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SAMENVATTING 

Bij het analyseren van covariantiestructuren worden relaties tussen 

meerdere verschijnselen (variabelen) onderzocht. De sterktes van die re

laties (onbekende parameters) kunnen met statistische methoden worden ge

schat. Voor dergelijke analyses worden theoretische modellen opgesteld, 

welke statistisch op basis van steekproefgegevens aan de werkelijkheid 

kunnen worden getoetst. Voor het schatten van onbekende modelparameters 

en hun bijbehorende standaardfouten, alsmede om te onderzoeken hoe groot 

de discrepantie is tussen het theoretische model en de steekproef

gegevens, worden vaak meest aannemelijke schattingsmethoden gebruikt. 

De analyse van covariantiestructuren met behulp van meest aannemelijke 

schattingsprocedures is met name ontwikkeld door K. G. JÖreskog. Voor 

gebruikers van deze methode van onderzoek is het bijbehorende reken

programma LISREL (lineaire structurele relaties) beschikbaar. 

De meest aannemelijke schattingsmethoden gaan onder meer uit van 

twee belangrijke vooronderstellingen: de omvang van de steekproef moet 

zeer groot zijn (asymptotische theorie) en de geobserveerde variabelen 

moeten een multivariaat normale verdeling hebben . In de onderhavige studie 

wordt de robuustheid van deze twee assumpties onderzocht . Dat wil zeggen 

dat het effect van deze assumptieschendingen op de statistische schattingen 

bestudeerd is en dat wordt nagegaan wat de consequenties van mogelijke 

effecten voor de gebruikers van LISREL zijn. Kortom, voor deze analyse

techniek wordt het effect van kleine steekproeven en het effect van niet

normaliteit onderzocht. Die robuustheidsvragen zijn van belang, omdat in 

de wetenschappelijke praktijk waar zulke analyses worden uitgevoerd (bij

voorbeeld in de sociale wetenschappen en in de economie), de omvang van 

de steekproeven vaak niet groot is, terwijl ook de verdeling van de ge

observeerde variabelen meestal niet op een multivariaat normale verdeling 

lijkt. 

Na een inleiding wordt in hoofdstuk 2 het algemene model voor co

variantiestructuur-analyse (LISREL) beschreven, terwijl daar bovendien bo

vengenoemde probleemstelling wordt uitgewerkt. 

Om een antwoord op beide onderzoeksvragen te krijgen zijn Monte Carlo 

procedures gebruikt: dat wil zeggen dat de praktijk van het steekproef 

trekken met behulp van een rekenmachine is nagebootst bij nauwkeurig ge

definiëerde schendingen van de statistische assumpties. In het geval van 
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kleine steekproeven wordt die simulatieprocedure beschreven in paragraaf 

3.1 en 3.2. Een nieuwe, vergelijkbare procedure in het geval van niet 

normaliteit wordt in hoofdstuk 6 geïntroduceerd. 

Ter evaluatie van de twee robuustheidsvragen worden de empirische, 

gesimuleerde steekproevenverdelingen der meest aannemelijke schattingen, 

zoals verkregen bij schending van assumpties, vergeleken met de theoretische 

steekproevenverdelingen, zoals die gelden wanneer wel aan die assumpties 

is voldaan. De criteria op basis waarvan die vergelijkingen worden uit

gevoerd en Ln termen waarvan de resultaten van het onderzoek zijn samen

gevat worden besproken in paragraaf 3.3. 

In hoofdstuk 5 worden vier empirische, sociaal wetenschappelijke 

studies beschreven, waaruit met name een indruk kan worden verkregen van 

de niet-normaliteit in de verdelingen van empirische verschijnselen. Mede 

op basis van dit soort gegevens is besloten de robuustheid van discrete 

en scheve verdelingen bij het gebruik van LISREL te onderzoeken . 

De resultaten betreffende het geval van kleine steekproeven (met 

een omvang van 25 tot 400) staan in hoofdstuk 4, die betreffende het 

geval van niet-normaliteit (discrete en scheve verdelingen) in hoofdstuk 7. 

In elk van deze twee hoofdstukken staan ook de theoretische modellen 

(covariantiestructuren) beschreven aan de hand waarvan de robuustheids

vragen zijn onderzocht. Met betrekking tot de resultaten wordt per model 

telkens een samenvatting gegeven, gevolgd door een presentatie van gede

tailleerde uitkomsten (zie de inhoudsopgave) . 

Zeer globaal tonen de resultaten aan dat LISREL zeker niet robuust 

is tegen het gebruik van een steekproefomvang die kleiner is dan 100. 

Aanbevolen wordt de steekproefgrootte niet kleiner dan 200 te nemen . Met 

betrekking tot niet-normaliteit wordt , gegeven een steekproefgrootte van 

400, globaal geconcludeerd dat LISREL robuust is tegen het gebruik van 

variabelen met discrete, symmetrische verdelingen, maar niet tegen dat 

van variabelen met discrete verdelingen die tamelijk scheef zijn. 

Enkele praktische overwegingen voor onderzoekers van covariantie

structuren zijn terug te vinden in de algemene samenvattingen (paragraaf 

4 . 5 en 7.5)en in hoofdstuk 8, waar enkele voor dit onderzoek minder 

centrale onderwerpen kort worden besproken. 
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