
INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN 

OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 11 

1. Een onderzoeker vraagt zich af of werknemers zich na de Kerstvakantie meer depressief voelen dan na 
de zomervakantie. Hij vraagt dezelfde 32 werknemers om zichzelf te beoordelen aan de hand van een 
7-punten Likert-schaal op 1 september en op 9 januari. Welke toets heeft de onderzoeker nodig om 
zijn hypothese te toetsen? De verzamelde gegevens staan in onderstaande tabel. Ga na of er een 
verschil is tussen beide meetmomenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In dit onderzoek is sprake van twee variabelen: meetmoment en depressiescore. We vragen ons af of het 
meetmoment (OV) een invloed heeft op de depressiescore (AV). Het meetmoment kunnen we 
beschouwen als een nominale variabele, terwijl de depressiescore een ordinale variabele is. Aangezien 
dezelfde deelnemers worden bevraagd op beide meetmomenten, hebben we te maken met afhankelijke 
steekproeven. Zodoende vinden we de Signed Rank toets als meest geschikte techniek voor deze analyse.  
De data dienen ingevoerd te worden in twee kolommen: september en januari. Per case krijgen we dus 
twee scores.  
Kies vervolgens Analyze > Nonparametric Tests > Legacy Dialogs > 2 related samples en vul het 
dialoogvenster aan als volgt: 

  
 

september januari  september januari 
7 2  5 7 
7 5  6 5 
6 4  3 3 
1 3  4 5 
5 7  2 4 
4 2  2 1 
2 4  6 7 
4 2  5 6 
6 5  5 5 
1 1  6 5 
1 4  6 4 
5 7  1 7 
6 6  5 1 
6 6  2 4 
4 5  5 5 
1 6  6 5 



 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

januari - september Negative Ranks 12a 12,50 150,00 

Positive Ranks 14b 14,36 201,00 

Ties 6c   

Total 32   

a. januari < september 

b. januari > september 

c. januari = september 
 

Test Statisticsa 

 januari - 

september 

Z -,659b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,510 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 
In de eerste outputtabel zien we dat de meeste mensen meer depressie ervaren  in januari dan in september 
(positive rank = 14). Maar anderzijds zijn er toch ook behoorlijk wat mensen die het omgekeerde verschil 
ervaren (negative rank = 12). Uit de tweede tabel leiden we af dat het verschil niet significant is (p = .51). Als we 
de medianen willen rapporteren hebben we het commando Analyze > Compare Means > Means nodig:  

 
Voeg onder Options nog de mediaan toe aan de gevraagde gegevens.  
 

Report 

 september januari 

N 32 32 

Std. Deviation 1,979 1,831 

Median 5,00 5,00 

 
 
 



We rapporteren dus: 

Om na te gaan of mensen meer depressie ervaren na de kerstvakantie dan na de zomervakantie, werd 
een Wilcoxon signed-rank toets uitgevoerd. Deze analyse toonde aan dat de deelnemers niet beduidend 
hoger scoren op de depressieschaal na de kerstvakantie (Mdn = 5) dan na de zomervakantie (Mdn = 5), z 
= -.66, p = .51, r = -.08. 

 
2. Een psychiater vraagt zich af in welke mate het medicijn Viagra een psychologisch effect zou kunnen 

hebben bij alleenstaande mannen tussen 40 en 50 jaar oud. De psychiater veronderstelt dat het 
mogelijk is dat de mannen na het nemen van viagra meer zelfvertrouwen hebben om contact te 
leggen met dames. Hij vraagt daarom aan 35 mannen om gedurende 1 maand elke dag 1 viagrapil te 
nemen. De mannen worden random toegewezen aan 3 condities: 1 placeboconditie, zonder 
werkzaam bestanddeel in de pil; 1 conditie met lage dosis viagra en 1 conditie met hoge dosis viagra. 
Hij vraagt de mannen op het einde van die maand om zichzelf een score te geven op een 10-punten 
Likert schaal, die weergeeft hoe succesvol ze waren in hun contacten met vrouwen. Ga na of er een 
effect is van de verschillende doses viagra op de scores die de mannen zichzelf toekennen. Je vindt de 
data in het bestand opdr_viagra.sav op de website. 

