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WORD-OF-MOUTH JAKO WYMIAR 
ZACHOWAŃ OBYWATELSKICH 

– WYNIKI BADAŃ EKSPLORACYJNYCH

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa coraz chętniej wykorzystują konsumentów jako zasób zewnętrzny 
[1, s. 327], co wiąże się z przyjmowaniem przez klientów roli współtwórców warto-
ści kreowanej przez firmę i traktowaniem ich jako członków organizacji [2, s. 226]. 
W praktyce rynkowej można znaleźć wiele przykładów działań, których beneficjentami 
są bezpośrednio inni użytkownicy, a pośrednio przedsiębiorstwa. Na przykład kon-
sumenci spontanicznie przekazują innym użytkownikom opinie na temat towarów, 
usług, działalności danego przedsiębiorstwa na rynku, zachęcają innych nabywców 
do korzystania z oferty firmy, okazują własne pozytywne nastawienie do konkret-
nego przedsiębiorstwa, pomagają innym klientom w sytuacjach, gdy użytkowanie 
produktu lub procedury stosowane przez firmę mogą stanowić kłopot (np. pomoc 
w obsłudze skomplikowanych produktów, pomoc klientom w znalezieniu produktu 
na półce), czy też zwracają uwagę innym klientom na ich niewłaściwe zachowanie 
w stosunku do ogólnie przyjętych zasad postępowania w miejscu zakupu lub w inter-
necie (naruszanie kolejki, zbyt głośne zachowywanie się, wpisy na forum dotyczące 
produktów niezwiązane z jego tematem). Zachowania takie w światowej literaturze 
noszą nazwę customer citizenship behaviour (CCB).

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest jeden z wymiarów CCB, 
tj. dzielenie się pozytywną opinią z innymi konsumentami (word-of-mouth, WOM), 
a przedstawienie tego wymiaru CCB wraz ze wskazaniem potencjalnych stymulant 
tegoż zachowania stanowi cel teorio-poznawczy artykułu. Jako cel empiryczny można 
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wskazać identyfikację czynników warunkujących skłonność do dzielenia się pozy-
tywną opinią na temat produktów i przedsiębiorstw z innymi konsumentami. Do 
realizacji celów wykorzystano wtórne i pierwotne źródła informacji. Źródła wtórne 
to literatura zwarta i czasopiśmiennicza, natomiast źródłem pierwotnym były bada-
nia empiryczne o charakterze eksploracyjnym, przeprowadzone wśród polskich 
konsumentów z zastosowaniem techniki ankiety online. Uzyskane wyniki zostały 
przeanalizowane za pomocą analizy czynnikowej i metody regresji. W artykule przed-
stawiono wnioski z badań, wskazano także kierunki dalszych badań w tym obszarze.

1.  Zachowania obywatelskie konsumentów 
jako wyłaniający się obszar zarządzania

Zachowania obywatelskie konsumentów (CCB) są definiowane w literaturze jako 
“dobrowolne zachowania konsumentów, którzy przyjmują rolę (współ) pracowników 
przedsiębiorstwa i podejmują działania na rzecz rozwoju tegoż przedsiębiorstwa, 
wykorzystując własną wiedzę i umiejętności” [3, s. 698]. Zaangażowanie konsumen-
tów jest związane z wypełnianiem tzw. ról dodatkowych (extra-role behaviours), które 
mają charakter suplementarny, są adresowane zarówno do samych przedsiębiorstw, 
jak i innych konsumentów.

Zachowania obywatelskie konsumentów stanowią konglomerat różnych aktyw-
ności [4, s. 44–45]. Ich przejawy są różnie pojmowane i wyjaśniane w światowej 
literaturze przedmiotu. Można tu wskazać m.in: przekazywanie przedsiębiorstwom 
opinii na temat ich produktów i działalności na rynku, dzielenie się pozytywną opi-
nią z innymi nabywcami na temat firm i ich produktów, okazywanie pozytywnego 
nastawienia wobec konkretnego przedsiębiorstwa, pomaganie innym konsumentom 
czy też zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie innych [5, s. 40–48].

