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Trzy podej!cia do wyja!niania natury 
procesu socjalizacji konsumenckiej

Anna Ko odziejczyk
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello!ski

Tematem artyku u jest proces socjalizacji konsumenckiej, zwi"zany ze zdobywaniem wiedzy i umiej#t-
no!ci pozwalaj"cych na funkcjonowanie w rzeczywisto!ci ekonomicznej. W artykule zaprezentowano 
trzy g ówne podej!cia i reprezentatywne dla nich teorie wyja!niaj"ce proces socjalizacji konsumenckiej: 
poznawcze, spo eczne i kulturowe. Analiza dotyczy specyÞki ka$dego uj#cia, rodzaju proponowanych 
wyja!nie%, wskazywanych uwarunkowa% procesu socjalizacji oraz mocnych i s abych stron koncepcji teo-
retycznych proponowanych w ka$dym z nich.

S owa kluczowe: socjalizacja konsumencka, poznanie spo eczne, spo eczne uczenie, zachowania konsu-
menckie

Funkcjonowanie dzieci w rzeczywisto!ci ekonomicz-
nej interesuje psychologów i badaczy marketingu ju$ od 
lat pi#&dziesi"tych i sze!&dziesi"tych XX wieku (Barey 
i Pollay, 1968; Guest, 1955; NcNeal, 1964). Rozproszone 
prace dotycz"ce funkcjonowania dzieci i m odych na 
rynku zebra  w ramach jednej problematyki Scott Ward 
(1974), deÞ niuj"c w Journal of Consumer Research po-
j#cie socjalizacji konsumenckiej. Stwierdzi , $e dotyczy 
ona procesu, w którym dzieci zdobywaj" umiej#tno!ci, 
wiedz# i postawy umo$liwiaj"ce im funkcjonowanie na 
rynku w roli konsumentów. Wprowadzony termin socja-
lizacji konsumenckiej mia  odt"d sta& si# punktem odnie-
sienia dla bada% nad takimi zagadnieniami, jak wiedza 
o podstawowych elementach rynku, zachowania konsu-
menckie dziecka, decyzje zakupowe rodziny, konsumpcja 
a rozwój systemu warto!ci (Brombosz, 1995; Fr"czak-
-Rudnicka, 2004; Jasielska i Maksymiuk, 2010).

Podsumowuj"c &wier&wiecze bada% w tym obszarze, 
Deborah Roedder John (1999) pokaza a, $e dotycz" one 
trzech g ównych obszarów problemowych. Po pierwsze, 
rozwoju wiedzy o kluczowych elementach rynku, np. o re-
klamie, transakcji handlowej, produkcie, marce i cenie. Po 
drugie, sposobu podejmowanie decyzji konsumenckich 
przez dziecko oraz wp ywu na decyzje zakupowe rodziny. 

Po trzecie, badania dotycz" kszta towania sfery warto!ci 
i norm spo ecznych dotycz"cych konsumpcji i materializ-
mu. Dla socjalizacji konsumenckiej istotne jest wskazanie 
podstawowego zakresu wiedzy, jaki pozwala dziecku na 
podejmowanie zachowa% konsumenckich, a tak$e czyn-
ników (np. uwarunkowa% !rodowiskowych) i procesów 
(np. modelowanie), które kszta tuj" dziecko i prowadz" 
do podejmowania lub nie okre!lonych zachowa% kon-
sumenckich. Rozwój bada% zwi"zanych z problematyk" 
socjalizacji konsumenckiej zaowocowa  powstaniem ró$-
nych uj#& teoretycznych opisuj"cych istot# i kierunki roz-
woju w tym zakresie. Historycznie rzecz ujmuj"c, obok 
pierwszych koncepcji dotycz"cych wybranych prob-
lemów (np. rozumienie reklamy: Robertson i Rossiter, 
1974) stopniowo pojawi y si# koncepcje odnosz"ce si# 
do szerszej kategorii zjawisk zwi"zanych z socjalizacj" 
ekonomiczn" (m.in. Berti i Bombi, 1988; Burris, 1982; 
Moschis i Churchill, 1978) i konsumenck" (m.in. Cram 
i Ng, 1999; de la Ville i Tartas, 2011; John, 1999; McNeal, 
1992, 2007; Valkenburg i Cantor, 2001).

Przygl"daj"c si# ró$nym sposobom ujmowania funk-
cjonowania dziecka w roli konsumenta, mo$na wy o-
ni& trzy zasadnicze sposoby wyja!niania zjawisk, jakie 
przyjmuj" teoretycy i badacze aktywno!ci konsumenc-
kiej dzieci (Cram i Ng, 1999; de la Ville i Tartas, 2010; 
Ko odziejczyk, 2009). Koncepcje te k ad" nacisk na 
ró$ne kompetencje dziecka i jego otoczenia, a tak$e od-
mienne procesy odpowiedzialne za zmiany w sposobie 
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rozumienia rynku i aktywno!ci konsumenckiej. Pierwsze, 
dominuj"ce podej!cie odwo uje si# do zmian poznania 
jako motoru ukierunkowuj"cego aktywno!& dziecka, 
drugie akcentuje znaczenie socjalizacji i kontekstu spo-
 ecznego rozwoju, a trzecie, kulturowe, podkre!la rol# ak-
tywnego uczestniczenia w konkretnych uwarunkowanych 
his torycznie i kulturowo sytuacjach. Warto prze!ledzi&, 
jak w ramach tych podej!& postrzegana jest specyÞ ka 
socjalizacji konsumenckiej, zobaczy&, w jak odmienny 
sposób postrzega si# w nich rol# dziecka i zmian jego ak-
tywno!ci ekonomicznej.

