
Statistică multivariată 

Lucrarea nr. 3 — Introducere în SPSS 

A. Noţiuni teoretice 
Lucrarea are ca obiectiv introducerea în SPSS şi realizarea prelucrărilor uzuale 

de statistică descriptivă şi de testarea ipoteselor statistice, care au făcut obiectul 
primelor două lucrări realizate în Excel. Prin urmare se pot revedea secţiunile A din 
primele două lucrări. 

B. SPSS - prezentare şi operare  
Programul SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este unul 

dintre cele mai utilizate în analiza statistică a datelor. Prima versiune a apărut în anul 
1968, a evoluat până la versiunea 15 şi aria de aplicabilitate s-a extins de la versiune 
la versiune, odată cu modul de operare şi cu facilităţile oferite. Programul este utilizat 
astăzi în marketing, cercetare experimentală, educaţie, sănătate etc. În afară de 
analizele statistice posibile, programul are componente puternice pentru 
managementul datelor (selectare, reconfigurare, creare de date noi) şi pentru 
documentarea datelor (există un dicţionar metadata, care reţine caracteristici ale 
datelor). Se mai poate adăuga flexibilitatea privind tipurile de date acceptate ca şi 
modulul de construire a rapoartelor. 

Acest document se doreşte a fi o introducere în operarea SPSS: 
- interfaţă, 
- gestionarea datelor, 
- analiza statistică elementară. 

Ferestre SPSS 

Sunt enumerate tipurile de ferestre disponibile în mediul SPSS şi se precizează 
funcţionalitatea lor.  

Data Editor  

Este fereastra care se deschide automat la pornirea unei sesiuni şi care permite 
editarea datelor, crearea de noi înregistrări, eliminarea unor înregistrări etc. 

 
Datele pot fi văzute în două ipostaze: 



- Activând tab-ul Data View se vor afişa înregistrările fişierului de date într-o 
grilă, coloanele reprezentând variabilele, liniile fiind cazurile studiate 
(termenul de cazuri provine evident din practica sociologică/medicală, sunt 
elementele eşantionului studiat). 

- Activând tab-ul Variable View se vor afişa metadatele asociate variabilelor 
(numele variabilei, tipul variabilei, indicaţii de afişare etc.).  

Viewer  

Fereastra Viewer este utilizată pentru afişarea rezultatelor: statistici, tabele, 
diagrame etc. Dacă nu există o fereastră Viewer deschisă, se va crea automat 
una la prima comandă care produce ieşiri. Rezultatele afişate pot fi editate, 
deplasate, eliminate etc. într-un mediu similar cu cel din Microsoft Explorer. 

  

Pivot Table Editor  

Multe dintre tabelele care conţin rezultate  sunt de fapt tabele pivot (cuburi 
OLAP). Acestea pot fi modificate în fereastra Pivot Table Editor (editare 
text, reconfigurare tabel etc.) activată prin dublu click pe un tabel. Apar 
meniurile corespunzătoare care permit editarea. 

Chart Editor  

Diagramele care pot fi construite, în general prin comenzile meniului Graphs, 
pot fi modificate, formatate etc. prin comenzile disponibile în Chart Editor. 
O asemenea fereastră este activată la dublu click pe o diagramă dintr-un fişier 
SPSS de ieşire.  

Text Output Editor  

Textul simplu (neinclus într-un tabel pivot) poate fi modificat, la dublu click 
pe o intrare text din fişierul de ieşire, în fereastra Text Output Editor. Se pot 
modifica în acest fel caracteristicile uzuale ale fontului.  

Syntax Editor  

SPSS poate fi utilizat prin intermediul unei limbaj de comenzi proprii. Acesta 
a fost modul iniţial de operare, astfel încât o serie de prelucrări foarte 
specializate au rămas disponibile, chiar şi în ultimele versiuni, doar prin 
intermediul comenzilor.  

O fereastră Syntax Editor poate fi deschisă prin File – New/Open – 
Syntax. Comenzile pot fi scrise direct în fereastra Syntax Editor, dar există şi  



posibilitatea de a înregistra acţiunile din interfaţa utilizator sub formă de 
comenzi (similar înregistrării unui macro din Microsoft Office). Comenzile 
pot fi salvate ca un fişier de comenzi, în vederea reutilizării.  

