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Cuvânt înainte de Constantin Cucoș 
Concepută ca un ghid de utilizare a pachetului de programe statistice SPSS, lucrarea 

prezintă metodologia analizei datelor specifice științelor educației. Descrierea fiecărei tehnici 

de calcul conține o prezentare generală, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru aplicarea 

tehnicii respective, exemple și exercitii, precum și interpretarea outputului obținut în SPSS. 

SPSS pentru științele educației se adresează studenților și cercetătorilor din câmpul 

educațional, dar și celor din domenii conexe precum psihologia, sociologia și marketingul. 

 

 

Cuprins: Analiza răspunsurilor multiple • Analiza corelațională • Teste parametrice • Teste 

neparametrice • ANOVA simplă • ANOVA factorială • ANOVA cu măsurători repetate • 

ANOVA mixtă • ANCOVA • Regresia liniară simplă • Regresia liniară multiplă • Fidelitatea 

(Reliability Analysis) • Analiza factorială exploratorie 

 

Adrian Vicențiu Labăr este doctorand al Facultății de Psihologie și Științele Educației 

Universitatea Al.I.Cuza Iași, asistent asociat în cadrul aceleiași facultăți. Domeniile sale de 

competență sunt analiza statistică a datelor în SPSS, metodelogia cercetării în științele 

educației și psihodiagnoza indivizilor înalt abilități. 
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„Încrederea este, în cele din urmă, fundamentul oricărei victorii electorale, fie că această 
încredere se bazează pe fapte sau doar pe speranțe. Iar dacă în timpul campaniilor electorale 
rolul consultanților politici este acela de a comunica alegătorilor care ar fi motivele pentru 
care aceștia pot avea încredere într-un candidat (și nu pot avea încredere într-altul), după 
terminarea campaniei rolul lor este acela de lucra împreună cu politicianul la fundamentarea 
acestei încrederi. „Ne place sau nu, campaniile electorale contează. Iar, înainte de toate, 
fiecare politician ar trebui să-și pună o întrebare simpla: poate să-și permită să nu facă 
nimic în timp ce contracandidatul său se află în campanie electorală?”, se scrie în cartea pe 
care tocmai ați început să o citiți. Eu aș mai adăuga o întrebare: își poate permite un 
politician să spere că va putea continua cariera politică dacă înșală încrederea alegătorilor? 
Răspunsul, în orice stat democratic, este și el simplu: nu.”  

Sorin Oprescu 


