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METODE DE SCALARE ÎN ACTIVITATEA DE MARKETING A AGENȚILOR 

ECONOMICI 

 

CHECICHEŞ ADINA ANA 

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL BISTRIŢA, BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 

Acest material a fost elaborat ţinând cont de rezultate ale învățării (codificate conform SPP) şi 

conţinuturile tematice din curriculumul aferent elevilor de clasa a XI-a, învățământ liceal - filiera 

tehnologică, profil Servicii, modulul „Marketing”, referitoare la Metodele de scalare. 

Acest material cuprinde informaţii necesare atât profesorului cât şi elevilor în desfăşurarea 

activităţilor didactice. Activităţile şi exerciţiile propuse elevilor spre rezolvare urmăresc dobândirea de 

cunoștințe, abilități și atitudini necesare realizării unei cercetări de marketing.   

 

Fişă de documentare - Metode de scalare 

1. Scala lui Likert constă dintr-un set de enunţuri evaluate pe o scală de forma:  

- pentru enunţurile ce au caracter favorabil 

 

 

 

 - pentru enunţurile ce au caracter nefavorabil:   

               

 

 

          

 2. Metoda comparaţiilor perechi - Subiecţilor cercetaţi li se prezintă doi câte doi stimulii 

studiaţi, solicitându-li-se să-i indice pe care dintre aceştia îi apreciază mai mult.  

3. Metoda ordonării rangurilor În acest caz subiectului investigat i se prezintă toţi stimulii şi i 

se solicită să-i ordoneze în funcţie de preferinţe. 

4. Diferenţiala semantică este o scală cu 3, 5 sau 7 nivele inserate între doi poli. Subiectului 

investigat  i se solicită să indice pe scală nivelul ce corespunde preferinţelor în legătură cu un anumit 

stimul. Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor celor 5 nivele ale scalei li se vor atribui scoruri astfel:  
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Foarte 

favorabilă 

5 

Favorabilă 

4 

Indiferent 

3 

Nefavorabilă 

2 

Foarte 

nefavorabilă 

1 

 

5. Scala lui Stapel este o scală cu zece nivele, subiecţilor investigaţi solicitându-li-se să indice 

nivelul de pe scală care corespunde cel mai bine opiniei lor cu privire la stimulul investigat  

  - 5  -4  -3 -2  -1   Atributul   +1  +2  +3  +4  +5 

 

   Activităţi de învăţare 

 

Activitatea 1 - Scala lui Likert 

O cercetare selectivă realizată la un eşantion de 1000 persoane a urmărit care este imaginea 

magazinului în rândul cumpărătorilor. Persoanele intervievate sunt solicitate să-şi exprime opinia faţă 

de un set de patru afirmaţii. Rezultatele centralizate se prezintă astfel:  

 Acord 

total 

Acord Indifere

nt 

Dezaco

rd 

Dezacord 

total 

Oferta de produse comercializată este 

diversificată 

2 1 0 -1 -2 

345 257 218 140 40 

Servirea este corespunzătoare 2 1 0 -1 -2 

368 285 200 81 66 

Preţurile practicate sunt nejustificat de 

mari 

-2 -1 0 1 2 

120 157 127 250 346 

Produsele sunt întotdeauna foarte 

proaspete 

2 1 0 -1 -2 

276 210 245 163 106 

  

 

 Activitatea 2 - Metoda comparaţiilor perechi 

Pentru a-şi elabora planul cu privire la cantitatea ce urmează a fi introdusă în fabricaţie din 

fiecare dintre cele 4 sortimente de suc natural (A, B, C, D), o firmă a realizat o cercetare pe un eşantion 

de 200 persoane consumatoare de suc natural. Respondenţilor li s-au prezentat sortimentele de suc 
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natural, combinate două câte două, fiind solicitaţi să indice pe care dintre acestea le apreciază mai mult. 

Rezultatele anchetei se prezintă astfel:  

   A  B  C D 

A/B             133         35          -            - 

A/C                       80           -          110           - 

A/D                     120           -            -             46 

B/C                        -            84        100           - 

B/D                        -          136          -             50 

C/D                        -             -          106          98 

  

 Activitatea 3 - Metoda ordonării rangurilor 

O firmă producătoare de mobilier a supus investigaţiei 500 cumpărători, solicitându-le să indice 

ordinea de importanţă a celor cinci caracteristici aflate la baza deciziei de cumpărare: design; preţ; 

esenţa lemnului; serviciile post-vânzare; modalităţile de plată acceptate. Rezultatele centralizate se 

prezintă astfel:  

 

Caracteristica Rangul acordat 

I - 5 II - 

4 

III - 3 IV - 

2 

V - 1 

Design 180 124 102 65 29 

Preţ  85 125 176 46 68 

Esenţa lemnului 155 150 73 49 73 

Serviciile post-vânzare  53 54 60 145 188 

Modalităţi de plată  43 33 110 168 146 

 

 

Activitatea 4 - Diferenţiala semantică 

 

O cercetare selectivă realizată pe un eşantion de 200 de persoane a urmărit determinarea 

opiniilor consumatorilor cu privire la serviciile oferite de o pensiune. Respondentul este solicitat să 

indice caseta care descrie cel mai bine aprecierile sale cu privire la cinci caracteristici supuse analizei. 

