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1 DATA
1.1 Split file
Om snel wat descriptives van verschillende groepen te krijgen is het handig om split file te
gebruiken (DATA → SPLIT FILE). Door compare groups te selecteren kan je bijvoorbeeld
groepen maken van Afrikanen, Europeanen etc.
Vergeet niet om split file uit te zetten als je klaar bent!

1.2 Select cases
Via deze functie kun je een selectie maken uit alle cases door criteria toe te voegen.
Bijvoorbeeld: ‘if condition satisfies’ dan bij ‘if’ < 90. Nu worden alle cases kleiner dan 90
geselecteerd.

1.3 Sort cases
Hiermee kan je de data sorteren (werk eigenlijk hetzelfde als in Excel).
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2 TRANSFORM
2.1 Recode
Om variabelen te veranderen in ‘nieuwe’ variabelen kan gemakkelijk recode worden gebruikt.
TRANSFORM → RECODE

2.1.1

Recode into the same variable

Als je bijvoorbeeld een range aan wil geven in lengte van mensen; ik wil alle mensen uit een
sample gebruiken met een lengte van 180 tot 210 cm.

2.1.2

Recode into different variables

Je kunt uit een groep met verschillende soorten voetballers (bijvoorbeeld 1 = verdedigers, 2 =
middenvelders, 3 = aanvallers en 4 = keepers) een variabele van keeper of geen keeper maken.
De nieuwe variabele wordt dan 1 = keeper en 0 = geen keeper. Deze omzetting is in te vullen in
old and new values.
De if-functie
Deze is te gebruiken als je een nieuwe variabele aan wilt maken met een extra voorwaarde.
Bijvoorbeeld: 1 = uit Afrika afkomstig als keeper en 0 = niet uit Afrika afkomstig als keeper.
Syntax
Niet alle recodes zijn makkelijk in te voeren in SPSS. Een goede syntax kan oplossing bieden. Dit
doe je als je twee of meerdere categorieën van variabelen samen wilt voegen tot één categorie.
Hieronder een voorbeeld:
DO IF (type = 1) .
RECODE
partners
(1=1) (ELSE=2) INTO NewType .
END IF .
VARIABLE LABELS NewType 'Nieuwe types'.
EXECUTE .
DO IF (type = 2) .
RECODE
partners
(1=3) (ELSE=4) INTO NewType .
END IF .
VARIABLE LABELS NewType 'Nieuwe types'.
EXECUTE
DO IF (type = 9) .
RECODE
partners
(0=5) (ELSE=0) INTO NewType .
END IF .
VARIABLE LABELS NewType 'Nieuwe types'.
EXECUTE
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Voorbeeld: Haal alle Europese verdedigers uit de data. Maak de rest gelijk aan nul.
DO IF (type = 1) .
RECODE
continen
(4=1) (ELSE=0) INTO EuroDef .
END IF .
VARIABLE LABELS EuroDef 'European defender or not'.
EXECUTE .
DO IF (type = 2) .
RECODE
continen
(ELSE=0) INTO EuroDef .
END IF .
VARIABLE LABELS EuroDef 'European defender or not'.
EXECUTE .
DO IF (type = 3) .
RECODE
continen
(ELSE=0) INTO EuroDef .
END IF .
VARIABLE LABELS EuroDef 'European defender or not'.
EXECUTE .
DO IF (type = 4) .
RECODE
continen
(ELSE=0) INTO EuroDef .
END IF .
VARIABLE LABELS EuroDef 'European defender or not'.
EXECUTE .

2.2 Compute
TRANSFORM→COMPUTE kan verschillende berekeningen uitvoeren met de verschillende
kolommen. Voorbeelden zijn een bepaalde waarde bij een kolom optellen of om de wortel van de
scores uit een kolom te krijgen. Zie bladzijde 80 en 81 voor de verschillende functies van
compute.
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3 ANALYZE
3.1 Descriptive statistics
Via descriptive statistics is het op een makkelijke manier mogelijk om alle algemene informatie
van je gegevens te verkrijgen. ANALYSE→DESCRIPTIVE STATISTICS

3.1.1

Frequencies

Met frequencies kun je één of meerdere variabelen selecteren en hiervan de algemene informatie
oproepen. Denk aan de Median, Mode, Standard Deviation, histogrammen etc. Deze kunnen
geselecteerd worden onder de buttons ‘statistics en Charts’. De uitdraai die je te zien krijg in de
viewer is voorzien van een tabel waarin iedere waarde terug is te vinden samen met
gedetailleerde informatie over elke meeting.

3.1.2

Descriptives

Lijkt veel op frequencies maar heeft iets minder uitgebreide opties. Ook de uitdraai is iets
beknopter, de tabel met informatie over elke meeting wordt hier niet toegevoegd.

3.1.3

Explore

Deze functie kan worden gebruikt om te kijken of de variabelen voldoen aan de eisen voor de
parametrische tests (zie BLOK 1).
Parametrische tests
Veel van de statistische procedures die beschreven zijn in het boek zijn parametrische tests die
gebaseerd zijn op de normale distributie. Als je een parametrische test gebruikt en je data is niet
parametrisch dan zullen de resultaten ook niet goed zijn. Daarom is het belangrijk om te voldoen
aan de vier ‘assumptions of parametric tests’:
1. Normally distributed data: De data moet normaal verdeeld zijn anders klopt de logica
van de tests niet meer omdat ze gebaseerd zijn op de normaal verdeling. Dit kan op het
oog gedaan worden maar ook exact met de Kolmogorov-Smirnov test (zie BLOK 2).
2. Homogenity of variance: Deze aanname houdt in dat de varianties hetzelfde moeten
zijn door de data heen, als je de verschillende levels van de variabel bekijkt mag de
variantie van de andere niet veranderen. Wanneer verschillende groepen deelnemers
getest worden moeten de samples uit populaties komen met dezelfde variantie. Als het
om correlational design gaat moet de variantie van één variabel stabiel zijn bij alle levels
van de andere variabel. De test van Levene kan gebruikt worden om dit te bepalen (zie
blok).
3. Interval data: Data moet op zijn minst op interval schaal gemeten zijn. Bijvoorbeeld
waardes tussen 0 en 10 waar elk interval gelijk is, verschil tussen 2 en 3 is net zo groot
als het verschil tussen 8 en 9.
4. Independence: De gegevens van de verschillende deelnemers moeten independent zijn.
Dit wil zeggen dat scores van deelnemers geen invloed mogen hebben op de scores van
anderen.
BLOK 1 Parametrische tests
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Via de explore functie kan de Kolmogorov-Smirnov test worden uitgevoerd. Door middel van deze
tests kan de normality van de variabel gecheckt worden. De functie kan worden opgeroepen door
in het menu explore ‘plots’ aan te klikken en daarna ‘normality plots with tests’ aan te vinken.
Kolmogorov-Smirnov en de Shapiro-Wilk tests
Deze tests vergelijken de scores uit de sample met een set die normaal verdeeld is met dezelfde
mean en standaard deviatie. Als de test niet significant is (p>.05) dan is de distributie van de sample
niet afwijkend van een normaal verdeling. Dan zijn de scores uit de sample normaal verdeeld.
Deze test hoeft niet altijd de “waarheid” te vertellen. Wij kunnen wel aannemen dat we op deze manier
de normality van de sample kunnen checken.
BLOK 2 Kolmogorov-Smirnov en Shapiro-Wilk tests

In het menu explore kunnen de variabelen geselecteerd worden waarvan de algemene informatie
opgevraagd kan worden. Om variabelen los van elkaar te vergelijken kunnen de desbetreffende
variabelen in de dependent list gezet worden. Zo krijg je de info van elke variabel apart. Ook kun
je een factor toevoegen door een variabel in de factor list te slepen. Bijvoorbeeld ‘continent’ bij
de voetbal gegevens van week 1.
‘Continent’ in de factor list en ‘height’ in de dependent list. Als je nu de viewer bekijkt is de
variabel ‘height’ opgesplitst in de verschillende continenten. Dit is eigenlijk dezelfde functie als
split file.
Daarnaast kan met de functie explore ook bepaald worden of de varianties van de te vergelijken
variabelen gelijk is. Zie BLOK 3 voor gedetailleerde informatie over Levene’s test.
Homogenity of variance (Levene’s test)
Levene’s test test de hypothese dat de variantie in de groepen gelijk is. Als de test significant is p<.05
dan kunnen we concluderen dat de varianties van elkaar verschillen.
Om deze test uit te voeren kan er in het menu van explore voor ‘plots’ gekozen worden. Onder
‘Spread vs. Level with Levene’s test’ kunnen verschillende mogelijkheden worden geselecteerd om de
test uit te voeren. Deze kunnen alleen geselecteerd worden als er een variabel in de factor list staat,
dit is ook logisch omdat er dan verschillende groepen gemaakt worden. (Je kunt alleen verschil in
varianties krijgen als er meerdere groepen zijn natuurlijk).
Kies in eerste instantie voor untransformed. Als de resultaten die eruit komen niet gelijk zijn (geen
Homogenity) dan kun je dezelfde stap herhalen. Kies nu voor de optie Transformed. Hier kun je
verschillende manieren selecteren om de gegevens weer te geven.
BLOK 3 Homogenity of variance (Levene)

Als voorgaande tests in SPSS worden uitgevoerd komt de uitvoer er uit te zien als in Figuur 1.
(Voorbeeld week 4: Flies having sex) Te zien is dat bij de ‘Tests of Normality’ geen significante
verschillen zijn wat betekend dat de leeftijd van de vliegen gezien kan worden als een normale
verdeling. In de tweede tabel is te zien dat er geen significante verschillen zijn tussen de
spreiding van de drie verschillende varianties. Dit betekend dat de varianties gelijk zijn.
‘Assume equal variances’ als Levene’s test niet significant is. Als deze test wel significant is: ‘do
not assume equal variances’.
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Figuur 1 SPSS viewer Tests of Normality & Test of Homogeneity of variance

3.2 Correlaties
ANALYZE → CORRELATE → BIVARIATE
Met de correlatiecoëfficiënt wordt de relatie tussen twee variabelen bepaald. Hoe goed fitten de
observaties op een lijn die met een bepaalde helling getrokken is (door de observaties) tussen de
x en y as.
De missing values onder options kunnen op twee manieren worden verwerkt:
- Exclude cases listwise: Bij een missing value in de data wordt de gehele case niet
meegenomen.
- Exclude cases pairwise: Bij een missing value in de data wordt de rest van de case wel
meegenomen.

3.3 Regression
-

-

-

Simple regression: Voorspel de dependent variable met één independent variable
(predictor).
Multiple regression: Voorspel de dependent variable met meerdere predictors.
Regressielijn: De vergelijking om de dependent variable te voorspellen:
Yi = β0 + β1 * xi + εi
o β0: De constante in de regressielijn (hier snijdt de lijn de y-as).
o β1: De richtingscoëfficiënt van de regressielijn.
o εi: Het verschil van een geobserveerd datapunt met de regressielijn (residual).
Least squares (SST, SSR, SSM): Een manier om de best fittende lijn tussen de data te
vinden. Hierbij wordt een lijn gekozen die de kleinste verschillen heeft tussen de
geobserveerde data en de voorspelde data. Er wordt gewerkt met verschillen in verticale
richting. Deze verschillen worden de residuals genoemd.
SST (Total sum of squares): Deze coefficient gebruikt de kwadratische verschillen
tussen de geobserveerde data en de mean waarde van Y.
SSR (residual sum of squares): Gebruikt de kwadratische verschillen tussen de
geobserveerde data en de regressielijn.
SSM (model sum of squares): Gebruikt de kwadratische verschillen tussen de mean
waarde van Y en de regressielijn.
R2: Een maat test om te kijken hoe goed het regressiemodel fit met de data:
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R2 =

SS M
SST

De wortel van deze vergelijking geeft de Pearson correlation coefficient.
-

F-test: Een tweede test die gebruikt maakt van de sum of squares is de F-test.

