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Streszczenie
Cel. Głównym celem przedstawionych badań było sprawdzenie czy jednostki pijące alkohol w sposób ryzykowny są
osobami szczególnie podatnymi na działanie alkoholu i widok reklamy może być zachętą do ponownego spożywania
alkoholu.
Materiał i metoda. Spośród 300 studentów wyłoniono grupę badaną (40 osób), która używała alkoholu w sposób
ryzykowny, a także grupę kontrolną (40 osób), w której używano alkoholu w sposób mało ryzykowny lub wcale. Do
oceny przez badanych wybrano produkt – piwo (w formie reklamowej ulotki), który niedawno wprowadzano na rynek
polski. Kwestionariusz Do Badania Postaw Wobec Produktu użyty w badaniach zawierał skale opisujące: komponent
poznawczy, komponent emocjonalny, komponent behawioralny. Do badania percepcji reklamy zastosowano Skalę Do
Charakterystyki Reklamy. Do wyłonienia grupy osób używających alkoholu w sposób ryzykowny skorzystano z Testu
AUDIT.
Wyniki i wnioski. Osoby pijące ryzykownie alkohol bardziej lubią piwo niż osoby niezagrożone uzależnieniem, a
także częściej piją piwo, mają bardziej pozytywną postawę wobec reklamy piwa w sferze emocjonalnej, wyżej oceniają
reklamę piwa pod względem siły oddziaływania, lepiej oceniają reklamę piwa pod względem pozytywnego nastroju,
jaki w nich wywołała, lepiej oceniają reklamę piwa pod względem jej skuteczności oddziaływania.
Summary
Aim. The main purpose of the research was to determine whether individuals at risk of drinking are people particularly
susceptible to the effects of alcohol and viewing ads can be an incentive for re–consumption of alcohol.
Material and method. The study group (40 persons) were selected from 300 students, who used alcohol in a risky
manner, and the control group (40 persons) was selected, where alcohol was used with a little risk, or not at all. To
assess the subjects selected product – beer (in the form of advertising leaflets), which was recently introduced into the
Polish market. The Attitudes Questionnaire to view the Product was used in the study and contained scales: cognitive,
emotional and behavioral component. To study perception of advertising the Advertising Scale was applied. To identify
groups of people who use alcohol in a risky way, AUDIT Test was used.
Results and conclusions. People at risk of drinking, liked beer more than those not at risk of addiction, and more often
drink beer, have a more positive attitude towards the advertising of beer in emotional sphere, the above estimate of beer
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Jest to rozszerzona wersja artykułu, który ukazał się w czasopiśmie popularnonaukowym Terapia Uzależnienia i
Współuzależnienia w 2013 roku.
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advertising in terms of potency, better evaluate the advertising of beer in terms of positive mood caused by it, and better
evaluate beer advertising and its effectiveness in term of impact.

Key words: risky drinking, alcohol advertising.
Słowa klucze: picie ryzykowne, reklama alkoholu.

