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Zasadniczym celem ksi4zki jest uporz4dkowanie i opis podstawowych metod
i technik stosowanych w badaniach marketingowych. Badania te stanowi4 jeden
znajwaZniejszych element6w dziala(t marketingowych w kaZdym przedsigbior-
stwie.

Tak postawiony cel pracy zadecydowal o jej koncepcji. Tre6ci4 ksigki s4 wigc
metody badar{ marketingowych, znane jui na Swiecie i stosowane powszechnie
w praktyce kraj6w wysoko rozwinigtych. Metody te uporz4dkowano wedlug kryte-
ri6w logicznych i opisano z podaniem praktycznych przykladdw. Uklad ksi44ki zo-
stalwyznaczony przez proces badania, na kt6ry sklada sig pigi gl6wnych etap6w:

o projektowanie badania marketingowego,
o budowa instrumentu pomiarowego,
o zbieranie danych ze ir6del wt6rnych i pierwotnych,
o redukcja i analiza danych,
o prezentacja i ocena wynik6w badania marketingowego.

Konsekwentnie prowadzone przez przedsigbiorstwa badania marketingowe
dostarczaj4 informacji, kt6re zastgpujQ intuicjg i nabyte rutynowe doswiadczenie
(kt6re moZe byi zawodne). w dotychczasowej praktyce, zwtaszcza handlu zagra-
ricznego, decydenci nie dysponowali peln4 informacj4, dzialali wigc na rynkach
zagraricznych po omacku, godz4c sig na przewagg najslabszej nawet konkurencji,
co spychalo polskich biznesmen6w do najmniej korzystnej konkurencji - konku-
rencji cenowej.

warunki do niedawna skrajnie scentralizowanej polskiej gospodarki wymusza-
ly wyb6r biemych i nieefektywnych sposob6w dzialania na rynkach zar6wno kra-
jowych, jak i zagrarncznych. 6wczesny system gospodarczy nie stwarzal potrzeby
prowadzenia badaf marketingowych. Gospodarka ci4glych niedobor6w nie tylko
zdemoralizowala konsument6w, lecz tak2e spaczyla na dtugie lata SwiadomoSi ka-



dry kierowniczej, jej postawy i metody dzialar;'ia. sytuacja zmienila sig jednak ra-
dykalnie zpocz4tkiemlat dziewig(dziesi4tych, kiedy to uksztaltowaly sig nowe wa-
runki sprzyjajEce rozwojowi gospodarki rynkowej. Nowe uwarunkowania gospo-
darcze, prawne i spoleczne daj4 pierwsze owoce, m.in. w postaci lawinowo
rosn4cych potrzeb w zakresie informacji rynkowej. Kierownictwo przedsigbiorstw
coraz czgsciej wyraLa potrzebg posiadania informacji o konkurentach, swoich
klientach i ich potrzebach, skutecznosci swojej reklamy, strukturze rynku i ko-
niunkturze. Rosn4ce potrzeby informacyjne decydent6w bezlitosnie obnaZaly po-
cz4tkowy brak profesjonalizmu w badaniach marketingowych, braki i niedostatki
w edukacji oraz niedob6r specjalist6w umiej4cych przeprowadzi( w praktyce bada-
nia marketingowe obarczone znikom4liczbqblgd6w. w zwi4zku z tym w latach
dziewig(dziesi4tych pojawilo sig w Polsce sporo firm badawczych, kt6re oferuj4
takze uslugi w zakresie tych badari. Na nasz rynek wszedl r6wnie| szerokim stru-
mieniem kapital zagraniczny wraz ze swoim dodwiadczeniem.

WyjScie naprzeciw pojawiaj4cemu sig zapotrzebowaniu na badania marketin-
gowe w praktyce polskiej wymaga podwigcenia tej dziedzinie wigkszej uwagi.
Wprawdzie zajmowano sig w literaturze polskiej takimi zagadnieniami, jak ,,bada-
nia rynku" czy ,,analiza rynku", ale byty to niepelne, szczeg6lne przypadki o96l-
niejszej dziedziny,jaka sE badania marketingowe. Ponadto w skromnej raczejlite-
rat:urze dominowalo podejScie przedmiotowe do badar{ rynkowych, gdzie wigcej
uwagi poSwigcano przedmiotowi badari, a nie metodom tych badafl. Tymczasem dla
praktyki przedsigbiorstwa niezbgdne jest opanowanie metod, czyli strony narzg-
dziowej badari. Przedmiot (zakres) badari zmienia sig bowiem w kazdym konkret-
nym badaniu, a metody nie ulegaj4 takim zmianom. Bez dobrej znajomosci metod
badar{ i duZego dodwiadczenia w tym zakresie nie moze byi mowy o tym, aby pra-
cownik przedsigbiorstwa (badacz) m6gl przeprowadzil :uiyteczne badanie konkret-
nego rynku albo przynajmniej wiedzial, co i komu zleci( do zbadania.

Podej(cie narzgdziowejest wla6ciwe dla ksztaltuj4cej sig w wyniku reform po-
lityczno-gospodarczych praktyki i wychodzi naprzeciw tym zmianom. Trzeba do-
da6, 2e takie podejScie do badar( marketingowych jest powszechne w krajach wyso-
ko rozwinigtych i zostalo tam potwierdzone w praktyce gospodarczej i spolecznej.

Obecne, trzecie wydanie ksiq2ki znacznie sig r62ni od wydania drugiego
z 1995 roku. Jest przede wszystkim uaktualnione , a tak2e tozszerzone i poprawio-
ne. Zmiany polegaj4 gl6wnie na uzupelnieniu dotychczasowej tre6ci, wprowadze-
niu nowych praktycznych przyklad6w, wykorzystaniu najnowszych ir6del z litera-
tury swiatowej oraz dodaniu nowych rysunk6w, tablic i schemat6w. Podczas pracy
nad trzecim wydaniem ksi4Zki zostaly wprowadzone nowe pojgcia i pogl4dy. Wigk-
szo(( przyklad6w dotyczy juZ praktyki polskiej. Wymienione zmiany mialy wplyw
na niewielkq modyfikacjg struktury ksi4zki. Niekt6re czgsci ksi4zki s4 zupelnie no-
we, jak np. tekst na temat wykorzystania Internetu w badaniach marketingowych.
Inne czg6ci zostaly znacznie zmienione i uaktualnione, np. podrozdziat dotycz4cy
zastosowania komputer6w w badaniach marketingowych.
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Rozdzia+ 1

Badania marketingowe
a podejmowanie decyzji

Rozwi4zanie wielu problem6w decyzyjnych wymaga r62nych danych, zwlaszcza
danych o rynkach. Dlatego w przedsigbiorstwach s4 podejmowane dzialania maj4ce
na celu zdobywanie danych, ich przetwarzanie i prezentacjg w okreSlonej formie.
Dzialania te nazywano pocz4tkowo analizami ekonomicznymi, badaniami i analiza-
mi rynku, a wsp6lcze6nie - badaniami marketingowymi.

Gl6wnym zadaniem specjalist6w ds. badari marketingowych jest dostarczanie
informacji decydentom i innym jej u2ytkownikom pracujqcym w przedsigbior-
stwach i r62nych instytucjach. Konieczno 66 badart i ich zakres wynikajE wigc z in-

formacyjnych potrpb decydent6w. Istot4 badar( marketingowych jest pomoc w po-
dejmowaniu trafnych decyzji. Rozdzial ten wyjaSnia rolg badar( w zan4dzanit
i wskazuje ich miejsce w marketingowych systemach informacyjnych.

1 . 1
Rozwoj praktyki i teorii badan
Dzialalno((, polegaj4c4 na zdobywaniu danych o rynku, a zwlaszcza o konkurencji,
prowadzono od dawna, tak2e w Sredniowiecznej Europie. Wiadomo(ci, nie tylko
o towarach i rynku, byly bardzo poszukiwane m.in. na 6wczesnych gieldach.

Niezwykle cenne na gieldzie w Antwerpii byly nowiny o wojnie i pokoju oraz
o polityce i gospodarce, r62ne wiadomo6ci z odleglych kraj6w, a takZe plotki
z dwor6w i bank6w. ,,Kto pierwszy ttzyskal nowiny, ten m6gl zawrze1 korzystn4
transakcjg, ubiec konkurent6w. Totei kaidy z dom6w bankowych dysponowal
wlasn4 sluzb4 informacyjnq, co zresztqdalo pocz4tek pierwszym gazetom"r.

I B. Geremek, K. Piesowicz, Ludzie - towary - pieniqdze,WP, Warszawa 1968, s. 131.
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znqomos( rynku i stosunk6w handlowych byla coraz wyzej ceniona w miarg
rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Potrzeby informacyjne w zakresie podejmo-
wania decyzji marketingowych szczeg6lnie silnie daly o sobie znai w okresie re-
wolucji przemyslowej.

Dowody pierwszych, bardziej sformalizowanych badari marketingowych po-
chodz4 ze Stan6w zjednoczonych, gdzie w pierwszej polowie XIX wieku prowa-
dzono jti badanin opinii publicqnej na temat kandydat6w w wyborach lokatnych.
Pierwsze badania na potrzeby marketingu (producent maszyn rolniczych Nichols-
-shepard poszukiwal informacji o spodziewanej produkcji ziama) przeprowadzila
w 1879 roku amerykariska agencja reklamowa N.w. Ayer & Son. Dane zebrano
dzigki zastosowaniu metody ankiety pocztowej, gdzie ir6dtem informacji byli
urzgdnicy paristwowi i wydawcy. Firma E.I. du Pont de Nemours & Co. (obecnie
Du Pont) juz w koricu XIX wieku zapewnila sobie w spos6b zorganizowany staly
doplyw informacji od agent6w handlowych2.

Pierwszy dzialbadart marketingowych pod nazw4 commercial Research zo-
stal zaloilony przez c.C. Parlina w 1911 roku w amerykafskiej firmie wydawniczej
The curtis Publishing company. Jednym z pierwszych zadart dzialu bylo 6-mie-
sigczne badanie rynku narzgdzi rolniczych i zwiry,anych z tym problem6w marke-
tingowych.
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Przyklad 1.1

COMPANY

,,Na studiowanie systemu dystrybucji hurtowej i detalicznej w przemy5le tek-
stylnym po6wigcifem caly rok. Wa2nym etapem tego badania byto poznanie dom6w
towarowych, w kt6rych po raz pierwszy podjeto pr6by elementarnej rejestracji dys-
trybucji. osobi6cie odwiedzalem ka2dy wa2nieiszy dom towarowy we wszystkich
spo6r6d 100 najwigkszych miast Stanow Zjednoczonych i podejmowalem pr6by,
przez rczmovry z wlaScicielami lub innymi kompetentnymi osobami, oszacowania
wielko6ci obrot6w handlowych realizowanych pzez kazdy dom towarowy oraz ka2-
d4 hurtownig dzialaj4c4 wtych miastach w zakresie towar6w tekstylnych. W opra-
cowanym raporcie po raz pienvszy zostaty rozroznione podstawowe grupy towarow,
rodzale sklep6w oraz przedstawione charakterystyki mq2czyzn i kobiet dokonujq-
cych zakupow".

Zr5dlo: L.C.Lockley, HistoryandDevelopmentof MarketingResearch.Handbookof MarketingRe-
search, R. Ferber (ed.), Mccraw-Hill Book Co., New York 1974, s. 114-1/5.

2 L.C. Lockley, jw., s. 1/9.

12



r9
o-
e-

o-
a-
h.
s-
la

Przyklad 1.1 prezentuje relacjg c.c. Parlina z innego badania. w okresie sta-
bllizacji dzial liczyt okolo 50 specjalist6w ds. badari marketingowych i korzystal
z ustug okolo 1,2 tys. ankieter6w. Praktyczne doswiadczenia c.c. parlina z jego
pracy w latach 1911-1938 s4 traktowane jako jedne z najwazniejszych w rozwoju
badafi marketingowych3.

W roku 1911 pierwszqfirmg badawcz4 The Business Bourse pracujqc4 na
zlecenie zaloLyl J.G. Frederick. R6wnoleglerozpoczglo sw4 dzialalnoll Biuro Ba-
dari Gospodarczych (Bureau of Business Research) przy Harvard Business School.
Po roku l9l5 liczne firmy utworzyly dzialy badar{ marketingowych. Jedn4 z nich
byla u.S. Rubber company. w roku 1923 powstala kolejna firma badawcza
A.c. Nielsen, kt6ra przetrwala do obecnych czas6w jako najwigksza tego typu fr-
ma na Swiecie.

Jednak masowy rozw6j badar( marketingowych nast4pil dopiero po drugiej
wojnie swiatowej, r6wnolegle z upowszechnianiem sig marketingowej koncepcji
zarzqdzania przedsigbiorstwem najpierw w Stanach zjednoczonych, a p6iniej
w Europie zachodniej. obecnie rozwljajq sig one na calym swiecie, o czym swiad-
cz4dane tablicy 1.1.

Tabl ica 1.1
Wydatki na badania marketingowe w r52nych czg6ciach Swiata (w mld USD)

Z r 6 d I o: Dane ESOMAR (The European Society for Opinion md Maketing Reseilch), publikowme w r62nych numerach kwartalnika
.-Milketing md Research Today" (popzednio ,,Europem Research").

Zwraca w niej uwagg duzo szybsze tempo wzrostu wydatk6w na badania
w Europie w por6wnaniu ze Stanami zjednoczonymi i resztq Swiata. w roku 1987
Europa przescigngla Stany Zjednoczone w wielko6ci wydatk6w na badania marke-
tingowe. Zastanawiaj4cy jest powolny wzrost tych wydatk6w w Japonii, a nawet
ichbezwzglgdny spadek w t998 roku.

Tablica 1.2 zawiera z kolei wydatki na badania marketingowe, jakie zostaly
poniesione w 1998 roku w czternastu krajach europejskich, wydaj4cych na ten cel
najwigcej pienigdzy. Polska zostala sklasyfikowanana14 miejscu, are zajglapierw-
sze miejsce wft6d kraj6w Europy Srodkowo-Wschodniej oraz wyprzedzila takie

3 TamZe, s. 1/8.
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kraje Unii Europejskiej, jak Portugalia, Grecja czy lrlandia. w polsce na badania
marketingowe wydaje si9 jednak 2 razy mniej niz w malej Belgii, 4 i p6t ruzy mniej
niZ w Szwecji oraz 8 razy mniej ni| we Woszech.

Tablica 1.2
Wydatki na badania marketingowe w Europie w 1998 roku (w mln euro)

Rozwojowi badard marketingowych w praktyce towarzyszyra odpowiednia
dzialalno('( teoretyczna i edukacyjna. w roku 1919 profesor c.S. Duncan z TJni-
wersytetu w chicago opublikowal pierwsz4 ksi4zkg z tej dziedziny pod tytulem
Commercial Research. An outline of working Principles. Nastgpn4 byla napisana
w l92l rolrttprzez P. White'a praca Market Analysis, kt6ra byla kilkakrotnie wzna-
wiana. Ksi4Zka L.o. Browna Market Research and Analysiq wydana w 1937 roku,
zdobyla jeszcze wigksz4 popularnosd, staj4c sig w tamtym okresie podstawowym
podrgcznikiem uniwersyteckim z dziedziny badari rynkowych. po roku 1940 nast4-
pil, zwlaszcza w Stanach Zjednoczonych, dalszy wzrost liczby prac wydawanych
na ten temat.

w latach szesidziesi4tych American Marketing Association (AMA) zaczglo
wydawai jedno z pierwszych czasopism teoretycznych poswigconych badaniom
marketingowym - kwartalnik ,,Journal of Marketing Research" (JMR), a inne
zrzeszenie amerykariskie Advertising Research Foundation (ARF) rozpoczglo pu-
blikowanie dwumiesigcznika ,,Journal of Advertising Research" (JAR). w Europie
pierwszym takim czasopismem byl kwartalnik ,,Journal of the Market Research So-
ciety" (JMRS), wydawany od 1958 roku przez Market Research Society (MRS)
w Londynie. od roku 1973 tkazuje sig kwartalnik ,,European Research" (obecnie
,,Marketing and Research Today" - MRT), kt6ry jest wydawany przez Europejskie
Stowarzyszenie Badari Marketingowych i opinii publicznej (ESOMAR) z siedziba,
w Amsterdamie. Do innych znanych czasopism naleiy zaliczy(,,Journal of consu-
mer Research" (JCR), ,,Journal of Business Research" (JBR) oraz wydawany od
1989 roku przez AMA kwartalnik ,,Marketing Research" (MR).

obecnie ukazuje sig coraz wigcej czasopism o tej tematyce. ponadto zagadnie-
nia te s4 przedmiotem wielu artykul6w drukowanych w czasopismach og6lnomar-
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Norwegia

Turcja
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60
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Zr6 d I o: ESOMAR (cyt. zaE. Stuzyrisk4, Mala stabiliucja czy cisza pned burzq, ,,Milketing sevis,' 2000, nr 2).
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Lia
iej

ketingowych, takich jak ,,Journal of Marketing", ,,European Journal of Marketing"
czy teL,,Marketing Intelligence and Planning". Metody badaf marketingowych s4
r6wniez omawiane i dyskutowane w czasopismach poSwigconych zarz4dzanit, sta-
tystyce, socjologii i psychologii, jak np. ,,Halard Business Review", ,,Public Opi-
nion Quarterly", ,,Journal of Applied Psychology".Caly dotychczasowy rozw6j ba-
dari marketingowych mo2na uj4i w siedmiu etapach zobrazowanych na rysun-
ku  1 .14 .

Teoretycy sformulowali wiele deftnicji badania marketingowego. Pierwsza
grupa autor6w skupia sig na opisie czynnoSci lub metod badan, a druga - pr6buje
raczej odda(. sens badania. Przedstawicielem pierwszej grupy jest np. Ph. Kotler,
kt6ry okreSla badania marketingowe jako ,,systematyczne projektowanie, zbieranie,
analizowanie i prezentowanie danych i wynik6w badaf istotnie zwi4zanych ze spe-
cyfrczn4 sytuacj4 marketingow4 przedsigbiorsrwa"5. Do drugiej grupy nale2y zali-
czyi D.S. Tulla i D.I. Hawkinsa, kt6rzy piszq, 2e funkcjq badar{ marketingowych
jest ,,dostarczanie informacji w celu wsparcia kierownictwa przedsigbiorstw w po-
dejmowaniu trafnych decyzji"6. Oba ujgcia istoty badari marketingowych pr6buj4
pol4czy( D.A. Aaker i G.S. Day, kt6rych definicjg przyjmujemy za najbardziej
trafn{:

Badania marketingowe s4 przedmiotem zainteresowania teoretyk6w i prakty-
k6w z r62nych dziedzin, zar6wno ekonomicznych, spolecznych, jak i technicznych.
U|ywaj1oni przy tym r6znych okreSled na to samo zjawisko. Istniej4 wigc odmien-
ne punkty widzenia na podobne zagadnienia, przy czym nie sE one zwykle ze sob4
kojarzone. Przeciwnie, s4 rozwijane i interpretowane niezalelnie od siebie. Oto nie-
kt6re najbardziej charakterystyczne przykJady, rozwijanych przez reprezentant6w
r62nych dyscyplin, pojgi lub modeli, kt6re nale2y traktowad jako poszczeg6lne
przypadki lub elementy badari marketingowych:

a Prezentowane daty odnoszq sig do obserwacji poczynionych w Stanach Zjednoczonych. Ponadto
okresy te s4 orientacyjne, np. zastosowania komputerowe rozwijaly sig nie tylko w latach 1960-1970.
Por. G. Zaltman, P.C. Burgeq Marketing Research, Fundamentals and Dynamics, The Dryden Press,
Hinsdale, Illinois 1975.

s Ph. Kotler, Principles of Marketing, Prentice-Hall, Inc., London 1980, s. 139.
6 D.S. Tull, D.I. Hawkins, Marketing Research. Measurement and Method, Macmillan Publishing

Co., New York 1990, s. 1.
7 D.A. Aaker, G.S. Day, Marketing Research, J. Wiley & Sons, Inc., New york 1986, s. 4.

Badania markgtjnOowe wiq2q danq organizacjg z jej rynkowym otoczeniem. Orga-
nizacja ta projektuje badania, gromadzi, analizuje i interpretuje dane, aby pomoc
kierownictwu w zrozumieniu otoczenia, zidentyfikowaniu problemow i sprzyjajqcych
sytuacji oraz w rozwoju i przeprowadzeniu dziatari na okresSlonych rynkach.
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Rysunek 1.1
Chronologia rozwoju badari marketingowych

. Karta dziurkowana (Hollerith)

. Pienrvsza ksiqzka (C.S. Duncan)

Druga ksiqzka (P. White)
Taecia ksiqzka (L.O. Brown)
Rozw6j teorii pr6by losowej
Rozw6j kwestionariuszy i test6w

. Pomiary postaw izachowari

. Wprowadzenie nazwy,,badania marketingowe"

JMRS (1958)
Czwarta ksiqzka (D.J. Luck i inni
- paltz Bibliografia)
Piqta ksi4zka (H. Boyd, R. Westfail)
JAR (1e60)

JMR (1963)
Sz6sta ksiqzka (P.E. Green, D.S. Tull
- patz Bibliografia)
MRS Newsletter (1966)

JBR (1972)
JCR (1e73)
MRT (1e73)

Mikrokomputery
Nowe programy komputerowe
,,suRVEY'(1983)
MR (1e89)

Okres tworzenia teoretycznych
podstaw badari marketingowych

.l:. i ,. . ,.'te@:i$s .,,,, - ;
Okres zrozumienia i akceptacji
badari marketingowych przez
kierownictwo firm

: : - -.::l::irli::::il:1ffi i*;i$
Okres rozwoju zastosowari kom-
puterowych w badaniach marke-
tingowych

1g7CI-1980 :

Okres rozwoju teorii konsumenta
i szersze wykozystanie instru-
ment6w mechanicznych w bada-
niach marketingowych

Okres rozwoju metod ilo6ciowych
w badaniach marketingowych
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o identyfikacja potrzeb,
o system informowania kjerownictwa (SIK),
o kom6rki wczesnego ostrzegania,
o obserwator stan6w zewngtrznych i wewngtrznych,
o system informacji strategicznej,
o monitorowanie i wywiad gospodarczy.

Rozwijanie tego samego zagadnienta przez r6ilne dyscypliny naukowe 6wiad-
czy o braku w Polsce i w innych krajach rozwinigtej i sp6jnej dyscypliny ,,badania
mrketingowe", kt6ra mialaby zastosowanie w praktyce ekonomicznej. Metody
Itywane w badaniach marketingowych s4 stosowane r6wniez w badaniach nauko-
!5tch, badaniach opinii publicznej czy teZ badaniach, kt6rych celem jest zaspoko-

ie innych potrzeb, np. potrzeb polityk6w.

.2
badan w zarzqdzaniu
informacyjne uzytkownik6w zaleil4od warunk6w, w jakich podejmuj4 oni
Potrzeby te s4 male w warunkach pewnoSci dzialaria, gdzie bardzo latwo

okre6lii prawdopodobieristwo oczekiwanych zdarzert bez dodatkowej informa-
i gdzie w zwi44ku z tym wystgpuje niewielkie ryzyko nieosi4gnigcia zamierzo-

cel6w. Sytuacje takie spotyka sig w warunkach scentralizowanego zarz1dzania
planowania gospodark4, gdzie odpowiedzialnoSd (a wigc tak2e ryzyko niesamo-

przedsigbiorstw) jest przeniesiona na jednostki nadrzgdne, w warunkach
sprzedawcy i silnej monopolizacji.

Jednak w gospodarce rynkowej i konkurencyjnej wigkszoSi decyzjijest podej-
w sytuacji niepewnofci, w kt6rej trudniej jest przewidywa1 przyszle zda-

ia bez posiadania dodatkowej informacji. Stopiefi ryzyka osi4gnigcia ceL6w za-
wigc od tego, czy decydenci otrzymqqodpowiednie dane. Problemy decyzyj-

mog4 byd zar6wno bardzo og6lne (np. ,,Co naleLy usprawnii w dotychczasowej
bucji, aby nasz produkt byl sprzedawany w wigkszych iloSciach?"), jak i bar-

szczeg6lowe (np. ,,Czy tg wersjg ogloszenia reklamowego nale|y zamie1cil
<Dzienniku Battyckim> czy w <<GlosieWybrze1a>>?"). PrzydatnoSi badari marke-

h ro6nie zatem proporcjonalnie do wzrostu niepewnoSci dzialan przedsig-
NiepewnoSi ta sig zwigksza, gdy;

r pojawia sig i umacnia konkurencja,
o rozszerzaj4 sig i poglgbiaj4 rynki zbytu (eksporfu),
o rynek sprzedawcy ptzeksztalca sig w rynek nabywcy,
o zmienia sig polityka ekonomicznarzqdtt,
o zmieniaj4 sig potrzeby i wymagania nabywc6w.
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Badania marketingowe nie eliminuj4 calkowicie ryzyka, bo nikt nie moZe go
wyeliminowa(., ale wla6ciwe wykorzystanie badar( znacznie ogranicza ryzyko
iprzyczynia sig do tego, 2e podejmowane decyzje s4 w mniejszym stopniu obar-
czone omylkami i s4dami intuicyjnymi, kt6re mog4 byi zawodne. Kierownictwo
musi decydowa6 o poziomie cen, strategiach promocyjnych, elementach produktu,
wyborze kanal6w dystrybucji i segment6w rynku oraz o wielu innych problemach
marketingowych. W przykladzie 1.2 podano, w jaki spos6b szeroko zakrojony pro-
gram badar6 umoZliwil podjgcie wielu decyzji przez General Motors w jego gospo-
darczej dzialalnoSci na terenie Wielkiej Brytanii.

Przykad 1.2

Brytyjska filia najwiqkszej na Swiecie firmy, producenta samochod6w General
Motors, zaplanowafa w 1983 roku i nastgpnie zrealizowalabardzo szeroki program
badari marketingowych w celu sformulowania og6lnokorporacyjnej strategii dziala-
nia na rynku brytyjskim, zv,ftaszcza w zakresie promocji (komunikacji zBrytyjczyka-
mi). Zlecenie otrzymala jedna z najbardziej do6wiadczonych firm badawczych Brit-
ish Market Research Bureau (BMRB), kt6ra przeprowadzita w ramach zleconego
programu 14 wywiad6w grupowych w lokalnych spoteczno5ciach zamieszkalych
w poblizu zakladow GM. R6wnocze6nie przeprowadzono pogtgbione wywiady oso-
biste na probach dealerow, pracownik6w warsztatow naprawczych, agent6w ubez-
pieczeniowych, grup pro- i antymotoryzacyjnych, pracownik6w redakcji prasowych
itelewizyjnych, lider6w zwi4zkow zawodowych, dostawcow, grup zwiqzanych z rz4-
dem i parlamentem. W nastgpnej kolejno6ci przeprowadzono 10 specjalnych ba-
dari, t4cznie z testowaniem kwestionariuszy i ich rozprowadzeniem do okolo 4 tys.
respondent6w. Rezultaty tego programu badawczego wplyngly na znaczne zmiany
w dzialalnodci gospodarczej GM na rynku brytyjskim.

2r6dto: E. Fountain, l. Parker, J. Samuels, The Contribution of Research to General Motors Cor-
porate Communications Strategy in the UK,,,Journal ot the Market Research Society'i 1986, No. 1,
s.2542.

Umiejgtno66 wykorzystywania informacji przez decydent6w wplywa na traf-
no6i ich decyzji. Na umiejgtnoSi tg sklada sig zrozumienie i odr6znianie typ6w in-
formacji oraz sposob6w jej powstawania i zastosowania w r62nych fazach procesu
podejmowania decy4ji. JeSli decydent wyrobi w sobie tg umiejgtnoSi, to staje sig
duzo lepszym uzytkownikiem wynik6w badari marketingowych. Wie on, jak wyko-
rzyshlae bte wyniki oraz potrafi oceni6 przedstawione przez profesjonalist6w projekty
lub propozycje badawcze. wspomniany proces podejmowania decyzjijest taki sam
w r6znych dziedzinach ludzkiej dzialalno6ci. Kierownictwo General Motors, decy-
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)

I Ustalanie celow

Okre6lenie istniej4cego i(lub)
potencjalnego stanu rzeczy

Wyb6r problem6w
do rozwiqzania

Rozw6j alternatyw
osiqgnigcia celu

Podjqcie decyzji
i jej realizacja

Kontrola rezultat6w podjgcia
decyzji i jej realizacji

Rysunek 1.2
Proces podeimowania decyzji na podstawie informacji pochodzqcych
z badaf marketingowych

Faza identyfikacji
problem6w decyzyjnych lub
okoliczno6ci sprzyjajqcych

Faza ustalania
problemow do rozwiqzania

Faza rozwi1zywania
problemu

Faza kontroli

* BM - - infbrmacje pochodz4ce z badai mafketingowych.

/ : .i d I o: D.S. Tull, D.I. Hawkins, jw., s. 8-l 3 oraz T.C. Kinnear, J.R. Taylor, Mqrketing Research. An Applied

51roaclr. McGraw-Hill Book Co., New York 1991, s. 15-18.

duj4c o sposobach ksztaltowania Swiadomodci i opinii Brytyjczyk6w, musialo
pncjle takie same etapy, jak kierownictwo Teatru Muzycznego w Gdyni podczas
przygotowywania musicalt West Side Story. Kaidy zatem decydent, kt6ry podej-
muje decyzjg,przechodziprzez kolejne etapy procesu podejmowania decyzji poka-
zane na rysunku 1.2. S4 to: ustalanie cel6w, okreSlenie istniej4cego i (lub) poten-
cjalnego stan:u rzeczy, wyb6r problem6w do rozwi4zania, rozw6j alternatyw osi4g-
nigcia celu, wyb6r najlepszej alternatywy osi4gnigcia celu, podjgcie decyzji i jej
realizacja oraz kontrola rezultat6w podjgcia decyzji i jej realizacji.
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Realizacja kaZdego z wymienionych etap6w podejmowania decyzji wymaga
okreslonych informacji, kt6rych mog4 dostarczyc badania marketingowe. Etapy
wymienione na rysunku I.2 moina pogrupowai w cztery fazy: fazg identyfikacji
problem6w decyzyjnych lub okoliczno(ci sprzyjaj 4cych, fazg ustalania problem6w
do rozwi4zania, fazg rozwi4zywania problemu oraz fazg kontroli.

1 ,2 .1
Faza identyfikacji problemow decyzyjnych
lub okoliczno5ci sprzyiaiecych
Problem decyzyjny jest zidentyfikowany w6wczas, gdy zostaly ustalone cele oraz
wtedy, kiedy z istniej4cego stana rueczy wynika, Le cele te nie s4 jes zcze osi1gnig-
te. w fazie tej kierownictwo poszukuje r6wniez okolicznosci sprzyjajqcych w oto-
czeniu firmy. Badania marketingowe pomagaj4 w ustalaniu cel6w, poznawaniu ist-
niej4cego stanu rzeczy oraz w wyszukiwaniu sprzyjaj4cych okolicznosci. Przykla-
dami istniej4cego stanu rzeczy mog4 byi: spadaj4cy adzial w rynku, wzrost
aktywnoSci promocyjnej konkurenta czy przygotowanie nowego produktu przez
konkurenta. Zar6wno problemy, jak i okolicznoici sprzyjajqce mog4 sig pojawi6
niespodziewanie. Ich natychmiastowe wykrycie w wyniku stale prowadzonychba-
daf daje przedsigbiorstwu duze korzy6ci i czgsto przewagg nad konkurencj4. Na
przyklad naturalnq reakcj4 wielu przedsigbiorstw na recesjg jest ograniczanie wy-
datk6w na marketing, w tym zwlaszcza na reklamg, co nie chroni ich jednak przed
spadkiem sprzedu2y i stratami. Czg66 firm natomiast dostrzega w tych trudnych
okresach sprzyjaj4ce dla siebie okolicznosci, o czym swiadczy badanie przeprowa-
dzone przez McGraw-Hill Research (przyklad 1.3).

Przykhd 1.3
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1.2.2
Faza ustalania problemow do rozwiEzania

', Zidentyfrkowanych problem6w jest zazwyczaj wigcej niZ mo2liwoSci ich rczwi4za-
nia w kr6tkim czasie. Badania pomagaj4 wigc wybra6 wlaiciwy problem do rozwiq-
zanin i okoli.cznofci sprzyjajqce osi4gnigciu okre6lonego celu. Priorytet uzyskuj4 te
rozwiry,ania kt6re najbardziej sig przyczyniaj4 do oszczgdnoSci czasu oraz maj4
najwigkszy wplyw na osi4gnigcie celu. Ilustracj4 wyboru rozwiry,af, i wykorzystania
sprzyjajqcych okolicznoSci jest przypadek udanego wprowadzenia na rynek szam-
ponu ,,Agree" i odZywek do wlos6w przez f:.lr�mg Johnson Wax (przyklad 1.4).

Przyklad 1.4

Dzigk;t stale prowadzonym badaniom kierownictwo firmy Johnson Wax moglo
wlaSciwy problem do rozwiry.ania, kt6rym byla dalsza praca nad szampo-

ptukank4 i odzywk4, a takhe zidentyfikowa1 sprzyjajEc4 okoliczno3i, kt6r4
slabe cechy konkurenryjnych wyrob6w, zwlaszcza odiywek do wlos6w. Ba-
. pozwalal4 okreSlii, kt6re dzialania podejmowane przez konkurencjg (rozw6j

produktu, zmiana strategii cenowej itd.) stanowi4 zagroienie. Firma musi
iwdziata( przede wszystkim najwigkszym zagroLeniom.
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1.2 .3
F aza rozwiqzywan ia problem u
Po wyborze problemu do rozwiqzania czgsto s4 rozpatrywane r6hne warianty
osiqgnQcin celu, a w rezultacie pozostawia sig wariant najlepszy. po wybraniu
przez kierownictwo firmy Johnson Wax trzechprodukt6w sprawdzono, kt6re z nich
zostanq ostatecznie zaakceptowane przez u2ytkownik6w. Wigkszo5i problem6w
marketingowych polega na wyborze wla(ciwych produkt6w, cen, kanal6w dystry-

Tablica 1.3
Rodzaje badaf podejmowanych w celu rozwiqzania okre6lonych problem6w
decyzyjnych w przedsigbiorstwach amerykafskich (w %)

Zr6d'lo: T.C. Kinnear, A.R. Root, Suney oJ Ma*eting Research, AMA, Chicago 1989 (cyt. za T.C. Kinneuem, J.R. Taylorem, jw.,
s .22 \ .

i

Badania rynku
. potencjal rynku
. prognozy kr6tkoterminowe
. udziaty w rynku
. trendy gospodarcze
. segmenty rynku
Badania produktu
. produkt konkurenta
. nowy produkt
. opakowanie
. ceny, elastyczno3i

Badania dystrybucji
. kanaty zbytu
. lokalizacja
. efektywno6i kanal6w
. handel zagraniczny

Badania promocji
. public relations
. efektywnodi reHamy
. Srodki przekazu
. skutecznoSi Srodk6w promocji
. promocja sprzeda2y

74
67
79
83
60

58
68
3 l
45

)A

23
29
t9

60
65
57
50
36

61
47
64
66
45

42
50
25
3 r

18
14
20
l6

37
43
30
30
28

8

15

6

6

5

7

6

4

1 2

6

9

7

5

7

6

9

5

5

39
3

1 1
t4
18

1 1
I7
1 l
5

5
5

5

23
22
22
) 1

7
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bucji, kanal6w przekazu reklamowego lub segment6w rynku. Badania pomagaj4ce
rozwi4za( te problemy s4 prowadzone przez przedsigbiorstwa, w tym przez ich
dzialy badai marketingowych i inne dzialy, oraz poza przedsigbiorstwem. Tabli-
ca 1.3 ilustruje rozmiary tych badar{ w Stanach Zjednoczonych.

Chociai wydatki na badania rosn4, jednak nie wszystkie decyzje wymagaj4 in-
tbrmacji. S4 przyklady trafnych decyzji podjgtych bez dodatkowych danych. Pod-
jecie niekt6rych decyzji nie wymaga wigc prowadzenia kosztownych badart. CzgS(
decydent6w nie przekonana do potrzeby badar( ryzykuje ich zaniechaniem, co czg-
ito prowadzi do niepowodzef rynkowych i duzych strat. Swiadczy o tymprzyklad
firmy amerykadskiej Tree Sweet Products, kt6ra wydata 12 rrJln USD na rozw6j se-
rii sze5ciu niskokalorycznych sok6w pitnych o nazwie ,,Tree Sweet Lite". W celu
pokonania konkurencji soki zostaly wprowadzone na caly rynek bez testu rynkowe-
go. Cala akcja okazala sig nieudana, co bylo przyczyn4 bankructwa firmyo.

1 .2 .4
Faza kontroli
Badania marketingowe pelni4 r6wniez funkcjg kontrolera podjgtych i zrealizowa-
nrch decyzji, kt6ry okre6la skutecznoSi dziatarf' marketingowych, produkcyjnych,
handlowych, finansowych i administracyjnych. Dzigki temu mozna sprawdzi{ czy
realizacja jest zgodna z zamierzeniami, czy nale?y zmodyfikowai uprzednio podjg-
te decyzje, czy tei naleLy sig z nich wycofai. Znacznie lepsze efekty uzyskuje sig
rrorvczas, gdy przed podjgciem decyzjiprzeprowadzi sig testowanie wstgpne, np.
w-zed zamieszczeniem ogtoszenia reklamowego w prasie powinno sig wstgpnie
przetestowai r62ne jego wersje. Dzigki temu latwiej jest podj4i decyzjg o wyborze
tej wersji ogloszenia, kt6ra jest najskuteczniejsza.Bez testowania wstgpnego wyda-
m1' pieni4dze na zamieszczenie w prasie ogloszenia, kt6rego skutku nie jesteSmy
peu'ni.

1 . 3
Marketingowe systemy informacyi ne
Czgsto badania marketingowe s4 utozsamiane z marketingowymi systemami infor-
macyjnymi (MSD. W istocie to drugie pojgcie jest nieco szercze i obejmuje swym
zrsiggiem badania marketingowe. Badania marketingowe tworz4trzon systemu. Ich
glorvnq funkcj4 jest zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych z r62nych ir6-
det. a podstaw4 istnienia marketingowych system6w informacyjnych jest zamiana
dani'ch na informacje dla uzytkownik6w.

" J.E. Davis, A Juice Maker SqueeTes ltself Dry,,,Business Week" 1987, 10 August, s. 42 (cyt. za
D S Tullem, D.I. Hawkinsem, jw., s. 12-13).
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Pojgcia informacji i danych znacznie sig r6zni4. Dane s4 symbolami przeno-
szonymi za pomoc4 sygnal6w, czyli nosnik6w danych. symbolem elementamym
jest znak, a symbolem zloLonym - kombinacja znak6w umownie przyporz4dko-
wanych okreslonemu przedmiotowi, zdarzeniu lub cesze. przykladami danych sq
przekazy ustne, pisemne, drukowane, zapisy na taSmach magnetycznych, zapisy lub
przekazy za pomoc4 impuls6w elektrycznych. Informacja natomiast jest zawarta
w danych. Dane (wiadomosci) przemieniaj4 sig w informacje w chwili ich odbioru
i interpretacj i przez czlowieka. Przemiana ta nie zacho dzi, gdy odbiorc4 danych jest
maszyna. Informacja jest wigc stanem nicmaterialnym i jest €cisle zwi4zana ze
Swiadomosci4 czlowieka - jest elementem tej Swiadomosci lub sam4 Swiadomo-
sci4. Poza swiadomosci4 informacja nie wystgpuje. Rysunek 1.3 ilustruje gl6wn4
ideg i rolg marketingowych system6w informacyjnych w przedsigbiorstwach.

Dobrze zaprojektowany MSI jest por6wnywany do systemu nerwowego
przedsigbiorstwa, stale dostarczaj4cego informacji do wszystkich szczebli zarz4-
dzania oraz na wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji. Jest to niezwy-
kle trudne zadanie, poniewaz r62ni decydenci potrzebuj4 odmiennych informacji
w r62nych odcinkach czasu. Ponadto ich potrzeby informacyjne zmieniaj4 sig
w spos6b trudny do przewidzenia. zadaniem Informacyjnego Systemu znz4dzanta
(ISZ) jest okreslenie, kto potrzebuje informacji, jakiej, kiedy i w jakim formacie.
zalewanie decydent6w zbyt wielk4 ilo6ci4 informacji powoduje ich zniechgcenie
i w rezultacie ignorowanie pracy specjalist6w ds. MSI. System ten staje sig pofued-
nikiem migd.zy badaniami markctingowymi a decydentami, co po czgsci wynika
z krytyki badar( i ich niedostosowania do informacyjnych potrzeb uzytkownik6w
w wielu obserwowanych przypadkach. Opisane dalej cechy efektywnego MSI wy-
nikaj4 tak2e z tej krytyki.

System nie powinien dostarczai informacji zbgdnej i w nadmiarze, co mo2e
wynikai ze Lle zaprojektowanej sieci przeplywu danych oraz z braku Scislej
wsp6lpracy z decydentami. Dane powinny byi dokladnie oceniane i agrego-
wane zgodnie z potrzebami informacyjnymi.
Zar6wno uZytkownicy, jak i dostawcy informacji musz4 byi Swiadomi po-
dejmowanych decyzji i zna( potrzeby informacyjne na kazdym etapie pro-
cesu podejmowania decyzji. Obie strony muszq si9 rozumie(, i widzie(,
wsp6lne interesy.
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Samo dostarczanie informacji w ramach MSI nie wystarczy. Uzytkownicy
informacji czgsto oczekuj4 pomocy w podejmowaniu decyzji i kontrolowa-
niu jej rezultat6w. Dzigki temu zdobywaj4 do6wiadczenie i :ucz4 sig podej-
mowa6 decyzje obarczone ryzykiem.
Uzytkownicy informacji powinni akceptowai i rozumiei MSI, a nawet uwa-
2a( go za sw6j system. Przekonanie to ulatwia wsp6lprac9 i przyczynia sig
do zmniejszenia obaw zwi4zanych z ryzykiem podejmowania decyzji.
MSI jest zawsze elementem przedsigbiorstwa, podczas gdy badania marke-
tingowe mog4 byi prowadzone na zlecenie przez ftmy profesjonalne. Ba-
dania s4 wigc coraz czg6ciej traktowane jako element MSI. Budowa efek-
tywnego MSI musi miei ponadto poparcie naczelnego kierownictwa firmy.

Rysunek 1.3
Schemat marketingowego systemu informacyjnego
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Decydenci, za poSrednictwem MSI, mog4 otrzymywa(, czgS(, informacji sta-
le, czg1( - okresowo, a pozostale informacje - sporadycznie. Wspominali6my
ju2 wczeSniej o rodzajach badaf, ale tutaj, w ramach MSI, opiszemy je nieco do-
kladniej.

Badania stale (ciqgle) sq prowadzone systematycznie. CzgS( ir6delinformacji
jest stale wykorzystywana w celu regularnego zbierania danych (monitorowania).
S4 to najczgsciej ir6dta wt6rne w formie czasopism gospodarczych, raport6w rz4-
dowych, publikacji izb przemyslowo-handlowych, rocznych raport6w firm konku-
rencyjnych. Do badan cirylych wykorzystuje sig takie ir6dla wewngtrzne, np. ra-
porty sprzeda?y, zapisy ksiggowe, sprawozdania akwizytor6w, zapytania ofertowe.
Dane z badar( ci4glych sluz4 albo do wykrywaniapotencjalnych zagroiefi ze strony
konkurent6w, np. pojawienia sig nowych konkurent6w, nowych dziahrt z ich stro-
ny, albo do identyfikowania sprTyjajqcych okolicznodci rynkowych. Rysunek 1.4
ilustruje typowe rodzaje informacji stale dostarczanych poszczeg6lnym ich u2yt-
kownikom, natomiast w przykladzie 1.5 przedstawiono praktyczne wykorzystanie
wynik6w badan ciEglych przez firmg Federal Express.

Rysunek 1.4
Przyktady informacji uzyskiwanych z ciqgtych badari marketingowych

Wej6cie nowych konkurent6w na rynek
Zmiany w produktach konku rencyjnych
Dochody ze sprzeda2y i rozmiary rynk6w
Nowe dzialania konkurencji
Zmiany w gospodarkach lokalnych

Dziatania konkurent6w
Zmiany w technologii
DziatalnoSi legislacyjna rz4du

EfeKywnoSi promocji wlasnej
Koncepcje promocyjne konkurent6w
Efektywno6i wykorzystywanych Srodk6w przekazu
Prawne aspekty promocji
Publikacje handlowe i popularne

Nowe produkty konkurencji
Zmiany na rynkach
Charakterystyka nowych konkurent6w
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Przykhd 1.5

Badania okresowe prowadzi sig regularnie co pewien czas w celu poddania
iarowi tego samego zjawiska. Przykladem informacji dostarczanej decydentom

tydziefi, co miesi4c, co kwartal lub co rok s4: ceny ustalane pr:zez najwigkszych
, stopiefi satysfakcji nabywc6w produktu, udzialy w poszczeg6lnych

h rynku, stopierd SwiadomoSci odbioru reklamy produktu, intencje zaku-
Badania okresowe pozwalaj1 zwlaszcza zidentyfikowal problemy decyzyjne
sprzyjajqce okolicznofci istniej4ce w otoczeniu firmy. Na przyklad amerykar{-

firma Hartmax Corp. prowadzi badania okresowe w celu dostarczenia informa-
swoim sprzedawcom. W rezultacie jednego z badart stwierdzono, ze kobiety,

przeglqdaj4, sprawdzaj4 lub pr6buj4 produkt, zazwyczaj go kupuj4, natomiast
yini- na o96l nie. Je2eli mg2czyzna kieruje w sklepie swoje kroki do dzia-

gamitur6w, to najczgSciej jest got6w garnitur kupii. Hartmax Corp. wykorzystu-
takZe wyniki badad okresowych do informowania swoich akcjonariuszy. Po raz

szy w raporcie za l99O rok firma opisala 22 prezentowane marki garnitur6w
g cen i segment6w rynkue.

e Execs Tell Whnt They Need from Research in the '90s,,,Marketing News" 1991, 7 January, s. 19.
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Rysunek r.5 zawiera przyklady informacji okresowo dostarczanych u2ytkow-
nikom ze ir6del wewngtrznych i zewngtrznych (w tym tal<2e ir6del wt6rnych
i pierwotnych).

Rysunek 1.5
Przyklady informacji uzyskiwanych z okresowych badafi marketingowych

Udziaty w poszczeg6lnych segmentach rynku
Ceny ipromocja u konkurent6w
Koszty na jednego nabywcg i jedno zapytanie
ofertowe
Udzia.ly wedlug sprzedawc6w (poSrednik6w)
Kraricowe koszty produktu

Udzial poszczeg6lnych produkt6w w sprzeda2y
Stopieri satysf akcj i nabywc6w z ka2dego prod uktu
Czynniki ksztaltujEce preferencje

Postawy spoteczne i opinie wobec firmy
Plany oddzialywania na opinig publicznq
Swiadomo6d odbioru Srodk6w reklamy
Zv'tyczaje publikator6w w oddzialywaniu

Dochody netto wedtug poszczeg6lnych produkt6w
Udziaty w rynku wedlug produkt6w
Poziom satysfakcji nabywc6w

Badanin sporadyczne s4 prowadzone nieregulamie; ich celem jest zaspokoje-
nie konkretnych potrzeb informacyjnych decydent6w. Inaczej niL w poprzednio
om6wionych dw6ch rodzajach badari tutaj inicjatywa wychodzi zazwyczaj od de-
cydenta. Bez jego inicjatywy informacja w omawianym systemie nie wyst4pi.

Na przyklad decydent moLe potrzebowai informacji na temat udzial6w w po-
szczeg6lnych segmentach rynku z zaznaczeniem, czy udzialy te rosn4, czy malej4
w por6wnaniu z udzialarni produkt6w konkurencyjnych w okresach poprzednich.
Przedmiotem zapotrzebowania moze byi og6lniejsza informacja, np. dotycz4ca
zmiany wzorc6w konsumpcji, kt6re ujawniaj4 sig po dluzszym czasie. Na rysun-
ku 1.6 przedstawiono przyklady informacji uzyskiwanych sporadycznie z badar(
marketingowych.

Marketingowy system informacyjny w praktyce bardzo rzadko wystgpuje
w pelnej postaci, obejmuj4c wszystkie dzialy przedsigbiorstwa i wszelkie rodzaie
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Rysunek 1.5
Frzyktady informacji uzyskiwanych ze sporadycznych badari marketingowych

Potrzeby i satysfakcja nabywc6w
Cechy charakterystyczne klient6w
Dochody firmy wedlug nabywc6w
Efektywno56 sprzedairy na tle sprzeda2y konkuren-
cyjnej

Elastycznodi cenowa popytu
Testowanie nowych produkt6w
ElastycznoS6 podazowa popytu

Wplyw reklamy konkurent6w
Testowanie nowych idei w reklamie
Sposoby ustalania budzetu na promocjg
Wplyw promocji na spzedaz

Elastyczno6d cenowa popytu wedtug produkt6w
Efektywno5i wydatk6w na marketing
Elastyczno66 reklamowa popytu

1 . 6



i

informacji. Istnieje zaledwie kilka przyklad6w pelnych i skomputeryzowanych
MSI. Przy podejmowaniu decyzji o ich budowie rozpatr,uje sig przede wszystkim
korzyscl jakie przynoszL, i por6wnuje z kosztami funkcjonowania. przyHad
1.6 wskazuje na to; ze mozliwe jest zbudowanie i funkcjonowanie efektywne-
go MSI.

Przedsigbiorstwa duze i drednie rozbudowuj4 swoje MSI, ale ograniczaj4 je do
okreslonego zakresu, np. w przypadku Federal Express do oceny jakoSci o.tog.
Najczgsciej obecnie spotykane systemy s4 wyspecjalizowane w zaspokajaniu po-
trzeb tylko czgscikierownictwa, np. kierownik6w sprzedaiy lub produkcji. system,
za posrednictwem sieci komputerowych, umozliwia przeprowadzanie symulacji
rynkowych, atzklhe bezposredni dostgp do banku danych oraz do innych system6w
funkcjonuj4cych w przedsigbiorstwie lub poza nim. w wielu jednak przypadkach
kierownictwu zupetnie wystarczajq dobrze zorganizowan e dzialy badari marketin-
gowych, kt6re mog4 teZ spelniai wszystkie funkcje MSI, zwlaszcza w przedsig-
biorstwach Srednich i mafvch.
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Rozdzta+2

Projektowanie
badan ia marketi ngowego

potrzebne informacje trafi4 do ich u2ytkownik6w, musz4 zosta( wytworzone
catym procesie badawczym. Przygotowanie kaZdego badania zaczyna sig od jego

ia. Podobnie jak nowy produkt, badanie r6wniez musi miei sw6j
. Celem projektowania jest wyeliminowanie moZliwie najwigkszej hczby
, kt6re takie zostan4 opisane w tym rozdziale.Badacz, przed przyst4pieniem

projektowania badania, musi miei wizjg, a nastgpnie plan calego procesu.

py i rodzaje badaf
m wyj6cia, a jednoczeSnie g16wn4 przyczyn4 kazdego badania marketingo-

jest zapotrzebowanie na informacje ze strony decydent6w, zwlaszcza tych ze
dzialalnoSci marketingowej. Konkretna informacja moZe umozliwii lub ula-

podjgcie danej decyzji lub zespotu decyzji. Je2eli decydent wyraZnie uSwiada-
sobie i formutuje potrzebg informacji, to caly proces badawczy jest uruchamia-

po to, aby tg potrzebg zaspokoii.

1 . 1
badania

wzglgdu na to, 2e kazde badanie zaspokaja inn4 potrzebg w zakresie podejmo-
decyzji, nie ma dwu identycznych badar( - kaide badanie jest inne, nawet

jest prowadzone przez t9 sam4 osobg i w odpowiedzi na zblrilonq potrzebg te-
Eamego decydenta. Mimo to kailde badanie sklada sig z tych samych etap6w

j sekwencji. Dotyczy to badard zar6wno cirylych, okresowych, jak i spo-
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radycznych. Wsp6ln4 cech4 proces6w badawczych jest takZe ich cyklicznold oraz
wsp6lzaleino(( poszczeg6lnych etap6w. cyklicznoflf badafi polega na tym, ze
uzytkownik informacji (decydent) jest zar6wno punktem wyjscia, jak i etapem kor(-
cowym badania, co ilustruje rysunek 2.1.

Rysunek 2.1
Zamknigty cykl badania marketingowego

Decydent lub inny uZytkownik informacji bierze :udzial - w mniejszym lub
wigkszym stopniu - w pierwszym etapie badania, gdy sq okreslane problemy de-
cyzyjne i badawcze. Badanie koiczy sig dostarczeniem i zaprezentowaniem temu
decydentowi wynik6w. w ten spos6b nastgpuje bezpo6rednie powi4zanie procesu
podejmowania decyzji z procesem badania. Jezeli to powi4zanie zle funkcjonuje, to
badanie bgdzie prawdopodobnie nieudane, apieni4dze na nie wydane - stracone.
Przyklad 2.I jest opisem sytuacji, w kt6rej niezrozumienie lub zla wola ze strony
os6b potrzebuj4cych informacji byly ir6dlem frustracji doswiadczonegobadacza.

Kalde badanie sklada sig z kilku etap6w, kt6re ukladaj4 sig sekwencyjnie
wpewnym cyklu zamknigtym. Niekiedy zachodz4 one jednoczesnie, np. instru-
ment pomiarowy (kwestionariusz lub test) oraz pr6ba mog4 byi wstgpnie zapro-
jektowane jui. na pierwszym etapie badania. Poszczeg6lne etapy i struktura proce-
su typowego badania marketingowego zostaly bardziej szczeg6lowo zaprezento-
wane na rysunku 2.2. CykJ badania podzielono na siedem etap6w w r6znych
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Interpretacja,
prezentacja

i ocena wynik6w

Projektowanie
badania

Sprawdzenie
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i budowa
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danych
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Tom Murphy, dyrektor dziafu badari marketingowych, wyrazajqc swoje krytycz-
ne uwagi na temat sformulowanych przez do6wiadczonego badacza, Sida Alsena,
cel6w badania z przedstawionego mu szkicu projektu, sugerowal jednocze6nie ko-
nieczno6c bezblgdnego opracowania propozycji badawczych z podkre5leniem celu
podejmowanych decyzji, potrzeb informacyjnych oraz sposobu wykozystania wyni-
k6w badania. Podczas rozmowy Murphy otrzymal wiadomo6d z dzialu marketingu
z prodbq o udziat pracownika jego dzialu w planowanym spotkaniu, na kt6rym bg-
dzie dyskutowana sprawa potrzebnych informacji. Tom powiedzial o tym Sidowi
izaproponowaf mu udzial w spotkaniu. Przed wyj6ciem Sida Tom jeszcze ruz ptzy-
pomnial, aby rozwinql doktadn4 specyfikacjg sposobu wykorzystania informacji
przez decydent6w. Sid byl zupetnie zalamany, gdy p62nym popoludniem wr6cit ze
spotkania: ,,Powiedzieli mi, 2e to nie m6j interes, co oni zrobi4 z wynikami naszego
badania; proponujq najpierw przeprowadzid badanie, a dopiero potem zadecyduj4,
oo zrobi6 z jego wynikami".

216dlo: T.C. Kinnear, J.R. Taylor, jw., s. 80.

Przyklad 2.1

h traktuj4cych o badaniach marketingowych wymienia sig od trzech do
etap6w. Wyszczeg6lnione na rysunku 2.2 etapy ujgto w dwie fazy: fazg

ia hadania, w kt6rej projektuje sig cale badanie, w tym buduje sig in-
pomiarowe i dobiera pr6by, oraz fazg realizacji projekta badania. Po-

proces badania sklada sig z ttzech koniecznych, wzajemnie sig warunkuj4-
element6w:

o czynno6ci badawczych,
o metod badawczych,
o wynik6w poszczeg6lnych etap6w.

Przedstawiony na rysunku 2.2 proces badania marketingowego dotyczy sytu-
w kt6rej wykorzystywanymi ir6dlami informacji sq Zrddtn pierwotne, bez

na to, czy r6wnocze6nie korzysta sig ze 2r6del wt6rnych. W przypadku
badanie opiera sig jedynie natrfldlath wtdmych, caly proces badania jest zwy-
uproszczony, np. nie wystgpuj4 etap doboru pr6by i etap budowy instrumentu

Dzigki opisanej konstrukcji procesu badawczego latwo jest przeprowadzi(
klasyfikacjg metod badawczyeh. Kryterium tego podziatu jest po pro-

ctap procesu badania. Ku2dy etap badania wymaga bowiem odmiennych metod
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Rysunek 2.2
Typorvy proces badania marketingowego
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postgpowania, charakterystycznych dla tego etapa. zgodnie z tym jest mozliwe lo-
giczne wyodrgbnienie siedmiu grup metod pokazanych takLe narysunku 2.2:

1) metody projektowania badar(,
2) metody doboru pr6b,



3) metody budowy instrument6w pomiarowych,
4) metody zbieranta danych,
5) metody redukcji danych,
6) metody analizy danych,
7) metody prezentacji i oceny wynik6w badania.

wigkszosi badanych problemdw wymaga zastosowania metod z kaZdej spo-
wymienionych grup. Je2eli chcielibydmy przeprowadzi( analizg danego ryn-

?Apomoc4metod statystycznych, to najpierw nalezy zebra( dane z okreslonych
za pomocE odpowiednich metod zbierania danych. cale postgpowanie

nalely uprzednio starannie zaprojektowa| przy u2yciu jeszcze innych

w (wietle dokonanej klasyfikacji metod badawczych r6hnica migdzy pojgcia-
i badanie rynku a analizarynku staje sig bardzo konkretna i jednoznaczna: bada-

rynku jest wieloetapowym procesem badawczym okreslonego rynku (w na-
przypadku - procesem siedmioetapowym), a analizn rynku, czyli analiza

o rynku, jest tylko jednym z etap6w tego procesu - etapem sz6stym.
ie interpretujemy metody badafi innych zjawisk, silniej lub stabiej zwiqza-

z rynkiem. Na przyklad odpowiednio m6wimy o badaniu konkurencji i anali-
konkurencji, badaniu reklamacji i jej analiziq badaniu produktu i analizie pro-
EE, badaniu i analizie cen. Pojgcie badar( marketingowych jest wigc szersze niZ

badar{ rynku, a to ostatnie jest og6lniejsze od pojgcia ,,analiza rynku',. po-
te (a takze niekt6re inne z zakresu badar( marketingowych) s4 w literaturze

polskiej uzywane niejednoznacznie, np. badania i anarizy rynku, lub tez
utozsamia sig z kwestionariuszem.

Kaidy zrealizowany proces badania przyczynia sig do zwigkszenia do6wiad-
ipozwala wyci4gn4i wnioski przydatne w nastgpnych badaniach marketingo-

Dotyczy to zwlaszcza badari ci4glych i okresowych, nawet tych prowadzo-
na zlecenie. w przykladzie 2.2 zilustrowano wykorzystanie doswiadczefi

nich badari lokalnych srodk6w masowego przekazu, prowadzonych okre-
przez flrrng Eurotest.

opracowany w pierwszej fazie badania, a nastgpni e zatwierdzony projekt jest
zowany na kolejnych szedciu etapach pokazanych na rysunku 2.2. Kolejne dwa

czyli dobdr pr6by ibudowa instrumentu pomiarowego, naleiqdo prac przy-
awczych. Projekt badania wraz z dobran4 pr6b4 i zbudowanym instrumentem

stanowi4 podstawg do przejscia do fazy realizacji badania w terenie.
Pierwszym etapem realizacji badania jest zbieranie danych zapomocEprze-
adzanta pomiar6w. Nie mozna zebrac danych bez pomiar6w okreSlonych ir6-
lzestrzega sig zasady rozpoczynania zbierania danych zeir6dellatwo dostgp-
i przy malych kosztach. Dane takie mozna zwykle uzyskai ze ir6del wt6r-
Dane ze 2r6del wt6mych analizuje sig czgsto ju| na etapie projektowania

zwlaszcza w celu definiowania problem6w decyzyjnych i badawczych.
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Przykad 2.2

w projekcie nale|y okreslii, jakie dane s4 dostgpne ze ir6del wt6mych. 2r6dla te
dostarczai4 zwykle tylko czgSci poszukiwanych danych. pozostala czgsi danych
pochodzi ze fu6del pierwotnych, kt6rych pomiar jest zazwyczaj gl6wn4 czynnoici4
etapu zbierania danych.

zebrane dane surowe sq na nastgpnym etapie redukowane i wstgpnie prezen-
towane. Najpierw naleiy je sprawdzii. zwykle sQ one obci4zone r6inymibrakami
i btgdami. Po sprawdzeniu i poprawkach (w ich rezultacie otrzymuje sig dane czy-
ste) stosuje sig wybran4 wczesniej technikg obliczeniow4. od niej ziez4dalsze
czynnosci badawcze. w przypadku niewielkiej liczby badanych jednostek wystar_
czai4 metody rgczne. Przy duhej liczbie jednostek stosuje sig naiomiast programy
komputerowe. w wyniku pomiar6w czgsto otrzymuje sig dane w nadmiarze. Ko-
nieczna jest zatemredukcja danych. W zaleznoSci od techniki obliczeniowej reduk-
cjg danych stosuje sig w r6inych stadiach omawianego etapu badawczego
- w trakcie kontroli, sprawdzania, klasyfikacji, kodowania, tabulacji i innych
czynnosci redukcyjnych. wstgpna prezentacja polega na budowie szereg6w staty-
stycznych wedfug okreslonych cech oraz ujgciu ich w postaci tablic i wykres6w.-

Na etapie sz6stym analizuje slg zredukowane dane. Granica migdzy pi4tym
a sz6stym etapem badania nie zawsze j est wyrulna i zaleLy tak2e od przyigtej tlch-
niki obliczeniowej. Zastosowanie komputer6w z odpowiednimi programami po-
zwala na jednoczesne sprawdzenie, klasyfikacjg, zliczanie, selekcig, analizg, pize-
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ctowywanie i prezentacjg wstgpnq. wstgpnie opracowane dane czasami wystarcza-
do podjgcia decyzji, ale wigcej informacji otrzymuje si;ymuje sig po wlaSciwej analizie

_ostatnim etapem procesu badania jest prezentacja i ocena wynikfiw badania.
iki s4 prezentowane w formie zar6wno pisemnej, jak i ustnej. Tresi prezento-'ch wynik6w jest dostosowana do konkretnego odbiorcy, kt6rym moke by6

llowiec, projektant inzynier lub klient. ostatni etap badani; jest plmostem mig_
procesem badania a wykorzystaniem wynik6w badania w dzialalnoSci danego

iebiorstwa.

1 .2
badaf

na wczesniej cyklicznosi badari marketingowych wystgpuje w r6znych rodza_
tych badar{. Umiejgtno6i rozr6Lniania rodzaj6w badari marketingowych ma
znaczenie praktyczne, poniewaz ulatwia zaprojektow anie oraz otJestenie ra-
badar(. Dalej przedsrayigy kr6tki opis najwazniejszych rodzaj6w badar( po_

ych wedlug jasnych kryteri6w.

Kryterium horyzontu czasowego. przyjmui4c za punkt odniesienia bieiFcy
moZna wyr62ni(, trzy nastgpujqce rcdzaje badar( marketingowych:

o badania historyczne (ex post),
o badania bielqce,
o badania perspektywiczne (ex ante).

Badaniami obejmuje sig zazwyczaj zjawiska, kt6re wyst4pily w ci4gu ostat-
5lat (badania historyczne) oraz zdarzeniaobecne (kr6tko- i sredniookresowe)
dnnia bie ilqce. celem badart p e rsp ektyw ic zny ch jest zwykle prognozowanie,
czgsto sig opiera na tendencjach wystgpuj4cych w ostatnich tuta&.

Kryterium stopnia szczegfilowoici. zgodnie z tym kryterium badania marke-
me dzieli sie na:

o mikroekonomiczne.
o makroekonomiczne.

oba te rodzaje badard s4 powi4zane z ich przedmiotem. w wigkszo sci przy-
6w badaniom marketingowym poddaje sig przedmiot i zakres dzialalnosci

lub innej organizacji. przedmiotem mikroekonomicznych badafi
h jest zar6wno bliZsze otoczenie przedsigbiorstwa, jak i samo przed_

Natomiast przedmiotem badart makroekonomicznychjest na ogot out-
doczenie (makrosrodowisko). wyniki bada6 makroekonomicznych stanowi4

tlo lub przedmiot por6wnar{ dla wynik6w badari mikroekonornicznvch.
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Kryterium potrzeb informacyjnych. ze wzglgdu na to, ze decydenci mog4
otrzymywai dane w r62nym czasie, badania dzieli sie na:

o stale (ci4gle),
o okresowe,
o sporadyczne.

wymienione rodzaje badari zostaly om6wione w rozdziale pierwszym.

Kryterium wielkosci badanej poputacji. wielkosi (liczebnosi) badanej popu-
lacji jest jedn4 z gt6wnych kategorii w badaniach marketingowych. Liczebnosi ta
nie zawsze jest znana lub jest trudna do oszacowania, np. liczba potencjalnych
klient6w lub liczba ludno(ci na danym terytorium. Zgodnie z tym kryterium bada_
nia marketingowe dzieli sig na: ,,\

o badania wyczerpuj4ce, 
n

o badania niewyczerpui4ce. :

B adaniami wy c ze rpui qcymi s4 badania obejmui4 ce cal4 znan4 i okre6lon4 po-
pulacjg. ze wzglgd, jednak na ograniczone koszty i czas, badaniami ry.r"rpu34"y-
mi obejmuje sig zazwyczaj populacje male lub bardzo male. Badania niewyczerpu-
iqce natomiast obejmui4 czgsi populacji zwan4pr6b4. Ten rodzaj badafi, wystgpu- \,
i4cy czgsciej w badaniach marketingowych, dotyczy duzych i bardzo duzvch ;
populacji. Nalezy jednak w miarg -orti*o6"i d4Ly( doprowadzeniail;; ;;;;;; el
puj4cych, poniewaz nie s4 one obarczone blgdami wynikaj4cymi z douoru pr6u. I

Kryterium podmiotowe. czgsto jako osobny rodzaj badar( marketingowych s4 rn
traktowane badania prowadzone przez r6\ne podmioty (organizacje). Badania mar-
ketingowe mog4 byi wigc realizowane przez: rl

o przedsigbiorstwa,
o agencje badawcze,
o instytucje na szczeblu centralnym,
o or ganizacje migdzynarodowe,
o inne podmioty.

:I

Prowadzenie badari marketingowych przypisuje sig na o96l przedsigbiorstwom
i pracuj4cym na ich zlecenie agencjom badawczym. Ponadto wigkszo6i badar{ pro- rr
wadzonych przez te dwa podmioty to badania mikroekonomiczne. Mozna jednakze nr
wykaza6, 2e przynajmniej czgs( badari prowadzonych przez instytucje centralne Ji
(np. Gl6wny Urz4d Statystyczny, Instytut Koniunktur i Cen Handl u Zagranicznego) Jc
jest badaniami marketingowymi zar6wno makro-, jak i mikroekonomicznymi. Do- \\
tyczy to takZe wielu organizacji migdzynarodowych. Na przyklad takie znane orga- k:
nizacje, jak UNCTAD i GATT, opracowui4 na podstawie prowadzonych badar{ nr
wiele szczeg6lowych raport6w obejmui4cych r6zne rynki na catym 6wiecie. t(

l i
L (

J
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Kryteriurn przedmiotowe. Odpowiadaj4c na pytanie, czego dotyczy badanie
(co badamy), mo2na wyodrgbnii bardzo dnl4liczbg rodzaj6w badari, poniewaz
liczba badanych problem6w jest praktycznie nieograniczona. W podrgcznikach na
temat marketingu i badard marketingowych wymienia sig zazwyczaj nastgpuj4ce ro-
dzajebadart marketingowych (zob. tablica 1.3 w rozdziale pierwszym):

o badania rynku,
o badania produktu,
o badania cen.
o badania dystrybucji,
o badania promocji.

Klasyfikacja ta nie jest jednak wyczerpuj4ca. Mankament ten mozna zauwaLyd
w niekt6rych klasyfikacjach rodzaj6w badar( publikowanych w fachowej literatu-
rze. Nie wszystkie klasyfikacje s1rozl4czne. Aby unikn4i tych blgd6w, najrozs4d-
niej byloby przyj4( kryterium granic organizacyjnych przedsigbiorstwa. Zgodnie
z tym kryterium badania moina podzielii na:

o badania otoczenia przedsigbiorstwa,
o badania wlasnej dzialalno(ci i jej efekt6w.

W badaniu otoczenia przedsigbiorstwa dominuj4 badania rynku, badania na-
bywc6w oraz badania konkurencji (w tym konkurencyjnego produktu, promocji,
planowania i cen). W badaniu wtasnej dziatalnofci i jej efekt6w mo|na wyodrgbnid
badania nad wlasnym produktem, dystrybucj4, planowaniem, cenami, promocj4.
Rozwijaj4c konsekwentnie tg klasyfikacjg, moLna otrzyma( wykaz wszystkich
nozliwych temat6w badawczych odzwierciedlaj4cych zjawiska rzeczywiste.

Kryteriam celu badafi. Kryterium to nie jest zbyt precyzyjne, poniewa? w nie-
lr6rych przypadkach mo2eby( nimfazaprocesu badania lub rodzaj zastosowanych
E€tod badawczych. Chodzi tu o trzy nastgpuj4ce rodzaje badari, czgsto wymieniane
t zagranicznej literaturze przedmiotu:

o badania poszukiwawcze (eksploracyjne),
o badania opisowe (deskrypcyjne),
o badania przyczynowo-skutkowe.

Badania poszukiwawcze koncentruj4 sig na poszukiwaniu pomysl6w, bliZszym
ryja6nianiu badanych problem6w, odkrywaniu nieznanych problem6w, znajdowa-
-u mozliwych wyjaSnief. W wigkszoSci s4 one prowadzone we wstgpnej fazie ba-
dar{ w celu sporz4dzenialepszego projektu badawczego, w tym takZe konstrukcji
&brego instrumentu pomiarowego, takiego jak kwestionaritsz czy dziennik obser-
tacji. Badania opisowe maj4 na celu okre6lenie czgstotliwo3ci wystgpowania lub
lsztaltowania sig r6znych zmiennych. Czgsto ich celem jest okredlenie zaleznoSci
nigdzy zmiennymi, kt6re to zaleinofui s4 pocz4tkowo przedmiotem stawianych hi-
lptez. Natomiast badania przyczynowo-skutkowe maj4 na celu okreSlenie zwi4z-
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k6w przyczynowo-skutkowych migdzy zmiennymi. Okreflenie tych zwiry,k6w jest
najlatwiejsze w6wczas, gdy badania przybieraj4 formg eksperymentu.

Kryteriurn jednostki miary. Fakt, ze czgS( zjawisk ma jednostkg miary, a czgS!
jej nie ma, jest najlepszym kryterium podziatu badar( marketingowych na:

o badania ilo5ciowe.
o badania jakoSciowe.

Bsdania ilo$ciowe obejmuj4 tg czg66 zjawisk, w kt6rej moZliwe jest zastoso-
wanie podczas pomiaru iloSciowych skal pomiarowych, co z kolei umo2liwia wy-
korzystanie szerszego zakresu metod analizy statystycznej. Natomiast tam, gdzie
moZna zastosowai jedynie jakoSciowe skale pomiarowe (nie maj4ce jednostki mia-
ry), mamy do czynienia z badaniami jakofuiowymi. JednakZe tak Scisly podzial ba-
dar( na ilo6ciowe i jako6ciowe jest stosowany rzadko. Zazwyczaj do badaf jako-
(ciowych zalicza sig takie badania, w kt6rych stosuje sig metody zbierania danych
i instrumenty z pytaniami i bodZcami poSrednimi, np. metody wywiad6w grupo-
wych, metody projekcyjner.

2.2
Blgdy popetniane w trakcie badari
W calym procesie badania popelnia sig r62ne blgdy - nie ma badania idealnego,
bez blgd6w. Kontrola i minimalizacja blgd6w naleilq,do najwa2niejszych zadaitba-
dacza, jeszcze na etapie projektowania badania. Natomiast kaZdy decydent stara sig
ocenii jakoSi otrzymanej z badanta informacji.

Uzytkownik rezultat6w badania powinien by6 pewien, Ze wyniki trafnie od-
zwierciedlajq badany problem. Skoro jednak nie ma wynik6w idealnych (bezblgd-
nych), to obowi4zkiembadaczajest takze okreSlii stopiefi dokladnofui wynik6w
badania, rodzaje i wielko66 blgd6w oraz relacje migdzy nimi a stosowan4 metod4
badania. W literaturze przedmiotu m6wi sig najczgSciej o dwu grupach bl9d6w:
blgdach doboru pr6by oraz pozostalych. Na rysunku 2.3 przedstawiono podstawo-
w4 klasyfikacjg blgd6w, jakie popelnia sig w badaniach marketingowych.

KuZdy z wymienionych rodzaj6w blgddw powstaje na skutek r6Lntcy migdzy
wynikiem prawdziwym (lub oczekiwanym) a rezultatem osi4gnigtym po przepro-
wadzeniu konkretnego dzialania badawczego. Powszechnie przyjgto, Ze wynik
prawdziwy otrzymuje sig w wyniku skrupulatnie i dokladnie zaprojektowanego ba-
dania. Oznaczato,2enalely okreSli6 zg6ry,czyli jeszczeprzedrozpoczgciemzbie-
rania danych, takie elementy, jak: problem badawczy, minimalna i reprezentatywna
pr6ba, kwestionariusz lub inny instrument pomiarowy, instrukcje, program redukcji

t Metody te zostaly wyczerpuj4co i bardzo dobrze opisane w ksi42ce: A.M. Nikodemska-
-Wolowik, Jakoiciowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
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Fdstawowa klasyfikacja btgd6w w badaniach marketingowych

BQdy wytypowania niewladciwej
populacji generalnej
Blgdy wytypowan ia niewlaSciwego
wykazu populacji badanej
Elqdy losowego doboru pr6by
BQdy nielosowego doboru pr6by
B'lgdy n iewtadciwego stosowania
pr6by

Btgdy problemu badawczego
Btgdy pomiaru
Btgdy zbierania danych
Btgdy redukcji danych
Btqdy analizy i interpretacji danych
Btgdy prezentacji i oceny wynik6w
badania
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y danych itp. Wynik prawdziwy jest to zatem rezultat bardzo dobrze zapro-
anego badania; wynik prawdziwy jest idealnyrn wynikiem okreSlonego ba-

4 kt6re-przeprowadzono w absolutnej zgodzie z uprzednio przyigtym projek-
badania2.
czgsto spotykamy publikowane lub nie publikowane, r6iti4ce sig rezultaty

na ten sam temat, otrzymane w tym s:rmym czasie i w tym samym miejscu
co najmniej dwie r6zne instytucje badawcze. Bez uprzedniego zapoznania sig

pojektami tych badari trudno jest ocenii, kt6re wyniki s4 doktadniej sze, czyli
iej prawdziwe. Sytuacjg takq ilustruje przyklad 2.3, przedstawiaj4cy rezurtaty
h z licznej serii przedwyborczych sondazy opinii publicznej, przeprowadzo-
w Polsce w 1998 roku-
W najszerszym znaczeniu (takZe potocznym) bl4d lub pomylka zdnza sig

wykonywani a r62nych czynno6ci badawczych niezgodnie z przyjgtym pro-
badania, np. podczas zbierania danych, konstruowania kwestionariusza, in-

ia danych, prezentacji. W wg2szym znaczeniu bt4d jest r6intcqmigdzy
igtym rezultatem a wynikiem prawdziwym. Bl4d ten moZe byi wynikiem za-
konkretnej czynnoSci, jak i calego procesu badania.

wielu niedoswiadczonych badaczy nie odr62nia bl9d6w wynikaj4cych z wad-
doboru pr6by od wszystkich pozostalych bl9d6w. Dalej zostanq wigc opisa-

rszystkie rodzaje blgd6w wystgpujEce w badaniach marketingowych w kolejno-
zgodnej z etapari badania. wigkszosi z tych blgd6w zostanie dokladniej om6-

w odpowiedni ch rozdzialach ksi@ki.

: Dokladne przygotowanie (zaprojektowanie) badania nazywane jest tak2e w literaturze
systemem pracy" (por. J. Kordos, Jab36 danych statystycorych, pWE, Warszawa l9gg,
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Przyktad 2.3
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centrum Badania opinii spolecznei (cBos) z warszawy pzeprowadzlto
w lipcu 1998 roku badanie (sondaz) popularnosci partii politycznych w polsce.
w tym samym czasie identyczne badanie przeprowadzita sopocka pracownia Ba-
dah spolecznych (PBs). oba badania byly przeprowadzone na podstawie loso-
wych pr6b reprezentuiEcych dorosl4 ludnosi kraju. Zar6wno cBoS, jak i pBS na-
lezq do czolowych osrodk6w badania opinii publicznej w polsce. Zestawienie opu-
blikowanych w codziennej prasie polskiej rezultat6w tych badad wykazuje znaczne
r6znice. Nie znajqc vryniku prawdziwego, nie mozemy powiedziei, kt6ry rezultat
jest obarczony wigkszym btgdem lub, by6 moze, jest calkowicie bezblgdny. wyniki
badad pokrywajE sig tylko w jednym przypadku (ROp - po 3%). W przypadku
ugrupowari najwigkszych (AWS i SLD) r6znice te sq bardzo duze.

Partie polityczne
rezultat badania PBS

rezultat badania CBOS

Zr6dlo:,,Gazeta Wyborcza" z |0 sierpnia 199g.

1 5
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2.2.1
Rodzaje blgdow
Blgdy doboru prdby. Jest to najszersza kategoria blgd6w, poniewaz powstaj4 one
w calym procesie doboru pr6by. Oto poszczeg6lne rodzaje tych blgd6w:

blgdy wytypowania niewla6ciwej populacji generalnej, wynikaj4ce z r6Lni-
cy migdzy populacj4, kt6ra koniecznie powinna da( potrzebne dane, a po-
pulacj4 szukan4 przez badacza;
blgdy wytypowania niewla5ciwego wykazu populacji badanej, wynikajEce
zr62nicy migdzy populacj4 zdefiniowanq pnez badacza a tLywan1 przez
niego list4 badanych jednostek;
blgdy losowego doboru pr6by, wynikaj4ce z r62nicy migdzy pr6b4 reprezen-
tatywn4 a pr6b4 otrzymanqw wyniku zastosowanej metody losowania;
blgdy nielosowego doboru pr6by, wynikaj4ce z r62nicy migdzy pr6b4 repre-
zentatywnE a pr6b4 otrzyman1 w wyniku zastosowania metody doboru nie-
losowego;
btgdy niewladciwego stosowania pr6by, wynikaj4ce z r62ntcy migdzy pr6b4
dobranq a pr6b4 rzeczywi(cie stosowan4 (pobranE w terenie i poddan4 po-
miarom).

Przykladem drugiego rodzaju blgdu moZe byi zastosowanie ksi4zki telefonicz-
jako wykazu populacji mieszkafc6w miast polskich. Wykaz ten bowiem nie
jmuje catej badanej populacji i dobrana na jego podstawie pr6ba losowa nie bg-

pr6bqreprezentatywn4 (na 100 mieszkaric6w w Polsce przypada okolo 25 apa-
telefonicznych). Ponadto nie wszyscy posiadacze aparat6w telefonicznych
Ljq sig na tej li5cie.

Blgdy problemu badawczego. Blgdy te wynikaj4 z r62nicy migdzy danymi
do rozwiqzania okreSlonego problemu decyzyjnego a poszukiwanymr

badacza danymi opisanymi w problemie badawczym. Zal62my, ze decydent
ie okre3li problem decyzyjny, kt6rymjest znalezienie sposob6w zahamowania

sprzedaiLy w sklepie wolnoclowym na przej6ciu granicznym. Badacz, w ce-
tozwiry,ania problemu decyzyjnego, postanawia pozna1 opinie klient6w o cenach

anych towar6w. Okre6lony tak problem badawczy moze kry6 bl4d spowo-
y tym, iLe ceny nie musz4 by6 jedynym i najwaZniejszym czynnikiem hamu-
sprzedaZ. Aby uniknEi tego blgdu, naleLy najpierw dokladnie obliczyi nie-
informacje potrzebne do podjgcia decyzji. Bgd4 to na pewno informacje

o przyczynach zaobserwowanego spadku. Prawidlowo sformulowany pro-
badawczy powinien wigc brzmie(: ,,Przyczyny spadku sprzeda|y w sklepie

ym"

Blqdy pomiaru. Blgdy pomiaru wynikajq z r62nicy migdzy wynikiem osiqg-
w danym pomiarze a wynikiem poszukiwanym przez badacza. Jest to ob-

43



szerna grupa blgd6w. sam pomiar moze da6 wyniki inne niz oczekiwane. Na przy-
klad przy pomiarze metod4 ankiety pocztowej respondent moze udzielii niepraw-
dziwej odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu ankietowym pytanie o *yrokosi
jego dochod6w.2r6dlemtego blgdu mofueby( wadliwe ,upio3"tttr anie instrumen-
tu pomiarowego, jakim w tym przypadku jest kwestionariusz ankietowy. Do blg-
d6w pomiaru zalicza sig r6wniez blgdy popelniane w pomiarach prowadzonych me-
todami eksperymenfi. Blqd eksperymentu powstaje w6wczas, gdy mierzony jest
efekt samej sytuacji eksperymentalnej, a nie tylko efekt zmiennej niezarehnej.

Blgdy zbierania danych. Je2eli po zastosowaniu metody ankiety pocztowej na
pytania kwestionariusza odpowiedzialo tyko 40vo respondent6w z uprzednio do-
branej pr6by, to bl4d wynosi aL 60vo i jest zwany btgdem braku odpowiedzi (non-
response error), i mieSci sig w grupie bt9d6w zbieraniadanych. przyczyn4tego blg-
du mog4 byi wadliwe przygotowanie badania (w tym wadliwy kwestionariusz)
oraz zla organizacja badania.

Blgdy redukcji danych. Blgdy redukcji danych wynikai4 z r6znicy migdzy wy-
nikami otrzymanymi w rezultacie stosowanych metod redukcji a wynikami oczeki-
wanymi przezbadacza. Blgdy te powstaj4 gl6wnie na skutek niestarannego przygo-
towania danych surowych, otrzymanych z pomiar6w, do dalszej analizy ilosciowej
lub jakosciowej. Na przyklad odpowiedzi respondent6w w kwestionariuszach mog4
byd uprzednio niewlaSciwie wyskalowane i zakodowane. Bl4d moZe powsta( tak2e
w trakcie redakcji wypelnionych kwestionariuszy. Zastosowanie program6w kom-
puterowych moZe wyeliminowai tylko niekt6re blgdy.

Blgdy analizy i interpretacji danych. Btgdy analizy wynikaj4 z r6hnicy mig-
dzy danymi otrzymanymi w_ wyniku zastosowanych metod analizy a danymi poszu-
kiwanymi przez badacza. 2r6dlami blgdu mog4 byi: zastosowanie nieodpowied-
nich metod anarizy albo teZ proste pomylki, np. dodanie innej cyfry. czgsto spoty-
kanymi btgdami w tej kategorii s4 blgdy interpretacyjne; analitycy przetwnzaj4cy
dane rozumiej4 je stronniczo w celu wsparcia lub wykazania stuszno6ci uprzednio
postawionych cel6w i tez. Blgdna interpretacja moZe byi dokonana $wiadomie lub
podswiadomie, np. z powodu niezrozumienia wynik6w anarizy statystycznej lub
ekonometrycznej.

Blgdy prezentacji i oceny wyniktw badania Blgdy prezentacji wynikai4
zr62ricy migdzy wynikami badania przekazanymi przezbadacza (prezentera) a in-
formacj4 odebran4 przez alytkownika (decydentg. 2r6dlem blgdu jest zwykle nie-
umiejgtne zaplanowanie i przeprowadzenie prezentacji. Rezultatem tego blgdu jest
niezrozumienie wynik6w badania lub ich blgdna interpretacja przez decydenta albo
innego uZytkownika. Blqd moze sig takze wkrasi do oceny przeprowadzonego ba-
dania po jego zakofczeniu.
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2,2.2
Przyklady blgdow
Wymienione rodzaje blgd6w bgd4 jeszcze - jak juZ wspominaliSmy - w mniej-
szym lub wigkszym stopniu opisane w odpowiedrttch rozdzialach ksiEZki. Suma
blgd6w doboru pr6by oraz wszystkich pozostalych blgd6w daje lqczny bl4d hada-
nia. W przykJadzie 2.4 opisano rzeczywiste postgpowanie w tym zakresie specjali-
sty ds. marketingu w duZej amerykar{skiej firmie produkuj4cej komputery osobiste.
Natomiast rysunek 2.4 ilustruje opafty na danych zprzyhJadt 2.4 spos6b obliczania
l4cznego blgdu badania. Dla ulatwienia obliczenia tego blgdu jest on podany na ry-
sunku jako Nytmetyczna suma podstawowych blgd6w skladowych, kt6re dajqlqcz-
ny bl4d badania -33Vc.