F=

MS M
MS R

In statistische F-tabellen zijn de significanties op te zoeken. Hiervoor zijn de F-ratio en de
degrees of freedom nodig. SPSS doet dit automatisch voor je.
-

Significantie F-test: Wanneer de significantie lager is dan 0,05 kan gesteld worden dat
het regressiemodel een betere voorspelling is dan dat wordt uitgegaan van de mean van
de Y variabele (de β1 is niet gelijk aan 0).
MSM: Mean squares van het model:

MS M =
-

SS M
DegreesOfFreedom

MSR: Mean squares van de residuals:

MS R =

SS R
DegreesOfFreedom
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3.4 Regressie in SPSS
Start de analyse:
ANALYZE → REGRESSION → LINEAR

Kies in de dialoogbox de dependent en indepent variable(s). Via statistics kunnen er ook nog
allerlei andere gegevens opgevraagd worden.
Enkele assumptions of regressie uit te mogen voeren
- De predictor variables moeten kwantitatief of categorisch (zondag, man, etc.) zijn.
- De independent variabele moet kwantitatief zijn.
- De errors (residuals) moeten normaal verdeeld zijn met mean nul (dit zie je door een plot
te maken met op de Y-as de standardized residuals (ZRESID) en op de X-as de
standardized predicted values (ZPRED). Klik op plot in de regressiedialoogbox. De
normality check je door een plot te maken (vink in de plot dialoogbox histogram aan).
Dummy variabelen
Soms is het nodig om dummy-variabelen aan te maken. Dit moet bijvoorbeeld wanneer er in
dependent variabele een verandering is bij een andere dag van de week. Maak dan voor iedere
dag een variabele aan (zondag = 1, andere dag = 0) en (zaterdag = 1, andere dag = 0) etc. Kies
als independent variables in de regressie-dialoogbox voor zes van de zeven nieuwe variabelen.
De ene die niet gekozen is wordt de ‘referentie’. De β-waarde voor zaterdag is bijvoorbeeld 5,6
als zondag de referentie is. Er komen dan op zaterdag gemiddeld 5,6 meer mensen dan op
zondag.
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3.4.1

Statistics:

1. Estimates: Dit geeft de estimated coëfficiënts van het regressiemodel (de β-waarden).
2. Confidence intervals: Deze optie geeft confidence intervals voor iedere β-waarde.
3. Covariance matrix: Produceert een matrix met correlatie- en covariantiecoëfficiënten
plus de variantie tussen iedere regressiecoëfficiënt van iedere variabele in het model
(niet belangrijk).
2
4. Model fit: Zorgt voor de R .
2
5. R squared change: Vertoont de verandering in R bij het toevoegen van een variabele.
6. Descriptives: Means en dergelijke.
De rest is niet belangrijk.
Uitkomsten van de analyse:
1. Correlaties

2. Model samenvatting

-

2

R : Gewicht zorgt voor 56,9% voor een voorspelling van de lengte.
R2 adjusted: Deze waarde illustreert het verlies in voorspellingsvermogen als gevolg van
het toevoegen van variabelen.

3. ANOVA

-

SSM = 15381,716
SSR = 11671,025
SST = 27052,741
MSM = 15381,761
MSR = 16,187

De ANOVA vertelt ons of het model een goede voorspelling geeft van de outcome variabelen.
4. Model parameters

β1
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-

-

β1: Als de voorspellingsvariabele (X) met 1 unit wordt verhoogd dan voorspelt het model
een verhogen van de Y-waarde van 0,725.
T-waarden (t-statistic): De beoordelaars van de individuele predictors. Als de
significantie hiervan kleiner is dan 0,05 dan kan je stellen dat een β-waarde niet gelijk is
aan nul en dus zorgt voor een verandering in de Y.
Standard error: De standard error vertelt iets over hoe verschillend de β-waarden zullen
zijn als er veel verschillende samples worden genomen van dezelfde variabelen. Als de
standard error laag is dan kan ervan worden uitgegaan dat de β-waarden van
verschillende samples gelijk zullen zijn.
Standardized coefficients (BETA):

3.5 Comparing two means
3.5.1

Algemene informatie

T-test: Een makkelijke test om means te vergelijken.
Null hypothesis: De nulhypothese bij een t-test is dat de means van verschillende samples gelijk
zijn.
Independent t-test: Er wordt een test gedaan met verschillende populaties. Bijvoorbeeld: Zijn
Afrikanen even groot als Europeanen?
Dependent t-test (paired sample t-test): Testen worden uitgevoerd op dezelfde populatie.
Bijvoorbeeld: Scoorde Afrikanen in 2005 evenveel doelpunten als in 2006?

3.5.2

Assumptions voor een t-test

Dependent en independent:
- Data moeten van normaal verdeelde populaties komen.
- Data moet gemeten zijn op minimaal het interval level.
Alleen voor independent:
- Homogeneity of variance
- Scores are independent

3.5.3

De verschillende testen in SPSS

ANALYZE → COMPARE MEANS
One sample t-test: Dit kan gebruikt worden om te testen of een bepaalde variabele wel of niet
gelijk is aan nul. De nul-hypothese kan zijn: het gemiddelde aantal doelpunten is gelijk aan nul.
Compare means: Hiermee kun je de means van twee variabelen vergelijken.
Independent samples t-test (zie independent t-test): Met de grouping variabele moet
aangegeven worden tussen welke groepen een mean vergeleken moet worden. Wanneer er al
kolommen zijn voor de goals van Europeanen en de goals van Afrikanen kan de compare means
test gebruikt worden.
Paired t-test: Is al voldoende uitgelegd onder dependent t-test.
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3.5.4

Uitkomst t-test

Als de Levene-test niet significant is, moet worden uitgegaan van Équal variances assumed’.
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4 GRAPHS
4.1 Scatterplots
Voordat je een correlatieanalyse gaat doen is het vaak handig om eerst even een scatterplot te
maken. Je ziet dan meteen de trend in de data. Tevens vallen outliers (deze verlagen de
correlatiecoëfficiënt) goed op.
Voor twee variabelen is het handig om de simple scatterplot te gebruiken.
GRAPHS → INTERACTIVE → SCATTERPLOT
Assign variables
e
1. Sleep de y en x variabele in de dialoogbox (wanneer ook een 3 variabele aanwezig is (z)
klik dan op 2-D coordinate.
2. Je kan de data groeperen door een variabele in Legend variables te slepen:
a. Als je continent sleept in color worden er verschillende kleuren gegeven aan de
data.
b. Bij Style worden er verschillende symbolen aan de data gegeven.
c. Bij size worden er verschillende maten aan de data gegeven.
d. Als je continent sleept in panel variables dan worden er voor ieder continent
verschillende scatterplots gemaakt.
e. Label cases by zorgt ervoor dat er bij elk datapunt een label komt te staan.
Fit
In de drop-down list method kun je een lijn kiezen die door de scatterplot wordt geplaatst:
1. Regression plaatst een rechte lijn die de relatie tussen de variabelen het best weergeeft.
2
Er wordt dan meteen een R en een vergelijking voor de lijn gegeven.
2. Mean produceert een horizontale lijn die de mean aangeeft.
3. Smoother geeft een best fittende kromme lijn die het beste de relatie aangeeft.
Als je Total selecteert dan plot SPSS de lijn voor de gehele data.
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5 Extra
5.1 Outliers
Voordat je met je data aan het werk gaat dienen de gegevens gecontroleerd te worden op
outliers. Dit zijn scores die erg verschillen van de rest. Outliers beïnvloeden de mean en zorgen
ervoor dat de standaard deviatie omhoog gaat, beiden niet wenselijk. Er zijn verschillende
manieren om de outliers te verwijderen:
− Boxplot: GRAPHS → BOXPLOT. In het eerste menu van boxplot moet je Simple
selecteren. Als je bijvoorbeeld outliers uit de ‘height’ van voetbalspelers wilt halen moet je
‘summaries of seperate variables’ aanvinken. Dan ‘define’ aanklikken. Nu kom je in een
menu waarin de variabel geselecteerd moet worden. (Boxes represent → height) Nu
wordt alleen de ‘height’ in een boxplot geplaatst en worden de outliers heel duidelijk
aangegeven waarna je gemakkelijk ziet welke je moet verwijderen (of boven welke
waarden).
− Recode into same variable: Selecteer de variabel waarvan je de outliers wilt
verwijderen. Selecteer dan ‘Old and New values’, in dit menu kun je bijvoorbeeld alle
mensen die groter zijn dan twee meter opgeven als system missing.

5.2 ANOVA vs Multiple regression
Als de data uit een survey komt, bijvoorbeeld voetbal data, gebruik dan multiple regression. Is de
data uitkomst van een experiment, bijvoorbeeld viagra toepassing, dan moet je één van de
toepassingen van ANOVA gebruiken
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6 Multiple linear regression
6.1 Coding errors
Er zullen zeker coding errors in de tentamen data zitten. De eerste vraag zal dan ook zijn:
− Kijk naar de data, zoek de coding errors (outliers) en maak nieuwe variabelen aan die
géén coding errors bevatten.
Verwijderen van deze errors
Eerst alle variabelen apart te bekijken door ANALYZE → DESCRIPTIVE STATISTICS →
FREQUENCIES.
Hieruit is te zien dat in deze data drie van de variabelen (bekende, hardware, software en
diensten) behalve 0 en 1 ook waarden van 99 inzitten. Doormiddel van recode kunnen deze
fouten als system missing worden opgegeven. Gebruik altijd “recode into different variable”, maak
dus altijd een nieuwe variabel aan. Je moet ervoor zorgen dat de originele data blijft bestaan voor
het geval je er later nog wat mee moet doen. Deze actie uitvoeren voor elke variabel apart.
OPMERKING: Voer één keer de recode command uit en pas de overige variabelen aan in de
syntax. Dit scheelt erg veel tijd me klikken!!
RECODE
bekende
(1=1) (0=0) (99=SYSMIS) INTO bekende_CS .
VARIABLE LABELS bekende_CS 'bekende Outliers eruit'.
EXECUTE .
Bij alle analyses die in het vervolg uitgevoerd worden moet je deze “clean variables” gebruiken.
Als dat niet anders vermeldt wordt in ieder geval.

6.2 Run basic regression analyses
Er wordt gevraagd om een multiple regressie analyse uit te voeren. De dependent variabel, in dit
geval “problemen”, en de verschillende independent variabelen, “hardware software en diensten”,
worden gegeven. Gebruik nu de zojuist aangemaakte variabelen om deze analyse te runnen.
ANALYZE → REGRESSION → LINEAR
−

Aangeven welke variabelen statistisch significant zijn voor het model.

Zoals te zien in de coefficients tabel op de volgende pagina is alleen de variabele “diensten” een
significante invloed op het aantal problemen dat zich voordoen.
Eventuele vervolg vraag:
Waarvoor zijn de standardized coefficients?
Antwoord: Dit is het effect van de variabelen op het resultaat als alles op dezelfde schaal wordt
gemeten. Hier kun je waarden vergelijken en zien welke variabel het grootste effect heeft. In dit
geval is dat dus ook “diensten”.
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Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error
,728

,154

hardware Outliers eruit

-,071

,093

software Outliers eruit

,155

,136

diensten Outliers eruit

,207

,075

Beta

t

Sig.

4,712

,000

-,031

-,760

,447

,048

1,142

,254

,116

2,750

,006

a Dependent Variable: Maat voor aantal problemen bij transactie (0=geen,4=enorm)

6.3 Run een compleet regression model
In deze vraag wordt aangegeven welke andere variabelen toegevoegd moeten worden aan het
model (alle in dit geval).
− Voeg “sector” op een correcte manier toe. In welke sector vinden we de meeste
problemen? Welke sector is de tweede met de meeste problemen? Is er een
significant verschil tussen beide sectoren?
Sector is in dit geval een categorische variabel met zeven verschillende categorieën. Daarom
moeten er 7 dummy variabelen aangemaakt worden. Voor de analyse heb je er maar 6 nodig,
toch 7 aanmaken. Kan ook gedaan worden met compute.
RECODE
sector
(1=1) (SYSMIS=SYSMIS) (ELSE=0) INTO Sector1 .
VARIABLE LABELS Sector1 'regionale overheid'.
EXECUTE .
RECODE
sector
(2=1) (SYSMIS=SYSMIS) (ELSE=0) INTO Sector2 .
VARIABLE LABELS Sector2 'toerisme'.
EXECUTE .etc…
Run nu de regression analyse met alle toegevoegde variabelen
De resultaten staan in de tabel op de volgende bladzijde.
Kijk eerst welke significant zijn (of bijna). In dit geval zijn dat “diensten, kosten (bijna sign.), koper
en contract”. “Koper” heeft een negatieve coefficient, dit wil zeggen dat als er al vaker zaken is
gedaan met de koper is de kans op problemen kleiner.
In welke sector(en) vinden we de meeste problemen?
Zoals ook te zien in de tabel zijn “automotive” (0,170) en “chemische industrie” (0,158) de
sectoren met de meeste problemen. Deze waarden zijn allemaal vanuit de zevende factor
bekeken, deze staat hier niet bij maar is gelijk aan 0.
Is er een significant verschil tussen beide sectoren?
Hiervoor moet ook de zevende factor worden toegevoegd en één van de bovenste twee moet als
basis worden genomen. (Dus eruit laten!) Nu is “automotive” eruit gelaten en de resultaten zijn te
zien in de tweede tabel op de volgende pagina. Er blijkt nu geen statistisch significant verschil
(0,938) te zijn tussen de hoeveelheid fouten bij “automotive” en “chemische industrie”.
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Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)
hardware zonder fouten
software zonder fouten
diensten zonder fouten
regionale overheid
toerisme
landbouw
automotive
landelijke overheid
chemische industrie
Kosten van aanschaf
(x1000)
# medewerkers bedrijf
koper
Koper en verkoper
hebben eerder zaken
gedaan (1=ja)
Uitgebreidheid van
contract