 
In dit onderzoek beschouwen we de variabele dosis Viagra als de onafhankelijke variabele met drie niveaus. 
Het zelfvertrouwen van de mannen bij contactname met vrouwen is de afhankelijke variabele, gemeten op 
ordinaal niveau. De drie categorieën van de onafhankelijke variabelen zijn random verdeeld en zijn 
onafhankelijk van elkaar. We opteren hier dus voor een Kruskal-Wallis toets. Kies Analyze > Nonparametric 
Tests > Legacy Dialogs > K independent samples en vul het dialoogvenster aan als volgt: 
 

  
 

Ranks 

 viagra N Mean Rank 

score placebo 11 10,73 

lage dosis 11 20,23 

hoge dosis 13 22,27 

Total 35  

 
 



Test Statisticsa,b 

 score 

Chi-Square 8,557 

df 2 

Asymp. Sig. ,014 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

viagra 

 
In de eerste outputtabel vinden we terug dat de deelnemers een hogere zelfevaluatie rapporteren bij een 
hogere dosis viagra. Uit de tweede tabel leiden we af dat zich hier ook een significant verschil voordoet. Om na 
te gaan tussen welke condities dit verschil zich afspeelt, kunnen we enkele Rank Sum toetsen uitvoeren: 
Analyze > Nonparametric Tests > Legacy dialogs > 2 independent samples. Definieer de groepen naargelang de 
condities die je wil vergelijken: 

  
 

Ranks 

 viagra N Mean Rank Sum of Ranks 

score 

placebo 11 8,50 93,50 

lage dosis 11 14,50 159,50 

Total 22   

 

 
Test Statisticsa 

 score 

Mann-Whitney U 27,500 

Wilcoxon W 93,500 

Z -2,203 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,028b 

a. Grouping Variable: viagra 



b. Not corrected for ties. 

 
 

Ranks 

 viagra N Mean Rank Sum of Ranks 

score 

placebo 11 8,23 90,50 

hoge dosis 13 16,12 209,50 

Total 24   

 
Test Statisticsa 

 score 

Mann-Whitney U 24,500 

Wilcoxon W 90,500 

Z -2,762 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,005b 

a. Grouping Variable: viagra 

b. Not corrected for ties. 

 
Ranks 

 viagra N Mean Rank Sum of Ranks 

score 

lage dosis 11 11,73 129,00 

hoge dosis 13 13,15 171,00 

Total 24   

 
Test Statisticsa 

 score 

Mann-Whitney U 63,000 

Wilcoxon W 129,000 

Z -,500 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,617 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,649b 

a. Grouping Variable: viagra 

b. Not corrected for ties. 

 
Voor deze toetsen dienen we een gecorrigeerd alfa-niveau te gebruiken, namelijk .05 / 3 = .017. Uit de output 
blijkt dat in dat geval enkel de hoge Viagra-conditie significant verschilt van de placebo-conditie. We kunnen 
dus rapporteren: 
 

Een Kruskal-Wallis toets werd uitgevoerd om het effect van een dosis Viagra op de het zelfvertrouwen bij 
contactname van mannen na te gaan. Dit effect bleek inderdaad significant, H = 8.56, p = .014. Bijkomend 



werden alle condities onderling vergeleken door middel van een Wilcoxon rank-sum toets, waarbij een 
gecorrigeerd significantieniveau van α = .017 werd gehanteerd. Hieruit bleek dat er enkel een significant 
verschil was tussen de conditie met hoge dosis Viagra (mean rank = 16.12) en de placeboconditie (mean 
rank = 8.23, Ws = 90.5, z = -2.76, p = .006, r = -.56). Het verschil tussen de conditie met lage dosis Viagra 
(mean rank = 14.5) en de placeboconditie (mean rank = 8.5, Ws = 93.5, z = -2.2, p = .028, r = -.47) noch het 
verschil tussen de hoge Viagra-conditie (mean rank = 13.15) en de lage Viagra-conditie (mean rank = 11.73, 
Ws = 129, z = -.5, p = .62, r = -.10) waren significant.  

 
 

3. We onderzoeken in navolging van Bandura of het observeren van een model invloed heeft op het 
agressief gedrag. Een aantal kinderen werd aselect verdeeld in twee groepen. In de experimentele 
groep observeerden de kinderen een agressief model, terwijl de kinderen in de controlegroep een 
niet-agressief model observeerden.  
Je vindt de testresultaten van de deelnemers in onderstaande tabel. Deze scores zijn de uitslagen voor 
een test die agressie meet. Hoe hoger de score, hoe meer agressie een kind vertoont. Deze score is 
minimum 0 en maximum 100. Ga na of het observeren van het model een invloed had op het gedrag 
van de deelnemende kinderen. 

Experim. 47 82 85 76 57 86 56 87 48 67 92 62 87 65 83 72 89 88 67 72 
Controle 68 93 75 53 91 86 63 84 84 59 69 80 59 87 67 74 80 78 70 85 

In dit onderzoek hebben we te maken met één onafhankelijke variabele (gedrag model) op nominaal niveau en 
één afhankelijke variabele (agressiviteit deelnemer) op intervalniveau. De OV onderscheidt twee categorieën 
die onafhankelijk van elkaar zijn samengesteld. Om na te gaan of de AV normaal verdeeld is in de populaties, 
kunnen we een test voor normaliteit uitvoeren via Analyze > Descriptive Statistics > Explore: 

  

 
Tests of Normality 

 conditie Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

agressie 
controle ,128 20 ,200* ,964 20 ,619 

experimentele ,177 20 ,099 ,919 20 ,094 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 



De tests geven aan dat we mogen aannemen dat de variabele normaal verdeeld is in de populatie. We kunnen 
daarom een parametrische toets uitvoeren, in dit geval een indepentent samples t-test.  