Wstęp
Percepcja reklamy zależy od trzech jej elementów: nadawcy reklamy, odbiorcy reklamy i przekazu
reklamowego. Cechami nadawcy mogą być m.in.: jego wiarygodność, atrakcyjność lub
podobieństwo do odbiorcy. Cechy odbiorcy reklamy to m.in.: wiek, płeć, wykształcenie, cecha
osobowości lub styl poznawczy. Do cech przekazu reklamowego można zaliczyć np.: argumentację
jedno lub dwustronną, racjonalną lub emocjonalną. W prezentowanym artykule zostanie
przedstawiony wpływ przekazu reklamowego na odbiorcę reklamy, jako osobę pijącą ryzykownie
alkohol lub osobę niezagrożoną uzależnieniem od alkoholu.
Percepcja reklamy
Wielu badaczy uważa, że percepcja reklamy to proces indywidualny, uzależniony od dwóch
czynników:
-obiektywnych właściwości haseł reklamowych (kolor, znak graficzny, itp.);
-subiektywnych cech odbiorcy (nastrój, system wartości, osobowość, itp.) [1-2].
Spośród wielu badań wybrano tutaj tylko niektóre, wskazujące powyższą typologię i wpływ
reklamy na osobę uwikłaną w używanie alkoholu.
Już w latach osiemdziesiątych XX wieku Hornik [3] podsumowując badania nad percepcją
reklamy stwierdza, że ona jest bardzo złożonym zagadnieniem i zależy od takich dymensji jak:
kolory w reklamie, rozmieszczenie elementów w polu widzenia, struktura znaku graficznego,
częstotliwość emisji reklamy. W późniejszych badaniach stwierdzono również, że większą moc
perswazyjną ma reklama wizualna niż werbalna [4], a także bezpośrednia niż symboliczna [5].
Inni badacze – Berger i Mitchell [6] – sprawdzali wpływ doświadczeń z produktem (reklama
bezpośrednia vs pośrednia) na zmianę postaw wobec produktu. Zauważyli, że postawy powstałe w
wyniku reklamy bezpośredniej (degustacja słodyczy) są bardziej podatne na zmiany niż postawy
powstałe w wyniku reklamy pośredniej (ulotka, reklama telewizyjna). Stwierdzono też, że wzrost
częstotliwości emisji reklamy wpływa na jej skuteczność. Dalsze badania – Edell i Burke [7] –
udowadniają, że informacje werbalne i wizualne wzbudzające przyjemne uczucia mają wpływ na
pozytywną postawę wobec produktu.
Powstało też dużo badań, które udowadniają, że percepcja reklamy zależy w dużym stopniu od
funkcjonowania psychologicznego jednostki. Poniżej przedstawiono niektóre z nich. W latach
dziewięćdziesiątych ub. wieku wielu badaczy [8-10] stwierdziło, że percepcja reklamy jest
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uwarunkowana płcią biologiczną i następującymi cechami osobowości: innowacyjnośćkonserwatyzm, dogmatyzm, dominacja-podporządkowanie, wysoka i niska samoświadomość.
Inni badacze – Shavitt, Lowrey i Han [11] – analizowali wpływ samokontroli na percepcję
reklamy. Okazało się, że osoby o wysokim poziomie samokontroli preferowały w reklamie
argumenty użyteczności społecznej, zaś osoby o niskim poziomie samokontroli argumenty
przydatności osobistej. Podobne dane przedstawiają inni badacze [12-13], którzy w podsumowaniu
badań nad reklamą stwierdzają, że osoby o wysokim poziomie samoświadomości są bardziej
odporne na zmianę postaw wobec produktu, niż osoby z niskim poziomem samoświadomości.
Samoświadomość była rozumiana jako znajomość swoich potrzeb, zainteresowań i uczuć.
Następne wybrane badania dotyczą już bezpośrednio związków reklamy i używania substancji
psychoaktywnych, głównie tytoniu i alkoholu. Otóż MacFayden, Hastings i MacKintosh [14]
przeprowadzili ciekawe badania nt. świadomości uwikłania w reklamę wyrobów tytoniowych przez
młodzież w wieku 15-16 lat. Aż 30% osób w tym wieku używających wyrobów tytoniowych
uważa, że jest ofiarą różnego rodzaju reklamy promującej te produkty. Inni badacze – Orlandi,
Liberman i Schinke [15] – zwrócili uwagę, że osoby z niedojrzałą osobowością (ekstrawersja,
kompulsywność, buntowniczość, agresywność, odrzucanie autorytetów) są bardziej podatne na
wpływ reklamy alkoholu i papierosów. Natomiast Young, Oei i Crook [16] w swych badaniach
stwierdzili, że osoby uzależnione od alkoholu wykazują wysoką podatność na reklamę alkoholu i w
konsekwencji konsumpcję alkoholu niż osoby nie pijące alkoholu, ponieważ miały z alkoholem
wcześniejsze pozytywne doświadczenia. Na takie doświadczenia zwracają uwagę autorzy badań
nad reklamą wskazując [17], że komunikat nadawczy zawierający treści o zabarwieniu
emocjonalnym budzi również silne emocjonalne reakcje odbiorcy i pozwala ominąć informacje
świadome i logiczne.
Ważne są również badania, które wskazują na niejednoznaczność częstotliwości reklamy i
spożycia alkoholu przez młodych ludzi. Z jednej strony wzrost czasu ekspozycji reklamy sprzyja
inicjacji spożywania alkoholu aż o 28%, wyzwala pozytywną postawę wobec alkoholu [18],
powoduje zwiększenie liczby śmiertelnych wypadków samochodowych [19], bardziej wpływa na
kobiety niż mężczyzn [20]. Z drugiej strony badania przeprowadzone w kilkunastu krajach świata
wskazują, że wprowadzanie zakazów reklamy alkoholu zmniejsza jego popyt o tylko ok. od 5-8%,
oraz sugerują różnorodność uwarunkowań spożycia alkoholu, np. rasy, miejsca zamieszkania,
środowiska [20-21]. Szczególnie widać to u adolescentów, gdzie ekspozycja na reklamy alkoholu
wpływa na inicjację spożycia alkoholu, ale jest zależna od takich zmiennych psychospołecznych,
jak: styl wychowania w rodzinie, samoocena, poszukiwanie doznań czy buntowniczość [22].
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Pojęcie ryzykownego picia alkoholu
W niniejszym artykule problem picia ryzykownego jest definiowany jako pewien model
używania alkoholu, który w przyszłości grozi powstaniem szkód w zdrowiu fizycznym i
psychicznym, ale w chwili obecnej nie przynosi jeszcze tych strat [23]. Przy ocenie picia
ryzykownego należy uwzględnić poziom i model spożycia alkoholu oraz rodzaj spożytego
alkoholu. Według Bałabuszko-Sławińskiej [24] ryzyko uzależnienia występuje u tych osób, które
piją alkohol częściej niż raz w tygodniu, bez względu na rodzaj spożywanego alkoholu. Babor [23]
uważa picie alkoholu za ryzykowne - bez względu na rodzaj wypijanego alkoholu - kiedy spełnia
ono jedno z trzech kryteriów:
-

