ma
tendencję do przypominania tego rodzaju figur jako dobre (Clayton, Frey,
1996).
Klasyczne eksperymenty Posnera i współpracowników pokazały, Ŝe prototypy kategorii mają właściwości dobrej figury. Im bardziej dany egzemplarz
jest zbliŜony do prototypu, tym szybciej jest rozpoznawany i tym mniejsza
liczba błędów pojawia się w tym procesie (Posner, Goldsmith, Welton, 1967;
Posner, Keele, 1968). Prototypy są przetwarzane przez system poznawczy
z większą łatwością niŜ figury zniekształcone, a przetwarzaniu takiego prototypu, który moŜna takŜe określić mianem „dobrej figury”, towarzyszy pozytywny afekt. Zjawisko występowania subtelnego pozytywnego afektu w procesie spostrzegania prototypów jest wyjaśniane płynnością (fluency) przetwarzania informacji o obiektach prototypowych przez ludzki umysł. Efekt ten
został potwierdzony w badaniach nad preferencją prototypów i pozytywnym
afektem (Winkielman i in., 2006).
MoŜna więc przypuszczać, Ŝe reklamy spójne pojęciowo, przypominając
„dobrą figurę” i tym samym powodując łatwość przetwarzania (fluency), powinny wiązać się z pozytywnym afektem.
H 3: Im bardziej reklama postrzegana jest jako spójna, tym więcej pozytywnych emocji wzbudza.
METODOLOGIA
Osoby badane
Sto pięćdziesiąt sześć osób w wieku od 19 do 40 lat (M = 23,14) wzięło udział
w dwóch eksperymentach. Osobami badanymi byli studenci studiów dziennych i zaocznych. W kaŜdym badaniu uczestniczyło 78 osób.
Schemat badawczy
W badaniu 1 wykorzystano reklamy zgodne z oczekiwaniami względem marki,
w badaniu 2 – reklamy niezgodne z oczekiwaniami względem marki. Obydwa
eksperymenty przeprowadzono zgodnie ze schematem 3 x 2 między osobami:
reklama (pozytywna vs negatywna vs neutralna) oraz zasoby poznawcze
(ograniczone po treningu bezradności vs nieograniczone w grupie kontrolnej).
W ten sposób w obydwu eksperymentach uzyskano 12 warunków eksperymentalnych łącznie. Jedna osoba oglądała jedną reklamę, co oznacza, Ŝe kaŜdą
reklamę oglądało 13 osób.
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Materiały
Reklamy. Przygotowano dwie serie reklam prasowych: (1) reklamy zgodne
z prywatną teorią na temat marki: trzy reklamy marki telefonii komórkowej
„Play”; (2) reklamy niezgodne z prywatną teorią na temat marki: trzy reklamy
marki telefonii komórkowej „Era”. Marka „Play” została zbudowana na kontrowersji. Wchodząc na rynek, wykorzystywała szokujące reklamy, które widoczne były we wszystkich środkach masowego przekazu (telewizja, prasa, billboard, radio). W reklamach pojawiały się sylwetki nagiej pary, dzieci pijące
alkohol, psy w schroniskach czy odcięte palce ręki. Treści reklam szokowały
i dotykały społecznie nieakceptowanych wartości, na wzór reklam marki
odzieŜowej „Benetton”, w których między innymi przedstawiano księdza całującego zakonnicę. MoŜna przypuszczać, Ŝe kontrowersja została wbudowana
w prywatne teorie dotyczące reklam „Play”, jak i samej marki „Play”. Od marki „Play” konsumenci mogą oczekiwać szokujących kontrowersyjnych komunikatów, w przeciwieństwie do innych marek, które nie wykorzystują kontrowersji w swoich komunikatach, tak jak na przykład inna marka telefonii
komórkowej – „Era”1. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe reklamy kontrowersyjne są
zgodne z wiedzą i oczekiwaniami względem marki „Play”, poniewaŜ taki
sposób reklamowania jest charakterystyczny dla tej marki, wpisany w jej wizerunek. Reklamy kontrowersyjne są natomiast niezgodne z wiedzą i oczekiwaniami względem marki „Era”, która posługiwała się zrównowaŜonymi,
czasem nawet nudnymi komunikatami reklamowymi. W opinii konsumentów
była to marka stabilna, niezbyt interesująca, niewykorzystująca kontrowersji.
Wizerunek obydwu marek został sprawdzony w pilotaŜu.
KaŜda seria składała się z trzech reklam: dwóch kontrowersyjnych i jednej
neutralnej. Reklama kontrowersyjna wymaga od konsumentów duŜego wysiłku poznawczego, poniewaŜ z jednej strony jest zazwyczaj komunikatem
złoŜonym, z drugiej strony cechuje się niejednoznacznością poznawczą. Zawiera elementy sprzeczne ze sobą po względem estetycznym lub etycznym, co
czyni ją zaskakującą, szokującą, wywołującą lęk czy niesmak (Grochowska,
2003). Niejednoznaczność reklamy kontrowersyjnej polega jednak na tym, Ŝe