Rozwój poznawczy jako klucz do rozumienia rynku 

i aktywno ci konsumenckiej

Pierwsze i najpe niej reprezentowane jest podej!cie teo-
retyczne wskazuj"ce na rol# rozwoju procesów poznaw-
czych dla kszta towania wiedzy ekonomicznej i podej-
mowania dzia a% konsumenckich przez dzieci i m odzie$. 
W ramach tego nurtu najcz#!ciej podkre!la si#, $e w mia-
r#, jak wzrasta dojrza o!& procesów poznawczych oraz 
wiedza dziecka, ro!nie rozumienie sytuacji ekonomicz-
nych. W koncepcjach teoretycznych autorzy podkre!-
laj" kwesti# dorastania do roli konsumenta, ogranicze% 
poznawczych w ró$nych momentach rozwoju, a tak$e 
konieczno!ci przygotowania do podejmowania ró$nego 
rodzaju aktywno!ci konsumenckich. Podstawowe zna-
czenie dla koncepcji formu owanych w tym nurcie mia a 
odpowied( na pytanie: Co i kiedy dziecko wie? Czy jest 
to wiedza wystarczaj"ca dla radzenia sobie w ró$nych 
praktycznych sytuacjach konsumenckich?

Proponuj"c szczegó owe wyja!niania oraz podejmu-
j"c badania, autorzy odwo ywali si# najcz#!ciej do pro-
pozycji teoretycznej Jeana Piageta (1964/2006; Piaget 
i Inhelder, 1996), przyjmuj"c za szwajcarskim psycholo-
giem zarówno koncepcje stadialno!ci rozwoju my!lenia 
logicznego, jak i proponowane mechanizmy wyja!nia-
j"ce natur# zachodz"cych zmian. Zgodnie z koncepcj" 
Piagetowsk", dzieci zdobywaj" umiej#tno!ci zasadniczo 
dzi#ki w asnym dzia aniom w !rodowisku. Dziecko se-
lekcjonuje i interpretuje dostrzegane informacje o !wiecie 
na aktualnym poziomie organizacji struktur umys owych 
albo, dostosowuj"c je do istniej"cych (asymilacja), lub 
te$ przetwarza, dostosowuj"c ju$ istniej"ce struktury we-
wn#trzne do asymilowanych (akomodacja). Na podstawie 
bada% my!lenia dziecka w ró$nych obszarach rzeczywis-
to!ci Þ zycznej i spo ecznej Piaget (1964/2006) zapropo-
nowa  czterostadialny model rozwoju dochodzenia do 
pe nego poznania logicznego od poziomu sensomoto-
rycznego, przez przedoperacyjny, do operacyjnego na po-
ziomie konkretnym, i formalny, na którym osoba zdolna 
jest do formalnego my!lenia logicznego.

Piagetowsk" koncepcj# rozwoju poznawczego wyko-
rzystywali autorzy wielu szczególnych koncepcji roz-
woju ekonomicznego dziecka, np. koncepcji dotycz"cej 
rozumienia pieni"dza (Kupisiewicz, 2004; Roland-Levy, 
2004), wymiany ekonomicznej (Burris, 1982) lub rekla-
my (Young, 1990). Przyk adem szerszej koncepcji socja-
lizacji konsumenckiej, si#gaj"cej do Piagetowskiego ro-
zumienia rozwoju poznania, jest praca Deborah Roedder 
John (1999). Autorka zak ada, $e socjalizacja konsu-
mencka zmienia si# w rozwoju stadialnie. Dzieci stop-
niowo przechodz" przez stadium percepcyjne (w !rednim 
dzieci%stwie), analityczne (w pó(nym dzieci%stwie) oraz 
reß eksyjne (w okresie adolescencji) socjalizacji konsu-
menckiej. Socjalizacja dotyczy zarówno wiedzy dziecka 
(jej formy i tre!ci), jak i sposobów podejmowania decyzji 
konsumenckich. John (1999) wskazuje, $e najwa$niej-
szym motorem zmian jest aktywno!& dziecka i wewn"trz-
psychiczne procesy zmian organizacji wiedzy, rozumie-
nia rzeczywisto!ci spo eczno-ekonomicznej. Sposób 
i efektywno!& dzia a% dziecka w kolejnych stadiach roz-
woju zale$" od stanu jego wiedzy na temat takich kwe-
stii, jak reklama, produkt i marka (wiedza strukturalna 
i symboliczna), transakcja handlowa i cena, a tak$e zmian 
w procesie podejmowania decyzji (w zakresie poszuki-
wania informacji, porównywania cen i produktów oraz 
strategii podejmowania decyzji konsumenckich) i umie-
j#tno!ciach stosowania odpowiednich strategii wywiera-
nia wp ywu na innych.

Autorka przyjmuje za teori" Piageta stadialny sposób 
ujmowania rozwoju. Dla wyja!niania zmian dotycz"-
cych konkretnych obszarów problemowych wykorzy-
stuje ponadto wyrastaj"c" z Piagetowskiej koncepcj# 
przyjmowania perspektywy spo ecznej Roberta Selmana 
(1980), budowania wyobra$e% na temat innych osób 
Carla Barenboima (1981) oraz w asn" stadialn" interpre-
tacj# rozwoju strategii pami#ciowych (Roedder, 1981). 
Charakteryzuj"c rozwój w ka$dym z trzech stadiów, au-
torka opisuje g ówne charakterystyki, to jest mo$liwo!ci 
i ograniczenia, wiedzy dziecka oraz procesu podejmowa-
nia decyzji i zachowa% konsumenckich. W wyja!nieniach 
odwo uje si# do opisanych w wymienionych powy$ej 
koncepcjach ogranicze% poznawczych dziecka, takich 
jak centracja i egocentryzm (teoria Piagetowska) czy do-
minacja percepcji i ograniczenia w zakresie korzystania 
ze strategii pami#ciowych (nurt przetwarzania informa-
cji) oraz mo$liwo!ci w zakresie przyjmowania perspek-
tywy drugiej osoby (teoria Selmanowska). Wskazuje na 
charakterystyczne dla ka$dego stadium rozwoju ogólne 
w a!ciwo!ci my!lenia i podejmowania decyzji w zakresie 
ich: orientacji, skupienia, z o$ono!ci i perspektywy, a tak-
$e adaptacyjno!ci. Zgodnie z podej!ciem Piagetowskim, 



274      ANNA KO)ODZIEJCZYK

John (1999) skupia si# na wskazaniu tych w a!ciwo!ci 
my!lenia, które determinuj" okre!lony sposób postrzega-
nia jakiego! zjawiska, ale tak$e prowadz" do jako!ciowej 
zmiany w postrzeganiu istotnych zjawisk ekono micznych.

