Samenvatting Grasple samenvatting,
SPSS uitleg
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Caitlín de Boer.
Het gebruik van deze samenvatting is bedoeld als studeerhulp na het lezen van de
verplichte literatuur. Gebruik van deze samenvatting is geheel voor eigen risico.
Dit is een samenvatting/overname van de uitleg en opdrachten uit de Grasple van MiOO
2020-2021. Echter kan het ook gebruikt worden als uitleg voor de begrippen die aan
bod komen, en hoe deze in SPSS gebruikt kunnen worden. Verder staan er een aantal
screenshots in deze samenvatting, waardoor het erg veel pagina’s zijn. Klik daarom in de
inhoudsopgave gewoon op hetgeen je wilt zien.
Succes met studeren!
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SPSS recap/basisinformatie:
SPSS staat voor Statistical Package for the Social Sciences
SPSS werkt met twee verschillende bestanden:
1. De data file
a. Hierin bewaart SPSS de onbewerkte data
b. Slaat op als .sav
2. De output file
a. Hierin bewaart SPSS de uitkomsten van je berekeningen en de gemaakte

visualisaties
b. Slaat op als .spv

Wanneer je de een verandert, verandert de ander niet automatisch mee. Dat betekent
ook dat je beide apart op moet slaan. Dit doe je door binnen het scherm van de file
op file > save (as) te klikken en de bestanden op te slaan.
Zorg ook dat je uitzoekt of je de ‘klassieke’ versie van SPSS hebt, waarbij je een punt
moet gebruiken voor decimale cijfers, of de Nederlandse versie waarbij komma’s
gebruikt moeten worden.

Voorbeeld:
Je runt een supermarkt en je wilt precies weten hoeveel je verkoopt en hoeveel
producten je nog op voorraad hebt. Daarvoor is de volgende tabel:

In SPSS neem je dit op in je data file.

Variabelen en observaties
-

Een variabele is een eenheid die bij verschillende omstandigheden
verschillende waarden aan kan nemen. In deze tabel zijn ‘product’, ‘prijs’ en
‘aantal voorraad’ variabelen
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-

Een observatie is de collectie data afkomstig van een object. De hoeveelheid
observaties staat dus gelijk aan het aantal objecten. In deze tabel geeft de
variabele ‘product’ de verschillende objecten aan (vijf producten, dus vijf
observaties)

De data file
Er zijn drie manieren om data in SPSS te krijgen
-

Een bestaand databestand (.sav) openen
-

Als je zo’n bestand opent, open je ook gelijk SPSS. Dit is de makkelijkste
manier

-

-

Zelf handmatig data invoeren
-

Wanneer je je eigen data wilt analyseren, moet je zelf data invoeren

-

Hoe dit moet staat later in de samenvatting

Importeren vanuit een ander type bestand (Excel of .csv)
-

Hoe dit moet staat later in de samenvatting

Er zijn twee verschillende tabbladen/schermen in de data file, links onderin kun je
wisselen tussen deze twee.
1. Variable view
a. In dit scherm kun je informatie (zoals een omschrijving) over je

variabelen invoeren, bekijken en opslaan
2. Data view
a. In dit scherm kun je de verschillende waardes voor elke variabele

invoeren, bekijken en opslaan
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Variable view

Iedere kolom in de variable view bevat een ander stukje informatie over een
variabele. Onder ‘Name’ geef je iedere variabele een korte informatieve naam (zonder
spaties), zodat je gemakkelijk kunt herkennen om welke variabele het gaat. In de
kolom ‘Label’ kun je een langere omschrijving (met spaties) van de variabele geven.
Voor iedere variabele wordt ook aangegeven wat voor type variabele het is. Hiervoor
zijn verschillende opties, de belangrijkste zijn:
-

String: De waardes kunnen alles zijn, woorden, letters, symbolen en cijfers

-

Numeric: De waardes zijn getallen

Handmatig data invoeren
SPSS opent automatisch in de variable view. Check dit wel altijd even linksonder, door
te kijken welke view geselecteerd is.
Een nieuwe variabele toevoegen doe je door een naam en andere details in de eerste
rij in te vullen. Een naam mag niet beginnen met een getal en mogen geen spaties of
andere karakters bevatten.
-

Let hierbij goed op welk type deze variabele moet zijn, string of numeric?

Als je op het woord klikt om dat aan te passen, zie je een knop met drie
bolletjes.
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Als je daarop klikt opent er een pop-up scherm: Variable type. Je klikt hier op
het type wat je nodig hebt en daarna op OK om dat te bevestigen.

Het pop-up scherm

Parameters
-

Width: De hoeveelheid karakters dat een waarde van een variabele kan hebben

-

Columns: Dit is de breedte van een variabele in de data view

-

Decimals: De hoeveelheid decimalen na de komma die je ziet

-

Type: Het soort waardes dat bij de variabele hoort

Data view
Data invoeren doe je door op een cel te klikken, onder de juiste variabele. Vervolgens
kun je hier de gegevens intypen die je hebt gevonden, passende onder deze
variabele.

Data importeren uit een niet-SPSS-bestand
Excel-bestanden
1. Ga in SPSS naar file > open > data en navigeer naar waar je het bestand hebt
opgeslagen.
2. Selecteer bij Files of type: ‘Excel files’ of ‘All files’
3. Nu kun je het bestand zien en openen
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Er verschijnt dan een pop-up scherm. Dat komt omdat een Excel-bestand vaak uit
verschillende werkbladen bestaat en je maar één blad in SPSS kunt invoeren. In dit
scherm kun je aangeven welk blad je wilt gebruiken.

CSV-bestanden
CSV staat voor Comma Separated Values. In dit bestand staat dan ook door
(punt)komma’s gescheiden tekst.
1. Ga in SPSS naar file > open > data en navigeer naar waar je het bestand hebt

opgeslagen.
2. Selecteer bij Files of type: ‘CSV (*.csv)’ of ‘All files’
3. Nu kun je het bestand zien en openen

Er verschijnt een import scherm. In de onderste helft van dit scherm vind je de
informatie die ingevoerd kan worden in SPSS.
Bij “Does your text file match a predefined format?’ kun je op ‘yes’ of ‘no’ klikken. Als
je regelmatig bestanden met dezelfde opmaak moet invoeren kun je SPSS de
opdracht geven om deze opmaak te onthouden, door op ‘yes’ te klikken. De
volgende keer kunnen deze bestanden dan sneller geïmporteerd worden.
Als dit niet het geval is klik dan op ‘no’ en vervolgens op ‘next’.
Als je op ‘no’ drukt is de volgende stap om SPSS te laten weten hoe de data
gestructureerd is. De data van het oefenbestand wordt gescheiden door een komma,
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dus wordt er gekozen voor ‘delimited’ en ‘comma’ als ‘decimal symbol’. Zoals je in de
onderste helft van het scherm kunt zien, staan de namen van de variabelen inderdaad
in de eeste rij van het bestand vermeld. Kies hierna ‘yes’ en klik op ‘next’.

Hierna volgt de volgende pagina. Op deze pagina geef je aan:
-

Dat de eerste waardes in de tweede rij te vinden zijn (data begin on line 2)

-

Dat iedere rij informatie één observatie bevat (each line represents a case)

-

Dat je alle data wilt importeren (all of the cases)

Klik hierna weer op ‘next’.
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De vierde pagina wordt dan geopend. Linksboven in het import scherm kan
aangegeven worden met welke tekens de waardes in je CSV-bestand gescheiden
worden. In dit geval door komma’s. Let op: als space aanstaat wordt dit dus gezien als
een scheidingsteken (delimiter) van waarden.
De huidige selectie van het voorbeeld bevat ook spaties (spaces). Als je goed
naar de ‘data preview’ kijkt, kun je zien dat deze selectie de opmaak van de data in de
war brengt. Deselecteer dan ‘space’ en klik op ‘next’.
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Als er spaties tussen de namen van variabelen staan, krijg je van SPSS een
foutmelding. SPSS haalt echter zelf de spaties al weg, en vervangt ze met V1. Er kan
dus gewoon op ‘ok’ geklikt worden.
Op de vijfde pagina kan de naam en het type variabele aangepast worden, door op
de verschillende kolommen in de data preview te klikken. Doe dit alleen als dat nodig
is, of als het dan beter te lezen wordt. Klik vervolgens weer op ‘next’.

Dit is de laatste pagina. Deze toont een voorbeeld van hoe de data er in SPSS uit zal
zien. Ook kun je het specifieke format van het bestand opslaan. Of een syntax erin
plakken. Bij het voorbeeld is dit niet nodig, en kan er meteen op ‘finish’ geklikt
worden.
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Nu is het bestand in SPSS geïmporteerd en kan het gebruikt worden als een SPSS
databestand (check wel in variable view even of alles echt goed is gegaan bij de
variabelen).

De output file
-

Grafieken en berekeningen worden onder elkaar weergegeven. Van iedere
nieuwe analyse die je uitvoert komen de resultaten onder de reeds verkregen
output in de output file.

-

In de output file vind je ook de code om de grafiek opnieuw te genereren. Dit
wordt de SPSS Syntax genoemd.
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Multiple regressie
Recap correlaties
-

-

De variabele met de grootste gestandaardiseerde coëfficiënt beta is de belangrijkste predictor
De regressievergelijking is Y =b0 + b1 * X1
- b0 = Unstandardized B (van de constant)
- b1 = Unstandardized B (van de variabele)
- X1 = verandert, haal je uit de vraag
R2 * 100 is het percentage van de variantie in y die wordt verklaard door x
Het residu bereken je, door de geobserveerde waarde Y - de voorspelde Y te doen

Dummy variabelen in regressieanalyse
De resultaten in dit gedeelte van de samenvatting zijn gebaseerd op het onderzoek van Perry (2016) over
hoe tevreden mensen zijn in hun huwelijk. In dit onderzoek werd onder andere gekeken of er een verschil
in tevredenheid over het huwelijk is tussen mannen en vrouwen, daarvoor gebruikt hij een
regressieanalyse.