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest specyficzna forma CCB, 
czyli dzielenie się pozytywną opinią na temat marek produktów i firm oraz zachę-
canie innych nabywców (znajomych, rodziny, internautów) do korzystania z oferty 
konkretnego przedsiębiorstwa, czyli word-of-mouth (WOM).

S. H. Lo [6, s. 188–192] definiuje pojęcie WOM jako „proces transferu informacji 
od jednej osoby do innych”. T. W. Gruen, T. Osmonbekov i A. Czaplewski [7, s. 449] 
ujmują je jako „komunikację pomiędzy konsumentami, którzy wymieniają się wie-
dzą (o firmie i jej produktach), przekazują sobie informacje o oferowanych warto-
ściach, swoich postawach wobec nich i intencjach zakupu”. WOM jest też powszechnie 
uważny za jeden z najistotniejszych przejawów lojalności klientów [8, s. 2–7].

S. H. Lo [6, s. 189–190] wskazuje na wymianę zarówno pozytywnych, jak i negatyw-
nych opinii między konsumentami w ramach WOM, co w konsekwencji zachęci lub 
zniechęci do nabycia produktów czy korzystania z oferty konkretnego przedsiębiorstwa. 
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Jakkolwiek dzielenie się negatywnymi opiniami z innymi użytkownikami może być 
przejawem zachowań obywatelskich, realizowanym w interesie innych konsumen-
tów, to jednak w niniejszym opracowaniu skupiono się na przekazywaniu pozytyw-
nych opinii, co jest zbieżne z innym określeniem tego wymiaru CCB, mianowicie 
advocacy. W literaturze można znaleźć pojęcie customer advocacy, rozumiane jako 
„dostarczanie innym nabywcom motywów do współpracy z określonym przedsię-
biorstwem” czy też brand advocacy, czyli „szerzenie dobrej opinii o marce (produkcie 
lub firmie)”. W takim też kontekście wyjaśniane jest pojęcie word-of-mouth.

2.  Czynniki warunkujące zachowania obywatelskie 
konsumentów

Dzielenie się opinią wymaga zaangażowania czasu i wysiłku na rzecz innych 
uczestników rynku. Aby konsumenci podjęli się takiej aktywności, muszą występo-
wać określone motywatory, które zainicjują postawy obywatelskie.

Istnieje wiele teorii wyjaśniających CCB, w tym także WOM. Jedną z nich jest 
teoria oceny czynników Charmsa, według której istnieją dwie grupy motywato-
rów: wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na zachowania jednostki. Jako czynniki 
zewnętrzne można wskazać wartości, postawy i zachowania innych osób, np. grup 
odniesienia. Konsumenci pragnąc spełnić ich oczekiwania, będą prezentować zacho-
wania obywatelskie, ponieważ dzięki temu mogą zyskać akceptację, uznanie lub przy-
należność do grupy odniesienia, która z aspiracyjnej stanie się grupą członkowską 
[9, s. 163]. Natomiast motywatorem wewnętrznym będzie swoisty autowizerunek 
– konsumenci będą dążyli do zachowań zgodnych z określonym własnym syste-
mem wartości, ponieważ wpłynie to pozytywnie na ich postrzeganie samych siebie.

Inną teorią wyjaśniającą przyczyny zachowań obywatelskich jest teoria kapitału 
społecznego (Social Capital Theory), zgodnie z którą zachowania te są pochodną 
istniejących więzi i relacji w społeczeństwie. Według J. S. Colemana [10, s. 98] jed-
nostki są skłonne do okazywania pomocy innym i przedkładania interesu grupy 
nad własny ze względu na istniejące społeczne normy, zobowiązania i oczekiwania. 
Natomiast zdaniem A. Portesa [11, s. 3–7], dzieląc się opinią z innym uczestnikom 
rynku, konsumenci oczekują, że sami staną się beneficjentami podobnych działań ze 
strony innych (niekoniecznie tych, na rzecz których wcześniej je świadczyli). Można 
tu mówić o regule wzajemności (Principle of Reciprocity) w teorii wymiany społecz-
nej (Social Exchange Theory).

