
 247 

1 WPROWADZENIE 

Współczesne przedsiębiorstwa podejmują liczne 
inicjatywy, które mają jednocześnie na celu nie-
sienie pomocy swoim beneficjentom oraz przy-
noszenie korzyści o charakterze biznesowym. 
Wspomniane korzyści mogą być wynikiem 
między innymi reakcji konsumentów w postaci 
bardziej przychylnej postawy wobec przedsię-
biorstwa oraz wyższej skłonności do dokonania 
zakupu. Osiąganie wymienionych korzyści 
z inicjatyw społecznych nie jest jednak łatwym 
zadaniem. Dotychczasowe badania pokazują, że 
istnieje wiele czynników, które oddziałują na 
wystąpienie reakcji konsumentów korzystnych 
dla przedsiębiorstwa. Niniejsze opracowanie 
wpisuje się w nurt badań poświęconych 
czynnikom kształtującym reakcje konsumentów 
na inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa. 
W szczególności za jego cel przyjęto przed-
stawienie modelu ukazującego mechanizm od-
działywania inicjatyw społecznych przedsiębior-
stwa na reakcje konsumentów. Rozpatrywanymi 
reakcjami konsumentów są: postawa wobec 
inicjatyw społecznych, postawa wobec przedsię-
biorstwa oraz intencja do zakupu. Budując mo-
del, przyjęto założenie, że czynnikami kształtu-
jącymi postawę wobec inicjatyw społecznych są 
wartości uznawane przez konsumentów oraz 
postrzegane motywy podejmowania takich 
działań (rys. 1). 

Analizowane relacje w postulowanym mode-
lu zostały opisane w sześciu hipotezach badaw-
czych. Pierwsze dwie hipotezy dotyczą oddzia-
ływania wartości uznawanych przez konsumen-
tów na reakcje konsumentów. 
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Rys. 1. Model badawczy. 

Wartości to „ponadsytuacyjne cele, różniące 
się rangą, które służą jako wiodące zasady w ży-
ciu człowieka” [16]. Wartości jako wiodące 
zasady w życiu człowieka mogą oddziaływać 
zarówno na jego postawy wobec różnych dzia-
łań i obiektów, jak i na zachowania

 
[2]. W do-

tychczasowych badaniach wykazano między 
innymi, że wartości wpływają na zachowania 
proekologiczne konsumentów [7] oraz na 
etyczną konsumpcję

 
[19]. 

Analizując oddziaływanie uznawanych war-
tości na zachowania konsumentów wobec inicja-
tyw społecznych przedsiębiorstw, warto jest 
zwrócić uwagę na teorię zaproponowaną przez 
Schwartza. Na podstawie licznych badań zreali-
zowanych w różnych państwach udowodnił on, 
że wartości uznawane przez ludzi zawierają się 
w dwóch wymiarach [17]. Pierwszy wymiar 
z jednej strony obejmuje wartości skierowane na 
rozwój dobra wspólnego, a z drugiej wartości 
skierowane na własny rozwój. Natomiast drugi 
wymiar zawiera z jednej strony wartości doty-
czące otwartości na zmiany, a z drugiej strony 
konserwatyzmu. Badając relacje między uzna-
wanymi przez konsumentów wartościami a ich 
reakcjami na działania prospołeczne przed-
siębiorstw, warto jest dokładniej zająć się 
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wartościami należącymi do pierwszego wy-
miaru. Wartości skierowane na rozwój dobra 
wspólnego obejmują uniwersalizm oraz życzli-
wość. Uniwersalizm dotyczy troski o dobrobyt 
wszystkich ludzi oraz środowiska naturalnego. 
Natomiast życzliwość rozumiana jest jako troska 
o dobrobyt wszystkich tych, którzy są bliscy 
danej osobie. 

Wspólnym mianownikiem wartości skierowa-
nych na własny rozwój jest osiąganie własnego 
sukcesu i dominacja nad innymi. Obejmują one: 
siłę, osiągnięcia oraz hedonizm. Siła oznacza 
tutaj status społeczny oraz kontrolę nad zaso-
bami oraz innymi ludźmi. Osiągnięcia odnoszą 
się do sukcesu osobistego prezentowanego przez 
kompetencje. Hedonizm zaś rozumiany jest jako 
czerpanie radości z życia. 

Mając na uwadze fakt, że wartości to wiodące 
zasady w życiu oraz uwzględniając wyniki do-
tychczasowych prac empirycznych sformułowa-
no następujące hipotezy badawcze: 
 H. 1: Uznawanie wartości skierowanych na 

rozwój dobra wspólnego prowadzi do bar-
dziej przychylnej postawy konsumentów wo-
bec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa. 

 H. 2: Uznawanie wartości skierowanych na 
rozwój dobra własnego prowadzi do mniej 
przychylnej postawy konsumentów wobec ini-
cjatyw społecznych przedsiębiorstwa. 

