
1�3

Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Wzorce komunikacji w rodzinie a decyzje 
nabywcze młodych konsumentów

Młodzi konsumenci są coraz częściej celem działań twórców programów 
marketingowych, o czym świadczą chociażby wydatki ponoszone przez przed-
siębiorstwa na dotarcie do tej grupy odbiorców. Zainteresowanie tym segmen-
tem z jednej strony wynika ze zmian społeczno-ekonomicznych, które zaszły  
w ostatnich dziesięcioleciach, z drugiej powodem jego atrakcyjności jest podat-
ność młodych ludzi na manipulację, wynikająca z rozwoju emocjonalnego, spo-
łecznego i intelektualnego. Dzieci są bezbronne, do czasu kiedy rozwiną umiejęt-
ność logicznego myślenia i odróżniania fikcji od prawdy. Stąd coraz aktualniejsze 
jest pytanie o rolę i odpowiedzialność przedsiębiorstw kierujących swoje oferty 
do tego segmentu rynku. W tym kontekście pojawił się pomysł stworzenia mar-
ketingu syntonicznego – odpowiedzialnego i przyjaznego dzieciom, w którego 
przypadku skuteczne działania marketingu połączone są z problematyką roz-
woju dziecka1. Równoważenie rozwoju dzieci z działaniami marketingowymi nie 
byłoby możliwe bez zadania sobie pytania o szerszy kontekst socjalizacji dzieci, 
m.in. do roli konsumenta. Socjalizacja konsumencka to kompleksowy proces 
przebiegający w środowisku młodego konsumenta. Podstawową agendą socja-
lizującą, warunkującą postępowanie młodych ludzi na rynku, jest rodzina. To 
ona przekazuje określone wartości, normy i wzory zachowań niezbędne do ży-
cia w społeczeństwie. Ze względu na długotrwałość oddziaływania ma silniejszy 
wpływ na dziecko niż inne instytucje wychowawcze i środki masowej komunika-
cji2. Pod jej wpływem kształtują się postawy i sposoby zachowania, które później 
są modyfikowane przez własne doświadczenia lub inne grupy społeczne. Dlatego 
też ważne wydaje się szukanie odpowiedzi na pytanie o rolę rodziny w przygo-
towaniu młodych konsumentów do podejmowania samodzielnych decyzji na-
bywczych. Niniejsze opracowanie ma służyć jako głos w dyskusji, odnoszący się 
jedynie do wybranego aspektu powyższego zagadnienia i koncentrujący się na 

1 B. Mazurek-Kucharska, Dlaczego dzieci chcą zabić Babę Jagę, „Marketing przy Kawie”, 17.03.2006.
2 A. Jachnis, J. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998, s. 291.
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wzorcach komunikacji w rodzinie jako czynniku oddziałującym na proces po-
dejmowania decyzji przez młodych konsumentów. Podstawową kwestią było 
skoncentrowanie się na znaczeniu czynników społecznych (rodziny, rówieśni-
ków) dla podejmowania decyzji przez młodych konsumentów (w wieku 9-11 
lat) w zależności od wzorca komunikacji3.

Komunikacja w rodzinie w kontekście socjalizującej 
funkcji rodziny 

Rodzina jest definiowana jako instytucja i zarazem grupa społeczna oparta 
na więzach małżeńskich, więzi pokrewieństwa lub adopcji4. Spełnia cztery pod-
stawowe funkcje: materialno-ekonomiczną, prokreacyjną, socjalizacyjno-wy-
chowawczą i emocjonalno-ekspresyjną5. Sytuacja materialna rodziny wyznacza 
jej poziom konsumpcji i zabezpiecza ją na przyszłość. To, jaka jest rodzina, jak 
jest zorganizowana, z kogo się składa, jakie relacje łączą jej członków, jak odnosi 
się do dzieci, wpływa na różnice pomiędzy społecznościami6. 

Zdaniem G.P. Moschisa, to przede wszystkim rodzice odgrywają niebagatelną 
rolę w procesie socjalizacji konsumenckiej dzieci i w uczeniu ich racjonalnych zasad 
konsumpcji7. Podczas gdy wydaje się niepodważalne, że są oni ważnym źródłem in-
formacji konsumenckiej, ich sposoby wpływania na młodych konsumentów nie są 
do końca jasne. Wpływ rodziny w procesie socjalizacji konsumenckiej łączony jest 
raczej z interakcjami społecznymi niż z celową edukacją konsumencką ze strony ro-
dziców8. Engel, Blackwell i Kollat stwierdzili, że rodzina odgrywa ważną rolę w so-
cjalizacji konsumenckiej dzieci dzięki interpersonalnej komunikacji9. Termin „ko-
munikacja” w rodzinie odnosi się do obydwu rodzajów relacji pomiędzy rodzicem 
a dzieckiem: werbalnej oraz niewerbalnej, oraz do wzorców interakcji wewnątrz 
rodziny. Członkowie rodziny mogą sobie komunikować ważne informacje za po-