Rezultatele centralizate se prezintă astfel:  
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Caracteristica Foarte 

favorabil 

Favorabil Indiferent Nefavorabil Foarte 

nefavorabil 

Tarifele practicate  32 40 44 34 50 

Amplasamentul pensiunii 77 55 36 10 22 

Curăţenie şi igienă  20 62 80 26 12 

Diversitatea serviciilor 

oferite  

46 75 64 10 5 

Comportamentul 

personalului  

100 57 20 16 7 

 

Activitatea 5 - Scala lui Stapel 

O companie aeriană a realizat în rândul clienţilor săi o cercetare selective pe un eşantion de 

1500 pasageri cu scopul de a identifica aprecierile clienţilor cu privire la: confortul în timpul zborului, 

comportamentul personalului, tarifele practicate, diversitatea ofertei de zboruri (trasee, zboruri 

comerciale, etc.). Rezultatele anchetei se prezintă astfel:  

 

+5 408 320 451 124 

+4 227 201 344 153 

+3 210 245 246 201 

+2 109 183 125 261 

+1 134 146 87 233 

Criteriul 

de evaluare 

Confortul în 

timpul zborului 

Comportamentul 

personalului 

Tarifele 

practicate 

Diversitatea 

ofertei de zboruri 

-1 124 170 92 154 

-2 104 72 65 168 

-3 92 87 40 141 

-4 73 66 31 54 

-5                19 10 19 11 
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  Soluţii de  activitate 

Activitatea 1- Scala lui Likert 

Analiza rezultatelor este următoarea: 

- Oferta de produse comercializată este diversificată 

345 x 2 +  257 x 1 +  218 x 0 +  140 x (−1) +  40 x (− 2)

1000
= 0,727 

- Servirea este corespunzătoare   0,808 

- Preţurile practicate sunt nejustificat de mari   0,545 

- Produsele sunt întotdeauna foarte proaspete   0,387 

              Se observă că pe primul loc din punctul de vedere al aprecierilor consumatorilor se situează 

sistemul de servire, urmată de diversitatea produselor comercializate şi preţurile practicate. Există o 

problemă în ceea ce priveşte prospeţimea produselor comercializate. Imaginea unităţii presupune 

determinarea unui scor mediu  

0,727  +  0,808 +  0,545 +  0,387

4
= 0,616 

Se poate aprecia că magazinul se bucură de o imagine relativ favorabilă în rândul clienţilor. 

 

    Activitatea 2 - Metoda comparaţiilor perechi 

Prin însumarea rezultatelor pentru fiecare sortiment (A – 333, B – 255, C – 316, D – 194), se 

observă că pe primul loc, în ordinea preferinţelor clienţilor, se situează sortimentul A, urmat de 

sortimentele C şi B, iar pe  ultimul loc se situează sortimentul D. Firma poate să-şi asigure suportul 

decizional pentru stabilirea ponderii fiecărui sortiment în totalul producţiei realizate în funcţie de 

respectivele rezultate,, după exemplul:  

- pentru sortimentul A:  

333

333 + 255 + 316 + 194
𝑥100 = 30,3%   

 

  Activitatea 3 - Metoda ordonării rangurilor 

Ierarhizarea celor cinci caracteristici presupune determinarea scorului mediu cu ajutorul mediei 

aritmetice ponderată:  

- pentru design: 

180𝑥5 + 124𝑥4 + 102𝑥3 + 65𝑥2 + 29𝑥1

500
= 3,722 
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- pentru preţ:    3,226 

- pentru esenţa lemnului:   3,53 

- pentru serviciile post-vânzare:   2,278 

- pentru modalităţi de plată:   2,318 

Deci, pe primul loc din punctul de vedere al importanţei în luarea deciziei de cumpărare se află 

designul, urmat de: esenţa lemnului, preţ, modalităţi de plată şi servicii post-vânzare. Eforturile firmei 

pentru satisfacerea preferinţelor consumatorilor se vor orienta spre caracteristicile: design şi esenţa 

lemnului.  

    Activitatea 4 - Diferenţiala semantică 

Aprecierea medie pentru caracteristica: 

- tarifele practicate:  

5𝑥32 + 4𝑥40 + 3𝑥44 + 2𝑥34 + 1𝑥50

200
= 2,85 

- amplasamentul pensiunii = 3,775 

- curăţenie şi igienă = 3,26 

- diversitatea serviciilor oferite =3,735 

- comportamentul personalului =4,135 

Media tuturor aprecierilor ca o medie aritmetică simplă  

2,85 + 3,775 + 3,26 + 3,735 + 4,135 

5
= 3,551 

Concluzionând, consumatorii apreciază în primul rând comportamentul personalului, urmat de 

amplasamentul pensiunii şi diversitatea serviciilor oferite.  

 

    Activitatea 5 - Scala lui Stapel 

Pentru fiecare caracteristică se calculează un scor cu ajutorul mediei aritmetice ponderate.  

- Confortul în timpul zborului 1,966 

- Comportamentul personalului  1,841 

- Tarifele practicate  2,763 

- Diversitatea ofertei de zboruri 0,937 

Pe primul loc în ordinea preferinţelor clienţilor se situează tarifele practicate, urmate de 

confortul în timpul zborului şi comportamentul personalului. Pe ansamblu compania se bucură de o 

imagine favorabilă în rândul clienţilor. Scorul mediu determinat  
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1,966 + 1,841 + 2,763 + 0,937 

4
= 1,876  
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