Kolejne hipotezy dotyczą teorii atrybucji. 
Atrybucja to proces poznawczy, w którym lu-
dzie wskazują przyczynę albo wyjaśniają zaob-
serwowane zdarzenie [11]. Wspomniana teoria 
pozwala przewidywać wpływ postrzeganych 
motywów podejmowania różnych działań na 
reakcje respondentów wobec tych działań 

[10]. 

Teoria atrybucji, pierwotnie rozwijana przez 
psychologów społecznych, znalazła swoje zasto-
sowanie również w badaniach nad zachowa-
niami konsumentów. Analizowano tam rodzaje 
atrybucji oraz ich oddziaływanie na zachowania 
konsumentów [7]

.
 Przy badaniach dotyczących 

oddziaływania postrzeganych motywów podej-
mowania inicjatyw społecznych warto jest 
odwołać się do prac badawczych J. Davisa. 
Autor ten analizował oddziaływanie przypisy-
wania firmie etycznych lub nieetycznych moty-
wów postępowania na reakcje konsumentów 
wobec reklamy. O postępowaniu etycznym mó-
wiono wtedy, kiedy przedsiębiorca chciał sprze-
dać produkt i równocześnie pragnął rzeczy-
wiście udzielić pomocy. Postępowanie 

nieetyczne rozumiano jako takie, kiedy rekla-
modawca chciał sprzedać produkt bez względu 
na to, jaki był jego wpływ na życie konsu-
mentów. Badania J. Davisa wykazały, że etycz-
ne atrybucje istotnie oddziałują zarówno na: 
postawę wobec reklamy, postawę wobec pro-
duktu, jak i na intencję do zakupu [6]. W tym 
miejscu warto również przywołać badania zre-
alizowane przez Y. Yoon, Z. Gürhan–Kanli oraz 
N. Schwarza, w których dowiedziono, że przypi-
sywanie firmie altruistycznych motywów podej-
mowania inicjatyw społecznych prowadzi do 
bardziej przychylnej postawy wobec takiej fir-
my, a przypisywanie motywów wizerunkowo–
promocyjnych prowadzi do mniej przychylnej 
postawy. W badaniach Y. Yoon oraz jej współ-
pracowników przypisywane motywy zostały 
wywołane czynnikami o charakterze sytuacyj-
nym. W szczególności były one rezultatem 
relacji między poziomem reputacji firmy a stop-
niem dopasowania problemu społecznego do 
przedsiębiorstwa [20]. 

W rzeczywistości przypisywanie przedsię-
biorstwu wizerunkowo–promocyjnych, jak i al-
truistycznych motywów może być również wy-
nikiem cech konsumentów, bez względu na to, 
jaka jest relacja między reputacją firmy a prob-
lemem społecznym. Mając na uwadze wyniki 
wymienionych badań oraz to, że postrzegane 
motywy mają nie tylko charakter sytuacyjny, 
sformułowano kolejne hipotezy badawcze. 
 H. 3: Przypisywanie altruistycznych motywów 

przedsiębiorstwu podejmującemu inicjatywę 
społeczną prowadzi do bardziej przychylnej 
postawy konsumentów wobec takiej inicja-
tywy. 

 H. 4: Przypisywanie wizerunkowo–promocyj-
nych motywów przedsiębiorstwu podejmują-
cemu inicjatywę społeczną prowadzi do mniej 
przychylnej postawy konsumentów wobec 
takiej inicjatywy. 

Inicjatywy społeczne przedsiębiorstw podej-
mowane w paradygmacie osiągania obopólnej 
korzyści w pewnym sensie podobne są do 
reklamy. Ich celem jest między innymi wywo-
łanie u konsumentów zachowań korzystnych dla 
przedsiębiorstwa. W związku z tym można 
przypuszczać, że postawa wobec inicjatyw spo-
łecznych oddziałuje na inne reakcje konsumen-
tów podobnie, jak ma to miejsce w przypadku 
postawy wobec reklamy [4]. Dlatego przyjęto 
przypuszczenie, że postawa wobec inicjatyw 
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społecznych przedsiębiorstwa przenosi się na 
postawę wobec przedsiębiorstwa, a postawa 
wobec przedsiębiorstwa kształtuje intencję do 
zakupu. Wspomniane prawidłowości precyzują 
następujące hipotezy badawcze. 
 H. 5: Bardziej przychylna postawa wobec 

inicjatyw społecznych podejmowanych przez 
przedsiębiorstwo prowadzi do bardziej przy-
chylnej postawy konsumentów wobec wspom-
nianego przedsiębiorstwa. 

 H. 6: Bardziej przychylna postawa konsumen-
tów wobec przedsiębiorstwa prowadzi do 
wyższej intencji do dokonania zakupu. 