Wed ug John w stadium pierwszym, percepcyjnym, 
przy padaj"cym na okres !redniego dzieci%stwa (3.–7. r.$.), 
struktura wiedzy ekonomicznej jest prosta i jednowymia-
rowa. Dziecko skupia si# na konkretnych, dominuj"cych 
percepcyjnie cechach obiektów, uwzgl#dnia te w a!ciwo-
!ci zjawisk ekonomicznych, które dotycz" jego potrzeb 
i do!wiadcze%. Odkrywa reklam# jako (ród o wiedzy 
o produktach i nie w"tpi w podawane w niej informa-
cje. Wybieraj"c produkty, przedszkolak kieruje si# ich 
wygl"dem i wyró$niaj"cymi si# atrybutami (np. opako-
waniem), nie potraÞ  porównywa& wi#kszej liczby pro-
duktów. Stosuje najprostsze strategie wp ywu na decyzje 
konsumenckie rodziców (wielokrotne pro!by, naleganie, 
strategia emocjonalna). John (1999) twierdzi, $e w sta-
dium percepcyjnym dzieci kieruj" si# zasad" gromadze-
nia mo$liwie du$ej liczby przedmiotów. Stadium drugie, 
analityczne, przypada wed ug John (1999) na pó(ne dzie-
ci%stwo (7.–11. r.$.) i zmienia si# dzi#ki rozwijanemu 
wówczas my!leniu operacyjnemu. Wiedza dziecka staje 
si# w tym okresie bardziej abstrakcyjna i uporz"dkowana. 
Dzieci dostrzegaj" wewn#trzne, funkcjonalne cechy pro-
duktów, potraÞ " porównywa& je na dwu lub wi#cej wy-
miarach (np. uwzgl#dniaj"c takie cechy, jak cena, jako!& 
wykonania, wygoda), odkrywaj" te$ perswazyjn" funkcj# 
reklamy. Dzieci, wybieraj"c produkt, formu uj" wnioski 
w postaci twierdze% typu: „Je$eli …., to…” („Je$eli ku-
pi# tego robota, to wydam tylko pó  kieszonkowego”). 

Wybieraj"c produkt, dzieci uwzgl#dniaj" ró$ne (ród a 
informacji (rodzic, koledzy, mass media), uwzgl#dniaj" 
ró$ne atrybuty produktów i potraÞ " porówna& przedmioty 
na kilku wymiarach (odkrywaj" znaczenie funkcjonalno-
!ci oraz ide# dobrego zakupu wynikaj"cego ze stosunku 
jego ceny i jako!ci). Rozwijaj" zdolno!ci perswazyjne 
zwi"zane z wp ywem na decyzje zakupowe rodziny – s" 
zdolne do targowania si# i adaptacji wybranej strategii do 
zmieniaj"cej si# sytuacji.

Trzecie stadium, reß eksyjne, obejmuje okres dorasta-
nia (11.–16. r.$.) i dzi#ki operacjom formalnym prowadzi 
do ukszta towania wiedzy konsumenckiej podobnej do 
wiedzy osób doros ych. Wiedza staje si# abstrakcyjna, 
zorganizowana, o wysokim stopniu z o$ono!ci. M odzi 
ludzie skupiaj" si# na wewn#trznych, funkcjonalnych 
cechach produktów, potraÞ " ocenia& jednocze!nie wiele 
ró$nych w a!ciwo!ci. Formu uj" hipotezy na temat skut-
ków dokonania okre!lonych wyborów, uwzgl#dniaj" wie-
le perspektyw, dzi#ki szerszej wiedzy spo ecznej potraÞ " 
przewidywa& sposób widzenia sytuacji przez dan" osob#, 

perspektyw#, do jakiej sk ania wype nianie okre!lonej 
roli (np. ojca, nauczycielki). Wybieraj"c produkt, m ody 
cz owiek potraÞ  dokona& selekcji informacji, skupiaj"c 
si# na najistotniejszych dla danego produktu i sytuacji 
w a!ciwo!ciach (jako!&, walory spo eczne). Jak wskazuje 
John (1999), m odzi potraÞ " w a!ciwie wybra& produkty 
i dokona& samodzielnego zakupu, jak równie$ efektywnie 
wp ywa& na decyzje rodziny, wybieraj"c w a!ciw" strate-
gi# post#powania do aktualnej sytuacji i mo$liwo!ci eko-
nomicznych rodziny.