3 Ze względu na szeroki zakres zagadnienia autorka zdecydowała się na przeprowadzenie analizy w ramach jed-
nej grupy wiekowej dzieci, w jej przekonaniu w najmniejszym stopniu opisanej w literaturze przedmiotu.
4 T. Tyszka, Socjologia rodziny, [w:] Socjologia polska, red. Z. Krawczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 1990, za: A. Jachnis, J. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, op. cit., s. 291.
5 A. Jachnis, J. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, op. cit., s. 292.
6 P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2002, s. 391.
7 G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents, „Jour-
nal of Consumer Research” 1985, Vol. 11 (March), s. 898-910.
8 S. Ward, D.B. Wackman, E. Wartella, How Children Learn to Buy: The Development of Consumer Information 
Processing Skills, Sage, Beverly Hills, CA 1997, s. 1–14.
9 G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents, op. 
cit., s. 904.
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mocą różnych mechanizmów. Po pierwsze, przez wykonywanie określonych dzia-
łań jedni członkowie rodziny, w sposób świadomy bądź nieświadomy, mogą prze-
kazywać normy i oczekiwania pozostałym. Tu komunikacja przebiega na poziomie 
poznawczym, a proces uczenia się jest raczej wynikiem obserwacji czy naśladowni-
ctwa tych zachowań. Po drugie, członkowie rodziny mogą wzajemnie wpływać na 
swoje zachowania konsumenckie poprzez używanie różnych wzmacniających me-
chanizmów (pozytywnych i negatywnych). Można także oddziaływać na zachowa-
nia konsumenckie innych członków rodziny poprzez werbalną komunikację – me-
chanizm społecznych interakcji10. S. Ward zidentyfikował pięć metod, które matki 
wykorzystują, ucząc dzieci umiejętności konsumenckich, są to: zabranianie pew-
nych działań, udzielanie lekcji konsumenckiej aktywności, dyskusje z dziećmi, da-
wanie przykładu swoim zachowaniem oraz pozwalanie dziecku na samodzielne 
zdobywanie doświadczenia11.

Komunikacja pomiędzy członkami rodziny, werbalna czy niewerbalna, od-
grywa istotną rolę w kształtowaniu procesu uczenia się roli konsumenta. Więk-
szość badań związanych z oddziaływaniem rodziny w ramach socjalizacji kon-
sumenckiej dotyczy komunikacji werbalnej, która może być sklasyfikowana 
jako społeczny mechanizm interakcji. 

Rezultaty komunikacji mogą być pośrednie i bezpośrednie oraz wiązać się 
z efektami oddziaływania innych źródeł informacji konsumenckich. Bezpo-
średni wpływ komunikacji w rodzinie na zachowanie nabywcze dziecka zwią-
zany jest z pozyskiwaniem od innych członków rodziny informacji dotyczących 
konsumpcji i późniejszym formowaniem wzorów przekonań, norm i zacho-
wań. Pośredni wpływ ma nauka wzorów interakcji z innymi źródłami informa-
cji konsumenckiej, które mogą oddziaływać na uczenie się. Wreszcie komuni-
kacja w rodzinie może być mediatorem efektów oddziaływania innych źródeł,  
z których można czerpać wiedzę, takich jak media czy rówieśnicy.

Bezpośredni wpływ rodziny na uczenie się ról konsumenckich związany jest 
z trzema kategoriami:

 treścią komunikacji (czego młodzi nabywcy uczą się od rodziców, bez odnie-
sienia się do specyfiki procesu komunikacji werbalnej i niewerbalnej ),
 rodzajem komunikacji (werbalna, niewerbalna),
 efektami specyficznych struktur czy wzorców werbalnej komunikacji w rodzi-
nie (typy komunikacji)12.

10 Ibidem, s. 900.
11 S. Ward, za: G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Ado-
lescents, op. cit., s. 904.
12 G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents, op. 
cit., s. 902.
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Wielu badaczy spekuluje, że rodzina odgrywa instrumentalną rolę w ucze-
niu młodych konsumentów podstawowych racjonalnych aspektów konsumpcji, 
uwzględniając podstawowe potrzeby konsumenta. Wpływ rodziców odnosi się do 
zróżnicowanych sytuacji konsumpcyjnych, które różnią się w zależności od pro-
duktów, stadiów podejmowania decyzji o zakupie i charakterystyki konsumentów. 
Wyniki badań wskazują, że rodzice oddziałują na proces podejmowania decyzji  
o zakupie dóbr konsumowanych przez młodych konsumentów. Ich wpływ jest 
jednak zależny od fazy procesu decyzyjnego13. Większe znaczenie ma oddziały-
wanie rodziców na etapie poszukiwania informacji niż przy ocenie produktu. 

Wpływ rodziców jest uzależniony od typu nabywanego produktu. Inny ro-
dzaj wpływu widoczny jest w przypadku zakupu dóbr konsumowanych jedy-
nie przez młodego konsumenta, a inny – gdy rozpatrywany jest zakup dóbr 
użytkowanych przez wszystkich członków rodziny. Badania wykazały, że ro-
dzice mają większy wpływ na nabywanie dóbr o dostrzegalnym ryzyku zakupu 
(zakup odzieży) – decyzja młodych konsumentów jest wyraźnie od nich uza-
leżniona. Przy nabywaniu dóbr mających specjalne znaczenie dla młodych na-
bywców, takich jak płyty czy sprzęt sportowy, podjęcie decyzji obywa się raczej 
bez udziału rodziców. Stąd można wysnuć wniosek, że zakres zaangażowania 
rodzica w nabywanie produktów przez młodych konsumentów14 jest powiązany 
ze społeczną widocznością produktu i jego ceną15.