Przykad 2.4

Specjalista ds. marketingu w zakresie komputer6w osobistych zakupil, w celu
oszacowania liczby tych komputer6w przypadaj4cych na jedno przedsiqbiorstwo
w Stanach Zjednoczonych, raport z wywiad6w telefonicznych okresowo prowadzo-
nych przez pewnq firmg badawcz4. Raport sugerowal (z btgdem Q%), 2e w przed-
sigbiorstwach bylo zainstalowanych 14 mln komputer6w. Specjalista ds. marketingu
przyjq ten szacunek ostro2nie, poniewaz wiedziat z do6wiadczenia, 2e btqd jest
w rzeczywisto6ci du2o wigkszy. Wsp6tpracuj4c z analitykami i kolegami oraz wyko-
rzystujqc swoje doSwiadczenie, dokonal wlasnych szacunk6w przez dotarcie do
wszystkich Zr5del btqdu. Pieruvszym 2rodlem byl brak odpowiedzi, oszacowany na
1O"/o. Du2e przedsigbiorstwa byly 2rodtem wigkszego blgdu niz Srednie. Drugim Zro-
dtem byta lista badanej populacji, kt6ra obejmowata male przedsigbiorstwa w mniej-
szej proporcji ni2 rzeczywista, co dawato blqd -5%. Otrzymano w sumie bl4d, zwa-
ny btgdem braku reprezentatywno6ci , czyli 5Y". Okazalo siq tez, ze respondenci
podczas prowadzonych z nimi wywiad6w telefonicznych mieli tendencjg do zani2a-
nia liczby komputerow, co zakwalifikowano do blgd6w pomiaru. Btqd ten jest zazwy-
czaj powa2nym problemem w badaniach populacji przedsigbiorstw (biz+o-biz re-
search). Po r62nych dodatkowych rozwa2aniach specjalista ds. marketingu oszaco-
wal bt4d pomiaru a2 na -307", co dato w sumie Wd -25%. Studia statystyk
bran2owych oraz innych niezale2nych Zr6del pozwolily dodatkowo stwierdzi6, ze fir-
ma badawcza nie doszacowala pewnej liczby przedsigbiorstw, co dalo blqd -8%.

W rezultacie lqczny bt4d badania wyni6st -33%.

2r6dlo'. G. Lilien, R. Brown, K. Searls, How Errors Add Up,,,Marketing News" 1991,7 January,
s. 20-21.
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Rysunek 2.4
sktadniki lqcznego btgdu badania (w grubych ramkach podano sumy blgd6w)

TV przykladzie 2.4lqczny bl4d badania sklada sig wigc z:

l) blgdu losowego doboru pr6by (bez odchylenia);
2) btgdu braku odpowiedzi (odchylenie +l\Vo);
3) blgdu niewtasciwego stosowania pr6by (+l\vo), kt6ry iest sum4 dw6ch

pierwszych bl9d6w;
4) btgdu wytypowania niewladciwego wykazu populacji badanej (-5Vo);
5) blgdu doboru pr6by (niepelna reprezentatywnosi), kt6ry iest sum4 blgd6w

ftzeciego i czwartego (odchylenie +5Vo);
6) blgdu pomiaru (odchylenie -30Vo);
7) blgdu zbierania danych (-257o), kt6ry iesr sum4 blgdu pi4tego i sz6srego;
8) blgdu oszacowania populacji badanej (-8Vo).

Dla decydent6w wailn4 informacj4 jest takze wielkosi wszystkich rodzaj6w
blgd6w skladaj4cych sig nal4czny bl4d badania. Niestety wigkszo$i dosrgpnych ra-
port6w ogranicza sig do okreslenia blgdu wynikajqcego z losowego doboru pr6by.

Blqd losowego doboru
pr6by (bez btqdu)

Z 16 d I o: Opracowuo na podstawie dmych z pnykladt 2.4.
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tojednak tylkojeden z wielu blgd6w przyczyniajEcych sig do znacznego obni-
ia jakosci informacji. w przeciwieristwie do blgdu doboru pr6by innych blgd6w
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da sig zredukowai po prostu przez zwigkszenie liczebnosci pr6by. Nie jest r6w-
mozliwe ich dokladne okreslenie, a przecieL nawet przyblizone oszacowanie
blgd6w umozliwia dokladniejsz4 oceng przeprowadzonego badania i otrzyma-

w jego rezultacie informacji prLeznaczonej dla decydent6w.

.3
redukcji blgdow

*symalizacja dokladnosci informacji wymaga redukcji btgd6w popelnianych
badaniach, z kt6rych tg informacjg sig uzyskuje. w zwi4zku ztymw praktyce do

u redukcji bl9d6w stosuje sig trzy podstawowe podejscia: redukcjg po-
eg5lnych rodzaj6w blgd6w, redukcjg calkowitego blgdu badania oraz redukcjg
z pomiar lub oszacowanie pozostalych blgd6w.

Redakcja poszczegdlnych rodzajfw btgd6w. Na redukcjg poszczeg6lnych ro-
iw blgd6w nalely zwr6ci( uwagg juz podczas projektowania badania. Rozwaz-

dla przykladu bt4d doboru pr6by. Prawdopodobieristwo i znaczenie tego blgdu
lqby( zmniejszone przez zwigkszenie wielkoSci pr6by, co r6wnoczeSnie prowa-
do zwigkszenia koszt6w badania. Mo2liwa jest jednak redukcja tego blgdu
rkZe wielkosci pr6by) przez zmiang metody doboru pr6by, np. z losowania pro-

na losowanie systematyczne lub na dob6r kwotowy.

Redukcja calkowitego blgdu badnma Postu2my sig przykladem ankiety pocz-
ijako jednej z najpopulamiejszych metod zbieraniadanych. Jest to metoda, kt6-

je duzy bt4d braku odpowiedzi. W celu jego redukcji stosuje sig m.in.
dy przypominania, np. przez ponowne wysylanie tych samych kwestionariuszy.
i po ich pierwszej wysylce otrzymamy np. 35vo odpowiedzi, to po dw6ch na-

h procent ten moze wzrosn4i do 60. pozostale 40vo respondent6w na o96l
znie sig r62ni od tych, kt6rzy udzielili odpowiedzi. owe 40vo traktuje sig jako
braku odpowiedzi. Jednym z mozliwych rozwiryafiredukuj4cych ten bl4d moze
zwigkszenie wydatk6w na dodatkowe wysylki kwestionariuszy. postgpowanie
jest jednak nieefektywne, poniewaz po pierwsze daje zwykle niewielki juz

odpowiedzi, a po drugie dodatkowe fundusze ri.e zawsze s4 dostgpne. Innym
m moze byd zarniana blgdu doboru pr6by na bl4d braku odpowiedzi.

sig to przez redukcjg liczebnosci pr6by, co jednoczesnie powoduje wzrost jej
, Uzyskane w ten spos6b fundusze mog4 by6 wydane na dodatkow4 wysytkg

lub dodatkowe wywiady telefoniczne redukuj4ce bl4d braku odpo_
Postgpowanie takie przyczynia sig do redukcji calkowitego blgdu badania.

Redukcja przez pomiar lub oszacowanie pozostalych btgd6w. zazwyczaj
daniach nie okresla sig wszystkich rodzaj6w blgd6w. Statystycy ograniczaj4

6w
ra-
by-
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sig zwykle do obliczenia btgd6w zwiry,anychz losowym doborem pr6by. lnne ir6_
dta bl9d6w po prostu sig pomija. w praktyce badar( marketingowych istnieje, w in-
teresie uzytkownik6w informacji, koniecznoSi mozliwie Oot*aOnego okreslenia
wszystkich ir6delbtgd6w i ich oszacowania,jak to zostalo pokazane w przykladzie
2.4. Dlategojednym z podstawowych cel6w projektowaniu uuaur markitingowych
jest minimalizacja calkowitego btgdu badania przy jednoczesnym uwzglgdnieniu
budzetu tego badania. Mo2na to osi4gn4i aroga piofitaktyki o*o*iony"r, btgddw
juz na etapie projektowania badania.

2.3
Metody proiektowania badania
Pierwszym etapem kazdego badania marketingowego jest jego zaprojektowanie.
Projekt badania jest dokladnym wyszczeg6lnieniem-probl"-,ibudu*"zego, kosz_
t6q wartoSci informacji oraz czynnosci slui4cych zebraniu, analizie i prezentacji
danych niezbgdnych do natychmiastowego rozwiyaniaproblemu ae"yzyioego. G
proces projektowania badania sklada sig osiem nastgpui4cych etap6w:

l) analiza i okre6lenie problemu badawczego,
2) dob6r pr6by do badania,
3) wyb6r forrn pomiaru,
4) wyb6r instrument6w pomiarowych,
5) wyb6r merod nalizry danych,
6) zaplanowanie badania i okreflenie jego koszt6w,
7) okre6lenie wartoSci informacji otrzymanej zbadania,
8) opracowanie propozycji badawczych.

Erlp I - ANALTZA r oxnrsr,nNrc pRoBLEMU BADAwczEGo. Stare powie_
dzenie m6wi, irc ,dobrze zdefiniowany problem jest w polowie rozwiryany';. Truf-
ne zdefiniowanie problemu badawczego wymaga przede wszystkim nienagannej
wsp6lpracy migdzy decydentem (zleceniodawc4) a badaczem. Dzigki temu decy-
dent rozumie, co badacz moLe da6, a czego da6 nie moZe; badacz natomiast lepiej
zna istotg problem6w, zkt6ryrnma do czynienia decydent. Rzadko sig jednak zda_
rza,2e decydenci ujmuje i rozumiej4 dany problem jasno i prawidlowo. Dlatego nie
zawsze wiedzqiakie dane s4 im potrzebne do rozwiq,zania probremu decyzylnego.
w takich przypadkach zadaniem badaczajest osi4gnigcie ivzajemnego zrozumie_
nia, a nastgpnie upewnienie sig, jakiego rodzaju informacje J4 rzeczywiscie po-
trzebne decydentowi.Badacz definiuje tei problem decyzyjny. lezeti oany problem
dgcyzyjny, zle opisany, zostanie przelohony na problem bidawczy,to wyniki bada-
nia bgd4 nieprawdziwe i nie przyczynrqsig do rozwi ryaniarzeczywistegoproblemu
decyzyjnego. Dlatego dokladne okreslenie problemu badawczego "a"zy do naj-
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$6unek 2.5
tcfremat przeksztalcenia problemu decyryjnego w problem badawczy

Analiza sytuacji Problem decyzyjny

Rodzaje danych niezbgdnych
do rozwiqzania problemu decy-
zyjnego (potrzeby informacyjne

decydent6w)

n',"i*E*-ffi Hipotezy

* f -
Pytania szczeg6'lowe

szych, wstgpnych czynno6ci kazdego badacza. Dalej prezentujemy prost4
tego przeksztalcenia.

Przeksztalcenie problemu decyzyjnego w problem badawczy odbywa sigprzez
i wyczerpuj4ce obliczenie rodzaj6w danych niezbgdnych do rozwiryania
decyzyjnego oraz sformulowanie hipotez. Dopiero na tej podstawie moZ-

trafnie sformulowai problem badawczy. Proces ten ukazano schematycznie na
2.5.

Obliczenie rodzaj6w danych niezbgdnych do rozwiq,zania problemu decyzyj-
moZe miei postai pytar6. Na przyklad rozwiry,anie problemu decyzyjnego:

ie ma byi opakowanie dla nowego produktu", wymagaloby odpowiedzi m.in.
nastgpuj4ce pytania:

o jakie funkcje ma spetniai nowe opakowanie,
o czy nowe opakowanie ma byi kontynuacjq starego,
o czy powinno to byi zupelnie zmienione opakowanie,
o czy nale?y zaprojektowai inny zestaw kolor6w,
o jakie opakowanie stosuje konkurencja.

Problem badawczy sformulowany na podstawie wymienionych pytar( mo2e
iei:,,Ocena efektywno6ci opakowari alternatywnych". TAefriowany problem

oraz potrzeby informacyjne stanowi4 podstawg do sformulowania szcze-
pytfr, kt6re mog4 sig zna\el(, w instrumencie pomiarowym.

Problem decyzyjny i potrzeby informaryjne mogq byi dobrze zrozumiane
bntekScie sytuacji, z jaktej wynikaj4. Analizg sytuacji przeprowadza si9 z wy-

staniem istniej4cych fu6det wt6rnych i pierwotnych w przedsigbiorstwie. S4
sprawozdania, zestawienia, raporty, wywiady i rozmowy z kompetentnymi oso-

i zar6wno z przedsigbiorstwa, jak i spoza niego. W celu trafniejszego ujgcia da-
sytuacji badacz moZe stworzyi jej model opisuj4cy po24dane wyniki, najwaL-
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niejsze zmienne oraz zwi4zki migdzy wynikami a zmiennymi. Do budowy modelu
mog4 byi przydatne opracowania teoretyczne oraz studiowanie wybrany ch przy-
padk6w. w ramach modelu nale|y teZ sformulowa(hipotezy,kt6re bgd4 ror,"il*"
i weryfikowane w nastgpnych etapach badania.

Erap 2 - oon6n pn6nv Do BADANTA. wigkszosi badard opartych na 116_
dlach pierwotnych ogranicza sig do pomiaru pr6b zpopulacji badanej rub populacji
generalnej dobranych zapomoc4okre6lonych metod. projekt badania ,u*r"ri ogit_
ny plan doboru pr6by, okreslai4cy badan4 popuracig, jednostkg pr6by, stosowane
wykazy populacji (operaty losowania), liczebnoSi piouy, metodi doboru pr6by, za-
planowanie i pobranie pr6by. podstawowe etapy procesu doboru pr6by pokazano
w tablicy 2.1. zagadnienie doboru pr6by bgdzie dokladniej omowione w dalszej
czgSci rozdzialu.

Tablica 2.1
Etapy procesu doboru pr6by

Erap 3 - w'ndn F'RM poMrARU. Formy pomiaru wyodrgbnia sig zgodnie
z kryterium drogi przeptywu danych od ich 2r6dla do odbiorcyr. WytO, 

"_"aa

zbierania danych ze ir6del wt6rnych i pierwotnych przedstawionl w .*blicy 2.2.
3 Przestrzei oddzierai4c4 prowadz4cego pomiar od obiektru pomiaru nazywa sig kanaremkomunikacyjnyrn' Funkcjg tych kanal6w pelni4 drodki masowego przekant (prasa, radio, telewizja) orazinne srodki (poczta, telefon, siei sprzedazy, miejsca og6lnie dostgpne). Kanal komunikacyjny jest wigcczynnikiem formuj4cym pomiar, st4d wywodzi sig okreSlenie ,,forma pomiaru',, kt6re jest og6lniejsze od

11!:li 
,,metoda pomiaru" - w ramach danej formy moae byi bowiem srosowanych kilka metodDOIIIaru-
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Ustalenie populacji badanej

Ustalenie jednostki pr6by

Ustalenie wykazu populacji badanej

Ustalenie liczebno(ci pr6by

Wyb6r metody doboru pr6by:

losowego

nielosowego

Zaplanowanie i pobranie pr6by

ustalenie, kto lub co mo2e byi Zr6dlem po_
trzebnej informacji

ustalenie podstawowej jednostkj pr6by podda_
nej pomiarowi

sporz4dzenie listy jednostek badanej populacji,
zkt6rej bgdzie dobrana pr6ba

ustalenie, z ilu jednostek ma sig skladad pr6ba
ustalenie sposobu, w jaki zostan4 dobrane jed_

nostki pr6by

ustalenie metody losowego doboru pr6by przy
znanym prawdopodobieristwie wylosowa_
nia ka2dej jednostki

ustalenie metody nielosowego doboru pr6by
- celowego lub celowo-losowego

ustalenie przebiegu pobrania pr6by ijej pobra_
nie olceSlon4 metod4 w terenie
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Wlbrane metody pomiar6w

i)ana
rr't6rne

pomiary wt6rne

zbieranie danych
wewngtrznych

zbieranie danych
zewngtrznych

wyb6r, kolekcjonowanie, studiowa-
nie r62nych Zr6del wt6rnych we-
wn4trz firmy

wyszukiwanie, kompilacja, kopio-
wanie, notowanie, kupno goto-
wych zbior6w danych

inne sonda2e po5rednie

ankieta pocztowa
ankieta prasowa
ankieta audytoryjna
ankieta og6lna
ankieta bezpo6rednia

metoda delficka
wywiad telefoniczny
pozostale metody sonda2y po6red-

nich

iiana
pierwotne

o

E
-

pierwotne
sonda2e po-
Srednie

pierwotne
sonda2e
bezpofred-
nie

wywiady

inne sonda2e bezpo6rednie

wywiad osobisty
wywiad grupowy
metody projekcyjne

pomiary fizjologiczne
metody obserwacji
rejestracja i spis (panele)
degustacje i oceny pr6bek

eksperymenty

laboratoryjne

terenowe

metody symulacji

test audytoryjny
test tachistoskopowy
metoda STM

test rynkowy standardowy
test rynkowy kontrolowany

metody rgczne
metody komputerowe
metody mieszane

Rozroznia sig trzy podstawowe rodzaje pomiarow: pomiar wt6rny oparty na iro-
dtach wt6rnych, a tak2e pomiar pierwotny sondazowy oraz pomiar w formie ekspe-

rymerilu oparte na 2r6dtach pierwotnych.

7crilica2.2
Tyb6r metod zbierania danych ze 2r6del wt6rnych i pierwotnych

Istniej4 problemy, kt6rych rczwi4zanie za pomoc4 danych pochodzqcych jedy-

ze lr6del wt6rnych jest niemozliwe. Powstaje w6wczas potrzebaprzeprowadze-
dw6ch pozostalych rodzaj6w pomiaru pierwotnego: sondzvowego i ekspery-
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mentalnego. Na przyklad, aby podi4i decyzjg o wprowadzeniu nowego produktu na
rynek, badacz moze skorzysta( z trzech rodzaj6w pomiaru:

1) wt6rnego przezptzestudiowanie ir6del wt6rnych istniei4cych w przedsig-
biorstwie, a dotyczqcych podobnych decyzji wprowadzenia nowych produkt6w
w przeszloSci;

2) pierwotnego sondazowego w formie ankiety pocztowej, aby sig dowie-
dzie1, jaJr,re s4 potrzeby w odniesieniu do nowego produktu;

3) pierwotnego eksperymentalnego w formie kontrolowanego testu rynkowe-
go, w wyniku kt6rego moilna sig dowiedziei, jaki jest np. wplyw r6Lnych opako-
waf na decyzje zakupu.

wyb6r formy pomiaru jest jedn4 z kluczowych decyzji w projektowaniu bada-
nia. Na decyzjg tg mai4 wptyw rodzaj potrzebnych danych oraz wartos( informacii
otrzymanej w wyniku zastosowania konkretnej formy pomiaru.

Erap 4 - wvs6n rNsrRUMENr6w pouraRowycH. wyb6r metody pomiaru
wyznacza jednoczesnie wyb6r onz zaprojektowanie wlasciwego instrumentu po_
miarowego.

Podzial ten zastosowano w tablicy 2.3. Instrumenty szt:uczne s4 przedluZeniem
naszych zmysl6w, kt6re - wzmocnione instrumentami sztucznymi - udoskonala-
i4 sig, obiektywizui4 i zwielokrotniai4 swoje naturatne zdolnosci pomiarowe.

Instrumenty konwencj onalne s4 zwykle nunzgdziarni papierowymi sfuz4cymi
do pomiaru zjawisk zar6wnojakosciowych, jak i ilosciowych, podczas gdy iistru-
menty rnechaniczne mierz4 gl6wnie zjawiska ilosciowe. Na wyb6r instrument6w
pomiarowych maj4 wplyw rodzaj potrzebnych danych oraz wartos6 informacji. Na
tym etapie projektowania badania moinajuz wstgpnie zaprojektowai wybrany in-
strument pomiarowy, kt6ry przed wlaSciwym u2yciem jest kilkakrotnie sprawdzany
i ostatecznie weryfikowany w pomiarze pilotowym lub pr6bnym.

Budowg instrumentu nale|y przeprowadzii tak, aby maksym atne ulatwil p62-
nejsz4redukcjg i analizg danych zebranych za pomoc4 tego instrumentu. Szczeg6l-
n4 uwagg naleLy poswigcii jego wyskalowaniu i kodowaniu w przypadku zastoso-
wania komputera na etapie wyboru metod anahzy danych. w rizdziale Irzecim zo_
stana om6wione zasady konstrukcji instrumentu pomiarowego na przykJadzie
kwestionariusza ankietowego.
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2.3
instrument6w pomiarowych

lrrumenty
hiarowe

Fralne (zmysty)

wzrok, sluch

wzrok, smak, wgch,
dotyk

metody obserwacji, studiowanie i wyb6r danych ze 216-
del wt6rnych

degustacje, oceny pr6bek towarowych i inne metody
oceny
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kwestionariusz

test

dziennik

scenariusz

model

inne instrumenty
konwencjonalne

ankiety, wywiady indywidualne, panele

metody projekcyjne, eksperymenty

metody panelowe, metody obserwacji

metody obserwacji, wywiady gupowe

metody symulacji

o
N
I

o
o

h

o

wizometr

kamera

komputer

psychogalwano-
metr (poligraf)

skaner

terminal MRT

tachistoskop

inne insaumenty
mechaniczne

panele konsument6w

obserwacj a, pomiary fi zj ologiczne

metody symulacji

pomiary fizjologiczne

panele sklepowe

wywiady osobiste

pomiar skuteczno5ci reklamy

Erap 5 - wyB6R METoD ANALrzy DANycIr. Zebrarrc w wyniku pomiaru
surowe daj4 wigcej informacji po ich redukcji i analizie. Analiza polega na

fworzeniu zebranych danych na opisowe twierdzenia i wnioski dotyczqce wza-

VchzaleZno6ci migdzy analizowanymi zmiennymi. Wyb6r metod analizy zale-
d zastosowanego procesu doboru pr6by, uZytego instrumentu pomiarowego
form pomiaru.
Metody vaalizy danych wybiera sig jeszcze przed rozpoczgciem pomiaru.
Ecz:rQ metod4 umoZliwiaj4c4 dob6r odpowiednich sposob6w analizy jest prze-
t&zrrlrnne pomiaru imitacyjnego z u2yciem wstgpnie zaprojektowanego instru-
[t. Dane imitacyjne poddaje sig nastgpnie analizie za pomoc4 wybranych me-
Fostgpowanie to pozwala sig upewnii, Ze wybrane metody analizy dostarczq
ch potrzebnych do rozwiqzania okreSlonego problemu. Pomiar i analiza imita-
r pozwalaj4 takhe na dodatkowe sprawdzenie instrumentu pomiarowego
rcv/adzenie ewentualnych zmian.



Erlp 6 - zApLANowANrE BADANTA r ornnSr,rNrn JEGo roszr6w. Na tym
etapie badacz opisuje ci4g czynnosci, kt6re naleLy wykonai, stosuj4c okreSlone
srodki, aby wytyczony proces badawczy przebiegal planowo i doprowadzil w naj-
kr6tszym czasie do osi4gnigcia celu badania. Plan okre6la przede wszystkim czas

Tablica2.4
Diagram czasu trwania badania marketingowego

Zr 6 d I o: M. Hauk, Planning Field Operatians, w'. Handbook of Marketing Researcft, R. Ferber (ed.), McGraw-Hill Book Co., New york

l9'74, s.2-14812-149.

'LP. l

Sporzqdzenie szkicu kwe-
stionariusza I 10-26.01) 16 dn i

2 Dob6r pr6bki pilotowej T 13-25.01) 3 dni

3 Wyb6r ankieter6w do ba-
dania pilotowego r  (1G 5.01)  - dni

4 Pzygotowanie materia-
t6w do badania pilotowego I 10-26.01) 6 dni

Szkolenie ankieter6w do
badania pilotowego I 27-28.01 2 dni

o Przeprowadzenie wywia-
d6w pr6bnych r (29.01-5.02) - dni

7 Analiza wynik6w badania
pilotowego r ( 0 -20.02) 14 dn i

6 Zakoiczenie przygoto-
wad, druk kwestionariusza I . (21.02-5.03) - I  dn i

o \A/yb6r ankieter6w I rlA_ta nt - 22dn

1 0 Przygotowanie ankiete-
r6w do szkolenia | (26.02- 5.03) - dni

1 ' l Szkolenie ankieter6w r (06-1 .03) - 4 ni

12 Paeprowadzenie wywia-
d6w osobistych (11.03-2j.04\ - 42 i n i l I

1 3 Rozliczenie i kontrola pra-

cy w terenie (23.0-06.05) 14 dn i  r I

1 4 WeMikacia ankieler6w (14.03-i ).04) - 4 dni I

1 5 Analiza danych surowych (07-28.O! - 2 1  d n I

1 6 Pisanie raportu i jego pre-
zentaqa (2e.5-12.06) 14 dn i I

MiesiEce styczed luty marzec kwiecieri maJ czenvtec
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koszty badania. Czas i koszty s4 od siebie zaleLne i mozna je w pewnych grani-
h stosowai zamiennie.

Sprawdzonymi sposobami planowania w tym zakresie sq metody analizy sie-
i, kt6rych przykladami s4 metody PERT (Program Evaluation and Review
ique) oraz CPM (Critical Path Method). Pozwalajq one na jednoznaczne za-
anie i kontrolg procesu badania. Metody analizy sieciowej dziel4sekwencyj-

caly ten proces na kolejne czynnoSci. Ka2dej czynnoSci oznaczonej graficznie

4 jest przyporz4dkowany czas jej trwania.
Po dokladnym zidentyfikowaniu i zdefiniowaniu czynno6ci okreSla sig ich

femne zalelno(;ci; kt6re czynnoSci s4 zaleine od wynik6w innych czynno6ci,
lc6re niezalezne. Nastgpnie oblicza sig szacunkowy czas kaZdej czynno5ci ba-

zej oraz najwcze5niejsze jej rozpoczgcie i zakoiczenie. Obliczoneliczby roz-
sig na siatce grafrcznej, kt6r4 stanowi4 linie l4cz1ce poszczeg6lne zdarze-

Otrzymane dane stuz4 do obliczenia calkowitego zapasu czasu dla kaidei czyn-
. Czynno6ci, kt6rych calkowity zapas czasu wynosi zero, tworz4 Scieikg

) krytycznq. Ku2de op6Znienie czynno6ci na tej Scie2ce powoduje op6Znienie
programu badania.

W tej fazie projekt jest na tyle sprecyzowany, 2e moiliwe jest okre6lenie kosz-
badania. Skladaj4 sig na nie koszty pracy, material6w, transportu, og6lne i in-
W badaniach standardowych oblicza sig je jako sumg koszt6w zmiennych i sta-
. W badaniach niestandardowych natomiast stosuje sig metodg CPM lub MCX

mum Cost Expediting) oraz metodg PERT-COST. Metody te pozwalaj4 na
sn4 analizg czasow4 i kosztow4 badania. Analiza kazdej czynno3ci umoz-

dokladniejsze oszacowanie potrzebnych Srodkdw i naklad6w pracy.
W przypadku mniej skomplikowanych badan wystarczaj4ce jest proste okreS-

ie czasu trwania najwa:Zniejszych czynno6ci badawczych. W tablicy 2.4 pokaza-
p:zykladowy plan badania, w kt6rym do zbierania danych wykorzystano wy-

osobisty, a badanie zaplanowano na2l tygodni w okresie styczert-<zerwiec.

Erlp 7 - oKRESLENIE wARToScI TNFoRMAcJI oTRzYMANEJ z BADANTA.

ikiem badania jest informacja. Koszt wytworzenia informacji nie zawsze jest
jej wartoSci. Nawet najcenniejsza informacja moze decydenta nic nie kosz-

. O warto6ci informacji lwiadczEjej potrzeba oraz spodziewane wyniki, np.
lub oszczgdno6ci, jakie dzigki niej mozna osiEgn4i. Warto6i informacji mierzy

sropniem jej przydatnoSci w procesie podejmowaniadecyzji. Warto66 informacji
wigc od znaczenia decyzji, zwiryanej z ni4 niepewno3ci oraz wplywu infor-

ii, uzyskanej w rezultacie badania, na decyzjg. Sklonnodi uZytkownika do za-
dodatkowej informacji zaleLy od jej jakoSci i ceny. Informacja doskonala
raka informacja, kt6ra usuwa calkowicie niepewno6i i redukuje do zera ryzy-

ntiryane z podjgciem decyzji.Im lepsza jest jako66 informacji, tymwyisz4ce-
jest zaplacii za ni4uZytkownik.
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Erlp 8 - opRACowANrE pRopozycJr BADAwczycn. ostatni etap projek-
towania badania marketingowego ma formg propozycji badawczych opracowanych
na piSmie. 54 one przedstawione kierownictwu, klientom lub do wgl4du zaintere-
sowanym osobom. Na ich podstawie kierownictwo decyduje, czy projekt bgdzie re-
alizowany. Agencja badawcza, pracuj4ca na zlecenie, moZe przedstawi(. szczeg6lo-
we propozycje w formie oferty lub apelu reklamowego.

hopozycje badawcze pozwalaj4 upewnid sig jeszcze raz, ie decydent ibadacz
rozumiej4 sig wzajemnie co do problemu badawczego i sposobu przeprowadzenia
badania. Fundusze na badania s1zazwyczaj niewielkie ibadacz stara sig w zwi4zku
z tym przekona6 kierownictwo, Le pienr4dze wydane na projektowane badanie
przynios4 konkretne korzySci.

Propozycje badawcze mogq byi sporzQdzone w odpowiedniej do sytuacji
formie - kt6ra teL moile byi uzgodniona migdzy zainteresowanymi stronami
- np. szczeg6lowego i obszernego opracowania, czy tez kr6tkiego i zwigzlego
planu dzialania. Zazwyczaj jednak propozycje badawcze obejmuj4:

o cel badania oraz zestawienie gt6wnych pozycji projektu maj4ce na celu ula-
twienie zrozumienia propozycji badawczych przez t|ytkownik6w, zanim
przeczytajq, caty proj ekt;

o tlo badania zavrierajqce opis problemu decyzyjnego i problemu badawcze-
go, opis czynnik6w ksztattui4cych te problemy oraz analizg prowadz4c4 do
sformulowanych hipotez;

o zpkres badania z opisem rodzaj6w danych, jakie nale2y zdoby6, i ich przy-
datnosci do rozwi4zania problemu decyzyjnego oraz z opisem wartosci in-
formacji uzyskanej z badania;

o sposdb przeprowadzenia badania; naleLy tu opisai formy pomiaru, instru-
menty pomiarowe, metodg doboru pr6by, metody analizy danych oraz inne
szczeg6ly, kt6re mog4 by( zamieszczone w zalqcznikt do propozycji;

o plnn organizacji badania i obliczenie koszt6w za pomoc4 metod analizy
sieciowej lub innych metod;

o dodalkowe dane statystyczne i inne szczeg6ly przydatne do blizszego zro-
zumienia poszczeg6lnych pozycji projektu;

o wlniki ewentualnego badania pilotawego weryfikui4cego wymienione pro-
pozycje badawcze.

a Metody obliczania konkretnej wartosci informacji opisuj4 m.in. D.A. Aaker, G.S. Day, jw.,
s.40-43 i s. Mynarski, Analiza rynku. Problemy i metody, pwN, warszawa 19g7, s. 112-llg.
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doboru proby
wyczerpujqce s4 prowadzone dla populacji matych lub bardzo malych,

h6rych pomiarowi poddaje sig wszystkie jednostki skladowe. Jednak wigkszoSi
ji to zbiorowo6ci bardzo dale, gdzie pomiarom poddaje sig czgs(, populacji,

nazywa sig prdbq. Bqdania niewyczerpujqce stanowiq zatem wigkszoSi
ich badafi.

Na podstawie wynik6w pomiaru pr6by formutuje sig wnioski opisuj4ce cal4
. Postgpowanie to nzywa sig wnioskowaniem statystycznym. Celem

pr6by jest, na podstawie wynik6w jej pomiaru, opis badanej populacji.
Opis zbiorowo6ci na podstawie dobranej z niej pr6by jest Zr6dlem potencjal-
bl9d6w wynikaj4cych z r62nicy migdzy rozkladem (strukturQ pr6by a rozkla-
badanej populacji. Metody wnioskowania statystycznego pozwalaj1 r6wnie1

okre6lenie wiarygodnofci uogdlniel dokonanych na podstawie pomiaru pr6by
na okreSlenie ryzykablgdu zwiryanego z uog6lnieniem.

.1
doboru pr6by

doboru pr6by sklada sig z kilku sekwencyjnych etap6w. Badacz, zanim
i do pobrania pr6by z okreSlonego wykazu i jej pomiaru, powinien zapro-
ten proces. Jego idea zostala w spos6b schematyczny przedstawiona w ta-

2.1, ateraz zostanie om6wiona doktadniej.

Usrnr,BNrB PoPULAcJT BADANEJ.

Przykladem takiej populacji mog4 byd podr62ni przechodz4cy przez migdzy-
dworzec lotniczy i dokonuj4cy zakup6w w sklepie wolnoclowym,
z czym moZna poznat opinig na temat tego sklepu. Populacja badana

Scislego okre6lenia, do czego mo2na zastosowai definiowanie operacyjne.
trnicji operacyjnej wyodrgbnia sig takie skladniki populacji badanej, jak pod-
(element) populacji, jednostka pr6by, przedmiot populacji (zakres) oraz czas,

jednostki pr6by bgd4 poddane pomiarom. Podany przyklad populacji ba-
mo2na wigc przedstawii tak, jak na rysunku 2.6.

ula-
nim
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Dokonujqcy
zakup6w

Rysunek 2.6
Przykiad ilustracji definicji badanej populacji podr6inych dokonujqcych zakup6w
w sklepie wolnoclowym

usr.l'r,rNrp JEDNosrKr pR6By. Jednostka pr6by mo2e byi jednoczesnie ele-
mentem populacji badanej. Element populacji jest zwykle jednostk4 naturaln4,
np. respondent, produkt. Jednostk4 pr6by jest czgsto wielokrotno(i jednostek natu-
ralnych tworz4cych now4 jednostkg, np. rodzina, mieszkafcy domu, zbi6r okre6lo-
nych produkt6w, pracownicy przedsigbiorstwa lub jego czgsci, a nawet plan pew-
nego obszaru. Jednostka mo2e wigc byi prosta lub zlozona.

Imjednostka pr6by jest zlo2ona bardziej, tym mniejszajest dokladnoSi wyni-
k6w pomiaru i mniejsze sq koszty tej operacji. wyb6r jednostki pr6by jest zatem
pewnym kompromisem migdzy kosztem a dokladnosci4 wynik6w. Na wyb6r jed-
nostki pr6by ma wplyw istnienie lub mozliwol( sporz}dzenia odpowiedniego wy-
kazu badanej populacji.

wyb6r jednostki pr6by wymaga czgsto blizszego sprecyzowania tej jednostki.
Potrzebne s4 wigc adresy respondent6w, imienne listy rodzin lub mieszkar{c6w do-
m6w, a nawet dane dotyczqce zawod6w, wieku, zatrudnienia i innych cech. Nie-
zbgdne s4 wiadomo6ci na temat sposob6w dotarcia do respondent6w.

UsTlr.nNTn wYKAzU PoPULACJI BADANEJ.

wykazem odwzorowui4cym badan4 populacjg mog4 byi: ksigga adresowa,
ksi42ka telefoniczna, lista wyborc6w, mapa lub jakakolwiek inna lista, sporz4dzone
zgodnie z pigcioma zasadami:

1) odpowiedniosci - wykaz powinien wiemie odzwierciedlad badan4 popu-
lacjg z uwzglgdnieniem jej aktualno6ci,

W sklepie
wolnoclowym

W oczekiwaniu
na odlot, w ciqgu
tygodnia, kazdego

dnia, w godz.
8.00-19.00
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kompletnoSci - wykaz powinien zawiera( wszystkie jednostki badanej
populacji,
wyl4czno6ci - kaLdajednostka populacji powinna wystgpowai w wyka-
zie tylko jeden raz,
dokladnoSci - wykaz nie moze zawiera( jednostek nie istniej4cych lub
nie naleLqcych do badanej populacji,
dogodnoSci - wykaz powinien byi ponumerowany i dostgpny w jednym
miejscu.

Rzadko sig zdarza, aby wykaz spelnial wszystkie wymagania. Wystgpuj4ce
no6ci s4 ir6dlem blgd6w zwiryanych z danym wykazem.

Usru,rNrn LrczEBNoScI pR6By. Na tym etapie procesu doboru pr6by trzeba
na pytanie, jak liczna ma byi pr6ba, aby na podstawie wynik6w jej

iaru mozliwe byto wyci4gnigcie wniosk6w o badanej lub generalnej populacji,
bsk6w charakteryzuj4cych sig okre5lon4 dokladno6ci4 i stopniem pewnoSci. Li-

pr6by nalezy okreSlii jeszcze przed zastosowaniem metody jej doboru,
aL nie znajEc wielkoSci pr6by minimalnej, nie mozna jej pobrai z okre(lo-

wykazu. Metody okreSlania minimalnej liczebno6ci pr6by zostan4 om6wione
dalszej czg(,ci rozdziaht.

Wvs6n METoDY DoBoRU PROBY.

Tazwyczaj metody te dzieli sig na metody doboru losowego i nielosowego.
praktyce istnieje duZo wigcej metod doboru, np. dob6r jednostek prostych i zlo-

, dob6r niewarstwowy i warstwowy, dob6r z prawdopodobieristwem jedna-
i niejednakowym oraz dob6r jednostopniowy i wielostopniowy. Wymienio-

y doboru pr6by moZna zestawia( w r6znych kombinacjach.l-4cznie wy-
32 moLliwo6ci wyboru metod losowych i nielosowych. Na rysunku 2.7
16 mo2liwo6ci wyboru metod losowego doboru pr6by.

? \
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Rysunek 2.7
Klasyfikacja metod losowego doboru pr6by

Najczgsciej stosowana metod4 losowania jest losowanie proste @ez zwraca-
nia), w kt6rego wyniku otrzymuje sig prost4 pr6bg losow4. Losowanie to odbywa
sig za pomoc4 tablic liczb losowych. Do losowania wigkszych pr6b licz4cych co
najmniej kilkaset jednostek azywa sig czterocyfrowych tablic liczb losowych.
Nalezy dodai, 2e prosta pr6ba losowa nie zapewnia jej reprezentatywnosci. obec-
nie losowanie przeprowadza sig za pomoc4 komputerowych program6w lo-
sujqcych.

Podobn4 i prostsz4 metod4 losowania jest lasowanie systematyczne, do kt6re-
go potrzebny jest wykaz. Na przyklad losowanie pr6by n = 17 przedsigbiorstw
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Z jednakowym
prawdopodobieristwem

Z r 6 d I o; D.S. Tull, D.I. Hawkins, jw., s. 374--381
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5l-elementowego wykazu (N) wymaga podzialu wykazu na 17 r6wnych interwa-
(k), sk4d:

Z pierwszego interwalu wybiera sig losowo jakikolwiek numer, a kuhdy na-
Ly - co k. Ieieli pierwsza zostanie wylosowana jednostka o numerze 2, to ko-
mi wylosowanymi jednostkami pr6by s4: 5, 8, 1I, 14 itd. Metodg tg stosuje sig

doboru duzych pr6b z duzych wykaz6w. Metody tej nie moZna jednak uzna(, za
w pelni losowq, bo tylko dob6r pierwszej jednostki jest losowy.

sposr6d metod doboru nielosowego najwigksze zastosowanie w badaniach
ych znalazly dwie metody: metoda doboru jednostek typowych oraz

doboru kwotowego (proporcjonalnego).

Metoda doboru jednostek typowych ma zastosowanie w doborze jednostek
lub zloZonych, typowych uwazanych zaprzecigtne. Przykladem s4 prze-

gospodarstwa domowe o przecigtnych dochodach i wielkoSci rodziny, uliczni
ie w powszedni dziert, grupy przyjaci6l i zrzeszenia, testowanie nowego
zywno6ciowego przez dodawanie go do innych sprzedawanych produk-

Metoda ta jest czgsto stosowana we wstgpnych etapach badari, gdzie wymaga-
rq szybkoSi i male koszty, np. do pomiaru pilotowego, sprawdzenia kwestiona-

Metoda doboru jednostek typowych jest jednak 2r6dlem wigkszych blgd6w
iu z losowaniem prostym.

Metoda doboru kwotowego jest szeroko stosowana w badaniach marketingo-
Metoda ta opiera sig na zaloLeniu, Le pr6ba jest reprezentatywna dla wszyst-

element6w badanej populacji; struktura pr6by pod wzglgdem istotnych cech
taka sama, jak struktura badanej zbiorowoSci. Pr6b9 tg dobiera sig w nastgpu-
spos6b.

o Badan4 populacjg dzieli sig na grupy (warstwy) wedtug takich cech-kryte-
ri6w, jak wiek, plei, wielkoS6 rodziny, doch6d, rodzaj grupy spolecznej lub
dzialalno6ci . KuZdqwyodrgbnion4 warstwg naIeLy operacyjnie zdefiniowai.
Dob6r pr6by wymaga wigc dokladnej znajomoSci struktury badanej popula-
cji ze wzglgdu na poZ4dane cechy. Bardzo czgsto s4 stosowane kryteria geo-
graftczne.

o Po wyborze warstw okreSla sig sklad pr6by. W tym celu naleZy ustalid
udzial procentowy wybranych warstw w populacji badanej. Nastgpnie obli-
cza sig sklad pr6by proporcjonalnie do udziatu poszczeg6lnych warstw
w populacji. Ustalona wczeSniej liczbajednostek pr6by zostaje podzielona
proporcjonalnie do udzial6w poszczeg6lnych warstw. Te skladowe liczby
jednostek pr6by nazywa sig kwotami.
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Podstawowym mankamentem metody doboru kwotowego jest brak mo2liwo-
sci szacowania reprezentatywno6ci doboru kwotowego - nie mozna zastosowai
do tego celu ani poziomu istotnoSci, ani przedzialu ufnosci. Aby uog6lnii wyniki
pomiaru pr6by kwotowej na populacjg generaln4, nie mozna zastosowai rachunku
wnioskowania statystycznego, tak jak to bylo w przypadku pr6by losowej. Nie
zwalnia to jednak badacza od obowi4zku weryfikacji dokonanych uog6lnieri opiso-
wych, sformulowanych na podstawie twierdzeri.

Zlpr,arvowANrl I poBRANTE pn6ry.

Plan opisuje takie problemy, jak operacyjne zdefiniowanie jednostki pr6by, ob-
liczerue wielkosci pr6by minimalnej, instrukcje dla os6b prowadz4cyci pomiary,
instrukcje postgpowania, gdy dobrana jednostka jest niedostgpna itd.

Pobranie pr6by naleLy odr6ini(. od pomiaru poszczeg6lnychjednostek pr6by.
Pomiarowi mog4 byi poddane tylko te jednostki, kt6re zostaly pobrane " *ytypo-
wanei (dobranej) pr6by. w wielu przypadkach istnieiq rozbieznosci migdzy pr6bq
dobran4 w procesie doboru pr6by a pr6b4rzeczywi6cie pobran4 przez osoby pro--
wadz4ce pomiary. Rozbieznodi ta jest fr6dlemblgd6w. Nawet bardzo dokladne in-
strukcje dotycz4ce zar6wno pr6by losowej, jak i pr6by kwotowej nie zawsze sq
przestrzegane przez osoby prowadzqce pomiary. osoby te popelniaj4 blgdy nie tyl_
ko podczas pobierania pr6b,lecz tak2e podczas samego pomiaru jednostek pr6iy.
Dlatego po obliczeniu liczebnoSci i skladu pr6by naleZy szczeg6lnie starannie opra-
cowai instrukcje i rozdzieli( je osobom, kt6re bgd4 prowadzily pomiary pobranych
w terenie jednostek pr6by.

c.A. Moser5 na podstawie obserwacji doSwiadczeri firm badawczych w wiel-
kiej Brytanii okreslil dwie podstawowe metody pobierania jednostek pr6by w n-
mach obliczonych kwot:

1) za pomoc4 cech niezaleLnych od siebie,
2) za pomoc4 cech powi4zanych ze sob4.

zat62my,2ebada sig opinie 100 os6b zatrudnionych w dzialach importowych
i eksportowych pewnego przedsigbiorstwa. wielkosi pr6by ustalono na 30 jedno-
stek. obliczono kwoty w ramach kaldej z trzech cech (plei, wiek i miejsce iracy)pokazanych w tablicy 2.5.

5 guota Sampling,,,Journal ofthe Royal Statistical Society,, 1952, vol. l15.
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Przeprowadzenie wywiad6w z 30 osobami zgodnie z instrukcj4 nakazuje tak
respondent6w wedtug cech plci, wieku i miejsca pracy, aby byto to zgodne

i podanymi w tablicy 2.5. Prowadzqcy wywiad sam musi powi4zai ze

2.5
zawierajqca trzy cechy niezale2ne od siebie

trzy cechy i podane kwoty, co moze by( ir6dtem systematycznych blgd6w.
uniknigcia wigkszych blgd6w stosuje sig metodg cech powi4zanych ze sobq.
respondent wybrany przez prowadz4cego wywiad musi odpowiadai Sci6le

mu miejscu w instrukcji, tak jak to pokazano w tablicy 2.6.

2.6
zawierajqca cechy powiqzane ze sobq

Tfmienione metody maj4 wady i zalety. Metoda pierwsza jest wygodniejsza
wywiad, ale mniej dokladna. Metoda druga daje dokladniejsze

i, ale jest trudniejsza w zastosowaniu, pochlania wigksze koszty. Nawet w ra-
instrukcji szczeg6lowej prowadz4cy wywiad ma dl24 swobodg wyboru. Wy-
ramach warstw kwotowych nie jest w tym przypadku losowy, prowadzEcy

wigc dobierad respondent6w wedlug wlasnego luznania, co moze by| ir6dlem
Margines wyboru jest tu tym wigkszy, im wigksza jest badana populacja.
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2,4.2
Elementy teorii pr6by losowej
Metody okreslania bl9d6w i liczebnoSci pr6by wynikaj4 z koncepcji rozkladu sred-
nich z pr6b. Rozkladem frednich z pr6b nazywa sig bezwzglgdn4 lub wzglgdn4
czgsto6i Srednich z jednakowych pr6b dobranych w wielokrotnym losowaniu nie-
zaleinym z populacji badanej. Srednie z wylosowanych pr6b s4 traktowane jako
pomiary pojedyncze.

w wyniku wielokrotnego losowania n-elementowej pr6by z tej samej popula-
cji generalnej i obliczenia Srednich z wylosowanych pr6b otrzymany rozklad Sred-
nich z pr6b jest rozkladem normalnym lub zbliZonym do niego. Dla zilustrowania
tej prawidlowosci posluzymy sig przykladem populacji 240 faktur (N = 240), zkt6-
rych 2adna nie przekracza 99 uSD. Faktury wystawiono podczas tygodniowej
sprzeduly w jednym ze sklep6w wolnoclowych. Z populacji tej wylosowano - za
pomoc4 tablic liczb losowych - 150 niezaleinych" prostych pr6b losowych25-ele-
mentowych (n =25). Dla kazdej pr6by obliczono sredni4 arytmetycznq (r). Sred-
nie uloZono w 12 r6wnychprzedzialach klasowych i otrzymano ich czgstoSci poka-
zane w tablicy 2.7.

rablica2.T
czgsto6ci bezwzglgdne i wzglgdne Srednich ze 150 pr5b z populacji 240 faktur

w drugiej kolumnie tabhcy 2.7 przedstawiono czgstoscibezwzglgdne, a w ko-
lumnie trzeciej - czgstosci wzglgdne, kt6re wskazuj4 na stopier( prawdopodobierd-
stwa wylosowania pr6by z Lqdanq sredni4. z tablicy widai, Le najbardziej prawdo-

40,004r,99
42,0H3,99
44,00-+5,99
46,M7,99
48,00_49,99
50,00-51,99
52,00_53,99
54,00-55,99
56,00-57,99
58,00-59,99
60,00-61,99
62,W-63,99

2
6

10
15
2 l
)4

26
r6
l5

1 1

2

z

2/150 = 0,01
6/150 = 0,04

10/150 = 0,07
r5l150 = 0,10
2llr50 = 0,14
241150 = 0,16
26/150 = 0,17
16/150 = 0,11
15/150 = 0,10
111150 = 0,07
2/150 = 0,02
2lr5o = 0.0r

Uwaga; t = 51,71 USD, s = 4,67 USD, z = 25, N= 240
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(p = 0,17) jest wylosowanie pr6by, kt6rej Srednia arytmetyczna znajdaje
w przedziale 52,00-53,99 USD. czgstosci wzglgdne pokazano w postaci histo-

(otrzymany rozklad Srednich jest zbliZony do rozkladu normalnego pokaza-
na rysunku 2.8).

2.8
czgsto6ci wzglgdnych dla danych z tablicy 2.6

Wraz z rosn4c4 wielkoSci4 pr6by i rosnQc4 hczb4pr6b dobranych metod4 lo-
ia prostego rozklad Srednich z tych pr6b jest corazbndziej zblihony do roz-
normalnego ze Sredni4 wszystkich pr6b zblt2on4 do Sredniej z populacji. Od-

standardowe Srednich z poszczeg6lnych pr6b od Sredniej z populacji jest
blgdem standardowym Sredniej z pr6by o(t), kt6ry obltcza sig wedlug

(2.r)

o - odchylenie standardowe populacji badanej.

Dla pr6b mq9! llj !O)_!tawq strong r6wnania we wzorze (2.1) naleLy pomnoLyl przez
lmekcyjny J(N - "V (N ). Warto5i tego czynnika waha sig od 0 do | - zero w przypadku,

7 = 51,71

r, a I gdy N jest duZe wzglgdem n.
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0,4772
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Odleglo6i, jak4wyznacza standardowy bl4d Sredniej zpr6by (o(7)) od Sred-
niej populacji (W pod krzywq normaln4, jest jedn4 z podstawowych wartoSci
w teorii pr6by losowej. WartoSi tg oznacza sig jako Zo.W tablicach statystycznych
(zalEcznik A, s. 379) s4 podane warto5ci powierzchni (zazwyczaj w proporcjach)
pod jedn4 stron4 krzywej normalnej wyznaczone przez Za, czyli punkty M i o(7).
W tablicy 2.8 podano niekt6re wartoSci Zo i odpowiadaj1ce im powierzchnie pod
krzywE normaln4.

Tablica 2.8
Warto5ci Z" i odpowiadajqce im powierzchnie

Przy zalolenil.t,2e rczklad Srednich z pr6b jest rozkladem normalnym, latwo
jest obliczyi prawdopodobieristwo wylosowania pr6by, kt6rej Srednia bgdzie sig
fiiln1la od Sredniej populacji o SciSle okre6lon4 wartoSi. Do tego celu potrzebne s4
odchylenie standardowe i Srednia z populacji. Dla przykladowej populacji 240 tak-
tur parametry te wynoszq odpowiednio: o = 2,67 USD oraz M = 51,18 USD. Praw-
dopodobieristwo jest wyraione wielkodci4 powierzchni w przedziale migdzy Sred-
nq M i blgdem standardowym o( x). Btqd standardowy SredniejT z przykladu obli-
cza sig wedtug wzoru (2.1):

= 0,53.

Prawdopodobieristwo, ze wylosowana pr6ba o liczebno3ci 25 jednostek bgdzie
miala Sredniq o watro6ci i = 5l,71USD r62n4 o 0,53 USD od Sredniej z populacji

7 leileli z pomiaru pr6by otrzymuje sig proporcje, to bl4d standardowy proporcji o(p) otrzymuje
sig ze wzoru: o(p)=,,llp(q/n). gdzie: p - prawdopodobier4stwo, 2e danajednostka zwylosowanej
pr6by przyjmie okreflon4 wartoSi; q = I - p - prawdopodobieristwo, 2e jednostka warto6ci tej nie
przyjmie; n - liczebnoSi pr6by. Zal62my,2e wylosowano pr6bg 100 przedsigbiorstw zwi4zanych
z handlem zagranicznym, z kt6rych 30 prowadzi jakieS badania marketingowe, a 70 nie prowadzi.
Z jakim blgdem nale2y sig liczyi, oceniaj4c te proporcje dla catej populacji? Bl4d ten wynosi
o'fpl = Jo":to;nooi = 0,0046, czyli w 4,6 przypadk6w na 1000 proporcje te bgd4 nieprawdziwe.

o 2"67o(x)-  
G 

= 
J_r,
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= 51,18 USD), odczytuje sig z tablicy na podstawie obliczonej wartoSci Zo,kt6-
jest wyrazana w jednostkach blgdu standardowego i oblicza sig j4 wedtug wzoru:

(2.2)

Po podstawieniu danych z przykladt, otrzymujemy wartoSd Zo= l, kt6rej od-
'iada prawdopodobieristwo p=0,3413, czyli 34,I3Vo powierzchni pod polow4
-wej normalnej. Jeieli pr6ba 2l-elementowa z powyiszego przykladu bgdzie lo-

wielokrotnie, to 34,l3%o Srednich z pr6b przyjmie wartoSci w przedziale od
l8 do 51,71. Oznaczato r6wniez, ze wylosowanie jednej pr6by o Sredniej ztego

iatu jest prawdopodobne w 34,I3Vo.
W praktyce parametry badanej populacji s4 nieznane. Chc4c oszacowai te pa-

na podstawie znanych statystyk z pr6by, mozna zastosowai jeden z dw6ch
iw estymacji: punktow4 lub przedzialow4. W przypadku estymacji punkto-

wybiera sig najlepsz4 pojedyncz4 warto66 danej statystyki, kt6r4 tznaje sig za
parametru. Estymatorem mole by(, Srednia z losowo dobranej pr6by.

Srednich z pr6b w tablicy 2.7 wskazaje jednak, ze krafcowe wartoSci roz-
zawierq1 Srednie, kt6re nie bylyby najlepszymi estymatorami.

NiedoskonaloSi estymacji punktowej eliminuje w pewnym stopniu estymacja
. Na podstawie wla6ciwoSci rozkladu normalnego molnatwierdzi(' Le

niezwykle malo prawdopodobne, aby dana Srednia 7 z pr6by r61nila sig od
iej populacji M o wigcej niZ 3 odchylenia standardowe, czyli wigcej ni2

-). W granicach tych znajdzie sig bowiem aL 99,7Vo wszystkich mozliwych
ich z pr6b, co widai na rysunku 2.9.W granicach t2o(i) od punktu M mieici

iz mniej, bo 95,47a Srednich z pr6b, a w granicach od -1o(7) do +1o(-)
68,3Va. Mamy tt zatem do czynienia z szeregiem 6rednich estymator6w

w pewnym przedziale, kt6rego granice s4 zwykle wielokrotnoSci4 jedno-
blgdu standardowego Z*

Estymacj a pr zedzialow a parametru M jest prostq procedur4. Najpierw Vzeba
ryzyko popelnienia blgdu, 2e oceniany pzliarrretr Mii, jakie moina ponieSi

t Symbol (1 - a) wi4ze sig z drugim rodzajem wnioskowania, jakim jest weryfikacja hipotez.
przypadku symbol cr oznacza prawdopodobieristwo popelnienia blgdu, st4d 1 - cr to prawdo-

7  = v - M-0 
o(;)

f . :
E i

wo
sig
l s q
ak-
l\r -

ed-
bli-

niepopelnienia tego blgdu.
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f (*)

Rysunek 2,9
Powierzchnia pod krzywq normalnq

+2c'7 + 3oI

7o/"____________1

nie znajdzie sig w wymaganym przedziale ufnoSci. Zal62my, Lebadaczjest sklonny
mylii sig 31,7 razy na 100, czylii2 stosuje on 68,3-procentowy przedzial ufnoSci.
MoZe on w6wczas ufai w 68,37o, ze Srednia M znajdzie sig w przedziale utworzo-
nymprzez Sredni4 zpr6by +o(x):

P(x - Z"o(7) < M < i + Z"o(7)) = 1 - cr, (2.3)

czyli w naszym przykladzie w przedziale 51,18-52,24 USD, dla o = 2,67, n = 25
orazx=51,71, gdziewarto6ipoziomuufnodci (68,3Vo) odczytuje sig ztablic staty-
stycznych dla Zo= 1. Po podniesieniu poziomu ufnodci do dw6ch jednostek blgdu
standardowego Srednia M znajdzie sig w przedziale 50,64-52,78 USD z prawdopo-
dobieristwem 95,4Vo.

Przy estymacji parametr6w populacji o jest zwykle parametrem nieznanym.
Odchylenia standardowe oblicza sig w6wczas z pr6by. Jezeli odchylenie z pr6by
oznaczymy jako s, to stosuje sig wz6r:

n

, o _ � I '
O = . 9
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JeLeli n > 30, to J"/ @4 = 1, sk4d s = o. Odchylenia s mozna zatemu1y1
bezpoSredniego estymatora odchylenia standardowego w populacji badanej.

4.3

nny
Sci.
zo-

t.3)

25
rfy-
Su
Po-

lenie liczebno6ci pr6by
liczebnoSci pr6by naleZy do podstawowych zadaf badacza w trakcie
ania badania. Wzrost liczebnoSci pr6by polepsza precyzjg estymatora.

lkoSi pr6by nie zawsze zaleLy od wielkoSci populacji. Wzrost liczebno6ci pr6-
zwigksza jednak koszty badania. Istnieje zatem granica wielkoSci pr6by, kt6rej
nale|y przelcoczy(.
Przed obliczeniem niezbgdnej liczebnodci pr6by naleiy odpowiedziei:

o jak dokladna ma byi estymacja, czylijaki dopuszczalny bl4d moilna przy-
iq6;

. jaki poziom ufnoSci nale|y przyj4(,, aby nie przekroczy( przyjgtego blgdu
szacunku danego parametru;

o jakiejest odchylenie standardowe lubjakie s4 proporcje badanej populacji.

OdpowiedZ na dwa pierwsze pytania jest arbitralna: udziela jej sam badacz po
iowaniu dostgpnych danych oraz zapoznaniu sig z opiniami kompetentnych

. W wielu przypadkach do podania odpowiedzi wystarcz4 do6wiadczenie
y rozs4dek, np. og6lnie wiadomo, 2e jeSli badanie ma by6 dokladne, bl4d

(e) powinien sig mieScii w granicach +2Vo.
Trudniej jest okreSlii odchylenie standardowe lub proporcje. V. Barnette poda-

kilka metod okre5lania parametru o, spoSr6d kt6rych dwie wydaj4 sig najefek-
iejsze. Po pierwsze, parametr o mozna oszacowad na podstawie wynik6w ba-

ia pilotowego. Szacunku tego nalezy dokonywai z dnil4ostroznoSci4, gdy? jego
no(( zaleLy od metody doboru pr6by do badania pilotowego. Od metody tej
bowiem reprezentatywnoSd pr6by pilotowej.

Po drugie, parametr o mozna oszacowai na podstawie pr6by wstgpnej. Jest to
najlepszy, ale pochlaniajqcy drt2o czasu i koszt6w. Polega on na tym, ie do.�

ra sig wstgpn4 pr6bg o liczebnoSci nri na jej podstawie szacuje sig parametr o przy
riancji ztejpr6by sl.JeZelin, jest zamale,tozwigkszasigpr6bg nrodalszqpr6bg
- n1). Procedurg tg powtarza sig az do otrzymania zadowalajEcych wynik6w.

e V. Barnett, Elementy teorii pobierania pr6b, PWN, Warszawa 1982, s. 58-61.
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Minimaln4liczebnoSi pr6by10 oblicza sig najczgsciej za pomoc4 klasycznych
metod estymacyjnych dla dw6ch szacowanych parametr6w: Sredniej M oraz pro-
porcji p. Przypadki A i B dotycz4 syfiacji, w kt6rych wielko5i populacji jest nie-
znana, a przypadek C dotyczy sytuacji, w kt6rej wielkoSi populacji jest znana.

Przypadek A. Zat6Lmy 2e jest szacowana nieznana warto6i parametru popu-
lacji w postaci Sredniej M na podstawie wynik6w pomiaru pr6by n-elementowej.
Jezeli chcemy,by przy danym poziomie ufnoSci 1 - cr dopuszczalny bl4d szacunku
Sredniej M nie przel<roczyl z g6ry okre6lonej wartoSci e, to niezbgdn4 do osi4gnig-
cia tego celu wielkoS( pr6by oblicza sig wedlug wzoru:

(2.6)

wielokrotnoSi standardowego blgdu Sredniej odczytana z tablic dla
1 - C [ ,

e - ustalony wcze6niej dopuszczalny bl4d szacunku parametru M.

Opieraj4c sig na przykladzie populacji 240 faktur, gdzie o = 2,67 USD, usta-
lony bl4d szacunku e = I,0 USD oraz przyjgty poziom ufnodci wynosi 99Vo, moLna
obliczyi pr6bg minimaln4przy zaloilenfil,2e polowie wartoSci I - u, czyli 0,4950,
odpowiada warto6i 2o=2,60. Po podstawieniu odpowiednich danych do wzoru
(2.6) otrzymana minimalna pr6ba wyniesie 48 faktur. WielkoSci bezwzglgdne moz-
na zamieni( na wzglgdne przez por6wnanie ich do tego samego parametru,
np. Sredniej M, anastgpnie podstawii do wzoru.

Przypadek B. Zal62my, 2e szacowany jest nieznany parametr p populacji. Je-
zeli chcemy, by pny danym poziomie ufno3ci 1 - u dopuszczalny bl4d szacunku
proporcji p w populacji nie przekroczyl z g6ry okreSlonej warto6ci e, to niezbgdn4
do osi4gnigcia tego celu wielko6i pr6by oblicza sig wedtug wzoru:

1o'
f l= - -n- ,

gdzie:
zr, -

1p0 -  p)
n= ------r-

e
(2.7)

gdzie p - oszacowany wczeSniej wskaZnik proporcji wyr62nionej cechy
w badanej populacji.

Dla ulatwienia liczenia pr6by minimalnej stosuje sig uklad skal graficznych
zwanych nomografami, kt6re zastgpuj4 powyzsze wzory. Tablica 2.9 zavtiera obli-
czone przez komputer wielko6ci pr6by dla proporcji w przedziale (IJs) oraz dla

r0 Duzy wyb6r metod liczenia wielko6ci pr6by prezentuje S. Mynarski, PraktycTne metody analfuy
danych rynko,vvych i marketingorych, Kantot Wydawniczy Zakamycze, Krak6w 20C[., rozdzial 3.
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$6w w przedziale (l-ll%o) dlaprzedzialu ufnoSci 95Vo (cala tablica znajduje sig
zal4czniku B na koricu ksiqzki).

JeSli sig oprzemy naprzykladzie proporcji 30Vo przedsigbiorstw prowadz4cych
dania marketingowe @ = 0,3) oraz przy zalo|onym blgdzie szacunku wynosz4-

ilca 2.9
llko5ci pr6by dla proporcji (p) i blgdu (e) przy przedziale ufno5ci 95%

)

a

iZ

).
u

u
r.l

)

v

b

{ f 8i:,:: 9,,

,1 380 95 42 24 15 1 1 8 6 5 4

\2 753 r88 84 47 30 21 t5 T2 9 8

3 1  1 1 8 279 t24 70 J I L3 t7 t4 1 l

1 | 475 369 164 92 59 41 30 L 3 l 8 15

5 | 825 456 203 rt4 73 51 37 29 23 1 8

6

7

2 167 542 24r I J J 8't 60 44 34 27 22

2 501 625 278 156 100 69 5 t 39 3 l 25

3 2 827 707 3t4 r'77 l l 3 79 58 44 35 28

9

0

3 t46 787 350 r97 126 87 oz+ 49 39 J I

3 457 864 384 2t6 138 96 7 1 54 43 35

N 3 761 940 418 235 150 lo4 77 59 46 38

4 057 014 451 254 162 l13 83 63 50 4 l

4 345 I 086 483 272 174 121 89 68 54 43

4 625 I 156 514 289 185 128 94 72 57 46

4 898 | 225 5M 306 196 r36 100 77 60 49

t 5 163 r 291 574 323 207 143 105 8 1 64 52

5 420 I 355 602 339 217 1 5 1 1 1 1 ttJ 67 <A

5 670 418 630 354 227 158 1 1 6 89 70

5 912 | 478 657 370 236 164 t 2 l 92 t ) 59

6 147 | 53'�7 683 384 246 171 t25 96 76 6 1

6 373 L 593 708 398 255 177 130 r00 79 64

6 592 r 648 I  ) / 412 264 183 r35 r03 8 1 66

.t

6 803 I 701 756 425 272 189 r39 106 84 68

7 007 r 752 779 438 280 195 143 r09 87 70

7 203 I  801 800 450 288 200 147 l l 3 89 72
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cym9Vo i poziomie ufno6ci 95Vo (dla kt6rego Zo=1,96), minimalna pr6ba losowa
wynosi:

n  _  1 , 9 6 2 [ 0 , 3 ( l _ - 0 , 3 ) ]  =  l o o .
0,09,

Podany przykJad odzwierciedlapopulacjg dwudzielnq, czgsto spotykan4 w ba-
daniach marketingowych.

Ten sam wz6r i podobn4 procedurg obliczania liczebnoSci pr6by stosuje sig
w przypadku populacji wielodzielnych, r6wrrjLe| czgsto spotykanych. R6Znica pole-
ga jedynie na tym, 2e wielko3i pr6by oblicza sig dla kaildej proporcji oddzielnie,
a najwigkszq otrzyman4 pr6b9 mno2y przez odpowiedni wsp6lczynnik podany
w tablicy 2.10.

Tablica 2.10
Wsp6lczynniki wielko5ci pr6by dla populacji wielodzielnych

Zr6dlo: R.D. "fortoru,A Note on Sample Size Estimtionfor Multinomiml Populations,,,The Americm Statistician" 1978, Augusr.

PomnoZona przez odpowiedni wsp6lczynnik najwigksza pr6ba daje liczebnoSi
pr6by dla calej populacji wielodzielnej.

Przgpadek C. Zal62my,2e jest szacowany nieznarry parametr p populacji. Je-
Zeli chcemy, by przy danym poziomie ufno6ci 1 - o dopuszczalny bl4d szacunku
proporcji p w znanej populacji N nie przekroczyl z g6ry okreSlonej warto6ci e, to
niezbgdn4 do osi4gnigcia tego celu wielkoS6 pr6by oblicza sig wedtug wzoru:

t/
f i = - - - ,

,  ,  e ' ( N - r )
l T +

f'Pn

gdzie:
N- wielko6i badanej populacji,
q = l - p .

Om6wione metody okreSlania wielkodci pr6by nale24 do najprostszych. Ich
zastosowanie mo2e by( rozszerzone na pr6by dobierane innymi metodami losowy-
mi w doborze zar6wno jednostek prostych, jak i zloilonych. Te dwa rodzaje jedno-
stek mog4 byi dobierane warstwowo i niewarstwowo orzLz za pomoc4jednostop-

(2.8)

*T'-ff..".;'n :': ,'i '': : , 
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i ' t I  ? r ' '  
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95Vo

90Vo

1 { ?

r ,7L
1,66
1,84

r,73
2,04

2,05
2,M
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lub wielostopniowej procedury. Natomiast do doboru nielosowego ulywa
ych, niesformalizowanych metod.

Tan6wno metody liczenia wielkosci pr6by, jak i metody okreSlania jej skladu
i nielosowe) nalelq do podstawowych decyzji, jakie musi podj4i badacz

j4cy badanie marketingowe. ObliczajEc minimaln4 wielko66 pr6by, badacz
rle o wielkofici blgdu szacunku nieznanego parametru badanej populacji. Na-
okreSlaj4c sktad (strukturg) obliczonej pr6by, badacz decyduje o jej repre-

i wobec badanej populacji. Te dwa elementy wiarygodnoSci musz4
jasno okreSlone w prezentowanych wynikach badania. Wiarygodno6i

na trafnoSd rezultat6w badania, czyli na stopier{ ich zgodnoS ci z rueczywi-
i4 Ponadto dobrze dobrana pr6ba ulatwia budowg instrumentu pomiarowego
pn eprow adzenie pomiar6w jednostek pr6by.



nozozlat 3

Budowa
instrumentu pomiarowego

Dane ze ir6del pierwotnych i wt6mych uzyskuje sig przez pomiar tych ir6del. Poza
dobran4 pr6b4 do tego celu jest jeszcze potrzebny instrument pomiarowy. Dokladne
zaprojektowanie instrumentu pomiarowego pozwala r6wniez unikn4i wielu blg-
d6w, kt6re nakladaj4c sig na blgdy popelnione na etapie projektowania, zwigkszaj4
og6lny bl4d badania.Przestszeganie zasad konstrukcji instrument6w pomiarowych
i przeprowadzania pomiar6w wplywa wigc dodatnio na jako6i wynik6w badania
marketingowego.

3.1
Pomiar jako element badania
W takich dziedzinach, jak fizyka, chemia czy nawet biologia, pomiar nie wydaje
sig niczym niezwyklym. Nauki te, a takLe odpowiadaj4ca im praktyka, dysponujE
wieloma precyzyjnymi instrumentami do pomiaru cech frzycznych, takich jak cig-
2ar, temperatura, czas, dtugoSi, przyspieszenie. Wynik pomiaru jest jednoznaczny

i wyra2ony odpowiednio w gramach, stopniach, sekundach, metrach, metrach na
sekundg.

W ekonomiczno-spolecznych naukach i praktyce pomiar jest natomiast zada-
niem trudniejszym. Pomiar w tych dziedzinach byt od dawna przedmiotem niekie-
dy ostrych dyskusji naukowych. Krytycy pomiaru w naukach spolecznych i odpo-
wiadaj4cej im praktyce byli przekonani, iLe,,wielko(ci, kt6re sig usiluje mierzy(
w tych naukach, nie s4 addytywne, tzn. nie istnieje operacja ich l4czenia, kt6ra by
odpowiadala arytmetycznej operacji dodawania"r.Zamierzalne uwazano zjawiska,
kt6rych cechy s4 addytywne. Dzigki temu moZliwe jest odwzorowanie izomorfrcz-

1 T. Pawlowski , Pojgcia i metody wspdlczesnej humanistyki, Ossolineum, Wroclaw 1977.
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ne migdzy mierzonym obiektem a dzialaniem arytmetycznym2. lednostkg miary
traktowano jako podstawowy atrybut zjawiska mierzalnego, podczas gdy wigk-
szoSi zjawisk ekonomicznych, psychologicznych i spolecznych takiej jednostki
nie ma.

Przykladem mierzalnego zjawiska w ekonomii jest wartofif i formy jej przeja-
wiania sig, takie jak ceny, koszty, dochody, wydatki. Jednostk4 miary jest jednostka
waluty. Jak jednak zmierzy1 to, co sig wydaje intuicyjnie niemierzalne i co moze
by6 przedmiotem badari marketingowych? Zjawiskami tymi mog4 byi potrzeba,
wyb6r, jakofi, postawa, opinia, sklonno6i i wiele innych. W wigkszoSci s4 to zja-
wiska zwiEzane z psychik4 czlowieka. Dlatego ekonomi5ci, zar6wno teoretycy jak

i praktycy, korzystaj4 z osi4gnigi psychologii i socjologii, gdzie zanotowano duze
postgpy w zakresie pomiaru.

3 .1 .1
Uog6lnione poiecie pomiaru
Podstawowym problemem, jaki naleLalo rozwiqza( w naukach spolecznych, bylo
malezienie zasad, kt6re przyporz4dkowywalyby liczby mierzonym cechom bada-
nych zjawisk jako6ciowych. Pocz4tkowo przestrzegano rygorystycznych zasad

anych w pomiarach frzycznych. Przedstawicielem tego kierunku byl
N.R. Campbell', kt6ry twierdzil, 2e mierzenie jest niemozliwe, gdy nie moina za-
stosowad odpowiednie go dzialania arytmetycznego.

Odej5cie od rygorystycznych zasad pomiaru jest zaslug4 S.S. Stevensaa, kt5ry
wprowadzil r62ne poziomy pominru w postaci klasyfikacji skal pomiarowych. Byl
io pierwszy krok w kierunku uog6lnienia pojgcia pomiaru. Uog6lnienie to polegalo
na zmianie interpretacji wymogu addytywnoSci. Stwierdzono, ze przyporz4dkowa-

ie liczb mierzonym cechom moZe sig opierai na r62nych wlaSciwo6ciach zbioru
: pocz4wszy od wla3ciwoSci ,,slabych", a skofczywszy na wlaSciwo(ciach

ych". Pomiar moZe byi zatem stopniowalny, co S.S. Stevens uwzglgdnllprzy
ie skal i ich klasyfikacji. Rozszerzona koncepcja pomiaru jest dziS szeroko
ana w naukach spolecznych, sk4d zostala przeniesiona do praktyki i teorii
marketingowych.

2 Stanowisko takie zajmowal m.in. K. Ajdukiewicz. Podal on nastgpuj4c4 definicjg pomiaru:

*..zmierzyl jak4S wielkoSi rodzaju P to znaczy przyporz4dkowai jej jako miarg pewn4 liczbg
nerzywistq wedle takiej zasady, kt6ra stosunki arytmetyczne migdzy liczbami rzeczywistymi

w spos6b izomorficzny na odpowiednich stosunkach f,zycznych migdzy wielkodciami
P" (J7zyk i poznanie, PWN, Warszawa 1965, s. 365).

' Definiowal on porniar jako ,,...zgodne z zasadami przyporz4dkowanie liczb cechom os6b,
zeczy, stan6w 1rrb zdnzei" (Symposium: Measurement and Its Importance for Philosophy,
.,Proceedings of the Aristotelian Society", Supplement, t. XVII, London 1940).

o S.S. Stevens, On the Theory of Scales of Measurement, ,,Science" 1946, vol.103, No. 2684,
7 June.
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wyZszy stopieri uog6lnienia pomiaru wprowadzil p. Abell5, kt6ry procedurg
pomiaru wyjasnia odwzorowaniem jednego zbioru na drugi. odwzorowanie to nie
musi byi jednoznaczne. Niejednoznaczne odwzorowanie nzywa on pomiarem
strukturalnym.

NajwyZszy stopier{ uog6lnienia pojgcia pomiaru znajdujemy w pracy R. Gru-
piriskiego6, gdzieliczb nie traktuje sig jako koniecznego I wystarcza;4cego warunku
pomiaru. uog6lnione pojgcie pomiaru opiera sig na innym :ujgcinr procesu pomiaru.
Pomiar - jak pisze M. Mazur - jest ,,...torem oddziatywar{ sluz4cych do przeno-
szenia informacji. Pocz4tkiem tego toru jest obiekt mierzony. Kofcem toru jest
czlowiek wykonuj4cy pomiar. Posrodku jest cala aparatura pomiarowa',7. wynika
st4d, Le w kaidym procesie pomiaru bior4udzial zmysly, kt6re mogq byi wzmoc-
nione instrumentem pomiarowym.

Je2eli do bezposrednich obserwacji (pomiar6w) uZywa sig narz4du wzroku, to
wrazenia wzrokowe okresla sig, stosuj4c np. takie nzwy,jak: czysty, ladny, schlud-
ny, kolorowy, wyruhny. Dla wymienionych nazw tworzy sig og6lne, abstrakcyjne
poigcie ,,estetyczny" lub ,,pigkny". To og6lne pojgcie nazywa sig uniennq, a po-
szczeg6lne slowa j4 charakteryzuj 4ce - wartoflciami zmiennej. Uog6lniona defi-
nicja pomiaru ma w6wczas - jak pisze R. Grupiriski - postai: ,,zmienn4o okres-
lonym zbiorze wartosci, zakt6rej pomocq okreslamy dan4rzecz, nazywamy miar4
tej rzeczy, natomiast czynno(,( odwzorowania danej rzeczy w jedn4 z wartosci
zmiennej - pomiarem tej rzeczy".

Ku2dy czlowiek, przy uLyciujedynie zmysl6w, dokonuje pomiar6w, orzekajEc
o sobie (lub innych) , 2e ma siln4 potrzeb g, zlE opinig. wysok4 wydajnosi itp. Abs-
trakcyjne pojgcia potrzeby, opinii, wydajnosci s4 wlasnie miarami (zmiennyml). za
ich pomoc4 okresla sig mierzone zjawiska. zmienne te mog4 byi wyrazon e za po-
mocqr62nych wartosci, r62nychjednostek miary. Na przyklad zmiennymi okre6la-
jEcymi pozytywny stosunek odbiorcy reklamy do emitowanego filmu reklamowego
mog4 by6 takie kategorie, jak podniecenie, uniesienie, wzruszenie, pobudzenie czy
teL entuzjazm. Do pomiaru za pomocq. podobnych zmiennych a|ywa sig czgsto
w Stanach zjednoczonych instrumentu zwanego monitorem emocjonalnego pobu-
dzenia (warmth monitor), kt6rego zastosowanie przedstawiono w przykladzie 3.1.

PrzykJad 3.1 pokazuje, ze jest mozliwy pomiar w sensie og6lnym, gdzie sto-
sunek (reakcjg) do ogl4danego filmu reklamowego, a raczej jego tresci, moZna
mierzy( zapomoc4zmiennej ,,stopieri pobudzenia" lub ,,rodzaj pobudzenia". Nato-
miast wartosci zmiennej (od braku pobudzenia po silne wzruszenie) pozwalaj4r6l-
nicowai ten pomiar.

s P. Abell, Modele w socjologii, pWN, Warszaw a 1965, s. 53-92.
6 Pomiar ,iest to taki spos6b manipulowania symbolami, w kt6rym istotne relacje migdzy

symbolami pozostajq takie same, jak relacje migdzy przedstawionymi przez te symbole rzeczarnl" (Opis
statystyczny w badaniach prawolnawclych, wydawnictwo prawnicze; warszawa l9g1).

7 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, pIW, Warszawa 19j6, s.92.

76



Edurg
to nie
brem

. Gru-
runku
niaru.
zeno-
u jest
tynika

zmoc-

ku, to
:hlud-
icyjne
a po-
r defi-
rkre(-
miar4
utoSci

:kaj4c
Abs-

n). Za
za po-
reSla-
)wego
ie czy
;zesto
pobu-
)  3 . L
e sto-
nozna
Nato-
qr52-

3.1

Zastosowanie
ich udzialu w

iloSciowych

liczb w pomiarach ma jednak d.ulo zalet. D4Zy sig do zwigksze-
badaniach marketingow y ch. Liczby umoZliwiaj 4 zastosowanie
i wyeliminowanie nadmiernej subiektywno6ci.

MONITOR EMOCJONALNEGO POBUDZENIA

Monitor sktada sig z czterech czq6ci odpowiadajqcych wartodciom zmiennej
"pobudzenie emocjonalne". Warto5ci te tworzq czteroprzedziafowq skalg: brak po-
budzenia, reakcja neutralna, ciepte przyjgcie, silne wzruszenie (prowadz4ce az do
zawilgocenia powiek). Respondent, oglqdajqc telewizyjne filmy reklamowe (com-
mercials), rysuje linig. Linia odchyla sig w lewo lub w prawo w zalezno6ci od stopnia
pobudzenia respondenta oglqdanymi filmami reklamowymi , przy czym respondenci
powinni sig kierowa6 odczuciem, a nie racjonalnymi ocenami tego, czy film jest do-
bry, czy zty. Gdy oglqdany film sig koriczy, respondent rysuje poziom4 linig rozgra-
niczaj4cq. Ponadto respondenci sq pouczeni o tym, aby zachowac stal4 szybko6d
kre6lenia krzywej oraz nie odrywa6 wzroku od oglqdanego filmu. Doriwiadczenia
wynikajqce z setek zastosowari monitora wskazujq na latwo6i zastosowania i zro-
zumienia tej metody przez respondent6w. Na rysunku pokazano linig ilustruj4cq re-
akcje emocjonalne hipotetycznego respondenta oglqdajEcego dwa filmy reklamo-
we: firmy Parkay oraz lirmy McDonald's.

MONITOR EMOCJONALNEGO POBUDZENIA

Brak
pobudzenia

Reakcja
neutralna

Ciepte
przyjgcie

Silne
wzruszenre

2r6dlo: D.A. Aaker, D.M. Stayman, M.R. Hagerty, Warmth in Advertising- Measurement, lmpact
and Sequence Effects,,,Journal of Consumer Research" 1986, March. s.368-369.
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3 .1 .2
Przedmiot pomiaru

Cech4 danej rzeczy jest wigc szczeg6lne wrailenie, jakie ta rzecz wywotuje
w por6wnaniu z innymi takimi samymi rzeczami.

cechy dzieli sig na jakosciowe i ilosciowe. Na przyklad nie mierzy sig danej
osoby, lecz jej cechy ilo6ciowe, takie jak wzrost, wiek, wymiary, waga, konsump-
cja, lub cechy jakoSciowe, do kt6rych moi:na zaliczy( potrzeby, motywy, postawy,
zainteresowania, sklonnosci itp. Na rysunku 3.1 podano kilka grup cech iloScio-
wych i jakoSciowych czlowieka, kt6re mog4 stanowii przedmiot pomiar6w.

Rysunek 3.1
lloSciowe i jakosciowe cechy czlowieka, kt6re mogq stanowi6 przedmiot pomiar6w
w badaniach marketingowych

Waga
Wiek
Wymiary
WielkoSi kon-
sumpcji
Wzrost
Potrzeby
Iizyczne

Fale m6zgo-
WE
Ruch galek
ocznycn
Ruch Zrenic
ocznycn
Wrazliwo66
sk6ry
Natqzenie

Eicsu

Warto56 kon-
sumpcji
Dochody
Wydatki
Oszczqdno6ci
Posiadanie
(wtasnoSi)

Potaeby
psychiczne
Motywy
Sklonno6ci
Postawy
Opinie
Wyobrazenia
Preferencje

Wyksztalcenie
UmiejgtnoSci
Wiedza
Zaw6d
Posiadanie
(status spo-
leczny)

Do czgsciej mierzonych w badaniach cech frzycznych czlowieka nale24 wy-
miary ciala lub jego czgsci. Pomiary te sq bardzo potrzebne m.in. producentom
odzieLy i obuwia. w przykladzie 3.2 przedstawiono czgs( wynik6w badania prze-
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adzonego dla producenta obuwia. Badanie to dotyczylo charakterystyki st6p
j populacji doroslych mieszkaric6w Polski. Jest to przyklad pomiaru poSred-
poniewaz respondenci sami opisywali cechy frzyczne swoich st6p (stopy nie

nzvcznre mrerzone).

3.2

Warunkiem pomiaru jest dokladne okre6lenie obiektu (cechy) pomiaru. Ba-
uSwiadamia sobie obiekt, kt6ry ma byi poddany pomiarowi, w postaci pewnej
trukcji mySlowej, zwanej pojgciem. JeZeli obiekt ten jest dokladnie sformulo-

w jgzyku etnicznym (m6wionym lub pisanym), to pojgcie przyjmuje postai
icji. Odwzorowanie to nie jest zazwyczaj jednoznaczne - konstrukcje mySlo-

s4 bogatsze niZ odpowiadaj4ce im konstrukcje jgzykowe.

W ramach zleconego Instytutowi Uslug Marketingowych EUROTEST z Gdari-
ska badania rynku obuwia ,,AIkl' w Polsce respondentom (pr6ba losowa liczyla
631 jednostek z calego kraju) zadano kilka pytad, dzigki kt6rym mozliwa byla cha-
rakterystyka st6p mieszkaric6w Polski w opinii ich samych. Jedno z pytari miaio na
celu og6lny opis stop, a drugie - przedstawienie najbardziej kfopotliwych proble-
mow zwi4zanych ze stopami. Oto rezultaty uzyskane po podliczeniu odpowiedzi
uzyskanych od respondent6w (w %):

OGOLNY OPIS STOP
. normalne
. wysokie podbicie
. za szerokie
'wAskie
. dtugie
. masywne
.  inne

KI-OPOTY ZE STOPAMI
55 . wysokie podbicie 32
22 . pocenie sig stop 26
16 . prlaskostopie 17
1 1 . czgste b6le 10
f c ostrogi kostne I
g r inne klopoty 5
!, c nie wiem 25

Do innych klopot6w respondenci zaliczali odciski i guzy, niskie podbicie, male
(szczuple) stopy, du2e i szerokie stopy, zdzieranie sig pigt, wysoki przegub stopy itp.
Stwierdzono tez m.in., ze takie klopoty, jak pocenie siq, wysokie podbicie i czg6cio-
wo ptaskostopie, byly czg6ciej wymieniane przez u2tllkownik6w obuwia do lat 40,
a ostrogi kostne, b6le i guzy - pzez osoby w wieku starszym.

Zrodlo: Rynek obuwia ,,Alki" w Polsce, raport Instytulu Uslug Marketingowych EUROTEST,
Gdarisk, paldziernik 1 991.
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Przeprowadzenie pomiar6w w ramach badar( marketingowych wymaga zasto-
sowania dw6ch rodzaj6w definicji:

1) definicji teoretycznych,
2) definicji operacyjnych.

Definicje teoretyczne opisui4 okreslone poigcia za pomocqinnych pojg( przy-
jgtych za zrozumiale. w systemach dedukcyjnych pewne pojgcia, zwane aksjoma-
tami, przyjmuje sig bez definicji. Praktycznym ir6dtem wielu definicji s4 slowniki
i encyklopedie. w definicjach teoretycznych badacz stara sig wyrazi( istotg pojgcia.
Dobra definicja teoretyczna opisuje wazniejsze cechy danego obiektu, co pozwala
odr62nrd go od innych, podobnych obiekt6w.