dzienną konsumpcję 60 g czystego alkoholu przez mężczyzn i 40 g przez kobiety;

-

częstotliwość picia alkoholu (2-3 razy w tygodniu) wspomnianej dawki czystego alkoholu;

-

upijanie się co najmniej raz w tyg. (przekraczanie wspomnianej dawki czystego alkoholu).

Poszczególne rodzaje alkoholi zawierają następujące dawki czystego alkoholu:
-

0,5 litra piwa zawiera 25 g czystego alkoholu;

-

100 ml wina zawiera 15 g czystego alkoholu;

-

50 ml wódki zawiera 20 g czystego alkoholu.

Jako kryterium picia ryzykownego w doborze osób do grupy badanej przyjęto wymienione
powyżej wskazówki Babora i wsp. [23].
Uznano, że reklama to „świadome działanie przedsiębiorcy zmierzające do promowania
towarów lub usług przez wskazanie na ich cechy w taki sposób, aby wywołać lub wzmocnić
określone potrzeby u klientów” [25]. Również ma ona wzbudzać pozytywne emocje i zaspakajać
osobiste pragnienia i potrzeby, by wzmacniać satysfakcję odbiorcy [26]. Taki opis można odnieść
do reklamy alkoholu użytej w tym badaniu.
Podsumowując przedstawione badania można powiedzieć, że istnieje pewna kategoria osób
(pijące ryzykownie alkohol), która jest podatna na spożycie alkoholu częściej niż grupa osób
nieuzależnionych od alkoholu. Z badań nad reklamą wynika, że osoby uzależnione od alkoholu
utrzymujące abstynencję alkoholową po leczeniu i osoby pijące ryzykownie alkohol są osobami
szczególnie podatnymi na działanie alkoholu i widok reklamy piwa może być dla nich zachętą do
ponownego spożywania alkoholu [27-28]. Ekspozycja ulotki reklamowej alkoholu (piwa) będzie
prawdopodobnie przypominać niedawne pozytywne doświadczenia z produktem wyzwalając
reakcje emocjonalne u odbiorcy i pozwoli zignorować negatywne informacje, np. o szkodliwości
produktu lub nieprzestrzeganiu abstynencji [17]. Nasuwa się więc na myśl przypuszczenie, że
osoby pijące ryzykownie alkohol w chwili ekspozycji reklamy alkoholu, uruchamiając swoje
pozytywne doświadczenia z tym produktem, będą lepiej oceniać tą reklamę i reklamowany towar
niż osoby nie zagrożone uzależnieniem od alkoholu.
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Podstawowym celem prezentowanych badań jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania
badawcze:
-czy osoby pijące ryzykownie alkohol w chwili ekspozycji reklamy alkoholu będą oceniały
lepiej tą reklamę niż osoby niezagrożone uzależnieniem od alkoholu?
-czy osoby pijące ryzykownie alkohol w chwili ekspozycji reklamy alkoholu będą oceniały
lepiej produkt w postaci piwa niż osoby niezagrożone uzależnieniem od alkoholu?
-czy osoby pijące ryzykownie alkohol lubią pić piwo, częściej go spożywają i znają więcej
marek piwa niż osoby niezagrożone uzależnieniem od alkoholu?
W ramach pytań badawczych można postawić następujące ogólne hipotezy:
-(H1) osoby pijące ryzykownie alkohol lubią bardziej i częściej spożywać piwo, znają więcej
marek piwa niż osoby niezagrożone uzależnieniem od alkoholu;
-(H2) osoby pijące ryzykownie alkohol mają bardziej przychylną postawę wobec reklamy piwa
niż osoby niezagrożone uzależnieniem od alkoholu;
-(H3) osoby pijące ryzykownie alkohol lepiej oceniają produkt piwa niż osoby niezagrożone
uzależnieniem od alkoholu.
Metoda
