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METODY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE  
BADAŃ RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH  

prof. Dr hab. Stefan Mynarski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 

Badania rynkowe i marketingowe są zespołami analiz służących do poznania zjawisk i 

procesów rynkowych w celu podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji. Badania 

rynkowe są domeną analizy rynku, zaś badania marketingowe domeną marketingu. To 

rozgraniczenie badań rynkowych i marketingowych wynika z odmiennej ich roli w 

funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa na rynku. Badania rynkowe maja na celu 

poznanie sytuacji rynkowej i określenie własnego udziału przedsiębiorstwa na rynku, 

natomiast badania marketingowe mają za zadanie czynne oddziaływanie przedsiębiorstwa 

na układ stosunków rynkowych. 

W badaniach rynkowych można zasadniczo wyodrębnić dwa obszerne działy: analizę 

rynku i prognozowanie. Analiza rynku służy do poznanie bieżących zjawisk i procesów 

rynkowych, natomiast prognozowanie do przewidywania przyszłej sytuacji rynkowej. Z 

kolei w analizie rynku można wyróżnić trzy moduły analityczne: analizę równowagi 

rynkowej, analizę pojemności rynku i analizę chłonności rynku. Analiza równowagi 

rynkowej jest najściślej związana z teoria ekonomii i od niej czerpie podstawowe wzorce w 

zakresie teorii równowagi jak prawo popytu i podaży. Jednak w analizie rynku teoria 

równowagi zostaje wzbogacona o zagadnienia stabilności i systemowej wykładni rynku. Z 

kolei analiza pojemności rynku dostarcza informacji o kształtowaniu się popytu, podaży i 

cen pod kątem ich elastyczności na zmiany czynników wewnętrznych i zewnętrznych, 

natomiast analiza chłonności rynku umożliwia zbadanie stopnia zaspokojenia potrzeb i 

popytu pod kątem wykorzystania odpowiednich środków aktywizujących. Wynikiem tych 

analiz powinno być określenie udziału przedsiębiorstwa na rynku oraz wyznaczenie jego 

pozycji w warunkach konkurencji. Z kolei w prognozowaniu rynku chodzi o uchwycenie 

zmian dynamicznych w popycie pod wpływem różnych czynników ekonomicznych i 

pozaekonomicznych przy wykorzystaniu odpowiednich modeli ekonometrycznych. W ten 

sposób badania rynkowe jawią się nam jako zwarty kompleks analiz i prognoz 

umożliwiających rozpoznanie bieżącej i przyszłej sytuacji rynkowej. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa z badaniami marketingowymi, które w 

przeciwieństwie do obiektywnych badań rynku maja charakter bardziej subiektywny W 

badaniach tych można również wyodrębnić dwa moduły; jeden związany z marketingiem-

mix a drugi z badaniami postępowania nabywcówna rynku. W przypadku marketingu-mix 

chodzi o badanie rozwoju produktu, określanie strategii cen, badanie skuteczności i 

efektywności promocji oraz wyznaczanie optymalnych kanałów dystrybucji, natomiast w 
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przypadku badania postępowania nabywców chodzi głównie o analizę postaw i zachowań. 

Również i w tym przypadku badania marketingowe maja służyć pogłębieniu rozeznania 

bieżących i przyszłych sytuacji decyzyjnych. Graficzną ilustracją obszarów badań 

rynkowych i marketingowych jest schemat na rys. 1. 

  

Rys. 1. Obszary badań rynkowych i marketingowych  

Źródło: opracowanie własne 

Jak wynika z rysunku badania rynkowe i marketingowe, mimo ich wyraźnej rozłączności, 

maja wiele obszarów wspólnych. Częścią wspólna badań rynkowych z badaniami 

marketingowymi jest analiza chłonności rynku, w której stosuje się wiele podejść 

typowych dla badań marketingowych jak chociażby analiza skuteczności i efektywności 

środków promocji czy analiza stopnia pokrycia potrzeb i popytu. Z kolei częścią wspólną 

badań marketingowych z badaniami rynkowymi są badania wchodzące w zakres 

marketingu-mix, które posługują się narzędziami typowymi dla badań rynkowych jak 

chociażby badania w zakresie oddziaływań różnych czynników aktywizujących popyt na 

wielkość obrotów czy badania segmentacyjne rynków branżowych. Wynika z tego, że 

można mówić co najwyżej o nakładaniu się na siebie obszarów badań rynkowych i 

marketingowych, a nie o ich wzajemnym podporządkowaniu. 

Uwzględniając podział identyfikacyjny cech i obiektów według czterech podstawowych 

skal pomiaru można dokonać wstępnej klasyfikacji metod badawczych, na trzy obszerne 
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grupy; metody analizy niezależności, metody analizy zależności (asocjacji) i metody analizy 

współzależności. 

Metody analizy niezależności sprowadzają się do stosowania testów istotności, które 

pozwalają na zweryfikowanie hipotez o nieistnieniu różnic miedzy obiektami (pojedyncza 

próba), między grupami obiektów (próby niezależne) oraz miedzy zmiennymi (próby 

zależne). Graficznym obrazem podziału tych metod z uwzględnieniem skal pomiaru jest 

poniższy wykres (rys. 2): 

  
Rys. 2. Podział testów statystycznych 

 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku pojedynczej próby losowej w grę wchodzą testy zgodności rozkładu 

zmiennej losowej, a mianowicie testy nieparametryczne: test zgodnościchi-kwadrat i test 

Kołmogorowa ( ) oraz testy parametryczne: test z i test t. Testy te znajdują szerokie 

zastosowanie miedzy innymi w badaniachjednorodności próby losowej pochodzącej np. od 

różnych ankieterów (rozkład równomierny), rozkładów charakterystyk z próby, np. 

dochodów i wydatków wśród respondentów (rozkład normalny i logarytmiczno 

normalny), natężenia zmiennej w próbie, np. nurt nabywców w sklepie (rozkład Poissona) 

itp. 

W przypadku dwóch prób losowych niezależnych mamy do czynienia z kilkoma testami 

nieparametrycznymi: testem serii dla cech jakościowych mierzonych na skali 
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nominalnej, testem Walda-Wolfowitza dla cech ilościowych mierzonych na skali 

porządkowej, testem U Manna-Whitneya dla rang łączonych i testem Kołmogorowa-

Smirnowa dla rozkładów kumulacyjnych, a także z dwoma testami parametrycznymi: 

testem z i testem t dla dwóch prób niezależnych. Wszystkie te testy pozwalają na 

stwierdzenie, czy dwie próby niezależne pochodzą z tej samej populacji. Test serii znajduje 

zastosowanie w badaniach losowości pojawiania się cech korzystnych i niekorzystnych, 

Test Walda-Wolfowitza może służyć do badania uszeregowania rangowego obrotów 

sklepów położonych w centrum miasta i na peryferiach, test U Manna-Whitneya znajduje 

zastosowanie w badaniach rangowanych ocen, gdy niektórym z nich przypisuje się te same 

wagi, wreszcie test Kołmogorowa-Smirnowa znajduje zastosowanie w badaniach 

marketingowych przy porównywaniu struktur preferencji. 

W przypadku trzech i więcej prób losowych niezależnych znajdują zastosowanie 

następujące testy nieparametryczne: test Kruskala-Wallisa i test Mediany dla rang 

łączonych oraz test niezależności Chi-kwadrat dla rozkładów częstości, a także testy 

parametryczne: test z, test t i test F (ilorazu wariancji). Dwa pierwsze testy znajdują 

zastosowanie w badaniach zakupów różnych marek produktów w różnych typach sklepów, 

natomiast test niezależności Chi-kwadrat znajduje zastosowanie w badaniach rozkładu 

częstotliwości w tablicach kontyngencji. 