Wpływ rodziców na podejmowanie decyzji o zakupie jest uzależniony od so-
cjodemograficznej charakterystyki rodziny16. Obserwuje się różnice w zachowa-
niu dzieci w zależności od wieku, płci oraz klasy społecznej członków rodziny. Jak 
wskazują badania, najdłuższy i najsilniejszy wpływ na decyzje nabywcze potomstwa 
mają rodzice wywodzący się z klasy średniej. Ich dzieci są mniej niezależne w swo-
ich decyzjach nabywczych niż rówieśnicy reprezentujący klasy niższą i wyższą.

Warto także podkreślić, że im starsze są dzieci, tym zdobywają większą nie-
zależność w decydowaniu o zakupie produktów, co powiązane jest również z ich 
rosnącą niezależnością finansową. Mogą o tym świadczyć wyniki jednego z ba-
dań, w którym w grupie siedmiolatków 47% dzieci wspominało o pomocy ro-
dziców podczas decydowania o tym, jak wydać pieniądze, a tylko 27% dwuna-
stolatków przyznało się do korzystania z takiej pomocy17.

13 Dla celów pracy przyjęto, że proces decyzyjny składa się z odczucia potrzeby, zbierania informacji, oceny wa-
riantów, decyzji oraz odczucia po zakupie. 
14 Badania dotyczyły nastolatków.
15 Ibidem, s. 903-904.
16 Ibidem, s. 905-906.
17 M.L. Hurt, Teenagers and Their Money, National Education Association, Washington 1961, za: G.P. Moschis, 
The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents, op. cit., s. 902.
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Prowadzone badania koncentrowały się również na zagadnieniu wpływu ro-
dziny na decyzje nabywcze młodych konsumentów w zależności od ich płci. G.P. 
Moschis zasugerował, że rodzice traktują dziewczęta w inny sposób niż chłop-
ców. Jak wykazały badania, dziewczętom poświęcano więcej uwagi oraz dawano 
więcej pozytywnych wzmocnień w aspekcie nabywania dóbr18. Chłopcy, jak się 
okazało, w porównaniu z dziewczętami są mniej przychylnie nastawieni do wer-
balnej komunikacji z rodzicami. Badania Moschisa i Moore’a wykazały, że tylko 
wśród dziewcząt częstotliwość komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem 
jest skorelowana z umiejętnością przetwarzania informacji zawartych w rekla-
mach i poziomem wiedzy konsumenckiej. Może to sugerować, że celowe przy-
gotowywanie do bycia konsumentem jest kierowane głównie do dziewcząt19. 
Analizując zakup produktów o większym znaczeniu społecznym, Moschis za-
uważył, że u chłopców proces wdrażania się w zakupy trwa dłużej. Dziewczęta 
natomiast szybciej opanowują umiejętność dokonywania zakupów tej kategorii 
produktów, a dodatkowo podejmując decyzję, większą wagę przypisują zdaniu 
rówieśników, dążąc do identyfikacji z nimi20.

Niewiele badań prowadzonych do tej pory uwzględniało płeć jako zmienną róż-
nicującą relacje pomiędzy komunikującymi się ze sobą rodzicami i dziećmi. Jed-
nymi z takich były badania Saunders, Salmiego i Tozier określające stopień zgody 
i niezgodności pomiędzy matkami a córkami w wyborze ubioru do szkoły dla 
córki21. Zauważyli oni, że większy procent zgodnych opinii matek i córek pojawiał 
się w przypadku produktów widocznych (expressive items), np. płaszczy. Mniej kon-
fliktów, zgodnie z wynikami badań, pojawiało się wówczas, gdy pieniądze, którymi 
płacono, pochodziły od matki, niż gdy były własnością córki.

Struktura i wzorce komunikacji
Opierając się na modelu komunikacji Newcomba, McLeod i Chaffee opra-

cowali typologię wzorów i struktury komunikacji (typy komunikacji) pomię-
dzy rodzicem a dzieckiem22. Ich badania powiązane zostały z dwoma relatywnie 

18 G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents, op. 
cit., s. 905.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 J.R. Saunders, A.C. Salmi, E.F. Tozier, Congruence and Conflict in Buying Decisions of Mothers and Daughters, 
„Journal of Retailing” 1973, Vol. 49 (Fall), za: G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer 
Socialization of Children and Adolescents, op. cit., s. 900.
22 Za: G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents, 
op. cit.
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nieskorelowanymi wymiarami struktury komunikacji, podczas gdy we wcześ-
niejszych opracowaniach relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem zwykle były 
opisywane jako jednowymiarowy obraz sytuacji, w której znajduje się rodzina 
(autokratyczna – demokratyczna, kontrolująca – pobłażająca czy tradycyjna – 
nowoczesna).