Osoby badane i przebieg badań
Do badań spośród 300 studentów wyłoniono grupę eksperymentalną (E), która używała alkoholu
sposób ryzykowny. Spośród tychże 300 studentów wyłoniono także grupę kontrolną (K), w której
używano alkoholu w sposób mało ryzykowny. Badana grupa eksperymentalna (E) składała się z
populacji 40 osób (mężczyzn – 55 %) w wieku 22-30 lat, średnia wieku wyniosła 24 lata. Badana
grupa kontrolna (K) składała się z 40 osób (mężczyzn – 32,5%) w wieku 19-26 lat, średnia wieku
wyniosła 23,5 roku.
Badania przeprowadzono na uczelniach i w średnich szkołach pomaturalnych w Warszawie i
Płocku. Osoby badane pochodziły głównie z terenów Polski Północnej i Środkowej. Udział w
badaniach był dobrowolny. Badanie odbywało się grupach kilkuosobowych i zajmowało około 30
minut. Badane osoby najpierw oglądały ulotkę reklamową, potem wypełniały Kwestionariusz Do
Badania Postaw Wobec Produktu, Skalę Do Charakterystyki Reklamy i test AUDIT.
Do oceny przez badanych wybrano produkt (w formie kolorowej ulotki), który niedawno
wprowadzano na rynek polski a do tej pory nie był znany. Tym produktem było piwo, które w
Polsce jest coraz bardziej popularnym napojem wśród ludzi młodych. Badacze podają, że w Polsce
80% ludzi młodych (studenci) bez względu na płeć zażywa piwo okazjonalnie lub regularnie [29].
Kolorowa ulotka wielkości formatu A5 zawierała ciemno zielone tło, a na nim puchar z
wypełnionym ciemno złocistym piwem z pianą. Na górze ulotki czerwonymi literami wskazano
nazwę piwa, a wokół pucharu wypisano żółtymi literami sześć jego zalet.
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Zastosowane metody
Kwestionariusz Do Badania Postaw Wobec Produktu użyty w badaniach zbudowany był na skalach
dyferencjału semantycznego i zawierał 4 skale: cała skala postaw (CSP), komponent poznawczy
(KP), komponent emocjonalny (KE), komponent behawioralny (KB). Stabilność bezwzględna
badana w odstępstwie 3 tygodni wyniosła dla poszczególnych skal od 0,54 do 0,66. Zgodność
wewnętrzna (α-Cronbacha) w poszczególnych skalach przyjęła wartości od 0,77 do 0,92 [30].
Do badania percepcji reklamy zastosowano Skalę Do Charakterystyki Reklamy [31]. Jest ona
oparta na skalach dyferencjału semantycznego i zawiera 6 czynników: Siła, Ocena, Przejrzystość
Formalna, Agresja, Nastrój, Skuteczność. Narzędzie pozwala scharakteryzować tekst reklamowy i
jest metodą badania psychosemantycznej reprezentacji tekstu, który ma wbudowany wtórny system
modelujący. Narzędzie spełnia kryteria psychometryczne. Stabilność bezwzględna badana w
odstępstwie 3 tygodni wyniosła dla poszczególnych skal od 0,51 do 0,68. Zgodność wewnętrzna
(α-Cronbacha) w poszczególnych skalach przyjęła wartości od 0,88 do 0,91 .
Do wyłonienia grupy osób używających alkoholu w sposób ryzykowny skorzystano z Testu
Rozpoznawania Zaburzeń Związanych Z Piciem Alkoholu AUDIT [23] dotyczącego picia
ryzykownego. Skala w tej części ma charakter skali porządkowej i obejmuje następujące kryteria:
ilość wypijanego alkoholu i częstotliwość picia alkoholu.
W analizach statystycznych zastosowano do porównań międzygrupowych test t-Studenta dla
prób niezależnych oraz regresję krokową dla modelu wyjaśniającego percepcję reklamy piwa.