Podsumowuj"c koncepcj# John (1999), warto podkre!-
li&, $e cho& swe wyja!nienia opiera na kilku teoriach, 
w tym g ównie na koncepcji Piagetowskiej i jej pó(-
niejszych rozwini#ciach w zakresie umiej#tno!ci przyj-
mowania perspektywy spo ecznej, ma ona jednak cha-
rakter przede wszystkich opisowy, a nie wyja!niaj"cy. 
Upraszczaj"c teori# Piageta, i wi"$"c rozwój z wiekiem, 
a nie z przemianami struktur, John (1999) rezygnuje 
z wielu mo$liwo!ci wyja!niania rozwoju i poszukiwa-
nia jego (róde  czy to w mechanizmach wewn#trznych, 
czy uwarunkowaniach spo ecznych. Charakterystyczn" 
cech" rozwoju opisywanego przez Piageta (1964/2006) 
jest postrzeganie go jako sta ej sekwencji stadiów nast#-
puj"cych po sobie w indywidualnym tempie. Wskazuj"c 
sta e ramy wiekowe, a nie okre!lony poziom organizacji 
struktur my!lowych jako motor przechodzenia do kolej-
nych stadiów, John odrywa koncepcj# Piagetowsk" od 
jej korzeni. Warto zaznaczy&, $e koncepcja John (1999), 
odwo uj"c si# do teorii Piageta, koncentruje si# na me-
chanizmach rozwoju poznawczego, podkre!la znaczenie 
jako!ciowych przemian my!lenia logicznego zachodz"-
cych zasadniczo na skutek dzia ania wewn#trznych me-
chanizmów rozwoju. W koncepcji tej brak odniesienia do 
czynników spo ecznych, które mog" stanowi& co najwy-
$ej (ród o informacji niezgodnych z posiadan" struktur" 
wiedzy lub sk ania& do zmiany sposobu odnoszenia si# 
do rzeczywisto!ci. Teoria ta nie pozwala wyja!ni& od-
mienno!ci zachowa% konsumenckich dzieci pochodz"-
cych z odmiennych kultur. Podkre!la raczej te zjawiska, 
które prowadz" do wykszta cenia wspólnych dla dzieci 
w okre! lonym wieku sposobów widzenia zjawisk i za-
chowania w sytuacjach ekonomicznych.

W ostatnich latach w wyja!nieniach natury rozwo-
ju konsumenckiego w podej!ciu poznawczym pojawi a 
si# tendencja do coraz szerszego korzystania z wyja!-
nie% oferowanych przez nurt przetwarzania informacji 
i koncepcje opisuj"ce natur# zmian percepcji spo ecznej 
w okresie dzieci%stwa i dorastania (np. Pine i Veasey, 
2003; Valkenburg i Cantor, 2001). Jak dot"d nie wypra-
cowano koncepcji o ogólniejszym charakterze, ale po-
jawi y si# koncepcje dotycz"ce zjawisk szczegó owych. 
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Przyk adem mo$e by& propozycja Louisa Mosesa i Dare 
Baldwin (2005) dotycz"ca stosunku dziecka do reklamy. 
Wskazuj"c na zmiany w zakresie rozumienia zjawisk psy-
chicznych (teorie umys u, mentalizacja), pokazuj" oni, 
jak dziecko odkrywa stopniowo funkcje ekonomiczn" 
i perswazyjn" reklamy, ale z uwagi na ograniczenia kon-
troli poznawczej (executive function) znacznie pó(niej 
potraÞ  wykorzysta& t# wiedz# w budowaniu efektywnej 
ochrony poznawczej przed dzia aniem reklamy. Moses 
i Baldwin (2005) pokazuj", jak zmiany organizacji wie-
dzy sprzyjaj" jej lepszemu wykorzystywaniu oraz jakiego 
rodzaju osi"gni#cia rozwojowe, dotycz"ce g ównie sfery 
poznania spo ecznego i kontroli poznawczej, s" kluczowe 
dla zmian aktywno!ci konsumenckiej dziecka.

Cho& wspó czesne badania odwo uj"ce si# do podej!cia 
poznawczego w socjalizacji konsumenckiej nie bazuj" na 
ogólnie wypracowanych teoriach, to jednak – podobnie 
jak badania tradycyjne – poszukuj" wewn#trznych, zwi"-
zanych z przemianami poznania dziecka (róde  okre!lo-
nego sposobu rozumienia zjawisk ekonomicznych i po-
dejmowania okre!lonych zachowa% konsumenckich.

Zdobywanie umiej!tno ci i wiedzy konsumenckiej 

w interakcjach spo"ecznych

Ograniczenia podej!cia poznawczego wskazuj"cego 
na rol# czynników wewn#trznych w dorastaniu do roli 
konsumenta próbuj" przezwyci#$y& badacze przyjmuj"-
cy podej!cie spo eczne. Akcentuj"c poj#cie socjalizacji, 
wskazuj" na ró$nego rodzaju w a!ciwo!ci !rodowiska 
spo ecznego istotne dla zmian rozwojowych w stawaniu 
si# konsumentem. Klasycznym przyk adem koncepcji 
tego nurtu jest propozycja George’a Moschisa i Gilberta 
Churchilla (1978). Prezentuj"c swój model, autorzy wy-
ró$nili trzy teoretyczne elementy istotne dla zmian w so-
cjalizacji konsumenckiej: pocz"tkowe zmienne struktu-
ralne, proces socjalizacji oraz zmienne wynikowe. W!ród 
pocz"tkowych zmiennych wymieniaj" takie w a!ciwo!ci 
strukturalne !rodowiska, jak klasa spo eczna, p e& i rasa 
oraz wiek i miejsce w cyklu $ycia jednostkowego (age 

or position in the life cycle). Opisuj"c proces socjaliza-
cji, autorzy, po pierwsze wskazuj", $e zale$y on od w a!-
ciwo!ci czynników socjalizacyjnych, takich jak cechy 
!rodowiska rodzinnego, rówie!niczego, oddzia ywania 
szko y i mediów. Po drugie twierdz", $e proces socjali-
zacji przebiega zgodnie z mechanizmami uczenia, w!ród 
których autorzy wymieniaj" trzy: obserwacj#, na!ladowa-
nie i modelowanie. Zmienne wynikowe to efekty uczenia 
si#, którymi w uj#ciu Moschisa i Churchilla (1978) s" 
wiedza i zachowania u$yteczne dla podejmowania zacho-
wa% zgodnych z rol" konsumenta, a tak$e krytyczne na-
stawienie i wszystkie zachowania jednostki zmierzaj"ce 

do obrony w sytuacjach konsumenckich. Ten podstawo-
wy schemat procesu socjalizacji oraz wymienione przez 
autorów czynniki socjalizacyjne w pó(niejszych opra-
cowaniach uzupe niano wyja!nieniami pochodz"cymi 
z ró$nych (róde  teoretycznych, takich jak Piagetowska 
teoria rozwoju poznawczego, teoria modelowania ról 
spo ecznych (Eagly, 1987), teoria spo ecznego uczenia 
w uj#ciu Bandury (1977) czy teoria systemów ekologicz-
nych Bronfenbrennera (1986).