Jednak w opinii J. E. Barbuto [12, s. 365–387] działania jednostek na rzecz innych 
osób w społeczeństwie wynikają po prostu z chęci czynienia dobra, a zatem pobudek 
altruistycznych, bez oczekiwania jakiejkolwiek nagrody czy świadczenia wzajemnego, 
co jest najbliższe pojęciu zachowań obywatelskich konsumentów.
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M. S. Rosenbaum i C. A. Massiah [13, s. 261] wskazują, że dzielenie się opinią 
z innymi konsumentami może wynikać z chęci zaspokojenia określonych potrzeb 
własnych. Najbardziej znanym modelem motywacji konsumenta do określonego 
zachowania przez odczuwane i zaspokajane potrzeby jest hierarchiczna teoria potrzeb 
Abrahama Maslowa [14, s. 1–9]. Model ten w niniejszym artykule posłużył do wska-
zania czynników, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo występowania dzielenia 
się opiniami na temat marek. Zaproponowana w 1943 r. piramida potrzeb składała 
się pierwotnie z pięciu szczebli. Maslow zidentyfikował następujące poziomy potrzeb: 
fizjologiczne (physiological/survival needs), bezpieczeństwa (safety needs), przynależ-
ności i miłości (belongingness and love needs), szacunku (esteem needs) oraz potrzeby 
samorealizacji (self-actualization needs) [16, s. 83–84]. Uzupełniona wersja piramidy 
potrzeb pojawiła się w 1967 roku. Abraham Maslow zaproponował kolejną, najwyż-
szą w hierarchii potrzebę transcendentalną (self-transcendence) [17, s. 103–104].

Wobec zaprezentowanych rozważań teoretycznych, interesująca poznawczo wydaje 
się próba empirycznego wyjaśnienia, które z opisanych czynników stymulują dziele-
nie się opinią z innymi konsumentami jako wymiar CCB.

3.  Charakterystyka badań bezpośrednich 
i próby badawczej

Badanie bezpośrednie zostało przeprowadzone z zastosowaniem techniki ankiety 
online. Narzędziem badawczym był skategoryzowany kwestionariusz ankietowy, 
dostarczony respondentom za pomocą aplikacji SurveyMonkey.

Celem badania było zidentyfikowanie, w jakim stopniu konsumenci angażują się 
w określone zachowania obywatelskie względem przedsiębiorstw i innych konsu-
mentów na rynku, a także w jakim zakresie zachowania te zaspokajają ich potrzeby.

Ze względu na specyfikę problematyki badawczej oraz brak odpowiedniego 
operatu losowania (obejmującego osoby, które angażowały się w określone zacho-
wania konsumenckie w ostatnim czasie), badanie przeprowadzono na próbie nie-
losowej, a respondenci byli dobierani na podstawie deklarowanego wcześniejszego 
zaangażowania w zachowania obywatelskie. W całościowym badaniu wzięło udział 
512 respondentów, zakwalifikowano 497 z uwagi na fakt, iż część kwestionariuszy 
była niekompletna. Uczestnicy badania, którzy deklarowali, iż najczęściej angażują 
się w dzielenie się opinią z innymi konsumentami, to 161 osób, a uzyskane w toku 
badania informacje pochodzące od tej grupy respondentów stanowią przedmiot ana-
lizy w niniejszym opracowaniu.