2 METODA BADAWCZA 

W celu zweryfikowania postawionych hipotez 
badawczych przeprowadzono wywiady kwestio-
nariuszowe z grupą konsumentów. Ze względu 
na niewielką wiedzę polskich konsumentów 
o inicjatywach społecznych dla potrzeb badania 
stworzono scenariusze inicjatyw społecznych 
podejmowanych przez przedsiębiorstwo z bran-
ży spożywczej. Wyboru takiej branży dokonano, 
ponieważ największy odsetek polskich konsu-
mentów kieruje się celami społecznymi przy 
nabywaniu produktów spożywczych. Wybrana 
firma to jeden z bardziej znanych producentów 
wyrobów mlecznych w skali kraju, a także na 
świecie. 

Badania przeprowadzono na losowej próbie 
dorosłych konsumentów w Lublinie. W badaniu 
wzięło udział 194 respondentów, co stanowi 
38,8% wylosowanej próby. Kobiety stanowiły 
70%, a mężczyźni 30% uczestników badania. 
Średni wiek respondentów wynosił około 45 lat. 

3 POMIAR ZMIENNYCH 

3.1 Postawa wobec inicjatywy społecznej 

Pomiar postawy konsumentów wobec inicjaty-
wy społecznej przedsiębiorstwa został przepro-
wadzony za pomocą indeksu, który powstał 
przez zsumowanie odpowiedzi z czterech sied-
miostopniowych skal. Skale opracowano przez 
analogię do rozwiązań wykorzystywanych przy 
pomiarze ogólnej postawy wobec reklamy [14]. 
W każdym pytaniu proszono respondenta 
o wskazanie liczby, odzwierciedlającej jego opi-
nię na temat inicjatywy. W pierwszym pytaniu 
respondent miał wskazać, w jakim stopniu 

podoba mu się przedstawiony program, gdzie 7 
oznaczało „całkowicie mi się podoba”, a 1 - 
„całkowicie mi się nie nie podoba”. W drugim 
pytaniu proszono o wskazanie, w jakim stopniu 
zdaniem respondenta przedstawiony program 
jest dobry, 7 oznaczało „całkowicie dobry”, a 1 
„całkowicie zły”. W trzecim pytaniu proszono 
o wskazanie, w jakim stopniu konsument popie-
ra przedstawiony program, liczba 7 oznaczała 
„całkowicie popieram”, a 1 „całkowicie nie po-
pieram”. W pytaniu ostatnim proszono o wska-
zanie, w jakim stopniu przestawiony program 
jest pożyteczny, gdzie 7 oznaczało „całkowicie 
pożyteczny”, a 1 „całkowicie niepożyteczny”. 
Wewnętrzna spójność wspomnianych skal, mie-
rzona przy wykorzystaniu współczynnika Alfa 
Cronbacha, wyniosła 0,91, co można uznać za 
wynik zadowalający.  

3.2 Postawa wobec przedsiębiorstwa 

Pomiar postawy wobec przedsiębiorstwa został 
przeprowadzony przy wykorzystaniu narzędzia 
z pracy Lafferty, Goldsmitha i Hulta

 
[13]. Wy-

mienione narzędzie składało się z trzech, 
siedmiostopniowych skal, których końce zostały 
oznaczone przez następujące pary przeciw-
stawnych sobie przymiotników: dobre = 7 / złe = 
1, przychylne = 7 / nieprzychylne = 1, pozy-
tywne = 7 / negatywne = 1. Zadaniem respon-
denta było wskazanie trzech liczb, po jednej 
w każdym wierszu, najlepiej odzwierciedlają-
cych jego odczucia wobec rozpatrywanej firmy. 
Wewnętrzna spójność tak skonstruowanej baterii 
skal, mierzona współczynnikiem Alfa Cron-
bacha wyniosła 0,94.  

3.3 Intencja do dokonania zakupu 

Intencja do dokonania zakupu została zmierzona 
podobnie jak w pracy Sena, Bhattacharya i Kor-
chuna [18]. Proszono respondentów o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie: czy zamierza Pan/i 
w ciągu najbliższego tygodnia kupić produkty 
firmy Danone? i wskazanie jednej liczby od 1 do 
7, gdzie liczba 7 oznaczała „na pewno kupię”, 
a 1 – „na pewno nie kupię”. 

3.4 Wartości uznawane przez konsumentów 

Pomiar wartości uznawanych przez konsu-
mentów został dokonany przy wykorzystaniu 
polskiej wersji Kwestionariusza Portretu 
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Wartości (Portrait Values Questionnaire – PVQ) 
według Schwartza zaadoptowanej w Instytucie 
Filozofii i Socjologii PAN dla potrzeb Europej-
skiego Sondażu Społecznego

. 

W PVQ każda wartość mierzona jest przez 
dwa itemy. Item składa się z dwóch zdań, gdzie 
jedno przedstawia przekonania, a drugie dążenie 
hipotetycznej osoby. Zadaniem respondenta jest 
wskazanie, w jakim stopniu jest podobny do 
takiej osoby. Stopień podobieństwa mierzony 
jest na skali siedmiostopniowej, gdzie 7 ozna-
czało „bardzo podobny do mnie”, a 1 – 
„zupełnie do mnie niepodobny”. Dla potrzeb 
niniejszej pracy wykorzystano jedynie pytania 
mierzące wartości, skierowane na rozwój dobra 
wspólnego oraz wartości skierowane na rozwój 
dobra własnego. 