Wyniki
Celem badań był pomiar postawy, jaka zaistniała w trakcie ekspozycji produktu poprzez reklamę
pośrednią (kolorowa ulotka przedstawiająca piwo) przy uwzględnieniu tezy, że zmienne
psychologiczne odbiorcy (picie ryzykowne alkoholu i niezagrożenie uzależnieniem od alkoholu)
ułatwią lub utrudnią odbiór przekazu reklamowego.
W trakcie analizy statystycznej ustalono, że można zastosować test t-Studenta dla dwóch
prób niezależnych [32].
Następnie przystąpiono do sprawdzania hipotez mówiących, że odbiór przekazu reklamowego
determinowany jest preferencjami odbiorcy (pijący ryzykownie i niezagrożony uzależnieniem od
alkoholu). Stwierdzono, że hipotezy postawione na początku badania potwierdziły się częściowo
(H1, H2, H3).
Osoby pijące ryzykownie alkohol bardziej lubią piwo (t=-2,92; p<0,002), częściej piją piwo
(t=-3,09; p<0,001), znają więcej marek piwa (t=-1,38; p<0,08) niż osoby niezagrożone
uzależnieniem od alkoholu (H1), co potwierdzają dane statystyczne (tabela nr 1).
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Osoby pijące ryzykownie alkohol mają bardziej pozytywną postawę wobec reklamy piwa w
sferze emocjonalnej (t=-2,32; p<0,01) niż osoby niezagrożone uzależnieniem od alkoholu (H2).
Osoby pijące ryzykownie alkohol oceniają reklamę piwa wyżej pod względem siły
oddziaływania (t=-1,98; p<0,05), pod względem pozytywnego nastroju (t=-1,98; p<0,05), pod
względem jej skuteczności oddziaływania (t=-2,27; p<0,01) niż osoby niezagrożone uzależnieniem
od alkoholu (H3).

Tabela 1. Porównanie poziomu zmiennych w grupach osób pijących ryzykownie (p.r.) i
niezagrożonych uzależnieniem od alkoholu (n.u.)
Zmienna

_
x

df

t

p*

lubi piwo

n.u.
1,52

p.r.
1,9

78

-2,92

0,002

częstotliwość picia piwa

2,07

2,65

78

-3,09

0,001

znajomość marek piwa

7,17

8,12

78

-1,38

0,08

ogólna postawa wobec piwa

59,87

58,75

78

0,58

0,27

postawa wobec piwa w sferze
poznawczej
postawa wobec piwa w sferze
emocjonalnej
postawa wobec piwa w sferze
behawioralnej
reklama - siła

29,27

28,47

78

0,86

0,19

18,05

20,01

78

-2,32

0,01

9,47

10,12

78

-1,02

0,15

51,62

55,95

78

-1,98

0,05

reklama - ocena

53,52

54,22

78

-0,35

0,36

reklama - przejrzystość
formalna
reklama - agresja

60,25

59,77

78

0,17

0,42

31,97

30,72

78

0,97

0,17

reklama - nastrój

40,30

44,02

78

-1,98

0,05

reklama - skuteczność

47,87

53,35

78

-2,27

0,01

Grupa

*dla testów jednostronnych, n.u. - niezagrożeni uzależnieniem, p.r. - pijacy ryzykownie