Geslacht is een dichotome variabele. Een dichotome variabele kan maar twee waarden aannemen (in dit
geval man en vrouw). Om een dichotome variabele te gebruiken in een regressieanalyse moeten we
getallen toekennen aan de twee variabelen.
0 = vrouw
1 = man
De categorie die 0 krijgt wordt ook wel de referentiecategorie genoemd. Deze wordt uitgekozen door een
arbitraire keuze: het maakt niet uit 0 krijgt en welke 1 krijgt.

De regressieanalyse aan de hand van onderstaande output wordt dus:
satisfaction ^ = 0,852 + 0,365 * gender

Vul je dit in voor een vrouw, dan krijg je dus satisfaction ^ = 0,852 + 0,360*0 = 0,852.
Deze score is hetzelfde als de intercept (=b0). De intercept is de voorspelde score van de
referentiecategorie. De voorspelde score is ook hetzelfde als het gemiddelde in die groep.
Mannen zijn in dit geval dus over het algemeen tevredener over het huwelijk.
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De richtingscoëfficiënt (b1) is gelijk aan voorspelde score mannen - voorspelde score vrouwen. Normaal
betekent de richtingscoëfficiënt: Als X met 1 omhoog gaat, met hoeveel Y omhoog gaat. Als X=0
(vrouwen) naar X=1 (mannen) gaat, gaat de tevredenheid met 0,365 omhoog.

Stel dat de vergelijking satisfaction ^ = 0,852 - 0,360 * gender, dan zijn vrouwen meer tevreden over hun
huwelijk dan mannen.

Dus de interpretatie van de richtingscoëfficiënt is:
-

Als deze positief is, scoort de referentiegroep gemiddeld lager dan de andere groep
Als deze negatief is, scoort de referentiegroep gemiddeld hoger dan de andere groep

De richtingscoëfficiënt kan ook getest worden. Hiervoor geldt:
-

H0 : β1 = 0 → er is geen verschil tussen de categorieën.
H1 : β 1 ≠ 0
Statistische hypotheses worden weergegeven met Griekse letters, β is de Griekse letter voor bèta

Controle assumpties (initieel) bij regressieanalyse
In dit deel worden voorbeelden van LifeSat1.sav gebruikt.
In dit bestand vind je de volgende variabelen:
- Satisfaction, gemeten met de Life Satisfaction Scale (1-100)
- Age, gemeten in jaren
- Gender, 0 = man, 1 = vrouw
- Sports, gemeten in aantal uren per week
- Parents (steun ouders), gemeten op een schaal van 1-10
- Teachers (steun docenten), gemeten op een schaal van 1-10
- SES (sociaaleconomische status), 1= laag, 2 = midden, 3 = hoog
Met deze variabelen wordt een multipele regressieanalyse uitgevoerd, waarbij tevredenheid voorspelt
wordt aan de hand van leeftijd, sekse en sportparticipatie. Hiervoor moet voldaan worden aan een aantal
assumpties/voorwaarden, die hierna besproken worden.

De eerste voorwaarde voor een multipele regressieanalyse is dat de afhankelijke variabele minimaal
van interval meetniveau is. Ook moeten de onafhankelijke variabelen minimaal interval meetniveau of
dichotoom zijn.

De tweede voorwaarde is dat er lineaire verbanden zijn tussen de afhankelijke variabele en alle
kwantitatieve onafhankelijke variabelen. Hiervoor maak je in SPSS twee spreidingsdiagrammen met
telkens een andere kwantitatieve onafhankelijke variabele op de X-as en de afhankelijke variabele op de
Y-as. Dit doe je door op Graphs → Legacy Dialogs → Scatter/Dot te klikken.
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De derde voorwaarde is dat er geen uitschieters moeten zijn. Uitschieters zijn respondenten die een
waarde hebben die vele malen hoger of lager ligt dan de waarde van andere respondenten. Soms kan dit
komen door een fout bij het invullen (100 ipv 10), maar zo niet is het beter deze waarde eruit te laten en
de respondent te verwijderen. Als je dat gedaan hebt, moet je daarna opnieuw een spreidingsdiagram
maken om op de andere voorwaarden te controleren.

De invloed van schendingen van deze assumpties, en daarmee ook het belang van het visualiseren van
data, wordt ook inzichtelijk gemaakt door het Kwartet van Anscombe (Anscombe, 1973). Dit kwartet
beschrijft vier datasets met allemaal dezelfde statistische eigenschappen. De variabelen X en Y hebben in
alle datasets hetzelfde gemiddelde en dezelfde variantie. Ook is de correlatie en regressie lijn voor alle
datasets precies gelijk. De figuren zagen er als volgt uit:

Alleen dataset 1 voldoet aan alle voorwaarden. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om je data visueel
weer te geven in een spreidingsdiagram. Op basis van de statistieken zou je namelijk zeggen dat de data
allemaal gelijk zijn, maar uit deze figuren blijkt iets anders.
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Controle assumpties (statistisch) bij regressieanalyse
In deze les wordt het databestand LifeSat2.sav gebruikt. Dit is hetzelfde bestand als LifeSat1.sav, maar
dan zonder uitschieter.
Er wordt een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij we tevredenheid voorspellen aan de hand van leeftijd,
sekse en sportparticipatie.

Zo voer je een regressieanalyse uit in SPSS:
-

-

Analyze → Regression → Linear
Bedenk wat de afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn en zet deze in de goede vakjes
We willen verschillende assumpties controleren. Per assumptie staat aangegeven wat je aan
moet vinken om deze te kunnen controleren:
- Afwezigheid uitschieters: Klik op Save en vink Standardized residuals, Mahalanobis en
Cook’s distances aan
- Afwezigheid multicollineariteit: Klik op Statistics en vink Collinearity diagnostics aan
- Homoscedasticiteit: Klik op Plots. Plaats de variabele *ZPRED (de gestandaardiseerde
voorspelde waarden) op de X-as. Plaats de variabele *ZRESID (de gestandaardiseerde
residuen) op de Y-as
- Normaal verdeelde residuen: Klik op Plots en vink Histogram aan
Klik hierna op OK

Afwezigheid uitschieters
Het is mogelijk om met een spreidingsdiagram of boxplot op het oog te bekijken of er uitschieters in de
data aanwezig zijn. Het is ook mogelijk om dit formeel te beoordelen tijdens het uitvoeren van de
analyses. Hiervoor kijk je naar de tabel Residuals Statistics en bekijk je de minimum en maximum waardes
van de standardized residuals, Mahalanobis Distance en Cook’s Distance. Aan de hand van deze waardes
beoordeel je respectievelijk of er uitschieters in de Y-ruimte, X-ruimte en XY-ruimte zijn.

Standardized residuals
Hiermee wordt gecontroleerd of er sprake is van uitschieters in de Y-ruimte. Als vuistregel houden we aan
dat de waardes tussen -3.3 en +3.3 moeten liggen. Waardes die daarbuiten liggen duiden op uitschieters.

Mahalanobis distance
Hiermee wordt gecontroleerd of er sprake is van uitschieters in de X-ruimte. Als vuistregel houden we aan
dat waardes lager moeten zijn dat 10 + 2n (n= het aantal onafhankelijke variabelen). In een onderzoek
met 2 onafhankelijke variabelen moet de waarde dus lager zijn dan 14. Waardes hoger dan dit duiden op
uitschieters.

Cook’s distance
Hiermee wordt gecontroleerd of er sprake is van uitschieters in de XY-ruimte. Dit geeft aan wat de overall
invloed is van een respondent op het model. Als vuistregel houden we aan dat waardes voor Cook’s
distance lager dan 1 moeten zijn. Waardes hoger dan 1 duiden op invloedrijke respondenten (influential
cases).
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Wel/niet verwijderen van een uitschieter
Er zijn dan twee dingen belangrijk:
-

Behoort deze participant tot de groep waarover je uitspraken wilt doen? Zo nee, neem de
participant dan niet mee in de analyses
Is de extreme waarde van de participant theoretisch mogelijk? Zo nee, neem de participant dan
niet mee in de analyses. Zo ja, draai de analyse dan met en zonder de participant, rapporteer de
resultaten van beide analyses en bespreek eventuele verschillen.

Afwezigheid multicollineariteit
In de tabel Coefficients staat in de laatste twee kolommen informatie over multicollineariteit. Hiermee
wordt gekeken of de relatie tussen twee of meerdere onafhankelijke variabelen te sterk is (r > .80).
Bijvoorbeeld als je zowel leeftijd als werkervaring in jaren opneemt als onafhankelijke variabelen. Deze
twee variabelen zijn hoogstwaarschijnlijk sterk aan elkaar gerelateerd: hoe ouder, hoe meer
werkervaring.
Als je te sterk gerelateerde variabelen opneemt in je model heeft dat gevolgen:
- De regressiecoëfficiënten (B) zijn onbetrouwbaar
- Het beperkt de grootte van R (de correlatie tussen Y en ^Y)
- Het belang van individuele onafhankelijke variabelen is niet/moeilijk vast te stellen
Je wilt dus geen perfecte multicollineariteit. Als ze perfect zijn kun je kiezen voor één van de twee
variabelen, of kun je twee variabelen samen voegen.

Het vaststellen van of dit wel of niet een probleem is kan aan de hand van statistieken die SPSS geeft in de
laatste twee kolommen van de tabel Coefficients. Hierbij kun je de volgende vuistregels aanhouden:
-

Waardes voor Tolerance kleiner dan .2 duiden op een mogelijk probleem
Waardes voor Tolerance kleiner dan .1 duiden op een probleem
De VIF is gelijk aan 1/Tolerance, dus voor de VIF geldt dat waardes groter dan 10 duiden op een
probleem.