zawiera ona podwójny komunikat, zarówno w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej (Grochowska, Wiechecka, 2010). PoniewaŜ reklama kontrowersyjna
jest komunikatem złoŜonym, który wymaga dodatkowego wysiłku do zintegrowania jego elementów w spójną całość, osoby bezradne powinny przejawiać
duŜo większe trudności w przetwarzaniu tego typu komunikatów.
Kontrowersyjność reklam wykorzystanych w badaniu, zgodnie z powyŜszą
definicją, polega na tym, Ŝe poszczególne elementy są sprzeczne ze sobą poznawczo i emocjonalnie (otyła baletnica podniesiona z lekkością przez szczupłego baletmistrza – kontrowersja pozytywna, oraz palec wystający z ust za1
Marka „Era” obecnie została zastąpiona marką „T-Mobile”. Badania przeprowadzono przed zmianą.
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miast języka – kontrowersja negatywna). Reklama neutralna nie zawiera powyŜszej sprzeczności, przedstawia męŜczyznę na balkonie wieŜowca.
Wybrane reklamy są oryginalnymi reklamami marki „Play” z róŜnych
kampanii. Zawierają większość elementów wyróŜnionych przez Kellera (1987).
Ze względu na specyfikę reklamowanego produktu (usługa, a nie materialny
produkt) oraz przyjętą przez firmę „Play” strategię reklamową (brak graficznego przedstawienia produktu we wcześniejszych reklamach tej marki) w reklamach pominięta została ilustracja produktu. Natomiast informacje o produkcie i slogan zostały potraktowane jako jeden element. W oryginalnych reklamach tej marki nie moŜna jednoznacznie odróŜnić informacji o produkcie
od sloganu. Slogan pełni często rolę informacji, a informacja przedstawiona
jest często w formie sloganu (na przykład: „Abonament Play Lajt za 30 zł.
Taki pełny, a taki lekki”). Z powyŜszych przyczyn zachowana została budowa
reklam z wyodrębnieniem trzech części (fotografii, znaku towarowego i sloganu). KaŜda ewentualna zmiana elementów reklamy mogłaby mieć wpływ na
spójność całego komunikatu reklamowego, co w badaniach nad spójnością jest
kluczową sprawą. Reklamy marki „Era” przygotowano na wzór reklam marki
„Play”. Zawierały dokładnie te same elementy, co reklamy „Play”. Jedyna
róŜnica to nazwa marki („Play” został zastąpiony „Erą”) oraz elementy charakterystyczne dla marki (kolorystyka i kształt czcionek charakterystyczny
dla marki „Play” zastąpiono kolorystyką i kształtem czcionek charakterystycznych dla marki „Era”).
Trening bezradności. W badaniu wykorzystano klasyczny trening bezradności autorstwa Sędka i Kofty (1993), z wykorzystaniem zadań na tworzenie
sztucznych pojęć, zaadaptowany według metody stosowanej wcześniej w badaniach nad wyuczoną bezradnością (Hiroto, Seligman, 1975). Osoby badane
proszone były o wykrycie pewnej cechy pokazywanych figur. W kaŜdym z dziesięciu zadań uczestnikom wyświetlano serię ośmiu plansz. Na kaŜdej planszy
ukazywała się figura oraz informacja, czy poszukiwana cecha znajduje się na
planszy, czy się tam nie znajduje. KaŜda figura stanowiła kombinację cech
naleŜących do pięciu wymiarów: wielkość figury (mała lub duŜa), kształt figury (trójkąt lub koło), kolor figury (jasny lub ciemny), pozycja poziomej linii
(nad figurą lub pod figurą) oraz wielkość litery „r” umieszczonej w środku figury (mała lub duŜa). Zadaniem osoby badanej było, po wyświetleniu ośmiu
plansz, wskazać prawidłowe rozwiązanie (poszukiwaną cechę, np. ciemna figura) spośród dziesięciu moŜliwości wymienionych powyŜej. W grupie kontrolnej uczestnicy dostawali do wykonania zadania rozwiązywalne (moŜliwe było
udzielenie prawidłowej odpowiedzi). Natomiast w grupie eksperymentalnej
osoby badane musiały zmierzyć się z zadaniami nierozwiązywalnymi, dla których nie było prawidłowego rozwiązania.
Skuteczność treningu bezradności została sprawdzona w licznych badaniach Sędka (Sędek, Kofta, 1990, 1993; Sędek, Kofta, Tyszka, 1993) oraz
w badaniach własnych (Gąsiorowska, w druku). Uczestników pytano na koniec badania o stopień odczuwanej kontroli. Osoby, które przeszły trening
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bezradności, deklarowały znacznie mniejsze poczucie wpływu na sytuację niŜ
osoby, które nie przeszły treningu.
Skala Sieci Emocjonalnej. Do zmierzenia emocji wzbudzonych przez reklamę wykorzystano Skalę Sieci Emocjonalnej autorstwa Falkowskiego i Grochowskiej (2009), w której 13 pozycji dotyczy emocji pozytywnych, a 8 pozycji