Wśród grupy respondentów deklarujących angażowanie się w WOM przeważały 
kobiety w wieku 18–25 lat, legitymujące się wykształceniem wyższym lub średnim ogól-
nokształcącym, korzystające z internetu kilka razy dziennie, zamieszkałe w miastach 
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powyżej 100 tys. do 500 tys. mieszkańców, oceniające własną sytuację materialną jako 
„ani gorszą, ani lepszą” w porównaniu z innymi osobami w tym samym wieku. Szcze-
gółową charakterystykę próby badawczej przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej

Wyszczególnienie Próba ogółem 
(w %) Wyszczególnienie Próba ogółem 

(w %) 

1. Płeć:
a. Kobiety
b. Mężczyźni

62,3
37,7

4.  Częstotliwość korzystania z internetu:
a. Nigdy/ prawie nigdy
b. Nie częściej niż raz w miesiącu
c. Kilka razy w miesiącu
d. Kilka razy w tygodniu
e. Mniej więcej raz dziennie
f. Kilka razy dziennie

5,0
1,9
5,7
8,2

13,2
66,0

2. Wiek:
a. 18–25 lat
b. 26–35 lat
c. 36–45 lat
d. 46–55 lat
e. 56–65 lat
f. 66 lat i więcej

43,4
12,6
15,7
14,5
5,0
8,8

5. Miejsce zamieszkania
a. Wieś
b. Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców
c. Miasto od 20 tys. do 100 tys. 

mieszkańców
d. Miasto powyżej 100 tys. do 500 tys. 

mieszkańców
e. Miasto powyżej 500 tys. 

mieszkańców

27,0
10,1
23,3

36,5

3,1

3. Wykształcenie:
a. Gimnazjalne, podstawowe 

i niepełne podstawowe
b. Zasadnicze
c. Średnie ogólnokształcące
d. Średnie techniczne 

i policealne
e. Wyższe

3,1

10,1
28,9
25,2

32,7

6.  Sytuacja materialna w porównaniu 
z innymi osobami w podobnym wieku:
a. Zdecydowanie gorsza
b. Raczej gorsza
c. Ani gorsza, ani lepsza
d. Raczej lepsza
e. Zdecydowanie lepsza

3,1
3,8

61,6
27,0

4,4

Źródło: opracowanie własne.

Przedmiotem badania były zachowania polegające na dzieleniu się opinią z innymi 
konsumentami, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. upowszechniania wśród znajomych lub rodziny firm lub produktów, z których 

warto skorzystać;
b. wskazywania osobom spoza kręgu rodziny i znajomych konkretnych produktów 

lub usług, które warto nabyć;
c. pokazywania innym klientom informacji świadczących, że na konkretnej firmie 

można polegać.
Natomiast jako czynniki potencjalnie stymulujące/destymulujące powyższe 

zachowania wybrano: innowacyjność konsumentów, uprzejmość względem innych, 
wdzięczność okazaną przez dostawców produktów oraz potrzeby z hierarchicznej 
teorii potrzeb A. Maslowa. Należy zauważyć, że w niniejszej analizie zupełnie pomi-
nięto potrzeby fizjologiczne, co było działaniem zamierzonym.
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4. Wyniki badań