Z teorii Piagetowskiej Berti i Bombi (1988) zaczerpn#li 
ide# aktywno!ci dziecka w pozyskiwaniu wiedzy o eko-
nomii w trakcie samodzielnych dzia a% ekonomicznych. 
Z koncepcji modelowania ról wykorzystano ide# aktyw-
nego uczenia si# tego, jak gra& rol# konsumenta poprzez 
wykorzystanie czterech g ównych (róde  informacji: ro-
dziców i zwyczajów rodzinnych, rówie!ników, reklamy 
oraz samych produktów. Z kolei z prac Bandury (1977) 
zaczerpni#to rozumienie zasad uczenia spo ecznego, 
w tym g ównie mechanizmów na!ladowania i modelowa-
nia, prowadz"cych dziecko do okre!lonego sposobu po-
dejmowania zachowa% konsumenckich i rozumienia ryn-
ku. Koncepcja Bronfenbrennera (1986) pozwoli a na opi-
sanie wzajemnych zale$no!ci mi#dzy ró$nymi, bli$szymi 
i dalszymi z perspektywy si y oddzia ywania na dziecko 
systemami spo ecznymi, istotnymi w procesie socjalizacji 
konsumenckiej (Shim, Serido i Barber, 2011). Tak przez 
kombinacj# wyja!nie% teoretycznych dotycz"cych natury 
rozwoju poznawczego i zachowa% spo ecznych powsta y 
pó(niejsze prace.

Kombinacj# trzech pierwszych wymienionych podej!& 
teoretycznych oraz ogólny model Moschisa i Churchilla 
(1978) wykorzystali Lassarre i Roland-Levy (1989) oraz 
Berti i Bombi (1988). Wyja!niaj"c proces socjalizacji, 
autorzy skupiaj" si# na odpowiedzi na pytanie, na czym 
polega w codziennych sytuacjach spo ecznych wspó pra-
ca czterech wskazanych grup zmiennych. Wyró$nili oni, 
po pierwsze osoby bior"ce udzia  w socjalizacji (rodzin#, 
rówie!ników, szko # i media), po drugie proces uczenia 
spo ecznego (g ównie mechanizm na!ladowania oraz 
weryÞ kacji zast#pczej), po trzecie czynniki spo eczne – 
strukturalne (wiek, p e&, klasa spo eczna) i po czwarte 
kontekst uczenia. W wyja!nieniach autorzy wskazuj", jak 
m ody cz owiek dzi#ki w asnej aktywno!ci poznawczej 
i oddzia ywaniu czynników spo ecznych staje si# stopnio-
wo aktywnym uczestnikiem rynku (Roland-Levy, 2004).

Podsumowuj"c, warto zaznaczy&, $e dla podej!cia 
spo ecznego socjalizacja konsumencka jest procesem, 
w trakcie którego dziecko zdobywa $yciow" m"dro!& od 
spo eczno!ci, w której $yje. Znaczna cz#!& przekazywa-
nej wiedzy to gotowe wzorce zachowania w okre!lonych 
kontekstach sytuacyjnych. Postrzeganie roli dziecka jako 
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zasadniczo pasywnej prowadzi do skupienia uwagi na 
czynnikach socjalizacyjnych. Warto podkre!li&, $e prace 
podejmowane w ramach tego nurtu najcz#!ciej wskazuj" 
na procesy zachodz"ce w rozwoju konsumenckim m o-
dzie$y i dzieci w wieku szkolnym, pomijaj"c wcze!niej-
sze okresy rozwojowe. Pokazuj" zasadniczo, jak oddzia-
 ywanie ró$nych czynników zewn#trznych prowadzi do 
przeobra$enia sposobu widzenia rzeczywisto!ci ekono-
micznej oraz zmian w podejmowanych zachowaniach 
konsumenckich. Przyk adem mog" by& prace dotycz"ce 
bardziej szczegó owych problemów, takich jak specy-
Þ czne ró$nice w socjalizacji konsumenckiej wyst#puj"ce 
w rodzinach kultur indywidualistycznych i kolektywi-
stycznych (Rose, Dalakas i Kropp, 2003) lub znaczenie 
stylu komunikacji w rodzinie dla zachowa% konsumenc-
kich (Bakir, Rose i Shoham, 2006; Lueg i Finney, 2007).

Aktywne uczestniczenie w spo"ecze#stwie 

i kulturze dzieci!cego konsumenta

W ostatnich latach nowe spojrzenie na socjalizacj# kon-
sumenck" wi"$e si# z docenieniem czynników kulturo-
wych. Wzi# o si# ono z dostrze$enia, $e dziecko stopnio-
wo w coraz wi#kszym stopniu anga$uje si# w coraz wi#cej 
ró$norodnych aktywno!ci dost#pnych w jego !rodowi-
sku. Akcent k adziony jest na to, by rozwa$a& JAK dzie-
ci uczestnicz" w aktywno!ciach spo eczno-kulturowych, 
w tym szczególnie tych, które dotycz" zachowa% konsu-
menckich. Do tego nurtu rozwa$a% mo$na zakwaliÞ ko-
wa& koncepcj# rusztowania w socjalizacji konsumenckiej 
(Scaffolding Approach to Consumer Socialisation) Fiony 
Cram i Sik Hung Nga (1999). Najbardziej charaktery-
styczne jest jednak podej!cie wywodz"ce si# z psycho-
logii kulturowej Valerie-Ines de la Ville i Valerie Tartas 
(2010, 2011). Autorzy obu koncepcji, zwracaj"c uwa-
g# na rol# kultury i innych osób w rozwoju, si#gaj" do 
prac Wygotskiego (1989, 2005). Podkre!laj" za nim, $e 
znaczenie i organizacja do!wiadcze% maj" (ród o w spo-
 ecznych interakcjach podejmowanych przez jednostk#. 
W pracach przywo uj" ide# strefy najbli$szego rozwoju, 
kluczow" rol# interakcji dziecka ze !rodowiskiem spo-
 ecznym i jego wytworami dla rozwoju oraz widzenie 
rozwoju jako zjawiska zapo!redniczonego w kulturze 
wraz z wytworzonymi przez ni" narz#dziami rozwoju.