Rozpatrzmy dla przykladu pojgcie popytu. Jest wiele teoretycznych definicji
tego pojgcia. Najczgsciej popyt okresla sig jako ,,zapotrzebow,anie na dane dobro,'.
Ale s4 inne definicje: ,,popyt jako zamiar kupna", ,popyt jako forma ujawniania sig
potrzeb", ,,popyt jako strumiert pieni4dza przeznaczonego na zakupy',, ,,popyt jako
ilosi towaru,kt6r4kupuj4cy s4 gotowi naby( przy danej cenie", i wiele innych. po-
pytem w rozumieniu r6znych autor6w mogq byi wigc ,,zapotrzebowanie", ,,zarniar
kupna", ,,strumief pietiqdza",,,ilodi towaru". S4 to zatem r6ine pojgcia. Badacz
czgsto staje wobec takiej niekorzystnej sytuacji.

Po przyjgciu istniej4cej lub sformulowaniu nowej definicji teoretycznej badacz
konstruuje definicie operacyjne, kt6re u6ciSlaj4 elementy zawarte w definicji teore-
tycznei. Definicja operacyjna jest tak sformulowana, aby zawierala zalecenia stuZ4-
ce porniarowl definiowanej cechy. Definicja operacyjna przemienia abstrakcyjne
pojgcia w zdarzenia. kt6re mog4 byi poddane pomiarowi.

oto teoretyczna definicja popytu Z. pawlowskiego: ,,popytem konsumpcyj-
nym na okreslone dobro nazywamy tg ilosi danego dobra, jak4 okreslona grupa
konsument6w w okreslonym odcinku czasu postanawia nabyi na rynku"8. w ten
spos6b teoretycznie zdefiniowany popyt moze byi mierzony r62nymi sposobami.
Definicja Z. Pawlowskiego jest na fyle Scisla, Le pozwala na budowg kilku definicji
operacyjnych oraz odrzucenie wielu innych, bezuLytecznych w badaniach marke-
tingowych.

w tablicy 3.1 podano przyklady definicji operacyjnych popytu zwiryanych
z defi nicj 4 teorety cznq.

Definicji operacyjnych popytu moZe byi wigcej. wielosi definicji operacyj-
nych tych samych cech moze byi ktopotliwa ze wzglgdu nar6zne mozliwe wyniki
pomiaru tego samego obiektu. w badaniach marketingowych gt6wnymi kryteriami
wyboru definicji operacyjnej sqjednak cele badania oraz koszty zastosowania od-
powiednich metod.

8 Z. Pawlowski , Ekonometria, pWN, Warszaw a 1975, s. 3ig.
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ent pomiarowy i proces pomiaru
nie jest celem samym w sobie. Stanowi on element procesu pomiaru, akt
procesu koricz4cego sig zebraniem danych surowych. Zar6wno czlowiek,

instrument pomiarowy tworzEw procesie pomiaru pewn4 calo66. Je2eli do tej
wlqczymy przedmiot pomiaru, kt6rym w badaniach marketingowych jest

j r6wnieZ czlowiek-respondent, to mo2na powiedziei, ze proces pomiaru
lnym przypadkiem procesu komunikacyjnego.

Fotwierdza to M. Mazur, okreSlaj4c pomiar jako szereg czynnoSci stuz4cych
ia danych. Na poczqtku tego procesu jest obiekt, a na koricu - czlo-

rykonuj4cy pomiar. PoSrodku znajduje sig instrument pomiarowy. Caty ten
zostal zilustrowany na rysunku 3.2.

procesu pomiaru

f@-rql [T"ldce b I
t l
V V

Sygnaf-noSnik

3.2

Kanal komunikacyjny
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Proces pomiaru sklada sig z kilku etap6w.
Na pierwszym etapie instrument pomiarowy odbiera sygnaly zawarte w mie-

rzonym obiekcie lub przez niego emitowane. Pomiar jest mozliwy po uprzedniej ln-
terwencji instrumentu w mierzony obiekt. Interwencja ta moLe przyjmowa( r6hne
formy: od zniszczenia mierzonego obiektu aL po niezauwa2alne efekty. Interwencja
jest zr6dlem blgdu pomiaru, niezaleilnie od tego, czy jest to instrument konwencjo-
nalny, czy mechaniczny. Interweniuj4cy instrument lub osoba prowadz}ca pomiar
zawsze powoduje zmiang wyniku pomiaru niezaleznie od jakoSci instrumentu po-
miarowego. Mierzy sig zatem cechy obiektu, kt6re ulegly j:u| zmianie pod wply-
wem interwencji. Mierzy sig wigc nie to, co sig chce zmierzyi. Respondent poddany
pomiarowi kwestionariuszowemu w formie wywiadu osobistego lub rozmowy, za-
nim udzieli odpowiedzi, jest w pewien spos6b wytr4cony z r6wnowagi przez zada-
ne pytania i wyb6r okreSlonych przezbadacza mozliwo6ci w ramach skonstruowa-
nej skali odpowiedzi. wytr4cenie z r6wnowagi nastgpuje r6wnteL przez sam fakt
pomiaru. Nie ma jednak pomiaru bez wigkszej lub mniejszej interwencji
w mierzony obiekt. Ujemne skutki interwencji mozna tylko zmniej szy( przez pra-
widlowe skonstruowanie instrumentu pomiarowego oraz prawidlowe przeprowa-
dzenie pomiaru.

Na drugim etapie instrument pomiarowy zamienia odebrane sygnaly na sygna-
ly-nosniki (dane), kt6re s4 odbierane przez zmysly prowadz4cego pomiar. Spos6b
tej transformacji jest r62ny w zaleilno(ci od rodzaju instrumentu pomiarowego
i formy pomiaru. Gdy obiektem jest czlowiek, instrument moze miei znaczenie po-
mocnicze, np. stosowanie instrukcji podczas wywiadu poglgbionego, niestandary-
zowanego.

Na trzecim etapie prowadz4cy pomiar odbiera wskazania instrumentu pomia-
rowego i po uprzedniej analizie zebranych danych przeksztalcaje w informacje.

Przestrzefi oddzielaj4ca czlowieka prowadz4cego pomiar od obiektu pomiaru
nazywa sig kanalem komunikacyjnyrn. w wgilszym znaczeniu funkcjg kanal6w
komunikacyjnych spetniaj4 srodki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)
oraz inne sposoby przekaztt (poczta, dostarczanie przez gortc6w, telefon, telegraf,
siei sprzedaZy, miejsce og6lnie dostgpne itd.). Srodki przekazu nie s4 potrzebne
w6wczas, gdy obiekt pomiaru znajduje sig w bezposrednim zasiggu prowadz4cego
pomiar.

Kanal komunikacyjny jest czynnikiemformujqcym pomiar, st4d wywodzi sig
okreslenie ,,forma pomialu". Stosowany w pomiarze Srodek lub spos6b przekazu
danych decyduje bowiem o zastosowaniu okreslonych metod pomiaru. wyb6r ka-
natu komunikacyjnego wplywa r6wnieZ istotnie na wyb6r i zaprojektowanie instru-
mentu pomiarowego. Rozr6znienie form i metod pomiaru ma wigc znaczenie prak-
tyczne.

Instrument pomiarowy zwigkszyl precyzjg i zasigg zmysl6w czlowieka, obiek-
tywizuj4c naturalny spos6b pomiaru za pomoc4 zmysl6w. zmysly bior4 udzial
w kazdym procesie pomiaru bez wzglgdu na zastosowanie instrumentu sztucznego.
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punkt widzenia stal sig przyczynq uog6lnienia pojgcia pomiaru. Jeileli do zbie-
danych rtzywa sig gl6wnie zmysl6w, zwlaszcza wzroku, to taki pomiar okre-

sig mianem obserwacji, pozyskiwania danych ze ir6del wt6rnych, degustacji
Ujgte w tablicy 2.3 sztuczne instrumenty konwencjonalne s4 podstawowymi in-

ntami w badaniach marketingowych.
Coraz czg(ciej w badaniach marketingowych s4 stosowane instrumenty me-
iczne, takie jak wizometry, psychogalwanometry, specjalne kamery filmowe,

. WigkszoSi z nich pokazuje wyniki pomiar6w za pomocq wskaZnik6w
ych (komputery, projektory), wskaZnik6w cyfrowych, Swiatel kontrolno-

izacyjnych.
Wyniki pomiar6w wykonywanych za pomoc4 instrument6w mechanicznych

wydaj4 sig niczym nadzwyczajnym. Nie wszyscy natomiast udwiadamiaj4 so-
2e podobnymi instrumentami s4 takie instrumenty konwencjonalne, jak kwe-

iusz, test czy dziennik. Respondent poddany pomiarowi za pomoc4 testu od-
iada na wiele pytari, a za odpowiedzi otrzymuje pewn4liczbg punkt6w. Punkty
icza sig zgodnie z przyjgtymi regulami i otrzymuje sig jednq liczbg opisuj4c4

stopier( niechgci do nowego produktu. JeZeli badacz przestrzega zasad poslugi-
ia sig testem, to instrument ten mozna por6wnai do wagi strzalkowej. Wynik

sig automatycznie, ale nie na tarczy,lecz we wlaSciwej rubryce.
Podstawowym warunkiem prawidlowej konstrukcji instrumentu, zwlaszcza

jonalnego, jest dostosowanie odpowiednich skal do instrumentu oraz in'
do tych skal. Czynno1( tg nazywa sig cechowaniem instntmentu. Instru-

pomiarowy wart jest co najwyZej tyle, ile jest warta skala, wedlug kt6rej in-
jest cechowany. Konstruowanie instrumentu pomiarowego musi by( za-

poprzedzone konstruowaniem odpowiednich skal, w zaleino(ci od
lowanych pytan lub innych bodfc6w. Nieprzestrzeganie warunk6w budowy

nt6w pomiarowych prowadzi zwykle do popelnienia blgd6w i obnizenia
noSci badania.

omy i wiarygodno6c pomiaru

zale2noSci od rodzaju symboli (liczby, znaki, nazwy) i sposobu ich przypo-
nia cechom mierzonych obiekt6w wyr62nia sig cztery poziomy pomiaru.
pomiaru s1wyznaczone przez zastosowane skale pomiarowe: nominalnq,

ele
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b6r
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b o I
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porz4dkowa, przedzialow4 i stosunkow4. Skale te zestawiono w tablicy 3.2, gdzie
podano r6wnie? ich charakterystyki. Kolejnosi skal podanych w tablicy jest nie-
przypadkowa.Poczqwszy od skali nominalnej, a skofczywszy na stosunkowej, za-
sady pomiaru sE coraz bardziej rygorystyczne i wymagaj 4 coraz bardziej skompli-
kowanych dzialafi arytmetycznych.

Tablica 3.2
Skale pomiarowe

3.2.1
Poziomy pomiaru
Poziomy pomiaru same w sobie tworzq skalg kumulatywn4. KaLdy wylszy poziom
pomiaru ma wlasciwosci pomiar6w nizszych stopni. skala porz4dkowa ma wlasci-
wo6ci skali nominalnej i ponadto mozliwoSi porz4dkowania. Skala przedzialowa
ma wlaSciwo5ci skali porz4dkowej i jednostkg miary. Skala stosunkowa ma wlaSci-
wosci skali przedzialowej i ponadto absolutny punkt zerowy. Kumulatywnofi ozna-
cza, 2e zawsze dla danego poziomu pomiaru molna ulywal metod stosowanych
w analizie danych otrzymanych z pomiar6w nariLszychpoziomach. Nalezy jednak

Nominalna

Porz4dkowa

Przedzialo-
wa

Stosunkowa

stwierdzenie r6wno-
Sci i r62no3ci

stwierdzenie r6wno-
Sci, r62no6ci, wigk-
szo6ci i mniejszo-
Sci

stwierdzenie r6wno-
6ci przedzial6w
i r6wnoSci r62nic

stwierdzenie r6wno-
Sci stosunk6w mig-
dzy wartoSciami
skali

klasyfi kacj a dwudzielna
klasyfikacj a wielodzielna
numeracja pozycji (grup)

nie uporz4dkowanych

numeracja pozycji (grup)
uporz4dkowanych

rangi (pozycja na rynku,
miary postaw, prefe-
rencje)

temperatury (C, R, F)
daty kalendarza
miary postaw
skale Thurstone'a
indeksy

temperatura (K)
cechy rzeczy
wartoSi
c echy frzy czne czlowieka

liczebno6ci i proporcje
frakcje i procenty
dominanta
wskaZniki (stosunki)
testy nieparametryczne

mediana
centyle, decyle, kwantyle
korelacja rangowa
testy nieparametryczne

Srednia arytmetyczna
wariancja
odchylenie standardowe
stosunki korelacyjne
testy nieparametryczne
testy parametryczne

Srednia geometryczna
Srednia harmoniczna
wsp6lczynnik zmienno6ci
testy nieparametryczne
testy parametryczne

(o)

(r)

(o)

(r)

(o)

(r)

(o)

(D

]

I
I
l
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ai metody przeznaczone dla wlaSciwego poziomu pomiaru, poniewaz w in-
razie ffaci sig informacje.

Czynno6i odwzorowania mierzonej cechy za pomoc4 wybranej skali nazywa
skalowaniem.

Skale pomiarowe nalezy odr62ni(, od instrumentu pomiarowego. Skale s4
rzeczywisto6ci skladnikiem konstrukcji instrumentu pomiarowego, a nie samym

m. Stopieri, w jakim skale odzwierciedlaj4 rzeczywiste cechy, jest kry-
m ich podzialu na cztery typy.

Srur,r NOMINALNE. Stanowi4 one najnizszy typ skali pomiarowej, poniewaz
jedynie na stwierdzenie r6zno6ci lub r6wno5ci mierzonych cech. Podsta-

przyporz4dkowania s4 jakoSciowe, a nie ilo5ciowe cechy zjawisk. Jezeli pomia-
,i poddaje sig pewn4 grupg ludzi ze wzglgdu na cechg -ple(", to cesze tej mozna

na skali jeden z trzech symboli pokazanych na rysunku 3.3.

3.3
odzwierciedlajqce cechg,,ple6" na skali nominalnej

Podane na skali symbole odzwierciedlaj4 jedynie fakt rczr62nienia migdzy
a kobiet4. Jest to przyklad klasyfikacji dwudzielnej. Podczas budowy

nominalnej dokonuje sig jednoczeSnie klasyfikacji mierzonej cechy.
Oto przyklady cechowania kwestionariusza wedtug skal nominalnych aher-

(z klasyfikacj4 dwudzieln4) wybrane z r6iLnych, zastosowanych w prak-
kwestionariuszy ankietowych":

' Czg# przyklad6w pochodzi z opracowanego przez S.J. Paliwodg kwestionariusza ,,Survey of
Relationships Between UK-based Companies and Polish Enterprises" w University of Bradford

Centre oraz pracy M. Rydla, Tworzenie obrazu marki w koncepcjach promocji eksportu

nzlom
plaSci-
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rla5ci-
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ranych
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,fl,*:r,, Czy kupowaf(-a) Pan(-i) juz jakiekolwiek licencje w polsce?
(proszg zaznaczyt, wla6ciwq odpowiedl znakiem x)
1 t r  T A K
2 J  N I E

:F1 ,,:l COzie zostal zarejestrowany Wasz znak firmowy?
1 tr W KRAJU
2 r ZA GRAN|CA

Skale nominalne niealternatywne (z klasyfikacj4 wielodzielne majq co naj-
mniej trzy klasy. Szczeg6ln4 cech4 tej skali - w odr6znieniu od skal porz4dko-
wych i przedzialowych - jest dowolna kolejno66 klas (permutacja p,= n!). Jedy-
nym warunkiem jest jednoznacznofi klasyfikacji. Klasyfikacja jednoznaczna jest
r6wnoczesnie wyczerpuj4ca (obejmuje wszystkie przypadki) i rozl4czna, gdzie La-
den przypadek nie mo2e sig znalet( jednoczesnie w dw6ch lub wigcej klasach.
Spelnienie tego warunku jest tak2e koniecznym wymogiem zastosowania metod
statystycznych do analizy danych z pomiaru nominalnego.

oto fragmenty kwestionariuszy ankietowych wycechowanych wedlug skal no-
minalnych niealternatywnych :

.p1.1'' ..16L1"no innego stalego elementu promocji poza znakiem firmowym uzywa wasza
tirma?
.I tr SYMBOL
2 A LOGOTYP
3 D KOLOR
4 tr SLOGAN
5 tr INNY (proszg podai jaki)

P.2 Klory z podanych czynnikow zadecydowal o wyborze przez pana(-iq) hotelu
Marina?
1 D REKLAMA ZEWNETRZNA
2 J BLISKOSC MORZA
3 O CENA
4 tr WYGLAD HOTELU

5 O POLECENIE HOTELUPRZEZ INNYCH
6 tr REKLAMA RADIOWA LUB TV
7 tr BASEN PI-YWACKI
8 B INFORMACJA TURYSTYCZNA

I tr INNE CZYNNIKI (jakie?)

Kwantyfikacja danych zebranych za pomoc4 skal nominalnych polega na li-
czenit, a nie na mierzeniu. operacje arytmetyczne mog4 by( przeprowadzane na

towar6w prlemystowych ze szcrygdlnym uwzglgdnieniem statkbw, ,,Zeszyty Naukowe Wydzialu
Ekonomiki Transportu. Ekonomika Handlu Zagranicznego", UG, Gdafisk 1980.

86



)o naj-
z4dko-
. Jedy-
na jest
zie 2a-
lasach.
metod

hotel

NYCH

hzliczaria, ale nie naliczbach arbitralnie przyporzEdkowanych danym kla-
(np. mgilczyini - 0, kobiety - l). Liczby w tym ostatnim przypadku petni4
:jg nanvy danej klasy. Do analizy danych z pomiaru nominalnego stosuje sig

je, odsetki, stopy, tempo wzrostu i inne wskaZniki.

Srul-B poRZADKown. Skale porz4dkowe umoZliwiaj4 nie tylko odwzorowa-
r6wno6ci i r62noSci, lecz takhe uporzqdkowanie mierzonych cech. Tutaj, po-
ie jak przy pomiarze nominalnym, klasyfikuje sig mierzone cechy, ale ponadto

Lje sig je wedlug relacji ,,wigkszy-mniejszy", ,,si1ny-slaby", ,,milo4tLo"
z dan4 cechq. Nie jeste(my w stanie dokladnie okreSlii natgZenia cechy.

4c pomiarowi np. okre6lon4 grupg ladzi ze wzglgdu na cechg ,,pozycja spo-
rodzin", moilna wprowadzii nastgpuj4ce klasy (przedziaty)

i porz4dkowej: ,,wylsza", ,,wylsza Srednia", ,,Srednia", ,,nii:sza 6rednia", ,,niz-
". Mozna ten pomiar ograniczy(, do trzech klas: ,,wyzsza", ,,Srednia", ,,niisza",
w6wczas wyniki dajq mniej informacji.
Na przyklad badania pozycji spoleczno-ekonomicznej rodzin we Wsp6lnocie

skiej byly ju| prowadzone w latach osiemdziesi4tych w celu unifikacji po-

3.4
warianty grup spoteczno-ekonomicznych

francuskim w 1990 roku

Y- Mrbeau, Towatds a Pan-European Economic Status Scale, ,-Muketing md Reseilch
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szczeg6lnych grup spolecznych w ramach jednej skali porz4dkowej. Skala taka zo-
stala utworzona dzigki danym uzyskanym z pomiaru stanu posiadania okreslonego
koszyka d6br konsumpcyjnych trwalego uZytku. Na rysunku 3.4 przedstawiono
dwa warianty takiej skali w spoleczefistwie francuskim w 1990 roku. w sklad
wspomnianego koszyka weszlo 7 produkt6w: telefon, jeden samoch6d, radio samo-
chodowe, karta kredytowa, zmywarka do naczyrt kuchennych, kilka samochod6w,
komputer.

Pomiar porz4dkowy nie daje informacji o wielkosci kolejnych r6hnic migdzy
przedzialami. wiadomo, 2e A jest wigksze od B, ale nie wiadomo, o ile jest wigk-
sze. Nie moina powiedziei, ze nier6wno# (A - B) > (c - D) jest prawdziwa. ob-
rantje to ponizszy schemat, z kt6rego wynika, Le nie mohna dodawai i odejmowai
odleglo3ci na skali porz4dkowej:

Przyczynliest brak jednostki miary. Dzialania arytrnetyczne mozna przepro-
wadza( w bardzo ograniczonym zakresie, np. AD = AB + nc +eD. Nie mozna jed-
nak por6wnywai odleglosci AB i cD. przeksztalcaj}c relacje porz4dkowe w liczby,
nie mozna na nich wykonywa6 dziala:/. arytmetycznych. Mozna natomiast zastoso-
wai relacje ,,mniejszy nil" orv,,wigkszy niZ".

skale porz4dkowe mai4 duze zastosowanie w badaniach marketingowych, po-
niewu2 stu24 gl6wnie do pomiaru preferencji i postaw nabywc6wr0. wyroznla sig
nastgpuj4ce rodzaje skal porz4dkowych ze wzglgdl na r6hnice w ich konstrukcji
iprzeznaczenit:

1) skale jednobiegunowe,
2) skale dwubiegunowe,
3) skale stopniowe,
4) skale ci4gle.

Klasyfikacja skal porz4dkowych nie jest krasyfikaci4rozlqcznq, poniewui za-
r6wno skale stopniowe, jak i ciryle mog4 by6 skalami jednobiegunowymi lub dwu-
biegunowymi, co ilustruje rysunek 3.5.

Budowa skali jednobiegunowej polega na tym, ie przy danym jednym biegu-
nie, drugi biegun jest jego negaci4, pr:zez co ten drugi zostaje z g6ry okreSlony.
Schemat tej skali jest nastgpuj4cy:

I biegun ll  biegun

r0 R6zne odmiany skal porz4dkowych stu24ce do tego celu zostan4 om6wione w koricowej czg6ci
rozdzraht.

88



nego
riono
sklad

L ZO-

amo-
d6w,

igdzy
rigk-
. ob-
owai

epro-
ajed-
rczby,
ITOSO-

h, po-

ia sig

rukcji

I biegun

skal porzqdkowych

Konstrukcja skali dwubiegunowej polega na tym, 2e drugi biegun skali nie jest
y. Drugi biegun jest zwykle przeciwieristwem, ale nie negacj4. Oto sche-

tej skali:

l l  biegun

Skale stopniowe s4 zbudowane w ten spos6b, Le - nezaleLnie od rodzaj6w
- sq podzielone na kilka stopni w formie przedzial6w. W praktyce od-

odleglo6ci nie s4 r6wne. Jednak podczas cechowania instrumentu
rje sig je jako r6wne. Wida6 to na rysunku 3.6.

skale porzqdkowe opisane liczbowo i werbalnie

Nie mozna powiedzied, ze odleglo3i migdzy cech4 ,,Sredni" i ,,mily" jest taka
jak migdzy cechami ,d\Zy" i ,,Sredni", chocia:Z w kwestionariuszu odleglo6ci

rysuje sig jako jednakowe. Ma to na celu m.in. niesugerowanie respondentowi
wyboru na skali.

Skale ci4gle nie maj4 wyodrgbnionych stopni. Stanowi4 one pewne continuum
stopnia najwyzszego do najni2szego lub na odwr6t. Przykladem frzycznymta-

i skali jest widmo ci4gle widzialnego Swiatla bialego. Oto schemat skali ci4glej:

3.6
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Dalej podajemy ftzy fragmenty kwestionariuszy ankietowych wycechowanych
wedtug skal porz4dkowych. Dwa pierwsze to skale stopniowe jednobiegunowe,
atrzeci - skala stopniowa dwubiegunowa.

g*.,,.;' CtV Wasze przedsigbiorstwo bytoby zainteresowane utworzeniem spotki z przed-
sigbiorstwem paristwowym w Polsce, z maksymalnym udziatem wlasnym 49%?
(proszg oznaczyt, wla5ciwy przedzial znakiem x)

Bardzo
zainteresowane

W ogole
nie zainteresowane

jakimkolwiek Srodku masowego'F*;.: .laX czgsto spotyka Pan(-i) nazwg ,,Centromor'' w
pzekazu?
1 tr CO TYDZIEN
2 a CO M|ES|AC
3 O  2 4 R A Z Y W R O K U
4 tr MNIEJ NIZ RAZ W ROKU
5 tr NIGDY NIE SPOTYKAM

.Pl$,.l Jaka rolg odgrywa Polska w dlugookresowych planach handlowych Waszej firmy?
1 tr BARDZO DUZA
2 D DUZA
3 tr ANr DUZA, ANt MAI_A
4 tr MAI_A
5 o BARDZO MALA

Do analizy danych otrzymanych z pomiaru porz4dkowego mozna stosowai
dominantg i mediang, ale nie moina obliczy( np. 6redniej arytmetycznej. Narzg-
dziami slu24cymi do weryfikacji hipotez zwi4zarrych z pomiarami nominalnym
i porz4dkowym s4 statystyczne testy nieparametryczne.

Sr.lr-n PRIZF,DZIALDWE. Skale przedzialow e (int e rw al ow e lab j e dno s tkow e)
pozwalaj4 osi4gn4i wyLszy poziom pomiaru w por6wnaniu ze skalami porz4dko-
wymi. Umo2liwiaj4 one stwierdzenie nie tylko relacji mniejszoSci i wigkszo6ci,
lecz takhe r6wnosci odstgp6w migdzy przedzialami skali. w tym przypadku mozna
aiywa( terminu ,,pomiar" w Scislym znaczeniu ze wzglgdtt na to, Le okreslenie
r6wnosci migdzy mierzonymi cechami jest mozliwe dzigki przyjgtejjednostce mia-
ry i przyjgtemu umownie punktowi zerowemu. stosunek migdzy dwoma dowolny-
mi przedzialami jest rnezaleLny od jednostki miary i punktu zerowego.

Przykladami skal przedzialowych s4 skale temperatur Celsjusza, Fahrenheita
i R6aumura. Maj4 one r62ne, ustalone arbitralnie, punkty zerowe i jednostki miary.
Podobne wlaSciwo6ci pomiarowe maj4 daty kalendarza.
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Oto przyklad cechowania kwestionariusza wedtug skali przedzialowej :

W kt6rym roku zamierza Pan(-i) zast4pii sw6j dotychczasowy samochod nowym
modelem?
1 tr 2001
2 J 2002
3 U 2003
4 t r
5 tr NIE WIEM

TAarza sig bardzo czgsto w badaniach marketingowych, 2e skale porz4dkowe
je sig jako przedzialowe, czyli pr6buje sig mierzy( cechy, kt6re nie maj4 jed-
i miary. Przy konstruowaniu tych skal zaklada sig, ze r62ntce migdzy s4sied-
klasami s4 r6wne. Przykladem moLe by( pomiar nastawienia respondenta

okreSlonego Srodka reklamy przez przyporzEdkowanie jednej z wymie-
wartoSci:

o zdecydowanie pozytywne,
o pozytywne,
o raczej pozytywne,
o obojgtne,
o taczej negatywne,
. negatywne,
o zdecydowanie negatywne.

Nie mozna ttvierdzif, ze odleglo6ci migdzy tymi przedziatami s4 r6wne, po-
mierzona cecha nie ma jednostki nti-y. Wielu badaczy traktuje dane uzy-

z pomiaru porz4dkowego jako dane z pomiaru przedziatowego i stosuje
metody statystyczne przeznaczone do analizy danych uzyskanych z po-

przedzialowego. Takie postgpowanie moze byi usprawiedliwione, gdy ba-
wykaze, 2e r62nice migdzy przedzialami s4 tak niewielkie, iz nie wptynie to

obnizenie poprawno6ci wynik6w analizy.
Zastosowanie skali przedzialowej w pomiarach daje rzeczywi(cie ilofciowe
. Do ich analizy mo2na zastosowai szeroki zakres metod statystyki opisowej

jnej. Z arsenatu tej ostatniej mozna juz stosowai testy parametryczne.
Poza wszystkimi metodami stosowanymi w odniesieniu do dotychczas om6-

h skal, tutaj mozna takze zastosowai Sredniqarytmetyczn4, odchylenie stan-

, wsp6lczynniki korelacji oraz niekt6re inne metody statystyczne uzywane
badaniach marketingowych. Do analizy danych z pomiaru przedzialowego nie

y natomiast stosowai takich statystyk, jak Srednia geometryczna, Srednia har-
a czy teZ wsp6lczynniki zmienno5ci (wariancji).

Sxl,r-n STosuNKowE. Skale stosunkowe, nazywane r6wniez skalami propor-
I lub ilorazowymi, umoiliwiaj4 dokonywanie pomiar6w na najwyilszym
Jest to mozliwe dzigki istnieniu stalego, naturalnego punktu zerowego
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i naturalnej jednostki miarytr. Jednostka taka jest przyjgtapowszechnie i stosowana
wielokrotnie, daj}c takie same wyniki. Na przyklad dtugodi mierzy sig w mefrach,
cigi--. w gramach, temperaturg absolutn4 w kelwinach, doch6d w jednostkach wa-
luty. w skalach stosunkowych relacja kazdych dw6ch punkt6w na skali jest nieza-
lezna od jednostki miary.

oto przyklad cechowania kwestionariusza wedlug skali stosunkowej:

:P,i,,,,' tte procent calo5ci wymiany zagranicznej Waszej firmy stanowi wymiana za posred-
nictwem krajow trzecich?

100-81% 80-61% 6041% 40_21% 20_10/"

Na skali stosunkowej moLna por6wnywai pomiary, obliczajqc ich stosunek.
Mozna twierdzie,2e jeden pomiar jest kilka razy wigkszv od drugiego, co nie bylo
dozwolone na skali przedzialowej. za pomoc4 skali stosunkowej moina mierzy( ta-
kie cechy, jak wielkosi sprzedaiy,adzial w danym rynku, liczbanabywc6w, koszty,
a nawet standaryzowane postawy nabywc6w. Dane uzyskane z pomiaru stosunko-
wego mogq byi analizowane za pomoc4 wszystkich dostgpnych metod statystyki
opisowej i indukcyjnej.

3.2.2
WiarygodnoSc pomiaru
Decydenci mog4 sig postugiwai wynikami pomiar6w w badaniach marketingo-
wych w6wczas, gdy wyniki te zasluguj4 na zaufanie. S4 dwa aspekty wiarygodno-
sci pomiaru: rzetelnosi i trafnosi. Dotycz4one instrument6w pomiarowych.

Instrument dajewyniki trafne, gdy mierzy sig tg cechg, kt6r4 chce sig zmie-
rzyi. wyniki trafne s4 pozbawione blgdtw systematycznych.lnstrument daje wyni-
ki rzetelne, gdy przez powt6rzenie pomiaru w tych samych warunkach otrzymuje
sig ten sam rezultat. wyniki rzetelne sq pozbawione blgdhw przypadkowycft. Na ry-
sunku 3.7 zilustrowano cztery gl6wne kombinacje blgd6w systematycznych i przy-
padkowych:

1) pomiary trafne i rzetelne, kt6rych rezultatem s4 male blgdy systematyczne
i przypadkowe; wyniki badania bgd4 zgodne z celami badania;

2) pomiary trafne, ale nierzetelne, kt6rych rezultatem s4 male blgdy systema-
tyczne oraz powa2ne blgdy przypadkowe; ze wzglgdl na to, Le mala rze-
telnodi zmniqsza trafnosi pomiaru, wyniki nie zapewniaj4 osi4gnigcia ce-
lu badania;

t, Niekt6rzy autorzy nie przypisuj4 skalom stosunkowym naturalnej jednostki miary.
Wyodrgbniaj4 w6wczas dodatkowo wyiLszy rodzaj skali - skalg absolutnq.
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I o: P.L. Akeck, R.B. Setde, The Suruey Reteurth Handbook, R.D. Irwin,

Homewood 1985

3) pomiary rzetelne, ale nietrafne, dajqce male blgdy przypadkowe oraz po-
waLne blgdy systematyczne; rezultaL takich pomiar6w nie zawsze przekre-
Sla wytyczony cell

4) pomiary nierzetelne i nietrafne dajqce blgdy zar6wno przypadkowe, jak
i systematyczne; rezultat takich pomiar6w jest calkowicie nieprzydatny
z punktu widzenia celu badania.

Stopied rzetelnoSci i trafnoSci pomiaru moina zmierzyC W badaniach marke-
ych pomiar ten jest czgsto zaniedbywany. Brak okreSlenia stopnia wiarygod-

i danego pomiaru moileby1 ptzyczyn1podjgcia blgdnych decyzji. Opracowano
metody oceny zar6wno rzetelnoSci, jak i trafno6ci pomiaru.

Rznrnr,uoSi povrrlnu. Wym6g rzetelnoScidotyczy dokladnoSci i konse-
metod szacowania rzetelnoSciji pomiaru danej cechy. Znanych jest wiele

ru12. Oto cztery najbardziej znane.

Metody szacowania rzetelno6ci i trafno6ci pomiaru opisuj4 m.in. M. Choynowski, Problemy
ii matematycznej, pod red. J. Kozieleckiego, PWN, Warszawa 1911, s. 84-115 oraz

usson, Wprowad.zenie do teorii testdw, PWN, Warszawa 1981, cz. II i ilI.
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Metoda powtarzanin pomiaru. Metoda polega na powt6rzeniu pomiaru zapo-
moc4 tego samego instrumentu w moZliwie tych samych warunkach. Wyniki po-
miar6w s4 por6wnywane punkt po punkcie, daj4c pewien stopief korelacji, zwany
wspdtczynnikiem rzetelno.(cl. Wsp6lczynnik ten powinien wynosii co najmniej
0,8G-0,90. Im wigksze s4 r6znice mrydzy por6wnywanymi pomiarami, tym mniej-
sza jest rzetelno6i pomiaru. Metoda ta ma kilka wad. Po pierwsze, niekt6re cechy
mog4 byi mierzone tylko jeden taz, np. jakakolwiek pierwsza, niepowtarzalna re-
akcja czlowieka - reakcja na nowy produkt czy reakcja na nowe opakowanie. Po
drugie, powt6rny pomiar powoduje zmiang wynik6w uzyskanych w pomiarze
pierwszym, np. respondent moZe okazywa( niezadowolenie, brak zainteresowania,
dawai te same odpowiedzi jak przy pierwszym pomiarze.

Metoda pomiardw rfwnoleglych. Wymaga ona budowy dw6ch r6wnowaz-
nych instrument6w pomiarowych, za kt6rych pomoc4 przeprowadza sig pomiar
w pewnym odstgpie czasu. Wyniki pomiar6w por6wnuje sig tak samo, jak w pierw-
szej metodzie. Otrzymany wskaZnik nazywa sig wspdlczynnikiem rfwnowa|nofci.
Wadami metody sq wyb6r czasu migdzy kolejnymi pomiarami, budowa dw6ch
ekwiwalentnych instrument6w oraz dodatkowe koszty.

Metoda polfwkowa. Zgodnie z t4metodE,,przepolawia sig" losowo dany in-
strument. ZwykJe oddziela sig pozycje o numerach parzystych od pozycji nieparzy-
stych. Otrzymane pol6wki traktuje sig jako oddzielne instrumenty. Dalej postgpuje
sig tak samo, jak w dw6ch pierwszych metodach. Niski wsp6lczynnik korelacji
oznacza, 2e dany instrument jest niesp6jny - wszystkie pozycje instrumentu nie
mierzqdanej cechy w tym samym stopniu. Wymaga sig, aby w danym instrumencie
bylo co najmniej od 16 do 20 pozycji.

Metoda pol6wkowa mierzy przede wszystkim wewngtrzn4 sp6jno56 instru-
mentu. Wynik tego pomiaru zaleLy gl6wnie od sposobu, w jaki poszczeg6lne pozy-
cje instrumentu zostaly podzielone (losowo, parzy1cie lub nieparzyScie itp.). Popu-
larn4 metod4 ulatwiaj4c4 ten pomiar jest wsp6tczynnik alfa, zwany wsp6lczynni-
kiem Cronbacha, kt6ry jest wynikiem Srednim otrzymanym ze wszystkich
mo2liwych wsp6lczynnik6w korelacji obliczonych dla r62nych wersji pol6wko-
wych danego instrumentu. Wsp6lczynnik alfa przyjmuje warto6ci od 0 do 1, ale do-
piero wartoSci powyZej 0,6 Swiadczq o wysokiej rzetelnoSci. W przykladzie 3.3
zilustrowano rLycie wsp6lczynnika alfa w przypadku zastosowania skal pomiaro-
wych zloZonych z wielu pozycji.

Metoda Kudera-Richardsona, Opiera sig ona na zaloileriu, ze instrument
moina podzielii na tyle czg(ci, ile jest w nim pozycji, czylizada{lub pytar(. Kailda
pozycjajest traktowana jako r6wnolegla wzglgdem pozostalych . Przy zaloileniu, Le
wszystkie pozycje maj4 jednakow4 Sredniq i jednakow4 wariancjg, Kuder i Ri-
chardson wprowadzili wiele wzor6w do ustalenia wsp6lczynnik6w rzetelno6ci po-
miaru. NajczgSciej jest stosowany wz6r dwudziesty oznaczony symbolem KRro.
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Firma The Beaumont Organization Lfd. specjalizuie sig w badaniach strate-
gicznych rynku, m.in. z zakresu reklamy. W celu pomiaru emocjonalnych reakcji na
reklamg firma zastosowala instrument (skalg) nazwany bateriq Beaumonta do po-
miaru emocji (The Beaumont Emotion Battery). Jest to zlo2ona skala wielowymia-
rowa, dzigki kt6rej respondenci mog4 uporzqdkowai ogl4danq reklamg (gl6wnie te-
lewizyjn{ wedlug o6miu emocji podstawowych (rado6ci, zgody, obawy, zaskocze-
nia, smutku, odrazy, gniewu, uprzedzenia) . Ka2da z tych emocji podstawowych
zostala opisana kilkoma (co najmniej o6mioma) lub kilkunastoma emocjami sklado-
wymi. Ogolem do dyspozycji respondent6w bylo 40 skladowych emocji uporz4dko-
wanych alfabetycznie. Oto kilka wybranych przyklad6w skal zlo2onych:

RADOSC ZGODA OBAWA SMUTEK UPRZEDZENIE
o odwaga o ciekawoS6 o lgk . rozpacz . agresja
o milo56 o milo56 o uwaga o ktopot o tch6rzostwo
o duma o rezygnacja o strach o zawi56 o cynizm
o wina o sentyment o wina o pesymizm o optymizm
o optymizm o pokora o hariba o ponuro56 o up6r

RzetelnoS6 wewngtrznej zgodno6ci zastosowanej baterii zostata obliczona
osobno dla kazdego zestawu wyznaczonego przez osiem emocji podstawowych.

Poszczeg5lne wskaZniki wynios{y odpowiednio: 0,73; 0,66; 0,63; 0,75; 0,72; 0,81;
0,79 oraz 0,85. Rezultaty te zostaly okre6lone jako satysfakcjonuj4ce w ocenie rze-
telno6ci baterii zastosowanej do pomiaru emocjonalnego nastawienia odbiorc6w re-
klamy.

216dlo: D.M. Zeitlin, R.A. Westwood, Measuring Emotional Response,,,Journal of Advertising Re-
search" 1 986, October-November, s. 3444.

Przyklad 3.3

TRaruoSi IoMIARU. TrafnoS6 pomiaru jest to dokladno1{ z jakqdany instru-
mierzy to, co ma mierzy(,13. Jest wiele rodzaj6w oceny trafnoSci pomiaru.

iej s4 stosowane cztery metody oceny trafnoScr.

TrafnoSf prognostyczna. Ocena trafno6ci prognostycznej pomiaru polega na
iczeniu korelacji migdzy wynikami pomiaru a ksztaltowaniem sig mierzonej ce-
w p6iniejszym okresie. NaleZy sprawdzii, w jakim stopniu prognoza opraco-

na podstawie pomiaru zostanie potwierdzona przez dalsze zachowanie sig

t' J. Jacoby twierdzi z naciskiem, 2e prawie wszystkie pomiary w badaniach marketingowych s4
i nierykalne", czyli nie s4 poddawane ocenie ze wzglgdu na ich trafuoS( (Consumer

How Valid and UsefuI Are AII Our Consumer Behaviour Research Findings, ,,Journal of
" 1978, April).

95



mierzonej cechy, kt6ra w p6iniejszym okresie moLe by1 w tym celu poddana po-
nownemu pomiarowi.

Trafno f 6 diagno sty czna. U stalenie trafno6ci diagnostycznej pomiaru polega
na obliczeniu korelacji migdzy wynikami pomiar6w a ksztaltowaniem sig danej ce-
chy, w tym samym czasie mierzonej inn4 metod4. Warunkiem trafno6ci diagno-
stycznej jest, aby ten drugi pomiar, zwany kryterium zewngtrznym, byl r6wniez
trafny. Otrzymany wsp4lczynnik trafuofci diagnostycznej pozwala okre6li6 stopief,
w jakim wynik pomiaru moile byd podstaw4 diagnozy.

Trafnofl( wewngtrzna. Pomiar jest trafny wewngtrznie, gdy nie chodzi o sto-
pier1 dokladno6ci pomiaru, lecz o jego przedmiot. Badacz stara sig wigc zwr6ci6
szczeg6lnquwagg na definicjg operacyjn4 przedmiotu pomiaru. Definicja jest zwy-
kle lepsza, gdy opiera sig na wypr6bowaniu instrumentu w wielu odrgbnych po-
miarach.

Trafnoflt teorelyczna. W wielu przypadkach wystgpuje brak zaufania do traf-
nofci ustalonej przez przyr6wnanie do kryterium zewngtrznego, kt6rego trafnoSd
jest niepewna. W6wczas stosuje sig metody trafnoSci teoretycznej. Polegaj4 one na
wykazaniu, 2e wnioski teoretyczne dotyczqce danego pomiaru potwierdzaj4 sig
w serii pomiar6w pr6bnych lub kontrolnych.

Migdzy rzetelno6ci4 a trafnoSci4 zachodzq ilo3ciowe wsp6lzalezno6ci. Zwigk-
szenie objgtoSci instrumentu powoduje wzrost jego rzetelnoSci i trafno3ci. Wzrost
ten nie jest jednak proporcjonalny. RzetelnoSi pomiaru ro6nie bardziej r6wnomier-
nie niz jego trafnoS 6, kt6ra szybciej osi4ga swoj4 g6rn4 granica. Nie jest wskazane
zwigkszanie objgtoSci instrumentu w celu osi4gnigcia wysokiej rzetelnoSci, ponie-
waL po przehoczeniu pewnej granicy pomiar moze sig okaza( nietrafny.

3.3
Metody budowy kwestionariusza
Kwestionariusz jest podstawowym instrumentem pomiarowym stosowanym
w badaniach marketingowych. U2ywa sig go w r6znych formach pomiaru. Projek-
towanie kwestionariusza wymaga bardzo dobrej znajomoSci i umiejgtnoSci skalo-
wania, a tak2e uwzglgdnienia okre6lonych zasad budowy kwestionariusza. W od-
r6znieniu od instrument6w mechanicznych ten sam kwestionariusz nie moze byi
wielokrotnie stosowany w r62nych badaniach. KaZde badanie, nawet dotycz4ce te-
go samego tematu, wymaga budowy nowego kwestionariusza lub modyfikacji do-
tychczasowego.

W podrozdziale tym zostan4om6wione nastgpuj4ce problemy: istota kwestio-
nariusza, zasady zadawania pytari respondentom, metody skalowania odpowiedzi
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sposoby testowania kwestionariusza pr6bneg o. Zagadnienie skalowania odpo-
i jest istotne na tyle, 2e zostanie dokladniej om6wione w nastgpnym podroz-
doty czqcy m pomiaru po staw.

kwestionariusza

W ankietowych formach pomiaru pytania odczytuje respondent i on teL udzie-
odpowiedzi pisemnej, maj4c kwestionariusz w rgku. Instrument uZywany w tych

pomiaru nazywa sig kwesfionariuszem ankietowym. W wywiadach pyta-
zadale prowadz4cy wywiad, odczytljEcje z kwestionariusza, kt6ry nazywa sig

S. Nowak proponuje nazwa( kwestionariuszem ,,wszelki uprzednio przygoto-
, podporz4dkowany celom badania zbi6r pytait, bez wzglgdu na to, czy pytania

mniej lub bardziej sprecyzowane, czy oczekaje sig na nie dtugiej i wyczerpuj4cej
iedzi, czy tez tylko podkreSlenia jednej odpowiedzi uprzednio przygotowa-

wreszcie czy odpowiedZ wpisywana jest przez badanego, czy tei przez ankie-
lub tez osobg prowadz4cq wywiad"r5.
Podstawow4 funkcj4 kwestionariusza jest pomiar. Pomiar odbywa sig tutaj

ingerowanie instrumentu w Swiadomo,fi poddanego pomiarowi czlowieka.
ypadku pomiaru przeprow adzunego za pomoc4 instrument6w mechanicznych
Lje sig gl6wnie w cechy fizyczne czlowieka lub rzeczy.

Wigkszo6i cech czlowieka, zwlaszcza cech psychicznych, moze by( zmierzo-
nie za pomoc4 kwestionariusza lub testu. W badaniach marketingowych

ionariusza a|ywa sig do pomiaru cech psychicznych, fizycznych, demogra-
, ekonomicznych i innych cech wymienionych na rysunku 3.1 (s. 78).

i rosnqce znaczetie ma pomiar postaw nabywc6w. W ostatnim czasie
il bardzo duZy postgp w metodach skalowania odpowiedzi.

Istot4 pomiaru przeprowadzanego za pomoc4 kwestionariusza jest zadanie py-
Pytanie jest adresowane do respondenta i jest zasadniczym elementem kwe-

Pytanie bezpoSrednio ingeruje w SwiadomoSi respondenta, pobudza-
do odpowiedzi. Rodzaj pytania oraz spos6b jego budowy maj4 zatem du|y
na wyniki calego badania. W zwi4zku ztymmog1powstai dwa rodzaje blg-

rt Nazwy te zaproponowal duZo wcze6niej S. Nowak w: Metody badai socjologicznych, praca
pod red. S. Nowaka, PWN. Warszawa 1965. s. 66.
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d6w: bl4d odpowiedzi oraz blqd pominra. Blqd pomiaru jest jednq z przyczynkry-
tyki kwestionariusza jako instrumentu pomiarowego. Wykazano, ze dwa jednakowe
pytania, kt6rych odpowiedzi zostaly wyskalowane niejednakowo, ale r6wnowaznie,
mog4 dai istotne r6iLnice w odpowiedziach.

Kwestionariusz buduje sig stopniowo. R62ni autorzy podaj4 odmienne liczby
etap6w jego budowy. Rysunek 3.8 ilustruje siedmioetapowy proces budowy kwe-
stionariusza. W praktyce badacz nie zawsze przestrzega tej kolejnoSci, zwlaszcza
w odniesieniu do pierwszych czterech etap6w. Ponadto projektant kwestionariusza,
po sprawdzeniu pr6bnego egzemplarza instrumentu, czgsto wraca do pierwszych
etap6w w celu ich modyfikacji.

nysunet 3.8
Siedmioetapowy proces budowy kwestionariusza

OkreSlenie celu i problemu badawczeoo

Sformulowanie wstgpnej listy pytari

Wstepne skalowanie odpowiedzi

Wstepne sprawdzenie
ptzez tozmow

z kolegami

Wstepne sprawdzenie
przez konsultacje
z kierownictwem

Wstepne sprawdzenie
przez konsultacje

nauKowe

Konstrukcja kwestionariusza pr6bnego

Modlikacje pozycji kwestionariusza
w wyniku analizy logicznej

Pomiar p16bny

Kwestionariusz jest jednym z najwulniejszych element6w wizy24cych proces
badania marketingowego z procesem podejmowania decyzJi. Projektant kwestiona-
riusza musi wigc zwr6ci( szczeg6lnquwagg na problemy badawcze, kt6re wynikaj4
z listy rodzaj6w potrzebnych informacji. Pracuj4c nad kwestionariuszem, musi
zatembra( pod uwagg postanowienia podjgte podczas projektowania badania. Im
dokladniej opracowano projekt badania, tym latwiej bgdzie zbudowai dobry kwe-
stionariusz. Decyzje dotycz4ce projektu instrumentu pomiarowego nie mog4 byi
sprzeczne z innymi aspektami projektu badawczego. Przej6cie od okre6lenia celu
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3.9
lrwestionariusza w procesie badawczym

u badawczego do ustalenia informacji dla decydent6w, pokazane na ry-
3.9, lw zglgdnia ten postulat.

hi na etapie projektowania badania nale?y zebra( wystarczaj4ce wiadomosci
f4ce na sformulowanie hipotez, kt6re pomagajarzwigkszyi trafnoSi badania.
y pelni4 podobn4 funkcjg wobec kwestionariusza, pomagaj4c w formulowa-

wlasciwych pytan. ulatwiaj4 okreslenie rodzaj6w i ir6del potrzebnych informa-
dzigki sprecyzowaniu zakresu badanych wsp6lzaleinosci migdzy zmiennymi. Je-
w trakcie projektowania badania badacz stosowal pomiar i analizg imitacyjn4, to

zar6wno ustalenia listy potrzebnych informacji, jak i sprawdzenia sformulo-
hipotez staje sig du2o latwiejsza. Dziglrt temu hipotezy maj4wptyw na to,

ie pytania i skale odpowiedzi bgd4 formulowane w kwestionariuszu.
w pierwszej fazie budowy kwestionarisszabadaczjuz wie, jakie dane nale|y

z jakich ir6del oraz za pomoc4 jakich metod. Kwestie te zostaly opisane
tozdziale 2. Dane otrzymane z pomiaru przeprowadzonego za pomoc4 kwestio-

nie bgd4 mialy wartoSci, jezeli bgd4 nie na temat lub niekompletne.
pierwszym przypadku mamy do czynienia z blgdem problemu badawczego. Dla-

podstawow4 czynnosci4 na pierwszym etapie budowy kwestionariusza jest do-
ustalenie, jakic dane bgdq niezbgdne do rozwiqzania okreSlonego proble-

Kwestionariusz, kt6ry dostarcza danych niepotrzebnych, powoduje tylko
koszt6w badania.

Przed przyst4pieniem do formulowania wstgpnej listy pytar( i wstgpnego ska-
odpowiedzi nale2y tak2e okreslii formg i metodg zbierania danych oraz

aj4cy st4d rodzaj kwestionariusza. JeLeli postanowimy zbiera( dane za po-
metody ankiety pocztowej lub prasowej, gdzie respondent otrzymuje kwe-
iusz do rgki i gdzie nie ma ankietera, to jest oczywiste, 2e kwestionariusz
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musi byi zbudowany inaczej ni2 w przypadku wywiadu osobistego, gdzie respon-
dent nie ma kwestionariusza w rgku. W przypadku kwestionariusza ankietowego
wigkszego znaczenia nabieraj4 zatem nastgpuj4ce jego elementy:

o instrukcje dla respondenta,
o konieczno6d dokladnego skalowania odpowiedzi w ramach pytan zamknig-

tych,
r bardzo dobra jakoSi papieru i druku,
o uklad i kolejno66 pytafi,
o jednoznacznoS( i prostota pytari,
o liczba pyta6.

W kwestionariuszu wywiadu wigkszo6i tych element6w nie ma tak duZego
znaczenia ze wzgtgdu na obecno6i ankietera i fakt, ze respondent nie musi dawai
pisemnych odpowiedzi. Jeszcze inne elementy bierze sig pod uwagg przy projekto-
waniu kwestionariusza do wywiadu telefonicznego. R6znice migdzy kwestionariu-
szem ankietowym a kwestionariuszem wywiadu sq widoczne w zalqczniku F na
koricu ksi4zki.

Na pocz4tkowym etapie budowy kwestionariusza naleLy zatem dokladnie
ustalii strukturg obiektu pomiaru oraz formg pomiaru. Struktura obiektu pomiaru
jest zwykle dokladnie okreSlona przez dobranE pr6bg. Za pomoc4 kwestionariusza
powinno sig mierzyi moLliwie jednorodnq prdhg.Im pr6ba jest bardziej zr62nico-
wana, tym trudniej jest zbudowai dobry kwestionariusz. Jeileli np. w sklad pr6by
wchodz4 osoby w wieku powyZej 15 lat, to nale|y zaprojektowai co najmniej dwa
kwestionariusze: dla doroslych i dla mlodzieLy; przy czym ftzeba r6wniez ustalii
granicg wieku migdzy tymi dwiema grupami respondentdw. Ustalenia te s4 podsta-
w4 do sformulowania- jaL na drugim etapie budowy kwestionariusza - wstgpnej
listy pytan.

3.3,2
Rodzaje pytafi i zasady ich budowy
Pytania w kwestionariuszu spelniaj4 dwa zadatia: po pierwsze, s4 tak formulowa-
ne, aby odpowiedzi na nie dostarczaly potrzebnych danych; po drugie stwarzal4
warunki, w kt6rych poddany pomiarowi respondent wypowie sig swobodnie
i wyczerpuj4co.

W zwi4zku z tym osoba projektuj4ca pytania kwestionariuszowe podejmuje
wiele decyzji dotycz4cych tre6ci pytari, sposobu ich formulowania, kolejno6ci pytai
oraz skalowania odpowiedzi.

TRESC PYTAI{. Ukladaj4c pytanie, naleLy sig zastanowii m.in. nad tym, czy
jest ono niezbgdne i co daje oraz czy respondent bgdzie zdolny i sklonny dokladnie
na nie odpowiedziei.
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Niezbgdnofd pytani.a. Kadde pytanie ma swoje scisle okreslone znaczenie. py-
tanie nalezy odrzucic,, jezeli nie potrafimy ustalii, do czego bgd4 sluzyly dane
otrzymane z odpowiedzi. Kazde pytanie dostarcza danych na temat tylko jednego,
r4skiego i sciSle okreSlonego zagadrienia. Mog4 tez powstai w4tpliwosci: czy py-
lanie dostarczy wymaganych danych, czy teL naleLy w jego miejsce postawii dwa
hrb wigcej pytan? czy pytanie nie obejmuje zbyt szerokiego zakresu? czy ustalony
problem badawczy nie wymaga innego zestawu pytan? Czy potzebne sq pytania
dodatkowe?

S4 dwa wyj4tki od zasady niezbgdnoSci. W pierwszymprzypadku na pocz4tku
hvestionariuszamo|na postawii jedno lub wigcej pyta6 neutralnych w celu przy-
lotowania respondenta do odpowiedzi na pytania draZliwe lub kontrowersyjne. py-
taf takich nalely jednak uzywac rzadko. w drugim przypadku pyta6 neutralnych
tiywa sig po to, aby ukryi cel pomiaru lub sponsora badania.

zdolnoS€ respondenta do udzielenia dokladnych odpowiedzi. Gdy badacz sig
pewni, 2e pytarna s4 niezbgdne i dostarczajq potrzebnych danych, rozpatruje zdol-

respondenta do udzielenia dokladnych odpowiedzi na zaprojektowane pytania.
j4c pytania, nale2y wigc pamigta(, ie:

o respondent moze nie zna( odpowiedzi na dane pytanie; zadawanie nieprze-
my6lanych pytaf moleby(, ir6dlem blgdu pomiaru, poniewa:Z respondent,
nie chc4c sig przyznaC do niewiedzy na okreSlony temat, da jak4lolwiek od-
powiedf, zwlaszcza wtedy, kiedy pytanie sugeruje, ze respondent powinien
znai odpowiedZ (problem ten zostal zilustrowany bliZej w przykladzie 3.4);

o respondent moze nie pamigtai okreflonych fakt6w; nie udzieli on odpowie-
dzi lub udzieli odpowiedzi nieprawidlowej, jeLeli nie przypomni sobie
okreslonego faktt przez niedostatki pamigci, przeoczenie lub znieksztalce-
nie czasu, zwane efektem teleskopii;

o respondent moie sformulowai odpowiedZ niedokladnie, co jest zwykle wy-
nikiem bezpodredniego pytania o motywy, kt6rych respondent nie zawsze
jest Swiadomy lub nie chce ich wyjawi6, daj4c odpowiedl og6ln4, wymija-
j4c4 lub konwencjonalnEbez podania rzeczywisty ch przyczyn; w celu unik-
nigcia blgdu pomiaru naleLy zastosowai pytania poSrednie lub techniki pro-
jekcyjne.

Ze zdolnoSci4 respondenta do udzielania dokladnych odpowiedzi wi4ze sig
rodzq pyta(r, jakimi sqpytania filtrujqce.

Rozwazmy nastgpuj4ce pytanie: ,,Kt6rych producent6w konserw rybnych pa-
ta Pani najlepiej?". Pytanie to ma tg wadg, Le sugeruje zdolno6i respondenta do

iedzi. Aby unikn4i blgdu, naleiy przed tym pytaniem zada( pytanie filtruj4-
pozwalaj4ce oddzieli( respondent6w znajqcych lub pamigtaj4cych dane zdarze-
od pozostalych. Wyniki badania rynku konserw rybnych w Polsce wykazaly, Le
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PrzyKad 3.4

Stosuj4c pr6bg 500 przeciqtnych mieszkaric6w oraz pr6bq 500 prawnik6w
zczlerech miast amerykariskich, D.l. Hawkins i K.A. Coney zweryfikowali problem

btgdu w badaniach, wynikajqcy z niewiedzy respondenta. Respondentom z dw6ch
wymienionych grup przedstawiono do zaopiniowania m.in. nastgpujqce stwierdze-
nie: ,,Paristwowe Biuro Reklamacji Klienta prowadzi na rzecz konsument6w akcjq
efektywnej pomocy majqc4 na celu wyegzekwowanie rekompensaty za szkody spo-
wodowane zakupem wadliwych produkt6W', w ramach piqciostopniowej skali Liker-
ta. Skala ta sktada siq z nastgpuj4cych opcii:

o CAI-KOWICIE SIE ZGADZAM
o ZGADZAM SIQ
o ANr Srf ZGADZAM, ANI SIE NIE ZGADZAM
o NIE ZGADZAM SIE
o CAI-KOWICIE SIE NIE ZGADZAM

organizatorzy badania otrzymali okoto 30% odpowiedzi. sposrod tych, ktorzy

odpowiedzieli na pytanie, 88% stanowili prawnicy, a95% - przecigtni mieszkaricy.
Nie byfoby nic dziwnego w tak wysokiej proporcji odpowiedzi, gdyby nie fakt, ze

Paristwowe Biuro Reklamacji Klienta (The National Bureau of Consumer Com-
plaints - NBCC) nie istnieje! chocia2 respondenci mieli r6wnie2 do wyboru opcjg

,,Nie wiem", to jednak a2 58% prawnik6w oraz 75y" mieszkaric6w wyrazito konkret-
nq opinig o nie istniejqcej organizacii.

2r6dlo.. D.l. Hawkins, K.A. Coney, LLninformed Response Error in Survey Research,,,Journal ol

Marketing Research" 1981, August, s.370-374.

u2 65Vo gospodyri kupuje konserwy rybne, ale tylko 28Vo z nich pamigtaprzynaj-

mniej jednego producenta tych wyrob6w16. Aby jednak offzyma( tak dokladn4licz-

bg, nale2y wpierw zada6 pytanie filtruj4ce, kt6re pozwala sig upewnii i dokladnie

pozna6, ilu respondent6w pamigta lub zna okreSlony fakt. Rozwaiane przez nas py-

tanie powinno wigc byi usytuowane w kwestionariuszu nastgpuj4co:

'*$'.l: Czy pamigta Pani kt6rego6 z producent6w spozywanych konserw rybnych?
1 D  T A K
2 a NIE (przejdZ do P.11)

16 Rynek konserw rybnych w Polsce, raport sporz4dzoty przez Instytut Uslug Marketingowych

EURCIEST na zlecenie GFKM, Gdarisk, styczei 1994.

102



P.lO Kt6rych producentow konseniv rybnych pamieta Pani najlepiej?
1 .

P.l -t, Dlaczego kupuje Pani konserwy rybne?
1 o BO SA TANTE
2 A MOZNA SZYBKO PRZYGOTOWAC POSIT-EK
3 tr 54 POZYWNE IZDROWE
4 tr LUBIE KONSERWY RYBNE
5 tr KONSERWY RYBNE LUBI KTOS Z RODZINY
6 tr Z PRZYZWYCZAJENIA
7 J DLA UROZMAICENIA JADI-OSPISU
8 tr INNY POWOD fiaki?)

Pytania filtruj4ce mog4 miei inn4 posta6 (nie musz4 sig zaczyna! wyrazem
.Fzy"), np.: ,,Kto kupuje konserwy rybne w Pani gospodarstwie domowym?" albo
nawet ,,Jaka jest Pani opinia o konserwach rybnych produkowanych przez...'!", je-
ieli chcemy nastgpnie zapyta( o konkretn4 sprawg. Eksperymenty przeprowadzone
w Stanach Zjednoczonych wykazaly, 2e jeSli pytamy respondenta o jego opinig na

iS temat, to o 20-25Vo wzrasta liczba odpowiedzi typu ,,nie mam zdania"l7

Sklonnofl€ respondenta do udzielenia doklndnych odpowiedzi. ZdolnoSi do
iedzi na pytanie rrie oznaczajeszcze,Ze respondent bgdzie chcial na nie od-

iedzieC Respondent zwykle nie jest sktonny do udzielania odpowiedzi na py-

2
3

dotycz1ce danych personalnychrs, pytania klopotliwe i drazliwe, pytania do-
:e prestizule lub pewnych norm zachowania sig.

zynaJ-
qlicz-
Cadnie
las PY-

W przypadku pytafidotycz4cych danych personalnych istnieje zasada umiesz-
tego rodzaju pytar{ na koricu kwestionariusza. NaleZy je wyjaSnii responden-

i i przekonad go o stusznoSci cel6w, jakim sluZ4 dane personalne. Przej5cie od
merytorycznych do personalnych nie moze byi nagle. W przypadku pytari
iwych i draZliwych respondent moZe udzielii odpowiedzi nieprawdziwych

tendencyjnych, zwlaszcza gdy s4 stosowane bezpo6rednie formy pomiaru. Przy-
ami temat6w klopotliwych lub draZliwych s4: konsumpcja napoj6w alkoholo-
, problemy seksualne, uzywanie Srodk6w higieny osobistej, konsumpcja nie-

wolonych u2ywek, postawy antyrz4dowe, tprzedzenia rasowe i religijne.

t7 Por. np. G.F. Bishop, R.W. Oldendick, A.J. Tuchfarber, Effects on Filter euestions in public
Surv ey s,,,Public Opinion Quarterly" 1 983, Winter, s. 528-546.

t8 54 to dane na temat wieku, plci, wymiar6w fizycznych, stanu cywilnego, liczby dzieci, zajg1
jonalnych, glowy rodziny, imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania itp.

Ie Do danych presti2owych molna zaliczyi wyksztalcenie, pochodzenie, rasg, narodowo5i,
i wydatki, czas po(wigcany na kulturg itp.
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Rozwinigto wiele metod formulowania pytafi minimalizuj4cych bl4d pomiaru
cech drazliwych i klopotliwych. JednE z nich jest metoda stawiania dtugich pyta6
otwartych zawierajTcych zwroty stwarzaj4ce atmosferg zatfania. podobny efekt
mo1na osi4gn4i przez wydfuzenie skali odpowiedzi. Drug4 metod4, kt6rej popular-
nosi wzrasta, jest metoda odpowiedzi losowanych (randomized response tech-
nique). Polega ona na zaprezentowaniu respondentowi dw6ch pytarii, z kt6rych jed-
no (A) jest klopotliwe lub dru2liwe, a drugie (B) - neutralne lub nieistotne. Re-
spondent losowo (np. rzucaj4c monet4) wybiera jedno z dw6ch pylrrrt, na kt6re
odpowiada TAK lub NIE bez ujawnienia prowadz4cemu pomia.r, na kt6re z pyturt
odpowiedzial. w celu oszacowania proporcji respondent6w z pr6by, kt6rzy odpo-
wiedzieli pozytywnie na pytanie A, stosuje sig nastgpuj4cy wz6r:

[ a =
l . - ( 1 - P ) n B

(3.1)

gdzie:
llA - proporcja odpowiedzi TAK na pytanie A,
l, - proporcja odpowiedzi TAK na pytania A i B l4cznie,
P - prawdopodobiefstwo wyboru pytanta A,
1 - P - prawdopodobieristwo wyboru pytania B,
fIB - proporcja odpowiedzi TAK na pytanie B.

Na przyklad, w celu oszacowania rzeczywistej proporcji kobiet przerywai4-
cych ciEIg, respondentkom wylosowanym do pr6by zadano dwa pytania:

A: Czy przerywala Pani ciqzg?
B: Czy urodzita sig Paniw styczniu? J 

o TAK tr NIE

zal62my, 2e mecharizm losowania, jakim jest rzut monet4, daje r6wne szanse
wyboru pytan A i B. Proporcja twierdz4cej odpowiedzi na dwa pytania wynosi
przykladowo 0,2r, a ze statystyk spisu powszechnego wynika, Le l\vo kobiet uro-
dzilo sig w styczniu. Po podstawieniu danych do wzoru 3.1 otrzymujemy:

I T .  _  0 ' 2 1  - ( l  - 0 ' 5 0 ) 0 , 1  _ o  ? . )
0"50 

-  w.JL '

z obliczefi moLna szacowad, Le 32vo kobiet odpowiedzialo fwierdz4co na py-
tanie A. Mimo cor2v powszechniejszego stosowania metody odpowiedzi losowa-
nych w praktyce nie zawsze dostarcza ona jednak dokladnych danych. Metoda ta
jest czgsto stosowana w bezposrednich formach pomiaru, zwlaszcza w wywiadach
osobistych. wigksze poczucie anonimowosci daje jednak ankieta pocztowa lub au-
dytoryjna.

FonuurowlNlE pyrArt. Formulowanie pytar( polega na przeksztalcaniu
opracowanej treSci na zdaria pytajqce lub oznajmujqce, zrozamiale dla responden-
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5w. Poza pewnymi wyj4tkami, zdania powinny byi jak najkr6tsze i najprostsze.
Tadaniem badacza jest sformulowanie pytania tak, aby wszyscy respondenci zrozt-
nieli je jednakowo. JednoznacznoSf pytania osi4ga sigprzez zwr6cenie szczeg6l-
rj uwagi na dob6r odpowiedniego slownictwa, sugestywnodi i emocjonalno6i
t zdaniu, bezposredniosi i poSredniosi pytar(, jednoznacznosi zbioru altematyw
caz punkt odniesienia2o.

Dobdr slownirtwa. Wyrazy lub frazy w pytaniu nale|y dostosowai do pozio-
ru i rodzaju wyksztalcenia respondent6w, a w przypadku pr6by niejednorodnej
- do grupy o najniZszym wyksztalceniu. Wyrazy specjalistyczne dobrze jest bliZej
wyjaSnii za pomocq ilustracji lub przykladt. Zdania nale?y budowai prosto
izuriglle, aby dokladnie i jednoznacznie bylo wiadomo, o co chodzi. W wyniku do-

ia slownictwa moze powstai pewna liczba pytar( r6wnowu2nych. Decyzjg wy-
jednego z nrch mozna pozostawii do etapu testowania kwestionariusza pr6b-
, kt6ry moLeby( sprawdzany w kilku wersjach. Znaczenie doboru slownictwa

jego zrozumienia pokazuje przyklad 3.5.

20 Wyczerpuj4cy i przystgpnie opracowany przeglqd zagadniefr omawiaj4cych te problemy
napisany przez P.B. sztabir4skiego i F. sztabirdskiego artykul pod tytulem Kto pyta te2 blqdzi

z 15 lipca 1993).
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Sugestywnofl1 i emocjonalnoflf pyturt. Pytanie sugestywne narztrca tendencyj-
n4 odpowiedi zgodnie z zamierzon4 lub niezamierzonE sugesti4 osoby projektuj4-

cej kwestionariusz. Oto przyklady pytan sugeruj4cych odpowiedZ: ,,WigkszoSd lu-

dzi w obecnych czasach wierzy w integracjg rasowq, czy Pan(-i) r6wniez w to wie-
rzy? Czy jest Pan(-i) przeciwko nadaniu wigkszej sily i samodzielno(ci zwi4zkom
zawodowym?".

Wyraz, fraza lub zdanie mog4 miei r6wttie? zabarwienie emocjonalne, kt6re
automatycznie narzuca respondentowi akceptacjg lub jej brak. Przykladami wyra-
z6w o zabarwieniu emocjonalnym sq: biedny, luksusowy, kryzys, gl6d, socjali-

styczny, imperialistyczny, lamistrajk. Nazwy orgmizacji spolecznych lub grup mo-
g4mie( r6wnie2 emocjonalne zabarwienie. Na stopier{ emocjonalno6ci wyrazu lub

frazy moile miei wplyw kontekst. Poza tym wyraz lub fraza mog4 byi obojgtne dla
jednych, a nieobojgtne dla innych ludzi. Pytania sugestywne i o zabarwieniu emo-
cjonalnym sE Zr6dlem blgd6w i naleiy ich starannie unika6. O tym, 2e nie zawsze

sig przestrzega tych zasad,Swiadczy przytJad 3.6.

Przyklad 3.6

BeqoSredniofl( i pofredniofd pytufi.WigkszoSi pytari w kwestionariuszu to
pytania bezpo{rednie. OdpowiadajEc na nie, respondent jest calkowicie Swiadomy

celu pomiaru. Respondentowi jest latwiej na nie odpowiedziei. 54 one takle lat-

,,Jedna z placowek komercyjnych przeprowadzita sonda2 w6r6d wylosowa-

nych osob w wieku od 18 do 65 lat i nastqpnie sprzedata wyniki kilku gazetom

(,,Gazeta Wyborcza" 1994, nr 18). Informatorom przedstawiono listQ dziewieciu in-

stytucji i zapytano, jaki majq wplyw na to, co siq dzieje w kraju: za maty, za du2y czy

odpowiedni. W5r6d tych instytucji wymieniono: NlK, rzecznika praw obywatelskich,

rzqd, Sejm, Senat, wojsko i Ko$ciol. Dlaczego informatorom z gory narzucono do

wyboru takie, a nie inne mozliwo6ci? A gdyby zapytano, jaki wplyw na sprawy kraju

majq byli pracownicy SB oraz byli wysocy funkcjonariusze PZPR i sluzb special-

nych, czy wynik bytby ten sam? Dlaczego wymieniono tylko Ko6cid katolicki, a po-

minigto np. stowarzyszenie masoriskie czy gming zydowskq lub Swiadk6w Jehowy?

Czy dowolno$6 ta miala przesqdzaf o wynikach? Je$li wigc pytanie byto sformuto-

wane w spos6b niejednoznaczny, a dob6r instytucji wyrainie tendencyjny, zamazu-
jqcy wptyw rz4du i krgg6w spolecznych, kt6re oddziafujq na sprawy kraju w spos6b

utajniony (np. skandale zwi4zane z lainq sprzeda2q broni i uranu) - jakq warto66

ma taki sondaz? Jedynie ogtupia opinig publiczn4'.

216dlo: R. Heinzer-Krzyck| Oglupiai4cy sonda2,,,Gazeta Wyborcza" 1994, nr 26.
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riejsze do jednoznacznego sformulowania, a odpowiedzi nie sprawiaj4 klopot6w
zas ich interpretacji. Pomiar pewnych cech bgdzie jednak dawal blgdy spowo-

znieksztalconymi odpowiedziami w przypadkach, gdy respondent jest in-
y o podSwiadome motywy lub inn4 cechg, co do kt6rej trudno byloby uzy-

prawdziw4 odpowiedZ przez pytanie wprost. W takich przypadkach lepsze
iki daje stosowanie pytari po6rednich.
Pytania poirednie ukrywaj4 przed respondentem rzeczywisty cel pomiaru.

stosowan4 metod4 jest pytanie respondenta o cechy innych os6b lub ich sto-
dorzeczy przeznichposiadanych lub do os6b trzecich. Respondent, opisuj4c

powanie, zachowanie i inne cechy os6b i rzeezy, po3rednio ujawnia swoje ce-
, nie zdaj4c sobie z tego sprawy. Zadawanie pytaf poSrednich naleZy jednak

iczy( do przypadk6w koniecznych. Ich projektowanie i stosowanie wymaga
pomocy doSwiadczonych specjalist6w. Projektowanie pytar( poSrednich wyma-
rozwu2enia problem6w technicznych i moralnych. Czy z danych uzyskanych za

Epyalarrt po6rednich mozna bezpiecznie wyci4gn46 wnioski? Czy zadane py-
ie poSrednie nie znieksztalci odpowiedzl? Czy pytanie nie wywola podejrzenia

o nieuczciwe lub podstgpne dzialanie?

Uklnd odniesienia. Trudniejszym zadaniem jest zbudowanie pytania tak, aby
nialo ono punkt widzenia, jaki wobec problemu badawczego przyjmuje re-

nt. Kwestionariusz projektuje sig wigc tak, by odpowiadal percepcji respon-
i uwzglgdnial jego pogl4dy na cechy poddane pomiarowi. Uklad odniesienia
r6wniez wptyn4i na sklonnoSi respondenta do udzielenia odpowiedzi, jeieli

widzi on zwi4zkl migdzy pytaniem a wlasnym pojmowaniem celu pomiaru.
ijanie pomiaru w kolejnych pytaniach kwestionariusza nie tylko moZe zatem

wymogom logiki i poprawno6ci uznanej przezbadacza,lecz tak2e mu-
w wielu przypadkach odpowiadai punktowi widzenia respondenta.

Kor,nnoSi PYTAN. Kolejno6i pytan w kwestionariuszu ustala sig, bior4c pod
r6wniez punkt widzenia respondenta. Uklad pytari ma stanowii dla niego lo-
calo56. Kryterium kolejnoSci pytari w kwestionariuszu nie jest proces ba-

y, lecz proces pomiaru. Dobrze zbudowany instrument ulatwia respondento-
przechodzenie od jednego pytania do nastgpnego, a czasami pozwala przewi-
! nastgpne pytanie, gdyz wydaje mu sig ono logicznym nastgpstwem

mego.

Zasada przechodzenin od pytufi ogdlnych do szczegdlowych. Zgodnie z t4za-
pierwsze pytania s4 og6lniejsze, o szerszym zakresie, a nastgpne coraz bar-

i szczeg6lowe. Zasada ta pozwala zar6wno uniknEi sytuacji, w kt6rej pierwsze
ia wyznaczalyby tre6i odpowiedzi na nastgpne, jak i oddzialywa( na punkt
ienia respondenta za pomoc4 wcze(niejszych pytaf.

Zasada wzbudzunia zainteresowanin. Pierwsze pytania kwestionariusza s4
, jasne i interesuj4ce dla respondenta; wzbrdzaj4 jego zunteresowanie celem
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pomiaru or.Lz wprowadzajq, go stopniowo w proces pomiaru. Pierwsze pytania
wzbtdzaj1 ponadto zalufanie, chgi do odpowiadania oraz rozpraszaj4 ewentualne
w4tpliwodci i podejrzenia. Kilka pierwszych pytari nadaj e zatem ton calemu po-
miarowi.

Zasada stopniowego wyczerpywania tematu. Kolejne pytania w logicznym
ci4gu przechodz4 odjednego zagadntenia do nastgpnego: pytania obejmuj4 nastgp-
ne zagadnienie po calkowitym wyczerpaniu poprzedniego. Pytania najtrudniejsze
i pytania kontrowersyjne umieszcza sig bliZej korica kwestionariusza. Dzigki temu
nie oddzialujq one negatywnie na poprzednie pytania. Z tych samych powod6w na
koricu kwestionariusza umieszcza sig pytania dotycz4ce danych personalnych re-
spondenta.

INSTRUKcJE KwESTIoNARIUSzowE. Niezbgdnym uzupelnieniem prawidlo-
wo zbudowanych pytan i uktadu kwestionariusza s4 instrukcje, czyli wskaz6wki dla
respondenta oraz - w przypadku wywiadu osobistego lub telefonicznego - dla
prowadzqcego wywiad. W kwestionariuszu ankietowym zastgpujq one prowadz4ce-
go wywiad. Ich gl6wnym celem jest wyja6nienie pytafi, kierowanie procesem po-
miaru oraz podtrzymywanie zainteresowania respondenta. Najwigksze zastosowa-
nie maj4 instrukcje:

o informuj4ce o sposobie udzielania odpowiedzi, np.: ,,Wybierz ten produkt,
kt6ry preferujesz", ,,Proszg zaznaczy1 wlaSciw4 odpowiedZ, stawiaj4c znak
x", ,,Proszg zaznaczy1 tylko jedn4 odpowiedZ";

o kieruj4ce procesem pomiaru, np.: ,,Je2eli nie, proszg przej((, do pytania 16",
,,Ieileli tak, proszg wskaza( jedn4 spo3r6d wymienionych niZej mozliwo-
Sci";
wyjaSniaj4ce bli2ej okre6lone pytanie, np.: ,,Jaki jest przybliZony doch6d
Pana(-i) rodziny, doch6d Pana(-i) plus doch6d iony (mgLa) lub innej osoby
utrzymuj4cej gospodarstwo domowe?";
kieruj4ce uwag4 respondenta, np.: ,,Zanim odpowie Pan(-i) na ponizsze py-
tana dotycz4ce... prosimy o ponowne przejrzenie naszego listu przewodnie-
go wyjaSniajEcego..:',,,Kilka nastgpnych pytaf jest natury personalnej; od-
powiedzi na nie s4 dla nas bardzo istotne i bgd4 u2yte tylko do cel6w staty-
stycznych".

3.3.3
Skalowanie odpowiedzi
Odpowiedl na okre(lone pytanie jest drugq faz4 procesu pomiaru wybranych cech
respondenta. Wyr6znia sig dwa rodzaje odpowiedzi: niewyskalowane i wyskalowa-
ne. W zaleLno(ci od rodzaju Z1danej odpowiedzi pytania dzieli sig odpowiednio na

108



WfiA
hralne
u po-

,znym
astep-
fejsze
itemu
5w na
ch re-

rwidlo-
vki dla
- dla
dz1ce-
tm po-
0sowa-

rodukt,
p znak

da 16".
o2liwo-

doch6d

f osoby

tsze p!-
wodnie-
nej; od-
w staty-

;ch cech
;kalowa-
ednio na

i zamknigte. OdpowiedZ na pytanie otwarte jest odpowiedziq niewyskalo-
, a odpowiedf, na pytanie zamknigte - odpowiedziq wyskalowanq.

Pvrlurl oTwARTE. OdpowiedZ na pytanie otwarte jest wypowiedzi4 swo-
caloSciowo sformulowan E przez respondenta. Jest to odpowiedZ niewyskalo-

, nie ograniczona ani co do treSci, ani co do sposobu budowy zdai, ani co do
wypowiedzi.

Wszystkie pytania otwarte r6Lni4sig jednak stopniem otwarto5ci i - w zwiEz-
z tym - pozwalajqna r62nE swobodg wypowiedzi. Na przyklad pytanie: ,,Co
isz o napojach chlodzqcych firmy X?" jest pytaniem, na kt6re respondent moZe

iedzie1 bardzo swobodnie i szeroko. Natomiast pytanie: ,,Kt6re napoje chlo-
firmy X zwykle pijesz?" daje duZo mniejsz4 swobodg wypowiedzi. Odpo-
respondenta ograniczy sig do wyliczeniajednego lub kilku napoj6w chlodz4-
kt6re pije on najczgSciej.

Zalet4 pytari otwartych jest to, 2e zachgcaj4 one respondenta do odpowiadania
nie z jego wol4, mozliwoSci4 wypowiedzi i jego punktem widzenia. Wypo-
Z respondenta nie jest ograniczona 2adnymi warunkami, ani kategoriami, kt6re

by byi zawarte w pytaniu. Odpowiedzi na pytania otwarte s4 bardzo zr62nt-
, kaida odpowiedZ na to samo pytanie jest inna. Dzigki tej r62norodno6ci

iwe jest odkrycie ukladu odniesienia i motywacji respondent6w. Pytania
nadaj4 sig wigc, zwlaszcza w badaniach wstgpnych, np. do poszukiwania

mu decyzyjnego i badawczego lub do projektowania kwestionariusza.
Buduj4c kwestionariusz, naleLy w wielu przypadkach zaczyna( od pytar( o96l-
, aby potem przej(( do pytad szczeg6lowych. Na przyKad pytanie otwarte:

firma (marka) przychodzi Panu do glowy, gdy myfli Pan o samochodzie?"
dostarczyi odpowiedzi odzwierciedlaj4cych uklad odniesienia respondent6w
konkretne podstawy do interpretacji odpowiedzi na nastgpne pytania. Pytania

s4 tak2e czgsto zadawane do sondowania w celu uzyskania dalszych, do-
iejszych odpowiedzi, np.: ,,Dlaczego? W jaki spos6b m6glby Pan to wyrazi(
j? Proszg to wyja6nii bliiej".

Przyklad 3.7 dotyczEcy amerykariskiej firmy CDC wskazuje,2e pytania otwar-
stosowane w codziennej dzialalno6ci badawczej firm nie tylko w odniesieniu

czynnoSci wstgpnych. Firma specjalizuje sig w analizowaniu odpowiedzi na py-
otwarte i wykorzystuje w swoim dziataniu prawo Zipfam6wi4ce,2e relatyw-

mala hczb a w y r az6w j e s t uzywan a najczg(,ciej, natomiast d:ula lic zb a w y r az6w
u2ywana tylko jedno- lub dwukrotnie.
Wad4 pytafi otwartych jest niechgi respondent6w do udzielania dtugich wypo-
i pisemnych, kt6re trzeba samodzielnie budowa6. We wszystkich formach po-

zwlaszcza poSredniego, naleiy wigc pytan otwartych unikai. Jeileli pytania
niezbgdne, powinny to byi pytania o malym stopniu otwartoSci. Innq wad4 py-

jest to, 2e s4 one ir6dlempowaznych btgd6w pomiaru. Bl4d powstaje
du2ego rozproszenia odpowiedzi, kt6re nie zawsze opisuj4 mierzon4 ce-
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Przyklad 3.7

Firma CDC oferuje szeroki zakres uslug polegajqcych na komputerowej ana-
lizie tre6ci. CDC analizuje wyrazy zebrane z wywiad6w telefonicznych, osobistych
igrupowych, z odpowiedzi pisemnych przystanych przez respondent6w, przemo-
wieri, emisji Srodk6w reklamy oraz innych wypowiadanych lub pisanych 2r6det. Na
przyklad ustuga pod nazwq ,,Q'cept" polega na tym, ze CDC wysyta koncepcjg no-
wego produktu do dobranej pr6by respondent6w, a okolo 24 godziny po2niqtqczy
sig z nimi telefonicznie, aby przeprowadzic 20-minutowe wywiady na temat elemen-
t6w wystanej koncepcji. Osoby prowadzqce w CDC wywiady s4 szkolone w zakre-
sie aktywnego sluchania, a nastgpnie umiejgtnoS6 tq wykorzystuj4 do uzyskiwania
od respondent6w petnego ,,obrazu jqzykowego", jaki majq oni w swojej 6wiadomo-
6ci. Caly wywiad jest nagrywany w celu p62niejszej analizy. Jezeli respondent po-
wie ,,lubig to", to reszta jego wypowiedzi o koncepcji produktu moze wskazywa6 na
lo, czy rzeczywi5cie tak jest. Inne wypowiedzi mogq wskazywad, kt6ra czg56 kon-
cepcji wymaga poprawy - obraz, nazwa, opisy itp. CDC twierdzi, 2e ma najwigk-
szE na Swiecle bazg danych o znaczeniach slownych (np. wszystkie wyrazy towa-
rzyszqce stowu ,,komfort"). W ramach ustugi nazywanej ,,Quester'' specjali5ci CDC
sq w stanie powiedzied, jakie slowa (pojgcia) negatywnie opisujq produkt, co mo-
globy blokowai jego zakup; jakie pojqcia wspieraj4 zakupy oraz jakie wyrazy nalezy
zastosowai, aby zwigkszyf, sprzeda2 produktu. Uslugi CDC sq drogie, np. pojedyn-
cza usluga ,,Q'cept" z udzialem tylko 20 respondent6w kosztuje 7,5 tys. USD. Ba-
dania opierajq sig na matych pr6bach. Stwierdzono, 2e 99"/" odpowiedzi najwazniej-
szych dla rozwoju danej koncepcji pochodzi od 18 respondent6w.

2rod!o: L.C. Winters, lnnovations in Open-Ended Questions,,,Marketing Research" 1991 , June,
s. 69-70.

chg. Ponadto dane zebrane z odpowiedzina te pytania stwarzajq duzo klopot6w na
etapie redukcji i analizy.

PyrlNu ZAMKNIDTE. W odr6znieniu od pytaf otwartych odpowiedzi na py-
tania zarnknigte s4 wyskalowane. Dob6r i przystosowanie odpowiednich skal do
odpowiedzi na wszystkie pytania w kwestionariuszu to - jak juz wspomniano -
cechowanie kwestionariusza. Czasami moileby( konieczne inne sformulowanie za-
projektowanego wczeSniej pytania w celu przystosowania go do odpowiedniej ska-
li. w skalowaniu odpowiedzi malq zastosowanie wszystkie om6wione wczesniej
typy skal: nominalne, porz4dkowe, przedzialowe i stosunkowe2 I .