Pierwszy wybrany przez McLeoda i Chaffee’ego wymiar komunikacji na-
zywany jest socjozorientowanym (socio-zorientowany wymiar komunikacji). 
Ward spekulował, że rodzina wzmacnia konformizm u innych , co może wprost 
zachęcać dzieci do „uczenia kupowania i czerpania satysfakcji z zakupów na 
podstawie dostrzegania zachowań otaczających ją osób”. Prowadzi to do stwier-
dzenia, że komunikacja skoncentrowana na utrzymaniu hierarchii społecznej 
jest związana z wprowadzaniem ograniczeń o charakterze społecznym i zachęca 
dzieci do zachowywania respektu wobec innych. Jest to typ komunikacji, który 
wytwarza różnice między członkami rodziny oraz popiera harmonię i właściwą 
atmosferę relacji w domu. Podkreśla relacje między rodzicem a dzieckiem (oso-
bami uczestniczącymi w procesie wymiany komunikacji). Dziecko wychowy-
wane w domu, w którym dominuje taka struktura komunikacji, będzie uczone 
unikania kontrowersji i represji uczuć, np. niekłócenia się z dorosłymi i raczej 
poddawania się w dyskusji niż ryzykowania obrażenia innych. Zgodnie z ba-
daniami rodzice, którzy podkreślają ważność właściwych społecznych relacji  
w rodzinie, w komunikacji z dziećmi mogą wprost zachęcać je do oceny ich 
działań na podstawie uświadamianego efektu oddziaływania na innych.

Drugi wymiar struktury komunikacji (concept-zorientowany wymiar komu-
nikacji) koncentruje się na rozwijaniu u dziecka jego własnego punktu widze-
nia. Dziecko jest motywowane do tworzenia własnych przekonań, przykładowo 
przez prowadzenie z nim lub w jego obecności dyskusji dotyczących zagadnień 
powiązanych ze sferą konsumpcji. Rodzice mogą na przykład zachęcać dziecko 
do rozważenia wszystkich możliwości przed podjęciem decyzji bądź ujawniać 
kontrowersje związane z zakupem dóbr, wprost wyrażając swoje opinie czy dys-
kutując z pozostałymi członkami rodziny, tak aby umożliwić dziecku wyciąga-
nie wniosków. Badania wykazały, że dzieci z rodzin, w których podkreśla się ten 
wymiar, mają większą wiedzę na temat konsumpcji – są w stanie lepiej odczyty-
wać intencje reklamy, mają więcej informacji o produktach i ich charakterysty-
kach oraz lepiej radzą sobie z budżetem. 

Dwa podstawowe wymiary w komunikacji tworzą czteropolową typologię 
wzorców komunikacji w rodzinie (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Wzorce komunikacji w rodzinie

Socio-zorientowany wymiar komunikacji

słaba koncentracja 
na relacjach

silna koncentracja 
na relacjach

Concept- 
zorientowany 
wymiar 
komunikacji

słaba 
koncentracja 
na treści

D  R
 
   X

laissez-faire
lekceważący wzorzec 

komunikacji

D  R
 

X
protective

nadopiekuńczy wzorzec 
komunikacji

silna 
koncentracja 
na treści

D  R
 

X

pluralistic
Partnerski wzorzec 

komunikacji

D  R
 

X

consensual
Zrównoważony wzorzec 

komunikacji

Legenda: D – dziecko; R – rodzic; X – temat.

Źródło: G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socialization of Children and Adolescents, 
op. cit., s. 899.

Rodzinę o lekceważącym wzorcu komunikacji (laissez-faire) charaktery-
zuje słaba komunikacja pomiędzy rodzicem a dzieckiem, nie kładzie się nacisku 
na żaden jej rodzaj. Dzieci relatywnie mniej polegają na rodzicach jako źródle 
informacji. Nie oznacza to wcale, że opierają się bardziej na rówieśnikach, gdyż 
zaobserwowano także mniejsze zainteresowanie zewnętrznymi źródłami infor-
macji (grupami rówieśniczymi).

Rodzina o nadopiekuńczym wzorcu komunikacji (protective) podkreśla 
posłuszeństwo i społeczną harmonię w komunikacji rodziców z dziećmi, jed-
nocześnie ograniczając dzieciom możliwość nabywania własnych doświadczeń. 
Stąd można oczekiwać, że dzieci z takich rodzin będą bardziej podatne na ze-
wnętrzne źródła informacji (rówieśnicy), w mniejszym stopniu na reklamę.

Rodzina o partnerskim wzorcu komunikacji (pluralistic) zachęca do ot-
wartej komunikacji i dyskusji nad pomysłami bez naciskania na posłuszeństwo 
wobec autorytetu. Dzieci zachęcane są do odkrywania nowych rzeczy i dokony-
wania ich bez obawy przed karą. Nacisk w takim modelu komunikacji w rodzi-
nie zostaje położony na wzajemny szacunek i zainteresowanie. Można się spo-
dziewać, że dzieci z takich rodzin będą preferować rodziców jako źródło wiedzy 
konsumenckiej oraz że mniejszą wagę będą przykładać do informacji podawa-
nych w mediach, szukając ich w zróżnicowanych źródłach.
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Rodzina o zrównoważonym wzorcu komunikacji (consensual) podkreśla 
obydwa wymiary komunikacji, dzieci są zachęcane do interesowania się tym, co 
je otacza, jednak powinny to robić bez zaburzania rodzinnej hierarchii w wyra-
żaniu opinii i wewnętrznej harmonii.