Operacjonalizując zmienne związane z CCB i uwarunkowaniami skłonności do 
CCB, zdecydowano się skorzystać przede wszystkim z takich skal pomiarowych, które 
już były wykorzystywane w innych badaniach. Podejście to umożliwia porównywa-
nie wyników badań empirycznych prowadzonych w różnych kontekstach instytu-
cjonalnych oraz osadzonych w innych korzeniach empirycznych, co nie ogranicza 
możliwości ewentualnych adaptacji skal. [18, s. 739–751]. W pomiarze konstruktu 
centralnego dla omawianego badania, a więc „skłonności do dzielenia się opiniami 
z innymi konsumentami (WOM_INCLINATION)” jako przejawu CCB, dokonano 
adaptacji skal z wcześniejszych badań [19, s. 103–110; 20, s. 1279–1284]. Do pomiaru 
tego, w jakim stopniu doszło do zaspokojenia określonych potrzeb (NEED) poprzez 
wcześniejsze zaangażowanie w tę specyficzną formę CCB (przy pominięciu potrzeb 
podstawowych – fizjologicznych i związanych z bezpieczeństwem), zaadaptowano 
skale z trzech źródeł [21, s. 39–52; 22, s. 57; 23 s. 481–502]. Innowacyjność jako cecha 
jednostki odnosząca się do całokształtu zachowań konsumenckich ( CONSUMER_
INNOV), nie tylko CCB, została zoperacjonalizowana w oparciu o skale zapropo-
nowane przez R. E. Goldsmith i C. F. Hofacker [24, s. 209–221]. Z kolei pomiaru 
„uprzejmości”, jako cechy jednostki ludzkiej (KINDNESS), dokonano w oparciu 
o adaptację skal zaproponowanych przez L. L. Bove [3, s. 670].

Testowanie jakości i wielowymiarowości modelu pomiarowego rozpoczęto od 
przeprowadzenia eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA). Dla wyodrębnienia 
czynników zastosowano metodę głównych składowych oraz rotację varimax, ponie-
waż zakładano istotne zależności statystyczne między poszczególnymi czynnikami. 
W analizie czynnikowej uwzględniono w sumie 22 skale odnoszące się do głównego 
konstruktu (WOM_INCLINATION) i innych zmiennych latetnych, traktowanych 
jako potencjalne determinanty głównego konstruktu (NEED, CONSUMER_INNOV, 
KINDNESS).

Wyniki obu analiz EFA doprowadziły do istotnych zmian w stosunku do pier-
wotnie przyjętego modelu pomiarowego1, co bywa nazywane „czyszczeniem modelu 
pomiarowego” i  jest praktyką powszechnie stosowaną w naukach o zarządzaniu 
[25, s. 135–138]. Do dalszej analizy wykorzystano macierz rotowanych składowych 

1 Ograniczenia objętości tekstu nie pozwoliły w tym miejscu przedstawić w szczegółowy sposób wyni-
ków analiz EFA. Wyniki te autorzy artykułu osobom zainteresowanym mogą udostępnić drogą e-mailową 
(a.dewalska-opitek@ue.katowice.pl). Wyniki analizy czynnikowej zostały również zaprezentowane w artykule 
pt. Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny wielowymiarowości uwarunkowań skłonności do mitygowania 
innych konsumentów jako formy zachowań obywatelskich, przygotowanym na konferencję pt. „Badania Mar-
ketingowe – metody, trendy, zastosowania”, organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
20–22 maja 2018 r.
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dla 4 wyodrębnionych czynników głównych, co przedstawiono w tabeli 2. W celu 
zachowania przejrzystości informacji, w tabeli pominięto stosunkowo niewiel-
kie ładunki czynnikowe, czyli takie o bezwzględnej wartości własnej poniżej 0,3. 
Ponadto poszczególne skale zaprezentowano w niepełnym brzmieniu wraz z licz-
bami porządkowymi, z pominięciem rozróżnienia między szczegółowymi rodza-
jami skal porządkowych.

Tabela 1. Macierz rotowanych składowych dla modelu pomiarowego

Składowa

1 2 3 4

Wskazywanie osobom spoza kręgu rodziny i znajomych konkretnych produktów 
lub usług, które warto nabyć

,821

Upowszechnianie wśród znajomych lub rodziny firm lub produktów, z których 
warto skorzystać

,509 ,455

Pokazywanie innym klientom informacji świadczących, że na konkretnej firmie 
można polegać