Krytykuj"c osi"gni#cia dwu nurtów bada% nad socjali-
zacj" konsumenck": poznawczego i spo ecznego, Cram 
i Ng (1999) wskazuj", $e w obu tych podej!ciach nie do-
strzega si# znaczenia aktywnego uczestniczenia dziecka 
w konkretnych sytuacjach spo ecznych, maj"cych swoj" 
kulturow" i historyczn" specyÞ k#. Autorzy przedstawi-
li w asn" propozycj# wyja!nienia procesu socjalizacji 
konsumenckiej, odwo uj"c si# do deÞ nicji socjalizacji 

Brunera i Haste (1987; za: Cram i Ng, 1999). W deÞ nicji 
tej podkre!la si#, $e proces ten dostarcza dziecku ram do 
interpretacji w asnego do!wiadczenia i uczy, jak negocjo-
wa& znaczenia z wymaganiami kultury. Podkre!laj", $e 
wcze!niej formu owane koncepcje wymienia y poszcze-
gólne czynniki socjalizacyjne, nie wyja!niaj"c w a!ci-
wie, na czym polega ich rola. Cram i Ng (1999) odwo-
 uj" si# do pochodz"cej z koncepcji Wygotskiego idei 
strefy najbli$szego rozwoju, pod postaci" pó(niejszego 
poj#cia rusztowania. Przyjmuj", $e jest to proces, w któ-
rym bardziej do!wiadczony partner, ekspert wspomaga 
dziecko w rozwi"zywaniu problemów, oÞ aruj"c pomoc 
odpowiadaj"c" jego mo$liwo!ciom. Cram i Ng (1999) 
w swojej koncepcji pokazuj", jak dzi#ki wspomagaj"cej 
pracy rodziców, dzieci odkrywaj" stopniowo podstawowe 
idee istotne dla rozumienia !wiata ekonomii i funkcjono-
wania w roli konsumenta. Podkre!laj", $e zmiana ta nie 
jest gwa towna czy skokowa, lecz polega na stopniowej 
ewolucji wiedzy i przekona% dziecka. Wed ug autorów 
koncepcji te podstawowe elementy rusztowania, to idee 
posiadania, pieni"dza i ceny. Autorzy pokazuj", jak dzie-
ci stopniowo dzi#ki oddzia ywaniu istotnych czynników 
socjalizacyjnych odkrywaj" coraz subtelniejsze kwestie 
znaczeniowe tych podstawowych poj#&.

Wed ug Crama i Nga (1999) pierwotnym kontekstem 
socjalizacji s" rodzice i zwyczaje rodzinne, a pozosta e 
czynniki, takie jak kontakty z rówie!nikami czy do!wiad-
czenia medialne i kulturowe, pojawiaj" si# w rozwoju 
pó(niej. Rodzina, jak podkre!laj" autorzy, jest najwa$niej-
sza, poniewa$ oddzia uje na dziecko na cztery sposoby: 
po pierwsze, dostarczaj"c modeli zachowa%, po drugie, 
poprzez dyskusje dotycz"ce wyborów konsumenckich, 
po trzecie, przez relacje z rodze%stwem (m odsze rodze%-
stwo na!laduje starsze) i po czwarte, dostarczaj"c oka-
zji do samodzielnej aktywno!ci ekonomicznej. Autorzy, 
podobnie jak w teoriach nurtu spo ecznego, podkre!laj" 
spo eczny charakter socjalizacji konsumenckiej, tyle $e 
w wi#kszym stopniu akcentuj" unikatowy wp yw na roz-
wój konkretnego kontekstu historycznego i kulturowego.

Druga koncepcja tego nurtu, autorstwa de la Ville 
i Tartas (2010, 2011) proponuje w nieco inny sposób roz-
wa$a& kwestie socjalizacji konsumenckiej. Po pierwsze 
autorki proponuj", by spojrze& na aktywno!& konsumenc-
k" jako proces podzielania do!wiadczenia kulturowego. 
Uwa$aj", $e b #dem obu wcze!niejszych nurtów jest mó-
wienie o „stawaniu si#” konsumentem zamiast o „byciu” 
konsumentem. Zwracaj" uwag#, $e dziecko jest cz#!ci" 
spo eczno!ci, której ramy strukturalne (a nie t o) stanowi 
kultura. To kultura dostarcza narz#dzi i produktów, kszta -
tuje j#zyk i znaczenia w spo eczno!ci. Konsekwencj" 
tego jest konieczno!& spogl"dania i analizowania nie 
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zachowa% czy sposobu my!lenia dziecka, lecz wspólnych 
aktywno!ci dziecka i osób z nim zwianych (np. dziecka 
i bardziej do!wiadczonego rodzica lub dziecka i rówie!-
nika), interakcji zwi"zanych z praktycznymi problema-
mi konsumenckimi. Wed ug autorek, to w trakcie takich 
interakcji dziecko stopniowo uczy si# pos ugiwa& kon-
wencjonalnym j#zykiem ekonomii, uczy si# poj#& oraz 
standardów spo ecznych odnosz"cych si# do konsumpcji.