 Poza bezpośrednim oddziaływaniem komunikacja w rodzinie może wpły-
wać pośrednio na nabywanie umiejętności i wiedzy konsumenckiej przez 
kształtowanie interakcji dzieci z innymi źródłami informacji konsumenckiej, 
od których pośrednio lub bezpośrednio zależy rozwój zachowań konsumen-
ckich. Jedną z form takiego oddziaływania rodziny jest jej pośredni wypływ na 
relacje dzieci z grupą rówieśniczą. 

Wzorce komunikacji w rodzinie w świetle badań 
własnych23

W badaniach posłużono się typologią pokrewną do typologii wzorców 
komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem opracowanej przez McLeoda  
i Chaffee’ego. Założeniem było sprawdzenie istnienia różnic w zachowaniach 
młodych nabywców w zależności od wzorców komunikacji matki i ojca, a nie 
rodziny jako kategorii ogólnej. Należy podkreślić, że przy analizowaniu wyni-
ków założono jedynie nawiązanie do powyższej typologii. Wyniki badań nie są 
wprost porównywalne ze względów metodologicznych. Grupą badawczą byli 
młodzi respondenci (w wieku 9-11 lat), stąd podstawę analiz stanowiła ich per-
cepcja wzorców komunikowania się rodziców z nimi. Z tego też powodu nie-
możliwe stało się wykorzystanie stylów wychowawczych jako zmiennej nieza-
leżnej w badaniu.

Jak wykazały badania, respondenci wychowywali się głównie w rodzinach 
o zrównoważonym (consensual) – 158 osób oraz lekceważącym (laissez-faire) 
– 111 osób wzorcu komunikacji. Poza ogólnym typem komunikacji w rodzinie 
w procesie badawczym wyodrębniony został także wzorzec komunikacji właś-
ciwy dla matek oraz ojców. Zarówno w jednej, jak i drugiej grupie dominował 
zrównoważony wzorzec (164 matki i 197 ojców). Co ciekawe, inaczej rozkładały 
się częstości w przypadku partnerskiego (pluralistic) i nadopiekuńczego wzorca 
komunikacji (protective). Różnice były nieznaczne, jednakże matki wydawały 

23 Wyniki badań są częścią materiału empirycznego wykorzystanego do napisania nieopublikowanej pracy dok-
torskiej autorki. Badania przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2005 roku na grupie 408 uczniów losowo 
wybranych szkół podstawowych z Krakowa. Łącznie wśród 408 kwestionariuszy znalazło się 206 wypełnionych 
przez chłopców oraz 202 przez dziewczęta. Losowy dobór klas przyczynił się do nierównomiernego rozłożenia 
przedziałów wiekowych. Dominowali 10- i 11-letni respondenci.
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się bardziej wymagające w stosunku do dzieci, ojcowie zaś dopuszczali większą 
swobodę w zachowaniach nabywczych. Analiza danych zamieszczonych w ta-
belach 2 i 3 potwierdza wspomniane zróżnicowanie we wzorcach komunikacji 
rodziców powiązane z płcią młodego konsumenta. O ile matki częściej przyj-
mowały wzorzec nadopiekuńczy (protective) niż partnerski (pluralistic) wobec 
chłopców, o tyle ojcowie częściej kładli nacisk na zdobywanie własnych do-
świadczeń (partnerski wzorzec komunikacji) niż na nadopiekuńczość w rela-
cjach z córkami. 

Tabela 2. Typ komunikacji matki a płeć młodego konsumenta

Płeć dziecka

Wzorzec/typ komunikacji matki

Razemzrównowa-
żony

(consensual)

lekceważący
(laissez-faire)

partnerski
(pluralistic)

nadopiekuń-
czy

(protective)

Dziewczynka �� 44 34 3� 1�0

Chłopiec �� 43 2� 40 1��

Razem 1�4 �� �2 �� 3��

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Typ komunikacji ojca a płeć młodego konsumenta

Płeć dziecka

Wzorzec/typ komunikacji ojca

Razemzrównowa-
żony

(consensual)

lekceważący
(laissez-faire)

partnerski
(pluralistic)

nadopiekuń-
czy

(protective)

Dziewczynka �� �2 2� 1� 1�1

Chłopiec 111 31 24 24 1�0

Razem 1�� �3 4� 42 3�1

Źródło: opracowanie własne.