,408 ,674

Potrzeba przynależności do grupy ,745

Potrzeba więzi z innymi ,735

Potrzeba unikania samotności ,831

Potrzeba bycia akceptowanym przez innych ,794

Potrzeba bycia zauważonym przez innych ,781

Potrzeba szacunku od innych ,768

Potrzeba samorealizacji ,818

Potrzeba własnego rozwoju ,763

Potrzeba podnoszenia kompetencji ,739

Potrzeba bezinteresownego pomagania innym ,657 ,472

Potrzeba bycia dobrym człowiekiem ,694 ,420

Potrzeba rozwoju własnej duchowości ,614 ,439

Generalnie jestem jedną z tych osób wśród moich znajomych, która pierwsza 
kupuje najnowsze produkty/usługi

,811

Gdybym dowiedział(a) się, że produkt/usługa oparty/a na nowej technologii 
pojawił się w sklepach, chciałbym (abym) ten produkt kupić

,796

Ogólnie, jestem jedną z tych osób wśród moich znajomych, która zna nazwy 
najnowszych produktów wprowadzonych na rynek

,845

Zazwyczaj zapamiętuję nowe typy produktów szybciej niż inne osoby ,778

Często okazuję innym uprzejmość (zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak 
i online)

,854

Doceniam uprzejmość innych wobec mnie ,895

Nie akceptuję nieuprzejmych zachowań (w kontaktach bezpośrednich i online) ,747

Źródło: opracowanie własne.
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Analizowane skale w sensie matematycznym tylko częściowo ładowały ukryte 
czynniki zgodnie z założonym modelem pomiarowym, tj. na zasadzie odpowiednich 
ładunków czynnikowych większych niż 0,6 przypisanych do hipotetycznego kon-
struktu oraz przy braku ładunków krzyżowych (dzielonych z innymi konstruktami) 
większych niż 0,3. Skala o numerze 2 musiała został usunięta z dalszych rozważań 
z uwagi na to, że nie ładowała ona klarownie żadnej składowej. Interesujące wyniki 
uzyskano w przypadku skal o numerach 4–15, które w założeniu odnosiły się do 
kilku odmiennych typów potrzeb według typologii A. Maslowa. Wyniki EFA w tym 
przypadku nie uzasadniły wyodrębnienia kilku typów potrzeb, ponieważ wszystkie 
te skale ładowały w sensie statystycznym tylko jedną – pierwszą zmienną latentną. 
W związku z tym, mając na uwadze trudności interpretacyjne takiego rozwiązania 
czynnikowego, zdecydowano się w dalszych rozważaniach ograniczyć jedynie do 
3 skal o numerach od 4 do 9, które odnosiły się do tego, w jaki sposób, w rozumieniu 
respondentów, uczestnictwo w dzieleniu się opinią z innymi konsumentami (WOM) 
zaspokajało ich potrzeby związane z członkostwem w społecznej grupie odniesienia 
(WOM_SOCIAL_NEED). Należy podkreślić, że w efekcie tego rozwiązania w dal-
szych analizach nie brano pod uwagę szeregu istotnych potrzeb wyższego rzędu, 
takich jak potrzeby samorealizacji oraz transcendencji. W przypadku pozostałych 
dwóch czynników latentnych rozkład ładunków czynnikowych ukazał się względnie 
modelowy, tzn. miernikami innowacyjności konsumenckiej (CONSUMER_INNOV) 
zostały skale 16–19, miernikami uprzejmości (KINDNESS) zaś – skale 20–22.