De la Ville i Tartas (2011), przedstawiaj"c swój mo-
del, podkre!laj", $e dziecko rozwija si# jako konsument 
w systemie kulturowym, który zawiera kilka poziomów. 
Jego serce to ka$da wspólna aktywno!ci konsumencka 
(joint consumption activity), na któr" sk adaj" si# trzy 
elementy: dziecko (podmiot), które nigdy nie jest samo, 
ale zawsze prowadzone jest albo przez doros ego, albo 
bardziej do!wiadczonego rówie!nika (inni), podejmuj"c 
rozmow#, pytaj"c i wypracowuj"c wspólne znaczenia 
dotycz"ce kulturowych obiektów (obiekt), zarówno ma-
terialnych, jak i niematerialnych, np. symboli lub poj#&. 
Zachowaniom konsumenckim dziecka znaczenia nadaj" 
normatywne wymagania stylu konsumenckiego rodziny 
i grupy rówie!niczej. Dziecko stopniowo uczy si# godzi& 
konkurencyjne wymagania grup, do których nale$y.

Poza tym, ka$da taka wspólna aktywno!& konsumenc-
ka jest zanurzona w szerszym kontek!cie, na który sk a-
daj" si# zinstytucjonalizowany system konsumpcyjny 
(wymiana handlowa, regulacje prawne, przyj#te sposo-
by sprzeda$y, istotne wydarzenia kulturowe: !wi#ta itd.) 
oraz system spo eczno-techniczny wraz ze wszystkimi 
wprowadzanymi innowacjami. W systemie tym dziecko 
nie tylko gra rol# odbiorcy, lecz go tak$e wspó tworzy, 
odpowiadaj"c na kierowane do niego produkty i sposoby 
uczestnictwa w aktywno!ci konsumenckiej. Wed ug auto-
rek, rozwój dotyczy stopniowego przechodzenia od bycia 
peryferyjnym uczestnikiem rynku (w pozycji obserwa-
tora i towarzysza dzia a% konsumenckich innych osób), 
poprzez bardziej skupione i aktywne uczestnictwo (np. 
przez wybieranie lub kupowanie wybranych kategorii 
produktów), a$ do centralnego uczestnictwa w sytuacjach 
konsumenckich (pe noprawne samodzielne uczestnicze-
nie w wymianie handlowej, na przyk ad przez samodziel-
ne wydawanie swojego kieszonkowego).

Podsumowuj"c, warto zaznaczy&, $e podej!cie kulturo-
we zwraca uwag# na aktywne od pocz"tku uczestnicze-
nie dziecka w roli konsumenta. Odwo uj"c si# do teorii 
Wygotskiego (1989, 2005), wyja!nia proces socjalizacji 
konsumenckiej, podkre!laj"c strukturaln" rol# !rodo-
wiska spo eczno-kulturowego ukierunkowuj"cego roz-
wój, a nie b#d"cego jedynie t em zachodz"cych zmian. 
Podej!cie kulturowe zwraca uwag# na interakcje dziecka 
z rodzin" i rówie!nikami w trakcie wspólnej aktywno!ci, 

na znaczenie specyÞ cznych zwyczajów i innych elemen-
tów sk adaj"cych si# na kultur# dzieci#c" danego histo-
rycznie czasu. Odmienno!& wyja!nie% ma konsekwencje 
w podejmowanych problemach badawczych, dotycz"-
cych na przyk ad rozpoznawania i wspó tworzenia ma-
rek (Lawrence, 2003), specyÞ ki przenikania ekonomii 
i wspó czesnej kultury dzieci#cej (Boguni-Borowska, 
2006).

Podsumowanie i wnioski

Przedstawione w artykule trzy podej!cia do wyja!-
niania socjalizacji konsumenckiej przynosz" odmienn" 
optyk# widzenia natury procesu socjalizacji, jej przebie-
gu i konsekwencji praktycznych. Zwracaj" uwag# na od-
mienne elementy istotne dla bada% nad procesem socjali-
zacji konsumenckiej, a tak$e proponuj" inne rozwi"zania 
metodologiczne.

Podej!cie poznawcze zmierza do wskazania normy roz-
wojowej w procesie stawania si# kompetentnym uczest-
nikiem rynku. Podkre!la rol# rozumienia zjawisk ekono-
micznych, ogranicze% poznawczych dziecka utrudniaj"-
cych podejmowanie samodzielnych, dojrza ych decyzji. 
Korzystaj"c z rozwi"za% metodologicznych, wypraco-
wanych w nurcie poznawczej psychologii rozwojowej, 
wskazuje, jak dziecko aktywnie odkrywa zasady rz"dz"ce 
rynkiem. Charakterystycznym problemem podejmowa-
nym w tym nurcie jest dojrza o!& dziecka do okre!lonych 
form zachowa% konsumenckich, wyja!nianie specyÞ ki 
dzia a% konsumenckich dzieci w ró$nym wieku poprzez 
odwo anie si# do natury kompetencji poznawczych i spo-
 ecznych dziecka. Oczywist" konsekwencj" takiego spo-
sobu ujmowania socjalizacji konsumenckiej jest pytanie 
o przygotowanie dziecka do uczestnictwa w rynku, reß ek-
sja nad takim kszta towaniem rzeczywisto!ci spo ecznej, 
by odpowiada a ona dojrza o!ci dziecka, i wspomaganie 
jego rozwoju np. przez regulacje prawne czy podejmowa-
nie dzia a% edukacyjnych.

Istotn" s abo!ci" tego podej!cia jest skupienie na my!-
leniu logicznym i ignorowanie innych sposobów my!le-
nia (np. my!lenie narracyjne wg Brunera, 1986; patrz 
te$: de la Ville i Tartas, 2010), a tak$e mitologizowanie 
aktywno!ci w asnej (tzw. aha experience wed ug Crama 
i Nga, 1999) i mechanizmów wewn"trzpsychicznych 
jako jedynego motoru rozwoju. Dominacja koncepcji 
Piagetowskiej, redukowanej najcz#!ciej do kilku istot-
nych charakterystyk ograniczaj"cych my!lenie dziecka 
w okre!lonym momencie rozwoju, to podstawowe s a-
bo!ci proponowanych teorii, nieprzystaj"cych do wspó -
czesnej wiedzy o naturze rozwoju poznawczego dziecka. 
W dotychczas proponowanych wyja!nieniach brakuje 



278      ANNA KO)ODZIEJCZYK

reß eksji nad wspó czesnymi teoriami i wynikami bada% 
nad rozwojem poznawczym dziecka.