W przypadku dwóch prób losowych zależnych znajdują zastosowanie następujące testy 

nieparametryczne: test znaków dla cech jakościowych mierzonych na skali nominalnej, test 

Mc Nemara dla rozkładu częstości w tablicy dwudzielczej cztero-polowej oraz test 

Wilcoxona dla rangowanych znaków. Najczęstszymi przypadkami zastosowania 

wszystkich wymienionych testów są badania skuteczności środków promocji, polegające 

na porównywaniu obrotów przed i po zastosowaniu odpowiedniego środka reklamowego. 

Wreszcie w przypadku trzech i więcej prób losowych zależnych znajdują zastosowanie 

następujące testy nieparametryczne: test Q Cochrana dla cech jakościowych oraz test 

Friedmana (z rangami) dla cech ilościowych. Obydwa testy pozwalają na badanie 

skuteczności działań promocyjnych nie tylko przed i po ich stosowaniu ale również w 

trakcie trwania. Są to zatem bardziej wartościowe analizy porównawcze. 

W programie STATISTICA poszczególne testy parametryczne znajdują się w module 

analitycznym "Podstawowe statystyki", natomiast testy nieparametryczne w 

module "Statystyki nieparametryczne / Rozkłady". Na podkreślenie zasługuje fakt, że 

program STATISTICA daje pełny wybór i komfort korzystania ze wszystkich tych testów. 

Z kolei metody analizy zależności (asocjacji) polegają na znajdowaniu zależności 

korelacyjnych pomiędzy zmiennymi bez wyraźniejszego ich podziału na zmienne zależne i 

niezależne. Uwzględniając liczbę tych zmiennych oraz skalę ich pomiaru można dokonać 

podziału metod analizy korelacji jak na poniższym wykresie (rys. 3):  
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Rys. 3. Podział metod analizy korelacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Kowal: Metody statystyczne w badaniach 

sondażowych rynku. AE Wrocław 1995, s. 140 (praca doktorska) 

Najliczniejszą grupę metod analizy korelacji stanowią miary korelacji dla dwóch 

zmiennych nominalnych. W grupie tej znajdują zastosowanie proste współczynniki: Phi-

Yule'a, Q-Kendalla, T-Czuprowa, V-Cramera czy C-Pearsona. W przypadku mierzonych 

przynajmniej na skali porządkowej (rangowej) najczęściej wykorzystywaną miarą korelacji 

jest współczynnik korelacji rang Kendalla oraz współczynnik korelacji rang R Spearmana. 

Współczynnik ten może być z powodzeniem wykorzystywany do badania profilów 

zbudowanych na zasadzie dyferencjału semantycznego, tj. tam, gdzie można 

uporządkować natężenie cechy (od najmniejszego do maksymalnego). Gdy dwie zmienne 

mierzone są na skali przedziałowej lub ilorazowej najczęściej wykorzystywaną miara 

korelacji jest współczynnik korelacji liniowej r-Pearsona oraz stosunek korelacyjny . Jeśli 

z kolei trzy i więcej zmiennych jest mierzonych na skali przedziałowej lub ilorazowej 

wówczas znajdują zastosowanie współczynniki korelacji wielorakiej R-Pearsona i 

współczynniki korelacji cząstkowej Pearsona. 

Wreszcie metody analizy wielowymiarowej, należące do metod bardziej zaawansowanych, 

dzielą się na dwie obszerne grupy: metody analizy współzależności i metody 

współwystępowania. Metody współzależności uwzględniają już podział na 

zmienne zależne i niezależne. Zmiennymi zależnymi są wszystkie te zmienne, które zależą 
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od zmian innych zmiennych. Zmienne te nazywają się również 

zmiennymi objaśnianymi lub endogenicznymi(wewnętrznymi), gdyż zależą od całego 

szeregu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W przeciwieństwie do nich, zmienne 

niezależne nie podlegają żadnym wpływom innych zmiennych i same są czynnikami lub 

warunkami zewnętrznymi. Dlatego nazywają się one również 

zmiennymi objaśniającymi,czynnikami lub zmiennymi egzogenicznymi (zewnętrznymi). 

Podział metod analizy współzależności przedstawia poniższy wykres (rys. 4):  

 

  

Rys. 4. Podział metod analizy współzależności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Walesiak: Statystyczna analiza 

wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Prace Naukowe AE, Wrocław, 

Monografie i Opracowania Nr 101, 1993, s. 16 

W badaniach rynkowych i marketingowych korzysta się z różnych źródeł informacji 

odnoszących się do poszczególnych obiektów i obszarów badań, które tworzą określoną 

strukturę hierarchiczną. W strukturze tej można wyróżnić siedem następujących szczebli 

hierarchicznych:  populację, próbę, grupy, obiekt, cechy, czynniki i zmienne.  

Graficznym obrazem struktury hierarchicznej badań jest rys. 2.  
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Rysunek 2. Układ hierarchiczny badań 

 
Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przedstawioną strukturą hierarchiczną badań pierwszym szczeblem, od którego 

rozpoczyna się całe badanie jest populacja generalna. Na szczeblu tym należy już 

wyróżnić wielkość badaną oraz jednostkę populacji, a także wymiar 

czasowy i przestrzenny. Są to charakterystyki niezbędne do zdefiniowania danej populacji. 

Przykładem wielkości badanej w odniesieniu do populacji mogą być obroty sklepów w 

danej miejscowości w ciągu miesiąca, wydatki rodzin pracowniczych na turystykę w 

danym roku, ceny towarów w sklepie w ciągu dnia, wielkość powierzchni handlowej 

sklepów osiedlowych itp. Tak więc już na tym szczeblu wyodrębnia się wielkość badaną 

(treść informacji) od jednostki populacji (nośnik informacji). Wielkością badaną może być 

cecha, czynnik, bądź zmienna, natomiast jednostką populacji może być obiekt bądź 

obserwacja. Na przykład obroty sklepów, ceny towarów, wydatki konsumentów, to 

wielkości w relacji "zmienna - obiekt", z kolei wielkość sklepu, wymiary produktu, wiek 

konsumenta, płeć nabywcy, to wielkości w relacji "cecha - obiekt", wreszcie wybór sklepu, 

wybór produktu, kierowanie się modą, reagowanie na reklamę, to wielkości w 

relacji "zmienna - obserwacja" lub "czynnik - obserwacja". Wszystko to powoduje że 

http://www.statsoft.pl/Czytelnia
mailto:info@statsoft.pl
www.StatSoft.pl


 
 

www.StatSoft.pl/Czytelnia             Copyright © StatSoft Polska  

 

10 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

możemy mieć do czynienia z różnymi typami i rodzajami populacji, których odpowiednie 

zdefiniowanie decyduje o dalszym powodzeniu i sukcesie badań. 

Populacja może być skończona bądź nieskończona pod względem liczby badanych 

jednostek. Populacja skończona zawiera znaną i przeliczalną liczbę jednostek, natomiast 

populacja nieskończona zawiera nieznaną bądź nieprzeliczalną liczbę jednostek. 

Rozróżnienie między skończoną i nieskończoną populacją ma istotne znaczenie przy 

określaniu liczebności próby. 

Drugim szczeblem w hierarchii jest próba losowa. Próba ta stanowi część populacji tak 

dobranej, że każda jednostka populacji ma znane i określone prawdopodobieństwo dostania 

się do próby. Na szczeblu tym mamy już do czynienia ze zbiorowością statystyczną 

podlegającą badaniom. Zbiorowość tę tworzą jednostki próby, które są jednostkami 

losowania wybranymi do próby w wyniku stosowania odpowiedniego schematu losowania. 