Homoscedasticiteit
De voorwaarde van homoscedasticiteit houdt in dat de spreiding van de residuen per X-waarde ongeveer
gelijk moet zijn. Dit wordt beoordeelt door de gestandaardiseerde residuen te plotten tegen de
gestandaardiseerde voorspelde waardes. Als er voor elke voorspelde waarde (X-as) ongeveer evenveel
spreiding is op de Y-as, dan is er voldaan aan de voorwaarde. In het rechter plaatje hieronder is dat niet
het geval.
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Normaal verdeelde residuen
Hieronder zie je de frequentieverdeling van de gestandaardiseerde residuen. Hoewel het histogram niet
precies de lijn van de normale verdeling volgt zijn de afwijkingen niet zo groot dat we concluderen dat de
voorwaarde voor normaal verdeelde residuen geschonden is. De normaal verdeelde residuen-lijn is de
zwarte lijn die je ziet.

Multipele regressieanalyse uitvoeren en interpreteren
Wanneer er voldaan is aan de assumpties mag het regressiemodel geïnterpreteerd worden. Hiervoor
bekijken we de eerste vier tabellen van de output:
-

In de eerste tabel staat wat de onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn
In de tweede tabel staan de algemene kwaliteitsgegevens van het regressiemodel
In de derde tabel staat de uitkomst van de F-toets voor het model
In de vierde tabel staat informatie over de regressiecoëfficiënten
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De multipele correlatie coëfficiënt R geeft de waarde aan wat de correlatie is tussen de daadwerkelijke
score van Y en de voorspelde score Y^. Dit geeft een indicatie van hoe goed het model is om de Y-waarde
te voorspellen.

De waarde van R2 (als percentage) betekent dat dat percentage van de spreiding van Y verklaard kan
worden door de onafhankelijke variabele(n) → het percentage verklaarde variantie aan in de steekproef.

Adjusted R square geeft aan wat het geschatte percentage verklaarde variantie is in de populatie. De R
square wordt hiervoor aangepast op basis van de steekproefgrootte (n) en het aantal predictoren in het
model (k). Het geschatte percentage verklaarde variantie in de populatie is altijd iets lager dan het
percentage verklaarde variantie in de steekproef.

In de derde tabel staat de uitkomst van de F-toets die toetst of het gehele model significant is. Hier kijken
we dus of de drie onafhankelijke variabelen samen een significant deel van de spreiding in tevredenheid
kunnen verklaren. Een model is over het algemeen significant bij 𝞪=.05.

In de vierde tabel staat informatie over de regressiecoëfficiënten. Hier kijken we per onafhankelijke
variabele of deze een significante voorspeller is van de afhankelijke variabele. Hiervoor geldt over het
algemeen dat een voorspeller significant is bij 𝞪=.05.

Om te kijken of het toevoegen van onafhankelijke variabelen een significante betere voorspelling geeft,
wordt een hiërarchische multipele regressieanalyse uitgevoerd. Als je dit doet, moeten de assumpties
opnieuw gecontroleerd worden, hierboven lees je hoe dat moet.

Een hiërarchische regressieanalyse voer je als volgt uit in SPSS:
-

-

Analyze → Regression → Linear
Plaats de onafhankelijke variabelen van het oorspronkelijke model in Block 1 of 1
Klik op Next. Hiermee kun je een nieuw blok met variabelen toevoegen. Hier selecteer je alleen
de extra variabelen: het is dus niet nodig de variabelen uit het eerste blok nogmaals te
selecteren. Je voegt in het tweede blok de extra variabelen toe
Klik onder Statistics op R squared change
Klik op OK

De output die je krijgt, lijkt waarschijnlijk op de output van de vorige multipele regressie. In de eerste vier
tabellen van de output kun je per tabel het volgende halen:
1. In de eerste tabel staat weer wat de onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn. Specifiek staat
er per model welke onafhankelijke variabelen er in die stap zijn toegevoegd
2. In de tweede tabel staan de algemene kwaliteitsgegevens van het regressiemodel. In het
linkerdeel van de tabel staan de kwaliteitsgegevens per model. In het rechterdeel van de tabel
staan de Change statistics. Hierin wordt aangegeven hoe de kwaliteitsgegevens over de modellen
heen veranderen. Met Sig F change wordt aangegeven of deze toename significant is, als die
significant is, is het beter om Y te voorspellen dan het oorspronkelijke model
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3. In de derde tabel staan nu de uitkomsten van de twee F-toetsen die toetsen of bij model 1 en 2
het gehele model significant is. Het verschil met de Sig F change van de vorige stap, is dat er toen
specifiek getoetst werd of de toename in verklaarde variantie significant is. In deze ANOVA tabel
wordt gekeken of de modellen als geheel significant zijn
4. In de vierde tabel staat weer informatie over de regressiecoëfficiënten. Hier wordt per model per
onafhankelijke variabele gekeken of deze een significante voorspeller is van Y
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Meerweg ANOVA
Recap ANOVA
De waarde van η2 geeft aan dat dat percentage van de totale variantie in y verklaard wordt door de
onafhankelijke variabele.
Er zijn vier assumpties bij een ANOVA:
1. Binnen elke groep zijn de scores op de afhankelijke variabele normaal verdeeld
2. Er zitten geen uitbijters in de scores van de personen op de afhankelijke variabele
3. De varianties van de scores op de afhankelijke variabele zijn gelijk in elke groep
4. De scores van de personen op de afhankelijke variabele zijn onderling onafhankelijk
Hiervan zijn assumptie 2 en 4 het belangrijkste. Als assumptie 2 en 4 geschonden zijn, kunnen de
resultaten van de analyse niet vertrouwd worden. Assumptie 1 en 3 zijn zelden dusdanig geschonden dat
de resultaten van de analyse niet vertrouwd kunnen worden.

Hoofd- en interactie-effecten in ANOVA 1
Er wordt in dit deel uitgegaan van een situatie waarbij onderzoekers het effect van een interventie
evalueren in een experiment met twee condities (experimenteel en controle). De onderzoekers houden
daarnaast rekening met een mogelijk hoofdeffect van sekse en een interactie-effect tussen conditie en
sekse. Je mag er vanuit gaan dat iedere groep evenveel participanten bevat en dat mannen en vrouwen
gelijk verdeeld zijn over beide condities.

21

Uitleg gemiddeldendiagram
In het gemiddeldendiagram hieronder zie je de gemiddelde scores op de afhankelijke variabele Y per
groep weergegeven als een vierkantje.
De rode vierkantjes geven de gemiddelde scores voor vrouwen in de controle en experimentele groep
weer.
De blauwe vierkantjes geven de gemiddelde scores voor de mannen in beide condities weer. De blokjes
zijn per sekse onderling verbonden, met een lijn die de visuele weergave verduidelijkt. Dit is dus géén
regressielijn.

Om te kijken naar gemiddelden, kijk je waar het midden van de twee
gegeven punten ligt; in dit geval bij 2 en 2,5. Hierbij ga je er wel van uit
dat de groepsgrootte gelijk is.

Hoofdeffect sekse in de steekproef
Een hoofdeffect van sekse houdt in dat er een verschil is tussen de mannen en vrouwen zonder
onderscheid te maken naar groep. Hiervoor kijk je naar het totale gemiddelde van mannen en het totale
gemiddelde van de vrouwen, en vergelijk je deze.

Uit bovenstaande figuur komt dat de gemiddelde waarde van de mannen 2,5 is. Ook komt hieruit dat het
gemiddelde van vrouwen 2 is. Er is dus een hoofdeffect van sekse, omdat mannen gemiddeld hoger
scoren dan vrouwen. Je kan echter niet opmaken uit dit figuur of het significant is.

Interactie-effect
Een interactie-effect houdt in dat het effect van de ene factor afhangt van het effect van de andere factor.
Een interactie-effect van conditie x sekse, wil zeggen dat het verschil tussen de condities anders is voor
mannen en vrouwen.

In dit geval is er voor vrouwen geen verschil tussen de gemiddelden in de controle en experimentele
conditie. Voor mannen is er wel een verschil, zij scoren in de experimentele groep hoger dan in de
controlegroep. Dus de verschillen in gemiddelden tussen de experimentele en controlegroep is anders
voor vrouwen dan voor mannen. Er is dus wel een interactie-effect tussen sekse en conditie. Je kunt aan
de figuur niet opmaken of het effect significant is. → parallelle lijnen = geen interactie-effect

22

Hoofd- en interactie-effecten in ANOVA 2
Wanneer twee factoren tegelijk geanalyseerd worden, zijn er twee mogelijke hoofdeffecten: een voor
beide factoren. Daarnaast kunnen die twee factoren een gezamenlijk effect hebben, dat anders is dan
slechts de twee hoofdeffecten samen genomen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het effect van
factor A anders is voor verschillende groepen van factor B. In zo’n situatie spreken we van een interactieeffect.

In een ANOVA outputtabel is gemakkelijk af te lezen of deze hoofd- en interactie-effecten significant zijn.
Daarnaast is het ook belangrijk om te snappen wat het nu eigenlijk betekent als een hoofd- of interactieeffect wel of niet significant is. Daarom zullen we deze effecten in deze les visualiseren met grafieken en
tabellen.