– emocji negatywnych. Skala pozwala na wyliczenie trzech wskaźników: sumy
emocji pozytywnych, sumy emocji negatywnych oraz wskaźnika sieci emocjonalnej (tzw. net afekt), który oblicza się, odejmując od wskaźnika emocji pozytywnych wskaźnik emocji negatywnych.
Procedura
Na początku osoby badane brały udział w fazie treningowej. Rozwiązywały 10
zadań na tworzenie sztucznych pojęć (w zaleŜności od grupy: rozwiązywalnych
lub nierozwiązywalnych). Następnie przechodziły do fazy testowej, w której
oglądały elementy jednej z trzech reklam („Baletnicy”, „Języka” lub „WieŜowca”). W tej części osoby badane generowały skojarzenia zgodnie z przedstawionymi im instrukcjami: proszono je o wypisywanie skojarzeń w takiej kolejności, w jakiej przychodzą im do głowy, przez 1 minutę. KaŜda osoba testowana generowała skojarzenia dla trzech elementów jednej reklamy (najpierw dla
fotografii, następnie dla znaku towarowego, na koniec dla sloganu). W ten sposób odwoływano się do ich wiedzy (prywatnych teorii dotyczących reklamy
i marki), która zaktywizuje w sieci pamięciowej istotne dla reklamy i marki
skojarzenia. Na podstawie wygenerowanych skojarzeń policzono skojarzeniowy indeks podobieństwa, który pozwala określić spójność pojęciową dla kaŜdej
reklamy (osobno w grupie, która przeszła trening bezradności, i w grupie, która takiego treningu nie przeszła). Na koniec pokazywana była cała reklama
(składająca się z trzech powyŜszych elementów), a osoby badane proszono
o wypełnienie Skali Sieci Emocjonalnej oraz pytań kontrolnych: dotyczących
znajomości reklamy i marki oraz stopnia odczuwanej kontroli.
WYNIKI I DYSKUSJA
Skojarzeniowy indeks podobieństwa
jako metoda obliczania spójności pojęciowej reklamy
Zastosowano procedurę wyprowadzania podobieństwa między elementami
reklamy na podstawie wygenerowanych skojarzeń i obliczania tak zwanego
indeksu podobieństwa (affinity index). Procedura ta była wcześniej stosowana
do ustalania zgodności pojęciowej przedmiotów konsumpcyjnych (Kleine, Kernan, 1988). Grochowska i Falkowski (2011) zaadaptowali ją do badania spójności pojęciowej reklamy prasowej.
Skojarzenia wygenerowane przez osoby badane zostały zaklasyfikowane
do określonych kategorii semantycznych. Na przykład, skojarzenia „otyła baletnica” i „gruba baletnica” wygenerowane dla fotografii z reklamy „Baletnica”
marki „Era” zaklasyfikowano do jednej kategorii. Skojarzenia wypisywane ja-
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ko pierwsze są bardziej dostępne poznawczo, a jednocześnie – waŜniejsze,
dlatego poszczególnym skojarzeniom przypisane zostały wartości według kolejności wymieniania danego skojarzenia przez osobę badaną, określające ich
waŜność (dominance score). Zgodnie z metodologią opracowaną przez Szalaya
i Deese’a (1978) pierwszemu skojarzeniu przypisywano wartość 6, drugiemu 5,
trzeciemu 4, skojarzenia od trzeciego do siódmego otrzymywały wartość 3,
ósme i dziewiąte 2, a dziesiąte i następne – 1. Następnie, dla kaŜdego elementu reklamy, sumowano wartości waŜności (dominance score). W rezultacie
dla kaŜdej reklamy powstały trzy listy skojarzeń: odpowiednio dla poszczególnych elementów reklamy (fotografii, znaku towarowego i sloganu). Zsumowanie tych wartości dla kaŜdej listy osobno dało tak zwaną wartość diagonalną skojarzeń kaŜdego elementu reklamy, potrzebną do wyprowadzenia macierzy podobieństwa między elementami reklamy.
Następnie porównano ze sobą kaŜdą kombinację par elementów reklamy,
sumując wspólne skojarzenia dla pary (wartości liczbowe przypisane skojarzeniom, które były jednakowe). Na przykład, jeŜeli określenie „lekkość” pojawiło się jako skojarzenie dla fotografii i dla znaku towarowego, sumowano
wartości liczbowe przyporządkowane mu dla fotografii z wartościami przyporządkowanymi mu dla znaku towarowego. Wszystkie wspólne skojarzenia
sumowano i dzielono tę zsumowaną liczbę przez sumę wartości diagonalnych
dwu porównywanych elementów reklamy. Przykład trójkątnej macierzy indeksu podobieństwa dla elementów reklamy „Baletnica” marki „Era” w grupie
kontrolnej został przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1.
Skojarzeniowy indeks podobieństwa między elementami reklamy „Baletnica”
marki „Era” dla grupy kontrolnej
Fotografia