2t Zar6wno w literaturze obcej, jak i rodzimej pytania zamknigte dzieli srg na pytanic
wieloalternatywne (mubiple choice questions), nazywane czasem pytaniami kafeteryjnymi, oraz pytanic
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Pytania zamknigte maj4 wigcej zalet ni| pytania otwarte. pytania zamknigte s4
ejsze w stosowaniu zar6wno dla prowadzqcego pomiar, jak i dla respondenta.
izostaly dobrze zaprojektowane, sa 1r6dlemniewielkich blgd6w pomiaru. Eli-
i4przede wszystkim brak zdolnosci respondenta do wypowiedzenia sig, daiq

pelny wyb6r mozliwych odpowiedzi. Ponadto w wyniku skalowania odpowie-
znacznie ulatwia sig klasyfikacjg, kodowanie, redukcjg i analizg danych. Bez

ania niemozliwe jest zastosowanie komputer6w na etapie redukcji i analizy.
Podstawow4 wad4pytart zamknigtych s4 problemy zwiry,ane ze skarowaniem

iedzi. skalowanie wymaga bowiem w wielu przypadkach przedwstgpnego
maru z zastosowaniem pytari otwartych. Wydluza to czas badania i zwigksza je-
koszty. Ponadto ukazanie respondentowi skali mo2liwych odpowiedzi jesL ir6-

r62ny ch znieksztalceri wynik6w pomiaru.

usz probny
a lista pytaf i wyskalowane wstgpnie odpowiedzi s4szkicem kwestionariu-

kt6ry jest nastgpnie sprawdzany. Pierwsze sprawdzenie wykonuje badacz-
. Polega ono na ponownym przeanalizowaniu kazdego pytania i wyska-

j odpowiedzi. Szczeg6lnie bierze sig tutaj pod uwagg wszystkie zasady pro-
ania kwestionariusza z uwzglgdnieniem koniecznoSci minimalizacji btgdu

Podczas opracowywania szkicu kwestionariusza przystosowuje sig go do wy-
j formy pomiaru (drogi, jak4 trafi on do respondenta) i sposobu pomiaru. Od
czynnik6w zaleL4: uklad, instrukcje, struktura, objgtosd kwestionariusza i spo-
skalowania odpowiedzi. Na przyklad kwestionariusz zastosowany w ankiecie

i nale|y szczeg6lnie poprawnie projektowai ze wzglgdlna uklad, instruk-
dla respondent6w, skalowanie odpowiedzi, a takze jakosd papieru i druku. Takie

i mog4 bowiem decydowai o liczbie zwr6conych kwestionariuszy.
Nastgpnym krokiem jest sprawdzenie szkicu kwestionariu sza przez praktyk6w

tyk6w, kt6rzy mai4 pewne doswiadczenie i wiedzg w projektowaniu tych in-
w. Sprawdzenia mog4 sig podjqi zar6vtno inni badacze, jak i kierownic-

przedsigbiorstwa. Czasami szkic jest r6wniez sprawdzany przez teoretyk6w
zas konsultacji z nimi. Inne spojrzenie na szkic kwestionariusza mole wykaza(
niedostatki, kt6re naleZy wyeliminowai. wynikiem przeprowadzonego spraw-
ia jest kwestionariusz prdbny.

ywne htb dychotomicTne (dichotomous questions). pytania dychotomiczne wymagaiq
:dzi alternatywnej, czyli wyboru lednej z dw6ch mo2liwosci. Do skalowania odpowiedzi na te
maj4 wigc zastosowanie skale nominalne alternatywne. Do skalowania odpowiedzi na pozostale
maj4 natomiast zastosowanie skale nominalne niealternatywre oraz wszystkie pozostale typy
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Kwestionariusz pr6bny jest zwykle testowany.

zadne sprawdzenie przez znawc6w i teoretyk6w nie moze zastqpii reakcji
prawdziwych respondent6w. Pr6bka do pomiaru pilotowego jest czgsci4 pr6by do-
branej do pomiaru wlaSciwego. Im bardziej r6znorodna jest ostateczna pr6ba, tym
wigksza jest pr6bka do pomiaru pilotowego.

Testowanie kwestionariusza wymaga odpowiedzi na pig(, pytaf .

Po pierwsze, kt6re elementy kwestionariusza powinny byi sprawdzone. prak-
tyczrie sprawdzeniu podlegaj4 wszystkie jego elementy (dtugoSi kwestionariusza,
uklad, kolejnosi pytaa, tresi i spos6b sformulowaniapytafi) oraz spos6b wyskalo-
wania odpowiedzi na pytania. Kuilde pytanie jest sprawdzane pod wzglgdem reakcji
i uwag, jakie ono wywolalo.

Po drugic,jakich form pomiaru tiywa sig do testowania kwestionariusza. Bez
wzglgdu na to, jaka forma pomiaru bgdzie zastosowana w pomiarze ostatecznym,
do testowania stosuje sig najczgsciej wywiad osobisty lub telefoniczny, rzadziej -
ankietg pocztow4. Wywiad osobisty pozwala bowiem prowadzqcemu wywiad na
bezpoSrednie obserwowanie reakcji, wahari i w4tpliwosci respondenta; obserwacja
taka nie jest mozliwa w drodze komunikacji telefonicznej lub pocztowej. obserwa-
cje s4 dokladnie notowane przez osobg prowadz4cEwywiad. Przeprowadzenie wy-
wiad6w nie wyklucza zastosowania dodatkowego pr6bnego pomiaru w takiej for-
mie, w jakiej bgdzie przeprowadzony pomiar ostateczny.

Po trzecie, kto powinien przeprowadzi(, pomiar pr6bny. Wywiady osobiste lub
telefoniczne przeprowadzaj4 osoby regularnie zajmuj1ce sig t4 form4 pomiaru.
W celu nie tylko sprawdzenia samego kwestionariusza, lecz tak2e w celu odpo-
wiedniego pomiaru, np. jego czasu i koszt6w, stopnia reakcji respondent6w ortv
blgd6w spowodowanych przez prowadz4cego pomiar, mog4 byi wl4czone osoby
z r5inym doSwi adczeniem.

Po czwarte, kto ma byi poddany pomiarowi pr6bnemu zapomocqtestowane-
go kwestionariusza. Przestrzega sig tu zasady, Ze struktura pr6bki odzwierciedla
strukturg pr6by ostatecznej. Kulda istotna cecha populacji badanej powinna byi
wigc odzwierciedlona w pr6bce stosowanej do testowania kwestionariusza.

Po piqte,jak liczna ma by6 pr6bka do pomiaru pr6bnego. Nie ma zgodnych
odpowiedzi na to pytanie. wedtug ocen r62nych autor6w liczebnoSi pr6bki waha
sig od 12 do 30 jednostek. Podkresla sig,2e liczebnosi pr6bki zaleiy wprost pro-
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u odpo-
6w

od r6znorodno6ci badanej populacji oraz stopnia skomplikowama

ryj 4tkowo6ci kwestionariusza.

Testowanie kwestionariusza pr6bnego nale|y traktowai jako element badania
w kt6rym sprawdzeniu podlegaj4 pozostale etapy badania, takie jak

danych, kodowanie i tabulacja, formulowanie i sprawdzanie hipotez itd.

S.D. Hunt i innizz przeprowadzili ciekawy eksperyment dotyczEcy stopnia i ja-

reakcji respondent6w na r6zne rodzaje blgd6w kwestionariusza oraz wplywu
anej metody zbierania danych na stopieri rozpoznania tych bl9d6w- Zasto-

w eksperymencie kwestionariusz skladal sig z podanych niZej pytaf.

Co powinni6my zrobii w zwi4zku z powaznym zagrozeniem Ameryki przez obce
potggi militarne:
1 tr zwigkszy6 wydatki na zbrojenia
2 J zmniejszy6 wydatki na zbrojenia
3 tr pozostawid je nie zmienione

Jezefi nasze zaopatrzenie w importowanq ropg naftowq zostaloby odcigte, czy byt-
byi za uZyciem sily militarnej w celu zapewnienia dostaw ropy?
1 t r  t a k

Jak oceniasz

2 a  n i e 3 D nie wiem

nych?
1 tr bardzo dobrze
2 J dobrze
3 D Srednio
4 a  2 l e
5 o bardzolle

Czy uwa2asz, 2e Carter bgdzie nominowany i ponownie wybrany?

1 U  t a k 2 t r n i e 3 tr nie wiem

Czy kupife5 wyposazenie domowe w ciqgu ostatnich 6 miesigcy?
1 t r  t a k 2 o  n i e

Jak potoczq sig sprawy nastepnego lata w porownaniu z obecnym?
1 tr znacznie lepiej
2 a lepiej
3 tr tak samo
4 tr gorzej
5 tr znacznie gorzej

22 S.D. Hunt, R.D. Sparkman, J.B. Wilcox, The Pretest in Sumey Research-

Findings,,,Journal of Marketing Research" 1982, May, s.269-273.

zaradno6i prezydenta Cartera w sprawach krajowych i zagranicz-

ierciedl
inna b1
L

godn
bki tr
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'**il czym jest spowodowana obecna inflacja - wigkszym popytem czy wigkszymi
kosztami?
1 tr wigkszym popytem
2 D zar6wno jednym, jak i drugim
3 tr wigkszymi kosztami

F,3'S Cry uwa2asz, ze stopa dyskontowa jest za wysoka?
1 tr tak 2 Et nie 3 tr nie wiem

" $";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:; .fezefi nast4pilby kryzys gospodarczy,to policja powinna olzyma6,:
1 tr du2o wigkszy zakres wladzy
2 J nieco wigkszy zakres wladzy
3 tr zakres wladzy nie powinien by6 zmieniony

.e!16 CrV gtosujesz na republikan ow, czy na demokrat6w?
1 t r  R  2 E D

wszystkie pytania i skale odpowiedzi tego kwestionariusza zawieraj4blgdy.
Pytanie pierwsze i drugie s4 pytaniami sugestywnymi, pytanie 1rrzecie i czwarte
- wieloznacznymi (zawierajqcymi w sobie dwa pytania), pi4te i sz6ste - nieja-

Tablica 3.3
Udzial respondent6w dostrzegajqcych r62ne rodzaje bl9d6w
wedtug metody zbierania danych (w o/d

:  '  : '  , , i  1  :  ;

,,"'ffH*
Pytania sugestywne

(P.1+P.2)

Pytania wieloznaczne
(P.3+P.4)

Pytania niejasne
(P.5+P.6)

Pytania trudne
(P.7+P.8)

Pytania niepelne
(P.9+P.10)

+

6

5

l 0

26

3

z

1

9

J I

z

12

l l

27

32

3

7

5

15

J J

Srednia dla wszystkich
pytaf 10 10 I7

Zr6dlo: S.D. Hunt, R.D. Spukman, J.B. Wilcox, jw., s. 271.
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snymi (mo2liwych jest kilka interpretacji), si6dme i 6sme - z trudn4 dla respon-

denta terminologi4 oraz dziewi4te i dziesi4te - z niepeln4 skal4 odpowiedzi. Ta-

blica 3.3 zawiera wyniki eksperymentu.
Metoda ankiety bezpo5redniej polega na tym, ze respondent sam wypelnia

kwestionariusz, a ankieter obserwuje respondenta i notuje jego uwagi. W pierwszej

metodzie (tablica 3.3) ankieter dodatkowo przeprowadzil tozmowg, zwracaj4c

sz,czeg6ln4uwagg na w4tpliwoSci informatora. Wyniki eksperymentu wskazuj4, 2e

dzial respondent6w rozpoznaj4cych blgdy kwestionariusza waha sig od I7o do

37Va w zaleino(;ci od rodzaju btgdu i metody pomiaru. Czglciejbyly rozpoznawane

Hgdy pytari trudnych i niepetnych (Srednio I5Vo i33Vo), a najskuteczniejsz4 metodq

Estowirnia okazal sig wywiad telefoniczny (IlVa). Og6lna Srednia tozpoznaniablg-

d6w wyniosla 12,57a, co nale|y tzna1 za raczej niski wskaZnik.

.4
le do pomiaru postaw

m wigkszo6ci pomiar6w w badaniach marketingowych s4 postawy na-

r62nych d6br. St4d wigkszoSi pytaf w kwestionariuszach dotyczy tej ce-
psychicznej respondent6w. Poznanie postaw pozw ala na bliLsze okrefl enie p5z-

jszego zachowania sig. Jezeli ktos lubi dan4 markg, to prawdopodobnie w przy-

i dokona zakupu towaru opatrzonego tym znakiem. Pomiar postaw,

odr6znieniu od pomiaru zachowania sig, daje odpowiedZ na pytanie o przyczyny

onego zachowania sig i ma znaczenie diagnostyczne.

.4.1
a postaw

R. Hilgard okJ:ella postawg jako ,,pozytywne lub negatywne ustosunkowanie sig

pewnego przedmiotu, pojgcia lub sytuacji, jak r6wniez gotowosi do reagowania

pewien z g6ry okre6lony spos6b na te (lub zwrEzane z nimi) przedmioty, pojgcia

sytuacje"23. Postawy ksztaltuj4 sig w wyniku wzajemnego oddzialywania danej

i i jej otoczenia. Psychologowie wyr62niaj4trzy podstawowe, zwi4zane ze

skladniki postaw: przekonania, emocje i zachowanie sig.
Czlowiek ma juL wyrobione przekonania zwi4zane z danym przedmiotem,

iem lub dan4 sytuacj4. Przekonania powstaj4 wskutek nie tylko bezpo5red-
lecz takhe poSredniego oddzialywania; wskutek do6wiadczenia i wiedzy. Po-

jalny nabywca ma okreSlone przekonania o danym produkcie, bgdzie oczeki-

, ze produkt spelni jego potrzeby w pewnym stopniu. Emocie przejawiaj4 sig

upodobaniach i preferencjach. Element behawiorystyczny postawy natomiast de-

r3 E.R. Hilgard, WprowadTenie do psychologii, PWN, Warszawa 1972, s. 834.
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cyduje o zachowaniu sig nabywcy przed dokonaniem zakupu, w czasie jego trwania
i po dokonaniu zakupu.

Postawy pnyjmrj4 wartosci mieszczqce sig migdzy wielkoSciami skrajnymi:
postaw4 zdecydowanie pozytywnq a postawq zdecydowanie negatywn4. Dzigki te-
mu postawy i inne cechy psychologiczne mogq�byi poddane pomiarom za pomoc4
r6inego rodzaju skal, gl6wnie porz4dkowych. wnioski wyci4gnigte na podstawie
wynik6w pomiar6w pozwalailwykorzystad postawy i oddzialywai na nie.

3.4.2
Zasady skalowania
Przy skalowaniu odpowiedzi w pomiarach postaw bierze sig pod uwagg kilka pod-
stawowych zasad dotycz4cych wszystkich rodzaj6w skal pocz4wszy od nominal-
nej, a skofczywszy na stosunkowej. Zasady te maj4 zresztEzastosowanie nie tylko
do pomiaru postaw. w literaturze wymienia sig najczgsciej pigi zasad: skalowanie
zr6wnowailone i niezr6wnowaZone, graftczn4 formg skali, liczbg kategorii skali,
paflyst4lub nieparzyst4 liczbg kategorii, skalowanie wymuszaj4ce i nie wymu-
szajqce.

srar,owlrlm zn6wNowAZoNE r NrnzndwrvowAzoNc. skalowanie zt6w-
nowaione wymaga ustalenia klasy Srodkowej oraz wyznaczeniajednakowej liczby
kJas (przedzial6w) o jednakowej intensywnoSci po obu stronach ustalonej klasy
srodkowej. Jezeli po obu stronach skali wystgptje 64na liczba klas lub wystgpuj4

Tablica 3.4
P rzy klady zr 6wn owa2onego i n iezr6wnowa2oneg o skalowa nia od powiedzi

1 1 6
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o niejednakowej intensywnoSci albo r6lnychjednostkach miary, to takie ska-
nazywa sig skalowaniem niezrfwnowailonym. Przyklady obu rodzaj6w
ia dla skal porz4dkowych i przedzialowych zawiera tablica 3.4.

Przy projektowaniu kwestionariusza naleLy da;Zy1 do zr6wnowailonego skalo-
ia odpowiedzi. Takie postgpowanie zmniejsza bt4d pomiaru i ulatwia zastoso-
ie metod statystycznych na etapie redukcji i analizy danych. Nie wszystkie jed-
mozliwe odpowiedzi daj4 sig wyskalowai w spos6b zr6wnowa2ony. Dotyczy

zwlaszczapr6b z populacji nieskoriczonych lub czg6ciowo nieznanych. W kon-
h badaniach mog4 r6wniez wystqpii inne przyczyny zastosowania skalowa-

niezr6wnowazonego. Przykladem mog4 byi trudnoSci ze skalowaniem odpo-
i respondent6w, dotyczqcych ich wieku, zwlaszcza gdrnych i dolnych jego

Gnarrcznl FoRMA sKALt. Kategorie danej skali mog4 byi opisane werbal-
, numerycznie, graficznie lub w spos6b kombinowany.Uwula sig, 2e im doklad-
j s4 opisane kategorie skali, tym rzetelniejszy jest pomiar. Graficzn4formg skali

uje sig do specyficznej grupy respondent6w. Na przyklad skale do pomia-
postaw dzieci lub doroslych, nie umiej4cych czytad i pisai, maj4 formg obrazko-
lub formy ztiyciem kolor6w, co uwidoczniono na rysunku 3.10.
Na rysunku 3.11 zilustrowano natomiast trzy graftczne formy skali:

- z opisem werbalnym, B - skalg procentow4 oraz C - skalg cirylE

3.10
sfu2qcy do pomiaru postaw przy u2yciu dwoch kolor6w

a) strona dla respondenta

b) strona dla prowadzEcego pomiar

6 d I o: S.I. Lampert, A New Scale for Conturcr Research, ,Joumal of Advertising Resruch"' 1981, April, s. 24.
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4. Jakie s4 Pana(-i) odczucia w zwiqzku z produl<Iem XyZ?

l t  I  l 6 l  l s l  f t l  l t l  f .  f ft t t t l

l l
Swietny Jestemz m brraszny

dowolony zadowolo-

Rysunek 3.1 1
Trzy sposoby skalowania odpowiedzi na pytania odzwierciedlajqce postawy
wobec produhu XYZ

B. W jakim stopniu zadowolit Pana(-iq) produkt XyZ

100"/o 90 80 70 60 50 40 30 20 10 o%

Calkowicie Jestem catkowicie
mnie zadowolil niezadowolonv

C. W jakim stopniu zaspokaja obecnie Pana(-i) potrzeby produkl XyZ

Nadzwyczaj
dobrze

l l l r t t l J Nadzwyczaj
7 2le

Z r 6 d I o: R.A. Westbrook, A Rating Scale for Measuring product/Senice Satisfaction, ,,Joumal of Marketine,' 19g0. Fall. s. 69.

Ltcznt KATEGoRTT sKALr. Liczba kategorii migdzy biegunami skali zale|y
od postawy respondenta, formy pomiaru i metody analizy danych. Niekiedy wy-
starcza zastosowanie skali nominalnej alternatywnej. Do pomiaru innych cechtrze-
ba zastosowa6 dziesigi lub wigcej kategorii. Jezeli badacz zadowoli sig og6lnymi
danymi, to moZe on stosowai ftzy kategoie. Jezeltjednak pragnie sig dowiedziei
wigcej na temat postaw, to powinien stosowai pigi lub siedem kategorii.

PARZYSTA LUB NIEPARZYSTA LTCZBA KATEGoRII. Wyb6r tej \iczby przes4-
dza o tym, czy skala bgdzie za'wieraLa srodkow4, neutraln4 pozycjg. Zwolennicy
stosowania parzystej liczby kategorii argumentuj4 to tym, ze postawy nie mogq byi
neutralne. Inni twierdzq, 2e nie ma wigkszej r6ilnicy w przyjmowaniu liczby kate-
gorii. Skalowanie odpowiedzi zaczyna sig czgsto od wyboru kategorii Srodkowej.
wyb6r ten nie dotyczy jedynie skalowania nominalnego , gdzie porz4dkowanie nie
wystgpuje. Respondenci wykazuj4 tendencjg do wyboru tych kategorii, kt6re s4 bli-
Zej srodka danej skali. Nieprzemy6lane zaprojektowanie srodkowej klasy moze za-
tem spowodowai powstanie blgdu pomiaru. szczeg6ln4 ostroznoSi nalezy zacho-
wad przy projektowaniu neutralnych kategorii srodkowych, poniewaz ich wyb6r
jest wygodny dla czgsci respondent6w. Na rysunka 3.12 przedstawiono trzy r6wno-
waine formy skali nieparzystej ze 6rodkow4 pozycjqneutraln4. Sq to jednoczednie
trzy r62ne grafrczne postaci tej samej skali.

1 1 8
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Skala B

- + 2

- + 1

0

_ - 1

_ - 2

Skala C

1 [ Bardzo dobry

z I ooory

^ .1 Ani dobry
o U sn; niedobry

+ [ ruieooury

s I Bardzo niedobry

3.12
r6wnowa2ne skale pigcioprzedzialowe (nieparzyste)

Sr.ll-ow.c.NrE wyMUSZAJAcE r NIE wyMUszAJAcE. Skalawanie wlmuszajq-
ma na celu wykazanie przez respondenta 6ci6le okre5lonej kategorii na skali od-

iedzi. Gdy respondent nie jest w stanie wyrazi( swojej postawy, stosuje sig ska-
nie wymuszajqce, umozliwiaj4ce respondentowi zajgcie stanowiska neu-
Oto przyklad takiej skali.

Jak ocenia Pan(-i) PLL,,LOT'w por6wnaniu z zachodnioeuropejskimi l iniami lotni-
czymi? Proszg uj4c w kotka te liczby, kt5re najlepiej wyra2alq Pana(-i) opinig:

Lepiej ni2
inne l inie

Nie r6zni4 sig
od innych linii

Goaej niz
inne l inie Nie wiem

Respondenci, kt6rzy nie mog4 wyrazi( swojej opinii, poniewaz nie podr6Zo-
samolotami innych linii, wybieraj4 oceng neutraln4, w tym przypadku ,,nie
". Dzigki temu mozna ich wyr62nii spo6r6d respondent6w, kt6rzy wyrazili

tne opinie.

1 1 9



3,4.3
Jednowlrmiarowe skale do pomiaru postaw
wszystkie jednowymiarowe skale postaw moilna podzielii na proste i zloilone.
Skale proste s4 raczej skalami ocen, kt6re odzwierciedlaj4 wartosci nadawane
przez respondent6w ocenianym cechom. Poza tym s4 to skale pojedyncze. Nato-
miast skale zloilone s4 konstrukcjami skladaj4cymi sig z kilku skal elementamych.
Klasyfikacjg l}cznq. skal jednowymiarowych i wielowymiarowych ilustruje rysu-
nek 3.13.

Rysunek 3.1 3
Klasyfikacia skal do pomiaru postaw

Skalowanie wielowymiarowe
Pomiar wieloczynnikowy

Skala rang
Skala Thurstone'a
Skala sumowanych
ocen (rangowa)
Skala sumowanych
ocen (por6wnawcza)

Skala pozycyjna
Skala semantyczna
Skala Stapela
Skala Likerta

Pnzvxt nov pRosrycH SKAL POSTAW. w badaniach marketingowych stosu-
je sig wiele skal prostych, np. skale stopniowe opisowe i obrazkowe, skale ci4gle,
skale rang, skalg Thurstone'a, skale sumowanych ocen. CzgS( z tych skal zilustro-
wano na rysunku 3.rr, a inne podano wczesniej. oto inne przykJady prostych skal
postaw.

skala rang. skala rang powstaje, gdy respondent porz4dkuje wymienione
w kwestionariuszu kategorie wedfug podanego kryterium. w kwestionariuszu od-
powiedz jest wyskalowana wedtug skali nominalnej. w wyniku ocen respondenta
skala nominalna zmienia sig w skalg rang, kt6ra jest skal4 porz4dkowq. Skale rang
s4 czgsto stosowane w pomiarach preferencji; s4 latwe i zrozumiale dla responden-
ta. wad4 skal rang jest to, Le ich efektywnosi maleje w miarg wzrostu liczby oce-
nianych cech. w przypadku du2ej liczby ocenianych cech lepiej jest zastosowai po-
r6wnywanie parami. w tablicy 3.5 podano pnykJad, skali rang w takiej postici,
wjakiej sig j4 prezentuje respondentowi.
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cechowania kwestionariusza za pomocq skali rang

Skala Thurstone'a. Nie jest to tylko metoda pomiaru, dzigki niej moZna row-

analizowa( zebrane dane na temat postaw.
Pomiar polega na tym, ze respondent wybiera jednq z dw6ch moZliwoSci
ie z podanym kryterium. Skale alternatywne s4 zwykle zestawem par kilku

, w stosunku do kt6rych respondent przyjmuje okreSlone postawy. Respondent
nuje serii ocen (por6wnar{), np. A smakuje bardziej ni| B, D jest tarisze niL C.

t daje tyle ocen, ile jest mozliwych par. Je2eli badacz wyt62nil5 cech
=5), to respondent dokonuje 10 por6wnafi, czyli 0,5 [n(n - 1)]. Liczba ocen

ie szybciej ni|liczba wyr6znionych cech. Na przyklad dla n = 6liczba par wy-

i 15, dla n=l0liczba ocen wzrasta do 45. Badacz nie powinien zatemwyr6i'-

wigcej niZ 10 cech.
Redukcja danych z pomiaru polega na zliczeniu dokonanych w kwestionariu-

ocen i zaprezentowaniu ich w postaci macierzy. W tablicy 3.6 pokazano ptzy-

wyniki zliczaria por6wnari dokonywanych wedtug jednego kryterium,
zy wszystkimi mozliwymi zestawami par spoSr6d pigciu cech okreSlonego

. Wyniki zliczania mog4 byi podane w procentach, w ulamkach dziesigt-
h lub w liczbach bezwzglgdnych.

3.6
proporcii opinii przedktadajqcych cechy i nad cechy I okre5lonego produktu

121



Analiza zebranych danych mole by( przeprowadzana r62nymi sposobami. Ju2
z tablicy 3.6 wida(,, 2e cecha produktu c jest preferowana wzglgdem cech wszyst-
kich pozostalych produkt6w. Do iloSciowej analizy danych jest stosowana najczg-
sciej metoda ocen por6wnawczych rhurstone'aza. Grafrczn4prezentacjlwynik6w
analizy jest skala Thurstone'a, kt6rajest skal4 przedzialowq.

skala sumowanych ocen. skala ta ma coraz wigksze zastosowanie w bada-
niach marketingowych. s4 dwie odmiany tej skali: por6wnawcza i rangowa. Stoso-
wanie skali por6wnawczej wymaga od respondenta, aby wymienionym cechom lub
obiektom przyporz4dkowal on zgodnie ze swoimi preferencjami oceny liczbowe
tak, aby dawaly wymagan4 sumg, najczgsciej 10 lub 100 (przyklad por6wnawczej
skali sumowanych ocen podano w tablicy 3.7).

Przyklad ten jest odmian4 metody por6wnywania parami Thurstone,a.

Tablica 3.7
Przykfad cechowania kwestionariu sza za pomocq por6wnawczej skati
sumowanych ocen

]i, Proszg podzieli6 100 punkt6w migdzy kazdq ztzech podanych par r62nych past do zgb6w
zgodnie z Pana(-i) preferencjami.

A .  S I G N A L  ( . . )  +  C O L O D E N T  ( . . . . . . . . )  = 1 o o
B. COLGATE (........) + COLODENT (........) = 1oo
c. OOLGATE (........) + SIGNAL (........) = 100

Tablica 3.8
Przyktad cechowania kwestionariuszaza pomocq rangowej skali sumowanych ocen

F;*.;:, Proszg podzieli6 100 punkt6w miqdzy wymienione ni2ej cechy importowanego samochodu
Nubira, tak aby podzial punkt6w odzwierciedlal to, w jakim stopniu wazna jest dla pana(-i)
kazda cecha.

o Wyglqd zewnetzny... . . . . . . .
o Ekonomika jazdy
o Komfort
o Status spoleczny
o Cena
o Bezpieczeristwo
o Szybko6i

Razem

2a Zastosowanie metody mohna znalef,6 m.in. w pracach: C.H. Coombs, R.M. Dawes, A. Tversk1,.
wprowadrynie do psychologii tltotemlltycznej, PwN, warszawa 1971, s. 7l-93 oraz p.E. Green.
D.S. TUll, Researchfor Marketing Decisions, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1975.
s. 184-191.
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Drugi przyklad podany w tablicy 3.8 ilustruje rangowq ska./g sumowanych
kt6ra jest czgsciej stosowana w badaniach marketingowych. Srednie wartoSci

ik6w pomiar6w obliczone dla kazdego przedziatn rangowej skali sumowanych

daj4 r6wnie| przybliilon4 skalg przedzialow4. Por6wnawcza skala sumowa-

h ocen wymaga &tilejliczby por6wnaf, podobnie jak metoda por6wnywania pa-

Wymaga zatem duzego zaangailowania respondenta. ZaletE rangowej skali
prostsza analiza danych, dostarczaj4ca wigcej informacji w zestawieniu z me-
por6wnywania parami.

Pnzvxr-aov zLoZoNYcH SKAL PosrAW. W por6wnaniu ze skalami prostymi,

skale postaw s4 skalami o wyzszym stopniu standaryzacji. Charakteryzuje
lepsza trafno56 pomiaru w por6wnaniu ze skalami prostymi. Kuhda zloZona skala

jest konstrukcjq skladaj4c4 sig z wielu skal elementarnych, gl6wnie potz4d-

h stuZ4cych pomiarowi indywidualnych lub grupowych postaw wzglgdem
tonych obiekt6w. Do najczg6ciej stosowanychzalicza sig skale: pozycyjn4, se-

Stapela oraz Likerta. Niekt6re z nich sQ czgsto stosowane do mierzenia

w przedsigbiorstwach amerykar6skich, o czym Swiadcz4dane z tablicy 3.9.

3.9
przedsigbiorstw stosuiqcych r5ine skale do pomiaru postaw klient6w (w %)

d t o: B,A. Greenberg, J.L. Goldstucker, D.N. B ellengel What Techniques Are Used b! Marketing Researchers in Businuss?, ,,Joumal
" 1977, April, s. 64- 65.

Skaln pozgcyjnd. Jest to najprostsza odmiana zlolonych skal postaw. Przydat-
skali pozycyjnej w pomiarach wymaga jednak skrupulatnego jej testowania,

iewaz w przeciwnym razie pomiar cech respondenta moze sig okazai nietrafny'
Trzonem skali pozycyjnej jest skala nominalna,kt6rej poszczeg6lne pozycje

oceniane przez respondent6w za pomoc4jednakowych skal porz4dkowych. Ska-
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la nominalna sklada sig z wielu pojedynczych wyraz6w lub fraz uporz4dkowanych
dowolnie. W praktyce spotyka si9 j4 w kilku odmianach25.

Pomiar polega na tym, ze respondent, zgodnie ze swoimi preferencjami, oce-
niaku2d4pozycjg skali nominalnej okreslaj4cej cechy danego obiektu, zwykle pro-
duktu. oceny tej dokonuje za pomocq� skali porz4dkowej dol4czonej do kazdej po-
zycji skali nominalnej. w tablicy 3.10 podano przyklad, kt6ry wyjasnia istotg po-
miaru przeprowadzanego za pomoc4 skali pozycyjnej.

Tablica 3.10
Przyklad cechowania kwestionariusza za pomocil skali porycyjnei

Analiza danych z pomiaru przeprowadzanego za pomocq skali pozycyjnej po-
lega na poklasyfikowaniu zebranych danych i ich zaprezentowaniu w postaci sze-
reg6w statystycznych. Dalsz4 analizg ilosciow4 moilna przeprowadzi| przy u2yciu
metody profilowej, kt6r4 om6wimy dalej w zastosowaniu do skali semantycznej.

skala semantyczna. Stosowane sq r6wnie2 nazwy: metoda profili semantycz-
nych lub metoda profili polnyzacji.

Skala semantyczna jest zestawem kilku lub kilkunastu skal porz4dkowych. po-
dobnie jak om6wione wczeSniej skale, r6wnie| i ta metoda umozliwia zar6wno po-
miar postaw, jak i zbieranie oraz analizowanie danych.

Pomiar przeprowadzany za pomocq skali semantycznej polega na tym, Le
w kwestionariuszu umieszczany jest zestaw kilku skal porz4dkowych, zazwyczaj
siedmiostopniowych i niezaleilnych od siebie, a od respondenta wymaga sig, aby
- zgodnie ze swoimi preferencjami - wyr6znil jedn4 kategorig na kaZdej skali.
Kaida skala skladowa jest zazwyczaj skal4 dwubiegunow4, ograniczon4 z dwu

25 Szeroki pnegl4dodmian skali pozycyjnej i innych skal prezentuj4 R.I. Haley, p.p. Case (Testing
Thirteen Attitude Scales for Agreement and Brand Discrimination, ,,Journal of Marketing,, lg7g, Fall.
s.20-32\.

$,'.1j l"k czesto w Pana(-i) firmie s4 prowadzone badania w ni2ej wymienionych zakresach?
Proszg dai tylko jednE odpowiedZ dla kazdego zakresu.

Bardzo
Stale czgsto Czgsto Czasami Nigdy
t r t r t r t r t r1. Potrzeby i opinie nabywc6w

2. Konkurencja
3. Akty prawne
4. Kooperacja i po6rednicy
5. Wasny produkt
6. EfektywnoS6 i skutecznoS6

wlasnej reklamy
7. Reklamacje klient6w
8. Ceny i warunki speedaZry

t r t r t r t r t r
t r t r t r t r t r
t r t r t r t r t r
D t r t r t r D

t r t r t r t r t r
t r D t r t r t r
t r D t r D t r
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P1 . Prosze zaznaczy1, swoje oceny najlepiej odzwierciedlajEce Pana(-i) opinie o wymienio-
nych cechach importowanego samochodu Jaguar XJ-S (ka2da skala reprezentuje jednq

cechq o siedmiostopniowej intensywnoSci).

3 . 1 1
cechowania kwestionariusza za pomocq skali semantycznej

par4 antonim6w. W tablicy 3.11 podano przykJad zestawionych razem czte-
skal siedmiostopniowych, w ktdrych fikcyjny respondent dokonal juz ocen.
Srodkowy przedzial kaLdej skali jest neutralny, np. ,,ani szybki, ani wolny".

iaduj4ce przedzialy s4 o stopieri wyisze lub nizsze, np. ,,doSi szybki" lub ,,szyb-
, nastgpny - ,,szybki" lub ,,bardzo szybki" a ostatni, skrajny - ,,bardzo szybki"

,,niezwykle szybki". W przykladzie zaprezentowanym w tablicy 3.11 respon-
t ocenil importowany samoch6d jako bardzo szybki, drogi, bardzo luksusowy

do6i duZy. Odpowiedzi mog4 byi zaznaczone graftcznie (ak w przykladzie), za
liczb, werbalnie lub w spos6b kombinowany. Prezentowanie skal respon-

i moze przybiera( r6zne formy, np. zestawu skal w kwestionariuszu (ak
tablicy 3.11) albo skal umieszczonych osobno, jednej lub dw6ch na kazdej stro-
kwestionariusza. Osobne rozmieszczenie skal ma na celu wyeliminowanie efek-

wzajemnego oddziatywania skal (order effect lub halo effect).
Redukcja danych polega na zliczeniu wszystkich wypetnionych skal ze

ystkich kwestionariuszy, poklasyfikowaniu i zaprezentowaniu wynik6w zlicza-
w postaci szereg6w statystycznych. Szeregi te odzwierciedlaj4 przedzialy zasto-

h skal.
Analiza zebranych danych moLe by(, przeprowadzona r6znymi sposobami.

iej stosowana jest analiza profilowa. AnalizujEc dane metodami staty-
i, zaklada sig, 2e przedzialy skal porzEdkowych s4 sobie r6wne. Pierw-

m krokiem jest przypo-rz4dkowanie przedzialom skal okreSlonych warto6ci
: od 1 do 7 lub od -3 do +3. Analiza profilowa polega na obliczeniu Srednich

ych wazonych lub mediany dla danych z poszczeg6lnych skal. Otrzy-
Srednie l4czy sig zwykle liniami na zestawionychrazem skalach utworzonych

przyporzEdkowanych wag. Kat;2da linia reprezentuje inny obiekt (produkt, sklep,
firmowy, kraj, Srodek reklamy) lub inn4 grupg respondent6w. W wyniku po-
nia wszystkich linii na jednym wykresie otrzymuje sig profile polaryzacji,
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charakteryzuj4ce preferencje i postawy okre6lonych grup respondent6w-nabywc6w
odno6nie do cech wybranych obiekt6w.

Na rysunku 3.r4 przedstawiono wyniki anarizy profilowej cech produkt6w
francuskich, amerykar{skich i bryfyjskich w ocenie kadry kierowniczej brytyjskich
sklep6w detalicznych. Z rysunku widai, ze produkty amerykar(skie charakteryzuje
wyLsza technika i masowoSi produkcji, a produkty francuskie - wigksza staran-
nosi wykonania i mniejsza masowosi. wszystkie produkty s4 mniej wigcej jedna-
kowo oceniane pod wzglgdem pomyslowoSci ich zaprojektowania26.

Rysunek 3.1 4
Graficzny obraz wynik6w analizy profilowej cech produkt5w

+ 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2
Zaawansowane

technicznie

Produkowane
masowo

t-atwo
dostgpne

Pomyslowe

Starannie
wykonane

Francja

Technicznie
op6lnione

Produkowane
recznie

Trudno
dostepne

lmitacyjne

Niestarannie
wyKonane

Stany Zjednoczone Wielka Brytania

Zr6dlo: P. Niffenegger, J. Wlite, G. Mamet,How British Retail Managers View French and Ameican products,,,Ettopean
Joumal of Marketing" 1980, No. 8, s. 493-498.

skala stape,/a. skale Stapela s4 odmian4 skali pozycyjnej. pozycje skali no-
minalnej s4 zestawem skal jednobiegunowych, dziesigcio- lub jedenastostopnio-
wych, kt6rych bieguny maj4 wartosci od -5 do +5. Skale te stuz4 do pomiaru za-
r6wno kierunku, jak i natg2enia postaw Do budowy skali stapela wysarczy zarem
zastosowanie po jednym przymiotniku dla kazdej skali, bez szukania antonim6w,
jak to bylo w skali semantycznej . Liczba stopni skali mo2e byi mniejsza.

w tablicy 3.r2 pokazano przyklad skali stapela w postaci, w jakiej jest ona
prezentowana respondentom. Respondent jest poinstruowany o sposobie oznacze-
nia przedziahr skali odpowiadaj4cym jego preferencjom, wyobrazeniom lub odczu-

26 Podobne badanie, o szerszym zakresie migdzynarodowym, przeprowadzil wcze6niej
A' Nagashima (A Comparison of Japanese and tlS Affirude Toward Foreign products, ,,Journal of
Marketing" 1970, January, s. 95).
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. W przykladzie nie uwzglgdnionoprzedzial6w neutralnych. Skala Stapelajest
przykladem skalowania wymuszaj4cego.

Zalet4 skali Stapela jest latwiejsze jej zastosowanie w por6wnaniu ze skal4 se-
tyczny. Jednocze6nie rezultaty obu pomiar6w s4 sobie r6wnowazne, co zostalo
irvcznie wvkazanezT.
Skalg Stapela stosuje sig do pomiaru opinii i wyobrazef o punktach sprzedu|y,

h produktach zywno6ciowych oraz Srodkach reklamy. Pomiar moLe by(
w r6Znych formach: za pomoc4 wybranej ankiety, wywiadu,

tym talcie wywiadu telefonicznego. Dane zebrane z pomiaru mog4 byi analizo-
za pomocE metody profilowej.

3 .12
cechowania kwestionariusza za pomocq skali Stapela

Skala Likerta. Z badania przeprowadzonego przez B.A. Greenberga i innych28
tka, 2e - poza skal4 semantycznq- jest to skala najczgSciej stosowana w ba-

iach marketingowych. Skala Likerta jest skal4 nominaln4 skladaj4c4 sig z wielu
ji (od kilku do kilkudziesigciu). Pozycjami tymi s4 na o96l kr6tkie zdania

Ljmujqce charakteryzuj4ce okreflone postawy wobec danego obiektu. Wszyst-
pozycje skali Likerta majqprzyporz4dkowane skale intensywnoSci, bgd4ce ska-
porz4dkowymi dwubiegunowymi, zazwy czal pigciostopniowymi. Stopnie ska-

s4 opisane w kwestionariuszu werbalnie, atakhe numerycznie - do cel6w reduk-
i i analizy danych. Kaida pozycja skali Likerta jest sama w sobie skal4 i dlatego

skala Likerta jest w istocie zestawem skal porz4dkowych. Zal62my, 2e

'' Badanie przeprowadzili D.I. Hawkins, G. Albaum, R. Best (Stapel Scale or Semnntic
rential in Marketing Research?,,,Journal of Marketing Research" 1974, August, s. 318-322).
28 B.A. Greenberg, J.L. Goldstucker, D.N. Bellenger, jw.

?'.t ,, ttize; podano cztery cechy charakteryzuiqce sklep wolnoclowy X. Proszg wskazai, jak
- Pana(-i) zdaniem - naleZy oceni6 poszczeg6lne cechy. Jezeli ocenia Pan(-i) dan4
cechQ pozytywnie, proszg wskaza6, w jakim stopniu jest ona pozytywna, przezzakreSle-
nie jednej z kratek od +3 do +1. Jezeli ocena ta jest negatywna, prcsze zaznaczyC jej sto-
pieri odpowiednio od -1 do -3.

A. Czysto6i

E + 3
E * 2
E * 1
E - 1
E - 2
E - 3

D * 3  E * 3
E * 2  E * 2
E * 1  E * 1
E - 1  E - 1
E - 2  E - 2
E - 3  E - 3

D. Wystr6j

El *3
E * 2
E * 1
E - 1
E - 2
u - 3
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badacz, chc4c dokonai pomiaru postaw wlafcicieli firm zagranicznychdziatajqcych
w Polsce, stosuje nastgpujEc4 skalg nominaln4 skladaj4c4 sig z o6miu pozycji:

1) w Polsce, istnieje chlonny rynek wewngtrzny,
2) konkurencja firm polskich jest powazn4przeszkodq,
3) w Polsce jest moZliwy szybki wzrost zysk6w,
4) wystgpuje nie?yczliwe nastawienie wladz centralnych,
5) funkcjonuj 4 sprzy jaj4ce przepisy prawne,
6) og6lna opinia spoleczna o firmach zagraricznych jest negatywna,
7) tanta sila robocza jest powaznym fu6dlem zysk6w,
8) wystgpuje nie?yczkwy stosunek wladz terenowych.

W praktyce, w celu dokladniejszego pomiaru, kuldej pozycji skali Likerta
przyporz4dkowuje sig skalg intensywnosci. Respondent moze w6wczas wyrazi(
swoj4 postawg dokladniej i wobec wszystkich pozycji. W kwestionariuszu skala Li-
kerta jest prezentowana respondentowi w postaci zilustrowanej w tablicy 3.13 (na
przykladzie cztercch pierwszych pozycji z podanej listy).

WanoSci numeryczne skal porz4dkowych (od 1 do 5) nie sq podawane w kwe-
stionariuszach (w tablicy 3.I3 ukazano je w celu ilustracji sposobu liczenia). Kie-
runek przyporz4dkowywania wartosci numerycznych nie musi sig zgadza(
z wartosciami werbalnymi - w tablicy 3.r3 pozycje 2 i 4 majqprzyporz4dkowane
skale porzqdkowe o odwrotnej kolejnoSci wartodci numerycznych. Wy2sze wartoSci
numeryczne odzwierciedlajl zazwyczaj postawy pozytywne, a niasze - postawy
negatywne. Kierunek przyporz4dkowywania wartosci numerycznych zaleLy od

Tablica 3.13
Prryklad cechowania kwestionariusza za pomocE skali Likerta

m{i:il ftfiz"i wymieniono kilka czynnikow wplywaiEcych na dziatalnosi firm zagranicznych w pol-
sce. Proszg wyrazi' swoiq opinig ptzezzaznaczenie odpowiedniego miejsca przy ka2dym
z czynnik6w

1- W Polsce istnieje chlon-
ny rynek wewnetrzny

2. Konkurencja firm polskich
jest powaznq przeszkodq

3. W Polsce jest mozliwy
szybki wzrost zysk6w

4. Wystqpuje nie2yczliwe
nastawienie wladz cen-
tralnvch

Ani sig
Calkowicie zgadzam, Nie Calkowicie

sie Zgadzam ani siq nie zgadzam sig nie
zgadzam sie zgadzam sie zgadzam

t r t r t r D D
5 4 3 2 1

tr

tr
1

tr

tr
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tr
z

tr
4
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aj4cego lub niesprzyjaj4cego dla postawy sformulowania danej pozycji
skali Likerta. W tablicy 3.13 pozycje 1 i 3 s4 sprzyjal4ce, a2i4 -niesprzyja-

. Zachowanie odpowiedniego kierunku warto6ci numerycznych ma na celu
igcie sprzeczno6ci w zhczaniu wypelnionych kwestionariuszy. Najtrudniejsz4

w konstruowaniu skali Likerta jest dob6r i sprawdzenie poszczeg6lnych
ji. W budowie skali wyodrgbnia sig zwykle kilka etap6w.

Etap 1: Sformulowanie wystarczaj4cej liczby pozycji (zdart) obejmujqcych
iwie wszystkie przejawy badanych postaw. Zdania te nale?y formulowai tak,

nie bylo klopot6w z rozpoznmriem ich jako zdar( sprzyjajqcych lub niesprzyja-
ch. Powinny one teL dokladnie odzwierciedlai postawy hipotetyczne. Na tym
ie nie ma iadnych ograniczert co do liczby pozycji.

Etap 2: Przygotowanie kwestionariusza pr6bnego, gdzie wstgpnie sformulo-
m pozycjom przyporz4dkowuje sig skale intensywno5ci, jak to pokazano w ta-

y  3.13.

Etap 3: Dobranie prdbki respondent6w z pr6by ostatecznej oraz przeprowa-
ie pomiaru pr6bnego.

Etap 4: Zbczanie wypelnionych kwestionariuszy pr6bnych. Skalom intensyw-
i przyporz4dkowuje sig wartodci numeryczne z uwzglgdnieniem ich odpowied-

1 kolejnoSci. Wynikiem zliczenia s4 sumy punkt6w dla kazdego respondenta. Za-
j4c, 2e respondent wypelnil czgSi kwestionariusza prezentowan4 w tablicy

13 i przydzielil pierwszej pozycji oceng ,,zgadzam sig" (4), drugiej ,,calkowicie
zgadzam" (5), trzeciej -,,calkowicie sig zgadzarrr" (5) oraz czwafiej - ,,ani sig

ani sig nie zgadzarn" (3), otrzymuje on l4cznie 17 punkt6w.

Etap 5: Wyb6r pozycji, kt6re dobrze 62rncuj4postawy sprzyjajqce i niesprzy-
oraz wystarczaj4co silnie koreluj4zliczbq punkt6w zsumowanych dla ka2-

respondenta. W tym celu grupuje sig respondent6w wedtug liczby uzyskanych
w. Respondenci, kt6rzy uzyskali dtt24liczbg punkt6w, s4 nastawieni przy-

ie do danego obiektu, a respondenci o najmniejszej liczbie punktdw - majq
negatywn4. Analizg mo cy 16 Lnicuj qc ej poszczeg6ln e pozy cje przeprowa-

si9 za pomoc4 testu r lub jednej z metod korelacji. Po zako(tczeniu obliczer( po-
ia sig te pozycje, kt6re wystarczaj4co silnie rozr62niaj4 respondent6w o po-

ie pozytywnej i respondent6w o postawie negatywnej. Powinna byl przy tym
r6wnowaga iloSciowa migdzy pozycjami sprzyjaj4cymi i niesprzyjaj4-

. Analiza pozycji skali Likerta ma na celu zwigkszenie wewngtrznej zgodno5ci
i instrumentu pomiarowego.

Analiza danych z pomiaru przeprowadzonego za pomocE skali Likerta polega
por6wnaniu i interpretacji zliczonych punkt6w dla poszczeg6lnych pozycji albo
poszczeg6lnych respondent6w lub ich grup.

clg
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3,4.4
Wielowymiarowe skale do pomiaru postaw
Zapomoc4om6wionych skal jednowymiarowych wyniki pomiar6w i analiz mozna
uj4i w postaci jednej liczby lub prostego jednowymiarowego wykresu. Badacz wie
zawczasrr, jaki wymiar bgdzie stosowal w pomiarach. Pomiar przeprowadzony za
pomoc4 skal wielowymiarowych ma natomiast naturg kompleksowq, sklada sig
z wielu skomplikowanych matematy cznie technik.

Graficzn4 ilustracj4 wynik6w analiz jest obraz wielowymiarowy. Zwykle jest
to obraz dwuwymiarowy lub tr6jwymiarowy, gdzie wymiarami nie s4, jak na ukla-
dzie wsp6hzgdnych, jednostki miary, lecz jako5ciowe wielkoSci niemierzalne zwiq-
zane z postawami.

Skalowanie wielowymiarowe zalicza sig do najnowszych metod, kt6re znala-
zly zastosowanie w pomiarach i analizach postaw nabywc6w. W literaturze.
zwlaszcza amerykar(skiej, lat szeS6dziesi4tych i siedemdziesi4tych pojawily sig
pierwsze opisy i zastosowania tych metod w badaniach marketingowych. Wyr62nia
sig zwlaszcza dwie metody: skalowanie wielowymiarowe (multidimensional sca-
ling - MDS) oraz pomiar wieloczynnikowy (conjoint measurement). Obie metody
maj4 zastosowanie zar6wno do danych metrycznych otrzymanych z pomiaru inter-
walowego, jak i do danych jako3ciowych otrzymanych z pomiar6w nominalnego
i porz4dkowego.

Sxar,oruNrE wIELowyMIARowE. MDS wymaga stosowania metod staty-
stycznych przy u2yciu komputer6w. Celem analiz jest przeksztalcenie zebranych
z pomiaru danych, dofycz4cych preferencji i percepcji nabywc6w, w sp6jny i czy-
telny obraz w przestrzeni wielowymiarowej. Obraz ten odzwierciedla prawidlowo-
('ci zachodz4ce w sferze postaw nabywc6w wzglgdem r62nych obiekt6w i ich cech.
gt6wnie produkt6w.

Rozpatrzmy przykJad analizy MDS dotycz4cy rynku samochodowego w Sta-
nach Zjednoczonych2e. Przedmiotem pomiaru i analizy byly postawy uzytkowni-
k6w wobec 11 amerykanskich marek samochod6w. Pomiar postaw zostal przepro-
wadzony za pomocE znanej metody por6wnywania parami: kuZdy samoch6d byl
por6wnywany z innym, co dawalo 55 moiliwych por6wnar(. Respondent dokony-
wal wigc 55 por6wnar{, pocz4wszy od pierwszej pary samochod6w najbardziej po-
dobnych, drugiej pary mniej podobnych itd.

Uzyskane z pomiaru dane zostaly w wyniku analizy iloSciowej przeksztalcone
w graficzny dwuwymiarowy uklad preferencji podobieristw, przedstawiony na ry-
sunku 3.15. Z ukla&t wynika, 2e respondenci w swoich ocenach zastosowali dwa

2e Analtrzy dokonali w 1968 roku P.E. Green, F.J. Carmone (Multidimensional Scaling and
Relation Techniques in Marketing Analysis, Allyn and Bacon, Boston 1970, s. 34) oraz T.C. Kinnear.
J.R. Taylor, jw., s. 536-538. Por. r6wnie2 S. Mynarski, Metody badari marketingowych, Akademia
Ekonomiczna, Krak6w 1986, s. 65-77.
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3.15
przestrzeni preferencii i podobiefstw

Sportowy

Luksusowy

samochod6w z 1986 roku

Ford Taunus
llercury Sable
Lhcoln Continental
Ford Thunderbird

5. Ford Escort
6. Cadillac Eldorado
7. Jaguar XJ Sedan
8. AMC Alliance

9. Plymouth Reliant
10. Buick Le Sabre
11. Chevrolet Cavalier

o: T.C. Kinneu, J.R. Taylor, jw., s. 532

(cechy): luksusowoSi i populamoSi samochod6w Ka2dy model samocho-
jest reprezentowany na ukladzie w postaci punktu, utworzonego pzez kombina-
wspomnianych wymiar6w. Na ptzykJad respondenci ocenili samoch6d Lincoln
inental jako bardzo luksusowy, ale raczej niesportowy.
Punkt idealny, oznaczony na rysunku liter4 I, oblicza sig z danych otrzyma-
z pomiar6w przeprowadzanych za pomoc4 skal rang. Reprezentuje on idealn4
nacjg cech luksusu i sportu w odniesieniu do samochod6w. Z rysunku widai,

najblizszy idealnego samochodu - zgodnie z ocenqrespondent6w -jest Ford
rbird, a nastgpnie Jaguar XJ Sedan; najmniej zbliLony do idealnego jest

Escort. Dystans migdzy punktem idealnym a danym modelem odzwierciedla
ie respondent6w, a odleglo6i migdzy dwoma modelami - podobicfistwa

respondent6w. Grupa podobnych marek wskazuje jednoczeSnie na kon-

ig migdzy nimi.
Warto6i informacji otrzymanych z pomiaru MDS, zwlaszcza gdy odnosi sig
do calych segment6w rynku, jest bardzo duZa dla decydent6w. Mog4 sig oni
iedzief,jakich ,,wymiar6w" uLywaj4 nabywcy w ocenach produkt6w, jakE po-

Popularny

1 3 1



zycjg zajmtj4 ich produkty w ukladzie wielowymiarowym oraz jakie segmenty

rynku nie s4 jeszcze zajgte przez konkurencjg. Na przyklad producent samochodu
Jaguar moieby( zainteresowany w zmianie image'u swojego samochodu na mniej
sportowy, aby przybli2y6 sig do segmentu idealnego, wcizyl jeszcze malo konkuren-
cyjnego.

Pounn wIELoczyNMKowy. Podobnie jak w przypadku opisanych wcze1-
niej skal i metod, r6wniez i ta metoda umozliwia pomiar, zebranie i analizg danych.
Skalowanie wielowymiarowe zakladalo por6wnywanie przez respondent6w kilku
produkt6w. Pomiar wieloczynnikowy polega natomiast na pomiarze preferencji re-
spondent6w wzglgdem kilku powi44arrych ze sob4 czynnik6w (cech) jednego pro-
duktu. Gl6wnym zastosowaniem pomiaru wieloczynnikowego jest wigc testowanie
nowych produkt6w i Srodk6w reklamy. Rezultatem pomiaru i analizy s4 dane two-
rz4ce skalg przedzialow 4.

Pomiar wieloczynnikowy polega na tym, ze respondentowi prezentuje sig do
oceny wybrane cechy produktu. Pomiar moileby1 przeprowadzony w dowotnej for-
mie, najlepiej bezpo6redniej: wywiadu grupowego lub osobistego.Zal62my,2e pro-
ducent i eksporter pasty do podt6g chce przetestowai nowy produkt na nowym ryn-
ku. Producent jest zainteresowany tym, jakie preferencje potencjalni nabywcy mogq
przyjq( wobec szeSciu ni2ej wymienionych cech, z kt6rych ka2d4 charakteryzuje
kilka wartoSci:

1. Cena
2. PojemnoSi
3. Opakowanie

-3
-3
-3

(10 usD, 20 usD, 30 usD)
( 1 1 , 3 1 , 5 1 )
(plastikowe, blaszane, szklane)

4. Ksztalt opakowania
5. Dodatek owadob6jczy
6. Konsystencja pasty

(okr4gly, kwadratowy, prostok4tny, owalny)
(tak, nie)
(plynna, stata)

-4

-2
a-L

Dla prostoty przykladu zal62my, ze producent jest szczeg6lnie zainteresowany
irurzema pierwszymi cechami. Dzigki temu respondent bgdzie ocenial tylko 27 kom-
binacji (3 x3 x 3), zamiast 432 (3 x3 x 3 x4x2 x2). W drugim przypadku ko-
niecznabytaby redukcja moZliwych kombinacji do niezbgdnego minimum, co mo2-
na osi4gn46 drog4 eksperymentu. Badacz ponadto dobiera tyle warto6ci w ramach
kuildej cechy, aby mo2liwe bylo okreSlenie u?yteczno(ci kazdej cechy i ksztaltu
krzywej charakteryzuj4cej t9 t2yteczno(,6. Na rysunku 3.16a krzywa ma charakter
nieliniowy. Jej okreSlenie wymaga doboru co najmniej trzech warto5ci. W przypad-
ku linii prostej (rysunek 3.16b) wystarcz4 dwie warto6ci. Praktycznie dobiera sig
wigc 24 wartoSci3o.

30 Szerzej na ten temat pisze D.R. Lehmann (Market Research and Analysis, R.D. Irwin, Inc.,
Homewood 1985. s. 659). Por. r6wnie2 P.E. Green. Y. Wind. New Way to Measure Consumen
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3 .16
,e ksztalty krzywej u2yteczno5ci dla r62nych pojemno5ci opakowaf
do podl5g

Pojemno66 (w l)
5

Pojemno6d (w l)

Najczg6ciej stosowanq metodq pomiaru jest prezentowanie respondentowi
profilu wyboru cech. Inn4 metod4 jest mozliwol( portwnart wsrystkich

parami w spos6b zilustrowany na rysunku 3.17.

3 .17
preferencji za pomocq por6wnaf parami

Cena
10 20 30

Cena
10 20  30

Opakowanie
p b s

.o.(/,
c
E c . )
'd'
n

. q o
(6

tz

o o

plastikowe, b - blaszane, s - szklane.

chociai respondentowi latwiej jest dokona6 por6wnari parami, metoda ta ma
wadg, 2e respondent nie bierze pod uwagg wszystkich cech jednoczeSnie. St4d
wigksz4 popularno6i zdobyla sobie metodn pelnego profilu wyhoru cech. Cho-
moZe ona byi dla respondenta trudniejsza, to daje jednak dokladniejsze wyni-

Metodg tg moLna uczyni1, dostgpniejsz E przez pewne techniczne ulepszenia. Na
adkaida ranga (od 1 do 27) moZe by6 opisana na osobnej karcie. Zadaniem

jest w6wczas posortowanie 27 kart wedlug jego preferencji od naj-
j poz4danej kombinacji cech produktu do kombinacji najbardziej poi,1danej.

, ,,Harvard Business Review" 1975, July-August, s. 107-117. W polskiej literaturze problem
i atalizy wieloczynnikowej wyczerpuj4co prezentujq M. walesiak, A. B4k, Realizacja badafi

metodq conjoint analysis zwykorzystaniem pakietu statystycznego SpSS/or Windows,
Ekonomiczna. Wroclaw 1997.
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Opakowanie

ll*ry szklane
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3
5

1 9
A

1

) 1

9

6

25
16
2

20
5
2

22
10
7

26
t7
I4

23
1 1

J

z+

t2
8

27
18
15

Tablica 3.14
Rangi nadane przez jednego respondenta nowemu produktowi ze wzglgdu na trzy cechy

Tablica 3.14 zawiera przykladowe rangi nadane pruez iednego respondenta w rezul-
tacie dokonanej przez niego oceny.

Z nadanych przez respondenta rang wynika, 2e preferuje on opakowanie bla-
szane o najwigkszej pojemno5ci (ranga 1), a na drugim miejscu stawia opakowanie
plastikowe (ranga 2). Zdecydowalby sig zaplaci( nieco wigcej za opakowanie bla-
szane o tej samej pojemnoSci ni2 za opakowanie plastikowe lub szklane. Wynika
stqd, ze respondent przedklada rodzaj opakowania nad ceng i pojemnoSi. Podsta-
wowe pytanie, na kt6re moina znalei( odpowiedZ dzigki analizie wieloczynniko-
wej, brzmi: ,,Jakie s4 indywidualne tiytecznoSci ceny, rodzajt opakowania i po-
jemno6ci dla respondenta? ".

Analiza wieloczynnikowa polega gl6wnie na znalezieniu a2ytecznoSci dla po-
szczeg6lnych wartoSci cech produktu i zaprezentowaniu ich w formie przedzialo-
wej. Podobnie jak w przypadku skalowania wielowymiarowego do obliczeri jest
niezbgdny komputer z odpowiednim programem. NajczgSciej stosowan4 metodq
analizy jest monotoniczna analiza wariancji (MONANOVA). Program komputero-
wy znajduje pierwsze rozwiqzanie, kt6re jest nastgpnie modyfrkowane drog4 kolej-
nych iteracji przybliiajqcychrozwiqzanie optymalne, w kt6rym obliczone uLytecz-
no6ci b9d4 maksymalnie korelowaly z rangami nadanymi przez respondent6w.
W punkcie wyj6ciowym (przed procesem iteracji) suma arbitralnie ustalonychl2y-

Tablica 3.15
Arbitralne u2yteczno6ci poszczeg6lnych wartoSci danej cechy produktu

10
20
30

0,5
0,4
0,1

blaszane

plastikowe

szklane

0,6
0,3
0,1

I

5

f

0 ,1
0,4
0,5
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15
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rych u2y-

il',Fl
fu*x"i I
0,1 i
0,4 i
0,5 |

poszczeg6lnych wartoSci r6wna sig calkowitej u|ytecznoSci danej cechy,
to pokazano w tablicy 3.15.
Nastgpnie oblicza sig uzytecznoSci kolejnych kombinacji warto6ci drog4 su-

uzyteczno5ci poszczeg6lnych wartoSci. Na przykJad dla kombinacji opa-
ia blaszanego, o pojemno6ci 1 1 w cenie 10 USD ttzyteczno(( wynosi 1,2,

waL0,6 +0,5 + 0,1=I,2. Wyniki obliczeipokazano w tablicy 3.16.

3 . 1 6
kombinacji poszczeg6lnych wartoSci trzech cech produktu

w celu znalezienia indywidualnych t?ytecznodci poszczeg6lnych kombinacji
ia sig odpowiednie pary a|ytecznoSci z rangami nadanymi przez responden-

czyli odpowiadaj4ce sobie warto3ci w tablicach 3.14 i 3.16, np. (1,2;19),
l;21), (0,8; 25) itd.

Komputer drog4 wielu iteracji wykrywa funkcjg najlepiej odzwierciedlaj4c4
migdzy poszczeg6lnymi parami wsp6lrzgdnych i znajduje ostatecz-

najlepsze rozwiryanie. Rezultatem tego procesu s4 indywidualne funkcje uZy-
i obliczone dla poszczeg6lnych cech produktu. Funkcje te informuj4 bada-

czy preferencje okre5lonych respondent6w s4 monotoniczne oraz jakie s4
ne r62nice w indywidualnych ocenach waznoSci cech produktu.



Rozaziat 4

Metody zbieran ia danych
ze 2rodel pierwotnych
i wtornych

Po zaprojektowaniu badania, doborze pr6by i konstnrkcji instrumentu pomiarowe-
go nastgpuje druga faza badania - faz,a realizacji projektu. Naturaln4 kolejnq
czynnoSci4 badawcz1jest wigc pobranie pr6by w terenie i jej pomiar. Wynikiem
pomiaru s4 dane surowe.

Najpierw om6wimy klasyfikacjg ir6del informacji, a nastgpnie najczgSciej sto-
sowane metody pomiaru ir6del pierwotnych i wt6mych.

4.1
Klasyfikacia 2rodel informacji
Najog6lniejszym kryterium podzialu 2r6del informacji s4 granice organizacyjne
przedsigbiorstwa prowadzEcego lub zlecajqcego badania. Zgodnie z t4zasadqist-
niej4 dwa rodzaje fu6del pierwotnych i wt6mych: ttddla wewngtrzne przedsigbior-
stwa oraz ,xddla zewngtrzne (w jego otoczeniu). ZrOUa zewng,r:zne dzieli sig na
fu6dta krajowe i zagrariczne. Zebranie danych ze ir6del wewngtrznych jest zwykle
Ia(rsze,latwiejsze i szybsze. Zebranie danych ze ir6del wewngtrznych jest zazwy-
czaj niewystarczajqce i wymaga uzupelnienia z zewn1trz.

R6wnie czgsto stosuje si9 podzial fu6detna pierwotne i wt6rne. hrddta pierwot-
ne nie s4 rezultatem zadnego postgpowaniabadawczego; s4 to okreSlone rzeczy, oso-
by lub zdarzenia.hrddtami wtdrnymi s4 natomiast dane, na og6lprzetworzone, kt6re
s4 wynikiem badafi i pomiar6w prowadzonych wcze6niej do okreSlonych cel6w.

ifOftainformacji dzieli sig zatemna (rysunek 4.1):

1) wewngtrzne Lr6dla pierwotne,
2) wewngtrzne ir6dla wt6rne,
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Rozr6znianie ir6del wewngtrznych i zewngtznych nie sprawia Zadnych klo-
pot6w. Trudniej natomiast jest rozr62ni6 ir6dla pierwotne i wt6me.

Przedstawione rodzaje ir6del informacji bgd4 w dalszej czgSci om6wione kaz-
de z osobna, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ir6del wt6rnych. Wykorzystanie 216-
del pierwotnych nastgpuje na o96l po wyczerpaniu dostgpnych 2r6del wt6rnych.
Potwierdzaj4 to doSwiadczenia firmy Hewlett-Packard (przyklad 4.I).

4 .1 .1
Zrodta pierwotne
Przedsigbiorstwo korzysta ze tr6del pierwotnych w6wczas, gdy ju2 calkowicie wy-
czerpalo potrzebne ir6dla wt6rne zar6wno wewngtrzne, jak i zewngtrzne. DuLa
czgS1 decyzji podejmowanych w przedsigbiorstwie nie moLe zapa€( bez danych ze
ir6del pierwotnych.

WnwN4rnzNE ZR6DLA prERworNE. ZrOaU te znajduj4 si9 wewn4trz przed-
sigbiorstwa i dlatego sq latwe do zidentyfikowania i pomiaru. D:uia czg6( z nich
moze byi poddana pomiarom ci4glym. Przykladami ir6det pierwotnych w przed-
sigbiorstwie sE pracownicy, wytwarzane produkty, opakowania, prototypy, produkty
eksportowane i importowane, pr6bki towar6w, Srodki pracy, Srodki promocji.

Oto kilka przyklad6w wykorzystania wewngtrzny ch tr6del pierwotnych:

o pomiar jakoSci produktu,
o ocena punkt6w sprzedu2y ze wzglgdu na wystr6j i wygl4d,
o testowanie Srodk6w reklamy zewzglgdrt na ich skutecznoSi,
o degustacje i oceny pr6bek towar6w importowanych,
o wywiady z pracownikami wlasnej firmy.

Do wewngtrznych 2r6del pierwotnych nie naleZy zalicza( wlasnej sprawo-
zdawczoici, dokumentacji ksiggowej i handlowej, poniewa2 s4to 2r6dla wt6rne.
Nawet dowody ksiggowe w postaci dokument6w handlowych i innych, bgd4ce pod-
staw4 ksiggowafl, s4ir6dlami wt6mymi, poniewa:2 dowody te stanowi4 wynik po-
miar6w pierwotnych w formie spis6w, rejestracji, oglgdzin, ocen, test6w itp.

ZnwN4rnzno KRAJowE 2*6ont prERworNE.ZrOaU E znaj&tjq sig poza
przedsigbiorstwem, ale w granicach kraju, bez wzglgdu na ich pochodzenie. 54 one
trudniejsze do zidentyfikowania i pomiaru. 7,e wzglgdu na wysokie koszty tylko
czg# tychfu6del w postaci pr6b moZe byd poddana pomiarom ci4gtym, okresowym
lub sporadycznym. Przykladami zewngtrznych krajowych ir6del pierwotnych s4:

o produkty konkurencyjne i inne;
o opakowania produkt6w konkurencyjnych;
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tingowej, produkcyjnej i handlowej przedsigbiorstwa s4 nastgpuj4ce pomiary i ana-
lizy dokonywane na podstawie wewngtrznych 2r6del wt6rnychr.

Udzial poszczegdlnych klientdw w zysku. Bierze sig pod uwagg tych klienr6w,
kt6rzy maj4 najwigkszy adzial w zakupach. Nalezy przede wszystkim mierzy( po-
ziom koszt6w zwiry,anych z obslug4 danego klienta i por6wnywa1, je z poziomem
zysku osi4gnigtego ze sprzeda?y dla tego klienta. Dzigki tej analizie mohna prowa-
dzi(, slarteczn4 politykg sprzedu2y i promocjg, w tym zwlaszcza akwizycjg.

Udzinl poszczegdlnych rynkfw w zysku. Analiza taka jest potrzebna w6wczas,
gdy firma sprzedaje ten sam produkt na r6znych rynkach. DochodowoS( r6Lnych
rynk6w zwykle nie jest taka sama. Dane te przydaj4 sig zwlaszcza do opracowywa-
nia plan6w rozwoju sprzedaly na poszczeg6lne rynki.

Udzial w danym rynku i w zakupach poszczegdlnych klientdw. Pomiar wiel-
kosci sprzedu2y og6lem oraz sprzedu2y poszczeg6lnych produkt6w na okreslone
rynki i dla okreSlonych klient6w jest niezbgdny w celu oceny stopnia zobowiryaf
w stosunku do zar6wno poszczeg6lnych segment6w rynku, jak i klient6w.

Pomiar zdolnofici produkcyjnych. Chocia| pomiar wielko6ci produkcji jest
rzeczq oczywist4, zdarzajq sig jednak w4skie gardla w innych dziedzinach dzialal-
no5ci firmy, ograniczaj4ce produkcjg. Nale2y wigc oceniai nie tylko bielqcq,lecz
takZe potencjaln4 (maksymaln4) zdolno6i produkcyjn4, co ma dttile znaczenie
w trakcie opracowywania plan6w marketingowych przedsigbiorstwa.

Pomiar koszlfw dostawy produkt6w w r62nych ihficiach. W wigkszo6ciprzy-
padk6w istnieje Scisla wsp6lzaleinoS( migdzy kosztami a wielko6ci4 dostaw na ry-
nek. Powinny by( znane jednostkowe koszty dostaw, zwlaszcza z uwzglgdnieniem
relacji migdzy wielkoSci4 produkcji, planowanymi dostawami oraz tzgodnionymi
wielko6ciami dostaw wedlug dat. Dane te s4 niezbgdne do prowadzenia skutecznej
polityki sprzedu|y.

Analiza ofert i zxealizowanych zpmdwiert. Badacz rozr6Lniaw tym przypadku
zwlaszcza oferty niewiqzqce (zapytania) i zrealizowane zam6wienia. Analiza po-
r6wnawcza wielkoSci i struktury ofert oraz zrealizowanych zam6wiei pozwala na
oszacowanie zmian w popycie i potrzebach klient6w. Na przyklad zmiany w zawar-
toSci otrzymanych ofert niewia;l4cych mog4 by6 wczesnym symptomem nadcho-
dz1cych zmian warunk6w na rynkach.

Najbogatsze wewngtrzne Lr6dla wt6rne znajduj4 sig zwykle w dziale ksiggo-
wosci przedsigbiorstwa. Rejestruje sig tam, za posrednictwem dokument6w, calosi

t Por. K.J. Blois, Intemal Marketing Information in Manufacturing Firms, ,|4arketing
Intelligence and Planning" 1983, No. 3.
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handlowych i inne wewngtrzne 2r6dla wt6rne. W Polsce rzadko sig z nich korzysta
podczas organizowania badar{. Przyklad 4.2, dotycz4cy japor(skiego banku Nippon
Credit, pokazuje, jak nalezy organizowai wewngtrzny obieg danych.

Ogromny postgp komputeryzacji w latach osiemdziesi4tych i dziewigddziesi4-
tych spowodowal rozw6j skomputeryzowanych wewngtrTnych baz danych doty-
cz4cych gl6wnie istniej4cych i potencjalnych klient6w przedsigbiorstwa. Baza dq-
nych jest po prostu zbiorem danych na okreSlony temat i stanowi szczeg6lny przy-
padek ir6del wt6rnych. Czgsto mozna postawii znak r6wnoScimigdzy tymi dwoma
pojgciami, chocia? ,,baza danych" odnosi sig gl6wnie do danych przechowywanych
i przetw arzanych w komputerach.

Historycznie, bazy danych bior4 sw6j pocz4tek od gromadzenia danych ze
sprzeda|y i akwizycji w postaci raport6w akwizycyjnych (call reports). Raporty te
daj4obraz calodziennej pracy sprzedawc6w r zawieruj4takie dane, jak:

o liczba kontakt6w akwizycyjnych,
o charakterystyka kaZdej odwiedzanej firmy,
r aktywnoS(, sprzedaLy wynikaj4ca z dzialaf akwizycyjnych,
c zmiany cen konkurencyjnych,
. nowe produkty konkurencyjne,
o zmiany warunk6w kredytowania,
o nowe dzialania konkurent6w.

Utworzona baza danych, np. rezultat6w sprzedu2y oraz preferencji nabywc6w,
jest skutecznym narzgdziem w dzialaniach marketingowych firmy. Amerykar{ska
firma Cabela's, producent oprzyrz1dowania do polowu ryb i nairzgdzi rolniczych.
stosuje bazy danych w swoich codziennych dziataniach marketingowych (przy-
klad 4.3).

Utworzenie, rozw6j i wykorzystanie wewngtrznych baz danych s4 uwarunko-
wane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, nale2y w firmie stworzyi system zarz4dza-
niabazami danych. W sklad systemu wchodzi wprowadzanie danych do kompute-
r6w, wykorzystywanie ich w okre6lonych celach, aktualizacja danych, przygotowy-
wanie danych do uLycia przez decydent6w. System ten wymaga nowoczesnego
wyposazenia i oprogramowania komputerowego oraz grupy doSwiadczonych ludzi.
Po drugie, uZytkownicy baz danych powinni by( przeszkoleni, aby umiei odzyski-
wai dane i manipulowad nimi podczas korzystania z oprogramowania.

Wzrost wykorzystywania danych w dzialaniach marketingowych spowodowal,
2e bazy te s4 nazywane marketingowymi bazami danych.l-4c24 one czgsto dane
pochodz4ce ze ir6del zar6wno wewngtrznych, jak i zewngtrznych.

Bazy danych nazw i nazwisk w wielu przedsigbiorstwach rozrosly sig do
ogromnych rozmiar6w. np.2:

2 C. McDaniel, R. Gates, jw., s. 135.
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Przykad 4.4

Chociaz tradycyjnie marketing znajduje sig ciEgle pod parasolem dzialu sprze-
dazy, widac juz pierwsze oznaki orientacji na klienta (orientacji marketingowej).
Dzial sprzedazy pracuje na dwie zmiany, od godziny 6 rano do 22wieczorem. Firma
zmierza do profesjonalizmu i wysokiej jakosci obslugi klient6w. Utworzono sie6 dys-
trybucji w calej Polsce. w roku 1992 stworzono sie6 200 hurtowni i sklep6w patro-
nackich. w celu latwiejszej identyfikacji kazdego klienta (takze tego niewyplacalne-
go) w przedsigbiorstwie powstaje i jest ju2 znacznie zaawansowana sie6 kompute-
rowa, ktora powiqze dzialania handlowe z bankiem informacji o blisko 4 tys.
klient6w kupujqcych wyroby bezposrednio w firmie. Dane sq gromadzone przez
specjalne sluzby finansowo-ksiggowe. Mozna oczekiwac, ze jest to zaledwie poczq-
tek organizowania marketingowej bazy danych w przyszfym dziale marketingu.

2r o dl o:,,Rzeczpospolita" z 4 marca 1993.

ZnwN4rnzNE KRA.IowE Zn6or,n wr6RNE. 2r6dla te powsraj4 i znajduj4 sig
poza przedsigbiorstwem, ale w granicach kraju. Mog4 one zawiera6 dane na temat
zar6wno rynku krajowego, jak i zagranicznego, konkurencji krajowq i zagranicznej
itd. Zewngtrzne krajowe ir6dla wt6rne mozna podzieli6 na trzy grupy:

I) ir6dla znajduj4ce sig w przedsigbiorstwach konkurencyjnych, kooperuj4-
cych i innych;

2)Lr6dlaznajdujqce sig w r6znych instytucjach administracyjnych, gospodar-
czych, naukowych i innych, z kt6rych wigkszoSi to ir6dlapublikowane;

3) zew ngtr zne b azy danych.

Dane ze 2r6del wymienionych w pierwszej grupie s4 najtrudniejsze do zdoby-
cia. wigkszo(,6 z nich nie jest publikowana. Jeileli s4 publikowane, to maj4 postai
raport6w rocznych, ogloszeri przetargowych i prasowych, 6rodk6w promocji, biu-
letyn6w okoliczno6ciowych i periodycznych, kartotek prowadzonychprzez instytu-
cje rz4dowe lub samorz4dowe.

Dane ze ir6del wymienionych w drugiej grupie s4latwiejsze do zdobycia, ale
trudniejsze do znalezienia, wyboru i oceny zewzglgduna wielk4 ich liczg orazlicz-
bg miejsc, w kt6rych s4 dostgpne. Tablica 4.r zawieru przyklady instytucji admini-
stracyjno-gospodarczych oraz dostgpnych w nich 2r6del wt6rnych.

W Polsce ir6dta wt6rne sE dostgpne takZe w rzeszeniach przemyslowo-hand-
l.owych, np. w Krajowejrzbie Gospodarczej (KIG) w warszawie i w jej oddzialach
terenowych. wiele danychza'wiera wydawana przezKrG gazeta,,Rynki zagraricz-
ne" ukazuj4ca sig 3 razy w tygodniu. Na terenie calego kraju obserwujemy powsta-
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Bogatym wt6rnym ir6dlem informacji o przedsigbiorstwach s4 katalogi wy-
stawc6w wydawane przez firmy organizuj4ce targi i wystawy, kt6rych jest w polsce
coraz wigcej. Na przyklad Migdzynarodowe Tiargi Gdarfukie sA zorgantzowaly
w 1994 roku 14 imprez targowo-wystawienniczych, w zwiqzku z kt6rymi wydano
co najmniej 14 katalog6w wystawc6w oraz wiele innych ir6delinformacji dotyczq-
cych imprez tow arzy sz4cy ch.

Powszechnie dostgpnym ir6dlem informacji jest prasa zar6wno og6lnogospo-
darcza, jak i specjalistyczna. w polsce w latach dziewig(dziesi4tych nast4pil
ogroflrny rczw6j ilosciowy i jakosciowy prasy codziennej oraz przeznaczonej dla
szerokiego grona odbiorc6w. Natomiast duzo wolniej rozwrja sig prasa specjali-
styczna, zwlaszcza w zakresie marketingu i w dziedzinach pokrewnych. Niekt6re
znane tytuly zostaly nawet zlikwidowane lub zawieszone, jak np. miesigcznik ,,Re-
klama". Tablica 4.2 zawiera kr6tk4 listg prasowych ir6del wt6rnych. Natomiast
przyklad 4.5 prezentule blizej jeden z wielonakladowych polskich dziennik6w
og6lnogospo darczy ch i spolecznych.

Bazy danych tozwingly sig r6wnie2 szybko jako zewngtrzne ir6dlainformacji.
zastgpui4one cotaz bardziej zmudn4 pracg rQczn4- w celu zebrania danych na-
lezalo pisai do r6znych instytucji, czeka( na odpowiedz lub osobi6cie przez dlugi
czas prowadzii poszukiwania po r6inych bibliotekach. Rozwijaj4ce sig zewngtrzne
bazy danych s4 publicznie dostgpne. Korzystanie z tychbaz jest uwarunkowane ist-
nieniem systemu sieci komputerowych: z jednej strony musi dzialai system kom-
puterowy nadaj4cy lub odbieraj4cy dane, a z drugiej strony - drugi identyczny

Tabtica 4.2
Przyktady prasowych irodel wt6rnych w polsce

Czasopisma og6lnogospodar-
cze

dziennik

dziennik

dziennik

tygodnik

tygodnik

miesigcznik

,,Rzeczpospolita" + dodatki

,,Gazeta Wyborcza" + dodatki

,,Prawo i Gospodarka"

, J.{owe Zycie Gospodarcze"

,,Gazeta Bankowa" + dodatki

,,Pr ze gl4d Or ganzacjl"

Czasopi sma og<llnomarketin-
gowe i handlowe

miesigcznik

miesigcznik

miesigcznik

,,Businessman Magazine" + dodatki

,Media i Marketing Polska"

,,Marketing i RyneK'

Czasopisma specj alistyczne
i bran2owe

dziennik

dziennik

miesigcznik

dwumiesigcznik

,,Rynki Zagraniczne" + dodatki i wkladki

,,Parkiet - Gazeta Gieldy"

,,hzegl4d Sk6rzany"

,,Handel Wewngtrzny"
pozostale czasopisma branZowe
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system lub terminal. Zastosowano modemy do przesylania danych, kt6re wykorzy-
stuj4 linie telefoniczne.

W Polsce systemy zewngtrznych baz danych s4 dopiero w pocz4tkowym sta-
dium rozwoju. Mozemy juZ korzystai z takich baz znajduj4cych sig w krajach wy-
soko rozwinigtych, zwlaszcza w Stanach Zjednoczonych. W Polsce doliczono sig
tylko 80 baz danych, natomiast w Stanach Zjednoczonych w 1992 roku bylo ich
7 tys. Polskie bazy danych gospodarczych zaczynaj4przybiera( formg baz specja-
listycznych. Podobnie jak na catym Swiecie, tak i w Polsce powstaj4 bazy pomaga-
j4ce w nawi4zywaniu kontakt6w migdzy firmami, bazy zagranicznych ofert kiero-
wanych na rynek polski oraz bazy oferuj4ce listy adresowe i zestawy danych na
wybrany temat. Przyklad 4.6 prezentuje jedn4 z polskich firm organizuj4cych takie
bazy. Tworz4 i rozwijaj4 je r6wniez inne polskie instytucje: Krajowa Izba Gospo-

ZAKt-ADY

PARTNER

BAZA DANYCH
TECHNOLOGICZNYCH

- dane o 1,9 tys. Produktow Powsta-
jqcych w Procesach syntezy che-
micznej w 61 Polskich zakladach

21 6dto: Z. Zwierzchowski, Rosna szybciei ni2 zainteresowanre, ,,Rzeczpospolita" z 4 marca 1993'

Przykad 4.6

Centrum Intormacji Naukowei i Pruemyslowei (CINP) udostqpnia dane
z7 baz danych oraz Swiatowych systemow informacylnych: DIALOG, ORBIT, PER-
GAMON oraz ECHO. Z ustug CINP mozna korzystac za po$rednictwem telefonu,
faksu lub bezpo5rednio. Proste dane s4 udostqpniane bezptatnie, ale wyszukanie
np. partnera do wspotpracy kosztuje 10 zt (petne dane) lub 1 zt (skr6cone dane). Za

dane pochodz1ce z senrvis6w zachodnich, do ktorych CINP ma dostqp za poSred-

nictwem modemu telefonicznego, optata wynosi od 10 do 300 USD za godzinq.

CINP dysponuje kilkoma bazami danych, z kt6rych najwa2nieisze to:

- dane o 350 zakladach PrzemYslu
lekkiego

- dane o 400 zakladach i jedno-

stkach badawczo-rozwojowYch
w 14 sektorach PrzemYslowYch,
obejmujqcych 61 bran2

PARTNER ll oraz PARTNER C - propozycje ofert przedsigbiorstw
zagranicznYch chcqcYch nawiqza6
wsPotPracg z Polskimi firmami

VIDEO OFFER BANK - oferty wsp6lpracy polskich firm
z zagranicE uzupetnione 4-minuto-
wymifilmami
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Przykad 4.7

Amerykariska firma badawcza Dun & Bradstreet poland, ktorej oddziat od
kilku lat prowadzi swojq dzialalnoSc w Polsce, okre5la siebie jako najwigksz4 na
Swiecie wywiadownig gospodarczq. Jest tak2e najwigkszym wlascicielem firm ba-
dawczych w Stanach Zjednoczonych, w tym wla6cicielem A.C. Nielsen - najwigk-
szej firmy badawczej na Swiecie. W roku 1999 Dun & Bradstreet wydata plytg
CD-ROM zatytulowanq,,l0 000 firm polskich 1999" zawierajqc4 dane gospodarcze
na temat 10 tys. firm prowadzqcych swojq dzialalnoSc na polskim rynku. Dane te
pochodzq z raportow handlowych firmy i zawierajq takie elementy, jak:

. nazwa i forma prawna podmiotu;
o dane teleadresowe;
o profil dzialalno6ci wedtug Amerykariskiej Klasyfikacji Branzowej (SlC);
o data rozpoczgcia dziatalno6ci i kierownictwo;
o struktura wlasno6ci;
o dane finansowe: sprzeda2, aktywa, zysk i strata (brutto i netto);
o zatrudnienie oraz indykator eksportowo-importowy.

Dane zawarte na plycie pozwalajq sprawdzii istniejqcych lub potencjalnych
partner6w handlowych w zakresie bezpieczeristwa obrotu gospodarczego lub tez
wyszukai nowych, w czym pomagajq zaawansowane opcje filtrowania zbioru da-
nych. Mozliwe jest takze dokonanie przeglqdu poszczeg6lnych sektorow i branz
w polskiej gospodarce. Plyta kosztuje 449 zl, a minimalne wymagania sprzgtowe to:
komputer IBM PC lub kompatybilny, procesor 80486 lub wy2szy,8 MB RAM, 10 MB
wolnego miejsca na dysku, czytnik CD-ROM, Windows 95/98 lub NT.

2rodto: Folderwydanyw 1999 roku przezDun & Bradstreet poland Sp. zo.o.

rz4dowych iorganizacjipozarzEdowych, a skoriczywszy nar6Lnegorodzajtprzed-
sigbiorstwach, w tym przedsigbiorstwach dwiadcz4cych marketingowe ustugi ba-
daw cze. Istnieje potrzeba klasyfikowania tak licznych ir6del informacji.