W rezultacie w ostatecznym modelu pomiarowym uwzględniono wybrane potrzeby 
spośród wszystkich typów potrzeb zawartych w typologii A. Maslowa. W szczególno-
ści w kolejnych krokach analitycznych uwzględniono jedynie zmienne odnoszące się 
do zaspokajania potrzeb społecznych związanych z odczuwaniem przynależności do 
grupy grupie odniesienia (SOCIAL_NEED). W takim oczyszczonym modelu pomia-
rowym wszystkie szczegółowe zmienne ładowały hipotetyczne konstrukty na przy-
zwoitym poziomie (>0,6) i jednocześnie nie występowały duże ładunki krzyżowe 
(<0,35), co wskazuje na trafny pomiar badanych konstruktów. Ponadto wszystkie 
badane konstrukty były mierzone w sposób względnie rzetelny, ponieważ wartość 
alfa Cronbacha dla tych zmiennych przekraczała umowny poziom 0,7. Jedyny wyją-
tek stanowiły skale służące do pomiaru skłonności do dzielenia się opiniami z innymi 
konsumentami (WOM_INCLINATION), ponieważ w tym jednym przypadku war-
tość alfa Cronbacha wyniosła 0,62. Wartość ta była jednak wyższa niż 0,6, co z reguły 
traktuje się jako poziom satysfakcjonujący w badaniach eksploracyjnych.

Ponadto dokonano pomiaru dodatkowych czynników, które potraktowano jako 
zmienne obserwowalne, tzn. w ich przypadku zastosowano jednoskładnikowy pomiar 
(przy pomocy pojedynczej skali pomiarowej). W taki sposób dokonano przede wszyst-
kim pomiaru wdzięczności ze strony dostawcy produktu z perspektywy konsumen-
tów (WOM_GRATITUDE). Respondentom zadano pytanie: „Czy firma lub firmy, 
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które mogły skorzystać z wyżej wymienionych działań, okazały Panu (i) wdzięczność 
w jakikolwiek sposób? Proszę określić odpowiedź na skali od 1 do 5, gdzie 1 – cał-
kowity brak wdzięczności firmy, a 5 – bardzo mocno okazywana wdzięczność przez 
firmę”. Ponadto dokonano pomiaru postrzeganego przez konsumenta czasu wol-
nego w stosunku do innych osób w podobnym wieku (FREE_TIME), częstotliwości 
korzystania z internetu (INTERNET), poziomu wykształcenia (EDUCATION) oraz 
postrzeganej sytuacji materialnej w stosunku do innych osób w podobnym wieku 
(STATUS). Z uwagi na fakt, że próba miała charakter celowy i była wyraźnie „młoda”, 
w dalszych analizach nie wykorzystano wieku jako zmiennej kontrolnej.

Ostatecznie wszystkie powyższe czynniki latentne i jednoskładnikowe zostały 
wykorzystane w estymacji modelu regresji liniowej i przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3. Współczynniki regresji dla wom_INCLINATION jako zmiennej zależnej

Model

Współczynniki 
niestandaryzowane

Współczynniki 
standaryzowane

t Istotność
B Błąd 

standardowy Beta

(Stała) 2,106 1,222 1,723 ,088

SOCIAL_NEED ,065 ,029 ,191 2,242 ,027

CONSUMER_INNOV ,131 ,042 ,277 3,133 ,002

KINDNESS –,081 ,060 –,111 –1,353 ,179

wom_GRATITUDE ,423 ,140 ,258 3,027 ,003

EDUCATION ,013 ,138 ,008 ,095 ,924

INTERNET ,133 ,107 ,099 1,236 ,219

STATUS ,132 ,191 ,054 ,688 ,493

Źródło: opracowanie własne.

W modelu tym skłonność do zaangażowania w dzielenie się opinią z innymi 
konsumentami w przyszłości została potraktowana jako zmienna zależna (WOM_ 
INCLINATION), a pozostałe czynniki – jako predyktory. Model okazał się być 
dopasowany do danych empirycznych na poziomie skorygowanego R2 = 0,27, co jest 
wynikiem przeciętnym dla modeli regresyjnych w odniesieniu do zachowań kon-
sumenckich i całkiem dobrym w odniesieniu do modelowania w naukach o zarzą-
dzaniu. Spośród analizowanych czynników istotny statystycznie wpływ odnotowano 
wyłącznie w odniesieniu do SOCIAL_NEED, CONSUMER_INNOV oraz WOM_
GRATITUDE.
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Podsumowanie