Er wordt gesproken van een hoofdeffect, wanneer de waarden van de uitkomstvariabele verschillen voor
de verschillende groepen van een factor:

De interpretatie van zo’n hoofdeffect kan al lastiger worden, wanneer er een tweede factor in het spel is:

In dit geval is, naast de factor ‘dieet’ ook de factor ‘sekse’ meegenomen. In de grafiek zie je dan dat de
ene factor gezien kan worden door de categorieën op de horizontale as. De andere factor wordt getoond
door verschillende lijnen voor elke groep van die factor.
Om nu een hoofdeffect te vinden moet gekeken worden naar het totale effect van de factor. Daarvoor
moeten we steeds kijken naar het gemiddelde van alle groepen samen in een conditie.
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Hoofdeffect dieet
Om te kijken naar het hoofdeffect van dieet, zullen we dus moeten kijken naar het gezamenlijk
gemiddelde van jongens en meisjes samen in dieet A en het gezamenlijk gemiddelde in dieet B. Dat zie je
hieronder:

Om het gemiddelde van dieet A te bekijken, moeten we precies halverwege het gemiddelde van jongens
in dieet A en meisjes in dieet A gaan zitten. Dat zie je gevisualiseerd als het linker zwarte bolletje, dat
precies op het midden van de linker zwarte lijn, tussen jongens in dieet A en meisjes in dieet A ligt.
Hetzelfde is gedaan voor dieet B. De lijn tussen deze gemiddelden is horizontaal; er is dus geen
hoofdeffect van dieet. → je kunt dit ook berekenen, door de waarden bij elkaar op te tellen en door 2 te
delen.

Hoofdeffect sekse
Ook voor het tweede hoofdeffect kunnen we in de grafiek kijken. Je wilt weten of jongens anders scoren
dan meisjes. Omdat we van beide seksen twee gemiddelden hebben, zij de lijnen lastig met elkaar te
vergelijken. Ook hier kunnen we weer het totale gemiddelde per groep berekenen, maar nu per sekse in
plaats van per dieet:

We doen dit door precies halverwege de grafiek een verticale streep te trekken, zoals hierboven te zien.
Het punt waar deze verticale streep de lijn voor jongens en meisjes kruist, is het gemiddelde van die lijn.
Er is dan duidelijk te zien dat het totaal gemiddelde van meisjes hoger ligt dan dat van jongens. Dus is er
een hoofdeffect van sekse.
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Dit trucje werkt alleen als de variabele op de horizontale as uit meer twee categorieën bestaat, of alle
lijnen recht zijn en als beide groepen even groot zijn.
Als aan die voorwaarden niet voldaan wordt, moet je gokken of het gemiddelde berekenen.

Interactie-effect
De simpelste manier om dit in een grafiek te zien, is door te kijken of de lijnen parallel aan elkaar lopen.
Een manier om dit te beoordelen, is door te kijken of de lijnen elkaar kruisen, of elkaar ooit ergens zouden
kruisen als je ze oneindig door zou trekken. In die gevallen zijn de lijnen niet parallel aan elkaar.

Meerweg ANOVA uitvoeren en interpreteren
Bij deze uitleg hoort het databestand sesamstraat.sav.
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De volgende vragen worden beantwoord:
-

Verschillen de viewcat groepen in kennis van relaties op de nameting?
Verschillen jongens en meisjes in kennis van relaties op de nameting?
Is het effect van viewcat op kennis van relaties op de nameting anders voor jongens en meisjes?

Meerweg ANOVA in SPSS
-

Analyze → general linear model → univariate
Zet de afhankelijke variabele en de groepsvariabelen in de goede vakjes
Vraag onder plots om een figuur met de factor met de meeste groepen op de horizontale as en
de factor met de minste groepen als aparte lijnen en klik op Add
Vraag onder Post hoc om post hoc toetsing voor de factor(en) met meer dan 2 groepen. Vraag
hierbij om de Bonferroni correctie
Vraag onder Options om Descriptive statistics, Estimates of effect size en homogeneity tests (en
eventueel ook naar Parameter Estimates)
Klik op OK

Voor het interpreteren van de meerweg ANOVA zijn meerdere tabellen nodig.
1. Between-subjects factors. Hier staat per factor uit hoeveel mensen iedere groep bestaat
(bijvoorbeeld kijkgedrag: nooit → 54 mensen).
2. Descriptive statistics. Hier staan de beschrijvende statistieken voor alle (sub)groepen (mean, std.
deviation, N)
3. Levene’s Test of Equality of Error Variances. Hierin staat informatie over de assumptie van
homogeniteit van varianties. Hier toetsen we de voorwaarde dat de spreiding in scores op de
afhankelijke variabele in de verschillende groepen (ongeveer) gelijk is. → als de p dus niet
significant is, is wel voldaan aan de voorwaarde
4. Tests of Between-Subjects Effects. Hierin staan de resultaten van de daadwerkelijke meerweg
ANOVA. In aparte regels staan de statistieken voor de toetsing van de hoofdeffecten en het
interactie-effect.
5. Multipele comparisons. Hierin staan de paarsgewijze vergelijkingen van gemiddelden van de
verschillende groepen

Effectgrootte bepalen
De grootte van effecten bepalen we bij ANOVA aan de hand van de effectgrootte Partial Ete Squared. Bij
deze effectgrootte gelden de volgende vuistregels:
-

Klein = .01
Medium = .06
Groot = .14

Wat is het effect van de conditie op de groepen?
Er zijn twee manieren om hierachter te komen:
1. Het visualiseren van het effect van conditie op de verschilscore van automatisering 1 voor de
verschillende types onderwijs
a. Dit zie je bij de Profile Plots
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2. Het uitvoeren van simpele hoofdeffecten toetsing (post hoc toetsing voor één factor, uitgesplitst
voor de levels van de andere factor)
a. Simpele hoofdeffecten toetsing kun je niet uitvoeren door iets aan te klikken bij je
meerweg ANOVA, het werkt alleen met syntax
i.
Open een SPSS Syntax bestand: File > new > syntax
ii.
Selecteer de volgende tekst en plak deze in de syntax (let op, typeow en conditie
komen uit het voorbeeld):
GLM aut1toe by typeow conditie
/EMMEANS = TABLES(typeow*conditie) COMPARE (conditie)

ADJ(BONFERRONI)
iii.
Selecteer alle tekst in de syntax
iv.
Klik op de groene pijl (run selection)
b. Hieruit volgt nog een keer de output van de meerweg ANOVA, bijna helemaal onderaan
is een pairwise comparisons tabel toegevoegd. In deze tabel zie je post hoc toetsing met
Bonferroni correctie, waarbij paarsgewijs de verschillende condities vergeleken worden
voor afzonderlijk het regulier en speciaal onderwijs.

ANOVA als regressiemodel
Je kunt de tabel Parameter Estimates gebruiken om de regressievergelijking in te vullen voor de meerweg
ANOVA.
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ANCOVA
Cohen’s d
Inzichten
1. De grootte van een effect hangt af van de schaal waarop je het effect meet
2. De grootte van een effect hangt af van de variatie (spreiding)
Wil je dus verschillende effecten met elkaar vergelijken, heb je iets nodig om de effecten te
standaardiseren. Cohen deed dit aan de hand van de standaarddeviatie. Om de absolute grootte van een
effect te standaardiseren, wordt deze gedeeld door de standaarddeviatie. Zo wordt de effectgrootte
uitgedrukt in het aantal standaarddeviaties.

Cohen’s d is de absolute grootte van een effect uitgedrukt in het aantal standaarddeviaties (soms ook
Standardized Mean Difference (SMD)):

effect = de absolute verbetering of verandering door een interventie, het verschil in gemiddelden bij een
experiment, ect.

Cohen’s d in de praktijk
Bij een experiment bestaat de absoulte grootte van het effect uit het verschil in gemiddelden van de twee
groepen:
verschil = M1 - M2 → dus:

Interpretatie
De interpretatie van de grootte van een effect hangt af van de context en moet dus gedaan worden door
experts uit het betreffende vakgebied. Het maakt wel uit of met een kleine inspanning en weinig risico
een effect van d=0.20 bereikt wordt, of dat dit veel moeite kost en/of veel risico met zich mee brengt.
Voor sociale wetenschappen geldt echter de vuistregel:
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Voordelen en nadelen Cohen’s d:
Voordelen:
1. Het maakt het communiceren van je resultaten makkelijk
2. Je kunt de grootte van verschillende factoren gemakkelijk met elkaar vergelijken
Nadeel:
1. De effectgrootte hangt sterk af van hoe je standaardiseert
2. De interpretatie van Cohen’s d hangt af van hoe je deze hebt gestandaardiseerd
a. Dit moet je dan ook rapporteren

Symbolen Cohen
d voor de steekproef
Δ voor de populatie (kan niet berekend worden, want de exacte gegevens zijn nooit bekend)

Type I en II fout
Bij het uitvoeren van hypothese toetsen moeten onderzoekers uiteindelijk een keuze maken:
- De nulhypothese wel of niet verwerpen
Bij het maken van deze keuze kan een onderzoeker gebruik maken van de p-waarde.
De nulhypothese mag verworpen worden wanneer de p-waarde gelijk is aan, of kleiner is dan alfa.

De onderzoeker weet van te voren niet of de nulhypothese wel of niet verworpen kan worden. De keuze
om H0 wel of niet te verwerpen brengt ook mogelijke fouten met zich mee.
-

-

Type I fout:
- De nulhypothese is waar, maar de onderzoeker verwerpt H0. Er is dus geen verschil in de
populatie
Type II fout:
- De nulhypothese is niet waar, maar de onderzoeker verwerpt H0 niet. Er is dus wel een
verschil in de populatie
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Linksboven
De onderzoeker vindt geen verschil, en in werkelijkheid is er ook geen verschil. De onderzoeker verwerpt,
terecht, H0 niet.