Kies daartoe Analyze > Compare Means > Independent samples T-test en vul het dialoogvenster aan als volgt: 

 

 
Group Statistics 

 conditie N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

agressie 
controle 20 75,25 11,424 2,555 

experimentele 20 73,40 14,214 3,178 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

agressie 
Equal 
variances 
assumed 

1,578 ,217 ,454 38 ,653 1,850 4,078 -6,405 10,105 

Equal 
variances not 
assumed 

  
,454 36,320 ,653 1,850 4,078 -6,417 10,117 

De Levene’s test blijkt niet significant, dus we interpreteren de eerste rij van de resultatentabel en stellen vast 
dat er geen significant verschil is tussen beide condities. We rapporteren dus: 

Om na te gaan of kinderen zich na het bekijken van een agressief model zelf ook agressiever gedragen 
dan na het bekijken van een niet-agressief model, werd een independent samples t-test uitgevoerd. 
Gemiddeld gebrdoegen de kinderen zich iets agressiever in de controleconditie (M = 75.25, SD = 11.42) 
dan in de experimentele conditie (M = 73.40, SD = 14.21). Dit effect was echter niet significant op 
niveau α = .05,  t(38) = .45, p = .65, r = .07.  Dit onderzoek levert dus geen evidentie voor de 
veronderstelling dat kinderen zich agressiever zouden gedragen na het bekijken van een agressief 
model dan na het bekijken van een niet-agressief model. 



4. Om na te gaan of de gemiddelde maandtemperatuur tijdens de zomermaanden een verband heeft 
met het aantal verkochte zwembaden, noteert een verkoper voor een aantal maanden zowel de 
gemiddelde temperatuur als het aantal verkochte zwembaden per filiaal. Ga na of er een verband is 
tussen de gemiddelde maandtemperatuur en het totaal aantal verkochte zwembaden van alle filialen 
samen.  
Je vindt de verzamelde data in het bestand opdr_temp&zwembaden.sav. Bereken de nodige 
variabelen en ga na of er een relatie is tussen de gemiddelde maandtemperatuur en het totaal aantal 
verkochte zwembaden. 

In de datafile vinden we gegevens terug over drie filialen. De bedoeling is dat we analyse uitvoeren voor alle 
filialen samen, dus we zullen hier eerst de data van de drie filialen moeten samentellen. Dat doen we met 
behulp van Transform > Compute: 

 

Zodoende krijgen we een nieuwe variabele die het totaal aantal verkochte zwembaden representeert en 
gemeten is op intervalniveau. We willen nu weten of er een verband is tussen deze variabele en de gemeten 
temperatuur. Aangezien beide variabelen gemeten zijn op intervalniveau en het aantal cases > 30, kunnen we 
hier gebruik maken van een Pearson correlatie. Kies daarvoor Analyze > Correlate > Bivariate: 

 

 

 

 

 



Correlations 

 temperatuur totaal_zwemb 

temperatuur Pearson Correlation 1 ,589** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 45 45 

totaal_zwemb Pearson Correlation ,589** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 45 45 

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

 
De output leert ons dat er een correlatie tussen beide variabelen is van .59 en dat deze significant is. We 
rapporteren dus: 

Om na te gaan of er een significant verband is tussen de gemiddelde maandtemperatuur en het totaal 
aantal verkochte zwembaden, werd een Pearson correlatie berekend. Hieruit bleek dat er inderdaad een 
positieve, significante relatie bestaat tussen beide variabelen, r = .59, p < .001. We kunnen dus 
concluderen dat er meer zwembaden werden verkocht naarmate de temperatuur hoger was.  
 

5. Een onderzoeker vraagt zich af of milieubesef bij consumenten is toegenomen sinds zowel de industrie 
als de politiek meer aandacht toont voor ecologische problemen. Hij zoekt een aantal mensen op die 
twee jaar geleden in functie van een ander onderzoek een vragenlijst rond milieubesef invulden. Hij 
laat de mensen opnieuw deze vragenlijst invullen en vergelijkt hun scores (zie tabel). De scores 
worden op intervalniveau gemeten en zijn niet normaal verdeeld in populatie. Een hogere score 
betekent meer milieubesef. Ga na of het milieubesef is toegenomen. 

