
3.1

Er is een verdeling in het psychologisch onderzoek tussen ‘experimentele’ psychologen, die 

technieken zoals ANOVA gebruiken om de verschillen in gemiddelden te onderzoeken, en 

psychologen die de gegevens analyseren door op regressie- of correlatie gebaseerde 

technieken te gebruiken. Beide technieken komen tot dezelfde conclusies maar dan op 

verschillende manieren.

3.2

Regressie kan, net zoals een t-test, gebruikt worden om data van een experiment over een 

categorisch verklarende variabele te analyseren. Zodra we iets beter kijken naar de 

uitkomsten van een regressie 

analyse in zo’n scenario is deze overeenkomst vrij duidelijk.
De data in zo’n experiment komt uit twee groepen, een onderzoeksgroep en een controle 
groep, waar de responsvariabele respectievelijk aanwezig of afwezig is. Het verschil in de 
waardes van de responsvariabele tussen de groepen is hier van belang (dit geeft namelijk 
het effect van verklarende variabele weer). De beta-coëfficiënt (ook wel helling genoemd) 
van de regressie analyse geeft dit verschil in waardes aan. De helling geeft dus het verschil 
tussen de groepen aan; voornamelijk het verschil in de gemiddeldes. (Ook: het intercept 
geeft het gemiddelde voor de controle groep).
Een regressie analyse geeft een output met een t-waarde en significantie. Deze waardes zijn
gelijk aan de t-waarde en p-waarde verkregen d.m.v. een t-test.

3.3
egressie kan ook data op dezelfde manier analyseren als een eenzijdige ANOVA. Deze 
analyse is wel iets meer ingewikkeld, omdat data voor een ANOVA minstens 3 groepen 
bevat, in plaats van 2. Deze groepen (die variaties van de verklarende variabele 
representeren) moeten dus geher-codeerd worden als een serie van variabelen om op de 
juiste manier in een regressie analyse geanalyseerd te worden. Twee manieren om dit te 
doen zijn als volgt:
Dummy coding: Een van de groepen (de controle groep) wordt hier ingesteld als de 
referentiegroep. Nieuwe dummy-variabelen worden gecreëerd om de conditie van de andere
groepen aan te geven. Dit 
betekent dat twee verklarende variabelen worden gecreëerd om lidmaatschap van de 
groepen (groep1 en groep2 bijvoorbeeld) aan te geven. Waardes van de controle groep 
worden aangegeven met een 0 in de dataset van beide verklarende variabelen. Waardes van
groep 1 corresponderen met een 1 in de groep1 variabele, en een 0 in de groep2 variabele. 
Andersom corresponderen waardes van groep 2 met een 0 in 
de groep1 variabele, en een 1 in de groep 2 variabele. (zie tabel 3.9).
Effect coding: Als er geen referentie groep is, wordt er gebruik gemaakt van effect coding. 
Sinds er geen referentiegroep is, is er geen groep waaraan een 0 waarde gegeven kan 
worden in alle verklarende variabelen. Dus lijkt het erop dat er een verklarende variabele 
gecreëerd moet worden voor elke groep (op dezelfde manier als in dummy coding). Maar dit 
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zou resulteren in een dataset waarin de hoeveelheid groepen en de hoeveelheid variabelen 
gelijk zijn, waardoor de regressie analyse niet correct zou werken. 

Om dit tegen te gaan wordt er willekeurig een groep uitgekozen waaraan een -1 waarde 
wordt gegeven in de andere verklarende variabelen (deze groep heeft dus geen eigen 
verklarende variabele). (zie tabel 3.13).
Na zo’n her-codering zal een regressie analyse dezelfde tabel produceren die normaal 
gecreëerd wordt door een ANOVA-test. Na het uitvoeren van een ANOVA worden er 
gebruikelijk nog zogenoemde ‘post-hoc’ tests uitgevoerd om de verschillen tussen de 
groepen beter te begrijpen. Iets vergelijkbaars kan in een regressie analyse gedaan worden 
door de beta-coëfficiënten (hellingen) van elke verklarende variabele te analyseren.
Dit geeft weer dat een regressie hetzelfde aan kan als een eenzijdige ANOVA. Dit is 
belangrijk om te weten omdat de regressie analyse in sommige omstandigheden beter werkt 
dan de ANOVA, zeker als het 
aankomt op het analyseren van veranderingen.
Echter, het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze form van testen niet 
gecorrigeerd is voor het maken van meerdere vergelijkingen. De kans op een type-1 fout, dat
de nul hypothese onterecht wordt afgewezen, neemt dus toe. Gelukkig zijn en correcties die 
hierop kunnen worden toegepast. De simpelste hiervan is de Bonferroni correctie, die 
uitgevoerd wordt door het originele significantie niveau te delen door de hoeveelheid 
vergelijkingen die er gemaakt zijn.
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