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1. Studiul vizează dacă există diferenţe de gen în ceea ce priveşte utilizarea de strategii 
disciplinare punitive (ex. criticarea sau pedepsirea elevilor). Rezultatele obţinute au fost : 

Group Statistics

28 1.61 .92 .17
129 1.30 .69 6.09E-02

sexul persoanei
barbati
femei

strategii de tip punitiv
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

3.992 .047 1.987 155 .049

1.660 33.976 .106

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

strategii de tip punitiv
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

t-test for Equality of Means

 
Interpretaţi rezultatele în termeni de semnificaţie statistică şi practică (maximum 15 rânduri) – 6 
puncte 
 
2. Diferenţiaţi între un design cu eşantioane independente şi unul cu eşantioane perechi. Oferiţi 
câte un exemplu pentru fiecare dintre cele două cazuri. (maximum 20 de rânduri) (exclus exemple 
din carte) – 5 puncte 
 
3. Un cercetător a dorit să studieze modul în care genul (măsurată: 1-masculin vs. 2-feminin) 
şi vârsta (măsurată: 1- 18-30 de ani; 2- 31-45 de ani; 3- peste 45 de ani) se asociază cu stilul 
de gândire conservator. Rezultatele obţinute au fost: 

Correlations

1 .069 .185**
.312 .006

219 219 219
.069 1 .146*
.312 .030
219 219 219
.185** .146* 1
.006 .030
219 219 219

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

virsta

gen

conservat

virsta gen conservat

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Comentaţi, din perspectivă statistică, cele prezentate de mai sus (max. 10 rânduri) – 6 puncte 
 
4. Imaginaţi un design factorial intergrup de tip 3X3. 
Determinaţi câte valori F vor fi calculate şi precizaţi dacă este necesară utilizarea unor 
comparaţii post hoc? (maximum 15 rânduri) – 5 puncte 
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Subiectul 5 Anxietatea şi agresivitatea copiilor care provin din familii cu VD 

Extras din secţiunea introductivă 
Pentru a surprinde fluctuaţiile agresivităţii şi anxietăţii în funcţie de prezenţa sau absenţa violenţei domestice 
(VD) în familiile preadolescenţilor am format patru categorii de subiecţi: I categorie - subiecţi care provin din 
familii în care nu este prezentă violenţa domestică; a II-a categorie - subiecţi care provin din familii în care 
mama este violentă; a III-a categorie - subiecţi care provin din familii în care tatăl este violent; a IV-a categorie - 
subiecţi care provin din familii în care ambii părinţi sunt violenţi. 
 
Am formulat următoarele ipoteze: 
Există o legătură liniară între nivelul anxietăţii şi cel al agresivităţii 
Există diferenţe în nivelul agresivităţii în funcţie de tipul de familie din care provin participanţii la studiu 
 
Extras din secţiunea rezultate 
Tabel 1.Împărţirea eşantionului după prezenţa / absenţa violenţei domestice 

Sex Clasa Cod N 
M F 

Familii în care nu este prezentă violenţa domestică 1 85 49 36 
Familii în care mama este violentă 2 21 10 11 
Familii în care tatăl este violent 3 22 14 8 
Familii în care ambii părinţi sunt violenţi 4 40 17 23 
Total  168 90 78 

Legendă: N = numărul de subiecţi;  M = sex masculine; F = sex feminin 
 
Tabel 4. Valorile r între F.P.I.-2 (agresivitate) şi S.T.A.I.-X2 (anxietate), în funcţie de prezenţa / absenţa 
violenţei domestice 

Clasa  N r p 
1 85 -0,027 .810 
2 21 0,309 .173 
3 22 0,623 .002 
4 40 0,682 .000 

Tabel 5. Medii, abateri standard şi valorile testului de semnificaţie statistică pentru testul de agresivitate 
Variabila Clasa N Media AS 

1 85 8,18 3,16 
2 21 11,7 2,40 
3 22 12,57 2,37 

F.P.I.2 

4 40 14,05 2,74 

F (3, 164) = 3.12, p < .05 
 

Comentaţi textul de mai sus, identificaţi tipul de design, tehnicile statistice folosite şi 
justificaţi alegerea lor. Interpretaţi rezultatele obţinute pe baza tabelelor prezentate şi a 
ipotezelor formulate – 8 puncte 
 