Na podstawie tabeli 2 można zauważyć, że w grupie osób pijących ryzykownie model
zależności dla zmiennej percepcja reklamy jest dobrze dopasowany do danych F(3,34)=7,11
p<0,0007, a udział zmiennych niezależnych w równaniu regresji był następujący: częstotliwość
picia piwa, postawa wobec reklamy piwa w sferze emocjonalnej, lubi piwo. Na podstawie wielkości
współczynnika determinacji można zauważyć, że równanie regresji wyjaśnia 37% wariancji
percepcji reklamy piwa w grupie osób pijących ryzykownie alkohol.
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Tabela 2. Udział zmiennych w wyjaśnianiu percepcji reklamy w grupie osób pijących
ryzykownie alkohol (N=40)
Współczynnik regresji wielokrotnej R=0,61
Współczynnik determinacji R²=0,37
Poprawiony współczynnik determinacji R^² =0,32
Istotność równania regresji: F(3,34)=7,11 p<0,0007
Błąd standardowy estymacji: 0,82
β
Wyraz wolny
częstotliwość picia piwa
postawa wobec reklamy piwa w sferze emocjonalnej
lubi piwo

0,36
0,31
0,21

t
0,77
2,43
2,27
1,98

p
0,44
0,02
0,03
0,05

Omówienie wyników
Można powiedzieć, że część postawionych na początku badania hipotez – dotyczących osób
pijących ryzykownie alkohol - potwierdziła się. Osoby pijące ryzykownie alkohol potwierdzają swą
podatność na wpływ przekazu reklamowego w postaci ulotki reklamującej piwo, co jest zgodne z
wcześniejszymi badaniami nad osobami już uzależnionymi od alkoholu [16]. Wydaje się, że
procesy spostrzegania na poziomie semantyczno–operacyjnym, np. osób, symboli ujmują
rzeczywistość nie tylko w formie czasowo–przestrzennej, ale również uwzględniają ich treść i
znaczenie wynikające z definicji przedmiotu. Dlatego też spostrzeganie przedmiotów, symboli w
większym stopniu związane jest doświadczeniem społecznym lub emocjonalnym jednostki. To
właśnie działaniom emocji możemy zawdzięczać ich wpływ m.in. na procesy spostrzegania i
podejmowania decyzji. Wzbudzone emocje powodują selekcję procesów poznawczych tak, by były
one zgodne z treścią doznawanej emocji. Osoba przeżywająca emocje uruchamia tylko takie
procesy poznawcze, które posłużą realizacji stanu emocjonalnego [2, 7, 14, 17]. Pozytywny stan
emocjonalny zgodnie z regułą skuteczności pozwala na łatwiejsze integrowanie napływających
bodźców z kategoriami informacji już istniejących w systemie poznawczym odbiorcy. Dzięki temu
odbierane informacje będą łatwiej identyfikowane w różnych sytuacjach poznawczych [33]. W
wypadku osób pijących alkohol ryzykownie wzbudzenie pozytywnych emocji przez ulotkę
reklamującą piwo spowoduje łatwiejsze zainteresowanie się oferowanym produktem, a w
konsekwencji z dużym prawdopodobieństwem jego zakup. W tym badaniu widać to na przykładzie
otrzymanych danych, że osoba pijąca ryzykownie alkohol lubi piwo i częściej je spożywa. Dlatego
widok ulotki reklamowej z piwem przywołał u niej poprzednie pozytywne doświadczenia z tym
produktem i spowodował również pozytywną emocjonalną ocenę wskazanego alkoholu. Na fali
wzbudzonych przyjemnych emocji badana osoba pijąca ryzykownie alkohol pozytywnie oceniła
również reklamę danego produktu pod względem jej siły, skuteczności i nastroju. W ten sposób
wzbudzony stan emocjonalny osoby zagrożonej uzależnieniem od alkoholu łatwo będzie
uruchomić w świecie realnym w obliczu wskazanego produktu alkoholowego, co sprzyjać może
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szybkiej i pozytywnej decyzji konsumenckiej. Tak zarysowany mechanizm komunikatu
reklamowego potwierdzają wcześniejsze badania, w których reklama alkoholu wzbudzająca
pozytywne emocje skutkuje wzrostem częstotliwości inicjacji alkoholowej [18], nadużywaniem