Często próba losowa wymaga dodatkowych zabiegów selekcyjnych, w wyniku których 

uzyskuje się ostateczną próbę badaną. Próba ta stanowi podstawę dalszych badań. 

Trzecim szczeblem hierarchii są grupy obiektów występujące w obrębie poszczególnych 

prób. Grupy takie są tworzone na bazie eksperymentów i randomizowane w obrębie prób. 

Podstawą randomizacji są poziomy czynników dobieranych do badań eksperymentalnych. 

Mogą to być eksperymenty polegające na wprowadzeniu do części sieci handlowej nowych 

produktów lub nowych opakowań, albo też nowych technologii sprzedaży czy nowych 

form promocji, względnie różnych poziomów cen i różnych marek produktów. Grupy 

eksperymentalne mogą być zależne bądź niezależne. Grupy zależne są wykorzystywane do 

analizy zmian czasowych w oddziaływaniu różnych czynników, natomiast grupy 

niezależne są stosowane do analizy przekrojowej wpływów różnych zmiennych. 

Czwartym szczeblem hierarchii są obiekty badane, będące wyselekcjonowanymi 

jednostkami z prób losowych. Są to podstawowe jednostki zbiorowości statystycznej takie 

jak klienci, konsumenci, nabywcy, kupujący, sprzedający, produkty, sklepy itp. Jednostki 

te są głównymi nośnikami informacji statystycznej służącej dla celów analiz. Ten szczebel 

analityczny jest podstawowym ogniwem w systemowej hierarchii analiz. 

Piątym szczeblem hierarchii są cechy obiektów, będące podstawowymi charakterystykami 

identyfikacyjnymi. Mogą to być charakterystyki fizyczne takie jak płeć, wiek, kształt, 

wymiary, ciężar, które są postrzegane zmysłowo i nazywają się po prostu cechami; mogą 

to być również charakterystyki funkcjonalne takie jak prędkość, wydajność, wytrzymałość, 

sprawność, niezawodność, które są określane poprzez wyobraźnię i nazywają 

sięwłaściwościami; wreszcie mogą to być charakterystyki strukturalne takie jak komfort, 

wygoda, bezpieczeństwo, nowoczesność, które są określane poprzez świadomość i 

nazywają się własnościami bądź atrybutami. Wszystkie te charakterystyki są treściami 

informacyjnymi badanych procesów i zjawisk. 

Szóstym szczeblem w hierarchii badań są czynniki. Mogą to być charakterystyki ukryte lub 

też wspólne charakterystyki pewnych cech zależnych, albo też specjalnie dobierane 

instrumenty oddziałujące na cechy bądź na obiekty. Czynniki te są bardziej aktywne aniżeli 
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cechy i wywołują zawsze jakieś zmiany w obiektach. O ile cechy maja znaczenie 

porządkujące, to czynniki maja zawsze znaczenie wartościujące. 

Wreszcie najniższym szczeblem w hierarchii badań są zmienne będące wartościami cech 

przypisanych danym obiektom. Zmienne te mogą przyjmować wartości nominalne bądź 

skalarne, co wiąże się ze stosowaniem odpowiednich skal pomiaru. Z reguły cechy 

jakościowe mierzone są za pomocą skal niemetrycznych takich jak 

skala nominalna i porządkowa, natomiast cechy ilościowe mierzone są za pomocą skal 

metrycznych takich jak przedziałowa iilorazowa. Między zmiennymi zachodzą zwykle 

pewne zależności i powiązania, które pozwalają na wyróżnienie zmiennych niezależnych, 

zależnych i współzależnych. Zmienne niezależne to takie zmienne, które nie zależą od 

innych zmiennych. Z kolei zmienne zależne to zmienne, które zależą od innych zmiennych, 

lecz same na nie wpływają. Wreszcie zmienne współzależne to zmienne, które zależą od 

innych zmiennych i same na nie wpływają bezpośrednio lub poprzez inne zmienne. W ten 

sposób mogą być analizowane zależności proste, zależności wielorakie, ciągi zależności 

oraz tzw.sprzężenia zwrotne bezpośrednie i pośrednie. 

Podstawowym szczeblem w hierarchii badań jest obiekt, który w zależności od 

stosowanych podejść metodologicznych może być traktowany jako element większej 

zbiorowości (grupa, próba, populacja) bądź też jako pewna całość złożona z mniejszych 

elementów (cechy, czynniki, zmienne). W badaniach rynkowych obiektem jest sam rynek 

lub przedsiębiorstwo, a więc jednostki już dość dalece zagregowane, skutkiem czego 

badania sięgają raczej do niższych szczebli hierarchii, głównie do czynników czy 

zmiennych. Wystarczy chociażby wspomnieć o badaniach tendencji rozwojowej rynku i 

wahań okresowych obrotów, których główną zmienną niezależną jest czas, czy o badaniach 

popytu, w których głównymi czynnikami są ceny, dochody, zatrudnienie czy ludność. 

Natomiast w badaniach marketingowych obiektem jest sam konsument lub produkt, a więc 

jednostki dość dalece zindywidualizowane, skutkiem czego badania sięgają raczej do 

wyższych szczebli hierarchii, głównie do grup i prób, a nawet do populacji. Tutaj na uwagę 

zasługują badania segmentacji rynku i pozycjonowania produktów, które opierają się na 

odpowiednim grupowaniu i klasyfikowaniu obiektów. 

W strukturze hierarchicznej badań można wyodrębnić szereg metod badawczych które 

znajdują zastosowanie na poszczególnych szczeblach analiz i syntez. Metody te różnią się 

między sobą stopniem konkretyzacji i szczeblem odniesień oraz kierunkiem powiązań 

międzyszczeblowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie metody znajdują swoje 

odniesienie do poszczególnych modułów statystycznych pakietu STATISTICA. Graficznym 

obrazem układu hierarchicznego metod badawczych jest rys. 3. 
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Rysunek 3. Układ hierarchiczny metod badawczych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przechodząc ze szczebla populacji na szczebel próby mamy do czynienia z 

procedurami losowania, które polegają na odpowiednim doborze jednostek zbiorowości 

generalnej do próby statystycznej zgodnie z wymogami rachunku prawdopodobieństwa. 

Podstawą doboru jednostek do próby jest operat losowania, który zawiera wykaz 

wszystkich jednostek losowania. W tym przypadku operatem losowania może być mapa, 

plan, wykaz miejscowości, kartoteka, rejestr, książka telefoniczna, lista płac itp. Od 

operatu losowego wymaga się adekwatności, kompleksowości, wyłączności, dokładności i 

dogodności przeprowadzenia losowania. 

Wśród metod doboru losowego można wyróżnić dobór losowy prosty (zależny i 

niezależny), dobór losowy systematyczny, dobór losowy warstwowy 

(proporcjonalny, nieproporcjonalny i optymalny), dobór losowy grupowy (zespołowy), 

dobór losowy wielostopniowy czy dobór losowy wielofazowy. Bardzo często w badaniach 
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marketingowych o charakterze sondażowym korzysta się również ze schematów doboru 

nielosowego, wśród których można wyróżnić dobór kwotowy, dobór jednostek typowych, 

dobór przez eliminację, dobór celowy, dobór przypadkowy i inne. Metody doboru 

nielosowego nie spełniają jednak kryteriów reprezentatywności. Tylko dla prób losowych 

istnieje możliwość porównywania rezultatów otrzymanych z próby z prawdziwymi 

wartościami populacji generalnej. Dla prób nielosowych takich możliwości nie ma i co 

więcej nie można nawet określić liczebności próby. 