2008 46 40 25 19 63 70 80 33 75 17 50 37 33 13 13 14 30 14 15 11 

2011 40 73 35 77 94 50 76 37 90 51 31 26 54 39 20 92 43 92 37 57 

Aangezien we in dit onderzoek verschillende metingen hebben uitgevoerd bij dezelfde mensen, zullen we deze 
gegevens in twee variabelen invoeren. Per case dienen we dus twee waarden te noteren: 

 

Aan dit onderzoek namen slechts 20 mensen deel en bovendien weten we dat de variabele milieubesef niet 
normaal verdeeld is in de populatie. We kunnen dus geen parametrische toets uitvoeren. Verder hebben we te 
maken met twee variabelen: meetmoment en milieubesef, waarbij we meetmoment beschouwen als de 
onafhankelijke variabele. Aangezien de steekproeven afhankelijk van elkaar zijn samengesteld, komen we 
terecht bij de Signed Rank toets als mogelijke techniek. Kies hiervoor Analyze > Nonparametric Tests > Legacy 
Dialogs > 2 related samples.  



 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

m2011 - m2008 Negative Ranks 5a 5,90 29,50 

Positive Ranks 15b 12,03 180,50 

Ties 0c   

Total 20   

a. m2011 < m2008 

b. m2011 > m2008 

c. m2011 = m2008 

 
Test Statisticsa 

 m2011 - m2008 

Z -2,819b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

De eerste outputtabel geeft aan dat er meer positive ranks zijn, wat duidt op meer milieubesef in 2011 dan in 
2008. De tweede tabel geeft aan dat dit verschil ook significant is want p = .005.  

De medianen kunnen gevonden worden via het commando Compare Means > Means .  

 
Report 

 m2008 m2011 

N 20 20 

Std. Deviation 22,41686 24,15324 

Median 31,5000 50,5000 

 



We kunnen vervolgens rapporteren: 

Om de hypothese te onderzoeken dat het milieubesef is toegenomen tussen 2008 en 2011 werd een 
Wilcoxon signed-rank toets uitgevoerd. Deze analyse toonde aan dat het milieubesef inderdaad hoger was 
in 2011 (Mdn = 50.5) dan in 2008 (Mdn = 30.5), z = -2.82, p = .005, r = -.45.  

 

6. Een clb-medewerker wil nagaan of de instapleeftijd van kleuters een invloed heeft op de latere 
schoolrijpheid om naar het eerste leerjaar te kunnen overgaan. Ze noteert van 45 kinderen de score 
op een schoolrijpheidstest en de instapleeftijd waarop de kinderen voor het eerst naar de kleuterklas 
gingen (2.5, 3 of 3.5 jaar). De scores op de schoolrijpheidstest zijn normaal verdeeld. Ga na of de 
instapleeftijd een invloed heeft op de schoolrijpheid.  

Schoolrijpheid bij 
instap 2.5j  

Schoolrijpheid bij 
instap 3j  

Schoolrijpheid bij 
instap 3.5j  

41 
31 
36 
25 
39 
44 
36 
42 
21 
54 
59 
27 
37 
18 
40 

28 
51 
16 
42 
18 
11 
42 
35 
38 
18 
54 
45 
38 
37 
24 

6 
4 

30 
0 
8 

13 
21 
16 
4 

47 
38 
19 
2 

33 
22 

(Om een alternatief SPSS-commando te illustreren voor de one way ANOVA werd deze opgave uitgevoerd met 
commando Analyse > General linear model > Univariate in plaats van met Analyze > Compare Means > One 
way ANOVA.) 

We detecteren 2 variabelen in deze opdracht: instapleeftijd heeft 3 niveaus en kan beschouwd worden als een 
ordinale variabele die in dit onderzoek als OV fungeert. Schoolrijpheid is de AV en van intervalniveau.  

Aangezien de data zijn verzameld in onafhankelijke steekproeven, dienen ze onder elkaar worden ingevoerd in 
de dataview: 



 

We vragen ons nu af of er een invloed is van de ordinale OV op de interval AV. De OV bevat gegevens over 3 
populaties waaruit onafhankelijke steekproeven zijn getrokken. Zodoende komen we terecht bij de one way 
ANOVA als meest geschikte analysemethode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In de tabel met beschrijvende statistieken zien we aan de gemiddelden dat de eerste twee categorieën vrij 
dicht tegen elkaar liggen, maar dat instapleeftijd 3.5 jaar een pak lager scoort op de schoolrijpheidstest. 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Schoolrijpheid   
Instapleeftijd Mean Std. Deviation N 

2.5 jaar 36,67 11,255 15 

3 jaar 33,13 13,282 15 

3.5 jaar 17,53 14,337 15 

Total 29,11 15,248 45 

 

De Levene’s test geeft aan dat de varianties tussen de groepen voldoende gelijk zijn.: 
 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:   Schoolrijpheid   
F df1 df2 Sig. 