Rysunek 4.2 przedstawia jednq z mozliwych klasyfikacji zewngftznych zagra-
nicznych ir6del wt6rnych, kt6re og6lnie podzielono na fu6dla rz4dowe, ir6dla go-
spodarczych organizacji pozarz4dowych, ir6dta czasopiSmiennicze oraz ir6dlawy-
dawane przezr62ne przedsigbiorstwa. Te cztery kategorie organizacji i instytucji
opracowuj4 r62nego rodzaju ir6dla wt6rne. Ze wzglgdu na d.u24liczbg ir6del wt6r-
nych ograniczono sig do wybranych przyklad6w amerykariskich i brytyjskich.

Spisy powszechne. Najwigkszym na Swiecie rzEdowym biurem spis6w po-
wszechnych jest The US Bureau of the census w Stanach zjednoczonych. Najog6l-
niejszym fu6dlemjest przewodnk Guide to Economic Census. JakoSi danych iesr
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Rysunek 4.2
Klasyf i kacja zewn gtrznych zag ran i cznych 2r 6del wt6rnych

Spisy powszechne

Wydawnictwa
statystyczne

Inne wydawnictwa
zqdowe

tystycznych, statystycznych wydawnictw komisji gospodarczych. oto przyklady
wydawnictw brytyjskich:

o ,,Annual Abstracts of Statistics",
o ,,Monthly Digest of Statistics",
o ,,Family Expenditure Survey",
o ,,National Income and Expendilsls" - ,,Blue Book".

w stanach zjednoczonych rz4d wydaje m.in. ,,American Statisticar Index",
,,Business condition Digest", ,,Economic Indicators", ,,statistical Abstract of the
United States", ,,Survey of Current Business".

Inne wydawnictwa rzq.dowe. Inne fu6dla rz4dowe s4 czgsciowo wydawnictwa-
mi statystycznymi, a pozostale dotycz4r6hnych problem6w gospodarczych i poli-
tycznych. Czg('( z nich jest publikowana dla potrzeb parlamentarzyst6w i wystgpuje
w postaci r62nych indeks6w, np. ,,c/S/Index to publications of uS congress" lub

Wydawnictwa innych
organizacj i pozarz4do-
vvych

Publikowane
zagraniczne

Zr6dta wt6rne
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,,Financial Times",
,,The Economist",
,,Investors Chronicle and
Stock Exchange Gazette",

Wielka Brytania

o ,,Fortune",
o ,,Business Week",
o ,,Wall Street Journal",
o ,,Joumal of Commerce"

Stany Zjednoczone

Cznsopisma specjalistyczne, W tej grupie ir6del wt6mych znajduje sig
ogronma liczba r62nych czasopism. ograniczymy sig do niekt6rych przyklad6w
czasopism z dziedziny marketingu (gl6wnie promocji) poza wymienionymi ju2
w pierwszym rozdziale ksigki czasopismami z zakresu badan marketingowych:

o ,,Advertising Age",
o ,,Marketing News",
o ..Commercial Atlas and

Marketing Guide",

Stany Zjednoczone

a

o

a

o ,,International Journal of Advertising",
o ,,Campaign",
o ,,Admap". ) 

***" Brytania

Wydawnictwa bank6w, Banki publikuj4 wiele ir6del danych statystycznych
i finansowych. Publikacje te s4 na o96l dostgpne za darmo. Na przyklad banki bry-
tyjskie wydaj4 periodycznie nastgpujqce wydawnictwa:

o ,,Lloyds Bank Review",
o ,,Barclays Bank DCO",
o ..Westminster Bank Review".

Publikacje firm badawczych. Firmy badawcze oraz agencje reklamowe publi-
kuj4 wiele material6w metodycznychoraz wynik6w badan na okreslone tematy. Na
przyklad amerykariska firma badawcza walker Research, Inc. publikuje okresowo
wyniki badari na temat badari marketingowych prowadzonych przez przedsigbior-
stwa (,,Industry Image study"). Firma badawcza A.c. Nielsen regularnie publikuje
m.in.,,Nielsen Research er" oraz,,Marketing Trends".

Publikacje innych przedsighiorstw. R6Lne przedsigbiorstwa na swiecie, po-
dobniejak w Polsce, publikuj4 raporty roczne, biuletyny, srodki promocji, oglosze-
nia przetargowe oraz iwre 2r6dla, kt6re s4 latwo dostgpne na danym rynku. Dla pol-
skiego odbiorcy podstawowE trudnosi stanowi to, ze wystgpuj4 one w duzych ilo-
sciach, s4 rozproszone i nie zawsze dostgpne w kraju. w takich przypadkach
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o Guide to American Directories, McGraw-Hill Book Co.;
. Current British Directories, CBD Research Ltd., Beckenham, Kent;
o Sources of European Economic Information, Gower Press/Bowker Pub-

lishing Co., Epping Essex, Wielka Brytania - wykaz najwalniejszych pu-
blikacji gospodarczych w 16 krajach Europy Zachodniej.

W Polsce ksiggi adresowe s4 wydawane od okolo 10 lat. Ich liczba ci4gle
wzrasta. Coraz wigcej znanychfllrm zagranicznych inwestuje w tym zakresie w na-
szym kraju, np. US West ze Stan6w Zjednoczonych czy teZ firma Kompass ze
Szwajcarii (przyklad 4.8). Przybywatakie polskich wydawc6w tych ksi4g. Wykazr
adresowe sq r6wniez dostgpne w organizowanych zewngtrznych bazach danych.
Oto niekt6re bardziej znane ksiggi adresowe dostgpne w Polsce:

o Regon,
o Og6lnopolski Spis Teleadresowy,

System informacji gospodarcze j Kompass powstal w Szwajcarii w 1947 roku.
siedzibE centrali Kompass International Neuenschwander AG jest Zurich. obecnie
siei Kompassu obejmuje 150 kraj6w Swiata, a jego baza danych -to dane o po-
nad milionie firm. Uniwersalny system Klasyfikacyjny opracowany ptzez Kompass,
obejmujqcy 45 tys. produkt6w i usfug, jest stosowany w opracowaniach UNIDO i in-
nych agend ONZ oraz uznawany przez komisje WE. Polska przytqczyla sig do sieci
Kompassu w 1990 roku. Trzecia edycja ksiggi adresowej Kompass-polska ukazala
siq w paZdzierniku 1993 roku i zawierala dane o 30 tys. firm. Ksiqga jest wydawana
dwa razy do roku i opracowywana na podstawie biezqco aktualizowanej kompute-
rowej bazy danych. Sklada sig z dw6ch tomow:,,Produkty i uslugi" oraz,,Firmf,.
Ukfad ksiggi umo2liwia szybkie odszukanie danych o producentach, dostawcach,
eksporterach i importerach konkretnych produkt6w lub uslug; stopniu nasycenia
rynku; sile konkurencji ilp. Znalqc nazwg firmy, mozna odszukac jej adres i inne
szczeg6towe dane (np. kapitaf zaKadowy, formg wlasnosci, pelny zakres dzialalno-
Sci). Oferta Kompass Poland obejmuje r6wniez dzier2awg bazy danych, wyciqgi ad-
resowe z polskiej i europejskiej bazy danych, sporzqdzane na podstawie indywidu-
alnie zgtaszanych kryteriow (np. konkretny produkt lub usluga, region geograficzny,
forma wlasnosci, liczba zatrudnionych) w formie wydruku lub na etykietach samo-
przylepnych. Firma podejmuje sig tez organizowania i prowadzenia akcji wysylko-
wych oraz oferuje ksiggi adresowe Kompassu z 64 krajow dwiata.

2 r o d ! o:,,Rzeczpospolita" z 25 czewca 1 993 (dodatek reklamowy).

Przyklad 4.8
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PoczTA ELEKTRoNICZNA. Ustuga poczty elektronicznej nalezy do jednei
z pierwszych uslug zaproponowanych przez Intemet. Dzigki niej uzy&ownicy Jn
temetu mogE szybko i tanio wymienii migdzy sob4 korespondencjg. Funkcjon j.
ona podobniejak zwykta poczta. ale bez udzialu poczlowc6w. W sieci listjest przc
sytany za pomoc4 specjalnych program6w pocztowych, kr6re dostarczaj4 przesylke
do dowolnego miejsca na iiwiecie w ciqgu kilku sekund. Warunkiem odbioru lislLj
jesl jednrkZe posiadanie wlasnego adresu elektronicznego (konta pocztowego)
Sklada sig on z identyfikatora adresata (najczF(ciej adresar sam usrala sw6j pseudo
nim) i nazwy komputera. w kt6rym znajduje siF serwer pocztowy. przeslana wia-
domo(i zostaje umieszczona w pliku serwera zwanym skzynk4 pocztowq. sk4d ad.

Przyklad 4.9

KRAJOWA AGENCJA BE2PIECZE''ISTWA
(NSA)

Do potowy lat siedemdziesiqltch Kqjowa Agencla Bezpiecze4stwa (NSA)
w Stanach Zjednoczonych mtala monopot na amerykadskie, okryte tajemnica, tech-
niki kryptograficzne, ki6re byv gl6wn e stosowane w wojsku. Obecnie dominujq za-
mbwienia cywilne, a s€ktor wojskowy zaspokaja swoje potrzeby, stosujqc typowe
produkty kryptog€iiczne zaproj€klowan€ z rnystq o znacznle wiekszym rynku kon-
sum€nckim. Do iej zmiany przyczynii si9 gt6wni6 W Ditfie oraz M.E. He man ze
Slanford Univercity, kt6rzy w 1976 roku opubtikowati brzemienny w skutkach advkul
Nowe kierunki w ktyptografll: Po laz peMszy opisali oni w 096 nodoslepnej titela-
turze krypiografi9 z kluczem publicznym (pubhc key). zmienia)qc na zawsze sytu,
acje w iej dziedzinie. Rosnqca popularnosd Internelu oraz powszechn€ dq2enie do
zachowania w nirn poutno6ci doprowadzily do ur.ocnienia sq kryptogEiii cywitnei.
Dzi6 czesi najlepszych sysiem6w kryptograticznych tworz4 specjatisci pracujacy
w unrwersytetach I prywatnych firmach na calym Swiecie. W rezuttacie NSA zaspo
kaja czQSC swoich polrzeb, kupujqc prcdukty kryplograficzne doslepne na rynku.
W konwencjonalnych systemach kryptograficznych stu2ecych do szyfrowan a I de-
szylrowania danych u2ywa sie iego samego klucza, Systemy ie, nazywane syme-
lrycznymi, do pzesJ,{ania k ucza wymagajE bezp ecznego kanatu, co lest klopoi|]-
we. Wprcwadzony przez W. Ditli€go N4.E_ Hettmana ktucz pubticznv umo2liwia ko-
munikacje bez koniecznosci wymiany kluczy sekretn4 drogq. W takim
asymelrycznym syslemie kolzysta sie z pary r62nych, ate komptementarnych ktu
czy. Ka2dy z nich pozwaa na odczJ,.tanie przekazu zaszytrowanego pzez drlgi, ate
proces nie jest symeiryczny - klucz slosowany do zaszytrowania danych nie po-
zwala na ich odszyfrowanie. Dzieki lemu klucz pubticzny jest powszechnie dostQp
ny ale drugi (prywatny) jest znany tytko wtaScicietowi.

Zr6dlo: PR Zimmermann, Poutroat w lnternecie ,,Swat Nauki 199B. arudzen s.46 53.
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nego uzy&own;ka, ktdry nie musi juz znai dokladnego adrcsu komputera z poszu
kiwanymi danymi. copher umozliwia znajdowanie informacji dTieki hierdrchiczne-
mu systemowi zawafto(ci (menu). Kazda pozycja takiego menu jesl jednocze(nie
lqcznikiem z nastqpnym, ktrjre zawjera bardziej dokladne dane na temat wybranej
pozycji. Mimo 2e usluga ta zdobyla sobie do(6 szybko duze uznanie w$6d uzyr,
kownik6w Intemelu, to jednak wraz z powstaniem i rczwojem WWW sropniowo
zaczgln t|Iaci6 na populamosci. Chociaz dolychczasowe serwery cophera wciqz
dzialajq, to jednak nie uruchamia sig juz nowych.

WWW (WoRLD WrDE WED). Swiatowa pajgczyna informacyjna srala sie
obecnie najpopulamiejsz.{ i najbadziej kojarzqcq sie z Internetem uslug4 sieciorvq.
Ustuga ta narodzita sig w 1989 roku w laborutoriach CERN (Europejskiego Cen
tlum Badari Jqdrowych) z siedzib4 w cenewie. Jej tw6rcq jesr T. Berners-Lee. n,j
r*owiec CERN- Zamierzeniem poDyslodawcy bylo ulatwienie zar6wno dostgpu do
wynik6w badafi, jak i wsp6lpracy fizyk6w z r6znych o3rodk6w badawczych. Jed-
nak idea ta rozpzestrzenila siF na caly Swiat. gt6wnie dzigki zastosowaniu pierw-
szej graficznej pzeglEdarki Mosaic, stworzonej w 1993 rol-u przez M. Andreesena.
kt6ry byl pdlniej jednym z zabzycieli firmy Netscape. W mmach Netscape zapro
jektowano jednq z najpopulamiejszych obecnie przeglqdarek WWW - Netscape
Navigator. WWW objgtr takZe, w niezmienionej posraci. wigkszosC dorychczaso-
$'ych uslug. czyii Telnet, FIP oruz Gopher. Ustuga WWW sktada sie z witryn (s!
to zbiory stron WWW) tworz4cych pewnego rodzaju gigantyczn4 bibliotek?. w kt6,
rej mozna znalezC wiele lr6del wt6mych w postaci czasopism, katalog6w handlo,
wych, ksiqg adresowych, ofert, &odk6w reklamy oraz mn6stwo innych tr6del
zwi4z tych z ludzk4 dzialalnosciq i iyciem codziennyn. Liczba witryn i slron
WWW ro(nie w olbrzymim ternpie, obecnie ocenia siQ t9 ljczbF na kilkaset milio-
n{iw codziennie przybywa ich okolo miliona. W celu latwiejszego dostgpu do tej
gigantycznej liczby ddrych, moZna korzystaa z rakich narzFdzi. jak przegt4darki,
wyszukiwarki oraz serwisy intemetowe.

Pqecl4da*i stanowi4 najwazniejszE czg(i oprcgramowania intemetowego.
Slu24 jako okno na Intemet i punkt slarru do wszystkioh rozpoczynanych w ninr
operacji. Poczqtkowo pzeglEddrki stuZyly je{lynie do werowania stron WWW, ale
progmmy najnowszel genera.:ji, talie jak Explorer Microsotlu oraz wspomniany
wczeSniej Nehcape Navigator. s4 zintegrowane z sieciowymi akcesoriami obslugu-
jqcymi m.in. pocztg elektroniczr4, rozmowy relefbniczne. dyskusje, edyrowanie
stron html, oprogramowanie do odtwdrzanja multimedi6w

Przegl4darki l_upuje sip razem z czasopismami kompurerowymi od dostawcy
dostgpu do Internetu albo mozna je ici4gn4t z Intemetu. Uzytkownicy Windows
95/98 oraz Wjndows 2000 otrzymuj4 program lntemet Explorer za darmo razen
z systemem operacyjnym. Ten monopolistyczny look lirmy Micrcsoft byi szeroko
kytykowany, a firma musiala sie ttumaczyi przed sedem. przeglqdarek jest znacz
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szych wynik6w poszukiwai swojego crawlera (pelzacza) Fogramu zbieraj4cego
dane o witrynach, kt6re zwykle stanowi4 znikomy procent danych faktycznie do
sigpnych w Tnternecie. Lawina danych w tzw. cyberprz estrzeni wymaga wigc dzis
zastosowania skuteczniejszych metod wyszukiwania. Ddne s4 ze sobq do(6 luznLr
powiEzane wieloma (szacuje sig je na ponad miljard) odnosnikrmi z opisem, zwa-
nymi. hipe rlqczumi.

Serwist intemetowe (serwisy online. portale) umozliwiajq swoim abonentom
dostgp do lntemetu, chociaz w Swiadomosci uzytkownik6w stl faktowane Jako ser
wisy online, a nie dostawcy uslug internetowych. Najbardziej znane zagraniczne
firmy Swiadczqce us+ugi intemelowe to przede wszystkim lirmy amerykafiskie, tr

Przyktad 4.1 1

Onetp, jest polskim serwisem inlernelowym, kt6ry jako perwszy olerowal
darmowe konta poczty eleklronicznej oraz damowq przestfzed na um eszczenre
\r asnych stron WWW Oleruje te2 podlqczenie do lnternetu przez TP SA z dowol'
nego miejsca w Polsco za cenq lokalnej rozmowy teletonicznej. DziQki ter.u uZ)'l
kownik uzyskuie tatwy dostep do wszyslkich ir6del danych w calym Iniernocie oraz
mozliwodd korzyslania z wlelu seMis6w lemalycznych. Onet.pl ma w swolej olercie
takie serwisy, jak: adresy, blzn€s, ogloszenia, wadomo6ci, nolowania gieldowo, po"
datki i jnn6. Jak wldaC z zami€szczonego ni2ei ogloszenia reklamowego tel I rmy,
okresla sie ona jako polski€ medium internelowe oferuiEce iednq z najlepszych wy-
szukiwarek, jake j6st lnloseek.

po,s l ra  i re r l r r  i ' i l . , r : r rL i ! ! .

a

t @infoseek"

... z nailepsze
wyszukiwarkq

zr6d lo , ,Rzeczpospo i la "z23 grudn ia  1999
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tegorie (Zr6dlo i metoda) sq czgsto stosowane zamieDnie, co utrudnia zrozumienie
procesu zbierania danych i ich wykoflystania.

W kaizdym procesie zbierania danych biolq udzial nasze zmysly, ale w pomia-
rach wt6mych sq one szczeg6Lnie intensywnie wykorzystywane, zwlaszcza zmys]
waoku. Nie maj{ lu na 0g6l zaltosowania sztuczne instrumenty pomiarowe, kt6re
s4 uzywane w pomiarach pierwotnych. W wyniku pomiaru wt6rnego, przeprowa-
dzonego okeslonymi metodami, otuymuje sig ddze d/r€.

Istota pomiaru wt6rnego polega na wrborze i ocen ie dostgpnych dmych tr6
dlowych. Nie moZna wybiera6 danych bezjednoczesnej jch oceny, zwlaszcza w6w
czas, gdy badacz ma do czynienia z wieloma tr6dlami wt6rnymj. Wraz z dokona-
niem ocen redukuje siq dane oryginalne przez wyb6r tych, kt6re sq pomebne.

Redukcja ta nie zawsze jest calkowita, zwlaszcza gdy dane zbiera sig metodq
kopiowania i mikofilmowania. Wipkszej redukcji moina dokonac metod4 notowir
nia (przepisywania, streszczania). Przydajq si9 tu wigc wszystkie znane metod!
tpnwno;ci umlslowej. do klorych zalicza sit m.in.:

. wyb6r i spoizEdzanie bibliografii;

. metody szybkiego czytania;

. metody konspektowania;

. metody zapamigty\rania:

. metody notowania dyskusji, wykladu, rczmowy (negocjacji);

. umiejptno(C sfuchania i obserwacji.

Jezeli brak jest danych Zr6dlowych lub s4 one dostepne cz9(ciowo, to stosuje
sie r62ne metody szukania Zr6del wt6rnych. Pierwszym sposobem jest zwrdcenie
sig do os6b, kt6re zajmowaly sie podobnymi problemami. Drugi spos6b - to wy
korzystanie r6znych indeks6w i przewodnik6w po Zr6dlach infbmacji. Badacz,
w celu uzyskania potrzebnych wskaz6wek, moi-e sig takze zwr6cid do agencji br-
dawczych, firm doradczych lub agencji reklamowych zajmujqcych sie badaniami
mrrketingowymi, a takZe do zrzeszei lub izb przemyslowo-handlowych.

4.3.2
Wiarygodnodi pomiaru wt6rnego
W pomiarach pierwotnych tralnos6 i rzetelno(i pomiaru odnosila sip do zastosowa
nych instnrment6w pomiirowych. W pomiarach wt6rnych natomiast wiarygodno(i
odnosi sip do danych, k6re sq wynikiem innych pomiar6w pierwotnych lub wt6r-
nych. O wiarygodnosci wynik6w pomiaru wtdmego decyduje nastepuj4ce czynniki:
dost9pnos6, dokladnos6, dktualnos6, odpowiedniosi (tmfno(i) i podwntnvalnoSi.
Na stopiei wiarygodnoSci wpllnva r6wniez zastosowana metoda pomiam wt6mego.

DosT4PNoSe. PierwszFn warunkiem wiarygodnosci pomiaru wt6rnego jest
dostgpnosi Zr6del wt6nych. Najlarwiej dostgpne s{ one we wtasnym przedsiebior-
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s4 dostosowane do regionu, miasta. kaju lub wigkszego obszan. O sbpni odpo-
rviednioici decyduje wi?c zgoilnoit zakrcsD dostgpnych danych z zakeseln infor-
nacyjnych potrzeb decydent6w.

Po drugie, stopiei odpowiednioici danych zalezy od zastosowanych Zr6del
LtzLtpetniaj4cych lub zastQpczych, kt6re mog4 byi mniej dokladne. Mozna z nich
korzysta6 w6wczas, gdy nie ma oryginalnych, dokladnych i aktualnych danych. Na
przyklad tr6dlami zastgpczymi dla lrddel statystycznych z zakresu handln mjFdzy
narodowego nogq bya odpowiednie czasopisma fachowe publikowane za granic4.

Po trzecie. odpowiedniosi danych zaleZy od stopnia dostosowani przedzia
t6w klasowych w statystycznych szeregach rozdzielczych do informacy.jnych po
tzeb decydent6w. Najlepszym przyktadem sq przedzialy wieku ludDosci na danynr
obszdrze. liczba mieszkaic6w, dochody ludno(ci. wielkosa przedsigbiorstw wedlug
wybranego kryteiuD. Przedsigbiorstwo produkujqce na rynek zagnniczny produkt
dl,r dzieci w lvieku 6-9 Iat mialoby pewne Kopoty, gdyby d.rne statysryczne dla te
go rynku ujDlowrly tg grxpe dzieci w przedzialach 5 7 oraz 8 10 ltlt.

Po czwarle. slopieri odpowiednio(ci zalety zar6wno od dokladno(ci, aktu lDo-
Sci. jak i od por6wDywalnosci danych ze Zridel w16nrych.

PoR0wNY\YAt.NoSC. Problenr po16wDywalDo(ci dosrFpnych danych wystgprl
ie w{iwczas, gdy badacz m.r do rzynjenia z t6znyni klaslfikaciami totwr6ltl
w st tystykach rnifdzynarodowych ori|z w slalyrlykrch haDdlu zagraoicznego po
\zczes6lnych kr:r'(iw

Knzdy kraj. Smpy krrLj(iw oraz org.rnizacie niedzynarodowe ujmujq towJl)
i ushrgi bgdqce przedmiotem wyDrirny z granicznej !v wykrz ch uporz.tdkowanych
nrjczpicic i al tabetycznie , zw^tlycll nomenklaturumi.

W staiystyce polskiego handlu zagmnicznego do l99l loku byla stosowami
Nonenkldtum Towam,La Haallu Zryranic.nego iNTHZ). Zasady klasyiikacji tej
nomenklatury byty opdrre na klasyfikacji obowiqzuj4cej w polskiej nomenklarurzc

' Klasyfiklcja |owd6w jest to podzial towar6w n. grup!, podSrupr i rozdzilly (lub iDne
jednosN). sedlug okrrilonl.h ccch W zaleznoSci od tych cech towary moe4 byi poerupowane wedlx!
kryterlun galqzL Fzemtslu, wedlxg nareiilln. z lidrego jest wyprodlkow.nt towr, wedlu!
preznacTenra t.waruj wedbg stopnitr obr6bki itd Miejsce |oafu $ danej klasvnkacll onz spos6b
kLasyrikacji sq z.lodowme N synbolu cyfrovyn stoj{c}n pred lub 7a danq poztcj{ rowuowl
N okieilonej nomenklaure

Nomonklaiura towarowa jest to szczeg6lowy wykaz produkt6w i odpowiadajqcych
lm symboll cyfrowych, zwanych r6wnie2 kodami lub numgBmi statyriycznymi. J€-
26li kazdoj pozycji towarowoj przypoaqdkowany jest symbol cflowy z zakodowanq
klasyfikacjq, to m6wi sie o jednoscl nomenklatury i kla6).likacji.
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W handlu migdzynarodowym sq stosowane trzy podstawowe nomenklatury
i klasyfi kacje townrowe.

. Standaftlowa Kknfikacja Han llu Mi€d.yndrodotrego (Stdndard Intema-
onal Trafu Clltssifcatiot SITC), opracowana przez Biuro Statystyczne

ONZ w 1950 roku; najnowsza. druga wersja tej nomenklatuy - opracowa
na w 1975 roku - zawiera 1924 podstawowe pozycje row<rowe ujgre
w 786 podgrupach, 233 grupach, 63 dzialach i 10 sekcjach. Klasylikacia ra
jest stosowana przez wigkszoSi krajdw Swiara i organizacji mipdzynarodo,
wych do statystyki handlu zagrnnicznego i migdzynarodowego.

. Nomenklatura dla Klasrfikacji Towafttw ,,edlug Taryf Celnych (Nonencla.
ture fot the Cldssification of Goods in Customs Tariffs - NCGC'|), zwana
takze Brukselskq Nomenklaturq Celnq (Taryfowd - BTN; opracowana
przez Komisjg ds. Wsp6lpracy Celnej w Brukseli w 1955 roku z p6zniejszy-
lni drobnymi zmianami. Zawiera 1097 pozycji towarowych ujetych w 99
rozdzialuch i 2l dzialach. Stosowana w wigkszo3ci krajdw Swiara jako pod
stdwa trryf ceLnych, tnkZe w Polsce. Wiele kaj6w i organizacji mipdzyna-
rodowych uZywa jej do statystyki handlu zagranicznego.

. Scalona NomenkLat ra Toworowa Krai6\r Wspdlnory Europcjskicj (Combi-
ned Nomencluturc - CN) zostala wprowadzona w Zycie w kajach WE
przez Europejskq Radg Ekonomicznq WE w lg89 roku i stanowi rczwinie,
cie Zharmonizowuneg., S$temu Oanaczania i Kodowania Towardv, (HS).
Zawiera 98 dzial6lv ujgtych w 2l sekcjach. Stosowana prz,ez kr^je czlon
kowskie Unii Europe.jskiej.

Wymienione nomenklatury, kt6rymi posluguje sie ogromna wipkszosd krjd\\
Swiata, maj4 r62ne klasyfikacje, co utrudnia bezpodrednie por6wnywanie danych
o strukturze towarowej eksportu i impo u kraj6w stosuj4cych r6Zne nomenklatury.
Nawet w przypadkach, gdy nazwy grup towarowych lub rozdzialdw sq w r6znych
nomenklaturach takie same, ich zawarto(i jest odmienna i niepordwnywalna_ N!
przyklad 7- rozdzial SITC (Maszyny i speet tftihspor.row)) uwzglgdnia przewodi
izolowane i kable, a w nomenklatutze CN towary te s4 sklasyfikowane w dziale
85, sekcji XVI ,,Maszyny i urz4dzenia mechaniczne". Rdznice wysrepuj4 t2kte
w niZszych jednostkach klasyfikacyjnych: grupach, podgrupach i pozycjach towa
rowych,

W celu ulatwienia por6wnafi zastosowano w poszczeg6lnych nomenklaturach
klucze przejlcia z d^ne: nomenklatury na inne. Punkem odniesienia w tycb po6w
naniach jest zwykle ta nomenklahrra, ktda jest mniej szczeg6lowa (o mniejszej
liczbie pozycji towarowych) i kt6ra ma bardziej uproszczonq klasyfikacjg. Nieza
leZnie od lducza przej(cia, kt6ry jest podawany osobno w danej nomenklaturze, po
zycje danej nomenklatury majq przyporzqdkowane odpowiednie pozycje jednej lub
kjlku innych nomenklatur W tablicy 4.7 podano przyklad, w krdrym kazdej pozycji
SWW przyporz4dkowano odpowiedni4 pozycjg SITC oraz CN.
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notnenklatur. Jezeli takie klucze nie sq publikowane. to badacz moze sam je skon
struowai. Jedynq wadE nomenklatur slosowanych w handlu niFdzynarodowym jest
to, Ze mogq sie okaza6 za malo szczeg6lowe, np. w sytuacji gdyby badacza intere
sowaly jedynie holouJnih ratownicze lub inne konkretne prcdukly e uwzglgdnio-
ne w Z.tdnej z tych nomenklalur. W ukich pzypadkach nalezy szukaa bardziej
szczeg6lorvych ir6del w prasie hchorvej lub statystykach brantowych.

4.4
Metody po5rednich pomiar6w sonda2owych
Pokazane !v lablicy 2.2 (s. 5l) pomiary pierwotne podzielono na ponrirry sondazo
wc i eksperynentrlDe. W literaturze i praklyce polskiej przyblitonymi odpowiedni
kami teflninu ..poii,rr sondaZowy sE zwrrny: bLrdania suNeyowe, bndanir rnkic
l ve. wylviady kweslion.rduszowe. Wjqzyku angiclskim uZywa sip terminu !r ..r

4.4.1
Charakteryslyka pomiar6w sonda2owych
I'omirry sondarowc dzieli sii t t oiredni? i be.p.ri|ddnic llo lych pieNszych z.r
l icz s;9 wszyslkie odmiany polni .r f ( j \ \ ,  nnkiciowych. wywixd lc lc l i )niczny. mek)de
dellick.l i lvywiad intefDelowy. a do drugich nl.in. wywi.rdy bezpofrednie. obsel\V 
cjc.  rc jesl | . lc jg.

Wlraz ,.alkieta" pochodzi od liancuskiego shrva .r4rlre. ozn cz.rj{cego ze
brarrie awiadectw w celu wyj (nienia w4tpliwoici- W tynl znaczeDiu ..ankiera" mo
Ze ozDaczaa wszelkie badaDia. Nie no2nr jej jednak mylia z kwesrionariuszem, co
sig zd.lrza dosya czgsto w mowie potocznej. Ankierr jest Detodq ponriaru, a krve-
. t i , ' r , r r i u . , , J n k i c l o w )  r n \ | |  m e n r e r  e g u l o n u J r u .

I Bezpon€dnie ftrny l)odirru sndatosego bld4 om6trione *, dahzej czglci rozdziahr.

Ptze2 ankiate rczumie sie pomiar po6redni polegajqcy na udzietar.,! pisennych
odpowiedzi pzez rcspondent6w Wywrbd nalomiast jest pomiarem bezposrednim,
w mowie poloczn6j polegajqcym na udzi€laniu u6lnych odpowiedzi przez r€spon-
denta. WyjElek slanowi wywiad ioleloniczny, kt6ry j6si pomiarem poirednim. Osoby
pzeprowadzaiace pomiary ankistow€ nazywa sie arrdieteraar'.
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4.4.2
Blgdy pomiar6w sondaiowych
Bljd! pomiara s4r6�Znicq migdzy wynikiem osiqgnigrym w danym pomiarze a wy-
niLieD poszukiwdnym przez badacza, czyli wanosciq oczekiwanq lub poZqdanq.
Warto(6 oczekiwan4 otrzymuje siq z pomiaru przeprowadzonego za pomocq moz-
liwie najlepszej procedury pomiarowej.

Kazdy wynik pomiaru jest obarczony pewnym btedem. Btpdy pomiaru sE
szczeg6lnie tnrdne do zidentyfikowania i kontroli, poniewaz jest ich wiele rodza
j6w WigkszosC bl9d6w powstaje w wyniku ingercncji w mierzony przedmior. Oto
tr6dla powstawania wigkszosci blgd6w w pomiarach sondazowych.

Uboczne, stalc cech! respotrdentdw, Bl4.l po\\sIaie. gdy pomiar odzwierciedla
pewn:l stalq, ale ubocznq cechg respondentdw w por6wnaniu z wynikiem oczeki-
wanym przez badacza. Bl9dy le powstajq najczgsciej w pomidrach posraw, prefe-
rencjj i opinii.

Tlmczasowq niestale cech! respo dent6w. Blqd powstaje wskutek kr6tko-
trwalych zmian w reakcji respondent6w Na wynik pomiarr okeslonych cech na
bywcy mog4 mie6 wplyw stany emocjonalne. slan zdrowia, mozliwo(d przypo
mnienia sobie danego zdarzenia, brak prccyzji odpowiedzi, nastawienie do faktu
pomiaru. Cechq tymczasowq wplywajqcq na mierzonq wielkosd sprzedaiy moze
byd efbkt spekulacyjny. Badacze czgsto zakladajq. ze niestale fluktuacje maj4 roz,
ktad losowy i ich wplyw na ostaleczny wynikjest niewielki. Zabienie r6kie nalezy
iednal wyratnie sibnnubwad i zinterpretowac.

Cech! zwiqzane z danq s|tudcjq. Podczas pomiaru mog4 zaistniea sytuacje,
kt6re wplywaj4 na zmiang mierzonej cechy. Sytuacja ta&a jest w6wczas Zr6dlen
bledu. MoZe sie to zdarzyi podczas prowadzenia wywiadu w nietypowej atmosfe,
rze. Osoba udzielaj4ca odpowiedzi bpdzie podawala inne dane w obecnosci os6b
trzecich (malzonka, szet:, kolegi), a ilrne. gdy bgdzie jedynie w obecnoici prowa-
dzqcego wywiad.

Cech! ztnieniajqce sig potl wplywem osoby wykonujTcej pomiar i stosowanej
pnez niq metodJ. Na zmiang cech mog4 wplywai: plei, wiek, wyglqd prowadzq
cego wywiad, stosowany jgzyk. Bledy powstaj4 najczgsciej w bezpodrednich for
mach pomjaru, w kt6rych respondent spotyka si9 bezpojrednio z prowadz.lcym
pomiar. W jqzyku angielskin bl4d tego rodzaju okrestany jest jako interviarsr
eJJect.

Nieprdwidlowe zaryoj ektowanie insbamentu pomjarow ego. Blgdy mogat po-
wstai w wyniku nieprecyzyjnego wycechowania instrumentu, niejasnych instrukcii.
dwuznacznych niezrozumialych zdad lub zawildanej terminologii. Braki te mogq
spowodowai powstanie blpd6w systematycznych lub przypadkowych_
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Przyktad 4.12

DYREKCJA OKREGU pOCZTy POLSK|EJ W GDAfSKU
(DOPP)

Dyrckcja Okrygu Poczty potskiej w cdansku (DOpp) awacowala otene
uslugi poczrowej pod nazwq'Rektama kierunkowa, w kt6rei _ Doza rektama
zobowiqzuje si9 (na zlecenie) udziea6 pomocy m.in.  w organzowaniu ankiety
pocztowel. W ramach olerly DOPP w cdansku proponuje drLrk adres6w responden,
l6w oraz nadawcow zgodnie z wymogami przesylek o obntzonei optacie na kooer
lach C6 i  DL oraz etykielach samoprzytepnych na koperty C4 iC5 (rysunek 4.5).
Ponadio do innych czynnosc wykonywanych przez poczte w ramach ankietv oocz
towel nalezq: nakejanie etyk et samoprzytepnych, lrnr eszczan e lekst6w dodaiko
wych na koperlach, kopertowanie malerial6w (g16wnie |st6w przewodnch z zatq-
czonym kweslronariuszem), wysytka i doreczanie. poczia spozqdza takze ksiqzkg
nadawczq, drukuje zeslawien a adresowe oraz moze dodalkowo wvdrukowad Delne
z4s law er  d  dd-v  -  o  o  l "o " teDrors th"c ' l  t rs  v lLc  aL ' l  1 'o r4  . , ro tog  s re  d  p .oor^
(le eiony, Iaksy, le eksy, FEKD ilp )

.  duzy slopiei  anoninn)woici .

.  wrSlQdnic rDrlc kosztv jcdnonkowc.

.  dystoDowrnic przer rcrpondenlr  c7lrsenr nr zrslunolvicnic si t .

. ,rloiliwoia dotnrcir do rvitkszei grLrp] ovib rorpr.()szo ych na nJzlcrllrrr (r
.yt(nium,

. lnozl iwo(a c lkowircj  srLrnd r\rzrcj j  (utcdnot iceni. i )  krvc\ l io lrnr iuszl .

Do wrd turkiety poczhwcj zrticz.r sit gktwnic dhrgi olres oczekirvani.r nr
zwfot krvcstjonariusza. Pow 2nlnl D nkrnr cn reln j esr r(,!vnie2 r(r, 7c du2a cz€(a rf
sponderl(iw nie zwftca kwestionnriLrszy. Src.tDio odpolvicdri udziel.r t 5_,107. r.
sponclentriw. W cl4 jest r.dwniez nralcj{ca efekrywno(a ponriiuu \r, miar+ znnriejsTr
ma siF procentu odpowiedzi.

/\\KIETA Pl{ASoluA. Jesl to fbrma pomiaru rvci4Z jeszcze w zbyr alyn stof
niu stosowrna w bad.rniach ln rketingowych. Fbnta r polega na zamieszczeniu
w wybrau,D czasopiimie kwesriollruiusza, kt6ry moze bya zaprcieklowany w pr!
rozunieniu z rechkcj4 cz.rsopisma. Wypelnione pisemnie krvestionariusze ankicro
we sq przesylane przez rcspondent6i! pod wskazanym adresen.

Zaletq ankiety pfasowej jest wi9kszy procenr odpowiedzi z w przyp.rdku an
krety poczlowej, zwlaszcza gdy poniariesl pfzeprow.rdzany za po(rednictlvem bll
dzqcego zaufanie. poczytnego czirsopisnla. poza tyrnjest to tbrma niezbyr koszto$
na i zabieraj4ca mniej czasu. Jest takze wygodn:r dla tespondent6w. poniewa2
zapewnir in calkolvit"t xnonimo$,o(i.
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Przyktad 4.13

P,edakcja "Dziennika Bafty*iego', (DAJ ogtosih swojq ank ete prasowq pod
nazwq "Ankiela DB z prezentami" w tislopadzie 1993 roku. W pieciu koleinych nu-
merach DB, w dniach od 23 do 28 tisiopada, ukazaty sie identyczne kwestiona u
sze ankietowe. W celu zachecenia respondent6w do udztetenia odpowiedzi na py_
lania zawarte w kweslionariuszu redakcja obiecala rozlosowad tetewizor kolorowv
3aparaty lotograficTne oraz 20 zestawow kosn6tyk6w Redahcja otrzynata +lge
wypelnionych kwestionafiuszy, co natezy uznac za dobry rezutiat_ Wyniki anatiz ze_
banych danych surowych redakcja DB opubtikowata w noworocznym numeze ga_
zety. Jednq z wa2niojszych infomacji uzyskanych z badania byta ticzba os6b czy_
tajqcych zakupiony egzemplarz DB, co widad na zamieszczonvm wkresie,

tLE 056A CZYrA
ZAKUP ONY
PFZEZ PANI4 (PANA)
EGZEMPLAFZ OB?

Ponadlo a2 88% respondent6w stwi€rdzilo, 2e czyta DB od 3 i wiecej tat, co
Swiadczy o doSC du2ym pzylviqzaniu czytehik6w do gazety. Bardzo du2o, bo az
85% r€spondent6w, kupuje DB codziennie, a pozoslati _ najczesciej w piqtek i po-
niedziaiek, kiedy DB ma najwieksze naktady_ Interesujqco jesi lak2e io, Ze wiekszosd
(53o/o) respondenl6w uwaza, 2e w gazecie jest za du2o ogloszeh rektamowvch.

Zr6diorJ.Jakubowski Czytstnicy o sobie ia nas,,Dzi6nntk Batiy.ki z3l grudn€ 1993 2 stcznia

odpowiedzi przesylanych poczt4 lub inn4 drogq. S4 to pomiary calkowicie anonimo-
we. Ankieta radiowa i aDkieta telewizyjna maj4 po{:lobn4 waalg ja}. ankiela telefonicz_
na: kwestionariusz nie moze byi wydrukowany oraz nie moie byi zbyt obszemy.

ANKIETA KOMPUTERoWA. Ten rodzaj anLiety polega na prezenlowanju rc_
spondentom pytaf na ekanie terminalu lub monitora i uzyskaniu odpowiedzi przez
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Przyk+ad 4.14

VITALERT

Francuska firma larmaceulyczna Vitalett ptawadzi akiyvvnq po ityke w zakre
sie poszukiwania i rozwijania nowych produkt6w Wprowadza m. n. witaminy na ry-
nek os6b w podeszlym weku. W celu uzyskania ch opinil o nowym produkcie do
kany informacyjnej znajdujEcel siQ w opakowan u produktu dotqczono kr6tk kwe-
st onar usz zawerajqcy 5 pylai. Firma zapewnia respondert6w o polfno6ci wyn -
kow badania oraz o prawe respondentdw do zarowno wg qdu w dane. jak i ewen-

lTllsl_"1iT!"Irfl":
W lirmie VITALEFT zatmujemy se,lorm4 ,od2)rytanem'
W lym celd prowadzimy poglebonq poltyke w dzredz nie poszlkwan rozwotu prodlklow
i,,logq PansMo nah pom6c. przesylajqc wypeln ony kolk kwesto.arllsz.
Odpow edzl bgdq laktowane lako poulne. Oplala pocztowajesr ! szczana przez adresala.

Good [4ark Disrr blr]on
LIBFE FEPONSE No 42
94159 FUNG S CEDEX

1 Czy jesl to peeszy Pahstwa zakup produRu VTTALEBT?
TAK O NIE E]
Jakiproduki wybra i PansMo 2 gamy produkiow VTTALERT?

2 Gdzie Pans&o go zakup i?

3. Czy konsLrmowal Panstwo j!2 ten lyp prodlklu?
TAK Q NIE LJ

4. Czy usatyslakcjonowal Pansb{a nasz produkt VITALERT informacja krora mu towa-

TAK O NE ! I

udpod,eo ra er "wp. onari Fz.es rat ld$w r 'r",-y "" * """, il;r-i::" ;"""
b9dq zakodowane w kompulerze i b?dq wykorzystane wylqcznie do polrzeb naszych dzia,
low badawczych ro2wotowych zw qzanych z poszukiwaniem i rczwotem nowych prodlk
1bw Maiq Panslwo prawo dostgpu do lych danych ch skorygowa. a zgodn e z akrem
prawnym,,lniormalyka Wonodi

sklepy wolnoclowe, inne punkty sprzeda2y, muzea. teatry. kina. Ankieta og6lM na
daje sig zwlaszcza do badai marketjngowych ci4glych. jezeli miejsca sq og6tnie
dostgpre bez ograniczei czasowych. W przykladzie .1.1 5 pokazano, iak znaoa re
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tym, 2e w ankiecie bezpoiredniej respondent udziela odpowiedzi pisernnie. a w.$,\-
wiadzie osobislym - stnie.

Ankieta bezposrednia moze byi latwo kontrolowana przez badacza. Moze mu
w tym pom6c przeloZony w lirrnie, wydajqc podwladnym polecenie wypetnieni,r
kwestionariuszy. Ten rodzaj kontroli nie wymaga zatem osobistego kontaktu z re
spondenlern. W wielu przvpadkach jednak ankieta bezpoirednia nie iest kontroto
wana. Jak wykazujq wyniki bada a podane w rablicy 4.8. konrrola pomidx przez
zebranie kwestionariuszy przez ankieter6w daje ponad dwukotnie wiFkszv procenr
odpowiedzi.

Tablica 4.8
Procent odpowiedziw ankiecie bezpo6.edniej kontrolowanej i nie kontrotowanej

Zwtui k$esttunarnrszr poczt4
Zebfu nie kwestnrnuiusz! przcz

11

ANKll.llA lN'l ltRNrl t()wl. Zbier nie drnlch od fesponclcnt{iw za poDn)c4 rr)
krcly inlernetowej n lezy d() nrjnowszych nrcto(l I z.rkfcsr sond.tolvych pomi (i$
po(rcdnich. Metoda nnkicty iDlernet(Jwei zrcztl sig fozwi'ri r6wDolegle z ()zrvo
Jem Intcnrct . lstniej4 co n ilnDici dw sposobv zastosow nir ankiety inte rek)wLrl
l'ierwszy sPos6b poleg nd rvvkorryst niu poczry eleklronicznej. ktdru Dru z.rlel\
podobne do zalc! zlvyklej poczry. Ofg niz.rlor badrnia o2e wyshi kwcsrionafiLr.
sze do dobr nej upuednio Prdby .rdresal6w poczty elekrronicznei. W odr6znieniLl
od zwyklei poczty. poczta elektfoDiczna rna tQ wadF. Ze Droie dotl.zea ly]ko do tyl
kownikjw Intefnetu. co irk &nychczas znacznie ogranicza wykorzysranie tLf

ebdy. Drugi spos6b z.rsto$wania ankiety inlernetorvei polegr na umieszczeniu
krvestion,rrirsza na stroDie internetolvej. Wadq tego sposobu iest na ()96l niewiclkr
odselek oglqdaj4cych srrong WWW z kwcsrion riDszen j odpowiadaj4cych najego
pytania. Niejest tu mo2liwy dob6r pr6by losowej. j& w przypadku ankiety pocznl
wej. Wiemy natomiast, jaki odselek ogl4daj4cych slronp odpowiada na pyrlnia z!
mieszczonego tam kwestionariusza. W celu zachgcenia uZytkownikdw Inrenelu do
wTiQci.r udzialu w badaniu losuje sig upominki. a nawer mgrody pienjpzne. N!
przyklad wyspecjalizo\vana w przeprowadzaniu rnkiet intemetowych amerykaiisk!
tirma, Gr.rphic, Visualisation & Usabilily Center CVU, losrje zazwyczaj po kilk!
nagr6d w wysokoici 100 lub 250 USD. Wiosnq 1999 roku odbyla sig juz dziewi4r!
edycJa badai przeprowadzonych przez cVU nerodq ankiety inrernerowej. Wynikr
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niu od ankiety pocztowej - szybsze tempo odpowjedzi, wyZszy procent odpowie
dzi oraz nie mniejszy zalrres zadawanych pytari. Zakes zastosowad ankiety fakso
wej bgdzie si9 wigc zwigkszal wrnz ze waostem liczby falG6w or z z obniZaniem
sig ich cen.

Zalety ankiety faksowej w por6wnaniu z ankiel4 pocztowq zostaly potwier-
dzone w wyniku eksperyment6w z jej zastosowaniem przeprowaalzonych w Sta
nach Zjednoczonych. Jeden z bdrdziej intetesujqcych eksperyment6w zostal pze
pro\, !dd,,un) pr/etJ.P Dick\ont iD.L. MaclrLhlana u Iqql  rokl l  ns DoJsta$ je l j .
c/Ecej 45d jedno. lek proby dmeDt.d.kich i  kanadl jskrLh .ztr i t  handtoulch.
Polowg kwestionariuszy wyslano pocztq, a drug4 polowg faksem. Skumulowane
rozklady zwrot6w kwestionariuszy w arikiecie faksowej i ankiecie pocztowej
(w omawianym eksperymencie) pokazuje rysunek 4.7. Z analizy rozklad6w odpo
wiedzi ulnita. .ie (redni czas udpowiedzi w ankiecie fakso\ ej wynr6\t 5.0 dniij.
a w ankiecie pocztowej - 9 dni. Ponadto procent wszystkich odpowiedzi w arikie
cje faksowej wyni6sl 49,3%, a w ankiecie pocztowej - 42,9%. lstotnojd rych i in-
nych l6znic w anKecie faksowej i ankiecie pocztowej aulorzy potwierdzili staty-
stycznle,

4.4.4
Inne tormy pomiar6w po6rednich
Do innych form posrednich pomiardw sondazowych nalezy przede wszystkim zali,
czyC wywiad telefbniczny, metodg dellickq oraz wywiad intemetowy.

WywIAD TELEFoNrczNy. Jest tojedna z niewielu fbrm pomiaru po<redniego.
kt6ra polega na udzielaniu odpowiedzi usrnych. Jesr j€dnq z najczgsciej stosowa-
nych fbrm pomiaru w kajach wysoko rozwini9tych, czgsto przewyZsza pod tym
wzglgdem ankietg pocztow4 i inne metody zbierania danych (rysunek 4.g). Wywiad
lelelbniczny r62ni si9 zasadniczo od innych form pomiaru pigcioma elementamir:

l) metodami doboru pr6by,
2) zaprojektowaniem kwestionariusza,
3) przeprowadzeniem wywiadu,
4) liczbE i jakodci4 odpowiedzi.
5) tralnosciq pomiaru.

Metod! doboru pfl6b!. Wywiad telefoniczny moze obj4i tylko te czp6i popu-
lacji, kt6ra ma aparaty telefbniczne. Czgsi posiadaczy teiefon6w nie jest zarejesto_
wana w ksigikach telefonicznych. k6ba posiadaczy telefon6w nie moZe byi zatem

- 
' |P  DrL .  'n .  D . l  .  Vdc lJ lh tm.  ra  J ,n^"  [4dr teMg Re,each. .  tao2.  Seprember  . .  2 / ."  PorTT Neb lee .  ?ehpn,n .  SuaaVpth .d \  th .SapoJt , ,pAr .  touhd lur  t rke , inS-  ta -o .

144



9 8 t

e8euitr^\ rfceurquol pqzrrl rznc 'o8euzrruoJelet ru?Jpdp {z ul ru 3Is q3,{rirfnpf€uz
qzsrt z qr,{uz.Iuolelel .^\grerrnu rbPurquol qr.{1A{l?ou ngezro^\] Pu D8:lod rl
E�polew @u1lD!p t13tp lxopurr) qr,{uzrruolsLat ̂ \.oieLunu €Iu?^\osol elzpolettl qSup

e/^llzou o1 lsel ^\9ru3uoq€ ar?trs)t ̂ \ qr,{lafn elu Srnl:{nls I IPIzpn 3?s,t\n pod

-r?rq ,{zell?u prur^osol s?z.pod o8euz.Il?ttlals,{s qnl oSsisord €tue,tlosol fpoleu
tcourod Bz 6rs €rerqop aq.ord q.IuzoruoFlar Iezinq Z qr,{uzjuoJelel ^\gJaunu
rxw^losol tpolau z€ro q.{uzrluoJelat leztr${ z :o$fo^lp aLs uelqop {q9Jd

alcelndod tzsler^\ z€ror *^]\oruieqo szoru xq$d 3z 'efnpo,,i\od qEI^\t q.rf
-srl nler,r ^\ ^\9u(43[e1 ,(qzJll lso]z^\ qqlzs rbelndod fepr rlp €u,a\,{leluozord.r

lrn) l$d (ooz) (roz) (86r) (roz)
066t  886t  986t  t86t  Z86t  0861

P :
; a

:

066!-{861 qcep! a qs^uoz.oupelz q.euE}s 'l^ qcluozPs/$ord
qclao6ulavEur qceruspEq ^ qsiuEp sluEralqz pol€ur Waralzr etuelslzrorili g€ldols

8' t  )€uns^8

,/ 99



zastosowania komputer6w. Wady tej metody sklodly badaczy do postugiwania sie
prostszq metod4 ,,plus jeden", polegnjqcq na dodaniu jedynki do ostarniej liczb!
wylosowanego z wyknzu numeru telefbnicznego.

Zaprojektowanie kwestiorarirraa. hojektujEc kwestiondriusz do wywiadu te-
lefonicznego, nalezy pamigtaC. 2e: pytania muszq byi kdtkie, proste i zrozumiale.
glos prowadzqcego odgrywa zasadnicz4role, modulacja glosu akcentuje pewne wl.-
razy w zdaniu pytaj4cym, prcwadz4cy wywiad nie moZe zaobserwowad wszysrkich
objaw6w reakcji respondenta, forma pyrania wplywa na odpowjedz w k6tkim cza-
sie. Dobre wyniki daje zaprojektowanie odpowiedzi wyskalowanych, zwlaszcza
w6wczas, gdy wywiad jesl skomputeryzowany.

Przeprcwadzenie w!\ri!tdu. Wywiad telefoniczny mozna rozpatrywaa
z punktu widzenia koszt6w, kontroli i czasu pomiaru. Wywiad jest latwy do scen-
tralizowania i skoDputeryzowania. W skomputeryzowanych wywjadach lelefonicz-
nych (Computer Assisted Telephone Intenriewing - CAII) komputery wyryczr|ja
badacza w wielLr czynnosciach, np. dobielajq losowo pfttbp, dostosowuj4 sekwencj.
pyt.rrl oraz skal€ odpowiedzi do sytuacji. przekazujq pytania respondenrom. odbie-
rdjq odpowiedzi, sprawdzajqje, redukujq i irn.rlizujq. Ponadlo komputery dokonuja
wyrafinowanych pomiar6w i przeprowadzaj4 analizg glosu respondent6w. Moina
z nich wywnioskowai ich stan emocjonalny, a nawet prawdziwola lub falszywoia
odpowiedzi.

Jednq z arnerykariskich lirm badawczych specjatizujqcych sie w!4qcznie
w przeprowadzanru skompuleryzowanych wJ,.r,viaddw ietetonicznych jes\ Cathode
Ray Tube z Minneapolis. Typowy wywiad telefon czny prowadzony w tejtirmie pze
biega naslepujaco:

. w komputerze sa prog€mowane kweslionariusze;

. osoba prowadzqca wywiad siedzi w kabinte przed komout€rem z mikfofo
nem i w sllchawkachl

. podczas \dywiadu komputer wydwiefla na ekranie p!1ania, automalvcznie
Tazlaczd prze.scia . pytanra dodahowe

. gdy prcwadzqcy wywiad zapisuje odpowied: respondenia na ktawiaturze,
dane sE zapiswane bezposrednio do komputera.

Dzleki aulomaiyzacji wywiadu ielefonicznego unika sie iakze wi€tu Heddw,
np. pominiecia pytania, sprzecznych odpowiedzi, pominiecia przejdcia.

Przyklad 4.17
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Przyktad 4.18

Jednym z przedrniot6w sporu wslSd ekotog6w iproducent6w detergent6w iesi
stopren szkodliwodcidla srodowiska dw6ch produkowanych detergent6w: pieMsze
go z fosJoranami i drugiego z zeotitaml (gtinokzemianami sodu). Niekt6re ktaie, iak
Slany Zjednoczone, Niemcy i Szwajca a, etiminujq ju2 nawet fosfoany ze swojei
produkcji deiergent6w na rzecz z€otit6w, poniewa2 tostorany b!4y krytykowane ze
wzgledu na zatruwanie zek ijezior Jednym z czynnik6w, kl6re sie przyczyniv do
rozstrzygniecia sporu, bylo sfinansowanie przez bq4yjskiego producenta fosiora_
rbw,ftrme Albright & Wllaon lnate2qcEdo amerykariskiej grupy lerneco), bada_
nia przeprowadzonego przy uzyci! melody detJickiej. Badanie zostato zreatizowane
przez B. Jonesa, b!,i€go dyrekto,a Greenpeace, a1z B. Wibona, b),{ego wykladow-
ce stalyslyki. Obaj twierdzE, 2e ich raport otwiera nowe horyzonty w badaniach nad
cyklem tycia kontrowersyjnej technotogit detergeni6w panet ekspe 6w (dobrana
pr6ba) ocenil skuki ekologczns 39 produkt6w generowanych prz€z kopatniclllo
losforan6w, transporl materiat6w i produkcjq energi etektrycznej dta ptzemystu.
Kazdy z eksperl6w przydzielat punkty za skutki €kologiczne kazdego z prodLrkt6w
lbocznydi zanieczyszczajqcych Srodowisko, wttwarzanych w czasie cyktu 2ycia
obu tych detergeni6w Po dodan u punkt6w dste.genty z tosforanami uzyskat wy-
n k 107, a detergenly z zsolitami- 110. B. Jones dopuszczal 1o-procentowy btqd.
W opinii sksped6w wyniki podwa2ajq sens zakazu produkcji detergont6w z iosfota-
nami. Aulolzy raporlu argumentujq iez, i2 iosforany usuwa se ze $ciekdw tatwieiniZ

Zt6dlo K Fataw cz, Ekologia re2 b/idz ,,Fzeczpospo ira z9tureoo1994.

WyrvrAD INr.ERNtrTowx Podobnie jak wywiad telefoniczny, ta forma pomia_
ru posrednjego polega na uzyrkaniu us[ych odpowiedzi na pytania zadawane usl-
nie, za po(redniclwem sieci internetowej. Jest to mozliwe dzjgki mechanjzmowi
tRC (Intemet Relay Chal), kt6ry jes( coraz taisz4 altematywq dla telefonicznych
rozm6w migdzymiastowych. W ramach IRC mozna na Zywo Drowadzi6 rozmowY
I lud,,mi , ,  cr legu.r. \ ia!a. W Inremecie rnechanizm ten.tur l  ni jczejr iej  do pror. .r .
dzenia r6znorodnych pogawgdek na zywo, ale takie - do prowadzenia wvwiaddw
Cze\ro cE ro $) \ rcdy pro$ad,/one ,, bardzu ,/nanymi o.niami na calym (wiecre.
W Stanach Zjednoczonych organizowaniem pogawpdek i wywiad6w przez Internet
zajmuj4 sig najwigksze serwisy, rakie jat AOL i Compuserve. tsrniejA podsrawy bI
s4dziC, Ze dzigki nizszym kosztom telefonia internetowa zacznie wygrywar kork;,
rencjp z tradycyjn4 telefoniE kablowq, co moZe wplynEi na zwigkszenie zakresu
wykozystania wywiaddw intemetowych takie w badaniach marketjnsowvch.
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rablica 4.9
Fragmenl kwestionariusza z przei5ctami

mentu pomlarowego. Liczba odpowiedzi zaleZy zwlaszcza od stopnia trudnosci
Lue'tionariuszr i morywacji responJeDl(,\r. WFCeJ czisu $)magaj4 k\ e.tionariu-
sze z pytaniami otwartymi, a rnniej - z pytaniami zanioigtymi. Rezultaty ankiet),
pocztowej zalez4 raczej od jako(ci pytai ijakoSci pomiaru niz od dlugosci kwestio
nadusza. Przeprowadzone eksperymenty, kt6rych przyklady pokazano w tablic).
4.10, nie polwierdzity intuicinego przekonada, Ze kdrszy kwestionariusz claie
wigk.zy procent oJpowierhi. Ek{perymenr przeproqrJzony pt7e,, S Browna u.kn-
zuje na widoczDe r6inice na korzy(i kwestionariusza kr6hzego, ate jego pomiar byl
przeprowadzony bez zastosowania znanych metod zwigkszania procentu oalpowie,
dzi. Metody takie byly stosowane przez pozostalych badaczy wymienionych w ta_
blicy 4.10. Nienrniej jednak specjalidci od pomiar6w ankietowych rwiedzq, Ze kwe_
stionariusz aDkiety pocztowej nie powinien przekaczai szesciu stron formatu A 4.

Wywiady zabierajq na 0g6l wigcej czasu niz pisenme wypelnianie dobrze
skonstruowdnego kwestionadusza ankietowego, ale respondent jest tutaj calkowicie
zwolniony z obowi4zL:u dawania pisemnych, czyli fudniejszych odpowiedzi. Zapi
su tego dokonuje prowadz4cy wywiad. Dodatkow4 zaletq pomiaru bezpojrcalniego
lest wizualny kontakt z respondentem, co pozwala na zebranie dodatkowych wia
domofti. Brak wizuahego kontaktu w wywiadzie telefonicznym powoaluje, Ze ist,
nieje tendencja do skacania tego rodzaju wywiad6w. Nie powinny one przekraczarr
15 minut.

P.lq?l Czy ma PanC)biet kedy,lowy wysrawiony puez Inie ohczq?
l O TAK
2 A NIE (prcsze przetSi do P11a)

P:1iiti Je2e rak, lo pu ez ki6rq nie btel zostal wysraw ony?

P11a Czy hororwer towa zvslv panJr,, * tejpoo.ozy?
l O TAK
2 o NrE (proszq przejsd do Pi2)

P1lb z kim Pan( i) podr62ule?
1 A Z PFZYJAC|oUVI
2 O ZE WSP6LPBACOWNIKAMI
3 tr Z FODZ|NA
4AZGRUPAzNAJOt ' /yCH
5 0 z tNNYMt. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(prosze poda,j, ; (liii)

l r6d ro: r-.o. Bhw", Lt-. |l. . Mi,
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Rysunek 4.9
Przyczyny o.h6w odpowledzi ze strony respondenritw w badaniach sonda2owych
prowadzonych w Sianach Ziednoczonych w tatsch 1988 i 1990

E 19e0 (,, = 186)

W leBB t ,  = 171)

Ni6odpowiedni Nl€ci€kawy
l€mal

Elskl Bledy w pfo-
ankiel€ra j€kci€badania

Przyczyny odmowy
1t 6n I d wa{ trttd,r httl| srtltr, p , t 3

Sci i prawdziwosci odpowiedzi spowodowanej sposobem zachowania sig, sposobem
m6wienia, sposobem interFetacji pytari i innymi zamierzonymi lub nie zamierzo-
nymi elementami postgpowania osoby prowadzqcej wywiad. Wyb6r i szkolenie tej
osoby nie mogq byi wi€c obojgtne dla badacza. Rysunek 4.9 itusrruje przyczynr
odm6w odpowi€dzi ze sfony respondent6w Efekt ankietera ma tu niewielki udzial.

CZAS POMIARU. Najwigcej czasu wymagajq niekt6re aikietowe formy pomia-
, zwl^szczd ankiety pocztowe. DuUo czasu zajmuje ptzeslanie kwestionatiusza

w obie strony oraz pretrzymywanie go przez respondenta. Badacz ma niefielkj
wplyw na sh6cenie tego czasu. Zwykle czas przeprowadzenia ankiety pocztowej
wynosi od 2 do 3 tygodni. Mniej czasu wymaga przeprowadzenie wywiadu. Naj,
wigksz4jego cz9(i zajmuj4 przejazdy os6b prowadzqcych wywiady do poszczegdl,
nych respondent6w omz szkolenie, koordynowanie i kontrola pomiar6w. Najmniej
czasu zabieraj4 wywiady telefoniczne, zwlaszcza wywiady skomputeryzowane_

ELAsTyczNoSd poMr RU. Jest ona r6zna dla poszczeg6lnych form pomiaru.
Za najb^tdziej elastyczny uwaza sig wywiad osobisfy. Mozna w nim zastosowai
kazdy rodzaj kwestionariusza. Prowadz{cy .ry.wiad uzyskuje, w wyniku bezposred-
niego kontattu, dodatkowe dane, a respondent de odczuwa wigkszej fatygi
w zwi4zku z pomiarem jego cech. Mniej elastyczny jest wywiad telefoniczny ze
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MEroDy REDUr(CJI BBO. Wigkszorii metod redukcji BBO odnosi sie do an
kiety pocztowej. Gl6wnym celem tych metod jest zwigkszenie motywacji respon-
denta do udzielenia odpowiedzi- Czpsto postgpowanie to polega na przypominaniu
rcspondentom o wysylanym kwestionaduszu. Literatura obca prezenhrje szeroki
wyb6r metod redukcji BBO''. Najwazniejszymi z nich sE: metody uprzedzania. me
tody bodzc6w materialnych, metody wyr6zniaj4ce i metody przypominania (rysu
nek 4.11).

nvsunet< 4.11
Wyb6r merod redukcii bledu braku odpowiedzl

Nagrody

Metod! uprzedzanid, PoleSrjtl one na wcze(niejszyrn znwiadomieniu respon
dent6w o wysylanym do nich kwestionariuszu ankietowym. Respondent6w zawir-
damia sig zazwyczaj drogq pocztow4, telefoniczn4 lub lirksem.

Metod| bodac6\) motcrialnlch, Czesb s:l 10 niewielkie zach9ty pieniezne
zwigkszajqce tym snmyrn koszty badani . Inne bodzce - () premie i nagrodr
w postaci ciekawych znaczk6w pocztowych. ksiqzek, dlugopis6w i innych upomin-
k6w. Premie pienigzne s4 bodlcem najelektywniejszym, dajqcym wigkszy proccnr
odpowiedzi zwlaszcza od respondcntdw z Dizszych warstw spolecznychrr.

Metod| w|r62niajqce. Metody Le polegaj4 na wyrdznieniu w przesylce ele,
menl6w. dzigki kt6rym respondenf zwritca uwagg na t9 przesylkg i zalqczony kwe,
stionrriusz. Mog4 to byi elementy zewngtrzne. zwi4zane z kopertq, oraz wewngtrz-
ne, znajduj4ce sig wewnqtrz koperty. Spo$6d zewngtrznych element6w istotne zna-
czenie rnoZe miei spos6b Fzesytki (przesylka wyslana poczt4 lotniczq zwigksza
procent odpowiedzi). u2ycie stempli i znaczk6w zwracajEcych uwag9. Do elelrlen
t6w wewn9trznych zalicza si9:

"' Por np. D. lobbe\ Queeianhane Factar anrl Mail Sunet Response Rarer, ,,Europeo
Resedch 1985, Jnly oru L. Kanulr, C. Berenvrn, Mail Skncls and Resranle Rdtes. A Lit.ratut
nai.w. ,Jounal of Mdtedng Research" 1975. Novenber

Swiadczq o qrm wynjli wieln eksperynent6w Por np. C.J. Domnreyer, How Fom of nt
Manetarr ln e\tire AJlect Mail S,aer Rsrp,rrc. ..JoumaL of $e Mdket Resedch Socieiy 1988. J!t\.
s. 379 335.
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ne przez D.A. Dillmana, kt6ry zaproponowal i sprawdzil w praktyce nowe podqt-
(cie do przeprowadzenia ankiety pocztowej. Proces ten traktuje on jako szczeg6ln\
przypadek wymiany spotecznej, w kt6rym sig zaktada, ze ludzie podejDuj4 pewne
czynnoSci, oczekujqc przyszlej nagrody. Podjpte dzialania wiqzq sie z ponoszeniem
oloeslonych koszt6w (czas, fatyga, pieniqdze). Jezeli oczekiwana nagroda (dobra
materialne. satysfakcja, pozytywne doswiadczenia) jest wigksza od koszt6q to re
spondent, zdaniem D.A. Dillmana, chptniej biefle udzial w ankiecje pocztowej.
W konsekwencji, podczas projektowania i przeprowadzania ankiety pocztowej ba-
dacz, dla osiqgnieoia dobrych rezultat6w, powinien: nagradza6 respordent6w, redu'
kowaC koszty, utwierdzai wiarg.

Nagr^ilzai rcspondent'ilr przez prezentowanie bezblednie opracowanego
kwestionariusza ankietowegoi ukazanie pozytywnego wizerunku respondenta: w\'-
powiadanie si9 o respondentach z uznaniem (gl6wnie w listach przewodnich); sta-
wianie respondent6w w roli ekspert6w. z kt6rymi badacz chce przedyskutowai
okreslone problemy; przekazywanie lub proponowanie nugr6d mrterialnych i nie-
matenalnych (w tym takZe nagdd pienieznych i niepienigtnych).

Red kowat koszt! ponoszone przez respondent6w Chodzi o wyrobienie prze
konunia, ie udzielenie pisemnych odpowiedzi na pybnia kwestionariusza nie
zajmie respoDdentowi wiele czasu; wyeliminowanie z kwestionariusza pytai drai-
liwych i trudnych; zmniejszenie fatygi i wysilku psychicznego zwi4zanego z odpo
wiadaniem nlr pytania, eliminowanie wszelkich negatywnych naslgpsl$
wynikaj4cych z poczucia koniecznoici subordynacjii ninimalizowanie wszystkich
bezposrednich kosztdw linansowych zwiqzanych z udzialem w ankiecie pocztowej.

Ubeierdzdt i)i$g rcspondenta w uzyskonie nrgrody pruez wysokq oceng re,
spondenta, identytikacje badania z inslytucj4 cieszAc4 siQ powszechnym zaufaniem
i powaraiien\ zasugerowanie rozszerzenia zakesu wsp6lpracy przez uwzglednie-
nie innych stosunk6w wymiany.

Ponadto D.A. Dillman bardzo duze znacze e przypisuje metodom przygoto-
wania i przeprowadzenia badania z zaslosowaniem ankiety pocztowej. Choda
przede wszystkim o szczeg6lowe zaplanowanie tego badania oraz jego realizacje
zgodnie ze sformulowanym wcze(niej plaDem. Przygotowujqc takie badania, nalei!
wipc zwr6cii szczeg6lnq uwagp nai

. szczeg6lowe okreslenie zadai badawczych,

. okeiilenie wzajemnych zwiqzkdw miedzy zadaniami badawczymi,

. ustalenie kolejnosci realizacjj poszczegdlnych zadafi badawczych,

. okreslenie Srodk6w realizacji ustalonych zadai badawczych.

Na podstawie zaprezentowanych ustalei teoretycznych i techniczno-organiza
cyjnych D.A. Dillman zaproponowat oke ony i sp6jny system procedur postgpo-
wania nazwany przez niego metodq calaiciowq (the total desiBn method). Z^stoso-
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Bysunek 4,12
Ktzywe odpowiedzl w ankiecie pocztowei:
a) bez stosowania metod przypominanla,
b) po dwukrohym zastosowaniu merod przypomlnanla
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" z. *y.yrnu " :, "v"tr." " c^!"
(w rysodn aoh)

tywne uwaza si9 trzy metody: metodg szacowani! subiektywnego, metodg eksrrll-
polacji i metodg pr6bki z pr6by,

Metoda szacowania subieklltenego. B^dacz na podstawie wlasnego doiwiad-
czenia oraz charakterystycznych cech ankiety pocztowej dokonuje subiektywnej
oceny moZliwej postaci bral-ujqcych odpowiedzi oraz ich wplywu na wyniki pro-
wadzonego badania. Na przyklad na podstawie og6lnodostgpnych danych socjoeko
nomicznych badacz m6gtby stwierdzii, Ze respondenci, kt6rzy udzielili odpowie
dzi, s4 bardziej wyksztalceni nit ci, kt6rzyjej nie udzielili. Podobnie, liczniej mogq
zareagowaC ci respondenci, kt6rzy s4 zainteresowani problemem badawczym.

Metoda ekstrapohcji, Metoda ta opiera si9 na zalozeniu, ie im dana grupa jesr
mniej podatna na udzielenie odpowiedzi, tym wigkszego blgdu nalezy oczekiwai.

bezp'eczr4, maL)maln4 granic4 BBO jest 308 br6la odpowiedzi. Badacz nie poeinien tej snnict
pzellezyi. Jeteli j4 prDkoczy. to posinien zasrosowad oheilon4 metod9 szacowmia BBO,
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Przykhd 4.19

dzialalnosd konkurent6w w por6wnaniu z wtasn4 dzialalnofti4 na danym
rynku, zwlaszcza w zakresie zmian prcdukt6w dotychczasowych llrb w za-
kesie wprowadzania nowych produkt6w;
zmiany wielkosci znkup6w poszczegdlnych towar6w wlasnych i konkuren-
cyjnych. zmiany lowarovr'ej i geogralicznej struktury konsumpcji, zmian\
w planowaniu zakup6w;
zmiany motyw6w postgpowania konsumentdw. zmiany przyczyn lojalnoici
wzglgdem okre(lonych marek;
zmiany efektywnoici i sl'-uteczno(ci poszczeg6lnych element6w promocji.
zwlaszcza reklamy;
zmiary udziatu wtasnego w og6lnej sprzedazy na danym rynku;
bieZ4cy stan posiadania towar6w przez gospodarstwa domowe.

The National Purchase DIary Panel uttzymuie najw iekszy panel konsumenc-
ki w Stanach Zjednoczonych. Ponad 14,5lys. gospodarslw domowych u2ywa wy-
dtukowanych dziennikdw panelowych w celu sysl€malycznego zapislavania w nich
r.lesigcznych zakup6w okolo 50 rodzaj6w produktow Fespondenci zapisujq do-
kiadne dane dolyczqce: rodzaju (marki) i ilosci zakuplavanych produkt6w, ich ceny,
rodzaj6w odwiedzanych sklepow oraz wykorzystania zakup6w Na caly pane skta-
da sie 29 minipaneli, z kl6rych ka2dy reprezenluje rynek lokalny. Sktad calego pa-
nelu jest reprezenlalyrvny dla ogoiu spoleczedstwa amerykanskiego. Inlomacje do-
slarczane peez NPD sE wykorzyst!.vvane przez przedsigbiorslwa produkujqce na-
poje chlodzqce, np. Coca-CoQ, w celu okreslenia lojalnodci wzgledern rnarki
ipozqdanych zmian w segmeniach rynku oraz wyodrebnlenia segm€nt6w o naj'
wiekszynr spozyc u napoj6w c odzqcych.

2rddlo: N,K, Mahol€, Ma*eting F$earch. An Applied Oientatian, P@ntic6-Nal, hc., N€w
Jersev 1993, s. 133-134,

. zmiany indywidualnych wzorc6w konsumpcji oraz wzorc6w konsumpcji
w okreslonych segmentach rynku;

W panelu punkt6te sprzedaiJ pftedmioteln. pomiar6w s4 takie cechy, jali
struktura punkl6w sprzedazy ze wzglgdu na zmiany Foporcji zapas6w migdzy po-
szczeg6lnymi punktami. waltosi i wielkosd sprzedazy w poszczeg6lnych puriktach
sprzedazy w kolejnych ohesach, wielkosci dostaw towarowych do poszczeg6lnycb
punkt6w sprzedazy w por6wnywdlnych okresach z uwzglednieniem Zr6del dostart
a takze wafiodi i wielkosi zapas6w, co z biegiem czasu pozwala na obliczenie re-
lacji migdzy wielkoscie zapas6w a wielkosci4 zakup6w.
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KRYTERTUM TEMATTKI pANELU. DuZe znaczenie pftktyczne ma podzial
wszystkich paneli na jednotematyczne i wielotematyczne.

Panele jeclnotematlczne, zwane klLrsycznJmi, polegaj4 na ciqglym pomiarze
jednej lub kilku cechjednoczednie w ciqgu calego okesu urrzymywania panelu. Na
przyklad wspomniana juz ameryknfska firma badawcza The National purchase
Diary Panel utrzymuje panel konsumenr6w w liczbie ponad 14,5 rys. rodzin, kr6re
w okresach miesigczych'7 rcjestrujE zakupy kazdej ilodci produkt6w.

Panele wielotcmatjcztre (onnibus panek ), kI6rych popularnodi wzrasta. pole-
gajE na mierzeniu r6znych cech w zaleZnosci od potrzeb infbrmacyjnych. Na przv-
klad proLlucenta w okeflonym czasie moZe interesowaa stosunek respondent6w do
altematywnych wersji nowego Srodka reklamy, a w innym postawa wzglgdern
nowego produktu. W tym celu w ramach utzymywanego panelu mogq byi r6wnie2
dobierane r6Zne pr6by.

W pomiarach panelowych cz9sto sq stosowane bodtce materialne w poslaci
premii pieniginych, upomink6w i nagr6d. Stwierdzono, te bez tych bodZc6w pro_
cent odpowiedzi (wsp6lpracy) wahal sig w gr nl^ch 5-25Eo, a po zastosowaniu
bodic6w - wzr6sl do 50-907.r3. Stosowanie bodlc6w znacznie zwi€ksza koszty
paneli. Rezygnacja z bodZcriw wplywa ujemnie na dokladnojr i kompletno(C otrzy_
manych daDych.

Podstawowq zaletq mebd panejowych jest ci4gtosd pomiaru oke$onych cech
w dluzszym czasie. czego nie mozna osiqgnqC przez stosowanie jnnych metod po,
mlaru sondazowego.

4.5
Metody
bezpo6rednich pomiar6w sondaiowych
Wszystkie bezpodrednie metody pierwotnego pomian sondaZowego Dwi{.locznione
w tabljcy 2.2 (s. 5l) moZna podzietii na dwje charat(erys(yczne grupy: wywiady.
w kt6rych respondetljest aktywnyn obiektem pomiaru, oraz pozostale metody po
miffu bezposredniego, w kt6rych obiekty pomiaru zar6wno czlowiek. iak j rzeczv.
'q obiekrami biem] mi.

WlrrladJ s4 wzajemnym, bezposrednim komunikowaniem sig os(ib Doddanvch
pdmi.rrowi i osdb prleprowail/dj4(ych pomff. pozostale metodt pomiaru hezeo-
irudriego, rakie jak obserwacje, pomiary fizjologiczne i inne, s4 komunikacj4 je<t-

'r Por c.A. ChDrchill. M,rt.ri,3 tS,r?a/.r, The Dryden press. Chicago 1987, s. 35.
_ _'" 

PM. Nicosia, paer DejEB avt Analris h MatkctrtE, N: sci;ti]ic Ma*aihs Rseakh.
C. Albaun. M. ve.rabsan (eds.), The Free press. New york l9?1. s. 255.
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WywrADy pRosTE STANDARyZoWANE, Ten rodzaj wywiad6w jest stosowa
ny w badardach markefingowych najczgsciej. Instrumentem pomiarowym jest tutaj
standaryzowany kwestionariusz z wyskalowanymi odpowiedziami. Jest on podobny
do kwestionariusza ankietowego. Wigksze rdznice migdzy tymi dwoma kwesdona,
riuszami dotycz4 instrukcji kwestionariuszowych, kt6re w pflypadl-u wywiadu sq
niekiedy bardziej rozbudowane i przeznaczone dla prowadzqcego wywjad. ponadto
kwestionariusz ten jest dolqczony do bardziej szczeg6lowej instrxkcji przeprowa
dzenia wywiadu.

Osoba prowadzqca wywiad prosty standaryzowany nie musi byi iDtensywnie
szkoloDa, gdy2 jej zadanie ogranicza sig do przeczytania pytai i zanotowania od-
powiedzi. Ten rodzaj wywi.rdu wymaga natomiasi bardziej intensywnego badania
wstgpnego i dokladniejszych przygotowai. Zar6wno osoba prowadz4ca wywiad.
jak i spos6b prcwadzenia wywiadu nie powoduj4 wigkszych bt9d6w pomiaru.
Wszyscy respondenci otrzymujq te same pyrania j dzi9k temu eljminuje sip wply.r\,
przypadku na wyniki wywiadu. Kwesrionariusz wywiadu zawiera gl6wnie pytanil
bezposrcdnie, kt6re sq latwe i zrozumidle dla r€spondenl6w Wywiady proste stan-
daryzowane stosuje si9 przede wszyslkin w pomjarach wlaScjwych.

WywrADy pRosiE NIDSTANDARYZoWANE, Wywiady te sq r6wniei czgsro
stosowane w badaniach marketingowych, zwla zcza na elapie ich projektowania.
Charakteryzuje je maly stopiei standaryzacji; osoba prowadztlca wywiad osobisty
ma duZ4 swobodg w zadawaniu i modyfikacjj pytuti, wyja(nianiu ich znaczeni 
oraz zadawaniu pytad dodatkowych. Wywiad ten n zywatly jest r(rwniei *,!i'iadem
steohodnJm. ktdrego odmian4 jest rczmowa. W wywiadacb p()stych niesrandary
zowanych stosuje sig rdwniez kwestionaiusze, ale mog4 przewaia6 w nich pytanir
otwarte. Prowadz4cy upewnit si9, czy respondent zrozumial pytanie i cel pomiaru.
klasyfikuje i koduje odpowiedzi Ddzielone Da pytmia otwa.le oraz pomaga respon-
dentom precyzowaa sens odpowieclzi przez zadawanie pytari dodatkowych. czyli
sondowanie. W tym celu moze on pokazywri respondent{xn rysunki, pr6bki towa,
row. plrn., , r .  rdbl ice i  i l lne male Jly pornu' '  i . . re SrcJl i  re ora/ sposob pr/rpro
wadzenia wywiadu pomagajq utrzymaa {cisly kontakl z respondenfem, dzigki czc
rnu zwigksza sie jego motywacjg i zainteresowanie wywiadem.

WywLADy pocLnBIoNE sr N.DARyzowANE. podobnie jak w przypadku wy-
wiad6w prostych niestandaryzowanych, r6wnie2 ten rodzaj wywiadu jest czgsto sto-
sowany w badadach markeringowych. Wywiady re mozna prowadzii z pojedynczy-
mi respondentani lub z grupami respondent6w. Wywiady indywidudlne pogtgbione
nie r62ni4 sig znacznie od indywidudlnych wywiad6w prostych slandaryzowanych.
R62nica polega m.in. na odmiennym zaprojektowaniu kwestionaiusza, w kt6rym
duzq rolg mogq odgrywai pytania posrednie z wyskalowanymi odpowiedziarni. Wy
wiad ten jest przydamy do przeprowtdzenia sondaiy okeflonego segmentu rynku
towar6w konsumpcyjnych. Osoba prcwadz4ca \ryriad musi byi ruraj w wigkszym
stopniu przeszkolona i doswiadczona. Pomiarowi poddaje sie czgsto duze pr6by.
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Przyklad 4.2O

KI\A
TRAININC INSTITTJTT

TOCUS CROUP
MODERATOR

TRAINING
cunom, 3 and 4 dry 3*i. t.vel
.nd Adv.nc€d t8el Cou6.5
delivering p...tir:l il i lk ,or

> Iniensiv. cou.* worl

Ledi.3 .i A.lu.t Fr6

> PriYrle O.brLIi.A .'d

t.rn i lynftic .nd wcBlul
rpproch ro nFd..atlq rhr uH
F.ov.n r.hiiqud.rd m.a6

KI\A
.609wi||o*te

chdy ch.a, nury|{ld 2031s
(301) 652.363?

z rd dlor .,lr'larkel n! Ncws, 1990, 3 septefiber, s 53

RIVA-TRAINING INSNTUTE

nstytut szkoleriowy RfyA, majqcy swojE
sed/ib9 ' ara ,/kans.r11 sra.lie l\,4"rytand. spe
cjalizuje siQ w szkoleniach moderalor6w, czy
<pec.clisldw o o\ dozacyc'r ,\ywiddy g.r,po6e.
W zamieszczonym obok ogloszeniu rektamo
t^y- rrsrvlut  o 'e.uie 3 a.dlrowe poo. ldwowe
izda,,vanso{d1e LJrsy szaole'r towe podcTas
\t0ry.  h rclesl  ' iL aa zapewrore r4(ersyr^1q
naukq. ses.e praklycTae. Torliwo<. rdgralid
prowadzonych przez siebie wywiad6w grupo
dych 7 r/eLz}t s y-ni esoo,rdF'r.ar o.az po.
bre€n e prywalnych (indywiduanych) korepety
cji. Organ zalorzy kursu podkreSajq ponadlo do
stosowanie nowoczesnych technik wywiadu
grupowego do indywidualnego slytu uczeslnika
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Przyktad 4,21

Na zatqczonym pEsowym ogtoszeniu rektamowym tirmy Fiek! Dynamics
z Los Angeles przedslawiono zakres oterowanych przez ntq ustug. Jednq z gt6w
nych uslug oierowanych przez te tirme jest pzeprowaazante wywiiOOw grupowych.
Fima ma specialnie zaprojehowane do iego cetu biuro sktadajqce sie tdw6ch sal
konferencyjnych (contererce) oraz pzytegajqcych do nich pomieszczed podglqdo_
wych (vterlng). R6:niq sie one powiezchniq, co jest widoczne na ptanie prze-krojo_

los Angeles
818-78$,2502

r7g7 V.ntun lqda.r4 sru. 36
En<]m, CA 91315

t t l1t4csr6rff^'p'

2r6dto : , ,Marke t ing  News, jsg j ,27  May,  s .  16
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9€prq nse.r{Ez z ane.rotoS{zrd erqop lsa! euqazlod ur,{l
Bzod '€)el{olza ars tLu€^roq.Bz ̂ \osutnru xruenlnzoJz op e[qeztod urer^\oq o]
lsal 'euz.Folo.f.os 

I auzrl8oloq.,{sd olu€^rop8,(zrd zeru.^\gr teru uerul,rod Jotpiap
our ,a-o{pedizrd r.tozslSr^\ /A ^\9> qsez3n faf r ,{dtu8 nfDzpor po eruzapzeru 'oi

e,a\odNrrri nppl^\tr^\ ?luazpoldod elp t^\srds b1^ozrnq lsat Droprapout qq{I
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antonimy, synonimy, koloty itp. Drugi test. o wigkszyr1] stopniu standaryzacji, po
lega na prezentowaniu respondenrowj na kafiach testu gotowych odpowiedzi w po
staci kilku sl6\ spoSrdd kt6rych respondenr wybiera jedno kojarz4ce sip z poda
nym wczesniej innym slowem-bodzceD. Ta odmiana testu skojareii usciflonych
cz9sto wyst9puje pod nazwE tdblic\r rldlr. Kolejnq odmian4 test6w stosowanych
w ramach metody skojazef kontrolowanych jest /€st skojarzei rozszerzonrch, po-
legalqcy na prezentowaniu respondenlom bodzcdw badziej og6hych, tatdch jdk
przedmioty, ilustracje lub projekty. W rezultacie respondent wyrazn skoiarzenia
slowne znacznie rozszerzone. Amliza uzyskanych z pomiar6w danych polega zwy-
kle na stwierdzeniu stop ia czgstosci skqarzefi powtarzajqcych sie dta danego sb-
w.r-bodzca.