Postępując w odwrotnym kierunku, ze szczebla próby na szczebel populacji 

dokonujemy testowania odpowiednich hipotez statystycznych związanych z 

nieznajomością prawdziwych wartości populacji generalnej. Jeśli testy dotyczą parametrów 

populacji generalnej takich jak średnia czy odchylenie średnie, to noszą one nazwę testów 

parametrycznych, jeśli zaś nie dotyczą parametrów, a na przykład rozkładów to noszą one 

nazwę testów nieparametrycznych. Za pomocą tych testów można na przykład badać 

rozkład zmiennej w obrębie pojedynczej próby i porównywać go z rozkładem 

hipotetycznym danej populacji, co znajduje swoje zastosowanie w badaniach chłonności 

rynku. Badając na przykład rozkład obrotów w ciągu poszczególnych dni tygodnia i 

porównując go z rozkładem równomiernym możemy wnioskować o natężeniu wahań 

krótkookresowych obrotów. Z kolei badając rozkład nurtu nabywców w danej sieci 

sklepów i porównując go z rozkładem Poissona możemy wnosić o natężeniu zmian 

wywołanych brakami zaopatrzenia. Wreszcie badając rozkład wydatków rodzin i 

porównywać go z rozkładem normalnym możemy wnosić o charakterze i pilności potrzeb. 

Można też badać istotność różnic między dwiema i więcej próbami niezależnymi i wnosić 

na tej podstawie czy pochodzą one z jednej czy z różnych populacji. Możemy w ten sposób 

porównywać stopień zaspokojenia potrzeb i popytu wśród różnych grup konsumentów 

nabywców, stopień zaopatrzenia sieci handlowej w różnych obszarach przestrzennych i 

branżowych rynku, czy stopień trafności przewidywania zmian w popycie wśród różnych 

grup uczestników rynku. Wreszcie można badać istotność różnic między dwiema i więcej 

próbami zależnymi i wnosić na tej podstawie czy istnieje zależność między zmiennymi z 

próby. Ma to szczególnie duże znaczenie przy porównaniach skuteczności oddziaływania 

środków promocyjnych na sprzedaż i na zachowania nabywców. 

Na drugim szczeblu hierarchii mamy do czynienia z planami eksperymentalnymi, które 

polegają na poddawaniu analizom testowym różnych grup doświadczalnych, wydzielonych 

w ramach danej próby losowej. Rynek stanowi bardzo dogodny obszar do 

eksperymentowania. Zróżnicowanych warunków działania przedsiębiorstw na rynku 

stwarza ogromne możliwości eksperymentowania. Już samo poklasyfikowanie 

przedsiębiorstw czy sklepów według ich rozmieszczenia w poszczególnych obszarach 

rynkowych daje możliwość porównań wyników ich działalności. Stwierdzenie różnic 

między przeciętnymi wynikami w tych grupach może być podstawą przypuszczeń o 

wpływie warunków lokalnych na działalność tych jednostek. 

Jeszcze większe możliwości eksperymentowania daje zastosowanie środków 

aktywizujących w postaci reklamy, ekspozycji, nowej formy sprzedaży, zmiany ceny, 

stosowania rabatu itp. Jeśli mianowicie zastosujemy odpowiednie kombinacje tych 
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środków w poszczególnych grupach jednostek handlowych, to otrzymamy możliwość 

kontroli ich wpływu na zmiany wielkości obrotów. Grupy objęte manipulacja wpływów 

tych środków noszą nazwę grup eksperymentalnych, natomiast grupy w których nie 

dokonuje się żadnych manipulacji noszą nazwę grup kontrolnych. 

Wszystkie te przypadki są przykładem planów eksperymentalnych czynnikowych w 

grupach zrandomizowanych, w których elementem będącym narzędziem manipulacji jest 

zmienna niezależna w postaci nominalnej.(kategorie), zaś efektem jej oddziaływania jest 

zmienna zależna, na której dokonuje się pomiarów według skali przedziałowej. Poziomy 

zmiennej niezależnej wyznaczają liczbę grup na jakie dzieli się dana populacje lub próbę. 

Często dla poprawienia wyników doświadczeń, obok czynników głównych wprowadza się 

również czynnik uboczny, który uwzględnia różnice indywidualne. Wówczas do planu 

eksperymentalnego wprowadza się tzw. bloki reprezentujące ten sam poziom czynnika 

ubocznego. Każdemu obiektowi w bloku przyporządkowuje się następnie losowo poziomy 

czynników głównych. Z planami eksperymentalnymi w blokach kompletnie 

zrandomizowanych mamy do czynienia na przykład w przypadku występowania różnic 

indywidualnych w obrotach poszczególnych sklepów niezależnie od wpływu na nie 

odpowiednich poziomów czynników głównych. 

Oprócz różnic indywidualnych, drugą ważną zmienną niezależną uboczną, jest kolejność, 

w jakiej podaje się bodźce reprezentujące poszczególne poziomy czynnika. Wpływ 

działania serii bodźca można regulować równoważąc porządek ekspozycji bodźców w taki 

sposób, by każdy bodziec był podawany na każdym miejscu w serii tylko jeden raz. Taki 

zróżnicowany układ pojawiania się poziomów czynnika głównego nazywamy kwadratem 

łacińskim Przykładem takiego eksperymentu może być podawanie różnych środków 

aktywizujących w różnych grupach jednostek handlowych równocześnie. Warunkiem 

planowania eksperymentu w układzie kwadratu łacińskiego jest jednak przyjęcie założenia 

o niewystępowaniu efektów interakcji w badanej populacji. 

Plany kwadratu łacińskiego pozwalają kontrolować statystycznie dwie nieinterakcyjne 

zmienne zewnętrzne w stosunku do zmiennej niezależnej. Ta kontrola jest osiągana przez 

technikę blokowania podobną do tej jaka została opisana poprzednio. Plan w układzie 

kwadratu łacińskiego wymaga, ażeby każda zmienna zewnętrzna lub blok były podzielone 

na równą liczbę bloków lub poziomów (np. sklepów drogeryjnych, supermarketów, 

domów dyskontowych itp.). Zmienna niezależna musi być również podzielona na taka 

sama liczbę poziomów (np. wysoka cena średnia cena i niska cena). Kwadrat łaciński jest 

tworzony w postaci tabeli z wierszami reprezentującymi bloki według jednej zmiennej 

zewnętrznej i kolumnami reprezentującymi bloki według drugiej zmiennej zewnętrznej. 

Następnie poziomy zmiennej niezależnej są przypisywane do pozycji tabeli w taki sposób, 

że każdy poziom pojawia się tylko raz w każdym rzędzie i każdej kolumnie. Szczególnie 

cenne usługi oddaje kwadrat łaciński w planowaniu eksperymentu z powtarzanymi 

pomiarami zmiennej zależnej, w którym służy on do równoważenia wpływu porządku 

eksperymentowania poziomów czynnika głównego na zmienną zależną. 

Omawiane dotychczas plany eksperymentalne opierały się na niezależnych próbach 

losowych, ponieważ każda jednostka badana reagowała wyłącznie na jeden poziom 
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czynnika głównego. Tymczasem bardzo często interesuje nas reagowanie poszczególnych 

jednostek na wszystkie poziomy czynnika głównego, z czym wiąże się konieczność 

powtarzanie pomiarów w kolejnych przedziałach czasowych. Na przykład interesują nas 

zmiany w sprzedaży pod wpływem bodźca reklamowego, przed jego wprowadzeniem, w 

trakcie jego stosowania i po wprowadzeniu. W takich przypadkach mamy do czynienia z 

planami eksperymentalnymi z powtarzanymi pomiarami zmiennej zależnej. Powtarzanie 

pomiarów powoduje, że poszczególne grupy jednostek nie są od siebie niezależne, co 

całkowicie zmienia charakter tych planów. Ze względu na to, że pomiary reakcji 

powtarzane są w obrębie nie wszystkich czynników głównych, plan taki można 

nazwać planem eksperymentu z częściowym powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej. 