321*

Nazwa marki

0,117 a)

311*

Slogan

0,285

0,257

297*

Fotografia

Nazwa marki

Slogan

* wartości diagonalne; a) wartości podobieństwa wyprowadzone ze skojarzeń

Wskaźnikiem spójności pojęciowej reklamy była suma wartości podobieństwa wyprowadzonych ze skojarzeń dla wszystkich par elementów. Na przykład dla elementów reklamy „Baletnica” marki „Era” w grupie kontrolnej
wskaźnik został obliczony w następujący sposób:
0,117 + 0,285 + 0,257 = 0,659
Im wyŜsza wartość wskaźnika, tym wyŜsza spójność pojęciowa reklamy.
W przyjętej metodologii badań spójności reklam nie oblicza się istotności
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róŜnic między poszczególnymi warunkami. Metodologia ta była stosowana
przez Grochowską i Falkowskiego (2011) oraz Grochowską i Gąsiorowską
(w druku).
Spójność pojęciowa
i prywatne teorie rzeczywistości
Zgodnie z powyŜszą metodą, skojarzeniowy indeks podobieństwa został policzony dla kaŜdej z reklam. Rezultaty widoczne są na rysunku 1. Wyniki dla
wszystkich reklam zgodnych z prywatną teorią na temat marki (reklamy
„Play”) oraz niezgodnych z prywatną teorią (reklamy „Era’) przedstawiono
w części A, zaś dla poszczególnych reklam (pozytywnej, negatywnej i neutralnej) – w części B.