W celu ustalenia związku pomiędzy typem komunikacji ojca a typem komu-
nikacji matki skorzystano z testu Chi-kwadrat. Wyniki analizy pokazały istnie-
nie silnego związku (χ² = 197,3; df = 9; p << 0,00) wskazującego, że wzorce ko-
munikacji są do siebie zbliżone. Innymi słowy, nie ma podstaw, aby sądzić, że 
analizowane typy komunikacji były od siebie niezależne. 
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Przyjmując, że nie istnieją istotne statystycznie różnice we wzorcach komu-
nikacji rodziców, założono, iż ogólny wzorzec komunikacji w rodzinie wpływa 
na znaczenie poszczególnych czynników społecznych (rodziców, rodzeństwa 
oraz rówieśników) przy zakupie produktów. W celu przetestowania tej zależ-
ności przeprowadzono analizę decyzji dotyczących zakupu słodyczy i słonych 
przekąsek oraz odzieży w całej badanej populacji, zakładając, że rodzaj nabywa-
nego produktu różnicuje sposób podejmowania decyzji o zakupie.

Jak wynika z otrzymanych danych, ocena poszczególnych czynników spo-
łecznych jest różna w opinii młodych konsumentów w wieku 9-11 lat w zależ-
ności od wzorca komunikacji.

 Analizując zakup słodyczy i słonych przekąsek, można zauważyć, że rodzice 
są najważniejszym czynnikiem społecznym wpływającym na decyzję młodego 
konsumenta w tej sprawie.

Rysunek 1. Znaczenie czynników społecznych a typ komunikacji przy nabywa-
niu słodyczy i słonych przekąsek
Źródło: opracowanie własne.

Znaczenie rodziców jest największe, gdy preferowany przez nich wzorzec 
komunikacji można określić jako zrównoważony (consensual); zmniejsza się, 
szczególnie rola ojca, gdy wzorzec komunikacji można opisać jako lekceważący 
(laissez-faire). Widoczna jest tendencja wskazująca, że te wzorce komunikacji, 
które zachęcają młodych konsumentów do zdobywania własnych doświadczeń 
konsumpcyjnych (zrównoważony i partnerski), zwiększają znaczenie rodziców. 
Istnienie podobnych zależności można stwierdzić, analizując decyzje dotyczące 
zakupu odzieży, przy czym w odniesieniu do tej kategorii produktu bardziej wi-
doczna jest różnica w ocenie znaczenia matki i ojca, wskazująca na preferowa-
nie matki jako osoby oddziałującej na zakup.

Założono, że wzorce komunikacji w rodzinie mogą wpływać na wykorzy-
stanie poszczególnych czynników o charakterze społecznym jako źródeł infor-

Bieżący efekt: F(9,1083) = 3,6377, p = 0,00017
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macji. Testowano cztery źródła informacji (kolega, koleżanka, matka i ojciec). 
Analizowano nabywanie produktów codziennego użytku (słodycze i słone prze-
kąski) oraz produktów wybieralnych (odzieży).

 W przypadku nabywania słodyczy i słonych przekąsek wyniki przepro-
wadzonej analizy wykazały, że typ komunikacji matki istotnie statystycznie 
wpływa na częstość wykorzystywania interpersonalnych źródeł informacji  
(p = 0,005349). Młodzi konsumenci, podejmując decyzje o zakupie słodyczy  
i słonych przekąsek, najczęściej sięgali po informacje wtedy, gdy ich matka pre-
ferowała zrównoważony wzorzec komunikacji; najrzadziej zaś w przypadku lek-
ceważącego wzorca komunikacji matki. Wzorce komunikacji preferowane przez 
matki w różny sposób oddziaływały na wybór poszczególnych źródeł informa-
cji. I tak gdy matka preferowała zrównoważony wzorzec komunikacji, istotne 
były zależności pomiędzy wzorcem komunikacji matki a powoływaniem się na 
matkę (p = 0,0091; ß = 0,1532) oraz ojca (p = 0,0349; ß = 0,1250) jako źródła 
informacji. W przypadku lekceważącego wzorca komunikacji istotne staty-
stycznie zależności odnosiły się do trzech z czterech badanych źródeł: kolegi  
(p = 0,0415; ß = –0,1264), matki (p = 0,0027; ß = –0,1815) oraz ojca (p = 0,0073; 
ß = –0,1640). Pojawiła się tendencja do rzadszego wykorzystywania tych źródeł 
w miarę nasilania się wzorca komunikacji. 

 Wzorzec komunikacji ojca nie wpływał na wykorzystanie innych źródeł  
o charakterze społecznym. Gdy ojca charakteryzował zrównoważony wzorzec 
komunikacji, on sam częściej stawał się źródłem informacji. Dlatego można 
stwierdzić, że typ komunikacji ojca modyfikuje częstość powoływania się na 
niego jako na źródło informacji przy nabywaniu słodyczy i słonych przeką-
sek. Kiedy zaś ojciec preferował lekceważący wzorzec komunikacji (laissez-fa-
ire), był rzadziej niż ojcowie wybierający wzorzec zrównoważony lub partner-
ski traktowany jako źródło informacji. Stawał się nim także rzadziej niż matka, 
podczas gdy w przypadku zrównoważonego (consensual), partnerskiego (plu-
ralistic) i nadopiekuńczego (protective) wzorca komunikacji matka i ojciec byli 
źródłami informacji w podobnym zakresie. Najczęściej zaś, kupując słodycze  
i słone przekąski, młodzi nabywcy korzystali z informacji pochodzących od 
ojca, gdy ten preferował zrównoważony oraz partnerski wzorzec komunikacji. 