,915 2 42 ,408 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Instapleeftijd 

 

De ANOVA-tabel geeft vervolgens aan dat er inderdaad een significant effect is van instapleeftijd: 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Schoolrijpheid   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3109,644a 2 1554,822 9,171 ,000 

Intercept 38135,556 1 38135,556 224,932 ,000 

Instapleeftijd 3109,644 2 1554,822 9,171 ,000 

Error 7120,800 42 169,543   
Total 48366,000 45    
Corrected Total 10230,444 44    

a. R Squared = ,304 (Adjusted R Squared = ,271) 

 

Om na te gaan waar dit effect zich precies voordoet, bekijken we nog de post-hoc tabel: 
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Schoolrijpheid   



Bonferroni   

(I) Instapleeftijd (J) Instapleeftijd 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

2.5 jaar 3 jaar 3,53 4,755 1,000 -8,32 15,39 

3.5 jaar 19,13* 4,755 ,001 7,28 30,99 

3 jaar 2.5 jaar -3,53 4,755 1,000 -15,39 8,32 

3.5 jaar 15,60* 4,755 ,006 3,74 27,46 

3.5 jaar 2.5 jaar -19,13* 4,755 ,001 -30,99 -7,28 

3 jaar -15,60* 4,755 ,006 -27,46 -3,74 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 169,543. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

Hieruit blijkt dat instapleeftijd 3.5 verschilt van de andere twee instapleeftijden, maar dat 2.5 en 3 jaar niet van 
elkaar verschillen. De grafiek geeft dat ook weer: 

 

Rapportering: 

Het effect van instapleeftijd op schoolrijpheid werd nagegaan aan de hand van een one way ANOVA met 
instapleeftijd als onafhankelijke en schoolrijpheid als afhankelijke variabele. Er bleek een significant effect te 
zijn van instapleeftijd, F(2, 42) = 9.17), p < .001, r = .55). Kleuters die instapten op leeftijd 3.5 jaar scoorden 
lager (M = 17.53, SD = 14.33) dan kleuters die instapten op leeftijd 2.5 (M = 36.67, SD = 11.26, p = .001) en 
kleuters die instapten op leeftijd 3 jaar (M = 33.13, SD = 13.28, p = .006).  

 
7. Een sportfysioloog vraagt zich af of lange-afstandslopers meer gebaat zijn bij energiedrank of 

energierepen tijdens een wedstrijd. Hij zet een onderzoek op met 80 lange-afstandslopers van 
hetzelfde niveau. Hij verdeelt de lopers in vier condities: de lopers in de eerste conditie krijgen tijdens 
de wedstrijd geen energiedrank, noch energierepen. De lopers in de tweede conditie krijgen enkel 
energiedrank terwijl de lopers in de derde conditie enkel energierepen krijgen. In de vierde conditie 
ten slotte, krijgen de lopers zowel energiedrank als energierepen tijdens de wedstrijd. De wedstrijd 
zelf bestaat uit het lopen van een halve marathon. De tijden van alle lopers wordt geregistreerd in 
aantal minuten. Je vindt de resultaten van alle lopers in het bestand opdr_energie.sav op de website. 



Ga na welk middel het beste effect heeft op het lopen. Met andere woorden: wat kan je de lange-
afstandslopers aanraden? 

We hebben in dit onderzoek te maken met twee onafhankelijke variabelen op nominaal niveau: energiedrank 
en energiereep. De afhankelijke variabele is de tijd in minuten, gemeten op intervalniveau. Het is duidelijk dat 
de verschillende condities telkens verschillende sporters bevatten, dus er is sprake van onafhankelijke 
steekproeven. De enige optie om dit te analyseren is bijgevolg de n-way ANOVA, in dit geval een 2-way ANOVA. 

Open daartoe de datafile en klik op Analyze > General Linear Model > Univariate. Vul de nodige gegevens in.  

 
 

Merk op dat we geen post hoc-commando geven: beide 
onafhankelijke variabelen hebben immers slechts 2 
niveaus, dus post hoc heeft in dit venster geen zin. We 
kunnen na het bekijken van de ANOVA-resultaten 
evenwel nog opteren voor het opvragen van de 
interactie-effecten via syntax. 