METoDy tiZUpELNrEr(. Pomiar polega na zuprezentowaniu w testach niekom-
plehych zdafi. kt6re respondent mu uzupelnii. Sq dwie metody uzupelnied: metoda
uzupelnief zdai i metoda uzrpelniei kr6tkich opowiadai. W kazdej z nich moze
bya stosowanych po kilka testitw_ Na pzyklad w metodzie uupelniei zilafi sq sta
sowane L?r,.y.. luki rlo\rnej w zddniu oraz te ! a.okoiczeni(L ?&tni.j. Zdaoja te s:4
uldirJune lrh.  J l .y pobuJzi{  $}obrJj /Dre re,fonJenr, 'w w noz. lJJn) m kicrunku. Ah\
pobudzon4 wyobraznig lepiej ukierunkowaf. czgsto b duje sig zdanie tworzqce
konteksl dla innych zdairr.

W badaniach marketingowych Zqda sig odpowiedzi szczeg6k)wych, rkierun
kolvanych, w celu Lrjawnienia ukrytych motywdw, potrzeb i wyobraZefi clotyczq
cych produktu, uslugi, Srodk6w reklamy lub innych obiekt6w. Oto przyktad k(ir
kiego teslu, kt6ry m6glby dostarczyd danych na temat postaw i motyw6w w odnie
sieniu do rachunk6w oszczgdnodciowo-rczliczeniowychi

I  wekszosC ludz uwaza, 2e wplaia na rachunok . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

2. Lep6jjest uzywad got6wk n2 rachunku, sdy

3. Je2e olwieram rachunek, to

4. Ob{arcie rachlnku stwarza nebezpieczendwo

5. Wplata na rachunekjest wygodniejsza nii lpymanie gor6wki, pon ewa2

W badaniach wstgpnych czgsto sig Z4da odpowiedzi cJ96lnych, o duzej dyspef-
sji. dzigk czemu jest mo2liwe usrdenie ukladu odniesienia. W metodzie uzupel-
niei k itAi& otlo\,iadai lhladae.iF nrcisk nu ./yhko,c oJpuwied,,i. Merud" .J
potega na tym, Ze respondentowi przedstawia si9 kr6tkie opowiadanie (z kilku
zdai). Zadaniem respondenta jest uzupelnienie opowiadania, dopisanie dalszego

" szezej na ten temaf pirze A.N Oppenneim, o,cr,i,,,ar. Deri.<n and A iturle Measuren.d.
Heitrenlnn. Londor 1973. s. 167 t73.
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Test obrazkowlz' sklada sig z jednego lub wigcej rysunk6w lub iotograiii
puedstawiajqcych okre(lon{ sytuacje schematycznie i niezbyt wyrainie. Respon
dent ma jq opisa6, podajqc przyczyny i wyniki przedstawionej sytuacji, osobowosci
lub postgpowania os6b pokazanych na obrazkach. W badaniach marketingowych
jako bodzce stosuje sip czgsto obrazki przedstawiajEce sytuacjg w sklepie lub s)-
tuacje zwiEzane z oddzialywaniem 6rodk6w reklamy. W wywiadach grupowych
obrazki s{ czgsto wy(wjetlane na ekanie. a respondenci na ich podstawie konstru,
ujq k6tkie pisenme opowiadanja. W wyniku analizy opowjadad badacz moze ustu
Iii postawy nabywc6w wzgl9dem produkt6q znak6w finnowych, kampanii rekla-
mowych i 6rodk6w reklamy w nich zastosowanych. opakowari i innych Srodk6\r
marketingowych.

Test Rorschacha, z\\'any @Z testem pldm atmmentottJth sklada si9 z wielu
plan atmmentowych (kleks6w) o przypadkowych ksztaltach. Opracowany prze2
H. Rorschacha oryginalny test sklada sie z 10 tablic zawieraj4cych kolorowe, du2.
kleksy atramenlowe. Kleksy zostaly zrobione na kartce papieru, a nastgpnie kartkl
zloZono wp6l i zrobir)no kleksy Da obu pol6wkach. W rezuttacie powstaly obraz!'
symetryczne idoft zr6inicowane. WybraDe przez H- Rorschacha tablice nie sLlje,
dynymi tablicami - moZliwe jest opracowanie innych rego typu tabljc. Sam po,
rniar polega na tym, 2e respondent - sjedzqc przy stole obok badacza - olrzynru-
je pierwsz4 lablica w celu jej obejrzenia i jesl mu zadawane pytanie. Respondenr
moie dowolnie obracai tablicq, ale nie mote jej odsuwaa dalej niz na odlegk)ii
wyciqgnigtej r?ki. Z wiekszej bowiem odleglosci plamy wyglqdajq inaczej i rcspon-
dellt m6gtby podawai inne odpowiedzi kojrrzqce sig z plamami. Nostgpnie respon-
delll otrzymuje drugq tablica z tym samy]n pytaniem i postgpltje tak samo a2 do lJ
blicy dziesi4lej. Badacz dokladnie zapisuje wypowiedzi respoDdent6w, nie sbsujac
ze swojej strony zadnego nacisku ani nie czyni4c 2. nych sugestii. Pomiar lrw| od
20 do 30 minut. Niekt6rzy badacze prowadz4 pomi.Lry z grup4 os6b. wy(wietlaj4c
plamy na ekranie. Test H. Rorsch cha jest przydatny m.in. do baclania osobowo(ci
i innych cech psychicznych, a t,rkze w poradnictwie zawodowyn_".

METODY wYoBtt\zDli. Pomiar za ponroc4 test6w wyobri:eri (risudlizcnio^
tetllub luess und inogin, /csr) polega na zaprezentowaliu respondentom okre(l(}
nego opisu chankteryzuj4cego osoby, rzeczy lub zwierzFta. W testach tych prosi
sig respondent6w. aby sig wypowiedzieli na temat tych os6b, wyobrazili sobie i od,
gadli ich postgpowanie oraz postawy w okeslonych sytuacjach. Wyr6znia si9 trzv

I w psychologii uinicznej jest nazywany /!r7c,, aperc.rji t tut!^..rej thurdn
upperceptian tte (.'l!il).

'" Szezel na ten tenat piszq W P6nnak, H. Sek. 1bn tlatu atahento\-ch H. Ro^thu.hr
v ujgcir arysnunhw i r' i,te ryknu ji B. Klozfe n, N: M.to.lt pltjekqjn . Ttutt .ja i ||st,jt..e!\ . _
praca Tbiorowa pod red. H. SCk WN IJAM, Pozndi 198.1. s. 16,49 orr M. Kreutz, rl,t rL\
\|sp(jlr?csnci pslchologii, PZWS, Wdz.sr 1962, s. 178-219.
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Kazda gospodyni bylx proszona o przeczytanie przedstawionej jej ljsry zaku
p6w, a nastgpnie opisanie charakleru i osobowosci kobiety, kt6ra tych zakup6w do,
konala. Dane zawarte w lablicy 4.12 wykazujq dosi znaczne r6znice. Wynika
z nich, ie osobowos6 kobjety dokonujqcej zakupu nowej kawy instant zostaln w\,
raznie negatywnie oceDiona przez 0961 gospodyf, kt6re nie byly pzyzwyczajone
do nowego produktu. Postawy og6fu gospodyi zostaly przy tym ujawnione w spo-
s6b posredni, podswiadomy. Podobne badanja. przeprowadzone p6zniej, porwjer,
dzily podane rezultaty.

W metodzie osoby trzeciej stosuje sig teZ te.,t }'i.3rrrlrowt: Test ten sklada sic
z zestawu lbtografii przedstawiajqcych osoby bez Zadnego szczeg6lnego tla, ani bez
zaangidowania w specyficzne syfuacje przedstawiajqce zakupy, spacer, rozmowl
itp. Zestawy fotografii maj4 stymulowai respondenl6w do wy.azania swoich od-
czui wobec badanych problem6w Odczucia te sq wymiane niejako przez osob),
przedstawiane na fotograliach, a wigc osoby mecie. Osoby te czesto stanowiq wi-
zeninek uZytkownika produktu. Ishiejq dwa rodzaje test6w wizerunkowych: test
wizerunkowy zmienny i test wjzerunkowy staly. Test vrizerunkov)! zmienn! skt^da
sig ze zmiennego zestawu zdjgdl do kaZdego problemu badawczego jest dobierany
inny zestaw fotografii. Test vizerunkow)) stutr sk]ada sig zjednego, stalego zestawu
zdje.6 uzywanego do pomidr6w w r6Znych badaniach. Jednakie zestawy sq dostcF
sowane do okeSlonych, charalderystycznych grup respondent6w, np. jeden zestas
jest uiywany dla doroslych, inny dla konkretnej grupy zawodowej, a jeszcze innv
dta okrc(bnej gnrpy mlodziezowej. Zadaniem respondent6w jesl przypisunie po$la-
ciom z lbtografli konkrehych produkt6w lub uslug i wyjasnienie przyczyn ich z.a-
kupu. Respondenci opisuj.l rdwnieZ bliZej osoby z fbtografii, dokonujqc pod(wi!-
domej projekcji wlasnych odczua na odczucia osoby przedstawionej na zdjeciu. Na
przyklad respondentka zadowohna z zakupionego odkurzacza skojarzy to odczucic
ze zdjgciem zadowolonej kobie(y- Dodajmy, 2e pomiary przeprowadzane za pomcF
c41es16w wizerunkowych s4 prowrdzone w grupach, najczgdciej w ramach wywia-
ddw grupowych:7.

Metofur personifrkrcji i animizacji. Merotla ta iest takze nazywana merod4 an,
tropomorfizacji; sluiy do ujawniania rzeczywistych wyobnzefi (wizerunk6w) pr()'
dDkt6w iustug lub ich marek. Do tego celu wykorzysruje sig wyobr^zenia i skojir,
rzenia produkt6w (marek) z ceohami ludzkimi i zwierzgcymi. Pomiary tych w\-
obraZei prowadzi si9 za pomoc4 talich instumenr6w jak test chidskiego porlreru.
test parfi game . lest .famil) gdme oraz test skojdrzefi ze zwierzgtami .

Test t:llit^kiqo poftretu ptzedstawia konloetne produkry; zadaniem respon-
dent6w jest wyobraienie sobie tych produkt6w lub ich mdrek jato osoby. Badacz
prosi nastgpnie o bliZsz4 charahlerystykg tej osoby z uwzglednienie)r tdkich jei

2r Bddziej qczerpuj4co testy wizennkowe zosraly przedsiawione p'ez tL. ceenbau@
m. Hddbaak lbl Forus ctuup R.s.arch. Lexilg1on Books, Nsw York 1993, s. 105 110 o@
A.M. Nikodensk4-Wolowik, js., s 188 189.
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Metoda ekspresji, W metodzie rej, w celu zebGnia poszukiwanych danycll
w wigkszym zakrcsie wykorzystuje si9 twdrcze (plastyczne i ruchowe) mozliwo(ci
respondenta. Aby odzwierciedlid okre(lone syluacje lub emocje, metoda ekspiesji
w mniejszym stopniu zaklada standaryzacjg pomiaru. a w wi9kszym slopniu do-
puszcza wyobraznig. Dlatego metoda tajest teZ nazywana metodE dramaturgiczn{
obeJmujqc.) wszelkie ekspresyjne fo.my wyobralni rcspondent6w. W zwiqzt!
z tym nie zawszejest ona w pelni traktowana jak metoda prcjekcyjna. Do pomiaru
ekspresyjnych wyobrazeii respondent6w uZywa sig D.in. takich instument6w, jak:
test zwierciadla, test psychodramy, test maski oraz test kolaZowy.

Pzeprowadzajqc pomiar z wykozystaniem testu awierciadla (the looking
gl.rrr), badacz zwraca sig do respondent6w z prosbq, aby ci wyobrazili sobie drz$i
najlepiej odzwierciedlaj.ice dany produkt lub danE ustugg. Nastgpnie respondenci
opisujrl swoje wra2eDia zwi4zane z otwjeraniem tych drzwi, a takie m6wiq o Swje,
cie, kt(iry sig za nimi znajduje. ZauwaZono. Ze wysoko oceniane produkty (mdrkr,
s.l zwykle kojarzone z rzelbionymi i solidnymi drzwiami dEbowymi. opatrzonymr
eleganckimi, mosipZnymi klamkami.

Test psrchodrumr, kI6rcgo tw6rc:l byt J. Moreno, jest w badaniach marketin-
gowych zwykle nazywany testem odgrywania roli. W istociejesl scenrriilszem. r,"e-
dlug ktrtrego role sq g.ane (niekiedy w drZyn zakesie improwizowane) w cetu
ujawnienia pod(wiadomych motyw6w i pragnied, Osoby bior4ce udzial w psycho-
dramie zDajdriq si9 wigc w sytuacii wyboru produklu, rczmowy ze sp.zedawcq, czr
tez odczuwunia po zakupie. Proszeni sq r6wnieZ o wyruzenie swych odczuf zwin-
zanych ze stosowanymi w grze produktami. Tesl jest przeprowadzany w grupic
os6b tworzqcych kr4g, wewnqtrz kt6rego znajduje sig symboliczna scena. Na sesjf
psychodramy skladajq si9 trzy fazy: wstgpna (rozgrzewka), odgrywanie danej scen\
(dziatanie psychodramatyczne) i faza koicowa.

W telcie noski nalomiast wykoLystano zalo2e a netody antopomorfizac..li
i rnetody ekspresji. Ma on lakZe posrni sceDdriusza, w kt6rym przewiduje siF ni.
tylko odeg.anie przez respondendw pewnej scenki. lecz takZe samodzielne wyko
nanie rekwizytu. kt5ryDrjest maska. Maska nra wyobra2ai posrzegany produkl 1ub
jego nark9. Maski stuz4 nastgpnie responde ntom jalo element puebrania odzwier-
ciedlaj4cego konloetne produkty. Przeprowadzenie testu maski wymaga jednak (rl
respondentdw zracznych zdolno(ci kreatywDych, dtugiego czasu oraz dobrei
wsp6lpracy grupowej. Dlatego test ten znalazl wigksze zastosowanie w wywiachch
rozszerzonych odmianiepoglgbionychwywiad6w grupowych.

Text kolaao\r! (.rideo calldge) sranowi kompozycjg z wycink6w gazet i forG
grafii. ilustrujqc4 badany problem. Problemem moze byi typowy uzyrkownik prG
duktu lub wyobrazenie tego produktu. Inna odmiana testu kolaZowego moze przed-
sta$'iai kompozycie kr6tkich ujgi fihnowych. ktiire ukazujq nastroje, posracie tub

S. Sudola, J. Szymczak i M. Haffera, PWE Warszawa 2000, s. 243 2.!,tr B. Fraiczak Rudni.tq
MaDvacj. i ..achovania. ,,M afketing w Prakryce, 1996. nr I I oraz M Olszesska, Bazh,ia /At n,nr.
'nni?r. tiu '.. rrn Ma ler nr q P"dttce tc r-. 1l
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badawczych, specjalizujEcych sig w tego rodzaju badaniach, Neuro Communi-
cation Research Laboratories, podzielila pewien filn reklamowy na 5 sekundowe
odcinki. Dia kazdego odcinka zostal zarejestrowany poziom reakcji prawej i lewej
p6lkuli m6zgowej, co uwidoczniono na rysunl:u 4.16.

nysunet 4.16
B€akcje lew€i i prawei pitkull na fitm rektamowy

L
E

Kot€jne 5"sokundow€ odcink

2 r0d lr, s wlihllii. n,/wrn , r,

Pierwsze 20 sekund (odcinki od I do 4) w filmie po(wiecono przedstawieniu
problemu. W tym okresie lewa, analityczna p6lkula aktywnie poszukiwala rozwi.l
zania tego problemu. RozwiQzanie problemu polegalo na zaprezentowaniu w pia.
tym odcinku okreslonego produktu (marki). Spowodowato ro siln4 reakcjg emocjo-
naln4 prawej pdlkuli. W ciqgu 5 ostatnich sekund lilm prezentowal informacje
o produkcie, co wywolalo mcjonaln4 reakcjg p6tkuli lewej.

Ten rodzaj analizy daje duze korzydci kazdemu, kto chce skutecznie oddzirh,
qai nd rynek / .r  pornnca okjej ldnych srodko$ reklamy. Na pr, ,yktad rele\r i , , )Jn\
film reklamowy zaprojekowxny w celu wywolania pozytywnej reakcjj emocjonal-
Dej powinien pobudzii dzialalnosC p6lkuli prawej. Brak takiej redlcji wskaT,uje na
lo. 2e z! , i lu5u\ranr reklamr je\ t  niesk!rec,7nh.

PoMTAR RUCEU cAr,EK oczNycrt Pomiarowi mogq byi poddawane rrjch\
galek ocznych. reagrjqcych na rdzne bodzce, w tym talde na drodki reklamy i opa-
kowanie, Bodzce sq! generowane przez instrument, zwany tachistoskopem, w wa
ru*ach laboratoryjnych. Reakcje sq rejestrowane i analizowane dzigki zastoso$a
niu specjalnych kamer filmowych (wideokamer) polqczonych z komputerem. pro

I
I
I
I
T
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wzrok bndanego czytelnika. Aby stwierdz;i, co respondent pamipta z przejrzanych
stron, przeprowadza sig z nim kdtki wywiad osobjsty bezpofuednio po zakoficze
niu eksperymentu. Nastgpnie por6wnuje si9 wyniki dw6ch pomiadw

PoMrlR RUCHU ,RnNrc, Zmiany rozmiar6w ireric czlowieka sq mimowoha
reakclq odzwierciedlajqcq zajotercsowanie danej osoby obserwowanymi przealmio,
tami, przy zaloZeniu, Ze jesr stale oswietlenie i zachowana stala odleAlos.i. Z meto,
d) tej \torzysl n nrl) pomiar/r zmiln ro/mir6u ,Trenic ialn re.rkcri n! +odkr re
Udrn).  npdko\ranie c, ,y lei  produk(.  Ini l rumenrem portu.ru$)m j ; \ r  pupi lomerr.
cz9sto stosowany tak:e w l4cznych pomiarach Zrenic i fal m6zgowych w celu wy
el imin,,$ania pr l)pddko$)ih prz)( , ,yn zmian nrzmiar6w zren c.

PoMTAR wRAiJ,rwoscr sKdRy. Wrazliwo(6 sk6ry jako rcakcja emocjonatna
na r6zne bodzce objawia sig iloSci4 wydzielanego potu. Reakcja ta nie jest moZliwa
do kontrolowania przez respondenla. Tnsrumentem pomiarowymjest psychogalwa
nomett dziQK kt6remu badacz moze okresli6 stopiei reakcji emocjonalnej respon
denta na r6zne slogany. Srcdki reklamy, nazwy produktiiw lub inne bodzce. Instru
ment ten mrezy zmiany oporu elekkycznego sk6ry, wywolane chwilowymi zmia
nanx poziomu pocenia sig zwiqzanego ze zlnianami stanu emocjonalnego respon,
denlairr. Podstawowq wadq psychogalwanoDetru jest to, Ze dostarcza on niewielLr
danych o naturze reakcji.

. Opr6cz faczej tradyoyjrcj nazwy lrtchogdttdromrlr, obecnie prawie wylrlcz
nre s4 uzywane rnne nazwy tego instnrnen{u pomiarowego, rlkie jak ,raliogr,.rflub
- czg(clej - poligfttf. Ta dnrga nazwa jest powszechnie stosowana w StaDach
7-jednoczonych. Poligral od lar dwudziesrych XX wiekr by} stosowany gl6wnie do
oceniania prawdom6wnosci os6b podejrzanych o lamanie prawa. Dopiero w p6l-
niejszych latach znalazl zastosowanie w badaniach marketinsowvch.

Zmirny emocjor.r lne i  Trnirny nobudzeniJ.q mierz,r ie zi  p"mocn inJek,r
EDR t,  h,  t tuJ, m,t l  ^par, .  ' .  zqrnego irrJczej CSR r3atvonir . , , (ra rspon:r)  \ t f
SRR ( r/rin r, rryrn, ? reacrnnl poni,x Nlepr nJ wyrylJriu .labego frqdu etek
trycznego o stalym natgzeniu do elektrod przylozonych do sk6ry dloni. Obserwo
wane zmiany narezenia mipdzy elektrodami wykazuj4 amplitudg oporno(ci sk6ry,
co.lest relesfowane na wykresie, zwanyr kr4Dr4 poligaficznq (ry.Dnek 4.19).

Krzywa ilustruje, po pierwsze, poziom pobudzenia (przed l.luktuacj4 fazowE).
a po drugie - samQ fluktuacjg fazowq, kt6rajest nazywana ,,segmentem odpowi;_
dzj" na kzywej i jest szacowana za pomoc4 irednich z rri2nych parametr6w (am,
plitudy, pol6wkowego czasu odnowy). Ampliruda jest podstaw4 dokonywania sza,

,  
W l c / e ? r i r y p r / e E t a d . r F r d r . ) n J , e n , l p . m r n w b / t a t n p t r / n y ! | o . J . o . / e b r e g r w J t r . {

eK 'pe lae l rc l  /  /a . ro ,uq l r  ie t r  p .n i_ roq  ru !hu ,e l .  q r . , i rwo. - . . ton  , jb lo . -  bhrd .c r -  Jd .^@k ji na Srodki Eklmy prezeitujA pt. wakon, R I. G^r.he\', Autolohi MeasuB a.f Adwn;ih!,
.,Joumal of Advellising Reserch.. l9?9, tune, s. t5 26. Zob. tdkzc J. Szymcz^*. Urr*ty t",,"*"i)
.?leosdruied okrcilt)aJth pt.wzqAjv i u./t.l?jn, e: MarklinNNe testowari? pn;ttukt^\ j\r.
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Przyktad 4.22

L. Ciecholewski, prezes lnsiytulu Bezpjeczerishl/a Biznesu (spotki-c6rki Kon_
sarretu), ocenia, 2e firma ma co roku k tkldzieseciu ktieni6w, K6rymi sq powa2ne
pzedsiebiorstwa. Realizacja zlecenia wymaga spetn en a kitku warunkdw przede
wszystkm wymaganajest pisemna zgoda osoby, kt6rejcechy tizjotogiczne majq by6
poddane pomiarowi. Osoba ta musi zosta6 poinformowana o cetu, zakresre i prze-
biegu pomiaru (z wczesniejszym pokazaniem p!1art w{Ecznie). Badacz nie moze in-
gerowa6 w zycie prylvaine, np. nie wolno mu pytad o prelerencje seksualne. pomar
trwa 2-3 godz ny, ale przed jego przeprowadzeniem potigrater odb)rya dtugq rozrno-
we z zamawiajqcym pomiar w cetu nakreStenia lla zdarzenia i uzyskania pomocy
w napisan u py.tai testowych_ Badanie koiczy sie napisaniem sprawozdania i jego
prezentacja zamawiajacemu. Poddanie pomarowi potigraficznemu jednei osoby
kosztule okolo 800 zl. J. Bieiikuhski, po igrafer z Konsa nelu poddat pomiarowt, w ra,
mach zlecenia, czterech wsp6lnik6\,v pewnej iimy podejzewalqcych sie wzajemnie
o znikniqcie ze wspdlnej kasy 200 tys. USD. pomiar wykazai, Ze pieniadze ukradl
ien, kt6rego pozostali uwa:ali za niewinnego. lnny przypadek _ wlasciciet hurtowni
le|(ow zauwazyl, 2e kto6 podkfada teki psychotropowe. poligrat wykazat, 2e rcbiti to
Wszyscy - zarowno lekalze, jak i magazynierzy,

2 r6 dro: E. Sranku.owcz, Wyt tywacz oszust'w .susi.essnan Magazno,2ooo, marzoc.

rr Bedziej wyczeQuj4cy opis tego zasadnienia prezenruj4 N.J. Nighsvonge! c.R. Mirrin,
O^ i^ins Uoi?e AnalJsn in M.tketjng Retearch,.Jouml of Mdkerine Resedch.. 1931, August.
s .150 355.

sem respondenta nie bgd4cego pod wplywem Zadnych bodzc6w emocionalnvch
a glosem rego sameto re:ponJenrir. kror, ,,orral podJrny JTiijJnniu boJle.r ernoiio-
n. nego. lm 16lnica jesl  wigksz!.  rynr wrgk./e Je( emurJonalne nir l l2enie reik. l r
respondenta na dany bodziec. Zaleq pomiaru narg2enia gbsu jest brak bezpo$ed
niego kontakru inrrumenru p,,mirowego z mierTunym obieklem., jo wyrqajr  n"
turalne zachowanie sig czlowieka poddanego pomimowir . Waalq metody sq liczne
jeszcze trudno(ci w zakrcsie jako(ci i skuiecznosci slosowaneAo instrumentu Do
miarowego oraz niew)\ ldrczr iqru /bodane /alezno., j i  miedz)- nareZenrem glo,u
i stanami emocjonalnymi czlo\i,ieka. Z tych powod6w jest to pomiar jeszcze nie
zbyt szeroko stosowany w praktyce.
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gdyby wiedziala, Ze ,,normalna" rozmowa jest obserwacje. Koniecznosd uklcia
obserwacji jest w wielu Fzypadkach usprawiedliwiona. Niejawnosi obserwacjijesr
czasami krytykowana. W celu ukrycia obserwacji stosuje sig takie rozwi@ania, irli
szyba lub lustro pzepuszczajqce obrdz tylko w jednym kierunku (lustro weneckie r.
pzebranie, wejscie do okreslonej grupy (obserwacja uczestnicz4ca), ukycie kane.
ry i wiele innych. Przyklad 4.24 pokazuje, Ze obserwacjg uczestnicz4cq moZna za.
stosowai nie tylko w badaniach socjologicznych, lecz takze na konloetne zlecenie
przedsigbiorstwa w badaniach lojalnosci praoownik6w w kontaktach z klientami
czy tez kadry zarz4dzaj4cE

S4 przypadki, gdy obserwacjp trudno jest ukyi, np. w warunkach ekspel-
mentu laboratoryjnego. Jawnosi obserwacji lub observr'atora wplywa na obserwo-
wanego tak, 2e zachowuje si9 on inaczej niz normalnie. W rezultacje maleje rzetel-
no(6 pomiaru. Podstawowq zaletq ukycia obserwacji jest to. Ze pomiar mozn3
przeprowadzii bez widocznej interwencji instrumentu pomiarowego i obserwator!

OfrsDRwAcJA NtE sTANDARyzow,\NA r srANDARyzowANA. Obserwatja
nie standeryzowana nle slwluza ograniczei dla obserwatora ani pod wzglgden za
pisu wynik6w obserwacji, ani pod wzglgdem sposobu jej przeprowadzenia. W mi!,
19 wzrostu slandaryzacji ro(nie stopiei kontroli zar6wno obserwowanego. jak i ob,

Pomyslowosd C.C. Parllna (pioniera w dziedzinie badad markelingowych, 2yjq-
cego w lalach 1472-'1942) znalazla sw6) praklyczny wyfaz w badaniach prowadzo
nych dlalirmy Campbell Soup Co- produkujqcej zupy w puszkach. Poczqlkowo lir-
ma ta zdocydowanie odrzucata mo2 iwodc umieszczania swoich ogloszed reklamo
wych w iiadeliilskiei gazecie ,,Posf', argumenlujqc to lym, 2e gazeta byla czyiana
gil6wnie przez robolnik6w i ludzi z ni2szych warstw spolecznych, kt6zy prawdopo
dobnie (w opinii flrmy) n e byli w stanie wydai 10 cenl6w na gotowq zupe w puszce.
C.C. Panin dobralwl€c pr6be lras wywozu 6mieciw Filadellliiw porozumieniu z wy
dzialern sanilarnym zaplanowal wyzucanie smieci w lakl spos6b, aby wiadomo by-
lo, skqd one pochodzq. Po paesianlu r62nych stos6w 6mieci lprzeliczeniu oprd2-
nionych puszek po zupie Campbella w ka2dym stosie C.C. Pa n stwierdzil, 2e naj
wiQcej puszek tej iirmy znajdowalo sie w Smieciach pochodzEcych z pracowniczych
dzielnic miasta. Robolnicy okazalisig wiec grupq najczescej kupujqcE zupy w pusz,
kach, podczas gdy bogalsze grupy spdeczohslwa spo2t$/aly zupy pzygolowywane
w domach przez sluzbQ domowq- Od iej chwili Campbell Soup Co- zaczEl regularn e
zamieszczad reklamq swojei zupy w gazece ,,Posl".

Przyk+ad 4.25
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Inrrentaryzocjt sklapowd polega na rejesfracji wielkosci sprze&Dy za okesr
zazwyczaj dwumiesi?cme. Rdwniez co dwa miesiqce sq opracowywnne raporll
firm prowadzqcych pomiary. Najwigksze usfugi w tym zakrcsie na tercnie Stan6$
Zjednoczonych Swiadczy firma A.C. Nielsen, kt6ra swoje przychody zawdzipcza
pzede wszystkim specjalizacji w zalGsie inwentaryzacji sklepowej. Pomiarom
poddawana jest p6ba 7,5 tys. supermarket6q 2,4 tys. sklep6w farmaceutycznych.
550 hurto\ niko$ orar q00 cprzeda\rcou napojou clluhr,lowy(h". Rapon lir-
myA.C. Nielsen jest znany pod nazwq Intleks Ustug Detalicelch (Retail Index
Seflices).

Podobny charakter ma irwentutryucja produk6\t, kt6ra polega na pominrze
pr6by prodr*t6q a nie sklep6w. FirmE specjalia jEc4 sig w inwentaryzacji produk-
t6w na terenie Staniiw Zjednoczonych jest Audits and Suwey, kt6rej raporty sq zna-
ne pod n zwq Audits ltnd Surveys Product Audit.

Rejestracja ska ingowa polega na elektronicznym odczycie numer6w produk-
t6w oznaczonych kodem kreskowym (paskowym). Odczyt tenjest zwykle wykony
wany w handlu detalicznym. Metoda zostala po raz pierwszy zastosowana w 1972
roku w Stanach Zjednoczonych w Cincinnati w sklepie Krogera. W dwa lata p6i
niej nowy system rejestracji zostal ujednolicony przez Unilbrm Product Code
Counoil i nazwany Uniwersalnym Kodem Prodtktu (Universal Product Code
-UPC). Kraje zachodnioeuropejskie stosuj4 zunifikowany kod EAN (Europeon
Anicle Number), ktdrego uZytkownicy s4 zrzeszeni w zaloZonym w 1976 roku sto-
waEyszeniu International Article Number Association (IANA). Zar6wno amery-
kaiski kod UPC, jak i europejski EAN sq zbudowane wedlug idetlycznych zasad,
ale rdZni4 sip odczytem.

Kod keskowy, zgodnie z nomq, moze zawierad osiem lub trzynaScie cyli
w zdleZnosci od rozmidr6w pask6w. Trzynastopozycyjny kod keskowy EAN skla-
da si9 z 13 znak6w uzylkowych rozdzielonych jednym znakiem rozdzielajqcym.
Tnacz.enie posz.cze96lnych cyfr kodu EAN pokazrno na rysunku 4.20.

Zakupione produkty, opatrzone kodem kreskowym, s4 bardzo szybko rejestro
wane przez sprzgZofle z komputerem urzqdzenie laserowe. zwane skanerem, kt6r€
jest zwykle wmontowane {lo autornatu kasowego. Numery kodowe mogq byi rdw,
niez rejesfowane za pomocA rqcznego czytnika optycznego w ksztalcie dfugopisu.
kt6ry takze moze byi pol4czony z komputerem. Numer produktu jest zakodowany
w postaci cieiszych i grubszych paskdw oraz pzerw migdzy nimi, jak to zilustro
wano na rysunku 4.20. Kod EAN nie ma zakodowanej ani ceny, ani nazwy produk-
nr. Komputer na biei4co rejestnje i mag^zynuje dane. kt6re w kazdei ohwili mozna
analizowai. Dzipki opisanym urz4dzeniom i lepszej organizacji sprzedazy osiqga
sig korzyfti, do kt6rych nalez4:

I C.A. Churchill. iw,. s. i51.
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Na rysunku 4.21 przedstawiono wyniki badania opartego na rejestracji skanin
gowej przeprowadzonej w 79 supermarketach amerykaiskich w 1984 roku. Wyniki
wskazujq na zr6Znicowany wzrost sprzedazy: w zaleZno(ci od oddzialywania samej
ceny (redukcja cery o 104/a) wzrost sprzedaZy o 20Ea, ceny i reldamy razem
(+787..). ceny i pronocji sprzedazy razem (+105olo) omz wszystkich wymierfonych
czynnikriw lqcznie (+20370). Zwmca uwagg efekt synergiczny r6wnoczesnego od
dzialywania reklamy i promocjj splzedazy, k6ry dal aZ 40 procentowy wzrosl
sFzedazy.

Rysunel 4.21
Wptyw csny, reklamy I promocii sprzedaiy na zwigkszenie sprzeda:y

f syn6fsla €klamy ipromocj spp6da2y

I wptw p'oriocJ sprzoda.zy

Q wory* '"xr"mv

E wdyw r€dukcji ceiy o 1o%

I e".p,"'*;i
zlddro: r M&N€!}, rr,,rr dil

Polska jest czlonkiem IANA od ljsropada 1991 roku i orrzymata numer 590.
Stowarzyszenie IANA przydziela niekt6rym krajom wigcej numer6w poniewt je-
den numer sluzy do oznaczenia tylko 10 tys. producent6w kajowych. W polsce or
ganizacj4 upowaznionq do nadawania numer6w kodowych prcducentom Cednost
kom kodujqcym) jest Centrum Kod6w Kreskowych (CKK) przy Insrytucie Logisry
ki i Magazynowania w Poznaniu (przyklad 4.26).
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4.5.7
Degustacie i ocena pr6bek
W pomiarach w formie degustacji biorE udziat tylko zmysly degustatora. Deg6ta-
cJa polega na ocenianiu jakosci towdr6w Zywnosciowych, zwlaszcza uzywek. Do
konuje sig jej za7-wyczaj grupowo. Importerzy napoj6w alkoholowych, kawy, her
b.tty, slodyczy i innych towar6w Zywnosciowych przeprowadzaj4 degustacje zespo-
lowo. zwykle z udzialem specjalist6w. Opinie degustator6w sq T,bierane i na ich
podstawje opracowuje sig sprawozdania z degustacji. Po cenie towarlr sprawozda
Die takiejest czpsto podstawowym czynnikiem decydujqcym o przyjgciu hb odrzu
ceniu oferty. Degustacje oceniaj4ce jakosi produkt6w s4 czpsto przeprowadzane
pfiez firmy importujqce produkty spozywcze, uZywki. kosmetyki, a nawel prod k-
ty konsumpcyjne pochodzenia przemyslowego, o czym Swiadczy przyklad 4.27.

Przykrad 4.27

Przedsi9biorstwo Baltona SA za)mu)e sie m.jn. importem i sprzedaza w etu
arlykut6w spo2ywczych, np. slodyczy, papieros6w, atkoho i. tstniejEcy, a takze po-
lencjalni dostawcy lych produki6w prysylajq wisle oleft z zatqczonymi pr6bkami to-
war6w Decyzja o przyjeciu lub odrzuceni! ojs y zal€iy zazwyczai od wysokogci
proponowanej ceny. W nasl9pnej kolsjnogci rozpatruje sie oferowany produkt - je-
go nyglEd, opakowanie, lako5d. Wiele prdbek jest poddawanych degustacli zespo-
lowej ub pr6bn€nru uz!,1kowaniu. Rezultalem degustacji iesi sprawozdanie, kt6re
wraz z cenq wpi),!1/a na decyzje o pzyjeciu lub odrzuceniu oferty.

Degustacjg o wy2szym stopniu standaryzacii bardzo czpsto stosuje sig do te-
stowania nowych produkt6w. gi6wnie Zywnodciowych. Degustacja jest w6wczls
przeprowadzana w fbrmie eksperymentu, w kt6rym wysfepujq grupy konlrolne
i eksperymertalne. Sam pomiar polega na tyn, 2e podczas degustacji deguslalorz)
pordwnujq ze sob4 dwie lub wiecej wersji no\'r'ego produktu. Degustatozy nie \a
informowani o r6znicach przed degNtacj4.

Testowanie nowych produkt6w za pomocq degustacji ma przede wszysrkjm
wytonia najbardziej dostrzegalne $Znice migdzy rdznymi wersjami nowego prc
duktu. W Stanach Zjednoczonych testowanie w tq formie pzeprowadzala m.in. fir
ma Pepsi Co.

Formq pomiaru jest r6wniei ocena prdbek takich towar6w, jak tkaniny, ko-
smetyki, niekt6re surowce i produkty konsumpcyjne pochodzenia przemyslowego.
Pomirr cech tych produkt6w, gl6wnie jatosciowych, przeprowadza si9 przez pr6b-
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zaleZnych. Jezeli rcspondentjest Swiadomy pierwszego pomiaru, moze to miei ne-
galywny wplyw na drugi pomiar niezaleZnie od dzialanja zmiennych manipulowa,
nych. Tego rodzaju blQd eliminuje sig przez uhycie pjerwszego pomiaru rak, aby
respondent nie uswiadamiat sobie faktu pomiaru. Stwierdzono, Ze najpow^zniej-
szym ifijdlem blgdu jest d4zenie respondenla do zgoilnoici w odpowiedziach Da
pytania w pierwszym i &ugim pomiarze, mimo pewnego odstgpu czasu i rzeczywi-
stych zmian w jego postawach i ocenach spowodowanych wprowadzeniem zmiany
eksperymentalnej miedzy pomiarami.

WpLyr{ czy\\U(Ow vrF. KoNrRolo\r A\rycH. Zrodlem blld6$ elipeO men
tu mogq byd inne czynniki niZ kontrolowane przez eksperymentatora zmienne, ktdre
wplywajE na wyniki eksperymentu. Dotyczy to zwlaszcza czasu mipdzy pomiarami.
Im dfuZszy jesl ten czas, tym wigkszy jest wlyw czynnik6w nie kontrolowanych,
kt6re czgsto s4 trxdne do zidentyfikowania i wyodrgbnienia. podstawowym zada-
niem Jest przynajmniej okeslenie efekt6w dzialania czynnik6w nie kontrolowa-
nych. Jest to szczeg6lnie isrotne w eksperymencie rynkowym, ponielvaz w ekspery
mencie laboratoryjnym moZliwe jest kontrolowanie wszystkich czynnik6w

IIETKCJE RDspoNDENTdw. Zr6dlem blgdu mog4 byi zmiany i reakcje we
wnptrzne respondenl6w z{i4zane z uplywem czasu, np, starzenie sie, zmgczenie
czy teZ zdobywanie doswiadczenia. W eksperymencie kilkugorJzinnym wigksze
znaczenie bgdzie mialo zmgczenie. a w kilkumiesigcznym (np. test rynkowy)
- dojwiadczenie, wiek i coraz mniejsze zainteresowanie. Na reakcje responden-
t6w majq wplyw nie tylko sytuacja i czas eksperymentu, leoz takZe cale otoczenie
i zmiany w nim zachodzace.

Wplyw TNSTRUMENTU poMIARowEco, Wplyw ten wynika ze sposobu pr?e
prowadzenia eksperymenru otaz zmian, kt{ire zaszly w instrumencje pomiarowynr
migdzy dwoma pomiarami. Aby uniknqa rych blgd6w, nalezy stnrannie zaprojekto-
wai przebieg eksperymentu oraz uzywrme w nim instrumenty. Metody pomiaru
oraz inslrumenty pomiiuowe nie mog4 bya modyfikowane po pierwszyn pomiarze.
Nawet najmniejsza modylikacja zardwno metod, jak i instrumentdw pomirrowych
podczas eksperymentu powoduje zakl6cenie kontrolowanego wplywu zmiennych
rliezaleinych na zmienne zaleZne.

ZMIANY sKi^DU pRdR. Eksperymentem obejmnje si9 zwykte dwje grupy lu-
dzi (pr6by): eksperymentaln4 i konlrolnE. Po uplywie pewnego czasu czpS6 respoD
dent6w odmawia udzidu w eksperymenoie. Zdarzaj4 sig r6wniez naruratrc zmiany
w skladzie pr6b (przeprcwadzki, Smierrelnosd, wypadki). JeZeli zmiana w obu gru
pach jest nieproporcjonalna, np. z grupy konrrotnej odejdzie wieksza ticzba respon-
dent6w niz z gmpy eksperymentalnej, powodujqc jednoczesnie zmjang struktury co
najmniej jednej grupy, to zmiana tajesr zr6dlem btQdu. Mozliwosi rego bhdu po
winna byd przewidziana jeszcze przed rczpoczgciem pomiaru_ Eksperymentator nie
moze prizniej dopuscii do zmiany sktadu i srruktury grup.
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nosi sytuacji eksperymentdlnej lub zachowanie sig eksperymentator6w. WigkszoSa
rodzaj6w bl9d6w moze by6 kontrolowana przez eksperymentatora, kt6ry stara sig je
przewidziei i przeciwdzialai im przez poprawne projektowanie ekperymentu.

4.6.2
Proiektowanie eksperymentu
Poszczeg6lne rodzaje eksperymentu projektuje sig gl6wnie w celu redukcji okeslo
nych bt9d6w. Projektowanie to dzieli si9 na dwie podstawowe grupy: projekrowanie
eksperyment{tw z jednE zmiennQ niezaleZnq (Dodele proste) ordz projektowanie
eksperyment6w z dwiema i wiFcej zmiennymi niezaleznymi oddziatujqcymi r(^v,
noczesnie (modele statystyczne). Rysunek 4.23 przedstawia peln.l klasyfikacjg me-
tod eksperymenlu slosowanych w badaniach marketingowych.

EKSPERYNIENTY z JEDNA zMnjNNA NrEZ,{LE2NA, Eksperymenty z jednr
zmienn4 niezaleZnq mog4 sie odbywai bez grupy kontrolnej (eksperymenry ntlj
prostsze) bEdZ z grupq lub gmpami kontrolnymi- W ramach opisanych dalej pod-
stawowych modeli liter:l E oznaczono g.upy eksperymentalne, 1{- grupy kontrol-
ne, N - grupy dobrane nielosowo oraz L - gmpy dobrane losowo.

Eksperyment jednogrupotr! zjealnym pomiarcm. Jest to model eksperymentu
najprostszego, bez grupy kontrolDei. Pomiuru P dokonuje sig po wprowadzeniu
znriennej niezaleinej, czyli zmiany eksperymentalnej X. Jeieli eksperyment(Ni
poddana jest grupa A. to eksperyment zapisuje si9 nrstgpuj4col

Przykladem tego rodzaju eksperyme0tuiesr pomilLr wjelkoSci sprzedazy w m
stgpnym dniu po ukazaltiu si9 ogloszenia reklamowego doryczqcego sprzedaware-
go lowi[u.

Eksperynentjest podatny l1a wiele btpd6w, zwlaszcza l1a wp]yw nie kontrolo,
wanych czynnik6w zewngrrznych. Nie zawsze jest noZliwe dokladne okre enie.
w jakim stopniu wprowadzona zmienna wplyngla na otrzymany rezultat.

Eksperyment jednogrupowJ z ilwoma pominrumi. W por6wnaniu z poplzed-
nim modelem przeprowadza sig lu dodatkowo pomiar przed wprowadzeniem
zmiennej- Schemat nodelu jest nastgpui4cyl

AIE\O: X /,

A(E1'0. Pr X P)

Otrzymuje si9 konloetny wynjk: rliznicg pomiar6w yr = (Pz - Pr). Jezeli eks
perymentabr nie dopudci do powstania b19d6w, to r6Znica yr jest wynikiem wpro
wadzenia zmiennej eksperymentalnej. Eksperyment jest jednak podatny na wj9k
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szosi om6wionych rodzaj6w bted6w. W eksperymencie qrm nie stosuje si9 glllp
konholnych.

Ma on zastosowanie do pomiaru efekt6w wzrostu cen, zmian opakowai i Dro-
mocji oraz zmian w metodach sprzedazy.

Eksperynent jednogrupow z seriq pomiardv Model ten stanowi oalmiane
eksperlmentu jednogupo$ego I dwoma pomia.rarni. R6Znica polega na Iic/bie po-
miard$ przed wprowadzeniem i po \pro\radzeniu zmiennej. Idel rego modilu
symbolicznie ilustmje schemat:

A(E1V): P\ P2 P3 P4 X P5 p6 p7 ps

Istot4 modelu jest okresowosC pomiar6w. Model ten jest czgsto stosowany
w eksperymentach z udzialem paneli konsument6w. Najpierw prowadzi sig wiele
pomiar6w w celu stwierdzenia dotychczasowej tendencji w zakupach. Nastgpnie,
po wprowadzeDiu zmiany eksperymentalnej, przepro\radza sig dlugq serig pomia-
r6w w celu zidentyfikowania wltywu zmiennej X na tendencjg w sprzedazy
w zmienionej sytuacji. Na rysunku 4.24 pokazano kilka mozliwych rezultar6w
ofzymanych po zastosowaniu eksperymenru z seriq pomiar6w

Przy zaloZeni]u,2e ?miennq Xjest kampania reklamowa, przypadek A interpre_
tuje si€ jako pozytywny wplyw kampanii na powstszynMnie negatywnej tende;cji

Fysunsk 4.24
REzullaly zeetolowanle sk€p€rymentu z s6rli po lar6w

B'

Pe Pt Ps
Liczba pomiarow w casie
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kontroln4. Obie gupy sq dobierane losowo. Zastosowanie grupy kontrolnej elimi,
nuje wszystkie btpdy opr6cz zmiany skladu grup oraz wplywu pierwszego pomiaru.
To ostatnie Zr6dlo blgd6w nie minlo wptywu na eksperyment dwrgrupowy z dwo
ma pomiarami. Model eksperymentu z czterema pomiammi zapisuje sie jako:

Pierwsze dwa pomiary wykonuje sie przed wprowadzeniem zmiany ekspery
mentalnej w gupie A. Pomiary powtarza si9 po wprowadzeniu zmjany. Nastgpnic
oblicza sig r6znicA rdznic: (Pr - Pr) - (P,r - pr), kr6ra wskazuje na zmiuny spowo
dowane wprowadzeniem zmiennej niezaleznej X

Eksperyment ten, podobnie jak inne, moze mie6 kilka odmian. Na Drzvklad
wcelLr por,;$nanid wplyuu,/mran eksnerymenlalnych nr r6ine krnatl zbjru mo;.
na dla kazdego kanalu wprowadzi6 jednq grupg eksperymentaln.l. Jezeli por6wnuje
sig dwa takie kanaty (A i B), to eksperyment bpdzie obejmowal tjwie grupy ekspe
rymentalne i jednq kontrolnq, jak na poniiszym schemacie:

A(EL)| P, X Pl
B(KL): P, Po

A(EL): P X, P4
B(EL)| P, \ P5
C(KL)| P, Po

Kolejnq odmian4 eksperymentu dwugrupowego z czterema pomiarami jesr
exsperyment dwugrupowy z seriq pomiardw, bedqcy rozwinigciem modelu iedno-
grupo\teg,r. Ekcperyment ten rnozna,,rpi,.ri w rJ\lfpuj4c) (po.oh:

A(EL)l

B(KL':
Pt P" P\ P4

P\ P6 P7 P{

Pe Pt t  Pr  PP

P])  PE PI5 PT,

X

Eksperyment dwugrupowy z seri4 pomiafiw pozwala ra pordwnywanie
pomiar6w i wyciqgnigcie dokladniejszych, a rakze obarczonycb mniejszymi btg_
dami, wniosk6w. Na rysunku 4.24 wyniki pomiar6w konfolnych. zaznaczone
liniami przerywanymi, upewniajq badacza, ie wyciqgniete przez niego wnioski sq
stuszne.

Eksperyment czlerogruporet z szeltioma pohiarami. Model fen, nazvwanv
c^sp(rytunhn S.' ldmonn. F\t c,,g\ro okre{tan} Jdtu konuotuqany et.perymenr
idealny lub kombinowany. W eksperymencie bior4 udzial cztery grupy: dwie eks_
perymenfalne i dwie kontrolne. Przeprowadza sig szesi pomiar6w _ dwa przed
zmiane eksperymentaln4 i cztery po zmianie. podany schemat ilustruje ideg tego
modelu:
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Eksperyment calkowicie losowy ma najwigksze zastosowanie do pomiaru
. lupnia real,Lj i  na roTne irodkr rektamy poc,/rowei i  inn)ch tnrm reuam) ;bejmu.
j4cych co najmniej kilka jej 3rodk6w. Modet ma nieduze zastosowanie w eks;erv
menra\h r)nkowy(h. a $i lk\ , ,e $ ek.perymenlach bbofrroryjny.h.

Eksperyment losowo-warstrrolrJ. Jednym z podstawowych warunk6w powo_
drenir  Laidego eksperlmentu Je. l  ro.  ah) Jobrrne pruby reprezenrouery mozLir" ie
Jednorodnq populacjg. W prdltyce sytuacje rakie wystepujq rzadko_ JeZeIi baatana
poprlacja jest r6znorodna, to do danego eksperymentu stosuje sig clob6r warstwo-
wolosowy pr6b. Grupy eksperyDentalne i kontrolne odzwierciedlajA w6wczas rze_
c/)wislJ strut lurg daneJ populeLlr .  \a pr, , )k laJ sklepy uolnoclo$e hiorqce rLdzra,
w eKsperymencre cenowym powinny byi podzielone na grupy wedlug wybranego
kryteriun. Kryteriami takimi mog.] by6 wielkoji sprzedazy, powierzchda sktepu.
lokalizacja sklepu, rodzaj klienteti. Im wigksz.l jednorocl nosi w ramach danej war
\r$) crt  u\ iq€nie. l )m doktJLlniej \ /e bldTi(  o. , ,acnqJnie uptyr.u zmiennyJ ni ,
zaleZnych.

Eksperyment losowo-warstwowy jest czgsb stosow.lny w badaniach marketin
gowych, poniewaz istnieje !u wiele kyreridw. wedlug kt6iych motna dzieli6 pod-
danq eksperymentowi pr6bg na warstwy. podstawowtl wtd4 tego rnodeLu jest mo2-
liwoSC kontrolowania wplywu tylko jednei zmiennej ograniczajqcej, kt6rq w poda_
nym przyklodzie jest wybmne kryrcrium. Wade tF moina wyeliminowaa prze7
zn(lo)owunie eksperytnentu w formre h4d, kwrdriru l i lLrn.kiero. h4Jz mi. telr .
czynnrkowego.

Ekspet!fient w formie kwaalratu lacirtskiego, Koncepcja kwadfatu lacji
skiego pozwala eksperymentalorowi na jednoczesne kontrolowanie dw6ch znien
nych ogranicz.ljqcych, dzipki kt6rym uzyskuje sig okreslony rozuad zmiennlch
nie,,J le, ,nych. Pierwczym. podst.rwrwym sarunkiem projet l l jwi ,nrf l  ek.perymer, . r
w tonnie k\'r'adratu laciiskiego jest b. by kazda z dw6ct] zmieDnych ogranjczaj4-
cych byla podzi€lona na jedndkowq ticzbg grup. Dzigki lemu dwie zmienDe oqra,
nir , , l jE(e IqL,r , ,a dwajeJndkoue . .bokr k\ \ ldr i  u .  Sr4d t i . /br , ,mrerrnych  rezaie,,
nych jest kwadrarem liczby grup nalez4cych do jednej ze zmiennych ograniczajq
cych. Kwadrar laciiiski jest tablic4, w kr6rej wiersze sranowi4 grupy jeclnej
zmiennej ograniczaj4cej, a kolumny - grupy drugiej zmiennej.

. 
Zal6zmy, 2e do eksperymentu cenowego dobrano pojednym sklepie reprezen

tuj.)cym jedn{ z czterech rdZr),.r, grup sklep6w wotnoclowychl

. na przystaniach promowych.

. na zachodnich pzejsciach granicznych,
o m potudniowych przejdciach granicznych,
. w portach lotniczych.

Eksperyment jest p.zeprowadzany w pierwszych czterech dniach tvqodni.r.
Kaida I  \^)udrebnion)ch d\ruch rmiennlch ugrdnicTxjEcych,rodzal , l , tepu or"z
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Jeden z producent6w sok6w pitnych przeprowadzil eksperyment w celu po-
miaru wplywu zawartorici cula! i r6znych smak6w soku pitnego na preferencje na-
bywc6w. Zaprojektowal on eksperyment, w kt6rym uwzglgdnii dwie wymienione
zmienne, z kt6rych kazda pryjmowala waftosci od I do 4. projekt tego eksperl-
mentu zilustrowdno w tablicy 4.15.

rao ca 4"15
ProjeK eksperymentu w formie modetu czynnikowego

W tablicy uwzglQdniono I6 tuinych (od A do p) odmian smaku j sropnia stod
ki,(c i  \oku prtneto. Ekir 'er lmenl polegrl  nr l lm.7e kJzdJ,,Ll  r i rnJ suk; b) i f l  Jc
gustowana przez r6ine grupy ludzi. Degustalorzy nadawalj sokom occny od 0 rio
10. Srednia otrzymana z lyoh ocen dawala dla kazdej odmiany soku okreslony wy-
nik pomiaru.

Podany przyklad eksperymenttl w ]i)rmie nrodelu czynnikowego oke{a sie ir_
ko eksperyment o wymilrach 4 x 4. W tyn modelu stosuie si9 takze inne wvmian..
np. 2, /  '  lub I  x, ! .  Pl jnlJro Jo muJelr  moz .  uprnwrJzic ' i ' . . , ,1r, . i .nn, i  n," , . -
le2nq. np. kohr soku. Jezeli okreslimy jego czrery wartosci, 1() model pzybierzc
kszt.r l t  szedcianu o wymiauch 4x4x4=64 zmienne. DuZa l iczbr odmian urwo
rzonych przez hzyiuj4ce sig wrnoici zmiennych ogranicza.j4cych jest podstawowLt
lvadq omawialego eksperymeDtu. I-iczbe odmian rcdukuje sig przez stosowanie
liakcyjnego modelu czynnikowego.

4.6.3
Eksperyment naturalny i sztuczny
Ka2dy eksperyment jesl przeprowadzany \'r' okreflonych wannkach. Z jednei srro
ny s4 to warunki sztuczne, z drugiej zaj - naturithe. Stopiei sztucznosci i llanr
ralno(ci warunk{iw mo2e byi r6Zny. Jednym z eksperymentdw przeprowadzanych
w warunkach sztncznych jesl eksperyment labolatorJJi], a w warunkach natural
nych przeprowadza sii eksperyme t stanilaldow! i eksperyment kotttrolowan!.
Zdr6wno eksperyment szluczny. jak i eksperymenl naruralny mog4 byi zaprojekro
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Przyktad 4.28

W roku 1983 Procter & cambl€ zapoczatkowai eksperyment rynkowy swoje-
go nowego produklu, podpaski higieniczej Atways, na iestowanym rynku w tVinne-
socie. W tym czasie najwieksi konkurenci prccler & cambt€ _ Kimberty-Ctark CoF
poralron oraz Johnson & Johnson - zareagowati, oferujqc darmowe produkly oraz
nasilajqc promocje sprzedazy za pomocq kupon6w i duZych opust6w cenowy;h oie,
rowanych przez dealerdw. W rezuttacie kontlakcji konkurent6w wyniki ekspe;ymentu
rynKowego przeprowadzonego pzez procter & Gamble okazaty sie du2o stabsze

z16d lo :  G.A.  Ch l rch t ,  jw . ,  s .  .136.

Standardowe testy rynkowe majq kilka wad. WigkszosC z nich to eksperymen-
ty z Jednym pomiarem po wprowadzenju zmiennej niezaleznej, "rg.to b"r'g.l.,py
kontrolnej. Jest to zalem najprostszy model eksperymentu. I\[ettOre firmy oUiiZajr]
oeny lub intensyfikuj4 swojq promocjg tylko po to, aby pzeszkodzi( konkurentoni
w realizac.ji ich eksperyment6w Niekt6re firmy konkurencyjne staraj4 sig ,,odczy_
ta6' wyniki danego eksperymentu i przygotowaC sw6j wlasny, tonkurencyjny pro_
glam ozlaianla.

Przyktad 4.28 ilusfuje celowe dzialania konkurent6w skierowane na oslabie-
nie rezultat6w eksperymentu przeprowadzorego przez firmg procler & Camble.

Eksperyment konbolovdnJ wprowadzono po to, aby przynajmniej cz9(ciowo
wyeliminowai wady eksperymentu standatdowego. W prr.prowad"aniu et"pery-
menfu standardowego przedsiEbiorsrwa koftysrajq z wtasnej sieci dystrybucijn;j,
natomiast eksperymenr kontrolowany jest zazwyczaj poepru*adzaoy w caiolci
przez l rny badawcze, kt6re w zwi4zku z" tym utrzymuj4 wlasnq, pizeznaczonq
gl.jwnie do oel6w ekrperymentalnych, sjea dysrrybucyjn4 i systan magazyn6w.
Aby uniknQi celowego przeciwdziatania kon]:urent6w, firmy badawcze prieprowa
dzajq eksperymenry konrrolowane, gldwnie w matych miastach oraz ogriniciaj4 siq
do dzialania w malych segmentach rynku. podstawowymi z.rl.u,"l etrp.ryrnenru
kontrolowanego sE: k6tki czas eksperymentu. wzglgdnie male koszty oraz ograni_
czenie destrukcyjnego wplywu koDliurent6w_

. 
EKspERt'rfENr szTucz_\ry. Eksperyment sztuczny umozliwia malsymalne

kontrolowanie wplywu zmiennych niezaleZnych. Dzigki temu mozna wveiimino
waf prawie \ (7)stlie lroJta btlLlLi\ . Jejt rytko jedno dddlo btgdo\r. kr.rre Fudno
wyeliminowa6i efekt eksperymentatoru, bardzo podobny do efektu, jaki wywotuje
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4.6.4
Metody symulacyine
Eksperyment dotycz4cy realnych produkt6w, realnych sprzealawc6w i nabywc6$
oraz realnych 6rodk6w jest dzialaniem kosztownym, zajmujqcym duzo czasu i sta-
nowi4cym Zr6d1o inlbrmacji dla konl-uenr6w. W rakich przypadkach bardziej po,
zyteczne moze byi zbu.lowat\re modeht sltuacji ekspertmentalnej i eksperymen
towanie na tym modelu zamiast na rzeczywistych zmiennych. Manipulowanie mo
delem w celu uzyskania infbrmacji nazywa si9 sJrrrlacJ'?.

W ramach metod symulacyjnych nalezy stosowadlatwe do zbudowania mode-
le odzwierciedlaj4ce zjawiska rzeczywiste. Dane do tych modeli powjnny by6 do-
stppne i wzglgdnie stale w dtuzszym czasie. Najczpscjej w badaniach marketingo
wych stosuje sip wigc modele dysrrybucyjnel dane statysryczne do nich sq dostgp-
ne. Sq to dane o wielkoSci, kosztach i odleglosci przewoz6w towarcwych, liczbie
i miejscu zamieszkania nabywc6w, kosztach magazynowanja. Obecnie sq to g16\r -
nie modele komputerowe. chociaZ niekiedy lepiej jest stosowai trarjycyjne mebd\
rgczne lub metody mieszane. zwlaszcza w6wczas. gdy symulacja obejmuje zDrien-
ne psychologiczne.

W latach osiemdziesi:ltych w krajach wysoko rozwinigtych bardzo popularn\
slal si? slmulowan! test rJr?/<olr, (Sjmulated Test Markets - STM), k!6ry znahzl
zastosowanie w testowaniu najczgSciej kupowanych produkt6w konsumpcyjnych
STM jest takze nazywany tcstem lobor(toniryrn, poniewai w wipkszosci przep(r
wadzu sr9 go w warunkach eksperymentu laboraloryjnego. Test ten przeprowrdz.r
sip nastgpuj4corrl

. dobiera si9 grupg okolo 300 respondenrdw w r.rti spos6b, aby pr6ba bytr re
prezentatywna dlo docelowego segmentu rynku reshwanego produktui

. respondenci s4 zapraszani do laboralorium, gdzie ogtqdaj4 pilotowy pro-
gr.Dn telewizyjny, oceniajq proponowane nowe czasopisma lub wypelniaja
kwesiionariusze ankietowe oraz s4 pytani o przyczyny zalupu alanego pro,
duktu, wyobraZenia dotycz4ce produktu, reklamp. a takze proszeni o ocene
cech produktu i ich uszeregowanie;

. respondentom prezentuje sig nastgpnie reklamg nowego produklu w ukryrej
postaci oraz reklamg konkurencyjnych produkr6w danej branzy;

. po prezentacji reklamy rcspondenci s4 zapraszani do eksperymentahego
(symulowanego) sklepu detalicznego, gdzie znajdujq sie restowany produtt
oraz komplerny zestaw produkrdw konkurencyjnych, i orrzymuj4 kilka d.f
hr6w lub kupony na zakup dowotnego towaru, przy czym kupony lub
otrzymane pieni4dze pokrywajq cz93i wydatk6w ponoszonych przez re-

" Bddziej srczeg6lowy opis reso eksperymentu prezentuj4 tC Kinneat J.R. TarlE.
\ . V " r G | a g R i , r h .  $  . . o ' 7 n i t  D . \  t , r . D t  H r n U r .  i q ,  . .  , - o - t 8 t  o r a /  C . t  t , o , a
C.M. K^tz, Pre-Test Mu*et Motl.b, ,Johal of Mdkering Resedct,, 19E3, Angust, s. 221 2j4.
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Rozozid 5

Metody redukcji
i analizy danych

Dane uzyskane z pomiir6w, gldwnie pierwotnych, nie nadajq sig do bezposrcdnie-
go slosowania. Zanim b€dzie mozna z nich skorzystaa, muszil zostai zredukowane.
a nastepnie zanalizowane i zinterpretowane za pomocq odpowiednich mebd. Re-
dukcja i analiza danych mogq by6 znacznie skr6cone i ulatwione vr' wyniku zastc!
sowaniu najnowszych technik obliczeniowych. zwlaszcza dzigki uiyciu mikokonr-
puter6w i odpowjednich program6w komputerowych.

5.1
Metody redukcji danych
Redukcja jest procesem przystosowywania danych surowych do ich analizy. Re-
dukcja danych. przeprowadzana rpcznie,iest z4eciem rurynowyDr, zajmujqcym du-
Zo czasu. ale niezbgdnym_ Dane surowe trzeba wiQc przygolowai do dalszej analiz\
pod wzglgdem zdrdwno lbrmalnyn, jak i rechnicznym.

I)ane surowe maj4 postai wypelnjonych kwestiofiar.iuszy. dziennik6w obser.
wacji, dziennikdw panelowych, zapisanych test6w czy tez zapis6w z pomiaru wr6r,
nego. Materialy te czgsto wystgpuj4 w nadmiarze. W procesie redukcii dane suro$e
i4 konlroluwrne. redaguqdne. wprouddzane. kodouene. kta,yr i l ,owane. zl icz,
ne, poddawane tabulacji i agregacji. Wynikiem czynnosci redukcyjnych jesr upo-
rqdkowanie i wsr€pna prezentacja danych w postaci opisowej, tabetarycznej
i sraficznei.
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Fvsunet< 5,1
Etapy redukcli danych otrzymanych z pomiar6w w badaniach marketingowych

Celem procesu kontfdi jesl uzyskanie pewnoici, Ze cLtly proces b.rdrDiri_
a zwiaszcza pomiff. zostal przeprowadzony i zorgrnizowdny lvl"rsciwie oraz crlko,
wicie. Osoby odpowiedzialne zi pueprowadzenie okrilolcgo bad.lDia muszq byi
pewne,2e dane, na podstawie k(irych bgd.t prowddzone analizy i wyciqgane wnio-
ski odzwierciedlajq rzeczylviste i-akry doryczqce badaDego rynku iiego uczesrnik6w

Kontrola i redakcja danych stanowi4 pocz,ltek procesu redukcji i ..czyszczc
nia" danych surowych. Rysunek 5-1 ilustrujc poszczeg(tne etapy Ggo procesu ornr
kolejro(a ich wystgpowani w podziale na mebdy rgczne i komputerowe.

5 .1 .2
Redakcia danych
Cl6wDym zadaniem redaltora jest sprawdzenie otrzymanych danych z pulktu wi
dzenia ich czytelnofti i dokladnofui. Dane te sq zapisane synlbolicznie w insrn
mencie pomiarowym. Innyn zadaniem rcdakror:r jesr naniesienie niezbgdnych po-
prawek i uzupelniei tan1, gdzie jest to konieczne i mozliwe_

SpRAwDz,\NtE czyTDLNoScr r DoKr,ADNoScr DA\rycH. Mimo biezqcej kon-
floli pomiaru zdarzajq si9 pytania bez odpowiedzi. Niek6re pytania, a nawet cale
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Sprzeczne lub niezgodne da e nalebt amieni. lub odrzrcid. Redaktor stara
sip ustalii prawdziwe intencje respondenta drog4 przestudiowania innych odpowie-
dzi pochodzqcych z tego samego instrumentu pomiarowego oraz danych doslgp-
nych z imych i.ftdel. JeZeli ustalenie inrencji respondenra lub zdobycie danych
z jnnych Zr6del jest niemo2liwe, to sprzecznQ odpowiedz nalezy odrzucii.

ll nickt6rych prupadkach redaktor moi? okrcilit odpowixdi, kt6rci e
udTirlr l  respoDLlenr na jedno lub nawer ki lku plrari.  . le.r ro rn'; t ir ,e nc podsiruic
innych odpowiedzi tego samego respondenra. Sytuacje takie moZna niekiedy prze,
widzie6 i odpowiednio do nich znprojektowai insrrument pomiarowy.

Tam, gdzie jest to konieclrc, redaktar moZe wstaxri, da e sgtcunkol4e (za-
r6wno w przypadku brak6q jak i b19d6w). Jezeli redaktor zdecyduje sig pozosu
wiC dnn4 pozycjp bez odpowiedzi, to szacunku tq pozycji mozna dokonad na erapie
analizy danych, zwlaszcza gdy jest lo analiza komputerowa.

W pryfpadkach szczegdlrie wa,nlch podejmuje si? pnjbJ ponov,nego kon-
tdktu z respondentaml JeZeli byl to wywiad osobistt to prowadzAcy moZe go
w kwestionowanej cze(ci powt6rzya_ W celu ponownego dotarcja do respondenta
moina sie tez posluZy6 telefoDem.

Dodatkotee uwagi lub kamentarze zapis,\ne l:ub wypowiedziane przez respon,
dent6w mogq (wiadczyd o innych ich oczek_iwaniach wzglpdem danego pytania. in,
strumentu pomiarowego lub tez pomia . Poczynione obserwacje mog4 sjg przydaa
przy projektowaniu nastgpnych, podobnych instument6w pomiarowych.

Jei,eli podane metod| zawiodq p|tanie pozostartia si€ bez odpo.wiedzi.
W przypadkach szczeg6lnych, gdy jest oczywiste, Ze respondent nie ma ochoty do
wsp6ipracy lub tle zrozumial cel pomiaru, odrzuca sie caly instrument. Niekt6re
braki moina uzupelnii odpowiedziami neutralnymi, np. ,,nie wiem", ,,nie mam zda-
nia". ..inne",

Przystgpuj4c do redakcji danych, Dale2y rozwazyC jej koszry w por6wnaniu ze
spodziewanymi wynikami. JeZeli koszty s4 relatywnie duZe, to redagowanie ogra-
nicza sig do Diezbgdnego minimum.

OC6LNE zAsADy RnDAKcJt DANycH. Niezale2nie od wymienionych kon,
kretnych metod wprcwadzania poprawek i uzupelnied reddktorzy powinni prze
strzegai pewnych zasad og6lnych. Wymieimy najwainieisze z nich.

. Pierwszym zadaniem redaktora jest upewnienie sig, czy kazdy przedmiol
pomiarx byt uwzglgdniony w dobranej uprzednio pr6bie.

. Wyniki pomiar6w naleZy poddawai redakcji natychmiast po zat(ofczeniu
pomiaru. Dzigki temu informacje o wszelkich zauw^zonych brakach i bl9-
dach mogq byi niezwloczde przekazane osobie prcwadz4cej pomiar. po-
miar jeszcze trwa i moZe byi w6wczas powt6rzony.

256



LqZ

efcuepuol ?,(z3rtqo qnl tru^lorod ?u?ou nltlal q3lzp :qcI^d
-or3!o{ef qr,{uBp ,{zqpup op q.,{/dorisolr poleu a}ue^\osolsrz pr^dllzoun (Z

:rrto{lel,r qc,{ue^{o8of
ez n-)lDt op 3rs Bzr[rpr8o ^\o{p€d,{zrd qr,{uFnpr^\,(pur nb3rsarzpn{I{ qnl n]ssur]

{!{ ?zllsup ?nuolq.oJErd :eurl€ue qr,ftbleSalpod rb,{zod 3qz3rt slqnper (I

:I'!,{zrol ou
^{ol3 al,t\p uro{,(lwup-tuozrrpeq efup ebE)l$,{s?[x rbslg,{sEpl i?tp8etu,{^\ euD.alo

sluefd ru rzper^{odpo oru,{pel -qi,{I\oJprurod qJ?luaurnlsur ,r ?uozpp^totdeztd
larr)3zrfr?u znf tsel ?fcelg,{snll qc,{u]o^uord Fpgr7 nrEruod n}ipsdtrzrd A

'I 
S ̂  lqq,4\ ouPzrrloo

qr{ur9t^{ Iepgrz az qc,fulorrtof qc.{u?p Lfr?lg^srf{ r pluezpeluor8 op o8a ozrrlz
ozrd o8ezrorqz ?zrplnlutoJ pep{,{zrd q.,{uto^uerd r T?[.qrfuJgl^\ ou^\grrz IepgJZ

az qJ,{u?p pruazp?uloG op ou?^\osots ts or)trl ozrnlnurol .qr,{uf rD{rI{sWl ^\9u
-01fuI qillupel.rodpo Snlpea auozp[luo€ ts sur?p qrIrgDl ^\ .ez orqz ozr?lnuuol
auzrltstrl?ts ers afnsols rfreSeJSes Bruar^lnr{n nlal r\[ .euzorSoloLos r ouzJlSoloqa
-,(sd :p9^riz '{ar^l 'eluelupnl?z 

{E[ aqPl .auzruirSouap :rbdunsuo)l r ,(zppazrds
ttollsr^\',{uac {ef oqP] 'ouz.rlrouola reDalfll t/{q ot b3ow .!ur^zr^\?ppq ru?lar z
qc,{upo3z ̂\9 o],ft{ Snlpa^\ 3rs ?ln8er3es qr,tu.r9t^ Iepgr? ez oul?C .srDI qcrulgt
-azczsod qJqrIJ?j M 6uEz)rlz zcJo auoAotlfsal4 hs au?p rfcrypel nruebuo{tz od

qc^uep eluezcllz ! Elcelt sel)
e ' t '9

'^\9{ruu,{zr qc,tuur I q.,{uzr,{ls,{lxts
lb€llJ,{s!ll 'qr,{^ olpuiq }nuuoJ l^J?rur 

lotsoupef qr.{u?^\,{zn urapelSz^\ pod r.iou
-z uzoupef ebSruii?rso pu ,?lEl El?^\zod ,qo,{uzrru?r8E? ^\9luft Dzrzsrl.az qol.
tzr,{lop 'rlr,{u!p pt )trpax qi,{ulo^,uerd r ryf 

.qr,{urgt.r ou^r9nz lap94 az q),{u
trqoz qr,{uxp ot {zi,&oc o8azr.rl]pnq nluelqod ?ruazpr^\ nt{und z qr,{utnpfzrd

q.,{u€p az$qtr^\ pu vielod '€uf,{rlnpar 
ttouu,{zr e^\o^{rtspod o)et 'etuDp Dtrlal

,S oue^\ouohlalas,(^\ r euozp^\lrds eupp ers afn(rl,(z4o rhFper DIu,{^\ /d
'r3louz:rxuzoupeforu L tJlouf,{.{g'r.goutoLduolaru

'].!ouz.azds '^\gT?rq qi)p.Iped{zd ,.r Erup/ odatsod ,{prsDz allloupel e.rar^1
-€z plolnJlsul rueLuod osaur?s o8al raqo./i\ ̂ {groqepol zezrd aup^\oufapod
afzI..p r ,{pts eu^\,{qorqns q,{z.ru?r8o ,ftlE .qr,{wp erue,,i\o8Ep Sl:)]InIs
uL ?eaolo3,{zrd {zepu ot 'ero}Trpel o8eupef zru feral,r ers €rupnlxz rte?ef .

arbzp'^\ord ,{qoso zazd eup,u{odod e,{lsnzso qnl ,tpalq ,"""n^""TT";
-po zeluagr lsef fer^\le? 'qr,({orerurod qceluaurn-4sur qJup.r^{odpo ^,\ qr,t
rc1^lz qr,{urp 3frnterilletur bzsfarupq ?u eF^\zod oieuzc3r eursrd 1a,{ru e

'ru?fluod rruazpn^\oJd nqosods ttouofuuz szsdo.I ,&vrurod aabzpp,,!\old
{qoso eruss at zszrd eupzal€lsop eFts DIru,{,\\ efn^\o.pJdo JoDIep$ ,{pzp){ .



rablica 5.1
Przyklad formularza zbiorczego do gromadzenia i klasyflkacll danych ilosciowych

lloSd

2 3 6

Klasyfikncjn nlat\ni^ zlicza ic danjch, z\\litszcza danych pochodzqcych
z kwestionariuszy. Zliczanie jest pracochlonne w badaniach obejmuj4cych dute
pr6by. W takich przypadkach s$suje sig urzqdzenia mechaniczne lub elektroniczne
(komputery). W badaniach rynk6w zagranicznych pr6by sq zazwyczaj niewielkie
i dlatego metody rgczne s4 w tym przypadkr c^lkowicie wystarczaj4ce.

Zliczunie danych przeprowadza sig na osobnych kartach. Przyklad takiej kafl'
wraz z odpowiednim fragmentem wypelnionego kwestionariusza pokazano na ta-
hlicy 5.2. Do zliozenia danych z wszystkich zwr6conych kweslionariuszy sluzy tll-

Najhtwiej jesl zliczyi odpowiedzi wyskalowane. W tablicy 5.2 sq to odpowie
dzi na pytanir P6, P7, P8 i Pl4. JeZeli sq to odpowiedzi rczlqczne (tylkojedna od-
powiedz na okedlone pytanie). to suma wszystkich odpowiedzi na jedno pytanie
r5wna sig liczbie zwrdconych kwestionariuszy. W tabl;cy 5.2 (przy zaloteniu,2e
zlicza si9 ddne z 50 kwestionaduszy) syruacjg takq ilustrujq pytania P6, P7 i P1-1.
w przypadku odpowiedzi nierozlqcznych, kiedy respondenci mogq udzielia kilku
odpowiedzi najedno pytanie, suma odpowiedzi przewyzsza zwykle liczbe zwr6co-
nych kwestjonariuszy ilustrujq to pytania P8 i P11.

Najtrudniejsze do zliczenia s4 odpowiedzi m pylaDia olwarte. Odpowiedzi re
starowi4 bar{lzo r6znorodny, surowy matedxl, kt6ry nalezy uporzqdkowai. czyli
sklasyfikowai i wyskalowai. Dopiero w wynil:u tych czynnofti otrzymuje siE da
ne, ktdre mozna latwo zliczy( i. zanalizo\\,ae. Postgpowanie to dotyczy takze da
nych zebranyoh ze zr6del wt6mych- Opracowano wiele regul postepowania w przi'
padkach klasylikacji danych uzyskanych z odpowiedzi na pytania otwarte i danych
uzyskanych ze Zrddel wt6mych. Oto cztery z nich: wielostopniowosi klasyfika
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cji. poprawnoSi logiczna, dostosowanie do syruacji i dostosowanie do ukladu od

WIELoSTopNIOwoSC KLASITIIiA.CJ. Dane surowe mozna klasyfiko\'r'ai wic
lostopniowo przez uog6lnianie danych szczeg6lo$ycht klasy szczeg6lowe grupute
sig w klasy og6lDiejsze lub na odwr6t: w ramach klas og6lnych wydzieia sig klas\
szczeg6lowe. Na przyklad w labiicy 5.2 odpowiedz na pytanie P11 zostala podanr
w postaci prostej klasyfikacji jednoslopniowej o doi6 dowolnej kolejnoSci khs
W tablicy 5.3 te same kategorie sklasyfikowano w spos6b uproszczony i bardziet
uporz4dkowany. Jest to przyKad klasyfikacji dwustopniowej.

rab ca 5.3
Tematy malo inleresujqce czytelnik6w ,,TZ'

2  rd r " ,  o r r 0 ! .  ,  "  ! r r ! , r  L .  r ! l

Dare liczbowe moina tez poddawai mozliwym do przeprowadzenia opcra
cjom statystyczDym.

PoPRAwNoSc LoclczN^. Przy kla\yfikacji odpowiedzi na pytania olwlfle
stosuje siQ te sane zasady logiczDe, jrk w przypadku skalowania odpowiedzi na p\
tania zamknigte. W przypadku pytai otwrutych zasady tejestjednak |Iud ej zasto
sowai. Przypomnijmy. 2e sq 1() zasady zupelno(ci i rozlqczno(ci klasylikacji.

DosTosowANrE Do syTUIcJr. Zastosorvanie regul klasylikacji iesr wzgl9d
Die iatwe. poniewaz s4 to reguly ibmlalne- Nat(nniast dostosowanie do okre(lonej
sytuacji oznacza, Ze w danej klasyl'ikacji naleZy dobra6 kaiegorie najlepiej odzwief
ciedlajqce badany problem. Pozwala to na grupowanie wielkiej liczby pojedyD,
czych danych, otrzymanych z pomiar6w. w niewieLkq liczbg klas, dziFki czenru
nozna lepiej zrozumiei badane zjawiska. Czpsto o dostosowaniu klasyfikacji do
danej sytuacji decyduje trafnie dobrane hyteri m tej klasyfikacji.
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rozdzielczego przestrzennego. Charakteryzuje on strukturp czytelnik6w ..T2" ze
wzglpdu na cechp przecigtnej czytanej objelosci czasopisma.

TaRULACJA ZLOZONA. Podstawowym warunkiem tabulacji zhzonej (wielo
dzielnejl jest wystgpowanie co n4nniej {lwu oech. Najprostszym przyk}adem tabu'
lacji wielodzielnej jest tdbuldcja drudzielna, kralrej przyklad stanowi tablica 5.5.

Jezeli dane z odpowiedzi nierozlqcznych kzyzuj.i sig z danymi z odpowiedzi
rozlqcznych, jak w tablicy 5.5, to tych ostahich nie mozna sumowa6. Suma ta bo
wiern niewiele nam n6wi i zwykle przewyisza rzeczywist4 liczbg respondent6\r
z danej klasy. Na przyKad suma pierwszej kolr.rmny w tablicy 5.5 Przewy2sza
o 9 ueczywist4 liczbe respondentdw z wyksztalceniem podslawowym. Mozemy
stqd jedynie wnioskowai. ze 0g6l respondent6w z wyksztalceniem podstawowyn
wymienil dodatkowo 9 temat6w, kt6re ich nainniej inleresujq.

Fozktad temat6w malo popularnych wdr6d czytelnik.5w ,,TZ'
(wedtug poziomu wyksztatcenia)

rablica 5.6
Bozktady ticzbowe os6b czylajqcych okedlone obi?todd czasopisma ,,lZ "

wyksztdk.nie czlrelnik6v,.T2"

l

'1

l

0

l !

i

l )

t5

Prz*ifba czytua objitd(C ,,T2" (v %)

0-20 2140 41-60 61 80 8l-100
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terach. Po pzeniesieniu danych na nosniki komputerowe mozliwa jest szybka re-
dukcja i analiza danych za pomocq wybranego programu, zwlaszcza w przypadku
pormaru duzych pr6b.

Kodawanie jest to ptoces grxpowania i prz)?oz4dkowywania symboli, gl6w
nie liczbowych r6Znym danym zawefiym w instrumentach pomiarowych. Prawidlo
we sklasyfikowanie i wyskalowanie poszczeg6lnych pozycji (na przyklad pytail
wykorzystywanego instrumentu pomiarowego stanowi podstawg do bezbtgdnego
kodowania danych uzyskanych w rezultacie przeprowadzonych pomiar6w Nie
wszystkie jednak cechy (zmienne) daje sig latwo zidentyfikowai i sklasyfikowai
przed pomiarem. W zwi4zku z tym wystgpujq fiZnice w kodowaniu odpowiedzi na
pytania zamkniete i odpowiedzi na pytania otwarte. Kodowanie i wprowadzanie za-
kodowanych danych do komputera ulatwia /.riqz,kd iodo d- Zasady opracowywa-
nia ksiqzki kodowej oruz wprowadzania danych om6wimy na przykladzie wyko-
rzystywanego w pomiarach kwestionariusza. Zasady te sq prawie takie same w od-
niesieniu do innych instrument6w konwencjonalnych, Dp. dziennik6w panelowych.
test6w czy arkuszy obserwacji lub nawet scenariuszy wywiad6w grupowych.

ZasADy op&{cowywaNlA KstAZKr KoDowEJ. Ksiqzka kodowa powinna
zostad opracowana, zanim dane z kwestionariuszy bgdq wprcwadzone do komp te-
ra. Ksi4zka ta zawiera insrukcje postgpowania dotyczqce kodowania wszystkich
odpowiedzi na pytania zar6wno zamknigte, jak i otwane. W instrukcjach s4 zawrrte
infbrmacje na temat tego, jal naleZy rozmie6ciC i zapisad poszczeg6lne kod\
w kwestionariuszu (chybr ie odpowiedziom w kwestionaduszu przypisano ozni,
czenia kodowe wczesniej), jak redagowaa otrzymane dane, jak postgpowai w przy-
padku odpowiedzi typu ,,nie wiem", ,,brak odpowiedzi" lub takich, kt6rych rie
mozna przypisaa do Zadnej pozycii danej skali odpowiedzi, jak postgpowa6 w przy-
padku kod6w niejednoznacznych b4dZ odpowiedzi ludnych do zaklasyfikowania
itd. Ksiqika kodowa zawiera przede wszystkim zbi6r kod6w z wyjasnieniem, kt6re
odpowiedzi maj4 byd przyporz4dkowane danemu kodowi.

Ksiqzka kodowa w rozszerzorcj wersji moze zawierai takze instn*cje postF-
powania w zalcesie redakcji danych, kodowania, zliczania i tabulacji z punktu wi-
dzenia osoby nadzoruj4cej cato# badania lub procesu rcdukcji i analizy danych. Je-
2e1i w kwestionariuszn przewazaje pytania otwa e (sq to raczej rzadkie przypadki)
oraz pytada zarnkniete z odpowiedziami nierczlqcznymi, to w kwestionariuszD dla
ulatwienia pracy nie umieszcza si9 numer6w kodowych. lecz stosuje sig specjaln)-
arkusz kodotr! (runsfer rreet) dol4czony do ksi4zki kodowej. Odpowiedzi z kwe,
stionariusza przenosi sig na arkusz kodowy i s14d bezpo$ednio na noSniki kompu,
tercwe. Arkusz kodowy moZna zastosowai do pytania 18 oraz otwartej cze(ci p]
tania 23 (tablica 5.7). KsiEZki kodowe zawieraj4 nastgpuj4ce informacje:

. symbole zmiennych (cech),

. numerv kolumn danvch.
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. rypy zll11ennycn,

. wartosci zmiennych (skal),

. nazwy kategorii skalj (wartosci zmiennej),

. oznaczenia bmku danych,

. pelne nazwy zmiennych,

. k6tkie instrukcje kodowania.

Zasady kodowania odpowiedzi z zastosowaniem podanych wyzej informacji
zostan4 bardziej szczcgdlowo om6wione na pzykladzie kodowania odpowiedzj na
pytania zaml(nipte oraz na pytania otwane. Do tego celu zostanie wykorzystany
przyklarlowy kwestionariusz ankjetowy zamieszczony w zalqczniku a

Koilowanie odpowieilzi na p)'ta ia zamkniQte motna przeprowadzia r6wnole
gle ze skalowaniem odpowiedzi - jes! to w6wczas kodowanie wstppne, przeprowr
dzane zwykle podczas projektowania kweslionariusza @retorled questiotmair.)
w takich przypadkach numery kolumn s4 mieszczane w kwestiontduszach obok
danej skali odpowiedzi, na marginesje. Obrazuje to tablica 5.7 bpd4ca liagmenlem
kwestionari sza irnkietowego. sluzqcego do pomiaru postaw, stan (wiadomoSci

kierownictwa i zastosowai mdrketingu w przedsiebjorstwach polskich (zat4cznik.l').
Wstgpne kodowanie odpowiedzi w kwestionariuszlr polega takie na takim z!-

projekrcwaniu jego poszczeg6lnych pozycji, aby udzielaj4cy odpowiedzi respon-
dent (lub prcwadz4cy wywiad aDkieter) nie mial kbpot(iw zjednoznacznym zvnr-
czeniem odpowiedniej wersji odpowiedzi przewidzianej w zastosowanej skrli.
Z drugiej strony wstgpne kodowanie ma ulatwiC praca redaktorom wypelnionych
kwestionariuszy. Kodowanie wslQpne obejmuje wigc nie tylko umieszczenie nuDre-
r6w kolumn na marginesie kwestionariusza. lecz takze umieszozenie takich ele
ment6u jak przedzial kalegorii skali, czyli wartosci zmiennej, nazwa kategorii skr-
li, czyli warto(ci aliennej oraz sposdb oznacz€nia odpowiedzi. Elementy te s4 wi-

rablica 5.8
Elementy wstepnego kodowania odpowiedzi na pytania zamkniete

oznaczania odpow edzi
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rao lca 5,10
Przyktadowa lisia odpowiedzi na pytanie otwarte

1' Kio dobrzc wykoni prcdukt. tcn 8o sprzedi
:. w pewnvn sensie je* to rfavda
L Moi prcdnkt za*6zc d.br7e sir sprzedlie
.1. Zgadzan sii z tlm inlilt. 2e q taki!.j srnricji rklnn!l*r zb{ccrua
5. Do.yczy to jak.i.i produkru
6. O \pzedlzy dccydujclakoii
7 lrobrze qykonnny u dobD, to nic to sam.
L Jesl t,r lvllio znslona drnina dli przeciwnr\.nr mnfkctinlu
9. lizebr ieszcze porninrnrowl(. ze ist,rie.te t.ki pndukt

10. To bzdu!. bo wtcdv nlc blliby polrzebnL sprzedrw._"
11. Jcili nrndukr trie jesi zn drogi. t,) \iq s|nzcda
l r .  chvbn jcdnnk .du  ie r r  Dr iwnr rn- rsu !
1-r. S(ro hsl,,.icst tomnt zcni
l l .  Rck lnnu drw i !D i r  h r r l l r
l5  n , r rs r  chry t  rok lxNNr
16.  n , .c1yv i i .  c  w in t l , !n .