Spójność

A

B
1,2

1,2

0,8

0,8

0,4

0,4

0,0

0,0
„Play”
(zgodnie z teorią)

„Era”
(niezgodnie z teorią)

„Baletnica”
(pozytywna)

„WieŜowiec”
(naturalna)
„Play”

„Język”
(negatywna)

„Era”

Rysunek 1. Spójność pojęciowa dla reklam zgodnych („Play”) i niezgodnych z prywatną
teorią na temat marki („Era”)

Uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie hipotezy 1 (rys. 1A). Reklamy
zgodne z prywatną teorią na temat marki (reklamy „Play”) są spostrzegane
jako bardziej spójne (M = 0,788) niŜ reklamy niezgodne z prywatną teorią na
temat marki (reklamy „Era”) (M = 0,688). Rezultaty widoczne są dla reklam
„Baletnica” i „Język”, które są reklamami kontrowersyjnymi, typowymi dla
marki „Play” (rys. 1B). Dla reklamy „WieŜowiec” obserwuje się niewielkie
róŜnice w spostrzeganej spójności. Jest to reklama neutralna, która nie
wpisuje się w prywatną teorię na temat marki „Play”. Niewielkie odwrócenie
efektu moŜe być spowodowane faktem, Ŝe neutralny komunikat nawet lepiej
wpisuje się w wiedzę na temat marki „Era” niŜ marki „Play”.
Z powyŜszego wynika, Ŝe kontrowersja wbudowana w prywatną teorię na
temat marki „Play” ułatwiła integrację kontrowersyjnych komunikatów tejŜe
marki, co nie miało miejsca w przypadku marki „Era”, która nie posługuje się
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komunikatami kontrowersyjnymi, oraz w przypadku komunikatów neutralnych. Integracja elementów kontrowersyjnych reklam marki „Era” przebiegała
duŜo słabiej, co przejawiało się w spostrzeganiu reklam jako mniej spójnych.
ChociaŜ reklamy róŜniły się między sobą tylko nazwą marki, to róŜnice
w spójności okazały się wyraźne. Wynika to z odmiennych oczekiwań względem kaŜdej marki oraz odmiennej wiedzy na jej temat. Reklama zgodna
z oczekiwaniami na temat marki uruchamia schemat, w którym mieszczą się
wyobraŜenia i informacje o marce (prywatne teorie). Sieć skojarzeniowa dla
reklamy zgodnej z prywatną teorią jest silnie rozbudowana i łatwo dostępna
poznawczo. Nawiązując do teorii spójności pojęciowej Murphy’ego i Medina
(1985), wiedza na temat marki funkcjonuje jak „teoria”, która integruje
w umyśle konsumenta elementy reklamy w spójną całość. MoŜna powiedzieć,
Ŝe prywatna teoria na temat marki staje się kontekstem dla przetwarzania
reklamy, ułatwiając łączenie się poszczególnych jej składowych. W przypadku
marki niezgodnej z oczekiwaniami zaktywizowana wiedza na temat marki nie
jest zgodna z powstającą w umyśle konsumenta siecią skojarzeń, utrudniając
tym samym integrację elementów reklamy w całość. W efekcie taka reklama
postrzegana jest jako mniej spójna.
Spójność pojęciowa
i wyuczona bezradność
Wskaźniki spójności pojęciowej policzono dla osób, które rozwiązywały zadania rozwiązywalne (grupy kontrolne), oraz dla osób, które rozwiązywały zadania nierozwiązywalne (grupy eksperymentalne). Rezultaty podsumowano na
rysunku 2. Wyniki dla wszystkich grup kontrolnych i eksperymentalnych
zostały przedstawione w części A, zaś dla grup oglądających poszczególne reklamy (pozytywną, negatywną lub neutralną) – w części B.

Spójność

A

B
1,4

1,4

1,2

1,2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0
Rozwiązywalne
(R)

Nierozwiązywalne
(N)

„Baletnica”
(pozytywna)

„WieŜowiec”
(neutralna)
R

„Język”
(negatywna)