Linksonder
De onderzoeker vindt wel een verschil, maar in werkelijkheid is dat er niet (=onterecht H0 verwerpen). Dit
is dus een Type I fout. De kans dat dit gebeurt is alfa. Wanneer alfa =.05 is er dus een 5% kans om een
Type I fout te maken.
Kans op Type I fout = alfa = significantieniveau

Rechtsboven
De onderzoeker vindt geen significant verschil, maar in werkelijkheid is dat er wel. De onderzoeker
verwerpt dus onterecht de nulhypothese niet. Dit heet een Type II fout.

Rechtsonder
De onderzoeker vindt wel een verschil en in werkelijkheid is dat er ook. De onderzoeker verwerpt dus
terecht de nulhypothese. Dit is wat onderzoekers graag willen: een verschil dat aanwezig is in de
populatie ook daadwerkelijk vinden in het onderzoek.
De kans dat dit gebeurt heet de power van de toets.

Kans op een fout
Hoe vaak een onderzoeker een fout toe laat, hangt af van de situatie. Veel onderzoekers binnen de sociale
wetenschappen gebruiken een significantieniveau van 5%.

Ook streven veel onderzoekers naar een power van 80%. Voorafgaande aan het onderzoek moeten zij
daarvoor bepalen hoeveel mensen aan het onderzoek mee moeten doen.

De getallen hangen af van de situatie, maar wanneer een onderzoeker niet zeker weet welke waarde te
nemen, dan zijn dit goede waarden om te kiezen.
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Power
Bij nulhypothese toetsen (NHST) moeten onderzoekers een keuze maken tussen twee hypothesen:
1. De nulhypothese, waarin staat dat er geen verschil is tussen groepen (of geen relatie tussen
variabelen)
2. De alternatieve (onderzoeks)hypothese, waarin staat dat er wél een verschil (of relatie) is
De power wordt beïnvloed door verschillende factoren:
1. De steekproefgrootte
a. Hoe groter, hoe meer power
2. De grootte van het verschil in de populatie
a. Hoe meer verschil, hoe kleiner de power
3. Het significantieniveau
a. Hoe hoger het significantieniveau, hoe hoger de power
4. De spreiding (of variabiliteit) in de gemeten scores
a. Hoe groter het effect, hoe groter de power
5. De keuze van de statistische techniek

Gecorrigeerde gemiddelde bij ANCOVA
In 9 stappen wordt uitgelegd hoe gemiddelden en gecorrigeerde gemiddelden van twee groepen, aan de
hand van gestileerde puntenwolken (ellipsen), vergeleken kunnen worden.

Stap 1
In de figuur staat op de X-as de covariaat (cv) en de afhankelijke
variabele (y) op de Y-as. Met de ellipsen wordt voor twee groepen (1 =
grijs, 2 = wit) aangegeven wat de relatie is tussen de covariaat en de
afhankelijke variabele.

De ellipsen zijn een abstracte weergave van punten in het
spreidingsdiagram. Beide groepen zijn in deze figuur even groot.
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Stap 2
In deze stap worden de best passende regressielijnen door beide
puntenwolken getrokken. Wanneer de lijnen evenwijdig (parallel)
aan elkaar lopen, mag je verder gaan naar stap 3. Lopen de lijnen
niet evenwijdig? Dan ga je gecorrigeerde gemiddelden niet met
elkaar vergelijken.

Stap 3
In deze stap bepaal je wat de gemiddelden (m1en m2) van de twee
groepen zijn op de afhankelijke variabele. Dit doe je door vanaf het
midden van iedere puntenwolk een horizontale lijn te trekken naar
de y-as (de blauwe lijnen in de figuur).

Stap 4
In deze stap bepaal je wat de gemiddelden van de twee groepen
zijn op de covariaat. Dit doe je door vanaf het midden van iedere
puntenwolk een verticale lijn te trekken door de x-as (groene
lijnen in de figuur).

Hierop is te zien dat de groepen niet gelijk scoren op de covariaat.
Het gemiddelde van groep 1 op de covariaat in de figuur is
ongeveer 1,5 en het gemiddelde van groep 2 is ongeveer 3,3. Het
doel van de ANCOVA is een eerlijkere vergelijking maken tussen de twee groepen.

Stap 5
We gaan de groepen behandelen alsof ze dezelfde score op de
covariaat hebben. Hiervoor kiezen we het overall gemiddelde van
groep 1 en 2 op de covariaat. Dit bepaal je door een verticale lijn te
trekken (groene stippellijn) precies in het midden van de verticale
lijnen die de gemiddelden van groep 1 en 2 op de covariaat
aanduiden.
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Stap 6
In deze stap gaan we de puntenwolk van groep 1 “verschuiven” dat
het overall gemiddelde op de covariaat overeenkomt met het
midden van de puntenwolk.

Stap 7
In deze stap gaan we vaststellen wat het gemiddelde van de groep
is wanneer we rekening houden met de covariaat. Dit doen we
door opnieuw het midden van de verschoven puntenwolk te
bepalen. Dit is altijd het punt waar de regressielijn van de groep en
de lijn van het overall gemiddelde van de covariaat elkaar kruisen!
Vanaf dit punt trek je vervolgens opnieuw een horizontale lijn naar
de y-as (zie rode lijn in de figuur).

Deze gemiddelde score noemen we het gecorrigeerde gemiddelde
van groep 1 (madj1 ; adjusted mean 1). In de vorige stap zagen we al
dat dit hoger zou zijn dan het oorspronkelijke gemiddelde van groep 1.

Stap 8
Nu moeten we ook voor groep 2 bepalen wat het gecorrigeerde
gemiddelde is (madj2). Dit doen we weer door de puntenwolk zo te
verschuiven dat het overall gemiddelde op de covariaat
overeenkomt met het midden van de puntenwolk. Daarna trekken
we vanaf het midden van de verschoven puntenwolk opnieuw een
horizontale lijn naar de y-as.

Stap 9
In de laatste stap kunnen de (ongecorrigeerde) gemiddelden en de gecorrigeerde gemiddelden met elkaar
vergeleken worden. In het voorbeeld zijn de verschillen na correctie groter geworden.
De grootte van het verschil is ook terug te zien bij x=0. Hier kun je echter niet de waarden van de
gecorrigeerde gemiddelden zelf aflezen.

ANCOVA uitvoeren en interpreteren
Het databestand sesamstraat.sav wordt gebruikt.
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Met dit databestand wordt een ANCOVA uitgevoerd, waarmee de volgende onderzoeksvraag beantwoord
wordt: Verschillen de viewcat groepen in kennis van getallen op de nameting (postnumb), wanneer we
corrigeren voor verschillen op kennis van getallen op de voormeting (prenumb).

Hiervoor moeten eerst twee belangrijke assumpties gecontroleerd worden:
-

De meetniveaus van de variabelen moeten passen bij ANCOVA
Er moet sprake zijn van homogeniteit van regressiecoëfficiënten

Homogeniteit van regressiecoëfficiënten wil zeggen dat de lineaire regressie coëfficiënten voor de relatie
tussen de covariaat en de afhankelijke variabele voor de verschillende niveaus van een factor hetzelfde
zijn. Dit wil zeggen dat in een figuur de regressielijnen voor de relatie tussen de covariaat en de
afhankelijke variabele voor de verschillende groepen (ongeveer) parallel moeten lopen.

Homogeniteit in SPSS
Homogeniteit kan beoordeelt worden in SPSS door een spreidingsdiagram te maken met aparte
regressielijnen voor de verschillende groepen. Hierbij staat de covariaat altijd op de X-as, en de
afhankelijke variabele op de Y-as.

Zo maak je een spreidingsdiagram:
-

Graphs > chart builder > scatter/dot > grouped scatter
Plaats de covariaat op de X-as
Plaats de afhankelijke variabele op de Y-as
Plaats de groepsvariabele in het vakje Set Color
Maak de figuur en dubbelklik op de figuur in de output. Kies onder Elements voor Fit line at
subgroups
Soms is visueel echter niet goed genoeg, dan kun je kijken naar de interactie tussen de covariaat en de
factor significant is (wel significant is niet homogeen)

Zo doe je dat:
-

-

Analyze > General Linear Model > Univariate
Bedenk wat de afhankelijke variabele, groepsvariabele (Fixed factor) en covariaat zijn en zet deze
in de goede vakjes
Vervolgens moet je onder Model aangeven dat je een model wilt met de factor, de covariaat én
de interactieterm covariaatxfactor
- Verander het model van Full factorial in Build terms
- Selecteer eerst de factor en gebruik de pijl om deze in je model te plaatsen
- Selecteer dan de covariaat en gebruik de pijl om deze ook in je model te plaatsen
- Selecteer tot slot de factor en covariaat tegelijk (klik eerst de ene aan, houd de ctrl-toets
ingedrukt en klik dan de ander aan) en gebruik de pijl om de interactie hiertussen in je
model op te nemen
- Klik op Continue
Klik op OK
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ANCOVA uitvoeren in SPSS
-

-

Analyze > General Linear Model > Univariate
Om er zeker van te zijn dat je de interactie (zoals hierboven) niet meeneemt, kun je het beste
eerst op Reset klikken
Zet de afhankelijke variabele, groepsvariabele (Fixed factor) en covariaat in de goede vakjes
Vraag onder Plots om een figuur met de factor op de horizontale as en klik op Add
Je kunt niet om een Post hoc vragen, maar je kunt wel om paarsgewijze vergelijkingen vragen,
door onder EM Means de groepsvariabele met het pijltje te verplaatsen naar het vakje Display
means for. Vink Compare main effects aan en selecteer onder Confidence interval adjustment de
optie Bonferroni
Vraag onder Options om Descriptive statistics, Estimates of effect size en homogeneity tests