Z kolei metodami używanymi dla badania różnic między średnimi zmiennej zależnej 

związanej z efektem kontrolowanych zmiennych niezależnych, po uwzględnieniu wpływu 

niekontrolowanych zmiennych niezależnych są analiza wariancji zwana w skrócie 

ANOVA oraz analiza kowariancji zwana ANCOVA. 

W najprostszym przypadku analiza wariancji zawiera zmienną zależną, która jest 

metryczna (mierzona na skali przedziałowej lub ilorazowej) oraz jedną lub więcej 

zmiennych niezależnych, które wszystkie muszą być kategorialne (niemetryczne). 

Kategorialne zmienne niezależne są także nazywane czynnikami. Jeśli używana jest tylko 

jedna zmienna kategorialna lub czynnik, to mamy do czynienia z analizą wariancji dla 

klasyfikacji pojedynczej, natomiast jeśli występują dwa lub więcej czynników, to mamy do 

czynienia z analizą wariancji dla klasyfikacji wielorakiej. 

Z kolei analiza kowariancji (ANCOVA) uwzględnia przynajmniej jedna kategorialną 

zmienną niezależną i przynajmniej jedną interwałowa lub metryczną zmienną niezależną. 

Kategorialna zmienna niezależna nazywa się czynnikiem, natomiast metryczna zmienna 

niezależna jest nazwana kowariantem. Najpowszechniejszym powodem użycia analizy 

kowariancji jest usunięcie zewnętrznej wariancji ze zmiennej zależnej. Najlepiej jest 

używać analizy kowariancji gdy kowariant jest liniowo związany ze zmienna zależną i nie 

jest związany z czynnikami. 

W przypadku wystąpienia większej liczby zmiennych niezależnych mamy do czynienia z 

wielowymiarową analizą wariancji i kowariancji MANOVA i MANCOVA. Wszystkie te 

programy wraz z różnymi ich wariantami znajdują się w obszernym module statystycznym 

ANOVA/MANOWA w pakiecieSTATISTICA. 

Tak więc zarówno plany eksperymentalne jak i odpowiadające im metody analizy 

wariancji występują w co najmniej czterech wariantach, a mianowicie w układzie grup, w 

układzie bloków, w układzie kwadratu łacińskiego i w układzie powtarzanych pomiarów. 

Pierwsze trzy układy dotyczą prób niezależnych, natomiast ostatni układ dotyczy prób 

zależnych. Metody analizy wariancji, oprócz weryfikacji istotności różnic miedzy 

wynikami poszczególnych grup eksperymentalnych, pozwalają na wyznaczenie efektów 

głównych wpływu poszczególnych czynników jak również interakcji miedzy nimi. 

Graficzna ilustracja tych efektów oraz interakcji pozwala na wyciągnięcie bardzo 

interesujących wniosków z kształtowania się poszczególnych zależności. Dzięki temu 
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można odkryć faktyczne wpływy współdziałających ze sobą czynników, np. różnych 

środków aktywizacji na sprzedaż. 

Kolejny szczebel w hierarchii metod badawczych zajmuje analiza dystansów i oparta na 

niej analiza skupień, zwana również analizą grupowania (cluster analysis). Analiza 

grupowania jest rodzajem technik używanych do klasyfikowania obiektów w stosunkowo 

jednorodne grupy zwane skupieniami (clusters). Metody te pozwalają na wyodrębnienie 

grup elementów w taki sposób, że obiekty należące do poszczególnych grup różnią się 

mniej między sobą, aniżeli pomiędzy tymi grupami. Analiza grupowania jest także 

nazwana analiza klasyfikacji lub taksonomią numeryczną. Analiza grupowania znajduje 

najszersze zastosowanie w segmentacji rynku. 

Istnieją dwa podejścia do grupowania; podejście hierarchiczne i podejście 

niehierarchiczne. Grupowanie hierarchiczne może przebiegać w dwojaki sposób, albo 

przez podział grup na podgrupy z coraz to mniejszą liczbą elementów, albo przez łączenie 

obiektów w coraz to większe zespoły. Gdy obiekt jest związany z innym obiektem w 

grupie, to w grupowaniu hierarchicznym jest on grupowany z tym obiektem. Natomiast w 

grupowaniu niehierarchicznym pozwala się obiektom opuszczać jedną grupę i przyłączać 

do innej w czasie grupowania. Metody grupowania znajdują zastosowanie 

w segmentacji rynku, polegającej na podziale rynku na bardziej jednorodne segmenty ze 

względu na wybrane kryteria podmiotowe kupujących bądź sprzedających. 

ProgramSTATISTICA daje duże możliwości wyboru różnych wariantów grupowania i 

określania miar podobieństwa (odległości) między obiektami, co jest dostępne w 

module "Analiza skupień". 

Na kolejnym szczeblu w hierarchii metod badawczych występuje analiza 

dyskryminacji cech i klasyfikacji obiektów. Pierwsza ma na celu dyskryminację cech ze 

względu na stany obiektów, natomiast druga klasyfikację obiektów ze względu na wartości 

cech. Dzięki tym metodom można selekcjonować różne wpływy elementów i czynników, 

co ma ogromne znaczenie w badaniach selektywności rynku. Istnieją dwie przesłanki 

stosowania analizy dyskryminacji (1) klasyfikacja obiektów w grupy i (2) identyfikacja 

cech, które najdokładniej opisują przynależność obiektów do grup. 

Analiza dyskryminacji może także uwzględniać więcej niż dwie grupy klasyfikacyjne i w 

tym przypadku nosi nazwę wielorakiej analizy dyskryminacji (multiple discriminant 

analysis). Jest ona w zasadzie rozwinięciem dwuwymiarowej analizy dyskryminacji i 

pociąga za sobą określenie więcej niż jednej funkcji dyskryminacji. Wszystkie te programy 

są zawarte w module statystycznym Analiza dyskryminacyjna w pakiecie STATISTICA. 

Kolejny szczebel w hierarchii metod badawczych zajmują trzy podstawowe moduły 

statystyczne: analiza czynnikowa (factor analysis), skalowanie wielowymiarowe MDS 

(multi dimensional scaling), i analiza korespondencji (correspondence analysis). 

Analiza czynnikowa ma dwa główne zastosowania: (1) uproszczenie zbioru danych przez 

zredukowanie liczby współzależnych zmiennych i (2) zidentyfikowanie leżących u 

podstaw czynników wspólnych, czyli struktury i wymiarowości danych. Czynnik jest po 

prostu zmienną, która nie jest bezpośrednio obserwowalna, ale jest wyznaczana ze 
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zmiennych wejściowych. Czynnik może być także postrzegany jako pewien indykator 

grupujący określone zmienne wejściowe. 

Istnieją zasadniczo dwa podejścia w analizie czynnikowej: (1) analiza głównych 

składowych (principal component analysis) i (2) analiza wspólnego czynnika (common 

factor analysis). W analizie głównych składowych rozpatruje się całkowitą wariancję w 

danych. Analiza głównych składowych jest zalecana gdy chodzi o określenie minimalnej 

liczby czynników, które są obliczane dla maksymalnej wariancji w danych 

wykorzystywanej kolejno w analizie wielowymiarowej. Z kolei w analizie wspólnego 

czynnika czynniki są estymowane tylko na wspólnej wariancji. Ta metoda jest zalecana 

gdy chcemy identyfikować lezące u podstaw wymiary. Ta metoda jest także znana pod 

nazwą głównych osi wymiarów (principal axis factoring). 