,577
-,019
,020
,173
,014
,040
,100
,170
,044
,158

Std. Error
,185
,093
,136
,075
,128
,125
,125
,109
,125
,155

1,50E-005

Standardized
Coefficients
Beta
-,008
,006
,097
,005
,016
,038
,080
,017
,045

t
3,121
-,206
,146
2,318
,112
,322
,796
1,556
,350
1,023

Sig.
,002
,837
,884
,021
,911
,747
,426
,120
,726
,307

,000

,077

1,870

,062

1,25E-005

,000

,058

1,409

,159

-,253

,072

-,143

-3,498

,001

,011

,003

,157

3,806

,000

a Dependent Variable: Maat voor aantal problemen bij transactie (0=geen,4=enorm)
Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

Standardized
Coefficients

B
Std. Error
Beta
(Constant)
,747
,185
hardware zonder fouten
-,019
,093
-,008
software zonder fouten
,020
,136
,006
diensten zonder fouten
,173
,075
,097
regionale overheid
-,156
,125
-,059
toerisme
-,130
,122
-,050
landbouw
-,070
,122
-,027
landelijke overheid
-,126
,123
-,049
chemische industrie
-,012
,155
-,003
Kosten van aanschaf
1,50E-005
,000
,077
(x1000)
# medewerkers bedrijf
1,25E-005
,000
,058
koper
Koper en verkoper
hebben eerder zaken
-,253
,072
-,143
gedaan (1=ja)
Uitgebreidheid van
,011
,003
,157
contract
civiele bouw
-,170
,109
-,079
a Dependent Variable: Maat voor aantal problemen bij transactie (0=geen,4=enorm)

t
4,037
-,206
,146
2,318
-1,242
-1,062
-,575
-1,024
-,077

Sig.
,000
,837
,884
,021
,215
,289
,566
,306
,938

1,870

,062

1,409

,159

-3,498

,001

3,806

,000

-1,556

,120

OPMERKING: Onthoudt goed dat je op die hiervoor genoemde manier verschillende categorieën
met elkaar vergelijkt en dat de B waarden afhankelijk zijn van de categorie die eruit is gelaten! Dit
geldt natuurlijk niet voor bijvoorbeeld “hardware” of “kosten”.
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Extra vraag: Is sector wel een waardevolle toevoeging voor het model?
Als je wilt weten of de variabel sector (of de opsplitsing ervan) moet je een ANCOVA analyse
runnen met dezelfde parameters. Sector moet nu worden toegevoegd als covariate. Uit de tabel
Parameter estimates is te toegevoegde waarde van de covariate dan af te lezen.

6.4 Interaction effects
Bedenk zelf een logisch interaction effect en voeg dit toe aan het model van de vorige vraag.
Check ook de significantie van het toegevoegde effect.
Hoe dikker het contract wordt hoe meer problemen zich voordoen. Chris verwacht dat, wanneer
“contract” gecombineerd wordt met “bekende” dat er dan een zinnig effect ontstaat. Omdat je
waarschijnlijk minder problemen hebt met klanten waar je al zaken mee gedaan hebt. Hij maakt
een nieuwe variabel door deze twee met elkaar te vermenigvuldigen (met compute).
Dit idee blijkt trouwens verkeerd te zijn. De significantie is namelijk 0,058.

6.5 Is there a linear relation?
Misschien is het effect van “kosten” op “problemen” bijvoorbeeld niet lineair. Je moet kunnen
checken of deze relatie lineair is of niet. Hiervoor zijn twee manieren:
2
1. Quick and dirty: De variabel apart op verschillende manieren toevoegen, kosten , sqrt
2
kosten, log (kosten+1) of 1/(kosten+1). LET OP: bij kosten moet gewoon kosten ook
toegevoegd worden.
Kijk dan of deze variabelen beter in het model passen. Gebruik degene die het best past, als
het geen verschil maakt moet je gewoon je lineaire kosten toevoegen.
2. Slow but clean: Maak dummy’s aan voor aparte gedeeltes van de variabel. In dit geval
kosten opdelen in verschillende variabelen. Dummy 1 tm 8 (zoveel ongeveer). Dummy 1 = €
0-125, Dummy 2 = € 125-250, zo alles opdelen. (Wederom doen met SYNTAX!)
Daarna 7 van de 8 dummy’s toevoegen. De coëfficiënten zijn terug te vinden in de output,
deze moet je dan tegen elkaar uitzetten in een grafiek. Hieruit zou dan een eventueel
verband te halen zijn! Zie bijvoorbeeld onderstaand figuur. Als er zo’n ‘mooi’ verband ontstaat
moet je erg blij zijn. In de meeste gevallen zal dit dan ook niet zo zijn.

Waarden

Dummy’s

Op de Y-as moeten de unstanderdized coefficient values.
Aan de hand van deze grafiek kun je zien welke variant op kosten je het beste toe kunt voegen.
2
2
Lijkt de vorm op een x , voeg dan kosten toe bijvoorbeeld.
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6.6 Outliers
Klik in achter de knop save aan:
- Standerdized DfBeta(s)
- Standerdized DfFit
Pleur de cases eruit wanneer er waarden zijn hoger dan 2 of lager dan -2.

6.7 Multicollinearity
Check of er sprake is van multicollinearity op twee verschillende manieren. Los het
multicollinearity probleem ook meteen op.
Wat is multicolinearity?
De correlatie tussen verschillende predictors mag niet hoog zijn (vanaf 0,80 is hoog). Als dit wel
het geval is zullen beide predictors een heel laag netto effect hebben. Dit komt omdat ze elkaar
dan als het ware opheffen (de effecten van alle andere variabelen worden ook in het model
meegenomen). Om dit te voorkomen dat twee variabelen hetzelfde effect hebben (dat beiden dus
uit het model vallen), moet één van beide variabelen uit het model worden gelaten.
Twee manieren om te kijken of er sprake is van multicolinearity:
1. Kijk naar de correlatie matrix van alle predictor variabelen. Als hier hoge correlaties
tussen verschillende variabelen. Bijvoorbeeld x1 en x2 correleren 0,9 met elkaar. In
plaats van beide variabelen te gebruiken moet je nu kiezen voor één van de twee.
CORRELATIONS
/VARIABLES=kosten koper bekende contract bekende_G hardware_G software_G
diensten_G sector
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE .
2. Er kunnen ook gecompliceerde correlaties bestaan. Bijvoorbeeld tussen x1 en x2 + x3.
Hiervoor voegen we Variance Inflation Factors (VIF) toe. Dit kan in het menu van Linear
regression bij “Statistics” (Is net zo makkelijk als het toevoegen in de SYNTAX). De
resultaten zijn te zien op de volgende pagina.
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De VIF (Variance inflation factor) is belangrijk en ook waar het om gaat. Een maat voor hoe
slecht het ervoor staat, hoe dichter bij de 1,00 hoe beter. 1,0000 is perfect 1,6 is niet verkeerd.
Maak je druk als deze rond de drie of hoger zijn. De factoren in dit geval zien er OK uit.

6.8 Check de regression assumptions
Eigenlijk zou je de assumpions moeten checken na elk model dat je uitvoert maar dat is niet aan
te raden. Wacht tot het einde en kijk hoe je model ervoor staat.
Assumptions regressie op een rijtje
Na het uitvoeren van een regressieanalyse is het belangrijk dat de assumptions nog even worden
gecheckt. Het doel van een regressieanalyse is om vanuit een model te kunnen generaliseren
voor een hele populatie; het model moet dus wel adequaat zijn.
De assumptions:
1. Variabel typen: De predictors moeten kwantitatief of categorisch zijn. De dependent
variabele moet kwantitatief zijn.
2. Alle relevante prediction variabelen moeten toegevoegd zijn.
3. Non-zero variantie: Er moet wat variantie in een predictor aanwezig zijn.
4. Geen perfecte multicollinearity: Er mag geen perfecte lineaire relatie bestaan tussen
twee of meer predictors (>0,9). Check dit door een correlatiematrix te generen
(ANALYZE → CORRELATE → BIVARIATE).
5. Predictors mogen niet correleren met externe variabelen: Externe variabelen zijn
variabelen die niet zijn meegenomen in het regressiemodel. Als externe variabelen wel
correleren dan betekent het dat onze conclusies niet perfect kunnen zijn.
6. Homoscedasticy: De residuals van iedere predictor moeten dezelfde variantie hebben
(homoscedasticy). Zet bij plots ZRESID (Y) uit tegen ZPRED (X). Als de dots mooi
verdeeld zijn in de breedte en bijvoorbeeld niet ophopen naarmate je naar rechts gaan
dan is aan deze assumption voldaan.
7. Independent errors: Residuals mogen niet met elkaar correleren. Dit is te testen door
middel van een Durbin-Watson test. De waarde moet tussen de 1 en 3 liggen.
8. Normally distributed errors: De residuals moeten normaal verdeeld zijn met een mean
van 0. Je kan een normallity plot aanvinken bij de knop plots.
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9. Independence: Outcome variabelen moeten onafhankelijk zijn (zal meestal wel zijn). Dit
zou bijvoorbeeld niet het geval zijn bij 600 metingen bij één persoon (Repeated
Measures). Je kunt je dan voorstellen dat de resultaten niet independent zijn.
10. Linearity: De relatie tussen de predictors en de dependent variabele moet lineair zijn.

6.9 Explain what you found (general conclusion)
Ga nu niet alle resultaten nog een keer naar voren halen. Vertel wat je hebt geleerd over deze
data! Welke variabelen hebben de grootste invloed op de te verwachten problemen. Hier moet je
zelf bepalen wat voor een volgende stap je uit zou kunnen voeren op deze data. Dit is een groot
gedeelte van de punten!
Hier krijg je de vrije loop om uit te leggen wat je allemaal gevonden hebt.
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7 ANOVA
Wanneer een test moet worden gedaan om de means te vergelijken voor meerdere groepen, dan
is een t-test niet meer toepasbaar. ANOVA biedt hiervoor uitkomst.
Met de ANOVA test bekijk je of de means van verschillende groepen gelijk zijn. Wanneer het
significantie-level lager is dan 0,05 kan worden geconcludeerd dat de mean van minimaal één
groep anders is die van de andere groepen.

7.1 Algemeen
In het hoofdstuk regressie is al over de F-ratio gesproken, maar bij ANOVA komt het in een iets
andere weergave voor. Hieronder enkele zaken die in de uitkomst van ANOVA zitten:
- SST (Total sum of squares): De som van het kwadratische verschil tussen ieder
datapunt en de overall mean.
- SSM (model sum of squares): De som van het kwadratische verschil tussen iedere
groep-mean en de overall mean vermenigvuldigd met het aantal inzittenden in de groep.
- SSR (residual sum of squares): De som van het kwadratische verschil tussen ieder
datapunt en de bijbehorende groep-mean.
- MSM: SSM / degrees of freedomM
- MSR: SSR / degrees of freedomR
- F-ratio = MSM / MSR. Als de F-ratio significant is dan weten we dat minimaal één groepmean verschilt van de andere means.

7.1.1

Assumptions for ANOVA

De assumptions voor het uitvoeren van een ANOVA-test zijn hetzelfde als de voorwaarden voor
parametric testen.

7.1.2

Contrasten

De F-ratio geeft als resultaat dat means van groepen verschillend zijn of niet. Deze ratio geeft
echter niet aan tussen welke groepen de verschillen zitten. Hierbij is het mogelijk om een aantal ttests met dummies te doen, maar dit zal de familywise error rate (de kans op het maken van een
type 1 error als de null hypothese waar is) verhogen. Daarom kunnen er geplande contrasten
toegevoegd worden.
Bij het contrasten principe vergelijk je de mean van een aantal groepen samen met de mean van
een enkele groep.
Als gesproken wordt over contrasten worden er andere verklaringen voor SST, SSM en SSR
gebruikt:
- SST: De totale variantie in de data.
- SSM: Variantie veroorzaakt door het experiment (hoge dosis viagra, lage dosis viagra,
placebo).
- SSR: De onverklaarbare variantie.
Het contrasten principe gaat uit van het opsplitsen van de variantie veroorzaakt door het
experiment (SSM).