Podej!cie drugie zwraca uwag# na wag# uwarunkowa% 
spo ecznych istotnych dla kszta tu socjalizacji konsu-
menckiej i jej efektów. Koncentruj"c si# na roli rodziny, 
podej!cie spo eczne wskazuje na zakres zró$nicowania 
indywidualnego, jakiego mo$emy spodziewa& si# mi#dzy 
dzie&mi w podobnym wieku, ale pochodz"cych z odmien-
nych !rodowisk. W nurcie tym zwraca si# tak$e uwag# na 
znaczenie reklamy i innych elementów kultury medial-
nej jako na (ród a wzorów osobowych wp ywaj"cych na 
sposób funkcjonowania dzieci na rynku, na ich marzenia 
i oczekiwania dotycz"ce konsumpcji. Podobnie jak w po-
dej!ciu poznawczym, tak$e w nurcie spo ecznym mówi 
si# o dojrzewaniu dziecka do podejmowania dzia a% 
ekonomicznych, o uczeniu si# roli konsumenta. Pomimo 
$e nurt ten wskazuje na wielo!& uwarunkowa% !rodowi-
skowych procesu socjalizacji, to jednak traktuje je jako 
zmienne zewn#trzne w stosunku do poznaj"cego !wiat 
spo eczny dziecka. Podej!cie to pokazuje, jak w kontak-
cie ze !wiatem spo ecznym dziecko zyskuje m"d ro!& po-
zwalaj"c" na funkcjonowanie w roli konsumenta.

Rola dziecka w tym procesie polega w a!ciwie na pa-
sywnym poznawaniu i pozostawaniu przedmiotem od-
dzia ywa% !rodowiska. Cho& podkre!la si# znaczenie 
inter akcji osoby ze !rodowiskiem, to jednak wykorzy-
stywane w tym nurcie sposoby badania koncentruj" si# 
na osobie dziecka i sprawdzaniu efektów oddzia ywania 
ró$nego rodzaju uwarunkowa% !rodowiskowych. Brak 
analizy interakcji dziecka z otoczeniem spo ecznym jako 
podstawowej jednostki analizy uniemo$liwia dostrze-
$enie tego, $e dziecko czerpie ze spo eczno!ci, w której 
$yje, ale tak$e j" przeobra$a, co ma znaczenie dla jego 
dalszych dzia a% w roli konsumenta. Wydaje si#, $e do 
proponowanych wyja!nie% wiele mog oby wnie!& wy-
korzystanie nowszej wersji koncepcji Alberta Bandury 
(2002). W spo eczno-poznawczej teorii komunikowania 
masowego autor podkre!la rol# autoreß eksji, sprawstwa, 
aktywno!ci podmiotu i proaktywnej, a nie reaktywnej 
perspektywy jednostki w kontaktach z rzeczywisto!ci" 
spo eczno-kulturow". Jak podkre!la Bandura (2002), 
cz owiek jest przedmiotem wp ywów spo ecznych, ale 
i podmiotem wywieraj"cym wp yw na system spo eczny.

Nowe spojrzenie dostarcza perspektywa kulturowa. 
Trudno traktowa& j" jako narz#dzie zmierzaj"ce do opi-
sania normy w zakresie socjalizacji konsumenckiej. Per-
spektywa ta nie zast#puje dotychczasowych sposobów 
wyja!niania, wnosi natomiast nowy sposób rozumienia 
dziecka i jego roli w procesie socjalizacji konsumenckiej. 
W nurcie kulturowym proponowane s" nowe wyja!nie-
nia i rozwi"zania metodologiczne. Zwraca si# uwag#, $e 

dziecko niemal od pocz"tku $ycia jest konsumentem, cho& 
rozumienie tej roli i sposób jej pe nienia ulega wa$nym 
zmianom. Motorem tych zmian, wed ug koncepcji opra-
cowywanych w nurcie kulturowym, jest okre!lone !rodo-
wisko spo eczno-kulturowe, oddzia uj"ce przez interak-
cje, w które wchodzi dziecko z innymi osobami. Nurt ten 
podkre!la kreatywn" rol# dzieci i m odzie$y, a tak$e ich 
wp yw na rzeczywisto!& spo eczn" i ekonomiczn", w któ-
rej $yj". Zwraca uwag# na konieczno!& badania dziecka 
i rezultatów procesu socjalizacji, ale te$ samego procesu 
w konkretnych interakcjach. W podej!ciu kulturowym 
zwraca si# uwag# na podstawowe znaczenie konkretnych 
uwarunkowa% spo eczno-kulturowych. Pozwala to do-
strzec nowe zagadnienia, takie jak specyÞ ka socjalizacji 
ekonomicznej dzieci w krajach wzrostu gospodarczego 
lub w krajach, w których zachodz" istotne zmiany ekono-
miczne. W nurcie tym zwraca si# tak$e uwag# na specy-
Þ k# kultury dzieci#cej i m odzie$owej, które w znacznym 
stopniu wi"$e si# z dzia aniami konsumenckimi.

Podsumowuj"c, warto zaznaczy&, $e ka$de z podej!& 
wnosi odmienne sposoby wyja!niania procesu socjaliza-
cji oraz stawia odmienne pytania. Propozycje te s" zatem 
w du$ym stopniu komplementarne i $adna z nich samo-
dzielnie nie wyja!nia natury procesu socjalizacji konsu-
menckiej.
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Abstract

The article explores the process of consumer socialization, associated with the acquisition of knowledge and 
skills to function in economic reality. The text presents three main approaches and representative theories 
explaining the process of consumer socialization: cognitive, social and cultural. The article examines char-
acteristics of each approach, the type of proposed explanations, indicated conditions of socialization, and 
strengths and weaknesses of theoretical concepts proposed in each of them.
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