N

Rysunek 2. Spójność pojęciowa dla osób po treningu bezradności (zadania nierozwiązywalne – N) i bez treningu bezradności (zadania rozwiązywalne – R)
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Uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie hipotezy 2 (rys. 3A). Osoby,
które przeszły trening bezradności (N – od zadań nierozwiązywalnych), spostrzegały prezentowane reklamy jako mniej spójne (M = 0,639) niŜ osoby,
które nie przeszły treningu bezradności i dysponowały wolnymi zasobami poznawczymi (R – od zadań rozwiązywalnych) (M = 0,838). Efekt widoczny jest
dla wszystkich trzech reklam (rys. 3B), przy czym powyŜsze róŜnice w spostrzeganej spójności między osobami po treningu i tymi, które treningu nie
przeszły, są większe dla reklam kontrowersyjnych („Baletnica” i „Język”) niŜ
dla reklamy neutralnej („WieŜowiec”). Na rysunku widoczne jest równieŜ, Ŝe
najwyŜszą spójność zanotowano dla reklamy pozytywnej („Baletnica”), niŜszą
dla reklamy neutralnej („WieŜowiec”) i najniŜszą dla reklamy negatywnej
(„Język”).
Z powyŜszych rezultatów wynika, Ŝe zgodnie z hipotezą 2 osoby o ograniczonych moŜliwościach poznawczych mają trudności w integrowaniu elementów reklamy w spójną całość. Sieć powiązań między cząstkowymi informacjami nie jest tak mocno zintegrowana, co przejawia się w spostrzeganiu całości jako mniej spójnej. Elementy reklamy są postrzegane przez osoby bezradne
jako duŜo bardziej rozłączne, w mniejszym stopniu naleŜące do tej samej kategorii. Osoby, które nie przeszły treningu bezradności, dysponują zasobami
potrzebnymi do przetwarzania generatywnego i tym samym duŜo lepiej integrują poszczególne elementy reklamy. Skutkiem tego spostrzegają ją jako
bardziej spójną. Mówiąc inaczej, u osób, które nie doświadczyły poczucia bezradności, elementy reklamy w strukturze pojęć zbliŜają się do siebie, tworząc
dobrze zintegrowaną spójną całość. Wyniki zgodne są z modelem informacyjnym Sędka i Kofty (1990, 1993) podkreślającym, Ŝe w stanie wyczerpania poznawczego jednostka nie jest zdolna do przetwarzania informacji na zaawansowanym poziomie (gdzie moŜliwa jest integracja) i ogranicza się do wykorzystania prostych funkcji poznawczych.
Dezintegracja poznawcza okazuje się większa w przypadku reklamy kontrowersyjnej, która jako komunikat złoŜony i niejednoznaczny poznawczo wymaga duŜo większych zasobów poznawczych niŜ reklama neutralna. ZłoŜenie
w całość poszczególnych elementów reklamy kontrowersyjnej stanowi duŜo
większy wysiłek, który moŜliwy jest u osób o nieograniczonych moŜliwościach
poznawczych. Co więcej, na spostrzeganą spójność mają wpływ emocje, pozytywny komunikat sprzyja integracji (reklama pozytywna spostrzegana jest
jako bardziej spójna), negatywny – integrację osłabia (reklama negatywna
spostrzegana jest jako najmniej spójna). Z perspektywy tworzenia skutecznych komunikatów pozytywne elementy w reklamie nabierają nowego znaczenia. Następny podrozdział poświęcony jest właśnie tej kwestii.
Spójność pojęciowa i afekt
W celu dokładniejszego zbadania związków spójności pojęciowej z emocjami
wzbudzonymi przez reklamę przeprowadzono analizy korelacji metodą Spearmana. Do analiz wzięto pod uwagę wyniki Skali Sieci Emocjonalnej oraz
współczynniki skojarzeniowego indeksu podobieństwa dla 12 warunków
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(„Play”-„Era” x zadania rozwiązywalne-nierozwiązywalne x reklama pozytywna-negatywna-neutralna). Korelacja między spójnością a emocjami pozytywnymi wyniosła: R = 0,57; p = 0,051. Im więcej emocji pozytywnych wzbudzała
reklama, tym częściej postrzegana była jako bardziej spójna (zob. rys. 3), co
stanowi potwierdzenie hipotezy 3.
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Rysunek 3. Emocje pozytywne a spójność pojęciowa reklamy