7.1.3

Regels voor opsplitsen contrasten

Voor het opsplitsen van contrasten zijn enkele regels opgesteld:
1. Als een vergelijking gemaakt wordt tussen twee groepen waarbij één groep uitgesloten
wordt, dan mag deze uitgesloten groep niet meer terug komen in een andere vergelijking.
Bijvoorbeeld vergelijk hoge + lage dosis viagra met placebo; placebo mag daarna niet
meer vergeleken worden met hoge of lage dosis afzonderlijk.
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2. Er is altijd 1 contrast minder dan het totale aantal groepen (3-1 = 2).
3. Er mag alleen met twee brokken variantie (chunks) vergeleken worden. De F-ratio vertelt
ons dat er enkele means verschillen, maar niet welke. Als er met meerdere brokken
variantie wordt gewerkt hebben we weer hetzelfde probleem.
Hint: Maak als je eerste vergelijking de vergelijking tussen de controle groep en de andere
groepen.
Extra: Om de vergelijking te maken tussen low dose viagra en placebo moet gebruik worden
gemaakt van post hoc (placebo is eigenlijk al uitgesloten door de eerste regel).

7.1.4

Weights

Om ANOVA met contrasten uit te kunnen voeren in SPSS moeten er weights toegevoegd worden
aan de variabelen. Het toevoegen van deze weights gaat gepaard met enkele regels:
1. Gebruik de regels voor het opsplitsen van contrasten.
2. Zeg aan de ene chunk (een te vergelijken groep(en)) positieve en aan de andere
negatieve weights toe.
3. De som van de weights moet nul zijn.
4. Als een groep niet meedoet in een vergelijking moet deze de waarde nul krijgen.
5. De waarde van de weights in de ene chunk (-1 en 1) moeten gelijk zijn aan het aantal
groepen in de andere chunk (er zit één groep in de andere chunk: placebo).
SST
De totale variantie

SSR
Onverklaarbare variantie

SSM
Variantie uit experiment

Lage + hoge
dosis viagra

Hoge dosis

7.1.5

Placebo
(controle groep)

Contrast 1 (+1,+1,-2)

Contrast 2 (+1,-1)

Lage dosis

Onafhankelijkheid contrasten

Het is belangrijk dat de contrasten independent of ortogonaal zijn. Dit kun je testen door de
waarde van de groepen in de verschillende contrasten met elkaar te vermenigvuldigen en dan op
te tellen (zie tabel). Als je de regels toepast voor het opdelen van contrasten zijn ze waarschijnlijk
al onafhankelijk, maar dit is een extra check.
Groep
Placebo
Low dose
High dose
Total

Dummy variabele 1
(contrast 1)
-2
1
1
0

Dummy variabele 2
Product
(contrast 2)
(contrast 1 x contrast 2)
0
0
-1
-1
1
1
0
0
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Het is ook mogelijk om non-ortogonale vergelijkingen te maken, maar de schrijver adviseert om
dit zoveel mogelijk te vermijden (blz. 336).

7.1.6

Post hoc testen

Post hoc testen zijn ontworpen voor het vergelijken van alle mogelijke combinaties van groepen
(het is hier bijvoorbeeld mogelijk om lage dosis te vergelijken met placebo). Deze vorm van
testen zal echter familywise error met zich meebrengen. Daarom moet het significantie level
gedeeld worden door het aantal testen. Bij het uitvoeren van 10 testen: 0,05 / 10 = 0,005.
Post hoc zal alleen gebruikt worden als je een exact verschil wilt weten en een goede controle
hebt over de familywise error.

7.2 One-way ANOVA in SPSS
ANALYZE → COMPARE MEANS → ONE-WAY ANOVA

7.2.1

Simpele ANOVA

Om een simpele ANOVA uit te voeren, waarbij alleen moet worden bepaald of er een verschil zit
tussen de groepen kan door: ANALYZE → COMPARE MEANS → ONE-WAY ANOVA. De
uitkomst zal dan een F-ratio geven.

7.2.2

ANOVA met contrasten

Door te klikken op contrasts kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen verschillende
groepen. De volgende procedure moet worden toegepast:
1. Klik op contrasts.
2. Vink polynominal aan.
3. Kies voor degree de waarde van het aantal groepen minus 1 (placebo + high + low -1 =
quadratic).
4. Nu moeten de contrasten aangegeven worden (bijvoorbeeld +1, +1,-2), dit kan in het
onderste gedeelte van de dialoogbox. De eerste coëfficiënt die je toevoegt wordt
toegekend aan de groep met de laagste code in de data editor. De codes kun je
zichtbaar maken met VIEW → VALUE LABELS.
5. Maak de contrasten aan met de knoppen: add, remove, change, next en previous.
6. Er zijn vier options die van belang kunnen zijn:
a. Descriptives: lijkt me duidelijk
b. Homogeneity of variance: De varianties tussen de verschillende groepen moeten
gelijk zijn om een ANOVA uit te mogen voeren (als dit niet significant is wordt
uitgegaan van gelijke varianties).
c. Means plot: Deze optie plot de means van de groepen.
d. Gebruik bij missing values exclude cases analysis by analysis als je uitgaat van
één enkele dependent variabele.
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7.3 Output ANOVA

Tabel 1: Levenes test. Als de test niet significant is mag worden uitgegaan van gelijke variantie
binnen de groepen.
Tabel 2: De simpele ANOVA. De F-ratio geeft aan dat er ergens een verschil zit tussen de
groepen.
Tabel 3: De verdeling van de contrasten. Hier kan ook meteen even worden gecheckt of de
contrasten onafhankelijk zijn door middel van vermenigvuldigen.
Tabel 4: Wanneer de varianties gelijk zijn moet worden gekozen voor de eerste test (assume
variances equal). Af te lezen is welke groepen verschillen.
2

R
2
2
R is makkelijk met de hand uit te rekenen: SSM / SST. SPSS geeft R niet automatisch.
Effect size = R
TIPS ANOVA Cramming Samantha: Zie blz. 356 en 357.
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8 ANCOVA
ANALYZE → GENERAL LINEAR MODEL → UNIVARIATE
Covariates: De regressie vergelijking van ANOVA kan worden uitgebreid door extra variabelen
toe te voegen die invloed hebben op de uitkomst. Deze continuous variabelen behoren niet tot de
belangrijkste variabelen maar omdat ze dus wel degelijk invloed hebben op het resultaat kunnen
ze worden meegenomen in de ANOVA analyse als covariates. Nu wordt het analysis of
covariance of ANCOVA genoemd.
In het boek wordt het voorbeeld gegeven van het effect van viagra op libido. Het is
vanzelfsprekend dat niet alleen viagra bepaald of je zin hebt om te neuken. Zaken als medicatie
en partner spelen ook een belangrijke rol.
Twee redenen om covariates mee te nemen in ANOVA:
1. To reduce within-group error variance: Bij ANOVA en t-tests zijn we gewend om de
variablility die het model kan verklaren te vergelijken met de variability die het model niet
kan verklaren. Als we meer kunnen zeggen over de ‘unexplained’ variance (SSR) in de
vorm van covariates, dan wordt de error variantie ook verkleind. Op deze manier wordt
het effect van de independent variable duidelijker zichtbaar.
2. Elimination of confounds: In ieder experiment kunnen of zitten variabelen die niet
worden gemeten maar wel invloed hebben op de resultaten. ANCOVA is ideaal om de
afwijking van deze dependent variabelen te verwijderen. Wanneer zo’n variabel die de
resultaten beïnvloed wordt gevonden, kan deze worden toegevoegd aan het model als
een covariate.
Het toevoegen van covariates kan ongeveer hetzelfde gezien worden als het toevoegen van
variabelen bij multiple regression. Er wordt als het ware een nieuwe βX aan het model
toegevoegd. Rechts staat het ANCOVA menu welke ook in het boek hoofdstuk 9 als voorbeeld
wordt gebruikt. Gebruik je dit menu maar vul je geen Covariate in krijg je gewoon een ANOVA
analyse.
Vanuit het menu Univariate kunnen ook
weer verschillende dialog boxes worden
geopend. Ten eerste kan Post Hoc nu niet
worden geselecteerd omdat deze niet te
gebruiken zijn bij tests waarbij er met
covariates gewerkt wordt.
Er kunnen wel enkele vergelijkingen
worden gemaakt mbv de contrasts. Dit is
niet hetzelfde als de contrasts bij ANOVA.
Bij ANCOVA kunnen alleen de standaard
contrasten geselecteerd worden die op
blz. 337 in het boek staan. In dit voorbeeld
is de placebo groep de control groep
(gecodeerd als de eerste groep). Daarom
wordt hier gekozen voor een Simple
contrast (first). Nu wordt elke categorie
vergeleken met de eerste, de placebo groep.
In het menu van CONTRASTS → Change contrast → Simple. Daarna bij referrence Category →
First. Als dit gedaan is klik op Change → Continue.
Met het aangeven van deze Contrasts wordt bepaald welke categorie er wordt vergeleken met de
andere groepen. Zoals gezegd dus de placebo groep (de control groep) die wordt vergeleken met
de andere twee (low-dose en high-dose).
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De options in dit menu staan uitgebreid omschreven in Box 9.1 op blz. 369 en 370. Deze opties
zijn voor ons niet allemaal van toepassing. De belangrijkste opties voor ons zijn:
−
−

−

Descriptive statistics: Deze optie genereert een tabel met de means en standaard
deviaties voor elke groep. (deze staat hieronder)
Parameter estimates: Deze optie genereert een tabel met regressie coëfficiënten met
de tests op significantie voor deze variabelen in het regressie model. Deze zou je ook
krijgen als je multiple regression uit zou voeren.
Homogeneity tests: Deze optie geeft ‘Levene’s test of the homogeneity of variance
assumption.

MODEL: Whenever you have two (or more) factors, the standard model also gives you the
interaction effect between the two. Change this in the “Model” option if you do not want this to
happen.

8.1 Interpretatie
Zonder covariate (ANOVA)
Als er in dit geval alleen een ANOVA analyse uitgevoerd zou zijn dan zou het lijken of de
hoeveelheid viagra geen invloed heeft op het libido van de deelnemers. Hieronder staat eerst de
uitkomst van de ANOVA analyse. Hieruit zou je concluderen dat het gebruik van viagra niet
significant is (0,108).
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8.1.1

Toevoegen covariate (ANCOVA)

In een tweede test wordt ook het libido van de partners meegenomen welke wordt toegevoegd
als covariate (zie hieronder). Er is dus een ANCOVA analyse uitgevoerd met het libido van de
partner als covariate. Uit de resultaten die hieruit volgen is te zien dat nu het gehele model
(Corrected model) significant is (0,019). Maar het meest opvallende is dat nu ook de dose
significant is geworden (0,016). Het blijkt dus dat het gebruik van viagra wel degelijk invloed heeft
op het libido van de test persoon. Dit was in eerste instantie niet zichtbaar omdat een belangrijke
factor, libido partner, niet werd meegenomen.
Bij ANCOVA ook nog krijgt is een adjusted R2.

ANCOVA

8.1.2

Levene’s test is significant!!!

De Levene’s test is nu ook significant (deze hoort dus bij de ANCOVA analyse). Dit betekend dat
de groep varianties niet gelijk zijn, de aanname van ANOVA wordt nu overtreden. Levene’s test is
niet altijd de beste manier om te bepalen of het verschil in varianties problemen zal veroorzaken.
Een goede extra check is om naar de hoogste en laagste variantie te kijken. Voor deze groepen
hebben we de volgende standaard deviaties: 1,79 (placebo), 1,46 (low dose) en 2,12 (high dose)
welke te vinden zijn in de tabel descriptive statistics. Deze waarden kun je in het kwadraat nemen
en daarna de laagste waarde van de hoogste aftrekken. Als het verschil kleiner is dan twee hoef
je geen problemen te verwachten. Hier is het 2,11 wat waarschijnlijk problemen betekend (wat
voor problemen weet ik niet.)
MAAR: Wij hoeven ons hier NIET druk over te maken, dus gewoon doorgaan.
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De parameter estimates die ook bij opties geselecteerd kunnen worden, worden in de
onderstaande figuur weergegeven. Deze estimates worden berekend aan de hand van een
regressie analyse waarin de viagra dose opgesplitst wordt in twee ‘dummy coding variables’.
SPSS codeert de variabelen zo dat de laatste categorie (in dit geval High dose) de referentie
categorie is. Deze wordt dan weergegeven met een 0 (zie dose=3 in output). Dose=1 en Dose=2
worden vergeleken met deze referentie categorie.
De B-waardes geven het verschil in de means van deze groepen weer. De t-value geeft aan of
er een significant verschil is tussen de groep means. Hieruit blijkt wederom dat er een significant
verschil is tussen de placebo en high-dose groep en de low-dose en high-dose groep. Dit is
precies hetzelfde als wat gedaan wordt bij multiple regression.

Als laatste nog de B waarde voor de covariate (partner) van 0,483. Deze waarde geeft aan dat
als het libido van de partner met 1 toeneemt, het libido van de test persoon met 0,483 toeneemt.
Het teken van B (+ of -) geeft aan of er een positieve of een negatieve relatie bestaat tussen de
covariate en het resultaat.