Gdy używa się metody głównych składowych to interpretacja czynników może być trudna. 

Wówczas zastosowanie rotacji varimax ułatwia na ogół interpretacje. Rotacja varimax 

poszukuje takiego zestawu ładunków czynnikowych, że każdy czynnik ma pewne ładunki 

bliskie zero, a pewne ładunki bliskie -1 lub +1. Logika jest taka, że interpretacja jest 

najłatwiejsza kiedy korelacje zmienna-czynnik są albo bliskie +1 albo -1 wskazując jasno 

związek pomiędzy zmienną a czynnikiem, zaś bliskie 0 wskazują na brak powiązań. 

Analiza czynnikowa jest nieco skomplikowana przez fakt, że jest możliwe wygenerowanie 

kilku rozwiązań dla danego zestawu danych. Każde rozwiązanie kończy się rotacją 

czynnikową generowaną poprze schemat rotacyjny czynników. Za każdym razem gdy 

czynniki są rotowane zmieniają się ładunki i interpretacja czynników. Geometrycznie 

rotacja oznacza po prostu rotowanie wymiarów. 

Czynnik jest po prostu zmienną, która nie jest bezpośrednio obserwowalna, ale jest 

wyznaczana ze zmiennych wejściowych. Czynnik może być także postrzegany jako pewien 

indykator grupujący określone zmienne wejściowe. Czynnik jest interpretowany na 

podstawie ładunków czynnikowych (factor loadings), które są korelacjami miedzy 

czynnikami a początkowymi zmiennymi. W ten sposób ładunki czynnikowe dostarczają 

wskazówek, które początkowe zmienne są skorelowane z każdym czynnikiem i jaki jest 

rozmiar tej korelacji. Ta informacja jest następnie użyta do subiektywnego 

zidentyfikowania i nazwania nieobserwowalnych czynników głównych (wymiarów). 

Ponieważ analiza czynnikowa jest przeznaczona do redukowania dużej liczby 

współzależnych zmiennych do niewielkiej liczby niezależnych czynników wspólnych, 

powstaje pytanie ile czynników powinno się wyodrębnić. Istnieje podstawowa zasada, że 

wszystkie włączone czynniki (przed rotacją) muszą wyjaśnić przynajmniej tyle wariancji 

ile wyjaśnia "przeciętna zmienna". W przypadku 5 zmiennych jest to dokładnie 20% 

wariancji. Jeśli zatem czynnik ma być znaczący i zdolny reprezentować jedną lub więcej 

zmiennych, to powinien zawierać przynajmniej tyle wariancji ile zawiera przeciętna 

początkowa zmienna wejściowa. 

Ważną zasadą jest wyszukanie dużego spadku w wyjaśnianiu wariancji pomiędzy 

kolejnymi czynnikami. Na przykład jeśli wariancja wyjaśniana przez pięć czynników 

(przed rotacją) wynosiła 40%, 30%, 20%, 6%, i 4%, to spadek wyjaśnianej wariancji 
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występuje w czwartym czynniku. Ten spadek może sugerować wprowadzenie jedynie 

trzech czynników. 

Prawdopodobnie najwłaściwszą zasadą jest zatrzymanie się na tych czynnikach, kiedy one 

przestają być już sensowne. Innymi słowy, jeśli czynnik, który byłby wyłączony przestaje 

być sensowny, to nie powinien być uwzględniany. Dlatego wybór liczby czynników 

zawiera w sobie dużo subiektywności. 

W analizie czynnikowej jest bardzo ważne, aby zmienne były odpowiednio mierzone na 

skali przedziałowej lub ilorazowej. Powinno się również wykorzystywać odpowiednie 

próby. Zaleca się aby było przynajmniej cztery lub pięć razy tyle obserwacji (rozmiar 

próby) ile jest zmiennych. Podstawą analizy jest macierz korelacji pomiędzy zmiennymi. 

Zmienne te w przypadku analizy czynnikowej powinny być skorelowane. Jeśli korelacja 

między zmiennymi jest mała, to analiza czynnikowa może nie być odpowiednia. Duże 

możliwości wyboru metod analizy czynnikowej oraz wariantów rotacji osi czynnikowych 

daje program STATISTICA w module "Analiza czynnikowa". 

Drugą metodą pozwalającą na podobną identyfikację ukrytych cech produktów jest 

metoda skalowania wielowymiarowego zwana w skrócie MDS (multi dimensional scaling). 

Metoda ta zmierza do identyfikacji ukrytych cech produktów od odwrotnej strony, a 

mianowicie od uporządkowania samych obiektów. Algorytm metody MDS wykorzystując 

zasadę redukcji wielowymiarowej przestrzeni niemetrycznej (skala porządkowa) na 

przestrzeń metryczną (skala przedziałowa) o mniejszej liczbie wymiarów pozwala na 

wyznaczenie map percepcji z odpowiednią konfiguracja przestrzenną struktur obiektów. W 

ten sposób dochodzi się do podobnych wyników jak w przypadku analizy 

czynnikowej. Skalowanie wielowymiarowe MDS może być traktowane jako alternatywa 

analizy czynnikowej. W istocie jednak metody te zasadniczo się różnią. Analiza 

czynnikowa wymaga, aby dane miały wielowymiarowy rozkład normalny, a zależności 

były liniowe. Natomiast MDS nie wymaga takich ograniczeń. Jeśli tylko istnieje 

uporządkowanie rangowe lub dystanse (albo podobieństwa), to MDS może być stosowana. 

Analiza czynnikowa zmierza do wyodrębnienia więcej czynników (wymiarów) niż analiza 

MDS, ale MDS dostarcza często bardziej gotowych rozwiązań. Metoda MDS znajduje 

szersze zastosowanie w badaniach rynkowych i marketingowych aniżeli metoda analizy 

czynnikowej, ponieważ dane wejściowe w postaci miar dystansów mogą być otrzymane na 

wiele różnych sposobów. Bardzo często analiza MDS jest łączona z analizą czynnikową i 

wraz z nią stanowi potężne narzędzie analityczne. Metoda MDS jest zawarta w oddzielnym 

module pakietuSTATISTICA pod nazwą "Skalowanie wielowymiarowe". 

Analiza korespondencji jest techniką skalowania wielowymiarowego MDS z 

zastosowaniem skal jakościowych. Dane wejściowe są zestawiane w postaci tablicy 

kontyngencji wskazującej jakościowe powiązania miedzy wierszami i kolumnami. Analiza 

korespondencji skaluje wiersze i kolumny w jednostkach korespondencji tak, że każda 

może być przedstawiona graficznie w tej samej zredukowanej przestrzeni. Mapy 

przestrzenne dostarczają wglądu w (1) podobieństwa i różnice wewnątrz wierszy ze 

względu na daną kategorię kolumny, (2) podobieństwa i różnice wewnątrz kategorii 
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kolumn ze względu na daną kategorię wiersza, (3) zależność między wierszami i 

kolumnami. 

Interpretacja wyników analizy korespondencji jest podobna do analizy głównych 

składowych ze względu na podobieństwo algorytmów. Analiza korespondencji grupuje 

kategorie (czynności, marki lub inne bodźce) na podstawie tablic kontyngencji tak jak 

analiza głównych składowych. Wyniki są interpretowane w terminach bliskości wierszy i 

kolumn tablicy kontyngencji. Kategorie, które są sobie bliższe są bardziej podobne pod 

względem strukturalnym. 