Pomiaru wartości skierowanych na rozwój 
dobra własnego dokonano za pomocą indeksu, 
który powstał przez zsumowanie punktów ze 
skal mierzących hedonizm, osiągnięcia oraz siłę. 
Wewnętrzna spójność wymienionych skal, osza-
cowana za pomocą Alfa Cronbacha, wyniosła 
0,72. W podobny sposób przeprowadzono po-
miar wartości skierowanych na rozwój dobra 
wspólnego. Utworzono indeks przez zsumowa-
nie punktów ze skal mierzących uniwersalizm 
oraz życzliwość. Ich wewnętrzna spójność, mie-
rzona za pomocą współczynnika Alfa Cron-
bacha, przyjęła wartość 0,63 i była zbliżona do 
rzetelności z oryginalnej wersji kwestionariusza 
wynoszącej 0,65. 

3.5 Postrzegane motywy podejmowania 
inicjatyw społecznych 

Pomiar postrzeganych motywów podejmowania 
inicjatyw społecznych przez przedsiębiorstwo 
został przeprowadzony podobnie jak w pracy 
Yoon, Gürhan–Kanli i Schwarza [20]. Zasto-
sowano cztery siedmiostopniowe skale typu 
Likerta, dwie do pomiaru motywów altruistycz-
nych oraz dwie do pomiaru motywów wize-
runkowo–promocyjnych. Końce skal zostały 
oznaczone przez liczby: 7 = „całkowicie się 
zgadzam” oraz 1 = „całkowicie się nie zga-
dzam”. Zadaniem respondenta było wskazanie, 
w jakim stopniu zgadza się albo nie zgadza 
z przedstawionymi stwierdzeniami. W przypad-
ku motywów altruistycznych proszono respon-
dentów o ustosunkowanie się do stwierdzeń: 
„firma podejmuje ten program po to, aby po-
prawić sposób odżywiania się dzieci”; „firma 

podejmuje ten program, aby pomóc w rozwią-
zaniu problemu niedożywienia wśród dzieci”. 
Natomiast do pomiaru motywów wizerunkowo–
promocyjnych wykorzystano stwierdzenia: „fir-
ma podejmuje ten program w celu kształtowania 
korzystnego wizerunku”; „firma podejmuje ten 
program po to, aby zwiększyć wielkość sprze-
daży”. Wewnętrzna spójność pytań mierzących 
motywy wizerunkowe wyniosła 0,73 Alfa Cron-
bacha. W przypadku pytań dotyczących moty-
wów altruistycznych spójność była nieco wyższa 
i wynosiła 0,88. 

4 WYNIKI BADAŃ 

Weryfikację postulowanego modelu przepro-
wadzono, wykorzystując techniki modelowania 
równań strukturalnych. Współczynniki ścieżko-
we obliczono w wersji standaryzowanej. Standa-
ryzacja współczynników pozwoliła porównać 
siłę związku między analizowanymi zmiennymi, 
mimo tego, że ich pomiar przeprowadzono na 
skalach o różnej czułości. Wszystkie obliczenia 
zostały zrealizowane w module SEPATH prog-
ramu STATISTICA. 

Przed estymacją parametrów modelu spraw-
dzono, czy zostało spełnione założenie o wielo-
wymiarowej normalności rozkładu zmiennych 
wymagane przy stosowaniu metody największej 
wiarygodności [3]. Ocenę stopnia zgodności 
rozkładu zmiennych z rozkładem normalnym 
przeprowadzono przy pomocy współczynników 
skośności oraz kurtozy. Wspomniane miary wy-
kazały, że we wszystkich przypadkach wystę-
pują istotne statystycznie odstępstwa od roz-
kładu normalnego (tabela 1). 

Tabela 1. Kierunkowe parametry rozkładu zmiennych. 

Zmienna 

Skośność Kurtoza 

Wartość 
parametru 

p 
Wartość 

parametru 
p 

Intencja do zakupu -0,258 0,07 -1,421 0,00 

Motywy wizerunkowo-
promocyjne 

-0,325 0,03 -0,389 0,13 

Motywy altruistyczne -0,781 0,00 -0,094 0,39 

Postawa wobec 
inicjatywy 

-0,927 0,00 0,332 0,17 

Postawa wobec firmy -0,301 0,04 -0,405 0,13 

Wart. skierowane na 
rozwój dobra wspólnego 

-0,738 0,00 0,617 0,04 

Wart. skierowane na 
rozwój dobra własnego 

0,541 0,00 0,122 0,36 

Źródło: wyniki badań własnych. 
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Oceniając wielkość odstępstw od rozkładu 
normalnego, można stwierdzić, że były one 
nieznaczne. W większości przypadków, poza 
intencją do zakupu, wartości bezwzględne za-
równo kurtozy, jak i współczynnika skośności 
były niższe niż 1. Odstępstwa takie powszechnie 
występują w naukach społecznych i często w ta-
kich przypadkach badacze stosują metody 
statystyczne wymagające spełniania założenia 
o normalności rozkładu danych. Nawet w przy-
padku intencji do zakupu bezwzględna wartość 
kurtozy wyniosła 1,43 i była znacznie niższa niż 
7, co jest uważane za graniczną wartość umiar-
kowanych odstępstw od rozkładu normalnego 
w stosowaniu metody największej wiarygod-
ności [5]. 