Czlcry pieMsze odpowicdzi st  nowiq wyraio c w r( i7ny spos(ib polwied/r
n'c zgody z pod.nryr 

 

rv pvlruriu stwierdzeDiern. Te ftbl7e wykon ny produkr sl|j
s i f  sprzcda. N tolni : rs1odporvicdr i  ( 'zDaczone nuIrrefLr lni  8- lU odzwierciecl t44 bn' t
zgody z tvrn stwierdzericrn or.rz z wier i4 przyczynt bfaku rgody.

Na rt.?re r/,r./rDr dokonujeny oshtccznego LrporT4dko\\anin i osrarecznej ktx
syfik.rqi wstgpnic skonsolxlowrnej lisi),odpowicdri Da pytanir olwarlc. Twor.zy sic
nowq l iste mzw ogdlnieisr lch k teBo. i i .  powstaiych zjednorodnvch grup odpowic
dzi fespondenkirv. 'fu szczeg6lnie fEydajc sig ulnieJFtno(a rrcg6lni.tnia i syDlez)
Nowq listc uoS6hiL'nych karegorii (\larroici zmiennejl pokazano w tablicy 5.ll
P|zy dokolvwaniu syDtezy i uogrilnieri czfsto.iest niezbgdna umiejgtnlria wlaifi
wego interprelowania odpowiedzi respondenldw N.r przyklad odpowiedl respon
denta ..dobrze wykonanv r dobry to nie to samo zostirla zinrerpretorvana w ren
spos6b. 2e respondent mial na myili j. oia produklu. Dl.rlego odpou,iedz ta zost.rh
zakwalifikowrll.r do drugiej pozycji rowej listy w rablicy 5.11. W przypadku lrud
rych lub nienroZliwych do interpretacji odpowiedzi klasyfikuie sig je do pozyr-tl
odpowiedzi r62nych lub nie zwi4zanych z temarem

Na etupie trze(ht mrmery kodowe przyporzqdkowujeny poszczeg6tnym pLr
zycjom listy opr"oowaDej na etapic drugim. Bez tej lisly pLyporzqdkou,anie kodrlu
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czytelne dla komputera (prcgramu komputerowego)r. Aby proces ren m6gl byi
przeprowadzony! potrzebne sq: komputer osobisty, terminale komputerowe oraz
nosniki danych (w tym Srodki panigci komputerowej) w posraci wspomnianych juZ
wczeSniej dyskietek, plyt i dysk6w maperycznych. Niezbgdny jesr takze proglam
komputero\ry. Proces w?rcwadzania danych om6wimy na przykladzie programu
SPSS (Statistical Package for Social Sciences), kr6ry nalety do najbdrdziej popu_
lamych, tak;e w Polsce.

Pierwsz4 czynnoSciE w procesie wprowadzania danych jest utworze ie i re-
dltkcja pliku danfclL Do tworzenia pliku ddnych w programie SPSS (wersja 9.0)
sfuzy okno dialogowe o nazwie ,data editor,', kt6re jest swoim wygl4dem zbliione
do arkusza kalkulacyjnego Excel. Okno to pojawia sig na ekanie monitora automa
tycznje po otwarciu programu (rozpoczeciu sesjj SPSS).

Podobnie jak w arkuszu kalkulacyjnym r6wniez w oknie pliku danych lrje^.€
stMowiq poszczegdlne przypadki. Kazdy wiersz sluzy do zapisu alanych uzyska_
nych od jednego respondenta, czyli zapisu danych z jednego kwestionariusza, na-
tomiast ftolrrrr, sluzE do zapisu zmiennych. W jednej kolumnie mozna umiesci6
jednq zmiennq, czyli cech9, ktdra jest mietzona za pomocq pytania i odpowiedzi.
Na przyklad jedna pozycja z kwestionariusza, a zwlaszcza z ksiazkj kodowei sta
nouiJednq zmiennq. Na skrzyro$anru wiersz) i kolumn najdui4 sij konArii luA
okienka (celh\,,N kt'rych wpisuje si9 poszczeg6lne warto(ci zmiennych.

Drug4 czynno(ci4 w tworzeniu pliku danych jest ilefrnio1alanie zmicnnlch.
Przed przyst4pieniem do wpmwadzania wartosci zmiennych alo poszczeg6lnych
kom6rek nafezy kaid4 kolumn€ naz:e,/a4 (peez wpisanie w pasku nazw symboli
zmiennych), a nastepnie zdefiniowad poszczegdlne cechy zmjennycb. Dzigld temu
zmienne se scisle okreSlone. Mozna r6wnieZ definiowad nowe zmienne, a takze
zmieniad definicje istniejqcych zmiennych. Definiowanie zmiennych obejmuje na_
slppujqce czynnosci:

. nazwanie symbolu zmiennei (rariable name\,

. okrc(lenie poziomu pomiaru (iako(ciowy lub jlosciowy),

. uslnlenie fypu zmiennej (alfanumeryczne lub numeryczne),

. nazwanie warto(ci zmlennej (ralue lnbel),

. okeslenie bralejqcych danych (missing yalue.r) oraz formatu kolurnnv (.o-
Iumn fotmat\.

Wymienionych czynno(ci dokonuje si9 za pornoc4 okna alialogowego pro$a_
mu SPSS o nazwie,define viriable" ordz kilkr_r innych okien dialogowych. Oefi
niowanie i wpisanie nalwy symbolu ztnietnej jest fitozliwe pod warunkiem soelnie
nia ki l lu wymagari: m.in. \  )maga.iq, ab) na-/ua zoczlnJr siE t irerq., l tugost na-
zwy nie moze przekaczat osmiu znat6w, wszysikie nazwy muszq sig rdZnii
przynajmniej jednym elementem, nazwa nie moZe si9 kodczyi spacj4.

' Por C. McDadel, R. cates. iw.. s, 534.
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Rysunek 5.2
lluslracia fragmentu pllku danych w pamigci komputera

KOLU[,INY

riusza)

slosowane r€nat dystrybucji

Nazwy zmiennych

jedna kolumna wystarcza do zapisania zmiennych licz4cych wigcej niz jeden znak
(pozycja lub pole), a wieo inaczej niz to zapisano w ksi4zce kodowej w tablicy S.9,
gdzie na zdpisanie tych zmiennych zarezerwowano tyle kolumn, ile znakdw liczy
dana zmienna. Dotyczy lo np. zmiennej IDN {nr respondenrat lub zmiennej pl5
(liczba badaczy zatrudnionych w przedsigbiorstwie).

5.2.2
Rozw6j metod transmisii danych
W ostatoich dwudziestu latach nastqpil bardzo szybki rozw6j nowych metod prze,
noszelia danych z instrument6w pomiarowych do komputer6w. Stosowanie tmdy-
cyjnych no3nik6w danych w postaci kart i tasm perforowanych jest juZ prawie cal-
kowicie zaniechane. W ich miejsce wprowadzono nowe no(niki, czyli wspomniane
wczesniej dyski, ptyry i dyskietki. Te i inne zmiany wplyngty na wprowadzenie no_
wych sposob6w transmisji danych od ich tr6dla, gl6wnie rcspondenra, do pamigci
komputera. Obecnie mozna 'Nyr6ttia tzy gldN|ne kanaly transmisji danych: przez
instrumenty konwencjonalne, przez teminale stacjoname omz przez teminale
pr,,eno(ne. Ry\unek 5.3 je.l graficzn4 pre,,entacj4 tych rzech kanal6w tr.rnsmisii
danych.

KANALY rRANsMrsJr DANycrr pRzEz TN5TRUMENry KoNll,FtNcJoNALNE.
Wprowadzone na pocz4tku lat osiemdziesi4tych komputery osobiste (mil(okompu

IDN P 1 8 8 P.18C P18D P.18E P.23
1
2
3

5
6
7

2
1
1
1
2
1
3

1
3

2
1
1

3
5
3
1
2
1
1

1
1
1
1
2
'|

2

2
1
2
2
1
2
2

2
2
2
2
2
1
1

2
I
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
1
2
2

2

5
2
2
2
'|

t
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tery) zrewolucjonizowaly badania mrrkeringowe. Od tej pory w wigkszo(ci przy_
padk6w dane z instumentiiw konwencjonalnych, gl6wnie kwestionariuszv. sa
!L?ro\l d/ane do kompulerou hezposrednio ,/ porrunilciem dol) c h(,, d\owelu
dziukowania) za pomocqklawiatary po ztakodo,ianiu tych danych. Dane w post;i
pliku lub wyniku analiz pojawiajq siq na ekanach moniror6w i s4 drukowane na Da
ptet/e g/e/ drul ,arki .  l . r \ ro.owanie mikrok,,mturerJ$ .r ,owi; ie w\et inun"q;Jc
stu\o!\xne Jo lar osiemdTiesrqr lch nieefeklywne i  prucochlome dzr.rJanir ,  r . rk ie i rk
dr iurko!\ ,nie isof lo$anie oru,/  ! \ctrnxnn$rtu traJyJl jne nosniki  Jxnl ih rkrf l )
i tasmy dziurkowane). Ponadro mikrokoDputer moZe pzejqd czgSa czynnosci re
daktora i kontrolera. PodstawowyDi wadami zastosowania klawiaturv iest moZli
woir  p, 'pelnienu hlgJu pr, ,e, ,  osob) \  pr, ,wadzuj{(e drne do komnurei:r  rp, ,dobnr.
jck m, ' i l iwo\ 'pofelnrenif l  btqLtu poJ./1.  pisrnia n.r  r , , r ,zynier nnz ur, , ia prr. ._
chtonno(i i czasochlonnoii przy wprowadzaniu danych z bardzo duzych pr6b.

Wady te sq prawie calkowicie eliminowane w rez ltacie zasrosowania now_
szych. bezposrednich (bez posrednictwa ktawiarury) merod wprowadzania drnych
Jo kompurerJ pr7) vvyci :ur skanenjw. Zuh(, /r  s iy Ll , .  njrh jneloJe. ,zrrcjw,,naio
sJny.h l rr , r , i  \ .n. ,d qu(l ionna,^\ t . , rr , /  mel, ,Jf  o,rrr1r"" oprycznlrn,.7,a,, , ,

Metoda odcet6w zfiakowanlch poleg:- nA tytr\, Ze ankjeter nanosi na kwestio,
naflusz odpowiedzi respondenta, oznaczaiqc specjalnym ol6wkiem Driejsca. w kt(i-
rych s4 kodl (pozycje skdi) dta okeSlonych odpowiedzi. Skaner, kr6ry jest bezpo
Srednio podlilczony kablem do komputera, odczytuje oznaczone miejsca i tezpo
gednio,przekazuje dane do panieci komputera. Syslem ten nosi tei na;wg
FOSDIC (Foto-Electric Sensing Device 1br lnput 1() Computers). Jest on stosowan;
w pomi.rach bnrdzo duzych pr6b.

Metoda odczJ 4w opUczftlch poleg na bezposrednim odczytywaniu przez
specjalne skanery (czytniki) kod6w alfanumerycznych lub numerycznych z krvc-
s[onanuszy oraz przenoszeniu ich do pamieci kompurera. Odczyty optyczne clzia
laj4 na podobnej zasadzie jak odczyty kocl6w kreskowych srosowane w rejesracji
skaningowej obrotu lowarowego w handlu detalicznym i hurtowym. Obie metod,v
skaningowe sqjednak bardzo koszlowne i niewygodne przy wprowartzaniu danych
z poniar6w prdb matych i niepowrdrzatnych. Dlatego znajduj4 one gt<jwne zasto
sowanie przy spisach powszechnych, pomiarach panelowych oraz b;ddniach obei-
muj4r lch prciby harJ,,u duie ip, ,ulr j - , ,atne

KAN,tr,y TR \NSMISJI DANycIr pRZtrz TtrRMINALE s,rncJoN,{RNE. Terminaie
zar6wno stacjonarne. jak i pzenosne s4 czgslo jednocze(nie mechanicznymi instru
menlarni  pomiaroqlmi.  W pr, ,)paJku ankipry komputercwei funkcj i  rermin.rJLr
pelni system przycisk6w uzywanych bezpo(rednio przez respondeniJw. chociuz
sam rnsrrumenr pormarowy (w tym pfzwadku kwestionariusz) jest wy(\rrietlany n,r
ehanie monitora, gdzie kolejno pojawiajE sig odczylywane przez rcspondenr6wpy
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KANAI y r&\NsMIsJt DAN.ycH pRzEz mRMINAI E PRZENOSNE. poza wspo.
mnia[ymi wczesniej przenoSnymi, rgcznymi czytnikami optycznymi stosowanyni
do odczyt6w kod6w keskowych, najwi*sze zastosowanie w badaniach marketin
gowych i badaniach opinii publicznej znalazly przenosne terminalc stasotean.
przez ankicter6$'. Terninale te sq kolejnym etapem w procesie skracada transmirji
danych z instrxmentu pomiarowego (lub od obiektu pomiaru) do komputem. Termi-
nal ten zostal wynaleziony i opatenrowany w 1982 roku w Wietkiej Bryranii irko
urz4dzenie zwane przenoSnym terminalem do badai rynku (MRI - Market Re
search Terminal). Upraszcza ono i znacznie przyspiesza przeprowadzaDie wywia
d6w osobistych. Jest to male i wygodne w uzyciu urzqdzenie elektroniczne zasilane
bateriami, zastgpujqce tradycyjny notes (kwestiona.jusz) i ol6wek. w kt6re wvoosa
zon) b) lkazdy prur adrqc) wy$iad o.obr. l ) .  Osobu pro*aduqt.r  wy*iad zep,.n,"-
cq przenodnego terminalu zadaje pytania, a odpowiedzj znpisuje elektronicznie
i przekazuje je do pamigci urzEdzeda zn posrednictwem malej klawiatury. NastFp-
nie za pomocq linii telefonicznej moie szybko przekaza6 dane do parnigci central,
nego komputera lirmy badawczej. Opisany spos6b fansmisji danych nazwano s],r-
tement skomp teryzowan|ch wlwi4il6 t oxorirlJc, (system CAPI - ComDrrer
Assr.reJ Per\onrl  lnreniewing' .7is lo.( ,uanie lermjnal i  elek!r( ,ni( , ,nych.hje uiele
korzy(ci".

. Zapisane i przechowywane dane elektroniczne (odpowiedzi) s4 gotowe do
bezposredDiego wprowadzenin do komputera i dalszej analizy ilosciowej.
Dzigki temu eliminuje sie caly etap przygotowywania danych do analiz\
i ich redukcji, zwlaszczu redagowanie i kodow0nie reczne. Odpowiedzi rc
spoD.lenr6w sq koJowrne rulumrry.znie.

. WyeliDinowanie erlLpu polzqdkowania danych oznacza nie tylko oszczgd,
nodi koszt6q lecz lalde ograniczenie bled6w, kt6re Da 1ym etapie mogq zo
stri przypadkowo wprowadzoDe. Dzieki lemu skraca si9 czas badania
i zwi9ksza jego dokladnoia atbo zmDiejsza si9 pr6b9.

. Tradycyjne papierowe iDslrumenty pomiarowe. jakimi s4 kwestionariusze
wywiadu, byly drukowane w ilojci r6wnej liczbie responderl6w dobraflych
do pr6by. Obecnie mog4 one byi zastqpione termjnalami; jeden remrinal
przypada najedn4 osobp prowadz4c4 wywiad. Dziekj temu matejq zar6wno
stale, jak i zmienne koszly pomiaru. Kwestionariusze rnajqjednak nadal za_
slosowanie. choa zmienia siF ich tbrma i spos6b korzystania z nich zr_
mjast kd1 papieru mamy obraz kwestioDdriusza na ekanie monitora. Nie

' G. Rowley, K. Beker V C!ll^Eh^n, me Ma rk4 Res.arch ta nakat and D.veLapn nts ia S!^ .,
1  , " / , r . . J ' r ' . o . q l J o . r a , ' , r \ 4 a r \ p t r F J  t o 8 o . \ u . )  . 1 :  b  q u r  p \  o o J d J , l . ;  r " . . , , " " , , ,  ,
utuieszczony w temrinalu moze zlwjena do 200 pylan w jednyn wywiadzte, a skala o.lp.$ied, nl
kede pyianie rnok miei maksynalnie 12 nozliwych pozlcji, podobnie jak w przypa.lLa kd
peforowanych. W rota 1986 teminal ralii kosztowal w Wietkjcj Brytanii 350 ! 1.150 USD).
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nysunek 5.4
Schemal systemu zdatnego zbierania danych

dyskutowany, zastosowanie tych terminnli jest rozwaZane i podejmowane sE nawer
konkretne dzialania. Jednym z przejaw6w tej aklywno(ci jest zgbszony do Urzgdu
Patentowego wynalazek systemu zdalnego zbierania danlch('.Ideg rlzialania teso
s) \ lemu i lu\rruje r) .unek 5.:1.

Terminale respondent6w (we wniosku patentowym nirzywane urz4dzeniami
zdalnego zbierania danych) sq na czas badanja wypo2yczane respondentom przez
lirme prowadz4cq badania, Terminale te nadljq sig zwlaszcza do prowadzenia pa
Deli dynamicznych. Po pewnyn czasie terminale te sq przekazywane innym respon
d€ntom wytypowanym do pr6by stalej. pytania kwesrionariusza ,.1 *pirv"un" ,ln
prrnigci  lennindtr rowniez Tdrlnre zr p,nnncq \ ie.r  telet i rnicznej.  Terrnini ie re.p,,n.
dent6w sq sprzgione z liniq teletransmisyjnil przez apnftt relefbniczny abonencki
lub wideotelefoniczny. Terminal ma wbudowany monitor lokalny. na kt6rym s4 wy
Swietlane pyrania kierowane do respondenta. Responclent moZe udzielaC odpowie_
Jzi zr pomorq U,,ech mo,, trwy(h sposob6u: cyslemu nr/)( i .ko$, rruneuru kur.o
rem myszki lub matej klawiatury. Wszys&ie te urzqdzenia s4 czpsci4 terminalu.

Udzielone przez rcspondenta odpowiedzi sq rejestrowane w pamigci ulotnej
terminalu i przechowywane w niej do motnentu przeprowadzenia transmisii zebra
ny.h Jrn) ch t i l j ) . fnnalnej pamigci  kompurera f i rmy badruezei.  Tran.misjg r9 mozc
rozpocz4a respondent po zapisaniu wszystkjch odpowiedzi elektroniczneqo kwe
\tron iucTJ. l4c/Jc sr€ /  (enralnlm komputerenr insryrucj i  brdawc,,ei .  Zasr-to.o$ "
nie lei  nu,, \  ej  merudy nan.mi. j i  Jrnych umoi l iwia uzy.kxnie. \  crq8u jednego dniJ
i jednoczesnie, od kilk-uset do kitl:u tysigcy i wjgcej tompletnie i bezttgdnie wy-
petnionych kwestionnriuszy. Jedynym ograniczeniem iloftiowym iesr lu zdohoa6
obliizenioqa kompurerJ\\ w hnnie baLlawctej.

6 Auiorem wniosku patentowego tu p-32803./ zaryrDiowanego St)oerb zdatnega zbierahiu
iblonncji i uktad da sttawania lposobr ..labeso zbiemia ,rrrma.j, jest w wrof;h, dyrektor
lnsgtut! Uslug Markeringovych ELTROIEST z cdansL.
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Podobnie jak redakcja komputerowa, r6wnieZ rdrulacja komputero 'a etimi-
nuje nuzqcq i czasochlonnq pracg rFczn4! redukuje liczbg bl9d6w oraz prczentuie
dane w formie dogodnej do dalszej analizy. Tabulacja komputerowa pozwala na
sprawdzenie wewngtrznej logicznej zgodnosci danych. a tym samym na sprawdze-
nie dokonanych wczesniej redalcji, zapisriw, kodowania, a takze na identylikacj9
i korektg dotychczas nie zauwazonych b19d6w. Odpowiednio zapro$amowany
komputer moze r6wnie2 ustalia nowe zmieDne na podstawie zar6wno cechjuz wy-
stpput4cych w danyD poniarze, jak i danych olrzymanych ze ,r6del wt6mycb.
Wigkszosi program6w koDputerowych umozliwia rabulacjg ztoZonq oraz analizl
z\Ni4zk6\tt rrieldzy zmiennymi, np. pozwala obticzyi wsp6lczynniki korclaoji, war-
tosi chi-kwadrat itd. Oto wybrane polecenia (komendy) programu SPSS,?C po
,/u Jl{qce,,aslosowai niektdre meroLly anal i l )  cral} \r}c/nej:

FREQUENCIES

CROSSTABS

MEANS

ANOVA

CORRELAIIONS
REGRESSION

NPAR TESTS

. sumaryczne miemiki statystyczne

. czQstoici bezwzglpdne (tabulacja prosra)

. wykresy pojedynczych zmiennych

. tabulacja zlozona (wielodzielna)

. wskazriki wsp6lzaleZno(ci

. (rednie klasyczne

. odchyleniestandardowe

. analiza warianoji

. analiza czynnikowa

. wskazniki Pearsona dla kilku zmiennych

. regresja wieloraka

. analiza reszt

. testy mepanLmetryczne, w tym:
o CHI SQUARE
o K-S
o BINOMIAL
o WILCOXON

Do zeslawu takich Fogram6w zalicza si9 DATA TEXT, SPSS. STAI PACK
i inne majece zastosowanie w duzych systemach komputerowych. Wyb6r danego
programu zalezy od pojemnoici kompurera. Na poczqrku la1 osiemdziesiqrych dla
mikokonputer6w opracowano nowe wersje program6wt SPSS,?C, SAS, MINI-
TAB. P STAT, SNAP Ten pierwszy zostat udoskonatony w drugiej wersji jako
SPSS/PC+ i moze byi stosowany w badaniach marketingowych. Obecna wersj!
(2001 rok) wystgpuje pod nazw4 SPSS.l0.0 ijest dostgpna w polsce w jgzyku pol
skim. Wybdr programu komputerowelo zaleiy t^kZe od innych czynnik6w (ta,
twosi uzycia, mozliwosi obliczenia odpowiednich element6w statystyki opiso\\,ej
i indukcyjnej, moz liwosi szacowania brakuj4cych danych).
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nysunet 5.5
Klrsyfikacja sumarycrnych miernik6w siarystycznych

prosle. gdy many do czynienia iedynie z jndywiduatnymi wynikani pomiar6
Obliczenie Sredniej nieco sig komptikuje, gdy wyniki te.q p,,g-po*u,r" * p.r..
dziaty klasowe Lub podana jesr ticzba poszczeg6lnych pomiar6w. W6wczas czps()
Sci pomjar6w nalezy pomnozya przez odpowiadajqce im Srodki przedzial6w klas("
wych Iub wlrto(ci pomi:rftiw. nastepnie zsumowa6 ik)czyny, a otrzynunq sulng p(!
dzjelia prcz ()g6lnE liczbp porri.rr6w. Orrzymuje sje irerhi.t arytmeryczn.l wazo.ir
kt6ra jesl zapi$yw:rna jako:

( s . 1 ,

.

gdziel
Ii - w^rtosa indywidu lnych polni.r(tw lub (rodki przedzi. 6w klasowych.
fl, - iiczba pomiardw dla danych przedziakiw,
N - og6lna liczba poni rdw.

Mediana noZe byt obliczona lub wykre(lona na podstawie drnych otrzymr
rych z co n4mniej pomiaru porzqdkowego. O[zymujc siE jq przez znalezieric
punktu. poni2ej kt6rego znajduje sig 50?. wa(odci pomiar6w_ Dta szeregu skunu
lowanego b9dzie ro wielko(i slanowi4ca 50d/, skumutowanych czgsrojci. .tej do
kladD{ wartosi znajduje sig przez zastosowanie jednej z melod interpolacyjny;h

Domi anta (vJaltoit modalna) :lrLoleby( obliczona lub wykredlona na podst!
wie danych otzymanych zjakiegokolwiek rodzaju pomiafl. Jest to wanosi najcze
iciej wyslgpujqca w pomiamch. W szeregu starystycznym dominanta znajduje sie
w przedziale o najwigkszej cz€sto(ci. Jej konkernq wartoj6 oblicza sie zapomoca
jednej z metod inrerpolacyjnych.
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Rysufek 5.6
Uproszczona klasyfikacia iednowymiarowych metod anatjry danych

przedstawione w tej formie dane nie zawsze dostarczajq poszukiwanych infomacji.
Dopiero ich wlasciwa analiza statystyczna moze dai petnE podstawg lio podejno,
wania decyzji. Analiza danych odgrywa wigc w calym procesje badawczym zasad
nioz4 rol9. Bez analizy wigkszosi dotychczas uporzqdkowanych danych moze sie
okazai bezuiyteczna, a w najgo$zym przypadku blgdne ,,informacje', mogq ujem
nie wplyn4i na podejmowane decyzje.

Pok6tce zostan4 om6wione wybrane metody estymacji parametr6w populacji.
metody testowania hipotez oraz wybrane wielowymiarowe metody analizy. Na ry
sunku 5.6 pokazano uproszczonq klasyfikacj? jednowymiarowych metod analiz\
dunych, krore dotyczE anrlizv pojell) n(zych zmiennych.

5.3.1
Metody estymacii parametr6w populacii
Estymacja st.ltystyczDa oznaczit, 2e Dieznane parametry badanej populacji szacuie
sie na podstawie znanych wartosci starystyk, otrzymanych z pomiaru pr6by. W bu-
daniach marketingowych czgsto szacuje si9 (redni.i liczbp produkt6w kupowanych
pzez jednq osobF w okredlonym czasie, udzial sprzedazy danego produktu na da,
nym rynku ilp. W tym celu stosuje sig estymacjg punktow4lub przedzialowq.

ESTYMACJA PUNKToWA. Do punktowego szacowania parametr6w populacji
uZywa si9 poJedynczych wartosci otrzymanych z pomiaru prdby. Szacowanymi p.r
rametrami sE zwykle Srednie i proporcje populacjj. choci^z mozna szacowai lne-
dianF, wariancjg, odchylenie srandardowe, wsp6lczynniki korelac.ji. Srednia aryt-
metyczna z pl6by jest jednak najefekrywniejszym estymatorem przy zaloZeniu, Ze
badana populacja ma rozklad rormalny. W przypadku pr6b rnniejszych od 30 ko
nieczne jest jednak obliczenie Sredniego (standardowego) blgdu szacunl:u Sredniej
arytmerycznej Delydujac. iF na ulbdr e\rymarora. nale21 znac kryter ir  ocenl e,-
fymator6w branych pod uwag9. Do nnjwazniejszych kryteri6w oceny zalicza sie
obci4zenie i efektywnos6 estymatora.
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Zwigkszenie poziomu ufnoSci oznacza wzrost pewnosci, Ze szacowana (rednia
populacji znajdzie sje w wigkszym przedziale. Jezeti prdba jesr mniejsza niZ 30, za
klada si€, ze jej rozklad nie jest normalny. Dlatego zamiasr slarystyki Z dla matych
pr6b stosuje sip rozklad astudenta. Statystyka r jest obliczana i stosowana w taki
sam spos6b, jak statystyka z.

EsTruAcJA pRzEDZL{LowA DLA pRopoRcJr. proporcje badanej populacji
szacuJe si9 podobnie, jak w przypadkr Sredniej j. Najpierw nalezy obliczyi sran,
dardowy bl4d proporcji z pr6by (6(P)), a naslgpnie wok6l proporcji z pr6by zbudo
waa przedzial ufnodci o nastgpujqcych granicach:

Z Zd(p) - punkt skajny lewy,

p + ̂ (O punkt skajny prawy.

Jezeli struktura populacji.nie jest znana, szacuje sigjq z proporcji w pr6bie (t)
Standardowy btqd proporcji (d(p)) szacuje sie z pr6by za pomocq wzoru:

,itpl = (5..1)

W przypadku gdy pr6bajest dobierana losowo z okrcsbnych warstw, standrr
dowy btqd proporcji jest (redniq wazonq bled6w standardowych z poszczeg6lnych

<irp,, r=

gdz.ie:
/' - kolejny numer warstwy.
w/, - udziat populacji w warsrwie h,
n/, - liczebno(C pr6by z warst\'r'y h.
p, - proporcja p$by z warstwy l?.

5.3.2
Metody testowania hipotez
Celem doboru i pomiaru p6by jest charakrerystyka parametdw badanej populacji
na podstawie uzyskanych z pomidr6w pr6by statystyk, kt6re same w sobie de in-
teresujq badacza. Ze wzglpdu na r6tnice mipdzy rozkladem pr6by a rczkladem ba-
danej populacji, chamkterystyka parametr6w badanej populacji moze byi rylko
przyblizona.

Przypuszczenia wypowiadane o parametrach na podstawie danvch z Domiaro
prdby na,/ywa \i9 hipotczami staDsrycrrjni. pr.rwdzrwo(c r.h wentjkuie sie ,,r

p \ t  p )
n - 1

, , , rP l . l -Ph )',,'-ilt
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nysunek 5.8
Wybitr test6w w€ryfikujqcych dane z pomiaru nominalnego

W celu okrcSlenia wplywu koloru kwestionarirsza na reakcje respondenkn\
przepftrwadzono eksperymeDt polegajEcy na wyslaniu do jednorcdnei 3{10 osoho
wej pr6by po 100 kwestionartuszy w kobrach biatym. t6ttym oraz pomarariczo
wylll. Otrzymano nastppujqce liczby kwestionariuszy z odpowiedziami: 59 bir.
lych,64 26tte.57 pomaraf iczowych - razem 180.

Hipolez zer(^{a qr zrktada, te nie m isk)lnych 62nic w reakcii responden
t6w wywol{nych kolorem kwes{i()nariusza. W ceh.jej weryfikacji przeprowadzim\
test Xr w trzech etapuch. Zakladamy weryiikacjg nLr pozionrie islotno(ci (r = 0.05

Etap I. Okfeslenie oczekiwrny!_h liczb zwr6coDych kwestionariuszy, przy 7r-
lozeniu, ze hipot€zu Fro calkowicie sie sprawdzi (Oi). W naszym przykladric
q = I80/3 = 60 kwest iondriuszy.

Etap II. Obliczenie warto(ci st4tystyki l: ze wzoru:

x '=  t  ' " '  r ' "  ,

Ed^e:
Oi - liczebnosa w otrzynanym rozkladzie empirycznym,
,i liczebnodci w rozkladzie oczekiwanym.
/r liczba kategorii skali nominalnej w pomrarze.

Pod.rdwiJj4c dare / pu$ ),, . , ,edu pr,,)kldJu. orr,, !mujem) :

(5 .6

.  r59  o0  )2  (04  o0  ) l
x_= {.0 * 60

. l ) /  o u )  - , t , t t
fro 

- -'
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rablica 5.13
Wptyw niekozystnej koniunktury na rozw6j wymiany w ocenie respondent6w

Etap l. ObliczeDie sk rnulowancgo rozkladu czestoici orrzymanych z ponlill
ru pr6by. po przeliczeniu wartoici bezlvzglFdnych nn wartosci rvzglFdne. Oblicze
nia te sq zamieszczone !v drugiej i trzeciej kolumnie tablicy 5.13.

Elap IL Obliczenie skumulowanego rozktadu czesto(ci wyDikajqcego z hif(i.
tezy H,. W powylszym przykladzie zakladamy br.rk isrotnych r(iznic spowo&rwr.
nych wplywem niekorzystnei ko|iunktury, st4d kazd.r kategoriir sk.rli wystLnr)
w pr1)|orcj i  0,10.

E1.rp I I I .  Okrci lenic naiwigkszej loznicy rniedzy wrrtoic irmi skumulo$anerLi
r)zkludu empiryczncso ri wrrto(ciani skumDlowancgo rozkladu hipotetyczncg(i
W plzlkladzic r6inicLr 1r wynosi {1.09 i jesl okre(l.rn jako watu)(a D K(tnog(!1,
w.r Srnirnow!.  Z tabl icy w zaiqczniku D (slr  . ]82) odczytujcmy. ze dl  '1 = 100 (n!/
o=0.01 warro(a D Kohrogorow -smifnowr 1.6-tJl{n =0.163. PoDic\! . '
D = 0.09 < 0.163 dla cr = 0.0l .  nic ma podsraw clo odfzucen'a H[

ltst Kolnrogorowa Smimowr przyd je \iF zwl.rszrza w(ilvczas. gdy zano\,,
!v na do pomiaru skala porz4dkowa sklada sil z wiekszej liczby kalcgorii. Do $..

ryfika!'ii hipotez obejmuj4cych dwie niezale2ne zmieooe lub dwie niezalezne pr(11..
nosuje sie test U MaDn.r-WhitDeya. Gdy sq to dwie zalezne zmienne lub prihr
przeprowadza si9 test Wilcoxona. Natoriast w przypadku wiecej niz dw6ch nier.
lcZnych zmiennych lub pr6b, stosuje si9 nl.in. test Kruskala Wallisa.

'Ills:ty lvERyFlKUJAcE DANE z poNtIARu pRzDDzL{LowEco. Jed|\J-
z prostszych test6w werylikuj4cych dane z pomiaru przedzialowego i est 1cr-, Z sr eJ
niej z pr6by (dla ll > 30). Testy weryfikuj.lce dane z pomiaru przedzialowego zo\r:
ly przedstawione na rysur iu 5.10.

Za16zmy. 2e pewna instytucja adrninisrracji lokalnej stwierdzila, 2e w 2001 n,
ku 214llmr zagranicznych dzidlaj4cych najej obszarze prekazalo za granicF (r.J
nio 487. wplyw6w z ekspotu. Badanie przeFowadzoDe na tyln terenie przez in::
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5.3.3
Wybrane wielowymiarowe metody analizy
Omdwione na pocz4tku tego rozdzialu metody tabulacji sq wstgpem do rozwazari
na temat analizy tabelarycznej. zwlaszcza w odniesieniu do tabulacji ztoZonej.
W wielu badaniach mrketiDgowych islotn4 rzeczq jest znalezienie stopnia zalezno-
(ci migdzy odpowiedziami na dwa lub wiecej pylai. Poszukiwane wsp6izalezno(ci.
w tym rclacje przyczynowo skutkowe, sq formulowane juz na etapie projeklowania
badaniu i uwzglgdniane w konstruowanym inshunencie ponidrowym. Wigkszosa
programdw komputerowych unnZliwia przeprcwadzenie analizy co najmniej
dw6ch zmiennych ujgtych w jednej tablicy (analiza cross-tabulation). Analrze rl

nysunet 5.11
Klasyrlkacla merod analizy wielowymiarowei stosowanei
w badaniach markellngowych

2.;dr,, \.' K \rihdn.r".. i {l
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Obliczanie proporcji nie nastrgcza problem6w Trudniej jest natomiasr obti
czaa i interpretowa6 odsetki, gdy oblicza sip je w dw6ch kierunkach: pionowym
i poziomym. Kazdy z tych dw6ch rozklad6w daje bowien r62ne charakterysryki
W tablicy 5.15 zaprezentowano rozklady poziome charakleryzuj4ce przedsigbiof
stwa w zakresie usfug badawczych.

rabi ica 5.15
CharaKerystyka pzedsigbiorstw w zakresie ustug badawczych

Dane tablicy 5.15 bardzo wyrutnie wskazuj.] preferencje przedsigbiorsl\i
PrzedsigbioNtwa produkcyiDe kDzystajq w 86,77. z ustug agencji kr:riowych j rlj
ko w 13,37. z uslug agencji zngranicznych, a przedsigbiorsrwa hrndlowe - odpo
wiednio w 207. i 80,/.. Z danych tych wynika. Ze liczba kfajorvych lub zagr.rnicz
Dych uslug badawczych zaleZy od rodzaju przedsigbiorstwa. W rablicy 5.16 zitu-
strowrno nntomi sl rozktady pbnowe ch.Iakreryzujqce ustugj agencji badawczlch
wzglldem badanych przedsigbiorstw.

rab ca 5.16
Uslugl ag€ncji badawczych wzghd€m badanych przedsigbio.etw

U$ugi ascncji bddrwczych

l1a,\qt 100.O'/.

Dane zawarte w tablicy 5.16 infolmuj4,2e spoir6d wszystkich badanlch
przedsigbiorstw korzystajqLych z usiug agencji kajowych aZ 92,9qo stano$i.r
przedsiebiorstwa produkcyjne. a tylko 7,1% pzedsigbiorstwa handtowe. Odpo
wiednia r6zdca w odniesieniu do agencji zagmnicznych nie jest juz tak duZa. Bar
dzo czqsto rozklady poziome i pionowe pzedstawia sig l4cznie, co zostalo pokazr
ne w tablicy 5.17-

Ustusi atencji bad.vczy.h

20,osr 80,0%
750
250
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rabrica 5.18
Obliczanie wartoici oczekiwanych

Wyniki testu chi,kwadrat sq znieksztalcone w6wczas, gdy wipcej niZ 20% ko
m6rek tablicy zawiera oczekiwanq warto66 poniZej 5 lub gdy kaZda kom6rka ma
oczekiwirnq wartosd zero. W naszym przykladzie taka sytuacja nie zachodzi.

Elap I l l .  Obl icz.rm) $anosc X .  srL' .uJ{c $zor:

)  L ^  n . :
v:= s s Yr:&l^ t) z- F.

i - t i - l

Edzrc:
O,;r- wynik pomiaru w i-tym wierszuj-tej kolumny,
Er - wartoSd oczekiwana w l-tym wierszu j{ej kolumny.

W naszym przykladzie wa.to(i X2 wynosi:

(s.8)

Etap M tablicy statystycznej zamieszczonej w zatqcznik-u C (str. 381) od-
czytujemy dla poziomu ufnosci d = 0,05 oraz (r- l) (t- 1) = 1 stopni swobody
warto(t krytycznq X'� = 3,84. PoniewaZ X'� = 398,8 > 3,84 = Ii, s4 podsrawy do od-
rzucenia hipotezy zerowej, zakladaj.icej brak r6znicy miedzy uslugami agencji b,r-
dawczych.

Wysoka waItosd chi-kwadrat wskazuje zazwyczaj na istnienie silnego zwi4zku
migdzy zmiennymi. W przypadku gdy obliczona wafioi6 testu chi-kwadrat tytko
w niewielkim stopniu przewyzsza wartost krytycznq, nalezy jeszcze zmierzyi silg
zwi4zl!:u miedzy dwjema zmiennymi, aby sprawdzii, czy ten zwiqzek jest istorny
statystycznie. W tej sytuacji jest pomocne obliczenie wsp6lczynnika lambda (?,)
MoZliwe jest to takze za pomocq programu SPSS.

ANAr,rzA wARr,{NcJr (Analysis of Uanance - ANOVA). Ta meroda anatizy
jesl czgsto stosowana do oceny rczulrat6w eksperyment6w, m.in. w zakresie testo-

,  r 6 5 0  5 2 5 1 r  r l 0 0  7 2 5 r )  r 5 0  l ? 4 , :  , ) n r ,  r { ' :' :::-----:-:-:-! ::_:_____:_! -^. ^^  525  225  t75  75  
-  " ' "  "

750  ̂ 700 ,^ ,

700x 250 - - ,

100  ̂ 750 _-_

300x 250 - -
rooo = ' '
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OSK = (og6lna suma kwadrat6w) = (23 -.+7), + (78 11f + (.28 41)1+
+ ...  + (50 - 47)r = 9825.

CSK = (czqsikowe sumy kwadrardw) = OSK - (SKM + SKZ) = 233

rablica 5.19
Preferencje konsumenl6w konserw rybnych w potsce wobec trz€ch wietkosciopakowan

rablica 5,20
Tablica robocza anal'zy wariancji w zastosowanlu do eksperymentu catkowicie

(do 110 s) (l2l) 160 8) (ponad 1?0 g)

23

. t1

2 1

7IJ

80

103

28

1 7

50

r = 4-l (129)

r = 4:r {l?8)

r = 2 9  ( 8 8 )

i  - 7 1  ( 2 t 4 1

Srdnie (w kolunn..h) r  =  l l0 l3 l0 ) t = 1 6 ( l 0 l )

os6lnr  i ,c i in i r= 1(11)  r4(r l l l )+ l (26)  
=17

(sK)

zmenny.n eapery-
nrehldrych (SKZ);

suma kwadrnt6w D,icj
scowoici (S(M)i nF

cz4stkowe su'ny kwr-

osK

I

( ,  l ) ( r  -  1)

sKz ,,, ,  -, ,-

( ,  I  ) ( t  i )
= sK(csK)

sK(sKM)S K M
"  l =

s K  { s K Z  )
s K (  (  s K )

l lK(SKNI)
S K i C S K I

300
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5.4
Metody prognozowania
Integraln4 czgSciq kazdej podejmowanej decyzji jesr koniecznoji przewidywanil
wynik6wjej realizacji. Prognozowanie sprzedazy i zmian cen, zmian w technolocij_
, /mian wzor(Lis kon.umpri i  or.rz inny(h / jaui .k ter)  / \  )Ue u konrperencj i  lu izr

Nowoze andzki bank Morgan & Barks z Wei inglon zamiescit w czasopismie
'The Economist" ogloszenie w cetu znalezienia kandydata na stanowisko kefown!
cze w zakteste zatz4dzat\ a i rczwoju prognoz dochod6w podalkowrych. praca na
lym stanowsku obejmuje ponadlo ldzial w zarzqdzaniu iirma oraz pracach sirate-
gicznych. Od kandydata wymaga sie m.ln. innowacyjnosci, umiejeinosciwsp6tpracy
i komunikowania sie na wyzszych szczeblach zarzqdzan a, a tak2e profesjonatizmu
i rozvvagi. Wynagane zdolnosci kierownicze to:otwartosi, umieietnod6 dyskusji, ze-
spolowy styl pracy i um ejqho56 przewodzenia w wymagajqcym otoczeniu. Kandv-
dal musi udowodni6, 2o patati zatzqdzaa i Vognozowa6, a takze udokumentowai
soldne wykszlalc€nie w te dziedzinie.

Zr6d lo : .The Economis t  igg2  1  Augus l  s  7 .

Przykfad 5.1

Manaqer Forecastino
antr Modellino -

. Local Govoinmonl

. Wclllngton, Nsw Zoalahd
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zajmujEcych si9 badaniami marketingowymi. hognozy stanowiq rakze podstawe
planowania i kontroli w przedsigbiorstwie. W wielu kajach poszukuje sig specjati
st6w w zakresie prognozowania i modelowania, czego dowottem moze tyi pizy
klad 5.1.

Kazda opracowana progtoza, aby byta uZyteczna. musi odpowiadai zalozone
mu poziomowi doktadnoici ordz zaloZonemu okesowi. Im kr6tszy jest ten ok..es.
tym dokladniejsza prognoza. Ze wzgtgdu na horyzont cznsowy prcgnozy alzieli sie
na rzy Srupy:

l)prognozy k6tkoterminowe, obejmujqce okres od 3 do 6 miesigcy;
2)prognozy Srednioterminowe, obejmuj4ce okes do 2 3lat;
3) prognozy dlugorerminowe, obejmuj.lce okesy dtuzsze niz 3 tata.

Wszystkie metody sluzqce prognozowaniu moina uj4a w trzy grupy: metod]
jakoSciowe, metody ekstrapolacyjne oraz metody pzyczynowo_skulkowe. Opisze_
my skr6towo najpopularniejsze metody. Dokladna klasyfikacja metod prognozo\,r'a
tua zostala przedstawiona nt rysunku 5.12.

5.4.1
Metody iakosciowe
Grutr)a metod jalo(ciowych r6tnj sjg od pozostalych tym, Ze opiera sig na indywi-
dualnych opiniach. do(wiadczeniach i wiedzy. Do metod jat(oftiowych zalicza si€
m.rn. metod€ opinii ekspen6w, metodg anabgii historycznej, metodg scenariusz;
oraz metodg delfick4.

METoDA oprNrr EKSPERT6M Metoda ta polega na uzgadnianiu w drudzc
dysL'usji przewidywafi specjalisrdw w badanym zakesie. W sklad grupy specjati
st6w wchodzi szeroka ich reprezentacja ze wszystkich dziedzin dzialalnosci Drzed_
ci lbirr : lwx. r / ) l i  markeringu. produkLj i .  handtu Ure,t  f inan<ow Oninie et{nen.\ .
bud,,o.zg.to. ig zmienia,E q wynrku , , l rzymania dodirr to$ych Janlch ,kazr,1.1
cych badany problem z rdznych punkr6w widzenia, np. s4 to dane o rozwoiu okej lonego , ,Jrwi.kd. dane u,, ]  ckane od kon(umentL;w bqLtz konkurenrou. Organizur,-
rz) badrnrc , / rpeunrai{  nieateinosc ek,perry, ,  indyuidudtnyth. formutuj4 oprr ic
iloiciowo oraz przedsrawiaj4 do dyskusji argumenracje eksperr{iw uzasadniaj4!,e
ich pogt+ty.

Metoda opinii eksperr6w jesr obecnie jedn4 z najczgsciej srosowanych me
tod prognozowania w kajach wysoko rozwinigtych, zwlaszcza w zakresie wyro
b6w konsumpcyjnych i uslug. R6wniez w polsce metoda ta jest dosi czesfo .sto
\o!runa m.in.  $ dzred,, inie Ao\podffU i)wnoicioqej.  przyu;d ) .2 purw;r l ld lF
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MET0DA DELFTCKA, Jak juZ wspornniano w rozalziale 4, stuZy ona gl6wnie do
opracowyv/ania prognoz i opiera sig na koiektymej wiedzy i doswiadcz€niu spe-
cjalist6w-narikowcdw w danej dziedzinie. Dodajmy, ze metoda ta byla stosowana
m.in. do przewidywania popytu na nowy produkt or z wielkosci splzedazy na naj-
blitsze 5 lat.

5.4.2
Metody ekstrapolacyjne
Istotq metod ekshapolacyjnych jest ilosciowe,,pnedluZenie,' dotychczasowych ten-
dencji na pewien okes. Metody ie sq efektywne rr prcgtozowaniu k6tkookeso
wym. Aby metody ie mogly byd zastosowane, naleiy spelnid hzy warunki. po
pierwsze, muszq byd dostgpne wiarygodne dane o rczwoju badanego zjawiska
w Fzeszlodci. Po d{ugie, warunki ksztaltowalria sig danego zjawiska w Fzyszlodci
powimy byd podobhe jak w przeszlo<ci. Merody ekstrapolacyjne majq niewielkie
mozliwo6ci zwlaszcza w pflewidywaniu punkt6w zwrotnych, w kt6rych tempo
wzrostu lub spadku gwaltownie sig zmienia (rysunek 5.13). Na plzyklad zastoso-
wanie metod ekstrapolacyjnych do prognozowania wielkosci spzedazy w okesach
7112, Tr-Ta, Ts-76 oraz ?-7s daje dobre wyniki. Rezulraty ie mogq sie okazad fa!
szywe, gdy wymieniorc okresy przedluiy si? odpowiednio o odcinki czasu ?,_f1,
T"-7, oraz Tu-T-. Metody ekstrapolacyjne sprawdzaj4 sie. gdy okeslone zjawisko
rozwija sig w wa$nkach stabilnych. po fzecie, musi byd mozliwe okreflenie spo_
sobu ksztalto,\rania sig danego zjawiska w Fzeszlosci. Jezeli wystgpujq w nim
w wigkszoSci elementy przypadkowe, to bardzo tudno jest okrcdlid spos6b ksztal-
towada si9 zjawiska w przyszlosci. Podstawowe wzorce ksztaltowania si9 zmian.

Rysunet< 5,13
Standardowe Fosiad kr2ywsl rpzeda:y produtiiu

T6
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cysunet 5.15
Cn€ry tunkcie charaKeryzulQce anatirowans trendy

Funkcja liniawa jest najczgfciej spotykan4 funkcj4 sluz4cq do elctrapolacji
trendu. Charakleryzuje ona staly kierudek rozwoju prognozowanego zjawiska za
pomocq r6wnania linii prosteji

gdziei

(s.9)

, - wsp6lczyrmik kierunkowy prostej,
a - rzgdna pudktu przecigcia z osiq y,
) - prognozowana wielkosi,
t - zmieffn niezaleina.

Parametr d wskazuje na stan prognozowanego zjawiska w okesie wyjscio
r"ym (t= 0), a parametr , jest wspdlczynnikiem stalych przyrostdw w jednostce
czasu. Dzieki analizie regresji parametry d i, sq dobierane talq ze minimalizuia
bl4d dopasowania prostej do wynikdw pomjar6w. Minimatny blqd wysrgpuje dzig't i
zastosowaniu metody najmniejszych kwadrat6w w postaci dw6ch mwnald:

b) lunkcja wyktadnicza

c) funkcja wykiadnicza
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W przykladzie 5.3 pokazano, jak mozna wykorzystaa rcrdencjp o ch.fi*ter7c
liniowym do opracowania prognozy sprzedazy kyszraldw

ANALIZA wArrAN SEZONO$.!'CH. Wiele zjawisk rynkowych. zwlaszcril
sprzedaz, popyt i zapas), znieDia siF okesowo w cyklach rocznym. kwartalnyn.
miesigcznyn. a nawet tygodniowyn i dziennym. Co pewien czas zmiany sezono
we powod Jq spigfzenie pracy i zaburzenia w obstudze k1ient6w, rransporcie, han
dh, slelowaniu zapasami- Prognozowanie i znajono(6 wahari sezonowych pozu,a
lajq na rozladowanie zaburzei. Jesl wiele metod wyodrgbniania waha6 sezoDo.
wych. Najwigksze zastosowanie majq dwie lnetody: Srcdniej ruchomel
jwskaznik6w laicucholvych. Zadaniem wiekszo(ci metod jest okreslenie trendu
rozwojowego. Metody te srosuje si9 w zalezno(ci od rodzaj trendu 0iniowy lub
nielini(]wy) oraz typu wahafi sezonowych - addytywnych hqdz l1luttiptikan\\
nych. N.r przyklad metoda (rcdDiej ruchomei (rbsohtnl) jest stosowana w6wczr.
gdy zebrnne clanc chnrakteryzuje lrend Iiniowy. { wahanir sezonowe sq addytywnr
o slaicj anrplitudzic.

Przyklad 5.4

ZAK{.ADY AZOTOWE ,,ANWIL" S.A. WTOCI.AWEK

WykorzystulEc dane o w elko6c kwarla nel sprzedazy satelry amonowei, opra-
cowano najbardzej prawdopodobnq we.sjQ prognozy dta czterech ko ejnych kwaria
low Oszacowany model w 88,4% wyjasnia rzeczywste ksziattowante siQ wie ko6c
sprzedazy salelry w poszczegdlnych kwadalach trzech lal stanowiqcych podslawg
prognozy. DotychczasowE lendenctp dobrze optsuie nasl?pujqce r6wnanie:

Y1= 62,93 + 2.679t + 12,17W| + 59,.14W' _ 64,94Wx,

gdzie:
Y, wielkosi sprzedazy w okrese I
t  zrnennaczasowaowa osciach od i= 1 da I  kwarlaiuperwszegoro-

ku do l= 12 d a tV kwa(aiu tfzecego roku,
1.44 - zmienne zero-jedynkowe !mo2lwiajEce ocenQ etektu sezonowosc

spftedazy.

Na podstawle uzyskanych ocen parameirdw ob|czono prognozowane wie ko
Sc sppeda2y d a poszczeg6lnych kwartal6w Obticzono le2 Srednie btedy absotutne
r*edy wzglgdne dla kazdego kwariatu prognozowanej spzeda2y.

Z r d d I o: A Ba ck , M Snede\ Ptognoa spzeda2! Wrcbow ZAW we Wtoctawku, dodatek do a
ponu spoEqdzorego przez nsrytut Ustug r,,rarkelingowych EUFOTEST w cdadsku na zecerieZAW

3 1 0



l L e

'?661e[tozrM 9l z ,erodsodz..zu :o|p9Jz

-qcqslorn)i ̂ 9uund
6qz3rt 9iz$t6r/,^z zEro arnurulse4ur M nlEr) u^zsEu,v\ 9elsolseMu|ez c6lM elaou
-Etsod-tHC Djsjod lersrzp lsaf ualer)i uruer Psrodlln)l nl U uraluepz blrepodsob
?,1s afni\opnqpo lEr)i ft9u 'aael at^ tHC €[sPUr srr]Mou€^/\6 nfEll oDou
-pp z turlul ceurotut tuePuatEw I rluP)iqgrd z )iodsezd eqzer -,\ gcge)lzsellu 06
€letp Eule^ nzopo Euo als aruels ultuez 'fstugszcM n)lor Pd Eu blbtP/\^nzc^M Elsao
-€r tzpor.lcpEu nfeq uJirgt! ̂  'o6ot z A^ €lds otqos bl€pz ol€uo)isop ^urru 060l arM
-orozpauaur a? 'Eprar^r.l 'sredfrn)] y,t u 'q^4v | 6dornf Eu lHc ,'\ulero(1e6 rouarlo
'''tHc )let pets louei opnqzor le] €u aru €lP 'o)q^zs alur/\9r l) '4sozd Ezu€lsop elc
-usrnluo) ]et o! e[ €ld scstod ̂ ?nleplzp 'P]PlMs s)ilblsz ooazsPplEu op rup z ,1
5) Isazrd ?Izcrelsop 97oru €z 'ur^l 6rs ececlrczs '7HO €uru qsraun)

lHO

9'9 pepl^zrd

^\quoldu{s qr.{uzcrj.{rods Xuuoj /rA\oluftrzrd b8ou.t {^\efqo eusezc^A aulol^\z ,{l
-{und toEpr^\ezrd e?Ft t'lrtolzs,(zrd arbz.trlop llso!u^\ els!.t oclrfezrft?ls,{^\ ttu
-3trtr,{,\\ cler' zod Arq^lstqo a{upr' oI\JesqO tlslrAolz o8aulr.4\ozou8ord rttle,^\lfqo r(I

{usazr^\ bs al {u{zr.{zrd qrtlpsd{zrd nler^\ ,\A Lu,{zslolu?irla] .lsczt .{{ bzPoqttz
qnl rJlolzsezrd ̂\,{lEts^\od argll'^uIzr,{zrd.tupartod qnl etuportodzeq afo^\s Pur

)s \elz qr{uE.rozouSord pqozs13r11',!\gNo.LdN^S HlrNsszJA{ v(|oJ,gw

'auur r rlsafar alepou'(ol.ti,{^{-ar3!fa^\ Spolotu) euz1),{llatuouole
,(potatu '(ruleuoJ?q) rrglrrotdrutrs qr,{usoz.^\ epo}3lu ats alnsols qc{^\ollnls-o,,Aou

,{z.,(zrd potour qrElupr ld ir.iollalM ts€^\oToutr)rd P rLutu trzparul r.tou?alez fau

FuofrlunJ €rw,a\opnqz zpro u?Lruz tl.l ?lun^dornzso qnl ruerurod epdSlst:u ! Isr^\
ulz ut'z.tr^d qrtrulotsl Eluatuqarpof,1A !8eur,{^\ q.,(^{oltqs_o^\ou,(2.{zrd po}eu

erup.{\osolsgz s!2. zlu qr,{uur lu,&.,tzrd) q.{uurluz DttDl lozr,(,\\zez n^\.{d/$ o3
-srupergod qnJ o8lrupertodzoq tuo|Jlul^\ ts!ftBrlnzor fue-!\,{praazrd q3fu911,t\'ru

rlepolu lsBuoleu ts e^{o)0nls-o.&ou,&r,{zrd,(pole1^,1 r:r;olzsaz:d rueuaznlpezrd
eEpiq t)olzs,{ad e? 'o1 ol,q qr,{uf,{rLoders{a polaru rueFazolez u,0^o^\P.lspod

eA ollnls-or{rouAzcfizrd ^poleuu
e't'9

'n)l{\?lrotjl[ e^\ ..']I/ANV" e^\olozv IppI{pZ zazrd faut^\olnpod [a^,\ouotuE {4el?s
,{z?pezrds ,{zooSord rfsre,r fauqopodop^\Erd lelzprBqfeu 11. q.,{ulpu?^1l q slDlo ^\
e,rouozes ,{uerurz erup6fz.trn lepour i 9 erzpell,{zrd ,rT true,lotuezerdzz



w przypadkach, gdy obserwuje si9 pojedyncz4 przyczyng albo gdy objawy odnoszq
sig do jednego przedsiqbiorstwa.

Ilushacj4 takiego przypadku jest przyktad 5.5, w kt6rym szelbwie fnmy, na
podstawie specyllcznych symptom6w, z p6lrocznym wyprzealzeniem podjgli waznq
decyzjg o wejsciu na rynek polski.

Najczgsciej obserwuje sii zespol\ symptowj$,. kt6re tworzq ogdlne warunki
ksztaltowania sig prognozowanego zjawiska. Departament Hanallu Standw Ziedno
czonych gromadzi i raz na miesiqc publikuje dane dorycz4ce okolo 40 r6Znych zda-
rzeii i fald6w. kt6re stanowi4 lub mogq stanowi6 wczesne symptomy dla calej go-
spodarki. Do takich wczesnych symptom6w zaliczono np. Sredniotygorlniowy czas
pracy w przemysle, nowe zam6wienia w pzemysle d6br konsumpcyjnych, nowe
zezwolenia budowlane, ceny material6w przemyslowych, ceny gieldowe. Oto kjlka
innych przyklad6w symptom6w wczesnego ostrzegania:

. w prognozowanlu rozwoju technologii Iotnjczej wczesnym symptomem po-
ziom szybko(ci samolot6w cywitnych jest szybkosd samotot6w woisko-
wych:

. zmiany zawartoSci i liczby otrzymywanych otert niewi4ZEcych sq wczes
nym symptomem zmian wanrnk6w na rynkacb;

. liczba urodzef jest wczesnym symplomem zmian potrzeb w zakresie zaftiw-
no produkcji iywnoSci dla niemowlqt i dzieci, jak i edukacji mtodziezy;

. zmiany wielkoSci przecietnych dochod6w oraz poziomu oszczgdnosci rq
wczesnym sympromem zmran popytu na takie produkty konsumpcy.jne
rrwalego uzy&u. jak samochody, telewizory pralki.

Negatywn4 stron4 metody wczesnych symptom6w jest to, Ze niekt6re sympto-
my s4 sygnatami lahzywymi lub nieokreSloDymi, np. czgii symptom6w ,,sygna]i-
zuje" nadej(cie punkr6w zwrornych. kt6re nigdy nie nastqpiq.

Jednym z najpopularniejszych, kompleksowych wskaznik6w wczesneeo
o\trTepania ie\r  lndek, Si ly Nab)wc,/ct  rB yinp puser lnJer;  coroc,,nie nubt iku-
w3n) pr, ,ez c, ,a.oni,mo . .Sale. ajrJ V.rrkel ing \ , ldnuternena w Stanach Ziednnc,,r-
n)(h. Indek. ren obeimuje ocen] /mi:rn /aluJnier id,  doch,dou lu, ln. ,sci  orrz
sprzedazy detalicznej, dajqc w 1en spos6b kornpleksowy szacunek popytu w nxa_
stach. regionach lub specyficznych miejscach. lakich jak rejony miejskjej kolei
podziemnej.

iVIEToDA wEJScrE-wyJScrD. Meroda ra jest rzadko uzywana w badaniach
marketingowych. Opiera sig na bilansach przeplyw6w towardw i material6w dL)
produkcji w ramach jednej gatgzi i migdzy poszczegdlnymi galgziami przemys+u,
np. w Stanach Zjednoczonych sporzqdza si9 tablice przeplywdw migdzygatgzio
wych dla 496 gal9zi przemystowych.

. 
Tablice przeplyw6w migdzygalgziowych sq uzywane gtdwDie do prognozowa_

nia og6lnogospodarczego, chociaz mogE byi stosowane na szczeblu Drzedsie,
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ZloZone modele regresji pozwalaj4 na okrcSlenie przyczynowo-skutkowej
wsp6lzaleznosci migdzy zmienn4 prognozowan{ } a kilkoma zmienn}.rni niezalez-
nymi, w&fr ktdrych jal(o zmieDna moZe wystppowai r6wnieZ czas. Zozony model
regresJi mozna og6lnie zapisa6 w postaci r6wnanu:

! = a + 4 r + b { 2 + . . . + b l t n . (s.13)

ZloZone modele regresji psyczynowo-skutkowej sq uiywane do prognozowa-
nia zar6wno produkt6w przemyslowych (inwesrycyjnych), jak i d6b. konsumpcyj-
nych. Przyklad 5.6 ilustruje jednq z rakich sytuacji.

W celu oszacowania paramet6w stosuje si? zwykle metodg najmnjejszych
kwadrat6w Do najczgsciej prognozowanych zmiennych zalicza sig wielkosd sprze-
da,ty, potencjalnq chlonnoSi rynku oraz udzial w spftedd2y na danym rynku.
Zmiennymi niezaleZnymi s4 czpsto ceny wlasne i konkurencyjne, reklamq dochody
(zyski) oraz czas. Modele re$esji ilustrujqjedynie zwiqzki migdzy zmiennymi. In-
terFelacje przyczynowe s{ natomiast fomulowane Wez badacza na podstawie
rdznych danych.
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6 .1 .1
Znaczenie prezentacii
w procesie badania marketingowego
Prezentacja wynik6w badania stanowi iormalnie si6dmy i ostatni etap kazdego ba
dania marketingowego. Jak ro p6Uniej bliiej przedsrawjmy, badacz nie kofczy na
lym swoJej pracy zwiqzMej z danym badaniem. przygototuj4c raport, naleZy za
czqa od tego, co bylo zrobione na pocz4tku prccesu baalania, czyli od sformulowa-
nego problemu badawczego, nast€pnie trzeba opisai podejscie do badania, opraco-
uany prqekr badanir  ru lym ,/$la. lczr l is le pok/ebnych inlorma.j i r .  przebree
zbierania ddnych w terenie oraz wyniki analiz tych danycb.

Raport i jego prezentacja sqjednym z najwazniejszych erap6w kaidego bada
nia ma.rketingowego z naslgpujqcych powod6wr:

. prezentacja (rapon) jest laktycznym i materialnym produktem prac badaw,
czych - po zakoficzeniu badania i podjgciu decyzji przez kierownictwo Do
zostaje niewiele innych poza rapo em dokument6w potwierdzajqcych prze
prowadzone badanie, raport jest wjec zapisem histodi wykonanej pracy ba,
dawczej:

. podejnrowane poez kiercwniclwo decyzje s4 w duZej cz9(ci lub calkowicie
cletennino\ir'ane przez rapon ijego prezentacjg _ nawet gdy pierwszych sze(a
e1ap6w badania byto przeprowadzonych bez zarzuru, zaniedbanie si6dmeso.
ostarnie8n erapu lnacznie lub caltoq icie obniza wano.( Laieeo badania:

. ziTw).zuj krerownicrwo tls markelrngu oceniir przeprowadzlone brJanre nu
poosrawte przeczytanego raportu i wysluchanej prezentacji ustnej;

. decyzja kierownictwa o podjgciu badarl ma*etidgowych w przyszlo(ci lub
o zleceniu tych badai firmie badawczej zalezy w znaczDym stopniu od
praktycznej przydatnosci zaprezenrowanego raportu.

Na rysunku 6.1 przedstawiono proces przygotowania i prezentacji wynik6w
badania marketingowego. Przygotowywanie prezentacji powinno sig zaczyraa
-Jak wczeSniej wspomnieliSmy - juz w pierwszych etapach badania_ Samo sra-
tystyczne podsumowanie rezultat6w badania.jesr b}gdem. Badacz powinien zaDre
/enlowrd ulniki  tal , .  ,by moina hl to be,,posrednid je ui l r  w pr;(e. ie podejmo
wania decyzji. We wlaftiwych miejscach powinny sig znaleZt wnioski i zalecenia
dla decydetu6w. Zalecenia powinny byi moZliwe do zrealizowania. hzed napisa-
nien raportu badacz powinien przedysl-utowai z gt<iwnymi decydentami otrzyma,
ne z analiz wyniki, wnioski i zalecenia. Te dyskusje i konsuttacje dajq pewnosi, ze
przygolowany raport zaspokoi porrzeby zleceniodawcy i zostanie przez niego osta
tecznie zaakceptowany. W ramach tej dyskusji naleZy tatze ustalii datg do;hrcze
nia raponu i sposrlb jego prezenracji.

' Poi N.K. Malhotra, jw, s. 739.
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Caly proces badania marketingowego powinien byi podsumowany w jednym
raporcie pisemiym lub w kilku raportach przeznaczonych dla konkretnych odbior
c6w Prezentacja ustna rapo(u stanowi prawie zawsze jego uzupelnienie. Klient po-
winien miei tez prawo do przecz'1ania raportu przed jego ustnym zaprezentowa
niem. Takie postepowanie ulatwia badaczowi okeslenie taktyki dalszego postqpo
wania. Badacz powinien pomrJc decydentowi nie tylko w zrozumiedu wynik6w
badania, lecz teZ w zastosow.niu wynikdw w praktyce i podjgciu dalszych badai.

6 . 1 .2
Prezentacia pisemna
GkiwnE formq prezentacji pisemnej jest raport. Zanim pzyst4pi sip dojego pisania.
naleZy dokladnie przemysleC preferencje i potzebyjego odbiorcy. Malo.iest takjch
badaczy, ktdrzy potrafiq od razu napisai raport zgodnie z wymaganiami. Zaczyna
si9 wigc od jego zaplanowania i naszkicowania, a nasrgpnie stopniowo sig go ,,wy-
gladza" i uzupelnia tekst. W trakcie pisania raportu badacz zwruca uwagg na dwie
zeczy: dostosowanie tresci do odbiorcy onz uklad tresci ftportu.

DOSTOSOWANTE TRESCI DO ODRTORCY. Raport jest dostarczany w miarg
mozliwo(ci tym decydentom, ktdEy brali udzial w projeklowaniu badania. Dzigki
temu raport bgdzie dla nich bardziej zrozumialy. Dobry raport koncentruje si9 nu
decyzji i pomaga w jej podjgciu. Tymczasem niekr6rzy badacze s4 bardziej zainle
resowani problemem badawczym i metodologiqjego rozwiqzania. powoduje to Dra
tq czytelno(C raport6w i postgpujqcy spadek etektywno(ci pracy badawczej. Ab)
tego uniknqd, nalezy przestrzegad kilku zasad.

Eliminacja zbltecznjch szczeg6l6$' metodlcznlcr,. Badacze wykazujq (en-
dencje do przekonywania decydentdw o doskonalo(ci i fachowosci prowadzone!:o
b.rdanix.  Obirqir  s, f  to l lm.7e dy.kui je i  reksly sq przet.dowane ztyre.zny,,rr
szczeg6lami metodycznymi, kt6re decydent6w nie interesujE. Dzialy badawcze po
winnyjednak Sromadzii te szczeg6ly, aby w przysztodci wyjasnia wszelkie powsta-
le wqtpliwoici.

Dostosowanie teminologii do slourniku odbiorcri)r. Decydent nie jest specia-
listq od badai marketiDgowych i dlatego rerminologia raportu jest dostosowana do
jego percepcji. Terminy, takiejak ,,skala interwalowa", 'kwadrar tl]cir'iski", ..poziom
ufnosci" czy ,,rozklad asymetryczny" mog4 mu byi obce lub dawno przez niego za
pomniane. Jezeli w raporcie niezbgdnejest uZycie trudnej teminologii, to nalezyjq
opatrzyi kr6&im wprowadzeniem lub wyjasnieniem. Spos6b i dokladnosd wyja
Snienia zaleZe od wyksztalcenia. wykonywanego zawodu i innych cech konlcetne-
go odbiorcy.

Pisa ic w prestgpq)m srylr. Czytanie raportu powinno byd dla decyalenta za-
jpciem interesujqcym. Badacz musi wipc kilkakotnie kryrycznie opracowywaa

3 1 8
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Odmianq wykres6w slupkowych jesr /?irtugldni stuzqcy do itustracji czgstosci
wzglgdnych lub skumulowanych. Moze byi uzywany zamieffie z wykresami linio-
wymi. Sklada sig z pionowych lub poziomych stupk6w odzwierciedlajqcych
wzglgdne r6znice struktury, zmiany st ukturalne w czasie omz wielko(ci wzglgdne
lub bezwzglgdne. Zaletq histogramu jesr ro, ze suma wielkosci nie musi sig r6wnaa
1007,. Dlatego hjstogramy s4 czpsto uZywane do ilustracji wynik6w analiz danych
uzyskanych z pomiaru nominalDego.

Rysufek 6.3
Ksztaftowanie sie stuchalno6ci Radia cdaisk na wiosne i na jesieni 1993 r.

In.g

3 jesieri 1993 r

0  5 1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0
Stuchacze Radia Gdadsk (w %)

Rysunek 6.3 ilustruje zastosowanie histognmu do ukazania bezwzglgdnych
r6Znic ksztaltowania sig dobowej sluchalnosci rozgto(ni radiowej Radio cdansk
w godzinach 600 12110.

ll)kresy kobwe s4 zazwyczaj podzielone na kilka cze(ci odzwierciedlajqcych
dziaty lub silxkturg badanego zjawiska, dajEce w surnie 100E (rysunek 6.4). Kolo
dzieli sie na czlSci o powierzchniach proporcjonalnych do rzeczywisrych udziatd$
w danej calotui. Wykesy kolowe nie nadaj4 sig do ilusrroq,ania zmian wsp6tzalez
nosci w czasie lub relacji wsrdd kilku zmiennych_ Ze wzglgd6w prakrycznych za
leca si9. by kola nie dzielii na wiecej niz 8 czg(cj, chyba Ze zasrosuje sie rozwiq
zanie pokazane na rysunL-u 6.4a. W celu zwigkszenia efektu wjzualnego wykres ko
lowy mo2e mief ksztah splaszczonego kola lub elipsy.
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W)'krcsr linio$e stosuje sig w6wczas. gdy dane odzwierciedlaj4 dtugi okes
rozwoju konkretnego zjawiska. na tym samym wykesie por6wnuje si9 kilka 7ja
wisk, zalezy nam na dynamicznym ukazaniu danego problemr oraz gdy wykres za
wiera prognozg lub szacunek. Jezeli na wykresie liniowym znajduje sig kilka lirii
odzwierciedlajqcych r6zne zjawiska lub r6zne grupy konsumentdw. to kazda z lirii
powinna si9 wyraznie wyr62niai. W tym celu nozna zastosowaa r6zne kolor!.
r6zne rodzaje Iinii (przerywane, pogrubione itp.) lub specjalne oznaczenia graficz
ne, jak pokazano na rysunku 6.5.

nysuner 6.5
Spozycie mleka na 1 osobe w Polsce w poszczeg6lnych miesiqcach 1990 roku
w ro:nych gospodarstwach domowych

- gospodarsNa

oosoodarstwa
emeryrow rrenc srow

. oosoodarstwa+ 
iracownrczo-cntopsrLe

. gospodarstwa
pracownrcze

|  ] |  |  t v  v  v t  v t  v  tx  x  x r  x l
Miesqc

Poza on6wioryDi foflnami graficzDego prczenlow ia wynikriw bid nia sto
suje sie wiele inrych, z kt6rych nale2y wymierii przede wszyslkim xlkr.srr xd/
.!rul)lrr. charakteryzuj.lce rozwoj kilku wielko(ci w czasie we wzajenmych, zrnie
niajqcych si9 z okesu,D okres relacjach. Czgsto tez korysla sie z w)kres6u ol)
fttzko\t|ch (piktosratn6lrJ ilustrujqcych gldwnie shukturp danego zjawiska zr
pomoc4 matych obrazkdw hb symboli. Nie odzwierciedlaj4 one jednrt okre(lo
nych wielkosci dokladnie i dhtego wymagaj4 umieszczenia daDych liczbowych n.r
wykresie. llustruje to rysunek 6.6, na kt6rym przedstawiono zmiany struktury po
pulacji rolnik6w na (wiecje w latach 1950-2025 w podziale na lTaje wysoko roz
winigte i rozwijaj4ce sig.

Jak m6wi povekadlo, obraz (rysunek) wart jest tysiqca sl6w. Chyba najbar
dziej odnosi sig ono do mozliwoici wykoflystania w badaniach marketingowych
mdp eeogrartcznycll i innych ntap. Map uzywa sig do prezentowania pozycji pro-
duktu na rynku, zobrrzowania wzglednei lokdlizacji oraz wielu innych danych. Ko
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Rvsunek 6.7
Samochocly osobowe zarei$trowane na 1000 os6b w 1999 loku

21 6dt a: McD R@4& Stotrtrcu,' por*t ?roq cus, w$hs 2qJ0, r, 333,

tN,fi'"brtl tryi,"il'll

,*ru(- 7-
Produkcja 3amochod6w Gobowych w Polsce

Stan na dzied 31 xll

POLSKA

w
---]u

140 180 220 260 300 34062t.

w lalach 1995-1999
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rabrica 6"2
Og6lna stsuktura raponu

rapolt i czemu slu.24 jego poszczeg6lne czgsci. We rvprowadzeniu nalezy r6wniez
podad cel i problem badawczy, kt6rcgo rozwiqzanie umozliwi podjgcie decyzji. Po
drugie, w czgsci wstgpnej naleiy opisad spos6b przeplowadzenia badania i jego tlo.
Po Ezecie, czgS6 wstgpna zawiera opis struktury mporhr.

Wstgpna czgsc laportu sklada sip z nastgpujqpych element6w:

. strony tytulowej zawieraiecej datp napisania raportu, nazwiska badacza lub
badaczy, tytul laportu, informacjg, dla kogo jest przeznaczony, stopied jaw-
nosci oraz nalladi

. spisu tuesci zawiemiqcegoi tyhrly poszczeg6lnych czedci i ich element6w
skladowych, numery stron, tytuly tablic i rysunk6w, numery tablic i rysun-
k6w olaz listg zalqczoikdw;

. wstepu, kt6rego istotn4 (niekiedy najwatniejsz4 w catym raporcie) czescie
- poza podanymi juz elementami - jest sEeszczetrie wstgpne przeznaczo-
ne dla decydeDt6w, zawieraj4ce kwintesencjg przeptowadzonego badania;
decydenci czgsto czytaj4 tylko t9 czpsi rapoft.r.

TreSC gl6wna raportu jest zazwyczaj niejednolitym blokiem tekstowym. Jest
ona zwykle podzielona na kilka czgsci, co ulatwia czytaj4cemu przyswajaoie infor-
macji. Kryteria podzialu tretui na c?Qsci mogq byi r62De: mogq lo byi czq(ci pro-
blemowe albo wyznaczone przez pytania lub ich grupy w zastosowanym insbu-
mencie pomiarowym. Natur-alnym krytedum podzialu tresci jest proces badania.
Jest to kryterium powszechnie stosowane w pnktyce.
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VI. Wprowadzenie:
. definicja problemu badawczego
. podejscie do badania
. o$aniczenia i tnrdnosci

V . Pmjekt badania (zarys):
. rodzaj Plojeku
. lista pofzebnych informacji
. metody zbie@nia danych
. metody skalowania
. budowanie i iestowanie kwestionadusza
. projekt pr6by
a prace w ierene
Analiza danych:
. metodologia
. plan analizy danych
Wyniki badania
Szczeg6lowe wDioski i zalecenia
Z,i'4cznjJ(il
. insmunenty pomiarowe
. zestawienia statystyczne
. spisy i zestawienia

LIST PRZEWODM. W przypadku laportu wewnghznego jest on dostarczany
decydentom zazwyczaj jako zalqcznik, List przewodni opisuje krdtko rapoft, okeS-
la uprawnieoia do niego oraz podaje, klo ofiymal jego kopie. Kieruje takiE uwagg
odbiorcy na kluczowe elementy zal4czoDego raportu. Ponadto nadawca moze ofe-
rcwad przeprowadzenie dalszych badafi .

WsKAzdwKL Na zakoiczenie przedstawiamy kilka praktycznych wskaz6wek
d1a piszqcych raporr/. Uwagi oddoszq sig takie w duzej cz96ci do zasad usmej pre-
zentacji wlrtik6w badad ma*eti.rgowych.

. Uzywaj czasu terainiejszego i strony czynnej. Rezultaty pomiar6w i analiz
wyrazone w kalegodach ,,teraz" lub ,,obecnie" w''wofujq lepsze wrazenie.
Nie m6w: ,,Respondenci lubili p!6bowad...". DuZo lepiej jest powiedziea:
,,Ludzie lubiq pr6bowad...". Kierownicy wykoEystujq wyniki badad do po-
dejmowania decyzji biez4cych. Jeief rezultaty badarda nie sq aktualne, to
prczentowanie ich kierownictwn nie daje spodziewanych efekt6u

. Stosuj wlasciwe tytuly. Tytut typu: ,,Najwi9ksz4 korzydci4, jala daje badany
Fodukt, jest wygoda' jest bardziej intercsujQcy i wartosciowy dla kierow-
Dika nit tttut ,,Rezultaty analizy kozysci produktu".

+ D.S. Thll. D.L HawKns, jv, s- 763.
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UZYWANTE KoNspEKT6w. Konspekr (hdrdr&, jesr ro skr6towo jgta tre(6 te
matu hrb jego c7-9sci. Spozqdzony na kartkach papieru konspekl jest rozdawan\
sfuchaczom przed prezentacj4 ustn4. Konspekt pnekazuje sluchaczom dane w fbr-
mie prostej i zrozumialej. Oto elementy wystqpienia nadaj{ce sip do przekazu w tej
postaci:

. streszczenie lub szkic wypowiedzil

. podsumowanie wynik6w badanja;

. lablice oraz schenaty graficzne;

. definicje, specjalne terminy i akonimy;

. Iisty kluczowych punkt6w (zagadnied);

. wzory lub kopie uZytych instrument6w pomiarowych;

. kopie plansz lub innych Srodk6w wizualnych.

UZYWANIFT SRoDKow wtzu,\r-Nyctt. Srodki wizualne to plansze. konspekly.
slajdy, filmy. pr6bki, mapy, wykresy, wideotasmy, pokazy oraz inscenizacje. Dzieki
ich uzyciu mozna zwr6ci6 uwagF stuchacza na wazniejsze zagadnienia, pokazai to.
co trudno byloby wypowiedzjef. omz wprowadzia do prezentacjj wiEkszq r62no
rodnosa. Dzigki (rodkom wizualDym mozna w wigkszym stopniu kierowai uw gq
sluchaczy.

UTRZyMywANtE uw^ct slucttAczy. Prezenter moze nie(wiadomie rozprr,
szaC uwagp shrchaczy. np. szybko chodzqc po sali iub trzymajqc w rgku jakqS przy
padkow4 rzecz, patrz4c przez okno lub na sufit. Ruchy prezentera powinny bya n!
ruralne idostosowane do sytuacji. Kontakt wzrokowy ze sluchaczami wplywa ftiw-
niez na utlzymanie uwagi. Bardzo wainy jest glos plezentera - nie moze to byi
glos zbyt slaby, za glosny, za szybki. zbyt powolny lub monotonny.

Arsenal Srodk6w skupiajqcych uwage stuchaczy jest do(C duzy. Jednym z nich
jest czgste stosowanie pylafi w trakcie prezentacji. wla(ciwe uZycie glosu r6wniez
moZe skupii uwag9. Czesto slosowanym sposobem jest polecenie wykonania przez
sluchaczy drobnych zadai, ktdre urozmaicaj4 tok prezentacji. Innq rechnikqjesr po-
budzanie audybrium przez pyI^nia i odpowiedzi.

6.2
Metody kontroli badania
i oceny jego wynik6w
Przeprowadzenie badania i prezentacja jego wynik6w uZytkownikom nie oznacza
dla badacza zakofczenia pracy. Przy czym nie chodzi tu o rozpoczgcie pracy nad
projektem nastgpnego badania, ale o dalsze czynnosci zwi4zane z zakoiczonym ba-
daniem. NaleZy zwlaszcza kontrolowai badanie, dokladnie Sledzii etap zastosowa,
nia wynik6w badania w praktyce oraz oceniai elektywnoSa badania.
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Przyktad 6.1

Szybko rozwijajqco sie w oslalnich talach (ala dziewie6dzies qte) badania opi-
nii p!blicznejw Polsce wywolaly poirzebe oceny ich rzeletnosci, komplelnosci i do-
kladnoic. Zalo2ona w 1992 roku Sekcja Badan Opinti PIS jednym ze swych stalu-
lowych cel6w uczyn la ,,ustanowienie standard6w elyki i pratdyki zawodowei w dzie-
dzinie badad opinii i dbaio6i o lch przestrzeganie", a iednym z zadari -,,ocene
powadzonych badai i publikacje ich wynik6w,'. Wspomniana Sekcja pTS poddata
ocenie sondaZe opublikowane w listopadzie 1992 roku w 8 najwa2niejszych dzien-
nikach og6lnopolskich. W tym okresie ukazalo sig aZ 58 kornunikat6w z sonda2v
opinil publicznej. Ocena ooegala na sprawdzelru. czy zawierct one irtormacye,
ktdre sq wymagane w pzypadku prasowych sp€wozdai z sondazy, zgodnie z za-
leceniami lvligdzynarodowego Kodeksu Publikacji Wynik6w Sondazy Opinii pubticz-
nej Europejskiego Towarzystwa Badad Opinii i Rynku (ESOMAR). Chodzito o takte
informacie, iak:

. nazwa orcanizacj badawczej, kt6ra przeprowadzila sondaz, oraz ewentual
nego zleceniodawcy;

. okrcgenle pEebadanej poputacji;

. liczba os6b z pr6by, kt6re udzietity odpowiedzii

. okres (daty) zbierania danych w ter€ni6,

. u2yla motoda doboru pr6by, a w przypadku pr6by tosowoj - tak2e iczba
os6b z pr6by, kl6re Ldz.ehry odpou€ozi,

a meloda zbierania danych (np. wywiad osob sty, ankiota pocztowa, ankiela

. sformutowanio \r! kweslionariuszu p!,tad (od lego moZna odstqpiC, gdy kwe-
stionariusz ma poslad standadowq, znanE ju2 czl,,telnlkorn z popzednich
publikacji)i

. ods€tek odpowiedzi ,,nie wiem" (nate2y podad zwtaszcza tam, gdzie ma du-
2y wpb$/ na lnierpretacje wynikdw badania).

Okazalo sie, 2e najcz9sciej pomijanym rodzajem informacjij6st spos6b doboru
pr6by. AZ 45% komunikat6w nie okresla rodzaju pr6by, nazywajqc ja w najtepszym
razie'probq roprezenlacyjnq", a ni6 np- losowq czy kwotowq. W 31% przypadkdw
nie podano doktadnego terminu zebrania danych w terenie. W 29ol. komunikal6w
nie podano, ile os6b przebadano w sonda2u. Prawie nigdy nie uwzgtgdniono ticzby
os6b z pr6by, kl6re udzielit odpowiedzi, 28% komunikat6w nie podawalo procentu
odpowiodzi "nie wiem", chociaz b),ia lo informacja wa2na dta lnterpretacji wynik6w
badania. W 24% komunikat6\4 nie okreslono wyraznie poputacji badanej. W wiek-
szosci przypadk6w nie podawano te2 metod zbierania danych w terenie.

fu6dlo: A SLrek, ,Rzeczpaspalta w czobw@, ,,Aze.zpasporila, z 2s stycznja j9s3.
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Jako doradco kadry kierowniczej badacz ma wigksze mozliwosci wyjaSnienja
praktycznego znaczenia pzedstawionych wynik6w Jego rady s4 w6wczas uzupel-
nieniem wynik6w badania. Kierownictwo jest dobrze zorientowane w biezEcych
problemach dzialalnosci przedsipbiorstwa, a badacz moze dawa6 sugestre dotycza
ce szczeg6l6w zastosowania wynik6w badania w tej dzialalnofci. W ten sposdb ba
dacz minimalizuje prnwdopodobieistwo nieumiejgtnego wykonystania wynik6w.

l&o zaruylzriqcf b^(lncz moze aktywnie wptywa6 na korzystanie z wynikdw
badania w konketnej dzialalnosci. Jezeli wyniki badania s4 wykorzystywane
w konketnej dziatalnosci, to badacz ma wigkszq samodzielnoi6 i mozliwosa uZycia
wynil(6w badania zgodnie z wlasnymi przekonaniami. Jego aktywny wptyw na ko-
rzystanie z wynik6w badai w praktyce bardzo silnie oddzialuje nie tylko na dosko-
nnlenie wlasnych umiejgtno(ci, lecz takze na jdko(i badad i icb wplyw na wyniki
pracy catego przedsigbiorstwa. W rezultacie zdobywa on wipksze zaufanie nie tylko
kierownictwa, lecz takze innych wspdlpncownik6w

6.3
Etyczne aspekty badaf
W praktyce badaf marketingowych pojawiajq sig czgsto problemy natury etycznej.
Na przyklad trudno Llznaf za etyczne zdobywanie danych od respondent6w, kr6rzy
nie s4 sklonni do ich ujawnienia. Ingerowanie konkurent6w w przebieg ekspery-
mentu rdwniei jest dzialaniem nieetycznym. Podobnie jest z naruszaniem zasady
anoDimowosci re$pondenta. Te i wiele innych przyklad6w Swiadcz4 o tym, ie pr6-
by legislacji badad murketingowych byly uzasadnione. Przedmiotem ochrony praw-
nej jest pipC podstawowych grup: respondenci. klienci, linny badawcze, grupy spo-
leczne. badacze.