Script Editor 

SPSS poate fi personalizat/automatizat prin intermediul unui limbaj de 
scriptare, Sax Basic (compatibil Visual Basic for Applications). Se va 
deschide o fereastră Script Editor prin File – New/Open – Script.  

Pot exista mai multe ferestre de ieşire (Viewer), ca şi mai multe ferestre de 
sintaxă (Syntax Editor). Fereastra activă dintr-un grup este indicată de semnul “!” 
afişat pe bara de stare a ferestrei active, activarea poate fi modificată prin acţionarea 
uneltei   din fereastra inactivă  

Meniuri SPSS 

Ca în orice aplicaţie Windows, multe dintre prelucrările SPSS pot fi executate 
prin acţionarea comenzilor din meniuri.Fiecare fereastră SPSS are propriile meniuri şi 
unelte corespunzătoare.  

Meniuri comune  

File  
Este utilizat pentru creare, deschidere, export de fişiere diverse: date, rezultate, 
comenzi etc.  

Edit  
Editările uzuale pentru date numerice, text sau obiecte grafice: copieri, alipiri 
etc. în aceeaşi aplicaţie sau nu.  

View  
Controlează modul de afişare a uneltelor, a liniaturii, a identificatorilor de 
valori (valorile pot avea ataşate denumiri explicite).  

Analyze  
Este meniul care dă acces la procedurile statistice.  

Graphs  
Permite crearea diagramelor. Orice diagramă poate fi modificată (reamintim) 
prin Chart Editor, afişată la dublu click pe diagramă.  

Utilities  
Permite afisarea informaţiilor despre variabile, definirea unor mulţimi de 
variabile etc.  

Window  
Operaţii asupra ferestrelor.  

Help  
Deschide o fereastră standard de ajutor.  



Data Editor – meniuri specifice 

 
Data  
Se pot realiza modificări globale cum ar fi transpunerea variabilelor şi 
cazurilor, filtrarea cazurilor etc. Modificările sunt temporare dacă nu sunt 
salvate în fişierul iniţial.  

Transform  
Permite transformarea unor variabile (cum ar fi recodificare) şi obţinerea unor 
noi variabile prin calcule efectuate asupra variabilelor existente. Modificările 
sunt temporare pentru sesiunea curentă, dacă nu sunt salvate în fişierul iniţial. 

SPSS - Opţiuni 

Se poate personaliza mediul SPSS prin selectarea comenzii Edit - Options 

 
Se remarcă, pe pagina General, posibilitatea de a menţine un jurnal al 

acţiunilor (Session Journal), de a controla afişarea variabilelor şi rezultatelor, de a 
stabili folderul temporar. Celelalte pagini permit stabilirea atributelor implicite pentru 
diagrame, tablourile pivotante, modul de calcul etc. 



Fişierul de rezultate 

Rezultatele sunt afişate în fereastra Viewer în ordinea în care sunt apelate 
procedurile, fiecare apel producând o intrare în arborele de navigare din stânga 
ferestrei. În această fereastră se poate naviga la orice componentă prin operare în 
arborele de navigare şi se pot efectua editări care să conducă la o ieşire clară, uşor de 
interpretat, potrivit necesităţilor prelucrării. 

Se poate utiliza fereastra Viewer pentru:  
• Parcurgerea rezultatelor, vizualizarea sau ascunderea unor componente 

(tabele, diagrame), 
• Modificarea ordinii în care sunt afişate componentele, 
• Accesul la ferestrele Pivot Table Editor, Text Output Editor, Chart Editor,  
• Copierea/mutarea elementelor între SPSS şi alte aplicaţii (Word, Excel etc.).  

Panelul din stânga al ferestrei conţine arborele de structură a ieşirii. Se pot 
extinde sau restrânge ramuri, se pot deplasa elementele prin drag-and-drop, se poate 
naviga la un element prin selectarea nodului asociat.  