Brak spełnienia założenia o jednowymiarowej 
normalności przełożył się na niewielkie odstęp-
stwa od normalności wielowymiarowej. Po-
twierdził to test Mardii kurtozy wielowymia-
rowej, przyjmując wartość 0,681 oraz wartość 
względnej kurtozy wielowymiarowej 1,011. 

Tabela 2. Tablica wejściowa korelacji. 

Zmienna Int. 
Mot. 
wiz. 

Mot. 
alt. 

Post. 
Inicj. 

Post. 
przeds. 

Wart.
wsp. 

Wart. 
włas. 

Int. 1       

Mot. wiz. -0,25* 1      

Mot. alt. 0,32* -0,51* 1     

Post. inicj. 0,26* -0,33* 0,57* 1    

Post. 
przed. 

0,49* -0,33* 0,51* 0,45* 1   

Wart. wsp. 0,11 -0,13 0,16* 0,36* 0,16* 1  

Wart. 
włas. 

0,02 0,1 0,05 0,04 0,06 0,05 1 

*p < 0,05; Int. - intencja do zakupu; Mot. wiz. - motywy wize-
runkowo-promocyjne; Mot. alt. - motywy altruistyczne; Post. 
inicj. - postawa wobec inicjatywy; Post. przed. - postawa wo-
bec firmy; Wart. wsp. - wartości skierowane na rozwój dobra 
wspólnego; Wart. włas. - wartości skierowane na rozwój dobra 
własnego. Źródło: wyniki badań własnych. 

W związku z niewielkimi odstępstwami od 
rozkładu normalnego do estymacji parametrów 
modelu zastosowano metodę największej wiary-
godności. Modele strukturalne opracowano dla 
zagregowanych zmiennych obserwowalnych 
wyrażonych w postaci pojedynczych indeksów. 
Zrezygnowano z budowania modelu pomiaro-
wego, ponieważ w pracy nie tworzono nowych 
narzędzi pomiarowych. Zaadaptowano jedynie 
istniejące rozwiązania w tym względzie, badając 
poziom ich rzetelności przy wykorzystaniu Alfa 

Cronbacha. Dane wejściowe do analizy przygo-
towano w postaci macierzy korelacji. Wspom-
nianą tablicę zamieszczono w tabeli 2. 

Przeprowadzona estymacja parametrów mo-
delu wykazała, że większość z uzyskanych 
współczynników ścieżkowych była istotna, co 
wydawało się potwierdzać większość postawio-
nych przypuszczeń. Nie potwierdziły się jedynie 
oczekiwania co do relacji między motywami 
wizerunkowo–promocyjnymi oraz wartościami 
skierowanymi na rozwój dobra własnego a pos-
tawą wobec inicjatyw społecznych. Współczyn-
niki ścieżkowe we wspomnianych przypadkach 
były nieistotne statystycznie oraz zbliżone do 
zera. Szczegółowe dane dotyczące wspomnia-
nych współczynników przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Parametry strukturalne modelu A. 

Ścieżka 
Wsp. 

ścieżkowy 
Stat. t 

Wart. 
prawd. 

[Motywy wizerunkowe] 
→[Postawa wobec inicjatyw] 

-0,034 -0,60 0,551 

[Motywy altruistyczne] 
→[Postawa wobec inicjatyw] 

0,527 10,58 0,000 

[Wartości skierowane na rozwój 
dobra wspólnego] →[Postawa 
wobec inicjatyw] 

0,281 4,98 0,000 

[Wartości skierowane na rozwój 
dobra własnego]→[Postawa 
wobec inicjatyw] 

0,003 0,05 0,964 

[Postawa wobec inicjatyw] → 
[Postawa wobec 
przedsiębiorstwa] 

0,436 7,51 0,000 

[Postawa wobec przedsiębior-
stwa] → [Intencja do zakupu] 

0,487 8,88 0,000 

Miary dobroci dopasowania 

χ
2
 (15)=98,685 p = 0,000 

GFI = 0,875, 
AGFI = 0,767 
RMSEA = 0, 168 
SRMR = 0,160 

Źródło: wyniki badań własnych. 