 

 

 

 

 

In de output zien we in de tabel met beschrijvende gegevens dat de sporters sneller hebben gelopen (dus een 
lagere tijd!) wanneer ze zowel energierepen als energiedrank hebben ingenomen. De andere tijden liggen vrij 
dicht tegen elkaar. 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   n minuten halve marathon   
reep drank Mean Std. Deviation N 



nee nee 92,30 8,163 20 

ja 94,70 7,420 20 

Total 93,50 7,795 40 

ja nee 93,55 6,763 20 

ja 88,20 7,613 20 

Total 90,87 7,606 40 

Total nee 92,93 7,426 40 

ja 91,45 8,118 40 

Total 92,19 7,766 80 

 
De Levene’s test geeft aan dat de varianties gelijklopend zijn en dat we dus de ANOVA verder kunnen 
interpreteren. In de ANOVA-tabel zelf zien we dat er één significantie is, namelijk voor het interactie-effect: 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   n minuten halve marathon   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 481,637a 3 160,546 2,849 ,043 

Intercept 679882,813 1 679882,813 12065,497 ,000 

reep 137,813 1 137,813 2,446 ,122 

drank 43,513 1 43,513 ,772 ,382 

reep * drank 300,313 1 300,313 5,329 ,024 

Error 4282,550 76 56,349   
Total 684647,000 80    
Corrected Total 4764,187 79    

a. R Squared = ,101 (Adjusted R Squared = ,066) 

 
We zagen inderdaad aan de gemiddelden dat het effect van de onafhankelijke variabelen zich anders voordoet 
naargelang het niveau van de andere onafhankelijke variabele, maar de opgevraagde plot maakt dat nog 
makkelijker duidelijk: 



 
 
We kunnen ons nu weliswaar nog verder afvragen tussen welke groepen het verschil zich specifiek 
manifesteert. Die informatie krijgen we niet via de grafische interface van SPSS (de commandovenstertjes dus), 
maar wel via een stukje syntax. Merk op dat we hier meteen twee emmeans-commando’s geven om alle 
mogelijke combinaties te vergelijken: 

GLM tijd by reep drank 

/emmeans = tables(drank*reep)compare(reep) 

/emmeans = tables(drank*reep)compare(drank). 

Dit genereert een aantal bijkomende tabellen, waarbij we op zoek gaan naar de tabellen “pairwise 
comparisons”. Daarin vinden we terug dat er binnen de condities mét energiedrank een verschil is tussen de 
conditie met en zonder energiereep (de groene lijn in bovenstaande plot), en dat er binnen de condities met 
energiereep een verschil is tussen de condities met en zonder energiedrank (de datapunten aan de rechterkant 
in bovenstaande plot).  

 
Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   n minuten halve marathon   

drank (I) reep (J) reep 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

nee nee ja -1,250 2,374 ,600 -5,978 3,478 

ja nee 1,250 2,374 ,600 -3,478 5,978 

ja nee ja 6,500* 2,374 ,008 1,772 11,228 

ja nee -6,500* 2,374 ,008 -11,228 -1,772 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,050 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 
 



Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   n minuten halve marathon   

reep (I) drank (J) drank 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

nee nee ja -2,400 2,374 ,315 -7,128 2,328 

ja nee 2,400 2,374 ,315 -2,328 7,128 

ja nee ja 5,350* 2,374 ,027 ,622 10,078 

ja nee -5,350* 2,374 ,027 -10,078 -,622 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,050 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 
Met alle bovenstaande informatie kunnen we een vlotte rapportering formuleren als volgt: 

Om het effect van energiedrank en energierepen na te gaan op loopprestatie werd een 2 (energiedrank) X 
2 (energiereep) ANOVA uitgevoerd met benodigde tijd voor de halve marathon als afhankelijke variabele. 
Hieruit bleek dat er geen significante hoofdeffecten waren voor energiedrank (F(1,76) = .77, r = .10, p = 
.38) en energiereep (F(1,76) = 2.45, r = .17, p = .12). Er was wel een interactie-effect tussen energiereep en 
energiedrank (F(1,76)= 5.33, r = .25, p = .024). Uit post hoc tests bleek dat een gunstig effect van energie-
inname zich slechts voordoet wanneer in beide vormen van energie-inname wordt voorzien. De sporters 
liepen namelijk sneller wanneer ze zowel energiedrank als energierepen hadden ingenomen (M = 88.20, 
SD = 7.61) dan wanneer ze enkel energiedrank hadden ingenomen (M = 94.70, SD = 7.42, p = .008) of enkel 
energierepen hadden ingenomen (M = 93.55, SD = 6.76, p = .027). 

 

8. Uit ScienceDaily.com (26 oktober, 2011):  
 
“Why do we think that men are funnier than women? Because they are! And men are particularly 
responsive to other men's humor. Women, however, find men funnier because they mistakenly 
attribute funny things to men. Laura Mickes and her team (Mickes et al, 2011), from the University of 
California, and Robert Mankoff from The New Yorker, explore the reasons behind the stereotype that 
men are funnier than women and find scientific proof to support it. Their work appears online in 
Psychonomic Bulletin & Review, published by Springer.  
Both men and women seem to believe that men are funnier than women. Why? One theory is that men 
use humor to impress potential partners. Women often say they prefer a man who makes them laugh 
and men prefer women who laugh at their jokes. Mickes and team wanted to find out if there was 
some substance behind the stereotype i.e. are men actually funnier than women or are they simply 
perceived as such? In the first of two studies, men and women were asked to write funny captions to 
accompany cartoon images from The New Yorker. The researchers then asked a group of raters to 
evaluate how funny the captions were, without knowing whether they were written by a man or a 
woman. Both male and female raters judged captions written by men to be funnier. Males showed an 
even stronger preference for captions written by males, indicating a uniquely strong appreciation of 
male humor by male raters.” 
 