 Wyniki analizy wpływu wzorców komunikacji matki na wykorzysta-
nie źródeł informacji przy zakupie odzieży potwierdziły, że typ komunika-
cji matki wpływa na sięganie po źródła informacji o charakterze społecznym  
(p = 0,0310). Zrównoważony wzorzec komunikacji jest związany z oddziaływa-
niem informacyjnym matki (p = 0,0047; ß = 0,1614). Natomiast gdy preferuje 
ona lekceważący wzorzec komunikacji, młodzi konsumenci rzadziej sięgają po 
informacje od matki (p = 0,0016; ß = –0,1969) i ojca (p = 0,0370; ß = –0,1275). 
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W przypadku tego wzorca można mówić o tendencji do rzadszego wykorzy-
stywania wszystkich źródeł o charakterze społecznym (także jeśli chodzi o ko-
legów i koleżanki pojawiły się zależności, choć nieistotne statystycznie, świad-
czące o mniejszym zainteresowaniu informacjami pochodzącymi od nich). 

W przypadku zakupu tej kategorii dóbr typ komunikacji matki można uznać 
za zmienną modyfikującą sięganie po informacje w zależności od źródła. Matki 
źródło informacji stanowią najczęściej wtedy, gdy charakteryzuje je zrównowa-
żony wzorzec komunikacji, najrzadziej – gdy ich typ komunikacji można okre-
ślić jako lekceważący (laissez-faire). Co ciekawe, obydwa te wzorce komunika-
cji wpływają podobnie na wykorzystywanie rodziców jako źródła informacji. 
Mimo że ojciec tym przypadku stanowi zdecydowanie rzadziej źródło informa-
cji niż matka, występuje tu ta sama tendencja.

 Gdy matka preferuje zrównoważony wzorzec komunikacji, ojcowie są rza-
dziej niż matki źródłem informacji, jednakże i tak najczęściej wtedy właś-
nie młodzi konsumenci w wieku 9–11 lat zwracają się do nich po informacje. 
Jeżeli matka ma lekceważący wzorzec komunikacji (laissez-faire), ojcowie są 
rzadziej niż matki źródłem informacji i wtedy też stanowią najrzadziej źródło 
informacji dla młodych konsumentów. W przypadku pozostałych dwóch 
wzorców komunikacji nie zaobserwowano różnic pomiędzy matką a ojcem 
jako źródłami informacji (stanowią oni równoważne źródła). Przy tym gdy 
matka charakteryzuje się partnerskim wzorcem komunikacji (pluralistic), 
dzieci częściej zasięgają informacji u obydwojga rodziców niż w przypadku 
nadopiekuńczego wzorca komunikacji występującego u matki. Ponadto wzo-
rzec ten (partnerski) sprzyja częstszemu sięganiu po informacje od rodziców; 
ojciec staje się źródłem informacji równie często jak w przypadku zrównowa-
żonego wzorca komunikacji (consensual), natomiast matka stanowi źródło in-
formacji rzadziej jedynie w porównaniu z relacją opartą na zrównoważonym 
wzorcu komunikacji.

 W przypadku wpływu wzorca komunikacji ojca na zakup odzieży analiza 
podobnie jak w przypadku zakupu dóbr codziennego użytku (słodyczy i sło-
nych przekąsek) wskazała, że nie ma związku pomiędzy typem komunikacji  
a sięganiem po informacje. Wyłoniła się natomiast interakcja pomiędzy typem 
źródła a typem komunikacji ojca (p = 0,0006). Analiza współczynników regre-
sji wykazała, że typ komunikacji ojca tworzy jedynie relacje z ojcem jako źród-
łem informacji. Są one istotne statystycznie, gdy ojciec preferuje zrównoważony 
(p = 0,0081; ß = 0,1546) oraz lekceważący wzorzec komunikacji (p = 0,0042;  
ß = –0,1772). Innymi słowy, gdy u ojca występuje zrównoważony typ komuni-
kacji (consensual), to częściej jest on źródłem informacji, natomiast gdy repre-
zentuje lekceważący typ komunikacji (laissez-faire) – rzadziej.
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Ujawniona interakcja wykazała, że typ komunikacji ojca modyfikuje rodzaj 
wykorzystywanego przy zakupie odzieży źródła informacji. Nadal zauważalne 
było największe oddziaływanie informacyjne rodziców. O ile matka stanowiła 
źródło informacji w podobnym stopniu, to widoczne były różnice w szukaniu 
informacji u ojca w zależności od tego, jaki preferował wzorzec komunikowa-
nia. Potwierdziło się, że ojciec najrzadziej był źródłem informacji w przypadku 
lekceważącego wzorca komunikacji (laissez-faire) oraz że najczęściej po infor-
macje pochodzące od ojca sięgali młodzi konsumenci wtedy, gdy reprezentował 
on zrównoważony (consensual) i partnerski (pluralistic) wzorzec komunikacji. 
W porównaniu z analizą zakupu słodyczy i słonych przekąsek nastąpiła zmiana 
w sposobie oddziaływania wzorców komunikacji ojca. Zrównoważony wzorzec 
komunikacji tym razem nie różnicował rodziców pod względem częstości za-
sięgania u nich informacji. Zróżnicowanie takie pojawiło się natomiast w od-
niesieniu do nadopiekuńczego wzorca komunikacji (protective). Tu wyraźnie 
ojciec jest rzadziej źródłem informacji niż matka. Z analizy interakcji można 
wyciągnąć wniosek, że te wzorce komunikacji ojca, które odnoszą się do roz-
wijania umiejętności nabywczych (zrównoważony i partnerski), tworzą pozy-
tywną relację z częstością zwracania się do niego po informacje. 