Interpreteren van de ANCOVA
Voor het interpreteren van de ANCOVA zullen we voor iedere tabel bespreken welke informatie je hieruit
kunt halen.
1. In de eerste tabel (Between-Subjects Factors) staat hoeveel mensen er in iedere groep zitten
2. In de tweede tabel (Descriptive Statistics) staan beschrijvende statistieken per groep. De
gemiddelden die je hier ziet staan, zijn de ongecorrigeerde gemiddelden
3. In de derde tabel (Levene’s Test of Equality of Error Variances) staat informatie over de assumptie
van homogeniteit van varianties. Hier toetsen we de voorwaarde dat de spreiding van de
afhankelijke variabele in de verschillende groepen (ongeveer) gelijk is
4. In de vierde tabel (Tests of Between-Subjects Effects) staan de resultaten van de daadwerkelijke
ANCOVA. In aparte regels staan de statistieken voor de toetsing van het effect van de covariaat
en de factor
a. De grootte van effecten wordt bepaald aan de hand van de effectgrootte Partial Eta
Squared. Bij deze effectgrootte worden de volgende vuistregels gehanteerd
i.
Klein = .01
ii.
Medium = .06
iii.
Groot = .14
5. In de vijfde tabel (Estimated Marginal Means/ Estimates) staat de voor de covariaat
gecorrigeerde groepsgemiddelden op de afhankelijke variabele. Dit zijn de gemiddelde scores van
de groepen op de afhankelijke variabele, als alle groepen hetzelfde gemiddelde zouden hebben
op de covariaat. De noot onder de tabel geeft aan welke waarde van de covariaat hiervoor
gebruikt wordt
6. In de zesde tabel (Estimated Marginal Means / Pairwise Comparisons) vind je voor alle
combinaties van de factor-groepen paarsgewijze vergelijkingen van de gecorrigeerde
gemiddelden. Op basis van de ANCOVA weet je dat er een significant verschil is tussen de
verschillende groepen wanneer we corrigeren voor de covariaat. Met de informatie uit deze tabel
kun je kijken welke groepen specifiek van elkaar verschillen

ANCOVA als regressiemodel
Het is ook mogelijk om aan een ANCOVA weer te geven als regressiemodel. De algemene
regressievergelijking voor een model met één factor met vier categorieën en één covariaat is.
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Meer over deze vergelijking in de andere samenvatting.

Om de coëfficiënten te krijgen voor de regressievergelijking voer je de ANCOVA nogmaals uit. Vraag nu
onder Options ook om Parameter Estimates. Dan wordt er een nieuwe tabel toegevoegd (Parameter
Estimates). Hierin staan de parameterschattingen voor het lineaire regressiemodel. Ook staat hier
automatisch het goede aantal dummy’s in.
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Herhaalde metingen & Mixed design
Herhaalde metingen uitvoeren en interpreteren
Een within-subjects factor is een factor die verschillende metingen binnen dezelfde personen
onderscheidt. In deze les bekijken we de volgende situaties:
1. Een analyse met één within-subjects factor: herhaalde metingen analyse
2. Een analyse met twee within-subjects factoren

Data
Bij eerdere analyses had je vaak één kolom voor de onafhankelijke variabele en één kolom voor de
afhankelijke variabele. Bij deze analyse is dat anders. Hierbij geven de kolommen een combinatie van één
level van de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele weer. De onafhankelijke variabele zit
nog niet in je databestand, die kun je specificeren zodra je de analyse uitvoert.

Analyse uitvoeren met één within-subjects factor
-

-

-

-

Analyze > General Linear Model > Repeated Measures
Specificeer wat je within-subjects factor is:
- Geef je factor een naam door te klikken op de plek waar nu factor1 staat en dit te
vervangen voor een informatieve naam
- Geef onder number of levels aan hoeveel levels de onafhankelijke factor heeft
- Klik op Add
Klik op Define
Geef in het vak Within-Subjects Variables aan welke variabelen de gegevens bevatten van wel
level van de onafhankelijke factor:
- Verplaats hiervoor de eerste (chronologische) variabele met het pijltje naar _?_ (1)
- Enzovoort voor de andere variabelen
Vraag onder Plots om een figuur met de onafhankelijke factor op de horizontale as en klik op Add
Onder Post hoc kan niet gevraagd worden om een toets voor within-subjects factoren. Net als bij
de ANCOVA kun je wel om paarsgewijze vergelijkingen vragen onder EM Means de withinsubjects factor met het pijltje te verplaatsen naar het vakje Display means for. Vink Compare
main effects aan en selecteer onder Confidence interval adjustment de optie Bonferroni
Vraag onder Options om Descriptive statistics en Estimates of effect size
Klik op OK

37

Interpreteren herhaalde metingen ANOVA
Uitleg per tabel
1. Within-Subjects Factors: Hierin staan welke variabelen de levels van de onafhankelijke factor
representeren. Dit kun je gebruiken als een check of je de factor juist gespecificeerd hebt.
2. Descriptive Statistics: Hierin staan beschrijvende statistieken voor de afhankelijke variabele voor
alle levels van de onafhankelijke factor
3. Multivariate Tests: Wordt niet direct gebruikt. Hierin staan de resultaten van een MANOVA op de
verschilscores van de meetmomenten. Of we deze output nodig hebben hangt af van de
assumptie van sfericiteit
4. Mauchly’s Test of Sphericity: Hierin staat informatie over de sfericiteit
5. Tests of Within-Subjects Effects: Hierin staan de resultaten van de daadwerkelijke herhaalde
metingen ANOVA. Hier zie je de resultaten voor het effect van tijd met verschillende correcties.
Op basis van de toetsing van sfericiteit bepaal je welke regel je afleest
6. Tests of Within-Subjects Contrasts: Deze tabel wordt niet gebruikt, hierin staat alleen relevante
informatie wanneer je in je analyse contrasten specificeert.
7. Tests in Between-Subjects Effects: Deze tabel wordt nu niet gebruikt, hierin staat alleen relevante
informatie wanneer je in je analyse een between-subjects factor opneemt
8. Estimated marginal means: Hierin staat informatie om te bepalen welke levels van de withinsubjects factor van elkaar verschillen. Hiervoor kijk je naar de tabel Pairwise comparisons
9. Profile Plots: Hierin zie je de gemiddelden van de afhankelijke variabele op de verschillende
meetmomenten van de onafhankelijke variabele

Descriptive statistics
Wanneer er 3 meetmomenten zijn, zijn er ook 3 verschilscores:
- d2-1 = m2 - m1
- d3-2 = m3 - m2
- d3-1 = m3 - m1
De spreiding (variantie) van deze verschilscores moet (ongeveer) gelijk zijn. Dit kun je vinden in de
Descriptive Statistics tabel in de kolom met variance.

Mauchly’s test of sphericity
In de Mauchly’s Test of Sphericity tabel staat een significante-score, als deze significant is is er geen sprake
van sfericiteit.

Als niet is voldaan aan de voorwaarde van sfericiteit zijn er verschillende opties:
- Greenhouse-Geisser correctie
- Huynh-Feldt correctie
- MANOVA voor de verschilscores
Welke optie je kiest is afhankelijk van de mate waarin de voorwaarde geschonden is, dit doe je aan de
hand van Epsilon. Epsilon kan waardes aannemen tussen de 0 en 1. Hoe lager de waarde, hoe erger de
schending. Een hulplijn daarvoor hieronder:
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Effectgrootte:
De effectgrootte wordt via dezelfde vuistregel beoordeeld, als bij de AN(C)OVA:
-

Klein = .01
Medium = .06
Groot = .14

Analyse uitvoeren met twee within-subjects factoren
-

-

-

-

Analyze > General Linear Model > Repeated Measures
Specificeer wat je within-subjects factor is:
- Geef je factor een naam door te klikken op de plek waar nu factor1 staat en dit te
vervangen voor een informatieve naam
- Klik op Add
- Doe dat ook voor de andere factoren
Klik op Define
Geef in het vak Within-Subjects Variables aan welke variabelen de gegevens bevatten van wel
level van de onafhankelijke factor:
- Verplaats hiervoor de eerste (chronologische) variabele met het pijltje naar _?_ (1)
- Enzovoort voor de andere variabelen
Vraag onder Plots om een figuur met de onafhankelijke factor op de horizontale as en klik op Add
Onder Post hoc kan niet gevraagd worden om een toets voor within-subjects factoren. Net als bij
de ANCOVA kun je wel om paarsgewijze vergelijkingen vragen onder EM Means de withinsubjects factor met het pijltje te verplaatsen naar het vakje Display means for. Vink Compare
main effects aan en selecteer onder Confidence interval adjustment de optie Bonferroni
Vraag onder Options om Descriptive statistics en Estimates of effect size
Klik op OK

Interactie-effect
Stel dat er sprake is van een significant interactie-effect, dan is het belangrijk om uit te zoeken wat het
effect van de afhankelijke variabele op de onafhankelijke variabelen is. Dat kan op twee manieren:
1. Het visualiseren van het interactie-effect

39

2. Het uitvoeren van simpele hoofdeffecten toetsing (kijken naar het effect van één factor
uitgesplitst voor de levels van de andere factoren)
Visualiseren van het interactie-effect
In het laatste deel van de output (Profile Plots) zie je de gemiddelden van de verschillende groepen terug
het gemiddeldendiagram. Voor interpretatie is het handig om de waardes van de levels erbij te houden.

Het uitvoeren van een simpele hoofdeffect toetsing
Dit is de vergelijking van één factor, uitgesplitst voor de levels van de andere factor, dus een toets voor de
afhankelijke variabele uitgesplitst voor de verschillende onafhankelijke variabelen. De volgende syntax is
nodig tijdens het uitvoeren (schuingedrukt vervangen voor je eigen analyse):

MANOVA
SelfHigh SelfLow OthHigh OthLow
/WSFACTORS geld(2) Risico(2)
/WSDESIGN = MWITHIN geld(1) MWITHING geld(2)
/PRINT
SIGNIF( UNIV MULT AVERF HF GG).