alkoholu i ponoszeniem z tego tytułu negatywnych skutków, np. nieodpowiedzialnych zachowań
kierowców [19].
Wspomniany mechanizm w przekazie reklamowym dotyczącym alkoholu potwierdzają również
badania na studentach USA i Nowej Zelandii [34, 35]. Udowodniono w nich, że częstotliwość
reklamy, miejsce reklamy, np. na uniwersytecie, rodzaj reklamy, np. w telewizji odgrywa istotną
rolę w spożywaniu alkoholu przez młode osoby. Ponadto stwierdzono, że najbardziej efektywną
reklamą alkoholu był przekaz związany z wydarzeniami wzbudzającymi pozytywne emocje, np.
relaks i sport. O tyle jest to istotne, że osoby pijące ryzykownie alkohol dzieli już niewiele kroków
do uzależnienia od alkoholu. Powołując się na pisma Babora [23] można powiedzieć, że od
uzależnienia od alkoholu dzieli taką jednostkę już tylko kilka, lub co najwyżej kilkanaście lat
używania alkoholu. Jest to szczególnie ważne dla pijących ryzykownie alkohol, ponieważ reklama
piwa w powiązaniu z niektórymi wymiarami osobowości, np. ekstrawersją, samoświadomością,
może być dla nich istotnym czynnikiem przyspieszającym przekroczenie granicy uzależnienia od
alkoholu [13, 15]. A wiadomo przecież, że uzależnienie od alkoholu przysparza wiele kłopotów
samej osobie, oraz jej bliższym i dalszym znajomym. Znacznie trudniej też osobie uzależnionej od
alkoholu niż pijącej ryzykownie podjąć leczenie odwykowe i wytrwać w abstynencji alkoholowej.
Nie bez powodu odbywają się w Polsce co kilka lat debaty sejmowe i publiczne, by ograniczyć lub
zaprzestać emisji telewizyjnych reklamujących alkohole. Dotyczy to szczególnie ludzi młodych,
ponieważ reklama piwa w Polsce obecnie koncentruje się głównie na odbiorcy w tym okresie
rozwojowym. Trzeba jednak pamiętać o wcześniejszych badaniach, w których stwierdzono, że
wzrost czasu ekspozycji reklamy alkoholu nie powoduje proporcjonalnego wzrostu spożycia
alkoholu. A także, że całkowity zakaz reklamy alkoholu nie obniża do zera używania alkoholu
przez ludzi młodych [17, 20]. Wydaje się więc, że w Polsce ustalenia proporcji pomiędzy
częstotliwością ukazywania się reklamy produktów alkoholowych a ich ceną są nadal sprawą
otwartą i wartą pogłębionych badań. Dotyczy to również częstotliwości i miejsca reklamy alkoholu
i ich związku z problemami psychospołecznymi związanymi z używaniem alkoholu, szczególnie
wśród ludzi młodych.
Wnioski
1. Można stwierdzić, że pewne zachowania osoby (picie ryzykowne alkoholu) mogą sprzyjać
pozytywnemu odbiorowi przekazu reklamowego dotyczącego alkoholu.
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2. Reklama wzbudzająca pozytywne emocje w związku z danym produktem szybciej wywołuje
emocje w grupie osób, które już wcześniej miały pozytywne doświadczenia z tym produktem i
podwyższa prawdopodobieństwo wyboru wskazanego produktu.
3. Istotnym elementem w psychoterapii może być uwrażliwianie osoby uzależnionej od alkoholu na
fakt, że oglądanie reklam z produktami alkoholowymi stanowi zagrożenie jej abstynencji i
ponoszenie z tego powodu negatywnych konsekwencji, np. osobistych, zawodowych.
4. Przedstawione badania dotyczą tylko niewielkiej populacji badawczej, jednej reklamy i jednego
produktu alkoholowego i wnioski stąd płynące mają ograniczony zasięg poznawczy.
5. Brakuje szeroko zakrojonych badań w Polsce nad reklamą alkoholową i jej skutkami dla
młodych osób, osób pijących ryzykownie alkohol lub osób uzależnionych od alkoholu.
6. Dalsze badania mogłyby sprawdzić oddziaływanie alkoholu – bez jego używania (np.: widok,
zapach) na osoby uzależnione od alkoholu lub pijące ryzykownie alkohol, również z
uwzględnieniem ich właściwości psychospołecznych, np.: samooceny, cechy osobowości.
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