We repliceren dit onderzoek om na te gaan of we dezelfde conclusies kunnen trekken in een 
Nederlandstalige context. In het bestand opdr_genderandhumor1.sav vind je de data van dit 
replicatieonderzoek. Welke conclusies kan je trekken uit deze resultaten?  



Deze opgave is iets uitdagender dan de gemiddelde oefening in het boek. Als je de opgave aandachtig leest, 
dan haal je twee onafhankelijke variabelen uit de tekst: geslacht van de rater (diegene die beoordeelt) en 
geslacht van de bron (diegene die de tekst schreef).  De afhankelijke variabele is de gepercipieerde 
“grappigheid” van de bron door de rater. In de datafile zelf zie je dat de afhankelijke variabele op scale niveau 
werd ingevoerd. Merk op dat er reeds een totaalscore werd berekend voor mannen en vrouwen. Het is dan 
ook met deze variabelen dat je zal moeten verder werken.  
Aangezien beide OV’s nominaal zijn komt een ANOVA in het vizier. Maar: 1 van beide OV’s is een within 
subjects variabele, of anders gezegd: de steekproeven zijn niet onafhankelijk getrokken mbt deze variabele. De 
deelnemers beoordelen immers zowel teksten van vrouwen als van mannen. Dus elke deelnemer wordt op 
meerdere “momenten” gemeten. Mbt de andere OV zijn de steekproeven wél onafhankelijk van elkaar 
getrokken (de deelnemende mannen zijn onafhankelijk van de deelnemende vrouwen). Dat brengt ons bij een 
mixed design ANOVA, waarbij we een “gewone” ANOVA mengen met een repeated measures ANOVA. De 
analyse loopt dan via Analyze > General Linear Model > Repeated measures.  

 

 

 



Zoals je merkt kan je in het dialoogvenster repeated measures zowel de within als between subjects variabelen 
invoeren. We vragen ook een plot en de beschrijvende gegevens mee op.  

Op basis van de tabel met beschrijvende gegevens krijgen we een eerste indruk van de resultaten: 

Descriptive Statistics 
 geslacht rater Mean Std. Deviation N 

mantot 1 79,2307 3,27616 32 

2 80,8909 3,97282 32 

Total 80,0608 3,70780 64 

vrouwtot 1 72,5172 3,22189 32 

2 73,1492 3,26590 32 

Total 72,8332 3,23385 64 

 
We stellen vast dat de teksten geschreven door mannen gemiddeld hoger worden gescoord dan de teksten 
geschreven door vrouwen. Tussen mannen en vrouwen als beoordelaar (geslacht rater) is er minder verschil. 
De verdere analyse moet uitwijzen of deze verschillen al dan niet significant zijn.  

De Mauchly’s test is in dit geval overbodig, aangezien er slechts twee niveaus zijn binnen de within subjects 
variabele. In de tabel Test of Within Subjects Effects vinden we dat de variabele BronGeslacht een significant 
effect heeft op de gepercipieerde “grappigheid”. Het interactie-effect tussen geslacht van de bron en geslacht 
van de rater is niet significant. Verderop zien we ook in de tabel Tests of Between Subjects Effects dat het 
effect van geslacht van de rater net niet significant is (p =  .061) 

 

Dat deze resultaten onze verwachtingen op basis van het eerdere onderzoek inderdaad min of meer 
bevestigen, zie je ook nog eens in de plot: 



 
 
Rapporteren loopt gelijk aan de rapportering bij de two-way ANOVA: 

Om na te gaan of er een effect is van het geslacht van de beoordelaar en het geslacht van de bron op de 
gepercipieerde grappigheid, werd een 2 (geslacht beoordelaar) X 2 (geslacht bron) repeated measures 
ANOVA uitgevoerd. Deze analyse wees uit dat er een significant effect was van het geslacht van de bron op 
de gepercipieerde grappigheid (F(1, 62) = 136.92, p < .001, r = .69). De teksten van mannen werden hoger 
gescoord (M = 80.06, SD = 3.71) dan de teksten van vrouwen (M = 72.83, SD = 3.23). Er was een marginaal 
significant effect van het geslacht van de beoordelaar (F(1,62) = 3.63, p = .06, r = .06). Het interactie-effect 
tussen geslacht van de bron en geslacht van de beoordelaar was niet significant (F(1, 62) = .69, p = .41, r = 
.01).  