Wymieniony model okazał się jednak mało 
satysfakcjonujący. Wartość empirycznego praw-
dopodobieństwa statystyki chi-kwadrat wyniosła 
zero, co oznaczało, że macierz danych wejścio-
wych istotnie różniła się od macierzy uzyskanej 
przy wykorzystaniu zaproponowanego modelu. 
Model można byłoby uznać za satysfakcjonu-
jący, gdyby wartość prawdopodobieństwa była 
większa niż 0,05. Na niewystarczające dopaso-
wanie modelu do danych wejściowych wskazy-
wały również inne parametry. Indeks dobroci 
dopasowania GFI (Goodness of Fit Index) wyka-
zał, że jedynie 87,5% rzeczywistych kowariancji 
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jest wyjaśnionych przez opracowany model. 
Zbliżoną wartość przyjął także dopasowany do 
ilości stopni swobody wskaźnik dobroci dopaso-
wania AGFI (Adjusted GFI). Zgodnie z obowią-
zującymi standardami za poprawny model przyj-
muje się taki, którego GFI oraz AGFI są 
większe od 0,95. Średniokwadratowy błąd 
aproksymacji RMSEA (Root Mean Square of 
Approximation) również okazał się zbyt duży – 
według powszechnie przyjmowanych standar-
dów powinien być nie większy niż 0,05. Reszta 
standaryzowana (Standardized Root–Mean–
Square Residual SRMR) również przekroczyła 
akceptowalny poziom 0,1 [12]. Szczegółowe 
dane na temat wskaźników dopasowania modelu 
A zamieszczono w tabeli 3. 

W związku z tym, że model A nie odwzoro-
wywał w zadowalający sposób zależności mię-
dzy danymi empirycznymi zmodyfikowano go. 
Modyfikacja została przeprowadzona zgodnie 
z procedurą polecaną przez Schumacker i Lo-
max

 
[15]. Na pierwszym etapie usunięto ścieżki, 

którym odpowiadały nieistotne statystycznie 
współczynniki oraz związane z nimi wariancje 
błędów pomiaru. Wymieniony zabieg zgodnie 
z oczekiwaniami doprowadził do tego, że 
wszystkie współczynniki ścieżkowe były istotne 
statystycznie. Poprawie uległy także wskaźniki 
dopasowania, jednak wspomniane polepszenie 
nie było na tyle duże, aby można było uznać 
zmodyfikowany model za satysfakcjonujący. 

W związku z niewystarczającą poprawą mo-
delu po eliminacji nieistotnych statystycznie 
ścieżek postanowiono sprawdzić, czy wprowa-
dzenie kolejnych ścieżek może poprawić po-
ziom dopasowania. Wprowadzono dodatkową 
zależność między motywami altruistycznymi 
a postawą wobec przedsiębiorstwa. Takiej re-
lacji można było oczekiwać na podstawie badań 
przeprowadzonych przez Yoon, Gürhan–Kanli, 
Schwarza, którzy wykazali, że postrzegane 
motywy podejmowania inicjatyw społecznych 
kształtują postawę wobec przedsiębiorstwa. 

Wymieniony zabieg znacząco poprawił war-
tości statystyk mierzących poprawność modelu. 
Poziom prawdopodobieństwa dla statystyki 
chi-kwadrat przyjął wartość większą od 0,05, 
a wskaźniki GFI oraz AGFI osiągnęły wartości 
większe od 0,95. Również średnio kwadratowy 
błąd aproksymacji oraz poziom reszty standary-
zowanej przyjęły wartości wskazujące na zado-
walające dopasowanie modelu. Szczegółowe 

dane na temat wymienionych parametrów za-
warto w tabeli 4. 

Tabela 4. Parametry strukturalne modelu B. 

Ścieżka 
Metoda 
estym. 

Wsp. 
ścieżk. 

Stat. t 
Wart. 
prawd. 

[Motywy altruistyczne] → 
[Postawa wobec inicjatyw] 

ML 0,539 
11,01

0 
0,000 

ADFG 0,514 9,269 0,000 

[Motywy altruistyczne] → 
[Postawa wobec 
przedsiębiorstwa] 

ML 0,384 5,628 0,000 

ADFG 0,372 5,813 0,000 

[Wartości skierowane na 
rozwój dobra wspólnego] → 
[Postawa wobec inicjatyw] 

ML 0,280 5,008 0,000 

ADFG 0,251 3,521 0,000 

[Postawa wobec inicjatyw] 
→[Postawa wobec 
przedsiębiorstwa] 

ML 0,226 3,191 0,001 

ADFG 0,242 3,465 0,001 

[Postawa wobec 
przedsiębiorstwa] → 
[Intencja do zakupu] 

ML 0,488 8,898 0,000 

ADFG 0,473 8,739 0,000 

Miary dobroci dopasowania 

Metoda największej 
wiarygodności - ML 
χ

2
 (5) = 6,927 p = 0,226 

GFI = 0,986 
AGFI = 0,957 
RMSEA = 0,045 
SRMR = 0,064 

Metoda ADFG 
χ

2
 (5) = 5,044 p = 0,411 

GFI = 0,991 
AGFI = 0,974 
RMSEA = 0,007 
SRMR = 0,083 

Źródło: wyniki badań własnych. 