6.3.1
Ochrona prawna
Kodeksy postgpowdnia w badaniach Drarketingowych zostaly opracowane w wyni-
ku przeprowadzenia licznych badai. Zawane w kodeksach normy postgpowania nie
maj4 cech prawa bezwzglEdnie obowiqzujEcego, lecz zalecef. Kodeksy postgpowa-
nia badawczego rcguluj4 stosunki miedzy rakimi grupami uczestniczqcymi w bada-
niach markelingowych lub badaniach opinii publicznej, jak:

. grupy spoleczne i grupy interesu.

. respondenci,

. klienci bada,i marketingowych (zleceniodawcy),

. lilmy badawcze (zleceniobiorcy),

. osoby profesjonalnie wykonuiqce prace badawcze (b,ldacze).
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OCqRONA GRUP spOLECzNtCrr r cRUp TNTERESU. Naczelnq zasadq, kt6ra
musi byi prestrzegana w badaniach marketingowych, jest unikanie naduziwania
zaul-ania spoleczeistwa. W zwi4zku z tym nie wolno zar6wno inicjowa6 i Drowa_
&-iL:hadad. klorych ! \)njk i  wprouaJ,/dbby !r  blqd. ja_k iwytonl" iyuai qch *1
nik6w niezgodnie z VzyjgtyrLn zasadami etycznymi i moralnymi. Kodeks
MRS/'IMR-{6 podaje siedem Fzypadkdw, kt6rych szczeg6tnie nale2y unikai
w zwiEzku z bezposrednim lub posrednim udzialem w baalaniach ma.rketingowych:

I ) pnyjmowanie zam6wiei i reatizowanie badad, kr6rych celem jesr jedynie
zdobycie personalnych danych konlcetnej osoby na potrzeby sprzeczne
z celem badania:

2) kompilacja list, rejestr6w i bank6w danych alo ce16w pozabadawczvch
Inp. werbowania ktrenrdw tub gromad/enja tundus/) r .  .h;ba ze dol,onuje
sie tego wyl4cznie na podstawie Zr6del publikowanvch:

lrzbreranie intorm.r( j i .  krore mogtlb) byi  uZyre do ueenl czyjejkotwiek ur l
rygodnosci kedytowej, tub (wiadczenie podobnych ustug pod prerekstem
badania:

4) bezposrednie lub posrednie dzialania (wl4czajqc spos6b stawiania pyta6).
majqce na oelu ksztaltowanie opinii i postaw respondentdw w jakiejhlwiek

5) traklowanie respondenta lub innego Zr6dta informacji jako potencjalnego
kupca lub adresata l*lasnej promocji.

6) szpiegostwo przemyslowe, handlowe lub jakiekolwiek inne jego formy;
7)zbieranie informacji o dlugach pod pretekstem prowadzenitb;dania, 

'

Wspomniany kodeks i inne kodeksy nie uwzglgdniaj4 oczywijcie pozosralych
interesdw spolecznych - zwlaszcza tych o duzej skali moralnei. noz*iiana ob"c
nie n3.wiecie ndjno\r,za koncepc.jr marl\eringu - narkcting spolccznL , ,poteczn:t
odpowiedzialno(i przedsigbiorstwa) - zwraca uwage na takie antyhumanitame
rezxltaty dzialalnosci gospodarczej, jdk wytwarzanie szkodliwych dla zdrowia uzy
wek (papierosy, alkohol), produkowanie niszczycielskiej broni oraz zanieczyszczi
nie Srodowiska naruralnego. Spoleczna koDcepcja markelingu atrceptuje zysk
i zaspokojenie potrzeb jako cele g16wne, ale jednocze(nie odrzuca dziJalnosC an
tyhumanitam4. Czy w (wielle tej koncepcji badania marketingowe prowadzone dla
poducent6w broni, papieros6w tub atkoholi s4 eryczne? W przyktadzie 6.2 zilu
strowano jeden z rakich konrrowersyjnych przypadk6w

.. 
O:"lofo REspoNDENTdw. Ochona pftwna rcspondent6w obejmuje zapo

bieganie al(wizycji sprzedaZy pod pozorem badari martetingowyctr. ocLong prawa
jednostki do tajenrdcy osobistej i Zycia prywarnego or^z ochrong respondent6w
przed nadu;ycicmi 7e sFon) baJacz].

' Por. cod. al candud. MRS,{MR_{ O4rtet Resedch Society,rrndusnal Markerins Resedch
Asd'ation). London Lichneld 1988. s. 15.
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Prawo jednostki do tajemnic! osobistej. KaJ.dy ma prawo do dzielenia sig
/  innlmi osobrmi 'sor lni  m)\ lami.  odL,/ucirnx i  npinicmi u lakrcch Llut lc/qcy.h
swolego Zycia osobistego bez obawy, Ze wszystko to zostanie podane do Dublicznei
$r ldnmosci be/ jepo zgoJy. D.ne rabt ic) b. l  wskr lui . l .  ;e okoto je, tnej  ,  z,rrnel
respondent6w amerykafskich ma obawy, 2e badania iogerujq w ich Zycie prywah1e.
Poniewai badania marketingowe nie mogE Darusza6 prawa do tajenrnicy osobistej.
kazdy badacz musi uzyska6 nie wymuszonq lub wyrnuszonq zgoclg respondenta Da
udzial w badaniu. Zgoda nie wymuszona (tcc c(r,re,') oznaczir, Ze responLjent zga
d,/a , i f  Jubro$olnre uLl/ ie l ic oJpLl$ieJ4 q,, i r i  uu/ iJt  - .1.p.r1ln.n.,"  f rU 4.
obserwowanym bez Zadnej rzeczywistej tub wyimaginowanej presji.

Projektuje sigjednak takie bddania. w ramach kriirych zgodg respoodenra lr7v
skuje siF pod pewn.1 presjq(inJbnned consent). W tym pzypadku wysrarczy poin
formowad respondenta o potrzebie i sposobie przeprowadzenia poniaru z jego
udziatem. Czgsi kodeks6w badafi marketingowych i badai opinii publicznej wy
raZnie podkre(la prawo respondent6w do wycofirnia sig z badunia w kazdym nro
Inencir .  ZIoJnie , ,  tuurnlmi \  ni(h normJrnr nie wol jn,  tei  uzl$ i  iadn\(h lech.
nrk i  .postrb. iu mJiq().h na celu , / rn .rrnje tuh .UEeru$anie. ,7;  udzir l  r . r  pomnz..
Jesl  oboui l /kowy. l . rnrej i  jedndk lJkie mernd) zbrerani.r  J.rnyrh ,mcroJt prcjc l ,
cyjne, wywiady grupowe, metody odpowiedzi losowanych). kiedy respondenci nic
sq 1 nie mog:l by6 Swiadomi celu ponriaru, w przecjwnym razie osiEgniecie ceh b.r
dania bybby wqtpliwe.

W kontekicie problemu wymuszonej zgody respondenta prawo do zochowirniir
lAiernDicy jesl pEeciwstawiane prai'u ilo poszukiwania obiektlwnej pnt)dJ, kl()tt
r6wnie2 zyskuje akcepticjg spoleczn4. Rezultlly rzetel e przeprcwLrdzonych b!
dai (kwestionowunych ze wzglgd6w etycznych) cz€slo okuzuj4 sil bardzo uzytec7
ne ze spolecznego punklu widzenia, przyczyDiajqc sig np. do wyrworzeDia jep
v)(h. J. 's locor\r l ryJh Jo pl j t r , ,eh rc.pr lder lr  proJukrr lub rr . tugi .  erekrywnicj ,zcr
dystrybucji, skuteczniejszej rekJanry olaz usralenia wta(ciwei ceny. Dwa przeciw-
stawne prawa (prawo do zachowania tajenrnicy i prawo do poszukiwania obiekryw
rej prawdy) wymagaj4 dqZenia do kompromis6w w badaniach marketinqowvch.

Tabe tumpronu.oue po(tei i i ie ao bld,r . i  relxryr i , ,u ie kue.r ie zgoJy re.p.n
denta, wymaga natorniast przestvegania zasad anonimowodci i poufnosci. pomiar
anonimowt o/nac/x.  ie iJenlyf iLrcir  re.punJenlr  nie ien moi l isa i  ni IJ]  nie Je.t
przeproy\radzan . Poufnoii dantch oznacz . Ze wyniki pomiardw cech osobistych
respondent6w s:l znane jedynie nielicznej grupie badaczy, a rozpowszechnianie da
ny.h be,,  /god) re.pondenlcjq ie. l  zrbft ln ione

Ochrona lesponilentdw przed ailu,Jciami ze slron! baddczv. Naduzycia !e
polegaj4 przykladowo na: prowadzeniu zbyr dlugich wywiad6w, prowadzeniu zbvr
czg. l lJh pomisr6\ , ,  l lm \Jmlm re,pondenrem. nieula.ciuym rachowaniu sie tut-
nawet wyglqdzie osoby prowadz4cej pomiar bezposredni. W zwiqzku z lym ame
Dkrr i .Ue Biuro 7drlqdzar a i  Budietu opubt i lo\  ato w taTo ruku ogotni  pvepr.
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OCHRONA KLTENT6W BADN( MARxETrNGowycH (zlEcoNloDAwc6w).
Zgodnie z obowi.)zujEcymi zasadami kaida osoba zajmuj4ca sie prolesjonahie
dzialalnosci{ gospodarczqjest zobowiqzana do dbania o interesy klienta wv;ikaiace
/e uzajemn)ch lontakld$. Z letu ohosrqzku nic je.r  rounre;, ,uot iona ruma ha
dawcza. Na wzajemne konrakty mogq niekorzystnie wptyn46 takie nieetyczne dzia-
lania fimy, jak wykorzystywanie niewiedzy klienta. prowadzenje Diepotrzebnych
b l d a d . , / J l n r d n r x n r e  n i e s ) k $ a l i h k o q . r n ) . h  p r a c n $ n r k o $ .  n " n L . , , , n i e , r r r o n i m o i u _
ici klienta i poufnosci danych, prezenrowanie wprowadzajqcych w blqd raporrdw

Badacze sq do(wiadczonymi specialistami, co daje im przewagg nacl klienta
mi. Klienci. ze wzglgdu nn brak odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia. nie zawsze
mogq sprawdzi6, czy badacz zastosowal prawidklwe metody badanja. W takiej sv_
Iu cj i  is lnjeie poku.: ' , ro.ournir  $rLl tr$ych projekl ,rs haduqr, ,ych $ (etu sk;. ;_
nla czasu i zlnniejszenia koszt6w badania. przyktadem moze by6 uZycie pr6bnego
kwestionariusza bez wczeSniejszego przetestowanir.

Niewjedza klienta moie r6wniet sprzyjaa prowadzeniu niepotrzebnych badai.
zwtaszcza \\,tedy, kiedy wynjki sq iuz znane lub ekonomicznie niesprawdzalne.
Brak do(wiadczenia klienta moZe r6wnieZ spowoclowaa, 2e baclania bgrl4 prowa_
dzone przez badaczy o niskich kwalillkacjach, co oznacza nie tylko wzrost koszt6w
badaf, lecz tflkze ich pftedluianie i mniqjsz,l doktadno(6. Klient ma orawo dom _
r-ac 5ie . 'd h,rJJ.. , l  ,wir l tecl$ r .  ie pou..r f i  nn u,,hr, ,e /Jprniekr, ,wic i  przepro*u.tzr,
badanie z korzy(ci.l dla zleceniodrwcy.

.FirDra badawcza jest zobowiqz na clo przesuzegania zaslcly anonimowosci
sworch klient6w. Musi bya r6wnie2 przestregana zrsada pouthojci zebrarvch cla,
ntth.  OJ zfuJy kl ienr ir  zr le2) tei  ui i rw ienjc ,p, ,{ , ,buu bJJJI iJ.  re, f , , ILlenro\r
i innych stroD bior4cych udzial w b daniu. Zebrrne d.lne. wyniki ich anrlizy i in-
terpretacji,ofaz ostrteczne wnioski sq zazwyczaj wlasno(ciq kJienra. Jesr wigc oczy,
wiste. 2€ fi.ma bldawcza nie mote wynik6w bartania przikazywai konkurentori,i
klienta lub innemu kliertowi, nawet w6wczas, gdy nie jesl on konkurenten. Klient
powinien byi poiDfbrmowany o rynr, Ze dwa r6Z0e badania dla dw6ch lub wigcej
klient6w sq oparte na rej samej populacji badanej i na tej saDrej pr6bie.

Do nieerycznych dzialafi wobec klienra zalicza sig rdwniei irezentowanie rie,
kompletnych raporr6w, opracowini. przygotowanych rozmydnie w celu ukycia
niewygodnego prcblemu. prezenLowanie wynik6w badari wirowadzajqcych ich od-
biorcA w blqd oraz planowanje i prowadzenie badari w taki spos6b. aby osiqgn4a
spodziewane tub oczekiwane wyniki. Ten osrarni roazal Atgau popetnia sig n;eiieal
w celu uzasadnimia przyjCiej wczeSniej hipotezy lrb usprawiedtiwienia isrniej4ce_

il it*" Y*.ry. 
Niekiedy rvydki badai s4 prezenrowane w rdld spos6b, ze spra_

wlaj:] wrazenie bardziej dokladnych niz se przez:

.  uiycie .pecjal i . ryc,,nei  re.nulolot, i  urudniajEcei Uiento$ i  zro,,umenie luh
sle' l7eDe ulnrkow b.rJr i i .  a l f  qlsoluj4cei u niego \rrJ. ,enie Jokl idn,\c i

340



t6at z66 t

tne

066t

T8L yar \wa.H tcJlnf sc or p9r7

886t 986r rA6r
00t

009

z66t 066 | 986t t86t

ptK ^r locllezper.rordr tleEruazard pBflIzrd
g.g )j6uns^u

09e

ol'e :

089 5
*

o6e 6

'1,\9{lu
-d,{ rtgoupoS,ilEr^{ Suero nru r^lrpoum trl9Dl 'rurodEl rE,{DJazro o^\vrd etu
tuell) :r.toupeplop erua?€l^1 5.'tzpq tpap^\ls ,(peqetu .?oru oc .ntrodBr

3uero tu,,,r,{qerqo tcbfeu\rlzouerun ^\glru{^\ q.luleldulo)plu alcEluezaid
:ezslsord ,{poteul ge^\osotssz ,(z eN,{,r\ ,{pE sszrpod ,pbR ^\

nlpxd,{zrd lu,{zsro8ftu ^\ E 'eruqodol)ez .{t feluurlp&fttd eluorDl ?rzpp^!
-old^{ e?olu oa 'qa,{uzJ,{trtEuE poleu qa,(uepir,t\Ez .rup?saztd euE^\osotspz

:^{qunJ Zg ?!otre^\ ?epod ueur^{od z.Epeq .€tun] 
I op l]touppFlop nru

eqopz trztd:ttz(ae tezqal,{ eluazpr^l euqaz4odoru €ze^\ls .€}unJ g8!Ig
EIso$,(^{ n-Ior 886I ^\ ruqsf,q,&q n{u,& Eu ruInpord euor erupe4 e? !a ezp
--ler^,\ls du rrcloupsllop [ez$lar.!\ !ruezvr,{ €zrE^\}s oc .llr eru?I8bqo€z.ru



Rezultatem niskich kwalifikaLji badacza tub cetowo wprowadzajqcej w bi4d
dzialalnosci badawczej moze byi zaprezentowanie dw6ch rechnicznie poprawnie
sporz4fuonych wylTes6w jak na rysunku 6.8. Cdmy wyloes inlbrmuje o znacznym
spadku koszt6w sprzedazy jednostkowej w ci4gu szesciu lat, podczas gdy r6wno-
wazny wyLre. doln) \ )\ otuje $rr-/enie oJmienne.

OCHRONA FIRM BADAwczycrr (zLEcENroRIoRcdw). W slosunkach miedzv
hrmq bada$c,,q r Jej tlienrdini ,,ddr,/Jjq .i9 pr,,1p.rtlki. gdy je.r pofzebna ochron.r
firmy badawczej. NaleZq do nich np. sytuacje, gdy isrnieje potrzeba ochrony jntelek
tualnej wlasnosci fi.my i gdy klient wykorzysruje wyniki badania w spos6b nie-
etyczny.

Ochronie prawnej podlega.j.l rozwinigte i wynalezione przez tirmg badawcz4
metody badali. Stanowiq one wtasnosi intetektualnq firmy. przyklddami mogq bya
nowe hb udoskonalone formy i metody pomiarut nowe instrumenty pomiarowe.
nowe metody analizy. Klient nie noie udostepniai ich innym tirmom badawczym
i sam wykorzyslywa{ bez zgody w}a(ciciela. kt6ry je wynataz}.

Klient jest mordlnie zobowi4zany do wla(ciwego wykorzystaniu otrzymanych
od firmy badawczej rezultatdw badania. Czgsto sig zdarza, Ze wyk)rzystuje on te
wyDiki w swojej reklamie w spos6b nieuczciwy, znieksztalcajqcy rzeczywisty stan
fleczy I ltrzynoszqcy szkodp swoim konkurentom. W t kich sytuacjach czgsto
odjum spada na iinng badawczq. nieshsznie podejrzanq o znieksztalcanie rzeczywi
slosci i prezentacjq falszywych wynik6w bad,lnia.

OcuRoNA osdn pRoFEsJoNAt,NtIJ wyKoNUJ.\cycrJ plv\cE BADAwczE (uA_
DAczY). Zrr6wno w agencjach, jat i w dzialach badawczych przedsigbiorstw wy
ksztalcily sig z czasem okreilone spec.jalnosci badawcze,.irk np. dyrekror ds. bndari,
analityk. statystyk. kierownik badari terenowych. ankieter i prcwadzqcy wywiady.

Ludzie wykonuj4cy swoje zawody w rffmach bada6 s4 w wigkszodci czlonkanri
zrzeszed badawczych (w Wielkiej Brylanii udzial ten szacuje sie na ponad 90%).
Problemom odpowiedzialno(ci zawodowei b.rdrczy otaz warunkon1 ich czlonkostwir
w ,lzeszeniach stosunkowo duzo uwagi poiwiFcono w kodeksie MRS/MRA.

Kwalifrkacje os6b zaangaZowanych w badania m.rketingowe s4 co pewien
czas sprawdzane przez organizacje prolesjonalne. JeZeli kwalifikacje te sq niewy_
starczal4ce lub pojawia sig zbyt wiele skarg na pracF badacza, to zrzeszenie moZe
pozbawii go czlonhostwa lub nahzyi inn4 kdrg dyscyptinarnq. Takie same sankcje
mogq bya zastosowane w przypadku, gdy dar4 osobg podejrzewa sig o prowadze
nie bad,ui w sposdb nieprofesjonahy i nieetyczny, np. gdy w opinii zrzeszenia jesr
ona winna dyskredytacji tej organizacji tDbjej cztont6w. gdy byta sqdownie karana
i uwigziona, gdy naruszyla jakiekolwiek normy kodeksu posrgpowania w zahesie
badari marketingowych. Cbronione sq tez prawa autorskie badaczy dotyczqce nie
publikowanych prac, rapordw czy tei opracowanycb propozycji baclawczych.

Wszelkie blgdy popetniane \'r' rrakcie badafi obciEzajq rylko i wylqcznie osobl
je przeprowadzaj4ce. W praktyce nie ma badad idealnych i bezbt9dnych. ale ctbanic

342



tne

't861 
iirt.res.a ?us!r.^tv ro Flmofi i{,rrarr{ trrrt oW rl tt?ttv s.ti1L1\'.t^r. O0; : 

"t"t

.l 
a s Irnupr ,916l 

,,3uno+el\tlo punot
'iQltDA ro 4ttw 1,tDN uots'r?(t b sb raqtDsaA Eur4DN,'/J tu.qu.so{ f'l lInUS I{ r

pB nd,{l yepeq eru,{pef q.?^{lsrorqarspezrd .^\ aruar^\€rsozod ars alnpl^\ozrd o8el
-€lp r[.?z]Flc.ds fezqar^l r?3nutr^r auzrr8ep4s srur^\oueld azr^\spPq aFueS!
alFuofse]od zazd qc,{uozrpel^\t q.,{zo^\nppq Snlsn zoea pu lltPtq erqars zazd
qc,{urrppr' ordezrd rrtizc z ,qe,4\ouB,{zor o,rorudots bp6q a^\opu?q r auf olnp
ord ?^\tsroiqSrspazrd ze^{eruod 'qo,fur^\eppq Bqsn ig^lzor qqlzs Zeru^\9r rdhseu

q.trtaur^{zor olos,{r'A rlrpfeq ^\ lltolzs,(zd fezs?rtqfDu y'A o8euz.lSatrJts xrurm
-ounld ̂  9lar op lrspsq q.?Lu?l ̂{ ulld^cstrp qrxuzgr z nrupts,{7lol ru,{zsfaru^\,{suar
-ur ru q.,(rtlsgalod 'ueluz {uo]du s euz.opr^\ }s .rrisqo znl 'qr,{^\o8urtou?tu

yepeq qr^zsfaru^\trsualul zslor lvB?(r.{.^1 elzp3q f9^\zor oiargu 'otauz.rsatt'I]s rru
-x^r\oueld ars^erJsz ^\ ^\tsrolqSrspozrd ?^\trlu,ro]oll oSaulezrDu tploulelzpol^lodpo
tri?fnlsprzm oz ouezt!,rz urHts{zs^\ apez.d ot tsot ozqop ozp$q qr{^loiuqal.r?ur

]mpr?q nfo.\\zor trlp ars ppplrodpz _rtolzs.(zrd ?zszrlqfru 'Rsr^pc V 1 ozsrd Wl

'o^\lcru^\oreH zazd npoMrz oSaf rlor rwrua.o tsef fazf^\ .
'r^\lsrolqalspezrd ru"^1t.ru^\oraDl 7 ,(tl{luo)l oSefts oTsprz .

',(rrrd [o[o,,^s oz af.Ip,Jstrlcs bzqal^\ 0o rrtl .

:u,{r 'rlz,{rap nrw^\orufapod ̂1
Pz.Pp"q lutzpn ls3f,{zs)tal't\ ulr a? 'ouszq,{^\ olPtuod 'rrurLu z 3rDdlgds^\ ollua.o
aruatr],{zod ozPleq or'^lilr^\orepJ q)pz.epnq o }eznrqotr^^ qitr^lodtrtoerats 'qr^u

-q3ozs^\od orulu a? 'olnzcl,(^\ leqsrolo^\ou rrtodortau nuaret z .rtsrorq6rspezd
q.,{zqar^\fEu arqgrd pu euozpE.rordazrd :rurpra fe.{\oiurta+pur rrtoulElErzp
erseqpz ̂ { nzrzstrl^\z 'rtz,{rap }run^\oufepod n\erord p{rulsazrn ol�lpl (D1prDre.l
3u1el.1Du4 nza'-Tq npo^\pz aiuur Isgrupod q.,{^\oiutewu gepeq [9^\zou

'qc,{u!p srurz.rcI\lazrd po btr[€beds
o?J4 ru,(t ^\ 'rutruzr,{tpltlelrrtl r rutruz)€oloqi,(sd ureluerlelzsl(^\ z zero 'el,{tsfl
-Ets r e.^\o8urtallEtu Erupppq 'SuqalrDru 

T?t'q.rnrzpsrzp q.Diq ^\ xzrzsr?l^\z rur,{u

z.I[ouolo uepe.lelzs{f^\ z alzpnl izP!^lod ezr^{BpBq a]sld Snlsn qrIl z qrItr
tft?lsizrol qr€^{lsJorqaKpezrd ̂ \ zpio erue.olz !u ezr^\eppq l3nlsn qr,{rbzrprr^\!

qrE^qsrorqlnpazrd .'\\ trzrzsEl^\z r?uz:ropr^{ tsof ?t tlouuonupo r^\tsrorq3rspezd
rrlo)llar.,|\ r nfpzpor zpro nfp.q po Dlouzepz ^\ 3ls tlu?9t azr^\ep?q ,{po^\!z

'q.,{,/I\oiulollrrl1 q.€tuepeq .,.\ lPlzpn lupartod I Iu
-p:4odzeq qrli'rorq uoqs qrqtslzs^\ erseretu ,{\.3r^\,{zat y€prq DI,{r3 uorzod Dr
-os,tu{ o t)iso{ }^{olpeds 3f.uapuel fazcxr ouo ?ur .^.\9)tp"d,{zrd nlozsler^\ ^\ zBrt
oq.'lrEprq op arugln"z aznp azzsefafto ru i:fnzots^\ t'9,ftlLq€r aueq €^!sg3zr
elods r,{\.olua{I €lue]nez erulrll,(zrtn zero ̂ \9p6lq trqz4l apezsfaruuz ?u ele^\zod
Ieluppeq ars q..ftblnlufez qgso ,{ut€roru Lrlolzod r rf.?>lgllpldl urorzod rjos.{,{�\ o



hoc, czyli bldai biezqcych obeimuj4cych natychmiastowe rczwi4zywanie bieZq
cych probLem6w decyzyjnych.

Jednym z gl6wnych rvniosk6w wynlkaj4cych z przedsralvionego przeglqdu
etycznych aspekt6w badari marketingowych jest to, Ze suategicznie kompetentnym
filmom, zwiaszcza finnom badawczym, po prostu nie oplaca siE w dluzszym hory_
zoncie czusowym postgpowai nieetycznie. Kazda firma gromadzqcr dane musi to
czynia w spos6b etyczny. rdwniez we wlasnym jnteresie. Oszukaicze i nie czciwe
poslgpowanre nusi zosraa wykreslone z badawczej praktyki itrm. W ceju nlarwie,
nia wielu przedsiFbiorsrwom o&6znienja etycznych i nieeryoznych sposob6w zlie
rania daDych zostal opracowany ranftug ocen!,njdcl i metod zbierania dsnJch,

rablica 6.5
Ranking oceny ir6det i meiod zbierant. danych ze wzgtedu na etykg zwiqzana
z rym Postepowaniem

L Mrrcrialv plbliknwdne oraz dokunrcnry pubtjc e. jnk np. znpiry sqdowe
2 lrjrwnidic d.koinnc pzez pfacowrik6w koDku,entd. ilc bez podrhpu zc situny

otrrynruj{ceso danc

l. Rrpo(y I badui orrliering.eych ofrz raporrt rporT{dz.n€ lrrzez dortul.aw
,1 Rrp.rry ilnxnjNe oqz fupofry z brdri bn)i\r,\K,cn
5 Mnrcrinly t ll|ldw i wvsrNv orv wydaqridwa korhtrcn+jN:
6 AnrllTn phdrktliw tonturen.ylrych
?. Lclalnc wyvirly 7 .!rb,nri prn.lltcymj dta ronxurenh

I t . r .dy  w{ rp  ]wr . ty .zn ie

I Znkrnruilowxnc i wvnuszon. 7!t)yrmi! (kierdw!re J. ltrrcownik6r kotrk!rentu pod.z!s
sp.tkdrl r..hnicznt.lr

9. Bczpolrednla obseNir.ir z u[r]rix tub w tutcurey
10. Klnnni$c \yrviadt z pricownjklrtu kotrkrpntl pod pDoRnr ich zdradnienir
I I Z$udnianic biddrzr p(nt\iomlisry w cchr zdobycir r)krejl{)nJrch dxrych
l2 ZxrrudDinni. n.i.owDikr koDktrrenta { c.tu uzyskanir okrelloncgo hn.w_how

I.J. Nruszinic w]lsnoici LonkureDlr
1.1. Wrgczani. hp6qek prr.ovnik.,n lub dosrasum $DKuenta
l5 ljrtriesz.zanie swojego lgenta na lilcic wtndgo.zen konkurentd
16. ZalildaDie podstuchu u kunklrent!
17. KradTiez szkic6r. prnbek. dokumcnrdw i podobtrej wtlsnojci
18. Szariazowanie i wtmu\zinie

Rmking wdd.'a (eny ,i6d.l dsychq
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Wjgkszosf wymienionych w tablicy 6.6 danych moZna uzyskai w sposiib le-
guln).  bez nxrtania \ i9 na zef lur lamlnia pra\ a lub norm morxlnlch iery.Tnlch.
Niektalre dane, zwlaszcza chronione tajemnicq, jest jednak baralzo trualno zdobyi
w spos6b legalny. Rozwingty sig wi?c nielegalhe metodt i irodki zilobtwania
dazJct. Stosowanie tych metod oznncza po prostu uprawianie sqrr:egort ra gorpo-
darczsgo. kt6re skupia si9 gt6wnie na rozwoju jnlk6w i metod podsfuchu. W wie
lu krajach przewiduje sig slosunkowo niewielkie kary za brak licencji na posiadanie
nadajnika radjowego i innych urzqdzei srosowanych do podstuchu.

Niskie ryzyko i duze kozysci przemystu produkuj4cego drodki podstuchrl
(zwane populdrnie ,.pluskwami") spowodowaly jego przyspieszony rozw6j iloscio
wy i technologiczny- Instrumenty podsluchowe sq coraz mniejsze, silniejsze i sb_
sowane na coraz dluZszych dystansach. Stqd rnniejsze szanse wykrycia nie tyle
Srodk6w podsluchu. co jego sprawc6w.

W niekt6rych kajach zachodnioeuropejskich. jak Niemcy. Wielka Bryrania,
Francja czy Wochy, posiadanie Srodk6w podstuchu jest legatne. Karze podlegaj.l
jedynie kadziez elektrycznosci, uiywanie nadajnik6w bez licencji oraz nielegalna
rngerencja w siei telelonicznq. W Stanach Zjednoczonych prawo fede|alne zab.a_
nia sprzedazy, produkcji, importlr, eksportu i posiadania urzqdzei podsluchowych.
Zlamanie tego prawa jest karaDe grzywnq lub vr'igzieniem. Slaba ochrona prawna
powoJuje. ze zagro2une pr leJygbiorsr$J surne musz. l  budo*.r( :w., je sysreml
ochronne przy pomocy specjalist6w z zewnqtrz.

Oto najcze(ciej stosowane Srodki podsluchowe:

. mikronadajniki sklada sig z mikofbnu, nadajnika radiowego, anteny i ma-
lycb baterii, moze bya zasilany z sieci elektrycznej;

. mikonadajnik elekrroniczny; moie bya ukryty w nujmniejszej szczelinie.
przekazuje na odleglo(i kilkuset metr6w rozmowg przeprowadzonq szep_
tem:

. nadajnik w sluchawce telefonicznej; zasitany z sieci releibnicznej. moze bya
umieszczony w ka2dym miejscu syslemu teletbnicznegoi

. nadajnik samowzbudzajqcy; mo2e byi umieszczony w kazdym punkcie 14_
czqcym lokaln4 centralg telefonicznE i sfuchawke. jesl trudno wykrywalny:

. miniaturowy mikrofon: przez bezpo(redni dotyk przenosi dlwigk przewoda
mi elektlycznymi lub cieptnymi;

. przeno(ny skaner okienny; wykorzysruje dziatanie lasera, pomiar mozliwv
,/  odleglo(cr 5UU metrou. np. , /  sxmo(hodu pu nakierourur iu .kanerr n:r
okno biura:

. ukyty magnerofon; umieszczany w przenojnym przedmiocie, np. w teczce.
uruchamlany automatycznie przez dzwigki ptynqce z rczmowy.

Jak sig chronii przed podsluchem i innymi dzialaniami wywjadowczymi? Jak
juZ wsportuielituy, rozw6j metod i Srodk6w podsluchowych oraz innych, nawel
legalnych metod wywiadu gospodarczego spowodowal rozbudowg system6w
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w granicach 2-40 nln USDq. R6wnie2 w polsce puostepsrwa zwiqzane z nielegal
nym pozyskiwaniem danych s4 coraz czF(ciej sporykane. Z clanych Komendy
Gl6wnej Policji wynika. 2e w 1999 roku dokonano 217 oszusrw kompurerowych.
113 kradziezy danych oraz 49 znjszczei lub istornych zmian aanych. Oto kitta
z wielu sposob('w nielegalnej infilrracji danych w sysremach kompurerowychl

. nielegah,r sprzcdaz baz danych o klienrach przedsipbiorsrrva;

. dziatalnoja haker6w polegaj4ca na wtamy\,"aniu sig do sieci komputero_
wycnl

. k-radziez malych. przenoinych kompurer6w (laptopdw) \rmz z zrLpisanymi
danymil

. stosowanic urzEdzei (rdbierajrlcych 1.r1e elektromagnetyczne z monitor.al

. wchodzenie do sieci komputerowych za pornocE szpjegujqcych wirus6wi

. iledzenic poczry cleklroniczDej w sieci inrernetowejr

. slosolvanie progrrDniw rozszyfrolvuj4cych hasta .tosrppu do kompurera.

Slaie DasilaiEca siF nietegalna infilrracia danych w systemach kompulero\lych
spowodowah koDiecTnoia budowy syrlenr6w zlbezpieczei. Jednyrr ze sposob6w

Przyktad 6.3

Specializujqcy s e w przeprowadzanlLr audylow bezpieczehstwa w r62nvch fir_
ad, I  D L4 "w-h /  PwC p'  /" /  A bt oot-a/ c, '  r . loa dnFryhd. l .  {r ,n oq.r" ,  rV"
ryzyko. Jego zdaniem najwieksze niebezp eczeisiwo grozi przedsqbtorslwu od we
wnqllz, poniewa2 n e zawszs przyw Ezuje sia wyslarczalqcq wage do rego, kogo si9
zatrudnia iaka lesl lego przeszlod6. OkazlE do nftlracli mo2e bya lez zLcanie oso
bom z zewnqtrz kluczowych lstug lakch jak zarzqdzanie firr.owvm svslemam ln-
tormarycznym. D. Nlilewski radzi, aby audyl bezpieczeislvta za.zEi od anat)zy tyzy"
ka, nast9pn e spisai stan posiadafia okre6lii, co jest dta tirmv wazne, co nae2v
h'o. l rc oa.dzrei  d co -- ,e. .  <o et.  yr e(cpar por r .  1a byc d1a i7a t- ,  sr l ie q(y. f

w iirnrie syslem6w kontrotnych. SzczegotnE uwage nate2y zwr6cic na prace z;bez-
pieczed, Iunkcjono,,lan e proqram6w okre6tajqcych hasla dostepu do siecr kornoute-
fowych (czeslo pracown cy sp sujq sobie te hasta na kartkach, co stano\^,i utatwlenie
dla ewentualnych wtamywaczy). D [,4i]ewski radzi, aby iestowa6 isrnie ace zabezoie-' /er "  ro "  ozra Tlel ic {vspec at7o6c. ej  t i . r  e Na \o rec r" te2y vlvrr  a.zyc oso
bq odpowedzialnE za funkcjonowan e syslemu bezpeczerisiwa na co dziei.
Z  ro  d lo :  E  Stankufow cz .  lw

-. .. 
! E. Stankuowicz, Nie i/J, b. .i}trudn4. ..Bustres$an Mlgaztne,, :000. $erpje,i

Pr.hledowi ocbront danych wiecej niejsca po(wiecitr B. Mrninet, fll. Vaiti, tn.r;a/ sogaAnrPo^sknndie i ..hn'n inforoi,.jr: pwE, watszdva 1999. rozd7. 5.
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Systemy komputerowe s4 narazone na ataki z wielu stron: konkuent6w. indv-
widualnie dTialajqcych baker6w. v,ry'wiad6w padstwowlch. z k6rlch uslug po cze-
Sci korzysta takze konkurencj4 oraz wlasnych pmco\ /nik6w Wielu specjalist6w od
ochrony przedsigbiorsfi{a zanaca szoze96llr4 uwagg na wlasnych pncownik6w,
z kt6rych czg{i jest podatna na wsp6lprac? z konl-urencjq w zakresie udostgpniania
zasob6w danych objgtych ochron4. Ptqczynafin takiej postavy pracownikdw s4
najczgSciej: brak lojalnosci wzglgdem tumy, w k6rej pracuja; gadulsrwo i brak
ostroznosci; niezadowolenie z pracy i amosfery w bilrze; chgd zdobycia pienigdzy
itp. Dlatego 80% wszysffich dzlalai zabezpieczajqcych zwiqzanych jest ze sfuktu-
re wewng[an4 przedsigbioNtwa.

Narastajaca iDfihacja intelektualnej \rlasnosci przedsigbiorstw w polsce
wllywa taluie na ich rosn4c4 niechg6 do ujawniania wynik6w dzialalnosci gospo-
darczej. Niekt6re przedsigbiorstwa (zardwno polskie, jak i zaganiczne) w og61e
danych tych nie udostgpniajq, nawet w przypadku skladania obo{i4zkowych spra-
wozdari finansowych w MonitoEe Polskim B, Gt6wnym Urz€dzie Statystycznym
czy nawet w urzgdach podatkowych. Cz€6C z tych przedsigbiorstw woli nawet pla_
ciC kary za uchylanie sie od tego obowiqzku, aby tylko nie dad konkurencji mozli-
wo6ci wgl4du do danych, kt6re uwaZaj4 za poufne. Inne firmy publikuj4 dane
z op6'nienrefi, a czQS( - zaslania si9 swoj4 politykq. Dlarego jednym z najlatwiej
dostgpnych Zr6del informacji o wynikach przynajmriej duiych przedsilbiorstw
w Polsce staj4 sig publikowane w prasie listy ,,pi9ciuset najwigkrzych". Dla czgdci
przedsigbiorstw odmawiaj4cych udziafu w takich listach obawa przed udostppnie-
niem danych konkuencji przewaza jednak nad promocyjnymi korzysciami z publ!
kacji swoich wynik6w gospodarczych.
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rablica 7.1
SlruKura badan w przedsiebiorstwach amerykaiskich

h r ' m i  r z n i n i u n l i  h i r r o i $ ] .

rakteryzuie to, zc luDkcje b.rdawcze s4 zwykle pelnione na szczebllr ccnrr.lIi korpo
raclr, a osoby prcvr'rdzEce badania podlegaiq bezposredni{) wiceprezesowi ds. mar-
kct iDgu. ' ten Drodel orgLrnizacj i  z.rs losowatLr amerykariska UIInr 3M nr szczebtu
ccntral i  koporacj i .  Opjs organizacj i  z.rprezcDtow no w przyktadzie 7.1,.r  srrukrurf
org.rnizrcyin4 bad i  Darket ingowych w rci  l i r rnic . . -  n.r  rysunku 7.L

Na drugilll biegunie znajduj4 si9 przcdsighiorsrwir, w kr6rych s.l prowadzonc
skftrjnie zdecenlrrlizowaDe brdrnid m:uketirgowc. CzeSa b d ri zdcccntralizo
wanych czgslo prowndzq inre dzi.rly, np. analizq kosz!6w sprzedtDy zajmtlj.i sit
dziaty ksiggowoiici. badanialni rcklamy dzialy reklanry, analizami prognostycz
nymi naczclne kierownictwo rjego dor.rdcy. W wielkich przedsiQbiorsrwach b.r
dania zdecentralizowane s4 prowadzoDe ri)rvnieZ pftez dzi,tly badawcze poszcze
g6lnych oddzial6w i lilil. Badanie rc rnogq byi zorganizowane wedlug r6Znych
kryteridw, np.:

. wedlug zrkesu geograficznego. segment6w rynku lub zaslosow ri wytwa
rzanych produkt6wt

. wedtug tunkcii narketingowych, takich jak badanie reklam), bad.rnia nad
Dowyn produkten lub analiza sprzeda2yl

. wediug metod badawczych. takich jak merody przygotorvania badalia, me
tody zbierania danych lub metody analizy danych.

Podstawow4 wadq badafi scentralizowanych jest odizolowanie badaczy od co
dziennej dzidalnoici wytw6rczej iirmy, a wadami badafi zdecenrralizowanych sq
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TablicaT.2
Lista 25 naiwielczych rirm badawczych na swiecie uporzqdkowarrych
wedfug warto€ai sprz€dary w 1994 roku

' w lhrd sopy 1r aod {.hodzr o,n'. ftny Rd!rch I@doml w Mlr*dd Bsm,
' w sttld NFo lvoddwldo fthodui tlm
. wicrhJn b tuwi phd6 55*) 3prz.dl2y w*!r0dch t3o rodaju fim n' twir.le w 1993 eru,

Z i d d I o: Dd, EsoM^R z yrr&:imih 2coo Dku,

Najliczniejsze i aajbardziej mzwiniete s4 firrny badawcze i agencje rcklamo-
we. Te dwie kategorie prcfesjonalnych film marketingowych w Stamch Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytadi mstan4 przedstawione doldadniej. Lista Mjwiekszych
fiIm badawczych na Swiecie zostala przedstawiom w tablicy 7.2.
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chodach 1,3 rr d USD. Oto najwigksi obecde wlaiciciele lirrn badawczych (cor.?o-

. Dun & Bradstreet . Capital Cities/ABC . Maritz,Inc.

. Control Data . Gannett Company . Equifax, Inc.

. WPP Group Plc . Saatchi & Saatchi . Booz Allen & Hamilton

. Ma\well . Marsch Mclennan . KLP Group Plc
Communications . VNU Amvest . MAI Plc

W wyniku rozwoju badai marketingowych w Starach Zjednoczonych uksztal-
towala sig r6wnieZ zlozona struktura instytucjonalna. Sklada sip ona z hzech gl6w-
nych grup pIzedsigbiorstwi

. uzytkownik6w badad marketingowych (zleceniodawc6w),

. uzytkownik6w badai marketingowych i jednoczesnie ich wykonawc6u

. wykonawc6w badafi marketingowych (zleceniobiorc6w).

UiyrKowNrcy BADAN MARKETINGOWYCH. w sktad tej grupy wchodzq pro-
ducenci, hurtownicy, detalisci, organizacje uslugowe, zrzeszenia handlowe oraz
agencje rzqdowe. lnstytucje te korzystaj4 z wynik6w badafi marketingowych pod-
czas podejmowania decyzji, zwlaszcza w zakesie dzialai markelingowych (ksztal-
$wanie nowego Foduktu, planowanie dystrybucji. opracowywanie i prowadzenie
program6w promocyjnych, prowadzenie polityki cenowej irp,). CZ€SC przedsi?-
biorstw prowadzi w mniejszym lub wi?kszym zakresie wlasne badania marketingo-
we, zlecajqc pozostal4 cz9j6 badaf wyspecjalizowanym agencjom badawczym.

UZyrKowNICy BADAN MARKErtNcowycH I JErrNoczESNrE tcu wyKo-
NAwcY. Te grupg stanowiq firmy, kt6re sq zar6wno uzytkownikami, jak i wyko-
nawcami badai marketingowych na zlecenie. Wigkszo(f tych firm to agencje rekla-
mowe, kt6re prowrdzq badania na wtasne potrzeby lub zlecajq je agencjom badaw
czym, ale takZe wykonuj4 ich wiel€ na zlecenie klient6w Wigkszo(i agencji
reklamowych ma wlasne dzialy badawcze. co nie przeszkadza wielu z nich w zle-
caniu przeprowadzania specjalnych badad agencjom badrwczym. Podobnie jak
agencje reklamowe, uZytkownikami i wykonawcami badafi marketingowych sq in
stytucje puekazuj4oe Srodki reklamy od nadawcy do odbiorcy. W tablicy 7.1 poka
zano strukturg badai marketingowych w Stanxch Zjednoczonych w odniesieniu
wla<nie do dwu pierwszych grup przedsiebiorstw. W przypadku agencji reklamo
wych nie rozrdZniono, jaki procent prowadzonych ptzez nie badafjest przeznacza-
ny na wlasne potrzeby. ajaki jest wykolywnny na zlecenie. Pewnym zaskoczeniem
moze byi fakr, Ze badania marketingowe s4 najbddziej populame w $upie firm
\ 'da\r  niczych i  fo, ,pow\/echniaj4clch Intormacte.

' J. Honomichl. US R sdu, Indrst,t StruLturc, ..IDtn l of the Mdket Resedch S@iery 1989,
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Przyklad 7 .4

Firma badawcza Consumer Opinion Services koncentruje swoje uslugi na
terenie irzech polnocno'zachodn ch standw USA Wash nglon, Oregon oraz tda-
ho. Oleruje bardzo szeroki zakres uslug badawczychi wywiady osobiste, grupowe
i telelon czne, inwenlaryzacjg iowar6w wiele innych. Prowadzi badan a w r62nych
bran2ach. Jest wiec frmq lypu tullservice, ale kl6rej uslug sq ograniczone do
okreslonego terylorium. Podsiawowq dewizq dziala nosc I rmy iest io, Ze zbiera da
ne na lym terenie luz od ponad 30 at i ma zadowolonych klient6w

We Focas 0nThe Northwest

Wc'v( bccn eollccling dlrd rn(i
kecpin,t clicrB happy in thc
Nofthwest tbr over 30 veals.

Ca l l ! s .

C onutner 0 pirion Serticts

204/?41 6050 r::1,{ r.d

2 r6d lo : , ,N la rk€ ln !  News 1991 27  t r /ay ,  s  16

czym w lLmach uZytkownik6w przeprowadzajqcych badania na duZych terytoriach.
Prowadze e wywiad6w osobistych na rozlegiym terytorium jest dla du2ej agencti
badawczej lub du2ego dziatu badawczego bardzo kosztowne i w6wczas mozna zle
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Rysunek 7.2 porz4dkuje om6wione rodzaje firm badawczych. W klas),fikacji
nie uwzglgdniono badad prc\Nadzonych przEz przEdsigbiontwa na potrzeby wlasne.
Podstawq podzialu wszystkich firm badawczych jest zahes ich uslug. Podzielono
je wigc na dwie $upy: firmy SwiadczEce uslugi w pelnym zakresie na nieogani-
czonym terytorium (/iil-r€r-vicr) oraz fi.my specjalizuj4ce sig w okreslonych dzie-
dzinach lub dzialajqce na SciSle wyodrgbnionych terytoiach (limited-servicet.

7.2.2
Firmy badawcze w Wielkiei Brytanii
W Europie Zachodniej dzialalnosd badawcza jest szozeg6lnie rozwini?ta w Wiel-
kiej Brytanii. W lalach osiemdziesiqrych wartofd zleconych badari marketingowych
ciqgle rosla, co ukazano na rysunku 7.3. Uwzglgdniono na nim dochody ze sprze-
daiy uslug firm badawczych, bgdqcych czlonkami Zrzeszenia Oiganizacji Badaf
Ryakowych (Association of Market Survey Organizations - AMSO),

Rysunek 7.3
Wrrlo6d uslug badawczych sprzgdanych w Wl6lklel Brytanll
w latach 1981-1988
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Bysunek 7.4
Struklura badai marketingowych w Wietkiei Bryranii ze wzglgdu
na formy zbieranla danych i przedmiot baclai
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zasadnicz4 bariere uniemozliwiajecq prowadzenie badari podawano ich wysokie
koszty.

Sauktura instytucjonrlna agencji badafi marketingowych w Melkiej Brytanii
lest podobna do struktury tego typu agencji w Stanach Zjednoczonych, chociaZ ist-
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. prawie 80/o gospodarstw domowych ma apanty telefoniczne, co umozliwia
szerokie prcwadzetrie skomputeryzowanych wywiaddw telefonicznych
(CA[) - dzigki temu skaca sig czas badania i obriza jego koszt;

. wynalezienie i zastosowanie pzenosrcgo teminalu do badai ryoku pozwa-
la m tltyskawiczne przeprowadzeuie wywiaddw osobistych nawet na du-
Zym terenie, przy mall']n koszcie i natycbmiastovych wynilach;

. $prowadzenie elekfonicznych punkt6w sprzedaty (Elecfonic point of Sale
- EPOS) dzigki zastosowaniu kodu keskowego, co przyspiesza rejestracjg
i analizg danych na temat ruchu oraz strukury towar6w w handlu detalicz-
n)m;

. zastosowanie - w celu pomia$ czasu oglqdania r62nych plogram6w tele-
wizyjnych - nowych elektronicznych rozwiazad zastepujqcych dotychcza_
sowe dzienniki panelo\re;

. zastosowanie mikokomputer6w do redukcji i analizy danych uzyskanych
z pomiardw oraz do przechowywania danych i ich klasyfikacji w tzw. ban-
kach danych - dotyczy to danych uzyskanych ze ,r6del zal6wrlo wt6mych,
jak i pierwohych.

Teblba 7.5
Struliluri wftlnodcl 3l.dmlu nalwt?k3zych wtagctct.fi firm b.dewczych
w Wl€lklol Brytlnll

Audits ofGrc6t Bitain
RSGB Ltd. Pc.gamon - AGB

RI Speciatirt Ulitt
Manin Sorcll WPP
poprrez Ogilvy c.oup

Taylor Nelson Motil".tion - 27% (Fralcjo)
MAt - 23%

NOP Ma*et R€search
Survey Rse@! A$osiat.B

British Mdtet Rdedch Burcau Mdnin Sdell WPP pop@z JWT Gmup

zr6dlo:r.R c@dF. j{., s.4r4.
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rablica 7.6
CzestoS6 badai w r6:nych rakresach potrz€bnel informacii (w %)

zrddjqS,rshwryk,addtora.hpdw{lnadtlbioBtvrchpktictvtxrak6ri4,?r@N4paqtuwd@tuipaqt,.
cr,r,l?s", Ef.nr qystu*sy i, koir.Nnqi . Rrdti! en4d^nh tua.,tnsne;so v pt .

nr. sueor G7 n,td ree4 Dru.

przekazu wykorzystywane jalo kanaly komunikacyjne dla promocji, nowe produk-
ty wlasDe oraz udzial w ryDku i jego zmiany

Bardzo waznym wskaznikiem stopnia wykorzystada badaf rnarketingowych
w przedsigbiorstwie jest wielkosd wydatk6w ponoszonych na tego lodzaju dzialal-
noSC w ciqgu roku. Na pytanie o przyblizony procent mcznych wplywdw ze sprze_
daiy lJ'zeznacmny aa badania markethgowe uzyskarc roz&lad odpowiedzi jak na
rysunku ?.5.

Zdecydowanie najwigcej przedsigbiorstw (60%) wydaje rocztrie na badaria
marketiagowe m.niej niz 0,5% ich rocznej wartosci sqeda|y. Udzi^l0,5_l% zgla-
szajuz tylko 16% przedsigbio$tw, 1,1-3% - 9 % przedsiebiorstw, 3,1_5% _ tyl_
ko 2%, ̂  Wwyaej 5% rocznq spfif,de[y - jedynie lqo Fzedsigbiorstw. Chociaz
bud:iety przeznaczarc na badania marketingowe w hajach wysoko rozwinigtych
nie nalez4 do wysokich, to jednak nie sq az tak niskie jak w polsce. Rozklad wv_
datkdw na badania roarketiDgowe w mecb grupacb przedsigbiorsw polskich poka-
zano w tablicy 7.7.

_ Przealstawione rczultaty badania zostaly w wigkszosci Fzypadk6v,/ potwier_
dzone pflez n'J.e nlez leine badania preprowadzone w polsce. Na Drzvkl;d bada_
nie prreprowadzone przez K. Mazurek tnpachsk4 w 1996 roku potJerdza niski

Potu€by i opide mbywoiv
ftodurty kotrhlencyjne
Olalowdia i ich lrojektowmje

Udzialy 'r ryrku i ich zmiuy
Rylti ztltu krajowe i zagnnicre
Sp.hdaz whsnych produtt6w lub ustug
Skutiado$a kanal6w dystrybucji

Skut .znodd stosN.lych Srcdk6w pron@ji
Bfckty*nosc promo.ji
Srcdki prrekazu Eklamy

t r. bad! a rnark tingowe

l4
1 2

I

9
1 7
6

l9
46

1 9
7
5
5

28

3 I
30
9

2 l
35
29

40
38
34
29

22

2

3 1
35
28
3 l
30
36

7

38
4l
l6

29

t8
23
62
39
I'7
28
12
7

23
23
28

32
 
68
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raczej poziom wykorzystywania wynik6w baclai przez polskie przedsigbiorstwa.
Okazalo sig, 2e aZ co drugie prz€dsigbiorstwo w og6le nie prowadzi badafi potrzeb
i motywdw zakupu. Podobnie przedstawia sig sprawa badaf skutecznojci i efek
tywnoSci dzialai promocyjnych pzedsigbiorsrwa, zwlaszcza reklamy. ponad 502.
przedsjpbioNtw nigdy nie prowadzilo badai zamidr6w zakup6w Jesli sie wezmie
pud u$agf rod/uj d/ialxlnos,ii badxny(h prledsrtbionr*. u i.lurzne ie,r niero u i9k
sze zaangazowanie w badniach pzedsiEbiorstw produkcyjnych w pol6wnaniu
z handlem i uslugamia.

Znacznie wigksze wykorzystanie wynil6w badad obserwujemy w duzych
przedsi?biorstwach, o czym Swiadczq rezultaty badad przeprowadzonych przez
Akademig Ekonomiczn4 w Karowicach (1992 rok) oraz przez CBM ,,Indicarof,we
wspdlpracy z SGH w Warszawie (1997 rok). Tablica 7.8 ilusrruje zestawienie tych
wynik6w wedtug zalresu badai prowadzonych przez przedsigbiorstwa. W odr6z_
nieniu od og6lu przedsipbiorstw, w pzedsiebiorstwach duzych przewaZajq badania
prowadzone co najmniej czpslo. a badania istniejEcych akt6w prawnych i analizy
cen sq w wi€kszosci przypadk6w prcwadzone stale. Najrzadziej natomiast sq pro
wadzone badania skuteczno(ci reklamy.

Badania marketingowe w przedsipbio$twach polskich praktycznie sq prowa_
dzone jeszcze w niewielkim stopniu. Badania sporadyczne i stale byty inicjowane
przez pojedyncze wigksze przedsigbiorstwa. Szybszy rozw6j badaf nalezy za
wdzigczad raczej przedsigbiorstwom zagranicznym clzialaj4cym w polsce, Folmal
nym wyrazem tq pozornej czesto dzialalnosci byly i sq slabo rozwiDiple formy or,
ganizacyjne w postaci dzial6w analiz rynkowych. analiz ekonomicznych. og6lno-
handlowych itp. Obecno(a reklamy w wipkszym stopniu zaznaczyla sig
w sirukturach organizacyjnych.

Powolny rozw6j badati rynkowych w Polsce wynika w pewnym stopniu z nie-
stosowania koncepcji marketingu w zarzqdzaniu przedsiQbiorstwami. Jednak pier_
$ulna przycT)n4 braku z3rl jwno haJin market ingowych. juk i  rnnych dr ir lan mrr
ketingowych byla nierynkowa, skrajnie scenrralizowana gospodarka, kt6rej skutki
odczuwa sie jeszoze dotychczas. Uplyniejeszcze sporo czasu. zanim marketingowa

ozolia zarz4dz\ia calym przedsigbiorslwem stanie sip w polsce wyraZnie wi
doczna-

Zaczynaj4 sig juz jednak stopniowo pojawiai coraz liczniejsze objawy zainre-
resowania kietownictwa baddniami marketingowymi_ Zainteresowanie to jest wy
wolane trudnq sytuacj4 rynkow.l wielu przedsigbiorsrw i koniecznosci4 ich prze-
rwanra. W(i iJ, ,  jevcze nie rrakruie . iF po\ cze(hnie haden jato elemeniu reguter.
nego podejmowania decyzji marketingowych

WyKoN,{wcy BADAr( w PoLScE. Istdeje wyrazny kontrast migdzy pozio_
mem badari reprczentowanym przez wykonawc6w (zleceniobiorc6w) tych badai

'� K. Mazurek-Lopacitiska, ,1a *etibg w potski.h tEerlsithio4rru.*. ,,Martreting i Rynek,, 1996.
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Tablica 7.9
Nalwiek€ze firnry badawcze w Potsce w 1999 roku wedtug wtetkolici spr:€daiy

Pod kooier listy znajduje sig duza grupa firm malych i bardzo malych, gdzie
zat|udnia si9 najwyzej kilka os6b, a wanoSd sprzedazy nie przehacza kilku milio_
n6w zlotych. Niewiele firo, Mwet tych sratycb, ma swojg siedzibg poza WalszawA.
Do liczqpych sig o6rodk6w badai, poza stolicq naleZy zaliczy. Trdjmiasto, Knk6w
i Poznafr. Oto h6tka charakterystyka fzech firm z tereN T!6jmiasta, kt6re znajdu-
jq si9 na liscie 25 najwigkszych firm badawczych w polsce.
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Cac Corulrmcr Attitu.les & Socid I[q.
BBI Mark t Rc$earch
Kirculty Research
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kofczy sig prezentdcjq wynik6w w formie rxportu onz bezposrednio u zlecenio-
dawcy. Firma prowadzi r6wnie2 doradztwo w zakrcsie metod opanowywania ryn-
ku, fomulowaria stategii marketingowych omz projektowania i realizacji plogra-
m6w promocyjnych. Petni wigc takZe ftinkcje agencji rcklamowej.

B.P,S, Cons ltants Poland Uil., frma zaloLona w 1992 roku Drzez zesD6l lu
J7i q)$oJracy(h. ie, ,  gddnsUego Inst) luru Badal i  nai l  Cospoddrk. l  Rlnkoq4. l - i r
ma ma swojE siedzibg w Gdadsku przy A1. Zwycigstwa 57 i (wiadczy uslugi ba-
da\\cze typx full'senice. Specjalizuje sig w badaniach rynkowych utarwiajqcych
procesy decyzyjne w przedsigbiorsrwach oraz daj4cych dobrq podstawg do podei
mowania operacyjnych i strategicznlch decyzji marketingowyoh. Firma wprowa-
dzila r6wnieZ na rynek badawczy dwa autorskie projekty o charakterze syndykato-
wym: INWESTOR - cykliczDy moniroring rynk6w linansowych oraz AftTO
SCAN - cylliczne badanie sektor6w zwiqzunych z motoryzacj4. poza badaniami
timu oferuje doradztwo w dziedzinie marketingu i sprzedazy oraz tinans6w.

Procowniq Badafi Spolecznjch, z:r,loZor,a $t I990 roku, z siedzibq w Sopocie,
ul. Knszewskego 26 specjalizuje sie w badaniach opinii pobLicznej. Jest znana
z publikacji wynik6w tych badfli w ..Rzeczpospolirej '. W ostatnin okresie firma
dynamicznie rozwija uslltgi w zakresie badai rnarketingowych, gl6wnie badai ja-
kosciowych. Profesjonllizm kierownictwa i zatrudnionyoh pracownik6w wplywa
ntr wysokl jako(C Swj0dczonych uslug. Podobnie jnk inDe omnwiane tu linny ba-
clawcze z rejonu gdaiskiego Pracownia Badri Spotecznych nie korzysta z pomocy
kapilalu zagranicznego. lecz polega DA wlasnyD doJwiaclczeniu i znajomosci rynku
polskiego.

Najwigksze tirmy badawcze dzialaj4ce w polsce charakleryzujrl gldwnie
zndczny lub calkowity udzial kapit0lu zagnnicznego oraz siedziba w Warszawie.

Przyklad 7.6

Bluro Wycinkiw Prasowych ,,Gtob" zalo2one w j945 roku, z stedziba
w Wa.sTawie. a. Srandw Tiednoczory.l. 53 iesr rzlor.ie1l I\,4,eozy1a.ooowe. FFde-
racji Biur Wycink6w Prasowych (FtBEP). Ustugowa dziaiatno66 Biura potega \,v)+qcz
nie na zbieraniu danych ze ,r6del wt6rnych, w lynr przypadku - wycink6w praso-
wych na zam6wione lernaty. Firma korzysta w lym cetu ze 140 iytut6w prasy potskiei
40 lytrrow prasy zagranlcznel. Spo6r6d szerokiego wybofu intorrnacii zaintereso-

wane osoby mogE zam6wi6 wycinki na tematy rynkowe i markeijngowe. podstawo-
w4 lorma korzystania z uslug jest subskrypcia wycink6w prasowych.

374
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nuje juZ nje tylko kadrq maj4c4 dojwiadczenie w zakesie badari rynkowych czy
usfug reklamowych, lecz takze nieztym wyposazeniem technicznym. Dalsza spe_
cjalizacja firm marketingowych i doradczych oraz ich jako(ciowy rozw6j w polsce
s4 jednak jeszcze sprawq przyszloici.

7.3
Zrzeszenia f i rm badawczych
Wielu specjalist6w spo(r6d kadry kierowniczej, pracuj4cych w brytyjskich fimach
badawczych, jest zrzeszonych w najwigkszym tego rodzaju zrzeszeniu na Swiecie

Towarzystwie Badad Rynkowych (Market Research Socieiy. 15 Northbureh
Slreet.  london EC I V DAH,. W roku tqSq nrganiTa.. ja 13,/rze. iata ponrJ 0.5 r fs.
cztonk6w indywidualnych. Fi.my badawcze, w kt6rych pracujq, sq ujgre w akruali
zowanym co roku kaulo9[: Organisdtions and Indiriduals proridin! M(iket Re-
'cuh &nrcer in Cr,a! Bt dinon.!  Ripuht i .  of  t rctanJ. W k.rr .r t [gu z l98vroku
wymieniono lqcznie 359 llrn badawczych. Czlonkowie MRS sq zobowi.lzani do
postgpowania zgodnie z postanowjeniaDli Kodeksu Bada,i M.fketinaowvch (Code
of(onJu(I | .  kture.hroni l  nre l \ lko re,p,,nJenrr.  leL/ tJk2c l l rm) Uaar,  . .ze r  ich
klientdw. Zrzeszenie wydaje kwartalnie profesjonalne czasopismo ,,Joumal of rhe
Market Research Society", miesigcznik ,,MRS Newsletter,', kwartalnik..survev.'
ntaz Thr l {ar l l ]  !  R.\ , \ t4hS,\ i t ! \  Y( r l ,a& i  , ,MRS Ab:hrctr . .

Drugq pod wzglEdenr wielko(ci organizacjq grupuiqcq czlonkd$, indywidual
nychjest Zrzeszenie Przemyslowych Badari Marketingowych (lDdustri. Markering
Resedrch Association. I I Bid Srreel, Lichtielcl, Sraflls. WSl3 6pW). IMRA zrzesza
obecnie okolo 1000 czlonk6w indywidudnych. kt6rzy s4 gt6wnie pracownikamj
agencji specjalizuj4cych sig w badaniach rynku produkl6w przemysbwych. Lisla
czlonk6w kajowych i z granicznych jest corocznie .rklurlizowana w roczniku
Menht$hip Director! onz Eutupcan Guide to Induirol Marketiw Consultan(\.
RegulJrnym c/J:oprcmerr IMRA je{r rnier i fc, ,nik , , t \ .4R\ Ne\a-.  Czlo*, ,  i .
IMRA postepujq zgodnie z kodeksem obowi4zujqcym r6wniez czlonkdw Mdrker
Research Society (MRS). Obie te organizacje Scifle wsp6tpracujq w zaspokajariu
potrzeb swoich czlonkdw.

Trzeciq orgdnizacjq zrzeszajqcq czlonk6w indywiduatnych zajmujqcych sil
badaniami marketingowymi w Wielkiej Brytanii jesr Associarion of eualilative Re
sedrch Practitioners (29 Burchington Roart, London N8 HHp).

W Wielkiej Bryranii isrniej4 r6wniez zrzeszenia markeringowe grupuj4ce
czlonk6w hstylucjonahych, czyli fiJmy badawcze, reklamowe i inne. Do naiwiek
.zych n) icza. ie Zrze.zenir  Organi/acj i  B Jar i  Rynlus)ch tA..ociaLjon ot Varier
Survey Orgadsations AMSO, Research Centre, West Care. London W5 1 EL).
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Cechq charakterystycznE amervkadskich zrzeszef marketingowych jest nizsza
niZ w Wielkiej Brytanii specjdlizacja. Najbardziej unjwersalnq, ,fzeszajEc4 rdznych
specjalist6w z zakesu mdrketingl\ organizacj4jest AMA, krdra ma ponad 21,5 rys.
czlonk6w indywidualnych (1984 rok). AMA zajmuje si9 r6znymi fomami badaf
marketingowych. a zwlaszcza dzialalno(ciq szkoleniow4 i popularyzacyjn4. Zrze-
szenie publikuje wiele czasopism poswigconych wylqcznie badaniom marketingo-
wym: kwa alnik ..Journal of Marketing Researach" omz ,,Marketing Researchi
A Magazine of Managemenl & Applications". Wszystkim problemom marketingu
sq poswigcone dwa gi6wne czasopisma: kwartalnik ,,Journal of Markethg' oraz
dwutygodnik ,,Marketing News". Zrzeszenie wydaje teZ kwartalnik ..Journal of
Health Care Marketing" zajmuj4cy sig zastosowaniami marketingu w sluzbie zdro-
wia. Nowojo$ki oddzial AMA wydaje ..Creen Book", kr6rajest najobszemiejszynr
ir6dtem wiadomosci na temat amerykadskich firm badawczych.

Fundacja Badai Reklamy zrzesza zar6wno czlonk6w indywidualnych, jak
i organizacje. Organiz je liczne konfercncje, seminaria i wystawy. Wydaje dwu-
miesigcznik po(wigcony calkowicie badaniom marketingowym, w lym zwlaszcza
badaniom reklamyt ..Joumal of Advenising Research .

InstytucjE zrzeszujqcq na terenie Stan6w Zjednoczonych jedynie firmy badaw
cze jest CASRO (w L9tl9 roku ztzesz l^ I4'7 firm). Ponadlo istniejq organizacjc
zrzeszajqce czlonk6w honorowych (bezptatnie). np. Market Research Council,
Copy Research CounciL or z Associalion of Nalimll Advertisers.

Naleiy wspomniea, Ze istnieje kilkr migdzyDarodowych organizacji marketin
gowych. Do jednei z Dajwigkszych moint zaliczya Europeiskie Towuzystwo Br
da6 Markelingovr'ych i Opinii Publicznej - European Sociery oi Opinion and Mar.
kering Research (ESOMAR), kt6rego cenrralny seketarial znajduje sie w HolaDdii.
J..1. Motlastraal 29, 1071. Ainsterdam. The Netherlinds. Cl6wnyn czasopismeDr
wydawanyn przez t9 orga zacjgjesr kwartalnik ,M kering and Research Today".
Wielu pracownik6w polskich firn badawczych iesr czhnkami rej organizacji.

W Polsce przez dluzszy czas nie bylo organizacji zrzeszaj4cej protesjonali-
st6w w zaloesie badafi marketingowych oraz klient6w Istniej4ca przy Polskim To-
warzystwie Socjologicznym Sekcja Badaczy Opi i zrzeszala praktyk6w i teorety-
k6w, ale nie bylo w niej kiient6w wykorzysrujqcych wyniki badad w swoim prak-
tycznym dzialaniu. Dopiero na pocz4tku 1995 rcku grupa osdb zalozyla Polskie
Towa yslwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRjO) z siedzibE w Warszawie. Jednynr
z gl6wnych cel6w rowej organizacji stdto si9 popularyzowanie i przestrzeganie za-
sad etycznych zawartych w Kodeksie Postgpowania w Dziedzinie Badad Rynko
wych i Spolecznych ESOMAR. Czlonkowie PIBRiO przeslrzegajE zasad uczciwej
konkurcncji. dq24 do integracji Srodowiska badawczego oraz wysrgpuj4 w inreresie
firm badawczych. Do celdw organizacji nalezy r6wnie2 promocja i upowszechnia
nie wiedzy na temat funl(cji i znaczenia baddr{ rynkowych i opinii, a takze olgani-
zowanie wymiany jnformacji i do(wiadczef w $odowhku badawczym.
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zaqcznik B. Uczebnolsci pr6b mtntmatnych dta proporcii (p) | btedu dopuszcratn€go (e)

Dee do brdowy tauicy i rkes6w
WielkoSf loczqtkwa prcporcji populrcji badanej
Welto( postSp! propdcii popujacji badeej w tabticy
Wieltofd poczqtkowa biedu
vielkoie p$tgpu bldu w tablicy
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1.00
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Zahcznik D, Warto6ci laytyczne D testu Kolmogorowa-Smhnow. dla i€dnej pr6by

p!6by (")
Poziom utoosci ila D = mdimnln llqoo) - tlJ)
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zahcznk F
Insiytul Handtu Zagranicznego
Uniwsrsytet cdaiski

MARKETING W PAAKTYCE

KWESIIONARIUSZ ANKIETO!'�TY
Betlzo !rcsimy o zaawzenie seoich odpowie.tzi we wlafciwych katbct za pome4 zm&u X.

tDN OOUO

Rr. J!k4 turlcle !r P'MGI) ffrDie pehi orobr odportedzistE za mi.keriq?

DYREKMR HANDLOWY D1
DYREKTOR DS. MARKETINCU B2

D]'REKTOR NACZELNY 03
KIEROWNIK DZAI,U N-'ARX.E'IINCU O4

KIBROWNK DAALU SPRZEDAZY tr5
DYRBKTOR DS. TECHMCZNYCH O6

INNA FUNKCIE Orcs4 podad, ja}d............................................ O ?
NIE MA TAKIBI FUNKCJI W MOJEI FIRMIE tr 8

Pe zl ktdro spoir6d drel sy lldonych dzhlaf nrrtedrgo*Tctr o.tportrda konp.t.ntna

A. Badaria m!.kciingowc i p.ogaozowei.

B. Pldowalie !ow.8o produhu lub nowej
!slugi

C. Wb& i szlolede pe$onelu

D. Uslrlalie cen i pod€jnowanie de.lzji
w zalocsic oprkowad

E. Polityka (zaEqdz&ie) dyshybeji

F. Prcm@ja (w tyn rckl@, pubtic rela,

G InE dzialmia Mkeringowe (j.tie?)

czEscnwA BRAK oDpo-
ODPOWIE- W]EDZIAI,.

DZIALNOSC NOSCI

o o
2 3

t r D

2 3

o o
2 3

PEINA ODPO.
WIEDZIAL,

NOsc
D

o
I

tr
l

o
3

o
2

o
I

o
I

u
1

o
I
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P.6. Jat c4slo v Pamci) ftBie sq prcwldzore b.dei{ rrnkowe s nii€j wynielionych

BARDZO
czEsTo

a
l

o
I

B
I

o
I

o
I

o
t

o
I

o

o
I

D
I

q

o
I

q
l

o
I

o
I

CZESTO CZASAMT NIGDY

D

tr

a
4

tr

o

o

o

o

o

o

o

tr

o
4

o

o

A. Badoia pot-eb i opid Dabywcdw

B, Baduia prcdutt6q

C. Baddia opakoean i icb

D. Testoweie noeych prcduktow

E. Analiza ishiejqcych aL16w

F. Badania udziat6w w rynkLr i ich

G. Analiz& rynk6w zbytu

H. Analiza splzedary wlasncj

l. Analiza skutlcznosci kanal6e

J. Analiza koszt6w dystrybucji

K. Skutlcaoid slosowrlych 6rcdk6w

L. Efekywno$ prcno.ji (koszry
plomocja-spnedar)

M. Analiza Srcdt6w llzekazu reklany

N. Analiza oirzymywmycb of€n

o. IIue alaesy (j.he?)

o
2
o
2
q
2

o
2

o
2

o
2

o
z
o
2

o
2

o
2

tr
2

a
2

o
2

o
2

D
2

tr
3
o
l

q
3

o
l

o
3

o
J
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l

o
3

o
3

o
l

o
3
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l
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3
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P.9. Jaki { przyDliieniu prccent wplrr6w z ro@€j spzedair w 2000 mku s paDaci) fimie
stenoeity $adalki m crt4 prcmdjt produkt6q I ffny?

MNIEJ MZ 1% O ]
t 2 %  0 2

2 , t  3 %  O 3
3,t4% O 4
4 , 1  5 %  Q 5

PONAD 5% O 6

P.r3. Czy w Pdaci) tumie osobr odpoeiedr&tna a bdoria nirl€rirgowe l€.t n,rudrioDa
e PehtD wymiDe czN?

TAI' O I
(JEZELT ME _ PROSZE PRZEJSC DO P15) NE O 2

P.r0. Na jlkiej podstiwie Pa$Cl) fimr okrega rtrzly budret ds pmmocjr?

JAKO PROCENT OD WTELKOSCI ROCZNEJ SPRZED{'Y O 1
JAKO PROCENT OD OSIAGNIEIECO ZYSKU O 2

JAKO PROCENT OD SPODZIEVr'ANBI SPRZEDAZY tr 3
TYLE, ILB ZOSTAN1E PO ODJECIU IN\ryCU WYDATKdW O 4

w z{LEzNoscl oD CELU PROMOCI O5
TYLE, ILE WYDAJE NA PROMOCJE KONKURENCJA O 6

lNAczEJ ( jak?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o  ?

P.u. cry PaDaGl) Imr opraco$qi€ straresicrne ptaDy na*ednsow€?

T A K  O I
(JEZEL] NIE _ PROSZE PRZEJSC DO P,I3), NIE O2

P.12. J€2eli tlh fo m jrkl okrs byt sporzqdzony ostltoi srrategiery plro M.keritr8ony?

D O ]  R O K U  O I
O D I R O K U D O 3 L A T  O 2

O D 4 D O 5 L A T  O 3
5 LAII WIECEI O4

390



t6e

9 O _ ---------_-_ -.-----''_ Q,...&iEl) ITsf{vx aNNr w{ rus,{zuo)u,rd
s o ]!\9u!I'ltod$la 9n2sn z r/\IYJsxzaot
t E ,ldodlDrouq sn'I  \9rNacv cmsn z I'l\lYJs-rzEot
€E ,\\g'lN/dotl zo oq olN(I-dE$oelq f,Y/40 ,rr\t\zc{YJso(I
zD /AqISnfJ,Ec z
r d L.9f,It{,]t\ol;lrnH z

rs@g (r)e8d qrxzlo! $rnq.{4r{p aqeue{ qJqB! z 8Ia

t E ------'..-'.---""- '__-_ ____---__(i,illtD vqolsl r vNM

9 E XIN,lt Zllzrd HCINV \or?r'Jzsll ],|i9Jzso) ill,rdYJscod YN
9tr JNRIn)NOX AN GrNl I
r E rll)nqof,d l:)to loN qo ntoN?{rvz ],|\
fo nr dod IJso)rMlnd qo ptoNzgTrz A{
Z E INlTdruNO) ?IN I:NNW gIN

I E A19JZSO)I AI^\.�SqOd VN

;.tuuu (r)BuRd ,$ uer EwlEsn oPoFu t qF rsal BIBI 4Ia

ZE EIIN
I O  } V I

aqu.{I o,ruoutos ufuognJ)lo a
llrsaopdo qq lqnPord.aoq aw^^o$ar letAIoIIP.ll ^rXq alurg (!')@Rd a d|l9Ia

a9so - " --__ JSAI HCINOINOnAT\rZ

lq.xaoSqFnrEu lrspq qrpPor,rD a qiXuorupulw rel eErg (F)eu8d a qgso qI sla

I D __'-----'.--- --" "--_ Q,ery0 v|J)Nru YNI.II
t E vtroJxtlllq INEJS,{SV
€ tr NVOVA SC O)SIlAOffi&S A {OAOSOONqST
zn o9NIIlDruvI I Sc dol)ltu^o
r o HJ^ {O9N ,lDinrvt{,w(twl mYzo rlN,^dorlff)r

a.Iug a @o lqFd af.lunJ tlBl ol 'IEr lla?if'tla



P.19. Czy Panaci) flm opracopqie pmgnoary sped.ry?

T A K  O 1
(JEZELI NTE - PROS4 PRZEISE DO P21) NIE O 2

P.2{. Na jski oh€s l€6t op.scowJwrnn pmgnon sp?edri?

DO l ROKU q I
OD l  ROKUDO3I,AT O2

OD4 DO 5 LAT O3
NAPONA.D5 LAT O4

P.21. Czy spoJr6d wzylldch ko€rt6w ponoczotrych pl,.z panr(.l) nrml lrTodrebnt! ciQ
orobnq porydl ,,KOSZTY MARKETTNGOWE ?

T A K  0 1
NIB 02

P.22. J.ld byl uddd ko!r16v In!*ethgoxych v crkovtrych kosztich wllrarradr prodult6w
lub udus u, PolrcD ftmle v 20[0 roku?

uDzIAr rBN wyNI6sL oKor,o ...........%

P.23. Oro ttk oplnii dotlcrqcycU penrurch $pekr4w dd€fatnoact gospodrlclej fmy. UptzejDie
pr06|lny o [ltosurlo$lli€ siQ do nich i rr.arscrente, czy rgada si9 pa(l) z ntmi calkowcte,
ttko slQ zgadza lub de rgsdz!, cur na Pa{-i) stocunek obojrrDy, czy t€i nie zgrdzs lte c.t
l(o$ici0. I}ollalkol{e Eiejoce obok opinii shrJ do zapisyvari! prrf,u parrciq) konenrarzy
lub or08ldrlen svoich odooriedzi.

OPINIA 1

,,Dobze wytondy produh sm si9 sp%da"

cAt-KowcIB sE ZGADT:AM O I
ZGADZAM SE tr2

ANITAI' ANI NTE A3
NTE ZGADZAM SIE O4

CALKO\VICTE SE NrE ZGADZaAM O5
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OPINIA 6

,lda.keting jst zbiom czrmo{ci espieraj4cych i przy3pidajqcych t dsfer towd6w
od produenta do ostate@ego Dabvcy'

CAI,KOWICIE SE ZGADZ\M O I
ZGADZAM S4 02

ANITAIq ANI NIB O3
NIEZGADZAM SE U4

cAt KowrcIE sry NrE zGADzAtVM 5

OPINIA 7

,Oric acja M kliento lub m rynek stoi w spr@zno6ci z orientowanicrn si9 6nny

CA}-KOMCIE SE ZGA.DZAM tr 1
zcADzAM Sq E)2

ANI TAK, ANINIE O3
NIE ZCADZAM Sq 04

cAr,KowIcIB sE Nts ZGA.DZAM O5

P.24. JlH r€:t zakts sllpodrr! ql rtddbbodd Prmct) n|lry?

PRODUKCJA D6BR I(ONST.IMPCYJNYCH O I
PRODUKC.IA D6BR INAESTYCYJMCH O2

DYSTRYBUCIA TOWAROW El3
SWIADC4NE USLUG KoNSUMPCYJNYCH q4

SVIADCZENIE usl,uc pRzEMvsr,owycH o 5
INNY ZAKRES (aki?)...........................,.,..........,.,..,.,.,..... O 6

P25. nu pr!(owDtl6s Jer! zirrudriouych w Pa{rct fmie?

M.rBJ Nd 100 056B O 1
oD 100 Do 300 Q2
oD 301 Do 999 q3

oD 1000 Do 2999 A4
oD 3000 Do 5000 B 5

PONAD 5OOO OSOB B6
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MRS (Mdker Reseeh Society) 14, 363. 376
MRT (Mtrket Resedch Teminal) 278

N
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Goods in C\lstom Teitro 16E
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Nome*latura dh Kdsyiik@ji Towd6w vedlug

Ta.,.t Celnych (zob. NCGCT)
Nomenuatu! rNarowa l6Gl70

NoSniki
dayeh 263, 274, 2:76
infofinacji 149

o
jawna 221-ZZE

c konuolowana 225-22?
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\v,-yr^ 227-228

metody (zob. Merody obrerwacji)
vyni^ry 225

Obszd zmietuoici 285

V6bek 234-235
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8rup spolechych i srup intercsu 336
trienl6w badan markeringowych 340-342
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rcspo.dent6w 33G339
odchylenie standddoee 65-66. 68 69, 285
Odczyty

optyczne (zob. Metoda odczyrdw oprycznych)
hakowde (zob. Metoda odcztt6w aato-

OdpowiednioSd dmycl 58, 165 166

kadowmie (zob. Kodowdie odpowiedn na py-

Okolicznogci sprzyjaj4ce 20, 2l , 26, 27
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Pnet 187 , 199102
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postaw 115 135
poziomy 75, 83-92
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ciqgte 88-89

Rankng wade'a 34+345 do ponid postaw (zob. Ponid postaw )
Rapon 209, 31G329 $aficzna foma ll?-tt8

ukiad tre(ci 325 328 liczba kategoni I I 8 1 I 9
Rapony alFizycyjne (.// ppotr) 142 dwubiegunowe 88 90
Reakcjercspondenr6w189,236 jednobiesunowe88-9O
Redakcja danych 25+257 jednowymiarowe 120 129

f,omputerowa 281 283 nohinalne 83 87, 110, 120. 123 lU, 127 l2A
og6lne zasady 256 257 altemarywne 85-86, lll

Redukcja niealternalywne 86, l ll
bled6w, sposoby 47 48 poniaiowe (zob. Ponid, skale)
calkowitego blldu badmia 47 porzqdkowe 84, 87 90. ll0, 116. 120, 12,1,
danych 4,1, 252 127-128

blldy (zob. Blgdy redukcji danych) postx{
poszczeg6lnych rodzaj6B blFd6w 47 proste I 20-l 23
pizez pomiar lub oszacowrnie pozostalych LldLone t23 t29

blld6w 47 48 pzedzialowe (inleNaiowe. jednostkowe) 8,1.
Rejesrracja 90-91, ll0

rzeczy i zjawisk 229 233 stopniowe 88-89
skaningowa 230-233 stosunkowe (pruporcjonalne, ilorazore) 84,

Rozkl .d 9 l -92,  lLo
jednej zmiennej 261 wielowymiurowe l3cLl35
nomalny 64.66 68 Skalowbnie 85
Srcdnich z pr6b 64 trie wymuszajqce I 19

Rzetclnola pomiaru (zob. Ponid. rzetclno(C ) niezr6wnowazonc I I 6� I I 7
odpowiedzi (zob. Keestiooanusz, lkalowhie

S w pohidlch pos|llq ll6-tl9
wieloqymiarcqe zob. MDS (multidimensional

Scllon! Nooenklatura Towarowd XJdj6w Wsp6l- scaling)
nory Europejskiej zob. CN wymuszajqce I19. 127

Sclckcja danych 257 zasady (zob. Skalo{aiie odpoviedzi q ponia-
Serwisy inter.etowe (se$isy odline, ponale) .rb postaw)

162-163 zr6w.owa2oDe I 16-117
SITC (Standard lntcndtional T'!de Classification) Sklonnosa Espondenta do udzielenia odpowiedzi

167-t69 l0l-104
Skala Spisy powszecbne l50 l5l

absolutnd 92 SPSS (Slalislical Package for Smial Scie.ce9
Litena r27 129 212)14,298
ponidowd SQI (Se.vice Quality Indicators) 2?
pozlcyjna 123 124, 126 Slandlrdova Klasyikacja Handlu Migdzyndodo
rang 120 l2l wego (zob. SITC)
sendtych. (zob. Metoda proiili polaryzacji ) sTM (simulared Test Mdkets) 250-251
Supela 126-127 Sr.p.en
sumovdych ocen 122 123 akceptacji b.ddia 333

For6wndwcza 122 123 kontroli ponim i71
rangowa 123 Sug8stywnoi: pytan (zob. Pytrnia, sugestywmsi)

Tburstone a l2l-122 Symulacja 250
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Ushgi rypu
ad hot lc6tm-desiqne.I) (zob. Bada a rylu

fu -service 359-362, 365,373-315

srdicated research (zoh. Badqil r./pr sradi-

w
Wahmia sezotrow€ (zob. Analiza wahai sezono

wattosd nodaloa (zob. Dominmia)
weryfikacja hiporcz (zob. Eipotezy, weryfikacja )

pomiaru (zob. Pomid, wiarygodno$)
uog6lnief 57

WnioskoPanie statystyczne 57
Wskarniki struhury i nat9renia 283

(poziom) ufnosci (zob. Poziom (w6p6lczynnik)

rafnoSci diaSnostyczncj 96
Www oryorld wide Web) 160-163
Wydawnictwa sbrystyczne l5l-152
Wykz (op.rqo populrcji badanej (zob. Operat

kolowy 320-321
liniowy 322
ob@zrowy (piktogru) 322

Wyszukiwuli 161-162

gospodeczy 345 350
intenerowy r88,277
kwestiondiusbRt 170

rekuracja uczestiit6v 207

telefodczny 184 187, 277

8lopoqe 20r, 205 209

niestandaryzowme 205
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standaryzowtue 204
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stopniowego qycerpywania tematu 108
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Zbierania dalych blidy (zob. Bltdy zbicGnia da'
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l0 l -103

Z.spoly sympiom6w 312
ZCodnoS( wynik6w badania 331
zhdmonizowany System Oznaczania i Kodowa-
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Zliczalie ddyoh (zob. Darc, zliczanie)

1

216dt^
informacji, ldasyfikacja 136 138

kajowe 138 139
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wewneFzn.136-t38
wt6me 136 138, 139 157
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