Pentru copiere între aplicaţii se poate utiliza tehnica uzuală Edit – Copy urmat 
de Edit – Paste/Paste Special.  

Există însă şi posibilitatea de export a ieşirii prin 
• Se activează fereastra Viewer şi se dă comanda File – Export. 
• Se afişează dialogul  

 
• Se fixează în File Type tipul fişierului destinaţie; ultimele versiuni acceptă şi 

formate .xls, .doc.   
• Se alege numele şi calea fişierului destinaţie şi ce anume se exportă (întreg 

documentul cu sau fără diagrame, ce obiecte). 



Organizarea datelor 

SPSS utilizează datele organizate în linii şi coloane: liniile reprezintă cazurile 
(observaţiile), coloanele reprezintă variabilele cercetării. Aparent, grila seamănă cu o 
foaie Excel, dar funcţionalitatea nu este aceeaşi. Deoarece prelucrările statistice se 
aplică variabilelor, acestea au în SPSS o serie de atribute memorate în fişierul de date 
şi arătate în Data Editor - Variable View: 

• În SPSS, variabilele sunt denumite, cel puţin în versiunile mai vechi, cu 
identificatori de maxim 8 caractere şi care nu se pot termina cu punct (rezervat 
pentru comenzi de scriptare). Identificatorii sunt formaţi după regulile uzuale 
(cele mai restrictive sunt interzicerea spaţiilor şi a caracterelor speciale &, !, ?, 
', *) şi nu sunt case sensitive.  

• Tipul unei variabile poate fi (semnificaţia este evidentă) numeric, comma, dot, 
scientific notation, date, custom currency sau string. Variabilele numerice pot 
avea cel mult 40 de caractere, dintre care 16 la partea zecimală. Variabilele 
string se pot clasifica în short string (până la 8 caractere) sau long string (până 
la 256 caractere). Variabilele short string suportă unele proceduri SPSS.  

• Se poate defini pentru fiecare variabilă care este valoarea lipsă (missing 
value), cu alte cuvinte cum este codificată situaţia că un caz nu conţine o 
valoare pentru variabila respectivă. Valorile lipsă pot fi separate în system 
missing (un spaţiu în cazul datelor numerice sau nimic, şirul vid, în toate 
cazurile) şi user missing (cele specificate explicit ca valori lipsă). Variabilele 
long string nu permit valori user-missing. 

• Pe lângă denumire, care apare ca nume al coloanei, o variabilă poate avea 
ataşată o etichetă, label,  care este un text explicit privind semnificaţia 
variabilei. De exemplu, variabila Nume poate avea ca label textul “Numele şi 
prenumele candidatului”. Aceste etichete vor fi utilizate în raportarea 
rezultatelor. 

• Atributul Width fixează numărul maxim de caractere al valorilor string, 
Columns precizează numărul de caractere afişate.   

• Deoarece cazul frecvent întâlnit în prelucrările statistice este acela în care sunt 
înscrise în fişierul de date codurile valorilor (de exemplu, 1=elev, 2=student 
etc.), SPSS permite definirea şi memorarea codificărilor utilizate pentru  
fiecare variabilă. În fereastra Data Editor, pagina Variable View, activarea 
celulei din coloana Values conduce la afişarea dialogului Value Labels: 

   
Fiecare pereche Value – Value Label este adăugată la lista de coduri prin 
activarea butonului Add etc. Etichetele de valori, împreună cu etichetele de 
variabile conduc la o formă explicită a rezultatelor. 

• Ultimul atribut specific al unei variabile este scala de măsură utilizată, atribut 
reţinut în coloana Measure din Variable View. Denumirile SPSS utilizate 



sunt scale pentru variabile de interval, ordinal pentru variabile ordinale, 
nominal pentru variabile nominale. Fixarea măsurii corecte este esenţială 
deoarece, reamintim, anumite prelucrări statistice se pot aplica doar unor 
variabile ordinale, sau de interval etc. 