W porównaniu z innymi technikami skalowania wielowymiarowego zaletą analizy 

korespondencji jest to, że ona redukuje trudności w zakresie zbierania danych od 

respondentów, ponieważ operuje tylko binarnymi kategoriami danych. Respondenci są po 

prostu proszeni tylko o sprawdzenie, które atrybuty odnoszą się do danej kategorii marek. 

Dane wejściowe zawierają odpowiedzi "tak" lub "nie" dla każdej kategorii marek na 

każdym atrybucie. Marki i atrybuty są następnie przedstawiane w tej samej 

wielowymiarowej przestrzeni. Pewna wadą analizy korespondencji jest to, że odległości 

pomiędzy wierszami i kolumnami nie mogą być tak prosto interpretowane. 

Mapy percepcji można również otrzymywać wykorzystać analizę dyskryminacji i analizę 

czynnikową gdy dane wejściowe są oparte na atrybutach. W tym przypadku każdy 

respondent ocenia n marek na m atrybutach. W przypadku analizy czynnikowej dane mogą 

pochodzić od każdego respondenta dysponującego n punktami dla każdego czynnika i 

każdej marki. Mapę percepcji można otrzymać dla każdego respondenta przez wykreślenie 

punktów marek na każdym czynniku. Jeśli potrzebna jest zagregowana mapa percepcji, 

wówczas można uśrednić punkty dla każdej marki i każdego czynnika poprzez wszystkich 

respondentów. Z kolei celem analizy dyskryminacji jest wyselekcjonowanie liniowych 

kombinacji atrybutów, które najlepiej dzielą marki i bodźce. Dla sporządzenia map 

percepcji za pomocą analizy dyskryminacji mamy do czynienia ze zmienna zależną, która 

są oceniane marki i ze zmiennymi niezależnymi, którymi są oceniane atrybuty. Mapy 

percepcji można otrzymać przez wykreślenie punktów dyskryminacji dla marek. Punkty 

dyskryminacyjne są ocenami na postrzeganej przestrzeni opartej na atrybutach, które 

najlepiej rozróżniają marki. Wymiary mogą być opisane na podstawie wag dyskryminacji. 

Metody analizy korespondencji są zawarte w module "Analiza korespondencji" i są 

nowością w najnowszej wersji programu STATISTICA. 

Inną metodą znajdującą zastosowanie na tym szczeblu hierarchii badań jest analiza 

kojarzenia cech (conjoint). Polega ona na odpowiednim łączeniu ze sobą cech różnych 

obiektów z punktu widzenia maksymalizacji określonej funkcji użyteczności. Na przykład 

wybór konkretnego produktu oznacza wybór odpowiedniego wzoru, koloru, fasonu, 

opakowania towaru, ceny, miejsca zakupu, sklepu, czasu, itp. Zwykle cechy te pozostają ze 

sobą w określonym stosunku relacyjnym. Na przykład wybierając odpowiedni sklep 

godzimy się na określony poziom obsługi, na istniejący poziom i strukturę cen, na 

odpowiedni wybór produktów, na pokonanie pewnej odległości do miejsca zakupu, na 

poświęcenie odpowiedniego czasu itp. Analiza conjoint pozwala określić względną 

ważność atrybutów przypisanych przez konsumentów. Podstawową sprawa jest wybór 
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wiodących atrybutów oraz ich poziomów. Liczba atrybutów i ich poziomów wyznacza 

liczbę estymowanych parametrów i wpływa także na liczbę produktów, które będą 

oceniane przez respondentów. Dla zminimalizowania tych ocen i estymowanych 

parametrów zaleca się zmniejszenie liczby atrybutów i ich poziomów. Typowa analiza 

conjoint uwzględnia najczęściej sześć lub siedem atrybutów. Celem analizy conjoint jest 

poszukiwanie funkcji użyteczności opisującej korzyści przypisane przez konsumentów 

poszczególnym poziomom atrybutów. Funkcja użyteczności dla poszczególnych 

poziomów atrybutów jest zwykle nieliniowa. Na przykład konsument może preferować 

samochód średniego rozmiaru nad samochodem małym lub dużym. Podobnie konsument 

może być mniej wrażliwy na zmianę cen od niskiej do średniej, ale bardziej wrażliwy na 

zmianę ceny od średniej do wysokiej. W takich przypadkach powinno się uwzględniać 

przynajmniej trzy poziomy atrybutów. 

Na najniższym szczeblu w hierarchii metod badawczych znajdują zastosowanie analiza 

korelacji i analiza regresji. Analiza korelacji jest ogólniejszą procedurą badania związków 

(asocjacji) między zmiennymi, jeszcze przed ich podziałem na zmienne zależne i 

niezależne. W analizie korelacji w grę wchodzi tylko liczba zmiennych i ich pomiar, 

natomiast w analizie regresji dodatkowo podział na zmienne zależne i niezależne. Dlatego 

każdą analizę zależności powinno się rozpoczynać od analizy korelacji. Pod tym względem 

program STATISTICA stwarza duże możliwości. Praktycznie wszystkie miary korelacji są 

zawarte w module "Statystyki nieparametryczne / Rozkłady" natomiast macierze 

korelacji są dostępne w module "Podstawowe statystyki" i w wielu innych modułach 

analitycznych. Ponadto program STATISTICA ma przewagę nad innymi programami, że 

umożliwia graficzno-macierzową prezentacje korelacji. 

Z kolei w analizie regresji w grę wchodzi dodatkowy podział na zmienne zależne i 

niezależne. Jeśli w badaniach występuje jedna zmienna zależna i jedna zmienna niezależna 

to mamy do czynienia z najprostszymi modelami regresji, które przyjmują postać funkcji 

jednej zmiennej. Może to być funkcja trendu, jeśli zmienną niezależną jest czas, funkcja 

kosztów jeśli zmienną niezależną jest sprzedaż, funkcja wydatków jeśli zmienną niezależną 

jest dochód, funkcja popytu jeśli zmienną niezależną jest cena itp. 

Funkcje te mogą przyjmować różne postacie analityczne od liniowej, poprzez 

wielomianową (parabola drugiego i wyższego stopnia), linearyzowana(wykładnicza, 

potęgowa), aż do funkcji nieliniowych (logistyczna, Gompertza). Funkcje te znajdują 

szerokie zastosowanie w analizachwykładniczego wzrostu cen, inflacji, kapitalizowanych 

oszczędności, w analizach hiperbolicznego kształtowania się poziomów nasycenia 

spożycia, wydatków, w analizach parabolicznego określania maksimów lokalnych, czy też 

w analizach logistycznego wzrostu sprzedaży w poszczególnych fazach cyklu 

rozwojowego produktu. Analiza standardowych postaci trendów jest dostępna w 

module "Szeregi czasowe / Prognozowanie" natomiast analiza nieliniowych postaci 

trendów jest dostępna w module "Estymacja nieliniowa". 

Z analizą trendu wiąże się często analiza wahań okresowych, postarzających się w ściśle 

określonych przedziałach czasu. Należą do nich wahaniacykliczne, powtarzające się w 

okresach dłuższych od roku, wahania sezonowe, powtarzające się w okresach rocznych 
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oraz wahania krótkookresowe, powtarzające się w okresach krótszych aniżeli rok, a wiec w 

okresach półrocznych, kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych, a nawet w ciągu dnia. 

W pakiecie STATISTICA znajduje się duży wybór programów łączących analizę trendów z 

analizą wahań okresowych w module "Szeregi czasowe / Prognozowanie". W module 

tym znajdują się również dobrze opracowane dwa warianty analizy wahań 

sezonowych Census 1 i Census 2. 