8.1.3

Homogeneity of regression slopes

Als de covariate(s) effect hebben moet gecheckt worden of dit effect op iedere groep hetzelfde is.
De regressie lijnen moeten bij iedere groep ongeveer gelijk aan elkaar zijn. Om dit te zien moet
de “homogeneity of regression slopes” getest worden. Dit kan gedaan worden door zelf een
nieuw model toe te voegen. Normaal worden bij ANCOVA alleen de main effects van de
covariate(s) meegenomen. Nu moet er een Custom model gemaakt worden waarin ook de
interactie tussen de groepen en de covariate(s) worden meegenomen.
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In dit geval is alleen de covariate length van significante invloed op de levensduur van vliegen in
dit voorbeeld. Dat is nog steeds te zien in de bovenstaande uitkomst (significantie = 0,000). Nu
zijn we geïnteresseerd in de interactie tussen alle groepen (hier combination genoemd),
Combination * length. Als dit effect significant is, p<0,05 dan is er geen “homogeneity of
regression slopes”.
In dit geval is de significantie 0.988. Dat wil zeggen dat “homogeneity of regression slopes” is
assumed. Conclusie: Length is een goede covariate en mag toegevoegd worden.

8.1.4

Checken met scatterplot

Een andere manier om de homogeniety of regression slopes te testen is het maken van een
scatterplot. Dit doe je door GRAPHS → SCATTER / DOT → SIMPLE. De volgende dialoogbox
verschijnt:
Vul voor de Y axis de dependent variable in, voor de X
axis de desbetreffende covariate en bij Set Markers By
de variabele die de verschillende groepen voorstelt.
In het output veld kun je de grafiek aanpassen door te
dubbelklikken. Kies hierbij dan ELEMENTS → FIT
LINES AT SUBGROUPS. Nu zijn de verschillende
lijnen goed met elkaar te vergelijken.

8.1.5

Output:

Er kan gezegd worden dat de regressielijnen behoorlijk op elkaar lijken (helling en richting zijn
vrijwel gelijk).
Uitleg regressie plots: blz. 180 en 181.
TIPS ANCOVA Cramming Samantha: Zie blz. 383 en 384.
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9 Factorial ANOVA
In simpele ANOVA en ANCOVA wordt gewerkt met slechts één categorische variabele
(bijvoorbeeld de variabele dosis). In factorial ANOVA kan worden uitgegaan van meer dan één
categorische variabele.
Een voorbeeld:
- Variabele X1: Man of vrouw
- Variabele X2: 0 bier, 2 bier, 4 bier
- Variabele Y: Aantrekkelijkheid
In totaal zijn er nu 6 groepen (man, 0 bier; man, 2 bier; man, 4 bier; vrouw, 0 bier; vrouw, 2 bier;
vrouw, 4 bier).

9.1 Interactie
Bij factorial ANOVA wordt onder andere gekeken naar interactie. In de onderstaande grafiek zijn
alcoholgebruik en aantrekkelijkheid voor mannen en vrouwen tegen elkaar uitgezet. Te zien is dat
alcoholgebruik bij vrouwen weinig invloed heeft op de aantrekkelijkheid. Bij mannen daarentegen
verschilt het wel degelijk. De lijnen zijn niet parallel wat wijst op een interactief effect. Lijnen die
kruisen duiden op een grote interactie tussen de independent variabelen. Of de interactie
significant is kan niet uit de grafiek worden gehaald.
De grafiek vertelt ons eigenlijk dat alcohol weinig effect heeft op aantrekkelijkheid tot aan 4
biertjes. Verder verteld het dat mannen minder aantrekkelijk worden wanneer ze boven de vier
bier komen en dat dit voor vrouwen geen verschil maakt (interactie).

Als er gekeken wordt naar 2 categorieën zijn grafieken goed te gebruiken om effecten te
bekijken. Bij meerdere zal een analyse in SPSS moeten worden gedaan.
De onderstaande figuur laat geen interactie zien. Hier worden vrouwen naar gelang ze meer bier
drinken ook minder aantrekkelijk (net als de mannen).
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9.2 Factorial ANOVA in SPSS
Hieronder volgt een uitvoering van een factorial ANOVA aan de hand van het alcohol en gender
voorbeeld.
ANALYZE → GENERAL LINEAR MODEL → UNIVARIATE
Bij het uitvoeren van deze actie komt de dialoogbox hieronder in beeld. Vul voor de dependent
variable de aantrekkelijkheid in en voor de fixed factors alcohol en gender.

35

Samenvatting Field

9.2.1

Model

Bij het klikken op model verschijnt de
dialoogbox hiernaast. In default staat full
factorial geselecteerd. Dit betekent dat de
output de effecten van iedere independent
variable afzonderlijk op de dependent
variable zal worden weergeven plus de
interactie tussen de variabelen.
Als je dit ‘full’ model niet wil (bijvoorbeeld
geen interactie) moet je in custom zelf een
model samenstellen.
Naast het samenstellen van het model
kun je ook nog de Sum of squares
aanpassen. Denk hier niet teveel bij na. Als je geen missing values hebt kies je type III en als je
wel missing values hebt kies je type IV.

9.2.2

Contrasts

Bij contrasts zal niet verder worden gegaan dan een
simple contrast. Dus: de overige categorieën worden
vergeleken met de eerste of de laatste categorie.
Wanneer je wil vergelijken met bijvoorbeeld de derde
categorie, dan moet je deze categorie recoden en op
de eerste of de laatste plaats zetten.

9.2.3

Plot

Om de plot te krijgen die hierboven ook vertoond is
moet je de dialoogbox van plots hier invullen. Voor
seperate Lines kies je gender en voor horizontal axis
kies je alcohol gebruik.

9.2.4

Post hoc

Deze optie heb je niet nodig, maar is te gebruiken als je een
verschil wilt zoeken ergens in de data. Bij wijze van spreken ga
je in de data graaien om maar ergens een verschil te kunnen
vinden. Gebruik dit alleen in heel uitzonderlijke gevallen.

9.2.5

Options

In de dialoogbox zijn de oranje omlijnde options het belangrijkst.
De descriptives zijn ondertussen duidelijk en de parameter
estimates zijn uitgelegd in het hoofdstuk ANCOVA. De
homogeneity test is belangrijk, omdat we willen dat iedere
categorie dezelfde variantie heeft. Wanneer deze Levenes test
niet significant is kunnen we dit aannemen. Als deze wel
significant is moet hier op z’n minst een aantekening van worden
gemaakt.

9.2.6

Covariates

Net als bij ANCOVA kunnen er ook covariates toegevoegd worden aan het factorial ANOVA
model. Bij het vliegen voorbeeld kan bijvoorbeeld de lengte van de vlieg worden toegevoegd. Je
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neemt dan echter wel aan dat het effect van de lengte van de vlieg in iedere categorie hetzelfde
is; grotere vliegen leven vijf dagen langer voor iedere conditie (1 partner, 9 partners etc.).

9.3 Interpretatie van de
resultaten
Hieronder worden de twee tabellen
hiernaast uitgelegd.

9.3.1

Test of between
subjects effects

Hierin kun je zien welke delen van
het model significant zijn.

9.3.2

Parameter estimates

De uitkomst van de factorial ANOVA
in de vorm van parameter estimates
kan worden gebruikt om een soort
van regressiemodel op te zetten.
Bijvoorbeeld je bent een man en je
hebt vier bier gehad (gender = 0,
alcohol = 3). Kies dan de dummies
uit de tabel hiernaast die passen bij
de gegevens en maak het
regressiemodel op.
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10 Repeated measures
Repeated measure wordt gebruikt wanneer dezelfde mensen meedoen in alle condities van een
experiment. Een deelnemer doet bijvoorbeeld mee aan een experiment naar gezelligheid in een
kroeg. Deze persoon doet mee onder vier condities: na 1, 2, 3 en 4 biertjes. Zo’n experiment
design wordt een repeated measure genoemd.
De aanname van onafhankelijkheid tussen verschillende condities (net als bij ANOVA) wordt bij
repeated measures geschonden, omdat een en dezelfde deelnemer meedoet aan een
experiment onder meerdere condities. De scores zullen aan elkaar gerelateerd zijn, omdat ze van
dezelfde persoon komen. Hiervoor is een nieuwe assumption gemaakt: sphericity.

10.1 Spericity
Spericity heeft te maken met de gelijkheid van variantie van de verschillen tussen de condities.
Voorbeeld:
Een groep personen doet mee aan een experiment onder drie condities (bier voorbeeld met drie
condities). Nu kunnen voor iedere persoon de verschillen tussen 1 en 2 biertjes, 1 en 3 biertjes
en 2 en 3 biertjes berekend worden.
Door dit voor iedere persoon te doen kan de variantie in de scores tussen de condities 1 biertje
en 2 biertjes bepaald worden. Deze moet grofweg gelijk zijn aan de variantie van 1 en 3 biertjes
en die van 2 en 3 biertjes om te kunnen zeggen dat spericity hier geldt.
Kortom: Variantie1-2 = variantie1-3 = variantie2-3.
SPSS bevat testen om de hypothese dat de varianties van de verschillen tussen de condities
gelijk zijn te checken.

10.2 Assumptions voor repeated measures
Net als in non-repeated measures:
- Normality in de observaties binnen een conditie
- Observaties binnen de conditie hebben dezelfde variantie
In repeated measures:
- Er moet spericity aanwezig zijn

10.3 Repeated measures in SPSS
Probeer een rij per persoon of per case te reserveren. Dit is het handigst in repeated measures.
Denk er dan wel aan dat er meerdere observaties in een rij staan.
Ga naar ANALYZE → GENERAL LINEAR MODEL → REPEATED MEASURES. Het volgende
scherm verschijnt:
1. Je moet eerst aangeven waar ergens in de data je
metingen onder verschillende condities staan.
2. Vul in het bovenste vak de naam van de factor.
3. Vul het aantal levels in.
4. Klik op add en define.
5. Nu verschijnt een andere dialoogbox.
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6. Ken in deze dialoogbox de vier variabelen toe
aan de levels die je net hebt aangemaakt.
7. Naast de within subject variables kunnen ook
nog between-subject variables en covariates
worden toegevoegd.
8. Maak eventueel enkele contrasten aan. Vaak
zal simple First of last makkelijk zijn.
9. Klik OK.

10.4 Output SPSS
Een van de outputs van SPSS is de Maughly’s test of
spericity. Wanneer deze test niet significant is kan
worden aangenomen dat spericity (gelijke variantie
tussen de verschillen in condities) aanwezig is.

De volgende belangrijke tabel, is de tabel van de within subjects effects. Deze zal aangeven of er
een significant verschil aanwezig is tussen de verschillende condities.

Zo te zien is er een significant verschil (0,002) tussen de condities. Spericity is assumed en
daarom moet er naar deze regel van de tabel worden gekeken.

10.4.1 Greenhouse-Geisser
Wanneer er geen spericity is, dan moet er worden gekeken naar een van de andere drie testen.
Normaalgesproken zal er dan gekeken worden naar de Greenhouse estimate. Wanneer deze
Greenhouse significant is kan worden uitgegaan van een verschil tussen de condities.
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10.4.2 Voorbeeldantwoord repeated measures
-

Spericity is assumed sig = 0,173
Er zit verschil tussen de verschillende condities sig = 0,002
De verschillen zitten tussen:
o Level 2 vs level 1; sig = 0,034
o Level 3 vs level 1; sig = 0,001
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11 Mixed models
Het laatste ANOVA design wordt het mixed model design. Dit is een model met een mix van
covariates, between group variabelen en repeated-measures variabelen. Hieronder zal een
stappenplan worden uitgelegd met daarin een voorbeeld met twee repeated-measures variabelen
en één between Group variabele (het voorbeeld uit hoofdstuk 12: looks or personality). Hierin
wordt onderzocht hoe graag een persoon na een speed date met een andere persoon wil door
daten onder negen verschillende condities.