Podsumowując przedstawione rozważania i wyniki badań, można zauważyć, iż 
dzielenie się opinią z innymi konsumentami jest ciekawym aspektem współczesnych 
trendów w zachowaniach konsumenckich. Jakkolwiek w światowej literaturze przed-
miotu można znaleźć interesujące wyniki badań odnoszące się do WOM, to jednak 
wyjaśnienie skłonności konsumentów do dzielenia się opinią z innymi przez pryzmat 
czynników wewnętrznych (tj. zaspokojenia określonych potrzeb, innowacyjności 
konsumentów) i zewnętrznych (okazywanej przez firmy wdzięczności) jest swoistym 
novum. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki w zakresie dzielenia się 
pozytywną opinia z innymi konsumentami, identyfikując czynniki, które są odmienne 
pod względem statystycznym i mogą stanowić stymulanty dla angażowania się 
w WOM. Konkludując, można zauważyć, że konsumenci coraz częściej są postrze-
gani jako współtwórcy wartości dostarczanej przez firmy na rynek. Ich zachowania 
obywatelskie, w tym word-of-mouth, mogą wpływać na zachowania innych konsu-
mentów, kształtując je w sposób zgodny z oczekiwaniami przedsiębiorstw. Wyniki 
przeprowadzonych badań dowodzą, że na skłonność do WOM istotnie wpływają 
czynniki: odczuwane przez konsumentów potrzeby społeczne, innowacyjność kon-
sumencka oraz okazywana przez firmy wdzięczność. Czynniki te, odpowiednio sty-
mulowane, pozwolą przedsiębiorstwom lepiej wykorzystać tendencje konsumentów 
zachowań obywatelskich.

Niniejszy artykuł nie jest wolny od ograniczeń. Jednym z nich była względnie nie-
wielka próba, a kolejnym – jej nielosowy charakter. W tym kontekście zarysowują się 
możliwe kierunki dalszych badań. W przyszłych badaniach możliwe będzie zastoso-
wanie innych metod analizy statystycznej (np. analizy korelacyjnej czy modelowa-
nia równań strukturalnych), a także oparcie tej analizy na większej próbie badawczej 
(n > 200). Poza obszarem badań eksploracyjnych prezentowanych w tym artykule 
pozostało dzielenie się negatywną opinią z konsumentami, a także inne specyficzne 
przejawy CCB, co wyznacza kierunek dalszych badań.
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WORD-OF-MOUTH JAKO WYMIAR ZACHOWAŃ 
OBYWATELSKICH – WYNIKI BADAŃ EKSPLORACYJNYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono dzielenie się opiniami z innymi konsumentami (WOM) jako 
wymiar zachowań obywatelskich konsumentów (CCB). Celem artykułu było zaprezentowa-
nie WOM i jego stymulant w oparciu o studia literaturowe oraz przeprowadzone badania 
własne. Analiza czynnikowa oraz metoda regresji pozwoliły na wskazanie potrzeb społecz-
nych, konsumenckiej innowacyjności oraz okazywanej przez firmy wdzięczności, jako sty-
mulatorów CCB.

Słowa kluczowe: word-of-mouth, zachowania obywatelskie
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WORD-OF-MOUTH AS FORM OF CUSTOMER CITIZENSHIP 
BEHAVIOUR – AN EMPIRICAL APPROACH

Abstract

The paper presents word-of-mouth as a type of customer citozenship behaviour (CCB), an 
emerging and dynamic area of research in management science. The main objective of the 
paper is to depict WOM and its general stimulants based on literture studies, as well as to iden-
tify factors determining customers’ word-of-mouth inclination on the basis of exploratory 
research. Factor analysis and regression methods enabled identyfying social needs, cutom-
ers’ innovation and gratitude demonstrated by companies as relevant stimulants of custom-
ers’ word-of-mouth.

Key words: word-of-mouth, customer citizenship behaviour

JEL: L140, M310