Filtrarea cazurilor 

Apare uneori necesitatea de a prelucra doar un subset de înregistrări: pentru a 
obţine o imagine rapidă a unei structuri, pentru a prelucra doar eşantionul dintr-o 
anumită subpopulaţie etc. SPSS oferă în acest scop comanda Data – Select Cases 
care produce afişarea dialogului următor. 

Prin opţiunile din grupul Select se fixează modalitatea de filtrare. Este de 
remarcat că prin grupul Unselected Cases Are se poate opta pentru eliminarea 
efectivă a cazurilor neselectate (opţiune nerecomandată) sau pentru filtrarea lor, adică 
eliminarea este doar logică, o nouă selectare cu opţiunea All cases le va reactiva. 

 
În continuare se prezintă doar subdialogul obţinut la opţiunea If condition… 

şi activarea butonului If. 

  
În zona de formare a condiţiei se pot utiliza denumiri de variabile (aduse din 

lista din stânga), operatori, funcţii. Vor rămâne vizibile doar înregistrările pentru care 
condiţia este adevărată.   

Generarea unei noi variabile 

Din diferite motive, de exemplu necesitatea unei recodificări sau cea a 
calculării unei variabile noi ca medie a altor variabile etc., este utilă posibilitatea de a 
genera automat o nouă variabilă. SPSS are două comenzi principale destinate acestui 



scop: Transform – Compute şi Transform – Recode. Prima permite obţinerea unei 
variabile în urma unui calcul, a doua este pentru recodificare. 

Comanda Compute 
Prin Transform – Compute se afişează dialogul Compute Variable (în 

versiuni mai noi dialogul este modificat ca aranjare a zonelor):  

 
• În zona Target Variable se trece denumirea noii variabile pentru care se poate 

preciza tipul şi eticheta în subdialogul afişat prin acţionarea butonului Type & 
Label. 

• În zona de formare a expresiei de calcul, Numeric Expression, se formează 
expresia de calcul prin utilizarea butoanelor existente pentru operatori şi 
funcţii sau prin tastare directă. Denumirile variabilelor existente pot fi aduse în 
expresie prin selectare în lista variabilelor, dublu click sau butonul . 

• Se poate efectua o filtrare a înregistrărilor (cazurilor) pentru care are loc 
transformarea dacă se acţionează butonul If. Cazurile neselectate vor avea 
valoarea system-missing pentru noua variabilă.   

Comanda Recode 
Recodificarea unei variabile este utilă în două situaţii principale:  
1. se transformă o variabilă de interval într-o variabilă ordinală pentru a o 

raporta ca date grupate sau pentru a studia asocierea cu alte variabile ordinale, 
2. o variabilă string trebuie recodificată cu coduri numerice necesare pentru a 

putea aplica anumite proceduri SPSS, care cer variabile codificate numeric. 
Recodificarea poate fi în aceeaşi variabilă, sau într-o nouă variabilă, cazul 

discutat aici. 
Prin Transform – Recode – Into Different Variables se afişează dialogul  

 
în care se transferă variabila numerica pentru care se realizează recodificarea din lista 



variabilelor în lista Numeric Variable → Output Variable, se completează numele 
şi eventual eticheta noii variabile în Output Variable după care se acţionează 
Change. 

Se pot selecta cazurile pentru care are loc recodificarea prin If. Prin acţionarea 
Old and New Values se deschide dialogul 

 
Se va selecta în zona Old Value opţiunea dorită, se va completa noua valoare 

în New Value şi prin Add se trece corespondenţa definită în lista Old→New. 
Noile coduri pot fi de tip string doar dacă se activează checkbox-ul Output 

variables are string. 

Prelucrări statistice 

Prelucrările statistice din SPSS se realizează prin comenzile din meniul 
Analyze, sau prin executarea comenzilor scrise în fereastra Syntax Editor. Deoarece 
efectuarea unei prelucrări necesită operarea cu un număr de dialoguri specializate, 
pentru familiarizarea cu principalele dialoguri care apar la comenzile de prelucrări 
statistice se prezintă în continuare modul în care se obţin statisticile descriptive şi o 
procedură de testare a egalităţii mediilor. 