11.1 Stappenplan invoeren mixed model
1. Voor je begint bekijk je goed wat voor variabelen en data je hebt. In dit voorbeeld zijn er
twee repeated measures met elk drie condities. Dit geeft de volgende repeated measures
variabelen:
Att_high
Av_high
Ug_high
Att_some
Av_some
Ug_some
Att_none
Av_none
Ug_none

Attractive
Average look
Ugly
Attractive
Average look
Ugly
Attractive
Average look
Ugly

+ high charisma
+ high charisma
+ high charisma
+ Some charisma
+ Some charisma
+ Some charisma
+ Dullard
+ Dullard
+ Dullard

Een persoon kan knap zijn en daarbij ook nog eens charisma hebben (één van de negen
condities).
Daarnaast is er één between group variabele: gender. Mannen daten met vrouwen en
vrouwen daten met mannen. Beide groepen personen hebben het andere geslacht
beoordeeld.
Een score gegeven van een man aan een zeer aantrekkelijke vrouw met charisma is
86%. Deze score zegt: ik wil graag nog eens daten met deze vrouw. De gehele tabel
staat in Field blz. 485.
2. De tweede stap is het definiëren van de repeated measures variabelen. Klik ANALYZE
→ GENERAL LINEAR MODEL → REPEATED MEASURES. Volg daarna de procedure
zoals in het vorige hoofdstuk repeated measures.
Het kiezen van de plaatsen van bepaalde condities is bij repeated measures belangrijk.
Om condities met elkaar afzonderlijk te vergelijken moet je namelijk werken met
contrasten. In dit voorbeeld willen we average attractiveness vergelijken met ugly en very
attractive. Het is dus belangrijk dat average op de eerste of de laatste plaats komt.
Naast looks willen we ook bij charisma vergelijken met average.
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Tussen de haakjes in de dialoogbox geldt het eerste getal voor de eerste factor, hier is dat Looks.
3. Nu kan de between-group variabele ook worden toegevoegd. In dit geval gender (in
between subjects factor).
4. Door het toevoegen van een between-group variabele kunnen er nu ook post hoc tests
worden uitgevoerd. In dit geval is dit niet nodig, omdat gender uit maar twee groepen
bestaat.
5. Om te kunnen zien of we te maken hebben met interactie is het handig om twee plots te
maken. Door de dialoogbox in te vullen zoals hieronder krijgen we twee plots: eentje voor
male en eentje voor female. In deze plots staan op de verticale as de gemiddelde scores
(Y-waarde) voor iedere conditie. Looks is hierbij aangegeven op de horizontale as en
charisma als verschillende lijnen.

6. Geef nu nog enkele options aan:
a. Descriptives: altijd makkelijk.
b. Homogeneity tests: er moet worden gekeken of de variantie in de groepen
mannen en vrouwen gelijk is.
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c.

Marginal means: Om voor iedere variabele en interactie de gemiddelde score te
zien, klik je ze in de box: display means for.

11.2 Interpreteren output
Hieronder wordt iedere tabel/plot uit de output uitgelegd.
1. Descriptives: Voor iedere conditie worden de mean, de standaard deviatie en het aantal
observaties gegeven gesplitst in de between-group variabele gender.
2. Maughly’s test of spericity: Deze tabel geeft de spericity tests voor ieder repeated
measure effect in het model. Hier kan worden aangenomen dat spericity aanwezig is.

3. Tests of within subjects effects: Deze tabel geeft aan welke variabelen en interacties
tussen de variabelen effect hebben in het model. Te zien is dat bijvoorbeeld LOOKS een
significant effect heeft op de gegeven scores. Hierbij hebben we GENDER en
CHARISMA niet meegenomen.
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4. Het effect van gender: Het main effect van gender is te zien in de tabel tests of
between-subjects effects. Voordat je hier echter naar gaat kijken moet eerste nog even
de homogeneity van de variantie gecontroleerd worden.
a. Homogeneity of variance: Te zien is dat de varianties gelijk zijn bij alle van de 9
condities. Anders gezegd: de variantie in de scores gegeven door mannen is bij
iedere conditie gelijk aan de scores gegeven door vrouwen.
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b. Test of between subjects effects: Onderstaande tabel laat zien dat er geen
significant verschil is tussen de scores gegeven door mannen en vrouwen.

c. Marginal means: De means van de scores gegeven door mannen en vrouwen.

5. Effect van looks: Uit de tabel van de within-subject effects valt af te lezen dat looks
zorgt voor een significant effect op de score. Dit effect vertelt dat scores verschillend zijn
voor attractive, average en unattractive wanneer andere variabelen niet worden
meegenomen (gender, charisma).
a. Marginal means: De tabel van de marginal means voor looks laat zien dat de
verschillen tussen de ‘groepen’ tamelijk groot zijn.

Let op: 1 is attractive, 2 is ugly en 3 is average.
b. Contrasts: Omdat gekozen is voor een simple contrast worden level 1 en 2 met
level 3 vergeleken. Te zien is een significant verschil in looks tussen deze levels.
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6. De interactie tussen gender en looks: Uit de tabel test of within-subject effects is een
significante interactie af te lezen (0,000) tussen de aantrekkelijkheid van de date en het
geslacht van de deelnemer. Dit effect zegt dat het profiel van de scores tussen de dates
van verschillende aantrekkelijkheidslevels verschillend is voor mannen en vrouwen.
a. Plot marginal means: Zet bij plots in het opzetten van de analyse attractiveness
op de horizontale as en gender in het seperate line vak. De onderstaande grafiek
verschijnt. De grafiek laat voor ieder level de gemiddelde scores zien voor
aantrekkelijkheid (gegeven door mannen en vrouwen) wanneer niet gekeken is
naar charisma.

Wat kun je uit de grafiek halen:
- Mannen en vrouwen geven dezelfde scores bij average uitziende personen.
- Mannen geven een veel hogere score bij een date met een aantrekkelijk persoon.
- Mannen hechten meer waarde aan uiterlijk bij een date (de lijn loopt veel steiler).
b. Contrasts: In een bovenstaande grafiek kunnen de contrasten tussen deze
interactie worden opgezocht. In dit geval zijn beide contrasten significant wat
betekent dat mannen meer voorkeur hebben om met aantrekkelijke personen te
daten dan vrouwen (contrast 1) en dat mannen het veel erger vinden om met
lelijke personen te daten (contrast 2). Om de contrasten goed te kunnen
interpreteren werkt het ook goed om naar de grafiek te kijken. Aan de grafiek is
hier te zien dat de lijnen voor mannen steiler lopen dan voor vrouwen.
7. De interactie tussen looks en charisma: De tabel test of within-subject effects laat zien
dat de aantrekkelijkheid van de date interactie heeft met hoeveel charisma de andere
persoon heeft (sig = 0,000). Dit effect zegt dat het profiel van de scores tussen de dates
van verschillende levels of charisma verschillend was voor aantrekkelijk, gemiddeld en
lelijke dates.
a. Plot marginal means: Kies in het plot gedeelte van de analyse weer de juiste
variabelen.
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Uit de grafiek is af te lezen dat:
- Wanneer een date een hoge charisma heeft dan maakt het niet uit of de andere persoon
aantrekkelijk of gemiddeld is.
- Een zelfde soort iets geldt ook wanneer een date geen charisma heeft; de scores voor
gemiddelde dates en lelijke dates veranderen nauwlijks.
- Bij dates met gemiddeld en geen charisma krijgt een persoon met een gemiddelde look
een lagere score dan een aantrekkelijk persoon.
- Als je veel charisma hebt hoef je niet knap te zijn om gewild te zijn; je mag ook
gemiddeld zijn.
- Als je geen charisma hebt moet je erg aantrekkelijk zijn voordat andere je willen.
b. Contrasts: In de contrast tabel zijn nog enkele afzonderlijke interacties
opgenomen. Welke opgenomen zijn is afhankelijk van het gekozen contrast
(simple) aan het begin van de analyse.
Uitleg van enkele contrasten:
- Level 1 vs level 3 (Looks) - level 1 vs level 3 (charisma). Dit kan anders gezegd worden
door ‘Is het verschil tussen hoge en gemiddelde charisma hetzelfde voor aantrekkelijke
en gemiddeld uitziende personen (de grafiek visualiseert dit een beetje). Deze
vergelijking is significant (0,000) wat betekent dat interactie aanwezig is en dat het
verschil aanwezig is; wanneer de dates minder aantrekkelijk worden dan is de neergang
in de score groter bij gemiddelde charisma dan bij hoge charisma.
- Level 1 vs level 3 (looks) – level 2 vs level 3 (charisma); waneer dates van aantrekkelijk
naar gemiddeld gaan bij een laag en gemiddeld charisma, dan is het verschil in de score
tamelijk gelijk (sig = 0,058).
8. De interactie tussen gender, looks en charisma: Deze driedimensionale interactie
verteld of de interactie tussen looks en charisma gelijk is voor mannen en vrouwen. De
SPSS output tests within subject effects laat zien dat een threeway looks x charisma x
gender bestaat.
a. Plot marginal means: Onderstaande plots geven de looks x charisma interactie
voor mannen en vrouwen apart.
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Uit de grafieken valt op te maken:
- Als een vrouw aantrekkelijk is maakt het voor mannen niet uit of ze charisma heeft. Aan
de andere kant, wanneer vrouwen lelijk zijn dan krijgen ze onafhankelijk van het
charisma allemaal een lage score.
- Bij een average uiterlijk vinden mannen charisma belangrijk, dit geldt ook voor vrouwen.
- Wanneer een man een hoge charisma heeft dan is voor vrouwen uiterlijk niet zo
belangrijk. Bij geen charisma is er voor de mannen ook niet veel meer te halen.
b. Contrasts: Ook bij deze interactie zijn contrasten aangegeven.
Uit de tabel komen enkele van de volgende naar voren:
- Level 1 vs level 3 (looks) – level 1 vs level 3 (charisma) – gender: deze interactie is niet
significant (0,348). Hier staat eigenlijk: is het profiel van de score voor mannen en
vrouwen gelijk wanneer gekeken wordt naar het scoreverloop van hoog naar average
looks van hoog en gemiddeld charisma. Het antwoord is ja dus geen interactie! Goed om
dit te kunnen snappen is om snel een grafiekje met de hand te tekenen.
- Level 2 vs level 3 (looks) – level 1 vs level 3 (charisma) – male vs female: deze interactie
is significant (0,003). Het profiel van het scoreverloop voor mannen en vrouwen bij een
verloop van lelijk naar gemiddelde looks bij hoog en average charisma is niet gelijk.
Teken voor begrijpen ook weer een snel grafiekje.
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12 Factor analysis (chapter 15 boek)
Vele zaken zijn niet zo simpel te meten in één variabele. Voor lengte geldt dit bijvoorbeeld wel,
maar voor het meten van burnout is dit heel iets anders. Burnout kan namelijk niet direct gemeten
worden; het bestaat uit meerdere facetten. Een ander voorbeeld is: Hoe tevreden ben je over je
werk? Facetten hiervan kunnen zijn: % ziektedagen in een jaar, hoe graag zou je willen
veranderen van werk, wil je overwerken?
Dit hoofdstuk kijkt naar factor analyse. Dit is een techniek om groepen van variabelen te
identificeren. Factor analyse wordt gebruikt voor drie zaken namelijk:
- Om de structuur van een groep van variabelen te kunnen begrijpen. Hoe is de
intelligentie bijvoorbeeld opgebouwd?
- Om een enquête op te zetten waarmee een onderliggende variabele kan worden
gemeten (bijvoorbeeld burnout).
- Om een dataset te verkleinen en daarbij zoveel mogelijk originele informatie te
behouden.

12.1 Verschil multiple regression en factor analyse
Het verschil tussen multiple regression en factor analyse zit hem
vooral in de uitkomst. Bij multiple regression is de y variabele terug
te vinden in de data. Bij factor analyse daarentegen genereer je
deze waarde zelf.
Bij mulitple regression gebruik je de x-variabelen (predictors), om y
zo goed mogelijk te kunnen voorspellen.
Bij factor analyse probeer je het aantal x-variabelen te verminderen
in de vorm van een ‘weighted average’. We proberen het op die
manier te doen zodat onze nieuwe factor zoveel mogelijk variantie
bezit, als in de originele data.
Het grote verschil tussen deze twee technieken is dat we de ‘F’ niet
hebben; deze zit niet in de data. F is een ‘latent variable’.

12.2 Factors
12.2.1 R-matrix
Wanneer er enkele variabelen worden gemeten, of er worden enkele vragen gesteld, dan kan de
correlatie tussen iedere variabele (of groep van variabelen) weergegeven worden in een Rmatrix. De correlatie wordt berekend aan de hand van gegeven antwoorden door onderzochte
personen op een aantal vragen. Zo kan dus de relatie tussen de vragen worden bepaald. Een
voorbeeld van een R-matrix is hieronder weergegeven:
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In deze matrix is duidelijk te zien dat de vragen (of variabelen) 1 t/m 7 een flinke correlatie met
elkaar hebben. Dit geldt ook voor de variabelen 8 t/m 12. Te concluderen valt dat we hier te
maken hebben met 2 clusters van variabelen. Het slechte nieuws hierbij is echter dat het zo
‘mooi’ zoals het hierboven getoond is nooit zal voorkomen.
Van de twee gevonden clusters kunnen we ervan uitgaan dat ze ieder een onderliggende
dimensie meten. De clusters die gevonden zijn worden ook wel ‘factors’ genoemd.

