
Samenvatting

Het doel van dit proefschrift was de Minimum Rang Factor Analyse (MRFA)
empirisch te evalueren. MRFA is een methode van gemeenschappelijke Factor
Analyse die altijd legitieme schattingen van communaliteiten (tussen 0 en 1)
oplevert en die een Gramse gereduceerde covariantie-matrix met zich meebrengt.
MRFA levert ook een bepaling van de proportie van de gemeenschappelijke
variantie die onverklaard blijft na de extractie van r gemeenschappelijke factoren (de
“unexplained common variance” UCV).

Het grootste deel van het proefschrift bestaat uit de vergelijking van vijf
factoranalyse-methoden: MRFA, Minres Factor Analyse, Maximum Likelihood
Factor Analyse (MLFA) en twee recentelijk ontwikkelden zogenaamde directe
methoden. Het unieke kenmerk van de directe methoden is dat zij de gegevensmatrix
in plaats van een covariantie-matrix gebruiken, dus ze leveren direct factor-scores op
en produceren geen Heywood oplossingen.

Twee simulatie-onderzoeken zijn verricht. De gegevens voor het eerste
onderzoek waren op 15 werkelijke gegevens sets gebaseerd, terwijl de gegevens
voor het tweede onderzoek compleet kunstmatig waren.

De vijf methoden zijn vergeleken op drie groepen van criteria: terugvinden van
de populatie factor ladingen, de schatting van communaliteiten en de reproductie
van de populatie correlaties. MRFA produceerde zeer nauwkeurige schattingen van
ladingen, maar zijn schattingen van communaliteiten hadden een relatief hoge bias.
MRFA produceerde ook relatief veel zwakke Heywood oplossingen. Anderzijds,
produceerde MLFA relatief nauwkeurige schattingen van communaliteiten maar
minder nauwkeurige schattingen van ladingen. De prestatie van Minres was goed op
alle criteria. Een van de directe methoden (de zogenaamde korte directe methode)
was in algemeen net iets minder succesvol dan Minres, maar de prestatie van de
andere (de complete directe methode) was meestal niet voldoende. De verschillen
tussen de methoden waren vaak klein in vergelijking met de effecten van de
steekproefomvang en de gemiddelde communaliteit in de populatie.

Voorst beantwoorden we twee vragen die alleen MRFA betreffen. De eerste
vraag betreft de invloed van de standaardisatie van gegevens. In het algemeen maakt
het weinig verschil of een covariantie-matrix of een correlatie-matrix wordt
geanalyseerd. De keuze is alleen belangrijk als asymptotische uitdrukkingen
gebruikt worden. De tweede vraag betreft het bedrag van de UCV schattingen. Ze
hebben een positive bias, die kleiner wordt als de steekproefomvang, de gemiddelde
communaliteit en het aantal factoren groter worden. In sommige gevallen kan er
wellicht een bias-correctie worden uitgevoerd.

We sluiten het proefschrift af met een bespreking van praktische implicaties van
de bevindingen en met voorstellen voor toekomstig onderzoek.