Zmniejszenie liczby zmiennych po wyelimi-
nowaniu wartości skierowanych na własny roz-
wój oraz postrzeganych motywów wizerunko-
wo–promocyjnych spowodowało zwiększenie 
się odstępstw od normalności wielowymiarowej: 
test Mardii 1,986; względna kurtoza wielowy-
miarowa 1,057. W związku z tym przeprowa-
dzono estymację modelu B, również za pomocą 
metody ADF Gramian (asymptotically distribu-
tion-free), która nie wymaga spełnienia zało-
żenia o normalności rozkładu analizowanych 
zmiennych [1]. Estymacja metodą ADFU, poz-
walającą na oszacowanie nieobciążonych pa-
rametrów, nie była możliwa z powodu osobliwej 
macierzy kowariancji. Tak oszacowany model 
miał nawet większość parametrów, poza resztą 
standaryzowaną RMS, wskazujących na jego 
lepsze dopasowanie. W tym miejscu należy 
jednak zauważyć, że miary dopasowania modelu 
są wrażliwe na metodę estymacji. Bardziej zado-
walające wartości parametrów dopasowania nie 
świadczą o lepszym dopasowaniu modelu niż 
miało to miejsce w przypadku rozwiązania uzys-
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kanego metodą największej wiarygodności. 
W przypadku modeli oszacowanych metodą 
ADF dla prób liczących mniej niż 250 obser-
wacji najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem 
dopasowania jest poziom reszty standaryzowa-
nej RMS

 
[9]. W niniejszym przypadku wartość 

wymienionego parametru przyjęła akceptowalny 
poziom, ale była niższa od reszty standaryzo-
wanej dla modelu oszacowanego metodą 
największej wiarygodności. 

Reasumując, zmodyfikowany model, oszaco-
wany zarówno metodą największej wiarygod-
ności, jak i metodą ADF Gramian miał wszyst-
kie współczynniki ścieżkowe istotne i w świetle 
rozpatrywanych wskaźników dopasowania 
można było uznać go za satysfakcjonujący. 
Pozwoliło to na pozytywne zweryfikowanie 
czterech z sześciu hipotez badawczych. Potwier-
dziły się przypuszczenia, że zarówno uznawanie 
wartości skierowanych na rozwój dobra wspól-
nego (H1), jak i przypisywanie firmie altruis-
tycznych motywów podejmowania inicjatyw 
społecznych (H3) pozytywnie oddziałuje na 
postawę konsumentów wobec inicjatyw spo-
łecznych przedsiębiorstwa. Potwierdzone zosta-
ły również hipotezy opisujące przenoszenie się 
postawy wobec inicjatyw społecznych na posta-
wę wobec przedsiębiorstwa (H5) oraz na 
intencję do dokonania zakupu (H6). Nie zna-
lazły natomiast potwierdzenia hipotezy opisu-
jące oddziaływanie uznawania wartości skiero-
wanych na rozwój dobra własnego (H2) oraz 
przypisywania firmie motywów promocyjno–
wizerunkowych na postawę wobec inicjatyw 
społecznych przedsiębiorstwa (H4). Zmodyfiko-
wany model badawczy przedstawiono na rys. 2. 

 Motywy 

altruistyczne 

Wartości skiero-

wane na rozwój 

dobra wspólnego 

Postawa wobec 

inicjatyw 

społecznych 

Postawa wobec 

przedsiębiorstwa 

Intencja  

do zakupu 

 

Rys. 2. Zmodyfikowany model badawczy. 

Analizując uzyskane wyniki, warto również 
zwrócić uwagę na siłę zidentyfikowanych 
związków. Najsilniejszy związek występował 
między motywami altruistycznymi a postawą 
wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa. 
We wspomnianym przypadku współczynnik 
ścieżkowy przyjął wartość około 0,5. Wpływ 

uznawania wartości skierowanych na rozwój 
dobra wspólnego, na postawę wobec inicjatyw 
społecznych okazał się prawie dwukrotnie słab-
szy niż w poprzednim przypadku (tabela 4). 

Na kolejnym etapie analizowania siły ziden-
tyfikowanych związków oszacowano wpływy 
całkowite, obejmujące zarówno oddziaływanie 
bezpośrednie, jak i pośrednie zmiennych objaś-
niających na postawę wobec przedsiębiorstwa 
oraz na intencję do dokonania zakupu. Wspom-
niane obliczenia wykazały, że najsilniej na 
postawę wobec przedsiębiorstwa oddziałują pos-
trzegane przez konsumentów motywy podej-
mowania inicjatyw społecznych. Całkowity 
wpływ w tym przypadku oszacowano na pozio-
mie około 0,5. Rozważając czynniki kształtujące 
intencję do dokonania zakupu, warto zauważyć, 
że najsilniej oddziaływała na wymienioną 
zmienną postawa wobec przedsiębiorstwa. 
W dalszej kolejności intencja do zakupu była 
kształtowana przez postawę wobec inicjatyw 
społecznych oraz przez uznawane wartości. 
Należy w tym miejscu podkreślić, że całkowity 
wpływ postawy wobec inicjatyw społecznych na 
intencję do zakupu był niewielki i wyniósł około 
0,11. Oznacza to, że postawa wobec inicjatyw 
społecznych przedsiębiorstwa w niewielkim 
stopniu przekłada się na intencję do dokonania 
zakupu (tabela 5).  