12.3 Communality
Voordat we doorgaan is het belangrijk om te begrijpen waaruit de variantie in de data is
opgebouwd. Neem aan dat je te maken hebt met 12 vragen (variabelen) in een onderzoek dat het
‘compulsive buying’ gehalte van personen wil meten. Alle 12 vragen meten ieder voor zich op een
bepaalde manier het ‘complusive buying’ gehalte van een persoon.
De scores gegeven door de onderzochte personen bij iedere vraag (of item) bezitten elk een brok
variantie. Deze totale variantie is opgedeeld in drie verschillende soorten sub-varianties:
-

Common variance: Deze variantie meet iets wat we willen weten en het meet hetzelfde
als de andere variabelen doen.
Unique variance: Het item meet iets goeds, maar dit wordt niet gemeten in de andere
vragen. Het is systematisch, maar het is niet waar we naar op zoek zijn, omdat het niet in
de andere factoren zit.
Random variance: Troep, noise etc.

De communality van een variabele is het gedeelte van common variance in de variabele. Een
variabele die geen unique variance en random variance heeft, zal een communality van 1
hebben.
In factor analyse zijn we geïnteresseerd in het vinden van overeenkomende onderliggende
dimensies in de data (meten vraag 1, 2, 3 en 4 een soort dezelfde factor?); hierdoor zijn we
vooral geïnteresseerd in de common variance. Het is bij factor analyse vooral belangrijk dat we
weten welk gedeelte van de totale variantie te wijden is aan de common variance.

12.3.1 Communality en factor analyse
Om een factor analyse uit te kunnen voeren willen we voor iedere variabele weten wat de
communality is, maar om de communality te weten te komen moeten we een factor analyse
uitvoeren…. Beetje tegenstrijdig dus.
Voor dit probleem zijn er twee oplossingen:
- Ga ervan uit dat alle variantie die in je variabele zit, common variance is. Deze methode
wordt de principle component analyse genoemd. Dit is natuurlijk niet optimaal.
- Je kunt de common variance ook schatten. Een methode hiervoor is:
a. Neem een vraag (of item of variabele) als je Y variabele
b. Neem de andere 11 vragen als predictors (soort multiple regression)
2
c. De R die je vindt bij deze analyse is een maat voor de common variance
Deze methode is ook niet geweldig, maar beter dan zomaar aannemen dat alles common
variance is.

12.4 Factor analysis in SPSS
ANALYZE → DATA REDUCTION → FACTOR
Hieronder volgt een stappenplan waarmee een factor analyse is uit te voeren in SPSS. Om een
factor analyse uit te kunnen voeren, moeten een aantal vragen gesteld worden aan een groep
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van personen. De antwoorden op de vragen geven de mogelijkheid om een factor analyse uit te
kunnen voeren.
1. Starten van de analyse: Door bovenstaande
commando’s uit te voeren kom je in het beginscherm
van de factor analyse. Je wilt je dataset van enkele
vragen (variabelen) reduceren tot een aantal factoren.
In het beginscherm is het dus van belang dat je de
vragen selecteert waaruit je de factoren wilt generen.
2. Extraction: Er zijn verschillende manieren om je
factors uit je variabelen te halen. Onder de knop
extraction kun je ze vinden. Bij default zul je de
principal components metode vinden. Om uit een
aantal vragen tot enkele factoren te komen is dit een
goede manier om ze te vinden (the highest average squared correlation). Volgens Snijders
moeten we deze methode ook gewoon steeds gebruiken. Om extra punten te scoren zou je ook
een keer de factor analysis methode (principal axis factoring) kunnen nemen. Geef in het
tentamen even aan dat je deze methode ook bekeken hebt en dat de verschillen klein dan wel
groot zijn. Ga uiteindelijk wel gewoon uit van de principal components methode (principal
components gaat ervan uit dat de communality van iedere variabele gelijk is aan 1).
3. Descriptives: Bij het uitvoeren van een factor analyse wil je soms alleen even de correlatie
matrix zien, maar waarschijnlijk zal deze in het tentamen niet nodig zijn.
3. Component matrix: Door nu gelijk op OK te klikken zal
onder andere de component matrix weergeven worden.
De eerste kolom geeft de factor met daarin de
weegfactoren voor iedere vraag met de hoogste ‘average
squared correlation’. De tweede kolom is de factor met de
hoogste ‘average squared correlation’ en deze factor
correleert niet met de eerste factor. De derde kolom gaat
hier weer op door.
4. Variance explained: Een ander gedeelte van de output
is de Total variance explained. In deze tabel is de variantie
in de data opgedeeld in alle componenten. De som van
alle 12 de factoren geeft mij de originele data terug en de
totale variantie hiervan is dus 100%. De eerste drie
componenten samen geven een totale variantie van 57%.
De vraag is nu: Hoeveel componenten moet ik in mijn
analyse meenemen?
5. Wanneer stoppen we met het meenemen van
factors: Er zijn hiervoor meerdere
methoden mogelijk.
Een hiervan is de Kaiser criterion. Deze
methode kijkt naar de waarden in de kolom
Total. Deze methode zegt dat elke
component die een hogere waarde heeft
dan 1, moet worden meegenomen. De som
van alle waarden in deze kolom is trouwens
12. Een factor die een waarde heeft die
kleiner is dan 1 heeft een kleinere
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toevoeging aan het geheel dan de oorspronkelijke vraag uit de data.
De tweede methode is een scree-plot, Deze kun je weer
laten geven door het aan te vinken zoals hiernaast is
weergeven. De grafiek zoals hieronder zal worden getoond.

Volgens de scree-plot methode moet je die componenten meenemen tot en met de grafiek een
andere hoek gaat aannemen. In dit geval zijn de eerste twee componenten. De eigenvalues
(Total kolom) zijn in de scree-plot weergegeven op de verticale as, de componenten op de
horizontale as.
De ene regel leidt dus tot drie factoren en de andere tot twee factoren. Normaal gesproken gaat
dhr. Snijders voor de scree-plot.
6. Communalities: Bij het uitvoeren van een principle component
analysis (ook bij de andere analyses) geeft de output ook nog een
tabel met de communalities weer. Hierin is te zien dat de initial
communalities gelijk zijn aan 1; bij deze methode wordt uitgegaan van
een communality van 1. Na het doen van de extractie is de
communality van de nieuwe factoren met de vragen te vinden in de
laatste kolom: extraction. Normaal gesproken doen we niets met deze
tabel, tenminste als we principle component analysis toepassen.
7. Wat nu als we geen principle component analysis gebruiken?:
Wanneer we geen 1 aan willen nemen voor de communalities kunnen
we ook nog altijd factor analysis gebruiken. Snijders: “For now, forget
about that!”
8. Hoe kunnen we iets van deze ‘nieuwe factoren maken: Na het
vinden van de factoren moeten we er nog iets van maken wat we
kunnen gebruiken.
We hebben dus data bestaande uit (nemen we even aan) 12 vragen met antwoorden van een
aantal onderzochte personen. Deze 12 vragen hebben we met behulp van factor analyse
(principle component analysis in ons geval) teruggebracht naar 3 factoren. We zijn begonnen met
12 vragen en dus 100% van de variantie. De 3 nieuwe factoren bezitten maar 57% van de
variantie, wat niet echt veel is.
De vraag is nu: Je weet aan het begin van je analyse niet wat de 12 vragen meten. Ze bezitten
allemaal een bult variantie, maar je weet niet wat het betekent. We willen de 12 vragen
terugbrengen naar een paar factoren waaraan we een soort van label kunnen hangen van: vraag
1, 2 en 3 meten dit.
Om te kunnen weten wat vragen 1, 2 en 3 nu eigenlijk meten, kun je gaan nadenken maar
waarschijnlijk zul je er niet uitkomen. Hiervoor moeten we rotatie toe gaan passen.

52

Samenvatting Field

8. Rotatie: Roteren zal zorgen voor een betere interpretatie van de data. Roteren veranderd de
data niet, maar geeft het op een andere manier weer. Er zijn verschillende soorten rotaties:
Geen rotatie: Behoud je normale factoren (componenten)
Varimax: Geeft je factoren waarvan de weegfactoren allemaal dicht bij 1 of bij 0 liggen. Hierbij
hebben de drie factoren nog steeds een correlatie van 0 met elkaar.
Oblique rotation: Hierbij sta je toe dat verschillende factoren ook met elkaar kunnen correleren.
9. Concluderen van wat er gemeten wordt met Varimax:
Na een VARIMAX rotatie ontstaat de tabel welke hiernaast is
weergegeven. Iedere component heeft zo een aantal hoge
‘weegfactoren’ gekregen (deze zijn rood omlijnd in de tabel). De
hoge weegfactoren in een factor geven aan deze factor een
bepaalde onderliggende dimensie meet met die vragen. In het
voorbeeld is te zien dat er drie verschillende onderliggende
dimensies of soort van labels kunnen worden gemeten. Ook is te
zien met welke vragen deze dimensies worden gemeten.
De drie factoren zijn al eens eerder gevonden door
onderzoekers en als volgt beschreven:
- Reactive aspect of tendency to spend (factor 1)
- General tendency to spend
- Post-purchase guilt
Als we deze gevonden factoren vergelijken met de factoren die
gevonden zijn door de onderzoekers kunnen we concluderen dat
de eerste factor perfect overeenkomt, maar dat factor 2 en 3
toch wel wat afwijken.
De reden hiervoor is dat er bij VARIMAX wordt uitgegaan van
een correlatie van 0 tussen de verschillende componenten. In
werkelijkheid zullen de factoren wel degelijk aan elkaar
gerelateerd zijn. Als je op een reclamefolder reageert door
meteen te gaan spenden zul je waarschijnlijk zonder foldertje
ook wel spenden. Een manier om dit op te lossen is roteren op
een andere manier: oblique rotation.
10. Concluderen aan de hand van oblique rotation:
Om de correlaties tussen de factoren mee te nemen wordt
gebruik gemaakt van oblique rotation. Als je deze methode
uitvoert in SPSS (Oblimin) krijg je een hele hoop output mee.
Hieronder zal de output tabel voor tabel worden uitgelegd. Kies
voor delta in SPSS trouwens 0 (zullen we meestal doen). De
delta geeft aan met welke hoek je wil roteren.
Structure matrix: De structure matrix lijkt veel op de component
matrix, welke hierlangs staat. In deze matrix staan alle
correlaties tussen iedere vraag en de factor. Bijvoorbeeld: Wat is
de correlatie tussen factor 1 en vraag 3? Antwoord: 0,777.
Patern matrix: Deze geeft de regressiecoëfficiënt van iedere variabele op iedere factor. Voor
iedere factor: wat is de ‘weight’ van de verschillende vragen wanneer de factor voorspeld moet
worden.
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Correlation matrix: Bij oblique correlation wordt aangenomen dat factors met elkaar mogen
correleren. De correlation matrix geeft aan hoeveel ze na de oblique rotation met elkaar
correleren.

11. Andere vormen van roteren: Naast Oblimin en VARIMAX en geen
rotatie kun je ook nog Quartimax, Equamax en Promax uitvoeren. Wij
zullen deze andere technieken niet gebruiken.
12. Scores: Bij deze knop moet je aanklikken dat je de variabelen wil
‘saven’. Er zijn drie mogelijkheden die je aan kunt klikken. Ik ga ze niet
uitleggen, omdat Field adviseert om, net als bij default, regression te
kiezen. Wanneer je je variabelen niet saved, zullen ze niet in je data
editor bijgevoegd worden en kun je dus geen regressiemodel uitvoeren.
Ook moet je de onderste box aanvinken.
13. Options: Bij default staat hier ‘exclude cases listwise’. Vaak is dit jammer, omdat je dan veel
data kan verliezen. Wanneer je nogal eens een missing value hebt kun je ook exclude cases
pairwise kiezen. Ook kun je kiezen om een missing value te replacen met de mean.

12.5 Output SPSS
De uiteindelijke nieuwe variabelen worden berekend met de component score matrices, welke
ook te zien zijn in de output als je alles hetzelfde ingevuld hebt zoals hierboven. Zelf hoef je hier
niets mee te doen, omdat je nieuwe factoren al in je data bijgevoegd zijn, nadat je een factor
analyse hebt uitgevoerd.
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12.6 Hoe ga je de nieuwe gegevens gebruiken?
Zo zal het in de praktijk vaak gaan. Je hebt onderzoek of
experimentdata waarmee je een bepaalde waarde wilt gaan
voorspellen (de Y-waarde). Om dit te gaan doen heb je een aantal
variabelen (X-waarden) waarvan jij denkt dat ze Y zullen voorspellen.
In het voorbeeld wat hierlangs staat kun je 19 van de 20 X-waarden
meten door een simpele vraag te stellen, bijvoorbeeld: wat is je
leeftijd?
X19 daarentegen kunnen we niet meten met een enkele vraag. Zoals
te zien is hebben we hier een batterij van vragen voor; 19a t/m 19k.
Deze vele vragen zul je aan de hand van een factor analyse moeten
reduceren tot een aantal factoren, zeg twee. Samen met de 19 originele variabelen heb je nu
twee nieuwe, wat samen 21 variabelen maakt om Y te voorspellen.
Dus:
-

Je krijgt data (na een onderzoek)
Je bekijkt welke van de variabelen gereduceerd moeten worden tot factoren
De variabelen die dan overblijven (je factoren + originele) gebruik je om Y te voorspellen
De waarde die de personen hebben bij je nieuwe factoren in je data, bijvoorbeeld factor 1
t/m 6, gebruik je in je voorspelling van Y.

