
CUPRINS

Introducere ...........................................................................................1

Capitolul 1. Rolul analizei datelor în cadrul activităţilor de 
marketing .............................................................................................3

1.1. Rolul informaţiilor în procesul decizional al organizaţiei ............5
1.2. Procesul cercetării de marketing ................................................8
1.3. Măsurarea în cercetarea de marketing ....................................13

1.3.1. Scala nominală .................................................................14
1.3.2. Scala ordinală ...................................................................15
1.3.3. Scala interval ....................................................................19
1.3.4. Scala proporţională ..........................................................21

1.4. Metode de analiză a datelor de marketing ...............................23

Capitolul 2. Utilizarea sistemului SPSS pentru stocarea şi 
prelucrarea datelor rezultate din cercetările de marketing ...........28

2.1. Culegerea datelor în cadrul activităţilor de cercetare de 
marketing ....................................................................................29

2.2. Crearea şi editarea bazei de date SPSS  ................................32
2.2.1. Deschiderea unui fişier nou ..............................................32
2.2.2. Definirea variabilelor .........................................................34
2.2.3. Crearea unui dicţionar al variabilelor ................................53
2.2.4. Introducerea datelor .........................................................54
2.2.5. Cazuri deosebite care apar în procesele de  

definire a variabilelor şi introducere a datelor ........................58
2.2.6. Transformarea variabilelor cercetării ................................64

Capitolul 3. Analiza preliminară a datelor rezultate din  
cercetările de marketing şi interpretarea informaţiilor  
obţinute  .............................................................................................71

3.1. Analiza descriptivă a variabilelor cercetării ..............................71
3.2. Prelucrarea datelor în cazurile speciale care apar în  

procesul de definire a variabilelor  ..............................................78
3.3. Estimarea mediei şi a procentului la nivelul populaţiei totale ...86



Analiza datelor de marketing. Aplicaţii în SPSSVI

Capitolul 4. Testarea ipotezelor cercetării în cazul analizei 
univariate..........................................................................................101

4.1. Testarea parametrilor populaţiei .............................................102
4.1.1. Testarea ipotezelor în cazul parametrului medie ............102
4.1.2. Testarea ipotezelor în cazul parametrului procent ..........108

4.2. Testarea ipotezelor în cazul comparaţiei distribuţiei  
variabilei cu o distribuţie prestabilită  ........................................ 112
4.2.1. Testul χ2 .......................................................................... 112
4.2.2. Testul Kolmogorov-Smirnov............................................ 117

Capitolul 5. Analiza bivariată în cazul eşantioanelor  
independente ...................................................................................121

5.1. Realizarea tabelelor încrucişate .............................................122
5.2. Teste parametrice de comparare a diferenţelor între  

două grupuri ale populaţiei .......................................................126
5.3. Teste neparametrice utilizate în analiza bivariată  .................138

5.3.1. Testul χ2 (hi pătrat) ..........................................................138
5.3.2. Testul Kolmogorov-Smirnov............................................146
5.3.3. Testul Kruskal-Wallis ......................................................153

Capitolul 6. Identificarea relaţiilor de dependenţă între  
variabile cu ajutorul analizei varianţei (ANOVA) ...........................158

6.1. Analiza varianţei având în vedere o singură variabilă 
independentă ............................................................................159

6.2. Analiza varianţei având în vedere două variabile  
independente ............................................................................178
6.2.1. ANOVA cu două variabile care nu se află în  

interacţiune ..........................................................................178
6.2.2. ANOVA cu două variabile între care există  

raporturi de interacţiune .......................................................188
6.2.3. ANOVA cu trei variabile între care există raporturi  

de interacţiune .....................................................................191

Capitolul 7. Analiza multivariată a datelor de marketing .............194
7.1. Analiza discriminantă .............................................................195
7.2. Analiza componentelor principale  .........................................206
7.3. Analiza factorială a corespondenţelor ....................................220
7.4. Analiza omogenităţii (Analiza corespondenţelor multiple) ......228
7.5. Clasificarea (Analiza Cluster) .................................................233

Bibliografie .......................................................................................241