Tabela 5. Podsumowanie analizy wpływów całkowitych 
zmiennych niezależnych na zmienne zależne dla modelu 
oszacowanego metodą ADFG. 

Ścieżka 
Wpływ 
bezpośr. 

Wpływ 
pośredni 

Wpływ 
całkow. 

[Motywy altruistyczne]  
→ [Intencja do zakupu] 

 0,176 0,176 

[Motywy altruistyczne]  
→ [Postawa wobec 
przedsiębiorstwa] 

0,372 0,125 0,496 

[Postawa wobec inicjatyw] → 
[Intencja do zakupu] 

 0,115 0,115 

[Wartości skierowane na 
rozwój dobra wspólnego] 
→ [Intencja do zakupu] 

 0,029 0,029 

[Wartości skierowane na 
rozwój dobra wspólnego] 
→ [Postawa wobec 
przedsiębiorstwa] 

 0,061 0,061 

Źródło: wyniki badań własnych. 

Oszacowanie wpływów pośrednich przepro-
wadzono przez przemnożenie odpowiednich 
współczynników ścieżkowych. Na przykład 
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wpływ postawy wobec inicjatyw społecznych na 
intencję do dokonania zakupu został otrzymany 
w wyniku następującej operacji 0,115 = 0,242 
x 0,473. Wpływy całkowite oszacowano przez 
dodanie do wpływów bezpośrednich wpływów 
pośrednich. 

5 DYSKUSJA WYNIKÓW 

Przeprowadzone analizy wykazały, że uzna-
wanie przez konsumentów wartości skierowa-
nych na rozwój dobra wspólnego prowadzi do 
bardziej przychylnej postawy wobec inicjatyw 
społecznych. W pracy wykazano również, że 
przypisywanie firmie altruistycznych motywów 
podejmowania działań prospołecznych powo-
duje bardziej przychylną postawę konsumentów 
wobec takich programów, jak i wobec przed-
siębiorstwa. Potwierdza to część wyników badań 
zrealizowanych przez Yoon, Gürhan-Canli 
i Schwarz. Nie sprawdziło się przypuszczenie 
dotyczące relacji między przypisywaniem firmie 
wizerunkowo-promocyjnych motywów podej-
mowania inicjatyw społecznych a postawą 
konsumentów wobec takich działań. Brak pozy-
tywnej weryfikacji wspomnianej hipotezy wyni-
ka prawdopodobnie z tego względu, że firma 
wybrana na realizatora inicjatywy społecznej 
miała dobrą reputację: była znana z wytwarzania 
produktów wysokiej jakości oraz zaangażowania 
w różnego rodzaju akcje charytatywne. Możliwe 
jest, że w przypadku wyboru jednostki o nega-
tywnej reputacji, oddziaływanie motywów 
wizerunkowo–promocyjnych byłoby istotne. 

Opracowany model reakcji konsumentów na 
inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa wykazał, 
że postawa wobec inicjatyw społecznych prze-
nosi się na inne reakcje konsumentów. Dotych-
czas badano przede wszystkim bezpośrednie 
oddziaływanie wymienionych inicjatyw na takie 
reakcje, jak postawa wobec przedsiębiorstwa, 
czy intencja zakupu. Pomijano natomiast 
oddziaływanie postawy wobec inicjatywy spo-
łecznej na inne reakcje konsumentów. Przepro-
wadzone badania wykazały, że postawa wobec 
inicjatywy społecznej jest istotnym ogniwem 
w modelu wyjaśniającym reakcje konsumentów. 

Uzyskane wyniki mają również praktyczne 
implikacje. Wskazują one, że przedsiębiorstwa 
mogą uzyskać większą przychylność wobec 
swoich programów społecznych wśród konsu-
mentów, którym bliskie są wartości skierowane 

na rozwój dobra wspólnego. Wobec tego można 
dokonać segmentacji klientów ze względu na 
uznawane przez nich wartości i do odpowiedniej 
grupy skierować kampanię informacyjną na 
temat aktywności prospołecznej jednostki. 

Na koniec warto zauważyć, że w przepro-
wadzonych badaniach wykorzystano scenariusze 
hipotetycznych inicjatyw społecznych. W ten 
sposób uzyskano większy stopień kontroli nad 
pomiarem postaw konsumentów wobec inicja-
tyw społecznych. W kolejnych pracach warto 
podjąć próbę zbadania oddziaływania rzeczy-
wistych inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa 
na zachowania nabywcze konsumentów. 
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