12.7 Stappenplan in het kort
1.
2.
3.
4.
5.

Bekijk je data en zoek uit waarop een factor analyse moet worden uitgevoerd.
ANALYZE → DATA REDUCTION → FACTOR.
Voeg de vragen toe aan het ‘variables’ vlak.
Kies bij ‘options’ wat je met de ‘missing values’ wilt doen.
Om de ‘component scores’ matrices weer te laten geven en je nieuwe factors op te slaan
in je data editor, vink je bij de knop ‘scores’ beide mogelijkheden aan. Kies voor ‘method’
de radio button van ‘regression’.
6. Onder de knop ‘extraction’ is het niet nodig om iets te veranderen. Normaal wordt
uitgegaan van ‘principle components’. Het verschil:
- Principal components: We gaan ervan uit dat de communality van iedere variabele gelijk
is aan 1.
- Principal axis factoring: Hierbij wordt niet aangenomen dat de communality gelijk is aan 1
bij iedere variabele. De output wijkt meestal nauwlijks af van principle components.
Wanneer dit wel het geval is moet je even contact opnemen met Field.
Vink bij ‘extraction’ ook even ‘scree plot’ aan. Hieraan zie je hoeveel factoren je moet
meenemen.
7. Onder de knop rotation moet de gewenste vorm van rotatie worden gekozen:
- None: Geen rotatie.
- VARIMAX: Zorgt ervoor dat de waarden in de component matrix dicht bij 1 of 0 komen te
liggen. Bij Varimax correleren factoren niet met elkaar. Zo kun je beter zien welke
clusters je moet maken.
- Oblique: Oblique rotation lijkt op VARIMAX, maar hierbij is het toegestaan voor de
factoren om met elkaar te correleren.
Het doel van rotation is om erachter te komen welke vragen er bij elkaar horen. Lees
anders: welke vragen vormen samen een cluster.
8. De factoren zijn toegevoegd aan je data editor.
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12.8 Extra
In de antwoorden op de vragen in een bepaald onderzoek zit een hoop variantie. Een onderzoek
met bijvoorbeeld 12 vragen kan een aantal onderliggende dimensies hebben, factors genoemd.
Met behulp van factor analyse kun je de 12 vragen reduceren naar een aantal factoren.
Belangrijk hierbij is wel dat zoveel mogelijk variantie van de totale variantie ook wordt
meegenomen in je nieuwe factoren. De variantie die nog wordt meegenomen is af te lezen in de
tabel ‘total variance explained’.

12.9 Vragen aan Snijders
-

Klopt het dat mijn factoren die aangemaakt worden, gebruikt kunnen
worden in een regressiemodel?
Ja. Dat is zelfs vaak precies de bedoeling. Je had 20 items, brengt deze
terug naar 2 die ook inhoudelijk interpreteerbaar zijn, en deze 2 neem
je op ter voorspelling van je target variable.

-

Heeft roteren invloed op de waarden die mijn factoren krijgen (in de
data editor)?
Ja

-

Kan het zo zijn dat oblique rotation beter is voor de generering van
mijn factoren dan VARIMAX?
Ja: als oblique rotatie factoren oplevert die beter interpreteerbaar
zijn, of je vantevoren al vermoedt dat de factoren onderling wel samen
zullen moeten hangen, dan is oblique rotatie de geschiktere optie.

-

Of is rotation alleen belangrijk voor het interpreteren van de factoren?
Rotatie is alleen een manier om dezelfde informatie samen te vatten.

12.10 Voorbeeld uit boek: SPSS anxiety
Het voorbeeld uit het boek gaat over hoe erg studenten gestrest raken van SPSS. Er is een
enquête opgesteld met daarin 23 vragen die over dit onderwerp gaan. 2571 studenten hebben de
enquête ingevuld.
Hieronder zal stap voor stap aangegeven worden hoe de enquête door Field wordt verwerkt.

12.10.1

Sample size en KMO measure

Wanneer de sample size in een factor analyse 300 of hoger is (het aantal personen dat
bijvoorbeeld een enquête heeft ingevuld) kan er een stabiele oplossing gevonden zal worden.
Iets anders om te testen of de sample size adequaat is, is het gebruik van de KMO measure.
Wanneer deze waarde boven de 0,5 ligt is de sample size goed genoeg.

12.10.2

Screen de data

Bij het runnen van een factor analyse over een enquête wordt altijd gezocht naar onderliggende
dimensies. Als enkele vragen dezelfde onderliggende dimensie meten dan kunnen we ervan
uitgaan dat ze ook met elkaar zullen correleren (ze meten namelijk hetzelfde).
Als er variabelen gevonden worden die helemaal niet met een andere variabele correleren dan
kunnen deze beter verwijderd worden uit de data voordat je een factor analyse runt.
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Een ander probleem doet zich voor wanneer variabelen een te hoge correlatiecoëfficiënt met
elkaar hebben. Net als bij multiple regressie geeft singularity ook problemen bij factor analyse.
Naast het verwijderen van variabelen omdat ze niet met andere correleren zullen ook variabelen
die te erg met andere correleren moeten worden verwijderd (>0.9).

12.10.3

Descriptives (start van de analyse in SPSS)

Vink bij de knop descriptives even de volgende dingen aan:
- Initial solution
- Coëfficiënts: Geeft de correlatiecoëfficiënten
- Significance levels
- KMO
- Determinant

12.10.4

Extraction (input)

In deze dialoogbox hoef je niet veel te veranderen. Wat je kunt doen is het volgende:
- Vink scree plot aan: Je kunt zo bekijken hoeveel factoren je wilt gebruiken
- Kies het aantal factoren dat je wilt in extract.

12.10.5

Rotation (input)

Rotatie zorgt ervoor dat je factoren beter kunt interpreteren. Rotatie zorgt voor een
maximalisering van de ‘loading’ van de variabele op de ‘extracted’ factor en het minimaliseert de
‘loading’ op de andere factoren. Door rotatie wordt het ook duidelijker welke variabelen
gerelateerd zijn aan welke factoren.
Eigenlijk moet je altijd voor een bepaalde rotatie. Normaalgesproken ga je uit van:
- VARIMAX (ortogonaal): Waneer je denkt dat je factoren niet met elkaar zullen correleren
kies je VARIMAX.
- Oblique: Waneer je denkt dat je nieuwe factoren wel degelijk met elkaar zullen correleren
kies je deze methode van rotatie.
De rest in deze dialoogbox kun je vergeten.

12.10.6

Scores (input)

Deze optie zorgt ervoor dat de factoren voor iedere persoon worden gesaved in de data editor.
SPSS creëert een nieuwe kolom voor iedere factor en plaatst de factor score van iedere persoon
in die kolom.
De scores kunnen gebruikt worden voor verdere analyse of om groepen te identificeren welke
hoog scoren op bepaalde factoren.
Vink beide mogelijkheden aan in de dialoogbox. Verder kun je bij method nog voor drie dingen
kiezen. Normaalgesproken gaan we hier uit van regressie, maar de Anderson-Rubin is een
tweede voor de hand liggende mogelijkheid. Het verschil:
- Regression: Als correlaties tussen factoren accepteerbaar zijn dan kies je deze optie.
- Anderson-Rubin: Wanneer dit niet zo is dan moet deze optie worden gekozen.

12.10.7

Options (input)

Het enige makkelijke is het afkappen van factor loadings. Voor het interpreteren van de uitkomst
kan het handig zijn om alle loadings lager dan een bepaalde waarde niet te laten zien.

12.10.8

Het data screenen (output)

Er komen een aantal tabellen naar voren in dit eerste gedeelte van de output. Hieronder enkele
aan bod.
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Univariate descriptives: Als je dit aangevinkt hebt krijg je een tabel met een de means,
excluded cases etc.
Correlatiematrix (coefficients en significance levels): Zoals hierboven is vertelt is het niet
gewenst in factor analyse dat variabelen niet of perfect met elkaar correleren. Anders moeten
deze geëlimineerd worden. Check de correlaties even in de matrix. Dit moet in twee stappen:
-

Geen correlatie: Wanneer de meerderheid van de waardes van een vraag significant zijn
dan kan er van worden uitgegaan dat er zeker correlatie met enkele andere variabelen in
het spel is.
Perfecte correlatie: Kijk in de coëfficiënten matrix of dat er correlatie van boven de 0,9
voorkomen. Wanneer dit zo is kun je beter 1 van de 2 variabelen verwijderen.

Verder komt hier nog uit naar voren dat wanneer de determinant groter is dan 0,00001, er
gezegd kan worden dat er géén multi collinearity optreedt.
KMO measure
Deze moet hoger zijn dan 0,5.

12.10.9

Factor extraction (output)

Hieronder volgen enkele output tabellen.
Total variance explained: Tabellen zoals de Total variance explained zijn wel bekend.
Communalities: Principle component analyse gaat uit van een common variance van 1 voor
iedere variabele. Na het extracten van de factoren krijgen we een idee hoe groot de communality
werkelijk is. Deze staan namelijk aangegeven onder de kolom extraction.
Component matrix: In deze matrix worden de loadings van iedere variable voordat rotation is
uitgevoerd. Je hebt hier op zich niet veel aan.

12.10.10

Factor rotation (output)

Het is wijs om bij een analyse beide rotaties (Varimax en oblique) even uit te voeren. Een
vergelijking laat zien welke rotatie het beste gebruikt kan gaan worden.
Na VARIMAX
In het voorbeeld uit het boek is te zien dat na rotation alle vragen hoge loadings hebben op een
vraag na.
De eerste stap is om te kijken of je onderliggende dimensies waar kunt nemen uit de vragen die
in dezelfde factor hoog ‘loaden’. Uit het voorbeeld komen sommige volgende onderliggende
dimensies:
- Factor 1: Angst voor computers
- Factor 2: Angst voor statistiek
- Factor 3: Angst voor wiskunde
Na Oblique
Wanneer een oblique rotatie uitgevoerd wordt is de factor matrix (component matrix) opgesplitst
in de pattern matrix en de structure matrix. Bij VARIMAX zijn deze matrices hetzelfde.
Pattern matrix: Meestal wordt door onderzoekers gekeken naar deze matrix.
In de correlatiematrix wordt weergeven hoe de factoren met elkaar correleren.
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12.10.11

Factor scores

Als je dit aangevinkt hebt bij het invoeren van de gegevens voor de analyse dan zullen nieuwe
variabelen aangemaakt zijn in je data editor.
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13 MANOVA (hoofdstuk 14 in boek)
Met een ANOVA analyse kun je verschillen tussen groepen bekijken aan de hand van 1
dependent variable. MANOVA is een soort van ANOVA welke gebruikt kan worden in situaties
met meer dan één dependent variable.

13.1 Uitleg onderdelen MANOVA
SSR (Residual sum of squares) = Het gedeelte van de variantie dat niet kan worden uitgelegd
door het model. Het wordt berekend door de som te nemen van de verschillen van ieder datapunt
met hun bijbehorende groepsmean in het kwadraat.
SSM = Het verschil tussen de groep means met de grand mean in het kwadraat, vermenigvuldigd
met het aantal participants in de groep en dan alles opgeteld.
SST = De som van alle verschillen tussen ieder datapunt en de grand mean in het kwadraat.
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14 Sample size
In het voorlaatste college wordt nog gesproken over sample sizes. Hieronder een korte
samenvatting van dit onderwerp.

14.1 Sample size en resultaten
Het volgende schema is belangrijk:

14.2 Gebruik PS
14.2.1 Dichotomous
-

Je hebt twee groepen die je wilt
vergelijken
In iedere groep zegt een proportie ja
(bijvoorbeeld 0,6 en 0,5)
Je wilt kijken hoe groot je een sample
moet nemen om dit verschil waar te
kunnen nemen
Vul het in zoals hiernaast

Sample size per groep

Groepen zijn even groot
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15 Stappenplan voor omgaan met data
1. Import data file
2. Check je data
a. Outliers en coding errors
3. Zoek uit wat voor analyse je moet uitvoeren (regressie, t-test, chi2-test, factor analyse)
4. Ga aan het recoden, zodat je de variabelen goed kunt gebruiken (factor analyse)
5. Check de assumptions
6. Run de analyse
7. Check de assumtions
8. Trek conclusies
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