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Ievads
Divdesmit pirmā gadsimta sabiedrībā no jebkura līmeņa
darbinieka tiek prasīta profesionalitāte, kas nozīmē augstas prasības attiecībā uz speciālām zināšanām. Tas ir cilvēks, kurš pārzina
savu darbu un strādā kvalitatīvi, ir spējīgs patstāvīgi tikt galā ar sarežģītām un nestandarta situācijām, atrast tām optimālu risinājumu,
balstoties uz zināšanām un pieredzi.
Nepieciešamība pielietot statistiskās analīzes metodes daudzu
jomu speciālistiem izvirzās priekšplānā, jo tās ir instruments, kas ļauj
raksturot pētāmās pazīmes stāvokli un attīstību, izprast sabiedrībā
notiekošo procesu virzienu un intensitāti. Ar statistisko rādītāju palīdzību pētnieks iepazīst parādības būtību, dodot iespēju to novērtēt un
prognozēt, un tālāk pieņemt lēmumus parādības vai procesa vadībai.
Mūsdienās lielākajā daļā augstskolu studiju programmās ir
ietverti statistikas metožu apguves kursi, un sociālās zinātnes ir
vienas no tām. Protams, dažādo studiju programmu specifika nosaka arī apgūstamo statistikas kursu saturu. Saprotams, ka tas, ko
apgūst ekonomikas un biznesa studiju programmu studenti, gluži
nav nepieciešams topošajam un jau praktizējošam psihologam, pedagogam, sociologam, politologam, sabiedrisko attiecību speciālistam, personālvadības speciālistam u.tml., līdz ar to dažādu studiju
programmu un mācību grāmatu satura piedāvājumi ir atšķirīgi.
Sociālo zinātņu specifika, īpaši jau psiholoģijā, socioloģijā u.c., ir tā,
ka šajās jomās informācijas ieguves metode bieži vien ir aptaujas
metode ar tai raksturīgiem mērījumiem dažādās mērījumu
skalās, tālāk nosakot atšķirības starp izvēlētām izlasēm, sakarības starp pazīmēm vai novērtējot faktoru ietekmi uz rezultatīviem mainīgiem lielumiem. Protams, nevar izslēgt arī citus
informācijas ieguves veidus, kuru pielietošanas rezultātā iegūtie
dati prasa līdzīgu datu apstrādi un statistisko analīzi, cik to pieļauj
iegūtās informācijas īpatnības. Tā kā studiju process ir organiski
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saistīts ar zinātnisko pētniecību, studenti apgūst pētniecības procesu,
studējot un pielietojot zinātnisko metodoloģiju, tai skaitā, apgūstot
un pielietojot dažādas pētījuma hipotēžu vai pētījuma jautājumu
pierādīšanas metodes, izvērtējot un izvēloties katram pētījumam
atbilstīgākās. Savā ziņā grāmata ir autores grāmatas “Zinātniskā
pētniecība studiju procesā” 1 turpinājums.
Pieaugot zinātniskās pētniecības lomai sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, iespēju apgūt vai atsvaidzināt zināšanas statistiskās analīzes metodēs meklē tie pieaugušie, kuri studējuši jau krietni sen vai to nav darījuši, bet šodienas darba tirgus to
pieprasa. Par to liecina pieaugošā interese par Eiropas Savienības
ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide” ietvaros piedāvātajiem kursiem “Statistikas metodes un to
pielietošana”, ko jau vairākkārtīgi nodrošinājusi 2017.–2019. gadā
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, un šis process turpinās.
Grāmata “Statistiskās analīzes metodes pētījumā” sniedz
pētījuma hipotēžu (vai pētījuma jautājumu) pierādīšanai iespējami
pielietojamo statistisko metožu teorētisko skaidrojumu, papildinot
apskatītās metodes ar praktisku piemēru risinājumiem Excel rīkā
Data Analysis un SPSS programmā, kas visumā atbilst bakalaura
studiju programmas līmeņa prasībām studiju programmās, kas nav
tieši saistītas ar ekonomiku un biznesu.
Grāmata galvenokārt paredzēta bakalaura studiju programmu
studentiem, tomēr grāmatu var izmantot arī citu līmeņu studiju
programmu studenti un speciālisti, lai atkārtotu (vai arī mācītos no
jauna) zinātniskā pētījumā pielietojamo statistisko metožu teorētiskās nostādnes un šo metožu praktisko risinājumu. Latviešu
valodā papildus ieteicams skatīt (pieejama internetā) Oļģerta Krastiņa
0F

1

Kristapsone, S. (2014). Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa
augstskola Turība, 350 lpp.
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mācību grāmatu augstskolām “Statistika un ekonometrija”. Darbam
ar Excel un SPSS programmu ieteicams skatīt – Irinas Arhipovas un
Signes Bāliņas grāmatu “Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar Excel un SPSS”, kā arī Vladimira Jansona un Konstantina Kozlovska grāmatu “Mārketinga pētījumi: teorija un prakse SPSS 20
vidē” (pilnu bibliogrāfisko norādi skatīt References).
Angļu valodā interneta vietnēs pieejamas gan brīvpieejas
mācību mācības, dažādu augstskolu mācību materiāli, kā arī IBM
SPSS rokasgrāmatas (piemēram, Laerd Statistics: SPSS Statistics
Tutorials and Statistical Guides. https://statistics.laerd.com/; SPSS
Tutorials Official Site. https://www.spsstutorials.com/).
Ar ikonu

atzīmēti aprakstītās teorijas piemēri un to

risinājumi, izmantojot formulas, bet ar ikonu
– risinājumi
datorprogrammās. Tabulas un attēli, kas ir teksta sastāvdaļas, nav
numurētas. Uz tiem citur tekstā norādes dotas – skatīt attiecīgo piemēru. Sākotnējie dati piemēriem doti vai nu tekstā, vai arī attiecīgā
pielikumā. Pārrakstot manuāli datus programmās Excel un SPSS, interesents tālāk pats var atkārtot grāmatā aprakstītās darbības un
pārliecināties par savām prasmēm strādāt ar tiem.
“Mācīšanās nav nejauši sasniegumi. Spēku tam ir jārod degsmē gribēt zināt vairāk un jāattiecas pret to ar rūpību” – savulaik
teikusi Abigeila Adams (Abigail Adams), kādreizējā Amerikas Savienoto Valstu pirmā lēdija. Novēlu arī Jums, mācoties statistisku, sekot
šim apgalvojumam un aicinājumam reizē, un tikai tad Jūs varēsiet
teikt, ka esat mācījies statistisku.
Autore izsaka lielu pateicību par ieteikumiem grāmatas
atura veidošanā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesorei, Latvijas Statistiķu asociācijas prezidentei Dr.oec. Birutai Slokai.
Dr.oec., LU BVEF asoc. profesore Silvija Kristapsone
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