***
Wpływ rodziców jest większy, jeżeli poświęcają młodym konsumentom 

uwagę w kontekście edukacji konsumenckiej. Można stwierdzić, że najbardziej 
istotne statystycznie zależności pomiędzy wzorcami komunikacji a wykorzysty-
wanymi źródłami stwierdzono w przypadku lekceważącego wzorca komunika-
cji (laissez-faire). Niezależnie od tego, czy analiza dotyczyła wzorca komunika-
cji matki czy ojca oraz czy odnosiła się do dóbr wybieralnych czy codziennego 
użytku, pojawiała się tendencja do najrzadszego wśród wszystkich wzorców 
traktowania rodziców jako źródła informacji. 

Przeprowadzone analizy nie dostarczyły podstaw, aby sądzić, że młodzi 
konsumenci wykorzystują rówieśników jako źródło informacji w różny sposób  
w zależności od wzorca komunikacji matki bądź ojca. Stwierdzono, że zrówno-
ważony wzorzec komunikacji oraz partnerski wzorzec komunikacji sprzyjają 
wykorzystywaniu źródeł informacji o charakterze społecznym.

Znaczące wydaje się również to, że wzorzec komunikacji ojca w przeprowa-
dzonych analizach był predyktorem jedynie zasięgania informacji u ojca, nie róż-
nicując częstości sięgania po informacje pochodzące od matki. Natomiast typ ko-
munikacji matki wpływał na zasięganie informacji u obydwojga rodziców. 

 Ogólny wniosek płynący z badań jest taki, że czynniki społeczne mają więk-
szy wpływ na zachowania rynkowe młodych konsumentów, gdy wzorzec ko-
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munikacji w rodzinie można określić jako zrównoważony (consensual). Maleje 
natomiast, gdy występuje lekceważący wzorzec komunikacji (laissez-faire). Co 
istotne, zaniedbywanie edukacji ekonomicznej, które jest charakterystyczne dla 
lekceważącego wzorca komunikacji w rodzinie, nie powoduje wzrostu znacze-
nia innych czynników społecznych (rówieśników czy rodzeństwa). Pojawia się 
wręcz tendencja do rzadszego wykorzystywania wszystkich źródeł o charakte-
rze społecznym. 

Literatura
[1] M. Budzanowska-Drzewiecka, Społeczne uwarunkowania zachowań rynko-

wych konsumentów w wieku 9–11 lat w środowisku wielkomiejskim, niepub-
likowana praca doktorska. 

[2] M.L. Hurt, Teenagers and Their Money, National Education Association, 
Washington 1961, za: G.P. Moschis, The Role of Family Communication in 
Consumer Socialization of Children and Adolescents, „Journal of Consumer 
Research” 1985, Vol. 11 (March).

[3] A. Jachnis, J. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 
1998.

[4] B. Mazurek-Kucharska, Dlaczego dzieci chcą zabić Babę Jagę, „Marketing 
przy Kawie”, 17.03.2006.

[5] G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socialization 
of Children and Adolescents, „Journal of Consumer Research” 1985, Vol. 11 
(March).

[6] J.R. Saunders , A.C. Salmi, E.F. Tozier, Congruence and Conflict in Buying De-
cisions of Mothers and Daughters, „Journal of Retailing” 1973, Vol. 49 (Fall), 
za: G.P. Moschis, The Role of Family Communication in Consumer Socializa-
tion of Children and Adolescents, „Journal of Consumer Research” 1985, Vol. 
11 (March).

[7] P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2002.
[8] S. Ward, D.B. Wackman, E. Wartella, How Children Learn to Buy: The De-

velopment of Consumer Information Processing Skills, Sage, Beverly Hills, CA 
1997.

[9] T. Tyszka, Socjologia rodziny, [w:] Socjologia polska, red. Z. Krawczyk, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990, za: A. Jachnis, 
J. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, 
Bydgoszcz 1998.

surowka marszalek 07.indb   166 2008-03-26   10:27:45



Wzorce komunikacji w rodzinie a decyzje nabywcze młodych konsumentów

1��

Summary
Taking into consideration the interest of a young consumer in the market, the 
author of this article focuses on the concept of children consumer socialization 
and connects it with the patterns of communicating influencing the decision 
making process concerning purchasing of goods.
Parents, who in a very characteristic way prepare children for the role of a con-
sumer, are the source of the patterns of communicating. Adapting McLeold and 
Chaffe’s way of classifying patterns of communicating within the family, the au-
thor of the article reflects on the meaning of communication within the family 
comparing its types to the process of purchasing everyday products.
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