Spójny komunikat reklamowy przypomina swoimi właściwościami „dobrą
figurę” lub prototyp, gdzie poszczególne elementy są ściśle ze sobą powiązane.
Uprzednie badania wykazały, Ŝe prototypy wzbudzają pozytywne reakcje afektywne (Veryzer, Hutchinson, 1998; Winkielman i in., 2006). Wiadomo teŜ, Ŝe
spójność w reklamie ma pozytywny wpływ na postawy wobec reklamy i marki
(Galan, 2009; Kocher, Czellar, Usunier, 2006). Rezultaty otrzymane w przedstawionym badaniu wskazują na to, Ŝe spójne reklamy, analogicznie do prototypów, są łatwiej (płynniej) przetwarzane oraz wzbudzają pozytywne emocje.
Być moŜe to właśnie pozytywny afekt pojawiający się w przypadku spójnych
komunikatów sprzyja integracji elementów reklamy w całość, tym samym
stając się konkretną wytyczną dla twórców reklam.
UWAGI KOŃCOWE
Celem artykułu było ustalenie związków między spójnością pojęciową reklamy
a trzema czynnikami: wiedzą na temat marki, zasobami poznawczymi oraz
emocjami. Otrzymane rezultaty stanowią podstawę do wyciągnięcia kilku interesujących wniosków.
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Po pierwsze, znajomość marki jest istotnym wyznacznikiem spójności
reklam, gdzie reklamy zgodne z oczekiwaniami względem marki okazały się
znacznie spójniejsze niŜ reklamy marki niezgodnej z oczekiwaniami. Nawiązując do psychologii postaci, reklamy zgodne z oczekiwaniami odnoszą się
do dobrze wpisanego w pamięci schematu poznawczego danej marki, który
nabiera cech idealnych jako „dobra figura” i ułatwia tym samym integrację
elementów w jedną całość. Jedność osiągnięta w ten sposób jest zatem ściśle
związana z ogólną tendencją do postrzegania grupy elementów jako zintegrowanych podmiotów. Rezultaty stanowią rozwinięcie teorii spójności pojęciowej
Murphy’ego i Medina (1985), podkreślając rolę teorii w spostrzeganiu spójnej
kategorii.
Po drugie, okazało się, Ŝe reklamom spójnym towarzyszy pozytywny afekt.
Taki wynik dobrze wpisuje się we współczesne teorie psychologiczne związane
z płynnością przetwarzania, zgodnie z którymi „dobre figury” są łatwiej przetwarzane, a owa łatwość sprzyja powstawaniu pozytywnych emocji.
Po trzecie, zasoby poznawcze, jakimi dysponuje człowiek, determinują
spójność spostrzeganej przez niego informacji. Nawiązując do poznawczego
modelu wyuczonej bezradności (Sędek, Kofta, 1990, 1993), deficyty poznawcze
pogarszają integrację cząstkowych informacji w spójną całość. JeŜeli człowiek
nie dysponuje wystarczającymi zasobami lub jest atakowany sprzecznymi komunikatami wywołującymi u niego bezradność, będzie miał trudności w zintegrowaniu docierającego do niego komunikatu.
Badania dostarczają takŜe praktycznych wskazówek do budowania skutecznych komunikatów perswazyjnych. Podstawową wskazówką jest przede
wszystkim zabezpieczenie spójności komunikatu. Jeśli reklama jest zgodna
z prywatną teorią na temat marki, wówczas integracja elementów reklamy będzie samoistnie konstruowana w umyśle konsumenta zgodnie z mechanizmem
psychologicznym wydobywającym z pamięci „dobrą figurę” danej marki. Inaczej mówiąc, komunikat reklamowy powinien być zgodny z tym, co konsument
juŜ wie na temat marki. Spójności reklamy sprzyja równieŜ pozytywny afekt
oraz odpowiednia ilość zasobów poznawczych. Dlatego w przypadku bezradnych konsumentów warto zadbać o zrozumiały przekaz i nie obciąŜać ich systemu poznawczego elementami kontrowersyjnymi, które wymagają większych
zasobów w odbiorze i zrozumieniu. JeŜeli niezbędne jest wykorzystanie elementów szokujących obniŜających zdolności do integracji, naleŜy wesprzeć je
elementami humorystycznymi, które – poprzez wzbudzenie pozytywnych emocji – zrównowaŜą spostrzeganą spójność komunikatu.
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