Mixed design uitvoeren en interpreteren
In deze samenvatting wordt data geanalyseerd met één within-subjects factor en één between-subjects
factor:
-

Een between-subjects factor is een factor die groepen van verschillende personen onderscheidt

-

Een within-subjects factor is een factor die verschillende metingen binnen dezelfde personen
onderscheidt

Omdat er verschillende soorten factoren gebruikt worden is dit een gemengd ontwerp (mixed design).
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Herhaalde metingen analyse uitvoeren
-

-

-

Analyze > General Linear Model > Repeated Measures
Specificeer wat je within-subjects factor is
- Geef deze factor een naam
- Geef aan hoeveel levels deze factor heeft
- Klik op Add
Klik op Define
Geef in het vak Within-Subjects Variables aan welke variabelen de gegevens bevatten van welk
level van de within-subjects factor
Vraag onder Plots om een figuur met de within-subjects factor op de horizontale as en aparte
lijnen voor de between-subjects factor en klik op Add
Bedenk zelf of je post hoc toetsing nodig hebt voor de within- en/of between-subjects factor
- Als je post hoc toetsing wilt voor de within-subjects factor, dan kun je deze opvragen
onder EM Means
- Als je post hoc toetsing wilt voor de between-subjects factor, dan kun je deze opvragen
onder Post Hoc
Vraag onder Options om Descriptive statistics, Estimates of effect size en Homogeneity tests
Klik op OK

Ook voor mixed design is het belangrijk om sfericiteit te controleren. Het interpreteren gaat verder
hetzelfde als bij de herhaalde metingen analyse.
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Moderatie & Mediatie
Moderatie
Bij moderatie hangt het effect van een onafhankelijke variabele (X) op een afhankelijke variabele (Y) af
van een tweede onafhankelijke variabele (M): de moderator

Statistisch gezien betekent dit dat we kijken naar het effect van X op Y, M op Y en het gecombineerde
effect van X en M op Y. Dit laatste effect is het interactie-effect. Dat ziet er als volgt uit in een multipele
regressie analyse:

Er zijn dus (naast de constante b0), 3 coëfficiënten, van onder naar boven: b1, b2, b3.

Wanneer het interactie-effect significant is, stellen we dat het effect de onafhankelijke variabele X op de
afhankelijke variabele Y afhangt van de moderator M.

Mediatie
Bij mediatie verloopt het effect van een onafhankelijke variabele (X) op een afhankelijke variabele (Y) via
een tweede onafhankelijke variabele (M). Hierbij is het belangrijk dat de tijdsvolgorde klopt: X moet
voorafgaan aan M, en M moet voorafgaan aan Y.

Statistisch gezien wordt er bij mediatie gekeken naar 4 verschillende effecten: a, b, c en c’.

-

De simpele relatie tussen de onafhankelijke variabele (X) en de afhankelijke variabele (Y) wordt
ook wel het totale effect ( c ) genoemd.
-
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-

De relatie kan echter ook via een tweede onafhankelijke variabele (M) kunnen lopen: de
mediator

-

a = effect X op M
b = effect M op Y
a * b = indirect effect X via M op Y
c’ = directe effect X op Y na toevoegen van M. Het toevoegen van M zal deze score
namelijk veranderen

Vormen van mediatie
-

Complete mediatie
- Alleen een indirect effect van X op Y
Partiële mediatie
- Indirect en direct effect van X op Y

Moderatie uitvoeren en interpreteren
Bij moderatie kan er sprake zijn van een interactie tussen twee variabelen van minimaal interval
meetniveau. Een interactie tussen een categorische en interval variabele, of een interactie tussen twee
categorische variabelen. In deze samenvatting wordt dit besproken.

Uitvoeren
-

Voer eerst een multipele regressie uit, waarbij de interactietermen zelf aangemaakt moeten
worden
Opnieuw uitvoeren, maar met PROCESS

Interactie tussen een categorische en interval variabele met multipele regressie
In de eerste moderatieanalyse staat de vraag centraal of het effect van X op Y gemodereerd wordt door
M. Dat model ziet eruit zoals hierboven weergegeven.

Centreren
Voordat de interactieterm aangemaakt kan worden, moet eerst de variabele X gecentreerd worden.
Centreren wil zeggen dat een variabele getransformeerd wordt door van elke individuele score af te
trekken. Er ontstaat dan een nieuwe variabele met als gemiddelde 0 en dezelfde spreiding als de originele
variabele. Een variabele wordt gecentreerd om multicollineariteit tegen te gaan en om de
regressiecoëfficiënten betekenisvol.
Regressiecoëfficiënt betekenisvol maken
In veel onderzoeken geldt dat een score van 0 op alle variabelen theoretisch en/of praktisch onmogelijk is.
De constante b0 is dan niet betekenisvol. Door te centreren maak je dat de coëfficiënten betekenisvol
worden. De constante b0 is dan de voorspelde score van iemand die gemiddeld scoort op andere
predictoren.
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Multicollineariteit tegen gaan
Multicollineariteit houdt in dat de samenhang tussen verschillende onafhankelijke variabelen te sterk is.
Door centreren vermindert de interactieterm.

Gecentreerde variabelen in SPSS
-

Transform > Compute variable
Geef onder Target Variable een naam aan de nieuwe variabele (bijvoorbeeld een _c erachter)
Geef onder Numeric Expression aan hoe de gecentreerde variabele berekend moet worden
- Verplaats de te centreren variabele met het pijltje naar het vakje toe
- Typ vervolgens -en daarachter het groepsgemiddelde (klik op de “-” en de getallen van
het groepsgemiddelde bij de blauwe knoppen)
- Klik op OK
Als je dan naar de verdeling van de variabelen gaat kijken, zie je dat de scores van respondenten
verschoven zijn. De vorm van de verdeling is echter niet verandert.

Interactieterm voor de gecentreerde variabele aanmaken
-

Transform > Compute variable
Geef onder Target Variable een naam aan de nieuwe variabele
Geef onder Numeric Expression aan hoe de interactieterm berekend moet worden
- Verplaats de gecentreerde variabele naar het vakje toe
- Typ vervolgens * (of klik op de * knop bij de blauwe knoppen)
- Verplaats vervolgens de variabele M naar het vakje toe
- Klik op OK
Nu is er een nieuwe variabele toegevoegd aan het databestand

Moderatieanalyse uitvoeren
-

Analyze > Regression > Linear
Plaats de onafhankelijke variabelen in het model. Zowel de (gecentreerde) losse variabelen als de
interactieterm in het model geplaatst wordt
Klik op OK

Als het interactie-effect significant is, betekent dit dat de relatie tussen X en Y, anders is voor M. Nu moet
de relatie uitgezocht worden, dit kan op 2 manieren:
1. Het uitschrijven van de regressievergelijking voor de verschillende typen onderwijs
2. Het visualiseren van de relatie tussen X en Y, voor M
Gemiddeld hoger scoren kun je bekijken door naar het intercept te kijken. Dit is de score voor kinderen
die 0 scoren op de predictor, aangezien deze variabele gecentreerd is, betekent een score van 0 dat een
kind gemiddeld scoort op Y. Een hogere intercept is dus een hoger gemiddelde
De relatie tussen twee meetmomenten beoordeel je door naar de slope te kijken. Dit geeft de voorspelde
toename van 1 punt in X voor een score op Y. Hoe groter de slope, hoe sterker de relatie.
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Spreidingsdiagram in SPSS maken
Dit doe je om de relatie tussen X en Y, voor M, te visualiseren
-

Graphs > Chart Builder > Scatter/Dot > Grouped Scatter
Plaats de gecentreerde onafhankelijke variabele op de X-as
Plaats de afhankelijke variabele op de Y-as
Plaats de moderator in het vakje Set color
Vraag onder Element Properties om regressielijnen per subgroep

Interactie tussen een categorische en interval variabele met PROCESS
PROCESS is een macro die toegevoegd kan worden aan SPSS. Stappen die net handmatig ingevoerd
weren, kunnen automatisch met PROCESS. PROCESS staat al in de versie van SPSS die op MyWorkplace
staat, anders moet je het zelf doen (stappen staan in Field).

Moderatieanalyse met PROCESS in SPSS
-

-

Analyze > Regression > PROCESS
Selecteer onder Model number nummer 1. Dit staat voor het moderatiemodel dat we willen
toetsen
De waarde 95 onder Confidence intervals en de waarde 5000 onder Number of bootstrap samples
kun je laten staan
De afhankelijke variabele verplaats je met het pijltje naar het vakje Y variable
De onafhankelijke variabele verplaats je met het pijltje naar het vakje X variable. (In een latere
stap wordt de variabele gecentreerd, dus kun je hier de oorspronkelijke variabele gebruiken)
Vraag onder Options om Generate code for visualizing interactions en mean center for
construction of products. Verander onder Probe interactions de waarde if p < .05. Klik onder
Conditioning values op -1SD, Mean, +1SD.
Klik op OK

De output krijgen duurt even en komt eruit te zien als tekst (en dus niet als tabel). Verschillende delen van
de output wordt onderscheiden door een rij van asterisken (***). In het eerste deel staat wat de Y, X en
W variabelen zijn en welk model je draait. Hier kun je controleren of je het juiste model gespecificeerd
hebt.

PROCESS centreerd alle variabelen, daardoor geeft de PROCESS je andere resultaten dan de methode
hiervoor (behalve voor de regressiecoëfficiënt van de interectieterm).