Analyze - Frequencies 

• Se selectează Analyze - Descriptive Statistics - Frequencies...  
• Apare dialogul următor în care se trec variabilele dorite din lista din stânga în 

lista din dreapta (prin dublu click sau selectare şi ).  

 
• Se marchează checkbox-ul Display frequency tables dacă se doresc şi tabelele 

de frecvenţe calculate. In caz contrar trebuie să se opereze cu subdialogurile 
Statistics, Charts pentru a obţine rezultate.  



• La acţionarea butonului Statistics, se afişează dialogul Frequencies: Statistics 
în care se pot activa opţiunile corespunzătoare indicatorilor de tendinţă 
centrală, împrăştiere sau de caracterizare a curbei distribuţiei (evident că 
anumite statistici se pot calcula doar pentru variabile de tipuri adecvate: 
interval, ordinal, nominal). 

 
• Subdialogul Charts permite construirea unui grafic adecvat pentru un tabel de 

frecvenţe. Opţiunea Histograms – with normal curve afişează curba normală 
suprapusă peste histogramă, utilă pentru aprecierea depărtării de la 
normalitate.  

 
• Subdialogul Format gestionează modul de afişare a intrărilor tabelului de 

frecvenţe în Order by. În Multiple variables se poate opta între un format care 
include toate variabilele selectate (pentru comparare trebuie ca variabilele să 
fie de acelaşi tip) şi un format în care fiecare variabilă este raportată separat. 

 
• Prin OK în dialogul iniţial se va genera în fereastra Viewer ieşirea cerută.  



Analyze – Descriptives 

O comandă sintetică pentru statisticile descriptive ale variabilelor continue 
este Analyze - Descriptive Statistics -  Descriptives. Parametrii prelucrării se fixează 
în următoarele două dialoguri. 

  

Analyze – Crosstabs 

Obţinerea tabelelor de frecvenţe încrucişate, utile la studiul asocierii dintre 
variabile, este gestionată de comanda Analyze – Descriptive Statistics – Crosstabs, 
care iniţializează dialogul următor. 

 
Se trec, prin acţionarea butoanelor de trecere, variabilele dorite în lista Rows 

(tabelele vor avea câte o linie pentru fiecare valoare distinctă a variabilelor din această 
listă) şi în lista Columns (tabelele vor avea câte o coloană pentru fiecare valoare 
distinctă a variabilelor din această listă). Se va calcula şi afişa câte un tabel de 
frecvenţe încucişate pentru fiecare combinaţie de variabile, câte una din fiecare listă. 

În cazul în care se doresc frecvenţe încrucişate  pentru trei sau mai multe 
variabile, se utilizează controlul Layer în care se vor trece variabilele de pe poziţia a 
treia, se trece la layerul următor şi se repetă procedura. 

Subdialogul Statistics permite selectarea statisticilor calculate. Este evident 
necesară cunoaşterea tipului variabilelor, pentru a alege statisticile adecvate.  



 
Subdialogul Cell permite selectarea statisticilor calculate pentru fiecare celulă 

a tabelului. Se remarcă în grupul Percentages posibilitatea de a calcula frecvenţe 
relative raportate la totalul de pe linie, de pe coloană sau general. De asemenea, prin 
Count – Expected se pot calcula frecvenţele implicate în calculul statisticii χ2. 

 
Subdialogul Format gestionează doar ordinea liniilor funcţie de valorile care 

le generează. 

 
 

Analyse - Compare means 

Testarea ipotezelor de egalitate a mediilor se realizează prin intermediul 
comenzilor grupate în Analyze - Compare means. Dintre procedurile existente se 
prezintă în continuare doar cele care conduc la aplicarea unor teste t.. 

Prin Analyze - Compare means - Independent Samples T test se iniţiază 
testul t de comparare în cazul eşantioanelor independente (necorelate). Se realizează 
calculele atât pentru cazul dispersiilor egale, cât şi a dispersiilor neegale, utilizatorul 
fiind acela care alege situaţia adecvată.  



 
 
Comanda produce afişarea  următorului dialog.  