Z analizą wahań okresowych wiąże się również analiza rytmiczności zjawisk rynkowych. 

Jedną z najbardziej użytecznych metod badania tych zjawisk jestanaliza harmoniczna. 

Dzięki wspólnemu zestawieniu tych harmonik wzdłuż osi szeregu czasowego istnieje 

możliwość analizy cykliczności i rytmicznościzjawisk rynkowych. Cyklicznością 

jest częstotliwość powtarzania się poszczególnych cykli w jednostce czasu, natomiast 

rytmicznością jest rozpiętośćzmienności poszczególnych rytmów w skali zmian danego 

zjawiska. Zgodność rytmów i cykli, czyli ogólna harmonia istnieje wówczas, jeśli 

zmniejszaniu się długości cykli towarzyszy zmniejszanie się rozpiętości rytmów. 

Natomiast dysharmonia powstaje w przypadku niezgodności zmian długości cykli ze 

zmianami rozpiętości rytmów. Częściowa niezgodność rytmów z cyklami jest określana 

jako arytmia zjawiska. Zagadnieniom tym poświęcona jest osobna opcja w 

module "Szeregi czasowe / Prognozowanie" pod nazwa Analiza widmowa (Fouriera). 

Rozpatrywanie zmian czasowych w rozwoju zjawisk rynkowych jest tylko szczególnym 

przypadkiem analizy regresji, w której zmienną niezależną jest czas. W typowej analizie 

regresji zmienną niezależną może być dowolne inne zjawisko bądź przyczyna, które 

wpływają na zmiany zmiennej zależnej i wywołują określony jej skutek. W tym przypadku 

zmienna niezależna może przyjmować różne wartości, niekoniecznie rosnące bądź 

malejące jak to jest w przypadku zmiennej czasowej. Tutaj mamy już do czynienia 

z rozproszeniem zmienności, a nie z chronologią zdarzeń, które towarzyszyły zmianom 

czasowym. 

Chociaż w analizie regresji mogą występować te same postacie analityczne funkcji regresji 

co funkcji trendu, to jednak ich zestawianie z szeregami empirycznymi odbywa się w 

innym układzie przestrzennym. O ile układem przestrzennym dla funkcji trendu był układ 

liniowy z możliwością łączenia punktów na wykresie, to układem przestrzennym dla 

funkcji regresji jest układ rozrzutu punktów, których nie można łączyć ze sobą. Linia 

regresji przechodzi tutaj przez środek ciężkości rozrzutu punków względem zmiennej 

niezależnej. 

Większość założeń standardowej analizy regresji przyjmuje, że zmienna zależna jest ciągła 

i mierzona przynajmniej na skali interwałowej. Jednak bardzo często zmienna zależna 

może być z natury binarna i przyjmować tylko dwie wartości 0 i 1. Na przykład, klient albo 

kupi albo nie kupi produktu, szukający pracy albo zostanie zatrudniony albo nie, 

prenumeratorzy albo odnowią albo nie odnowią subskrypcji itp. Gdy zmienna zależna jest 

dychotomiczna to można zastosować regresję binarną. 

Jednak stosowanie standardowej analizy regresji gdy zmienna zależna jest niemetryczna 

(nominalne lub porządkowe) a zmienne zależne są metryczne i ciągłe prowadzi często do 

otrzymywania wartości zmiennej zależnej mniejszych od 0 lub większych od 1. Dla 
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pokonania tych problemów wymyślono regresję logitową i probitową. Gdy występuje 

pojedyncza zmienna niezależna, to modele logitowe są prostsze do obliczenia, natomiast 

gdy występuje wiele zmiennych model probitowy ma przewagę. Pod względem 

interpretacyjnym bardziej preferowany jest model logitowy, ponieważ logistyczny rozkład 

może być bezpośrednio interpretowany. Modele logitowe i probitowe znajdują 

zastosowanie w trzech obszarach badań marketingowych, a mianowicie w badaniach 

preferencji, w badaniach udziału w rynku i w badaniach rozwoju produktu. Metody 

wyznaczania modeli logitowych i probitowych znajdują się w module "Estymacja 

nieliniowa". 

Bardziej złożonymi funkcjami regresji są funkcje wielu zmiennych określane mianem 

regresji wielorakiej. Funkcje te pozwalają na badanie wpływu różnych czynników i 

zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. Mogą to być zależności liniowe bądź 

nieliniowe, a ich postacie analityczne bardzo zróżnicowane Tutaj już istnieje możliwość 

uchwycenia efektów cząstkowych w obrębie zależności przyczynowo-skutkowych.. 

Funkcje regresji wielorakiej mogą również uwzględniać wpływ interakcji, co ma ogromne 

znaczenie w przypadku uwzględniania czynników współzależnych. Na przykład wpływ 

reklamy na sprzedaż będzie różny w przypadku reklamy telewizyjnej, radiowej czy 

prasowej, przy czym może to być interakcja o charakterze liniowym bądź nieliniowym. 

Podobnie można badać wpływ cen i dochodów na popyt według wielkości nominalnych z 

uwzględnieniem interakcji lub według wielkości realnych, ale bez interakcji. Wszystko to 

wskazuje na możliwość łączenia efektów cząstkowych z efektami interakcji w analizie 

regresji wielorakiej. Metodom tym poświęcony jest osobny moduł w 

programie STATISTICA pod nazwą "Regresja wieloraka". 

Wreszcie najbardziej rozbudowane pod względem analitycznym są układy równań 

opisowych, które mogą już uwzględniać powiązania pomiędzy samymi zmiennymi 

zależnymi. Jeśli powiązania te mają charakter sprzężeń zwrotnych to modele regresji 

tworzą układy o równaniach jednoczesnych, jeśli zaś są to powiązania łańcuchowe, to są to 

układy o równaniach rekurencyjnych, wreszcie jeśli miedzy zmiennymi zależnymi nie 

zachodzą żadne powiązania, to są to modele proste. Liczba równań modelu pozostaje w 

ścisłej relacji z liczbą zmiennych zależnych traktowanych jako zmienne endogeniczne, 

czyli zmienne objaśniana przez poszczególne równanie modelu. Czynniki zewnętrzne 

oddziałujące na poszczególne zmienne zależne reprezentowane są przez 

zmienne egzogeniczne, czyli zmienne objaśniające kształtowanie się zmiennych 

endogenicznych. Z kolei powiązania wewnętrzne między zmiennymi reprezentowane są 

przez rozmieszczenie zmiennych endogenicznych w modelu. Modele wielorównaniowe 

znajdują zastosowanie w analizie systemowej rynku, która jest najbardziej kompleksową 

analizą zjawisk rynkowych w układzie dynamicznym. 

Poważnym wzbogaceniem metod analizy regresji wielorakiej jest połączenie ich z 

metodami analizy strukturalnej opartej na wyszukiwaniu ukrytych powiązań przyczynowo-

skutkowych. Dzięki tym analizom można poszukiwać dłuższych ciągów zależności w ich 

powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Mimo że program STATISTICA nie zawiera 

jeszcze modułu analitycznego na estymacje modeli wielorównaniowych, to jednak zawiera 
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osobny moduł modelowania strukturalnego SEPATH, który umożliwia wyznaczanie sieci 

zależności. 

Tak więc pakiet STATISTICA nie tylko pokrywa wszystkie obszary analityczne badań 

rynkowych i marketingowych, ale również zawiera dodatkowe moduły, które są przydatne 

w przygotowaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych statystycznych do jeszcze innych 

analiz empirycznych. 
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