Significant interactie-effect
Als het interactie-effect significant is, moet onderzocht worden hoe de relatie er voor beide groepen uit
ziet. Dat kan op twee manieren:
1. Het bekijken van de conditionele effecten
a. Dit is te zien bij de output onder Conditional effects of the focal predictor at values of the
moderator(s). Dit deel geeft aan wat het effect van X is op Y, voor de verschillende
waardes van de moderator. Hiervoor staat verschillende waardes, maar geen 0 en 1,
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omdat PROCESS deze variabele gecentreerd heeft. Je moet dus bedenken welke waarde
voor welke groep staat.
Hoe hoger de score van het effect, hoe groter het effect. (positief/negatief is ook
belangrijk)
2. Het visualiseren van de relatie tussen X en Y voor M
a. Een tweede manier om naar het interactie-effect te kijken is het visualiseren van de
relatie tussen X en Y, voor M. De moderatieanalyse met multipele regressie gebeurde dit
achteraf door een figuur aan te maken. Bij PROCESS kun je een deel van de tekst output
gebruiken om een figuur te maken.

In dit deel van de output staat informatie waarmee je een figuur kunt maken. Wat hier in
staat is welke waardes op basis van het model voorspeld worden voor verschillende
scores op Y, uitgesplitst op M.

Een figuur maken doe je als volgt:
-

-

Dubbelklik op de tekst output, nu kun je hier tekst van selecteren en kopiëren
Selecteer en kopieer de tekst vanaf data list free/ tot de volgende rij met asterisken (*)
Open een SPSS Syntax bestand: File > New > Syntax
Plak de geselecteerde tekst in de syntax
Selecteer alle tekst in de syntax
Klik op de groene pijl (Run selection)

Lijnen toevoegen aan de tabel
- Dubbelklik op de figuur
- Klik onder Elements op Fit line at Subgroups

Interactie tussen twee interval/ratio variabelen met multipele regressie
Een moderatieanalyse waarbij zowel de onafhankelijke variabele als de moderator variabelen van
minimaal interval meetniveau zijn. De onderzoeksvraag die centraal staat is of het effect van algemene
rekenvaardigheid (cito) op de ontwikkeling van rekenvaardigheid, gemodereerd wordt door leeftijd. Dat
ziet er als volgt uit:
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Voordat we dit model kunnen analyseren moeten er eerst variabelen gecreëerd en getransformeerd
worden.
1. De verschilscore voor bewerkingen moeten we creëren
2. De continue variabelen algemene rekenvaardigheid (cito) en leeftijd moeten we centreren
3. De interactieterm cito*leeftijd moeten we creëren op basis van de gecentreerde variabelen

Creëren verschilscore bewerkingen
-

Transform > Compute variable
Geef onder Target Variable een naam aan de nieuwe variabele
Geef onder Numeric Expression aan hoe de verschilscore berekend moet worden
Klik op OK

Centreren continue variabelen
Bedenk welke gecentreerd moeten worden, hoe dat moet lees je hierboven.

Creëren interactieterm
Na het centreren kun je de interactieterm voor de gecentreerde variabelen aanmaken. Dat gaat hetzelfde
als hierboven staat (variabelen vermenigvuldigen)

Aan de data kun je zien of dat de interactieterm bij een moderatieanalyse met twee continue variabelen
er anders uitzien dan bij een interactie met een continue en categorische variabele.
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Alle variabelen die nodig hebt om de moderatieanalyse uit te voeren met multipele regressie heb je nu.
Deze kan nu uitgevoerd worden. Als het effect van X op Y significant is, is het zaak te onderzoeken hoe de
relatie eruit ziet voor de M.

Interactie tussen twee interval/ratio variabelen met PROCESS
-

-

Analyze > Regression > PROCESS
Selecteer onder Model number nummer 1. Dit staat voor het moderatiemodel dat we willen
toetsen
De waarde 95 onder Confidence intervals en de waarde 5000 onder Number of bootstrap samples
kun je laten staan
De afhankelijke variabele verplaats je met het pijltje naar het vakje Y variabele
De onafhankelijke variabele verplaats je met het pijltje naar het vakje X variable
De moderator verplaats je met het pijltje naar het vakje Moderator variable W
Vraag onder Options om Generate code for visualizing interactions en mean center for
construction of products. Verander onder Probe interactions de waarde in if p<.05. Klik onder
Conditioning values op -1SD, Mean, +1SD. Vink tot slot Johnson-Neyman output aan.
Klik op OK

Als het interactie-effect significant is, betekent dit dat de relatie tussen X en Y anders is voor M. Nu is het
zaak om uit te zoeken hoe de relatie er voor Y uitziet op M. Dit kan in PROCESS op 3 manieren (bij
categorisch/interval nog een vierde).
1. Het bekijken van de conditionele effecten
a. Die zie je in de output staan onder Conditional effects of the focal predictor at values of
the moderators. Dit deel van de output geeft aan wat het effect van x op Y is voor M. De
waardes van leeftijd die PROCESS hiervoor pakt zijn -1 SD, het gemiddelde en +1SD. Aan
de scores hierbij kun je zien of de relatie positief, negatief en significant is. Een nadeel
hiervan is dat je maar 3 waardes kan bekijken.
2. Het bekijken van de region of significance
a. Deze vind je in de volgende delen van de output (Moderator value(s) defining JohnsonNeyman significance region(s) en Conditional effect of focal predictor at values of the
moderator). Dit geeft aan:
i.
Welke waarde(s) van de moderator de grens aangeven voor een significant
effect van de onafhankelijke op de afhankelijke variabele
ii.
Wat het effect is van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke van de
variabele voor veel verschillende waardes van de moderator
3. Het visualiseren van de relatie tussen X en Y voor M
a. Een laatste manier om naar het interactie-effect te kijken is weer door het visualiseren.
Bij een continue moderator visualiseer je het effect van X op Y, uitgesplitst voor M.
Hiervoor gebruik je het laatste deel van de output om met behulp van een syntax het
effect te visualiseren. Voeg ook weer lijnen toe, net als hierboven
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Mediatie uitvoeren en interpreteren
Een mediatieanalyse uitvoeren wordt gedaan via de PROCESS macro.

Mediatieanalyse uitvoeren
-

Analyze > Regression > PROCESS
Selecteer onder Model number nummer 4. Dit staat voor het mediatiemodel dat we willen
toetsen
De waarde 95 onder Confidence intervals en de waarde 5000 onder Number of bootstrap samples
kun je laten staan
Bedenk wat de Y, X en M variabelen zijn en zet deze in de goede vakjes
Vraag onder Options om Show total effect model en Effect size
Klik op OK

De output krijg je weer in tekst. De eerste vijf delen van de output worden hieronder aangegeven:
1. In het eerste deel staat wat de Y, X en M variabelen zijn en welk model je draait. Hier kun je
controleren of je het juiste model gespecificeerd hebt
2. In het tweede deel staan de resultaten van een enkelvoudige regressieanalyse waarbij de
mediator voorspeld wordt door de onafhankelijke variabele. Hier wordt dus gekeken naar pad a.
3. In het derde deel staan de resultaten van een multipele regressieanalyse waarbij de afhankelijke
variabele voorspeld wordt door de onafhankelijke variabele en de mediator. Hier wordt gekeken
naar pad c’ en pad b.
4. In het vierde deel staan de resultaten van het total effect model. Dit is een enkelvoudige
regressieanalyse waarbij de afhankelijke variabele voorspeld wordt door de onafhankelijke
variabele. Dit is dus het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabelen
wanneer de mediator niet in het model is opgenomen (pad c)
Na het analyseren van de eerste vier delen van de output weten we dat pad a, b, c en c’ wel/niet
significant zijn. De laatste stap die genomen moet worden om uitspraken te doen over het mediatie-effect
is kijken naar het indirecte effect. Dit staat in het vijfde deel van de output.
5. Het vijfde deel van de output bevat informatie over de total, direct and indirect effects of X on Y.
Dit is het belangrijkste deel van de output van de mediatieanalyse.
Als eerste het totale effect van x op y. Dit komt overeen met het effect van Pad c, wat we in het
vierde deel van de output hebben bekeken. De enige nieuwe informatie die je hierover krijgt is de grootte
van dit effect wanneer het deels (c_ps) en volledig gestandaardiseerd (c_cs) is. Volledig
gestandaardiseerde effecten worden niet weergegeven wanneer X dichotoom is.
Het tweede wat je af kunt lezen is het directe effect van x op y, dit komt overeen met het effect
van pad c’. Hier geldt weer dat de enige nieuwe informatie die je hierover krijgt de grootte van dit effect is
wanneer het deels (c’_ps) en volledig gestandaardiseerd (c’_cs) is.
Het derde wat je af kon lezen is het indirecte effect van x op y. Dit is belangrijke nieuwe
informatie in de output. Hier kijken we daadwerkelijk naar het effect van x via m op y. Om dit te
beoordelen is het bootstrap betrouwbaarheidsinterval nodig.

Bootstrapping
Dit is een procedure die gebruikt wordt om de verdeling van statistieken te schatten, dat werkt zo:
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Uit de steekproefgegevens worden heel veel sub-steekproeven getrokken (default van PROCESS
is 5000)
In elke sub-steekproef wordt het indirecte effect berekend (X > M > Y)
In al deze steekproeven bereken je de grootte van het indirecte effect
Al die schattingen van het indirecte effect zie je op volgorde
Vervolgens kijk je wat uit de 95% middelste steekproeven is gekomen (default van PROCESS is 95
[α = .05], maar je kunt ook kiezen voor 90 [α = .10] en 99 [α = .01]
Bekijk of de waarde 0 wel of niet in het betrouwbaarheidsinterval ligt

De grootte van het indirecte effect kun je ook nog beoordelen door te kijken naar het effect wanneer het
deels (partially standardized indirect effect(s) of X on Y) of volledig gestandaardiseerd (completely
standardized indirect effect(s) of X on Y) is (wanneer X dichotoom is staat dat er niet bij).

Het voordeel van (deels) standaardiseren, is dat effecten over studies heen vergeleken kunnen worden.
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