 
Se vor selecta variabilele, după care se compară cele două grupuri, din lista 

variabilelor (continue) şi se trec în lista variabilelor de test. Pentru a preciza grupurile 
care sunt comparate precizează variabila care identifică grupurile (Grouping 
Variable) şi  se iniţiază dialogul Define Groups în care, pentru o variabilă discretă,  
se precizează valorile etichete ale celor două grupuri sau, pentru o variabilă continuă, 
valoarea care separă cele două grupuri. 

 
Prin intermediul dialogului iniţiat la Options, se poate fixa pragul de semnifi-

caţie şi modul de tratare a valorilor lipsă. 

 



Rezultatele conţin un tabel al statisticilor elementare pentru fiecare grup şi 
variabilă de test 

 
Rezultatele numerice utile în efectuarea testului t sunt conţinute într-un tabel 

precum cel care urmează. 
Independent Samples Test

,004 ,948 8,664 152 ,000 5,597 ,646 4,321 6,874

9,356 79,405 ,000 5,597 ,598 4,407 6,788

Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

Fuel efficiency
F Sig.

Levene's Test for
Equality of
Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Tabelul conţine două linii de rezultate numerice: rândul superior priveşte testul 

t în situaţia dispersiilor egale, rândul inferior se referă la cazul dispersiilor neegale. 
Alegerea este condusă de testul Levene de egalitate a dispersiilor, care este realizat 
prin intermediul coloanelor aflate sub antetul Levene's Test. Statistica este F (=0,004 
în cazul ilustrat) iar probabilitatea critică este Sig (0,948 în cazul ilustrat). Prin 
urmare, la pragul de 0,05, nu se respinge ipoteza egalităţii dispersiilor. In acest caz se 
vor utiliza valorile din rândul superior al tabelului şi se citeşte valoarea statisticii 
testului t = 8,664 şi probabilitatea critică bilaterală Sig < 0,001. Drept urmare se va 
respinge ipoteza egalităţii mediilor celor două grupuri.  

Ultimele 4 coloane conţin diferenţa dintre medii, eroarea standard a acestei 
diferenţe şi intervalul de încredere pentru diferenţa mediilor (faptul că intervalul nu 
conţine valoarea 0 este echivalent cu respingerea egalităţii mediilor). 
 

Alte teste, neparametrice, pot fi aplicate individual prin intermediul 
comenzilor grupate în Analyze - Nonparametric Tests. 

 

 
 



Testele statistice specifice prelucrărilor diverse de analiză a datelor sunt 
aplicate automat sau la cerere la iniţierea diverselor prelucrări: analiza varianţei, 
analiza regresională etc. 

C. Lucrarea practică 
1. Se va importa în SPSS fişierul de date (utilizat şi la lucrarea nr.1)  

http://thor.info.uaic.ro/~val/statistica/Admitere.txt 
i. Se vor completa, pentru fiecare variabilă, atributele specifice: 

tipul (nominal, ordinal, interval), denumirea, modul de afişare 
(coloane, zecimale etc.), etichetele de valori (acolo unde este 
cazul). 

ii. Se vor elimina coloanele care poartă în fişierul text informaţii 
auxiliare. 

iii. Se va crea o variabilă filtru cu valoarea 1 dacă proba la alegere 
este analiza matematică şi valoarea 0 în rest.  

iv. Se va recodifica variabila reprezentând situaţia după examen 
astfel încât să poată fi asimilată unei variabile ordinale (ordinea 
fiind cea intuitivă - reuşit fără taxă, cu taxă, în aşteptare, 
respins).  

2. Se vor caracteriza variabilele cu ajutorul indicatorilor statistici 
adecvaţi. 

3. Să se creeze tablourile de frecvenţe încrucişate dintre variabilele 
Opţiune şi Situaţie, incluzând şi calculul frecvenţelor relative. 

4. Se va testa egalitatea mediilor de admitere după cele trei discipline la  
alegere. 

5. Se va testa egalitatea mediilor de admitere pentru cei care au ales 
analiza matematică şi cei care au ales o probă de programare. 

6. Se vor crea şi edita grafice adecvate ale repartiţiilor variabilelor 
conţinând proba la alegere, mediile la bacalaureat, scris, finală. 