 

9. De studie uit vraag 8 bevatte nog een tweede deel, waarin werd nagegaan welke cartoons best 
werden onthouden: 
 
“In the second study, men and women were shown the funniest and least funny captions from the first 
experiment and were told whether it was written by a man or a woman. On a memory test, they were 
asked to remember whether a man or a woman had written the funny captions. Overall, funny 
captions were remembered better, and the funnier the caption the more likely the raters were to 
remember the gender of their author. Interestingly, there was also a humor-based recall bias: 
individuals of both genders tended to misattribute humorous captions to male writers and the non-
humorous captions to female writers.” 
 
Ook dit stuk van de studie repliceren we. We bieden de meest grappige en minst grappige bijschriften 
opnieuw aan, waarbij we telkens vermelden of ze door een man of een vrouw geschreven werden. De 
deelnemers worden gevraagd om te onthouden wat het geslacht is van de schrijver van het bijschrift. 
We willen te weten komen of de grappigheid en het geslacht van de schrijvers van de bijschriften een 
effect hebben op het onthouden van het geslacht van de schrijver. De data staan in het bestand 
opdr_genderandhumor2.sav. Welke conclusies kan je trekken over de onderzoeksvraag in onze eigen 
replicatie? 



Ook deze opgave gaat net iets verder en is bedoeld voor de statistische meerwaardezoeker.  

We vragen ons hier af wat het effect is van twee nominale onafhankelijke variabelen (geslacht van de bron en 
grappigheid van de tekst) op een interval afhankelijke variabele. Dat laatste zie je niet in de opgave, maar wel 
in de datafile. Daar zie je vier totaalvariabelen die de correcte herinnering weergeven van de verschillende 
mogelijke bronteksten.  

Aangezien beide onafhankelijke variabelen within subjects variabelen zijn (de steekproeven zijn afhankelijk van 
elkaar; ofwel: het gaat om herhaalde metingen) zullen we te maken krijgen met een repeated measures 
ANOVA.  

Deze kan je uitvoeren via Analyze > General Linear Model > Repeated Measures. In het eerste venster dienen 
we vervolgens twee within subjects variabelen in te voeren, net zoals we eerder één variabele invoerden: 

 

 

 



In het volgende venster dienen we even goed op te letten: daar wordt verwacht dat we de combinatie van 
onze onafhankelijke variabelen in de juiste volgorde invoeren. Bovenaan zie je tussen haakjes staan op welke 
manier we de OV’s in het vorige venster hebben ingevoerd. In het witte veld rechts staat dan (1, 1), (1, 2) etc. 
Deze cijfers verwijzen naar de niveaus van de respectievelijke OV’s. Aangezien onze eerste variabele  
“BronGeslacht” is, dienen we eerst niveau “1” van deze variabele in te voeren, in combinatie met niveau “1” 
van de variabele “Grappigheid”. De variabele “ManGrappig” stemt overeen met deze combinatie en hoort dus 
op deze eerste rij (1,1) thuis. Zo doen we dat ook voor de andere drie rijen. 

Aangevuld met de nodige plot en enkele opties geeft dat volgende output: 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Herinnering grappige 

teksten mannen 
7,91 1,336 68 

Herinnering niet grappige 

teksten mannen 
5,68 1,425 68 

Herinnering grappige 

teksten vrouwen 
6,97 1,501 68 

Herinnering niet grappige 

teksten vrouwen 
6,42 1,116 68 

De tabel met gemiddelden geeft alvast aan dat de grappige teksten inderdaad beter werden herinnerd, voor 
zover ze van mannen afkomstig waren. Teksten die niet overeen stemmen met het stereotype (bv mannen – 
niet grappig) werden minder goed herinnerd.  

 



De ANOVA-tabel geeft aan dat er twee significante effecten zijn: een hoofdeffect van grappigheid en een 
interactie-effect tussen beide OV’s.  

 
We rapporteren: 

Om na te gaan of er een effect was van Geslacht van de bron en Grappigheid op de correcte 
herinnering van het geslacht van de schrijver werd een 2 (Geslacht van bron) X 2 (Grappigheid) ANOVA 
uitgevoerd. Deze analyse wees uit dat er geen significant effect was van het geslacht van de bron (F(1, 
67) = .33, p = .57, r = .005). Er was wel een hoofdeffect van Grappigheid (F(1, 67) = 64.62, p < .001, r = 
.49). De auteurs van de grappige teksten werden beter herinnerd (M = 7.44, SD = .13) dan de auteurs 
van de niet-grappige teksten (M = 6.05, SD = .10). Daarnaast was er ook een interactie-effect tussen 
beide onafhankelijke variabelen (F(1, 67) = 26.42, p < .001, r = .28). Het effect van Grappigheid deed 
zich sterker voor bij de teksten van mannelijke auteurs dan bij de teksten van vrouwelijke auteurs.  
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