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Bevezetés

A pszichológiában számos olyan jelenség van, amelyet nem tudunk közvetlenül mér-

ni, vagy azért, mert a jelenséget nehéz számszer¶síteni - ilyen például a munkahellyel

való elégedettség - vagy azért, mert valamilyen jöv®ben bekövetkez® dologra utal -

ilyen például egy gyerek várható iskolai teljesítménye. Hogyan mérhetjük mégis eze-

ket a jelenségeket? Miként tárjuk fel a változók közötti kapcsolatot, azaz mit®l függ

az elégedettség/teljesítmény? Mindezek alapján ideális esetben el®rejelzést tudunk

adni ismert háttérváltozók esetesén a vizsgált mennyiségre, ami nemcsak a pszicho-

lógia, hanem általában a tudománynak az egyik célja.

Csoportosított adatok hierarchikus szintekre való osztása egy általánosságban

el®forduló jelenség. Többek között az oktatási szektorban is ezt használják, ahol

az adatok gyakran a tanuló, az osztály és az iskola szintjeire oszthatóak. Ismételt

méréses kutatásnál, a más id®pontokban és más kondíciók között gy¶jtött adatot

minden résztvev® alanynál magához vetve mérjük. Hierarchikus adatok elemzésére

különböz® statisztikai módszereket használunk, ezek közül az egyik a Hierarchikus

Lineáris Modellezés (HLM).

Ez a fajta modellezés egy komplexebb formája az egyszer¶ lineáris regressziónak.

Itt kihasználjuk, hogy a magyarázó változók (vagy más néven független változók)

különböz® hierarchikus szinteken helyezkednek el. Ugyanazon személyekt®l adatokat

gy¶jtenek a magyarázó változóra, majd a célváltozóra vonatkozóan is. A magyarázó

változó az a változó vagy változók - általában több van bel®lük -, amelyek alapján

a becslést végezzük, míg a célváltozó az a változó, amelyet becsülni szeretnénk.
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Szakdolgozatom 1. fejezetében a lineáris regresszióról esik szó, mely a további

fejezetek könnyebb megértését szolgálja. A 2. fejezet részletesebb betekintést nyújt

a hierarchikus lineáris modellekbe, ahol tisztázzuk ezek célját és el®nyeit, kitérünk

a matematikai háttérre is, majd néhány egyszer¶ példát mutatunk rá. Végül a 3.

fejezetben valós szociológiai felmérés adatait használva bemutatom a módszerek

gyakorlati alkalmazását.
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1. fejezet

Lineáris regresszió

E fejezet f®ként az [1]-es és [2]-es forrásokra épül.

A statisztikai eszközök között a lineáris regresszió egy olyan paraméteres reg-

ressziós modell, mely feltételezi a magyarázó- (X) és a a célváltozó (Y ) közti (pa-

ramétereiben) lineáris kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy lineáris regresszió becslése

során a mintavételi adatok pontfelh®jére igyekszünk egyenest illeszteni.

1.0.1. De�níció. Lineáris modell: Yi = aXi + b + εi ahol Xi a magyarázó vál-

tozó értéke, εi független azonos eloszlású hiba, általában feltesszük, hogy normális

eloszlású. a, b a becsülend® együtthatók.

1.1. ábra. Lineáris regresszió

6



1.0.2. Állítás. Együtthatók becslése egy magyarázó változó esetén:

â =

n∑
i=1

(xi−x̄)(yi−ȳ)

n∑
i=1

(xi−x̄)2
, b̂ = ȳ − âx̄

1.0.3. De�níció. Általánosított lineáris modell:

Akár több magyarázó változót is bevonhatunk a modellbe. Ekkor a következ®

egyenletet kapjuk:

Y = Xβ + ε

ahol Y, ε n hosszú vektorok X n× k-as mátrix (ismert értékekb®l), β pedig k hosszú

(ismeretlen) paramétervektor és E(Y ) = Xβ

A legegyszer¶bb becslési módszer a közönséges legkisebb négyzetes (ordinary

least squares, OLS) becslés, amikor az úgynevezett reziduális négyzetösszeget sze-

retnénk minimalizálni. Ebben az esetben az együtthatók becslése:

β̂ = (X ′X)−1X ′Y

1.0.4. Állítás. Az OLS becslés torzítatlan és konzisztens, ha a hiba ε véges szórású

és korrelálatlan a magyarázó változókkal.

1.0.5. Állítás. Ha ε normális eloszlású, akkor az OLS becslés egyúttal maximum

likelihood becslés is.

A lineáris regresszió alkalmazásának egyik feltétele a meg�gyelések függetlensé-

ge. Gyakran a kutatásokban, felmérésekben a mintavétel rétegzett egy-egy iskola,

osztály vagy háztartás is lehet az egysége.

Mindamellett, hogy az alkalmazás feltételének nem teljesülése miatt torzulhat

az eredmény, a módszer az adatok hierarchikus struktúráját sem tudja kezelni, ami

információ vesztéshez is vezethet. Ezzel ellentétben a hierarchikus lineáris modellek

minden mintaegységre mindegyik szinten külön-külön végrehajtanak egy-egy lineáris

regressziós eljárást.
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2. fejezet

Hierarchikus lineáris modellek

Ezen fejezet az [1]-es, [3]-as és [4]-es forrásra épül.

A lineáris regressziós eljárás kiterjesztését nem független meg�gyelésekre Lindley

és Smith (1972), valamint Smith (1973) oldotta meg. Elképzelésük arra épült, hogy

az egy csoportban szerepl® egyének jobban hasonlítanak egymáshoz, mint akkor,

ha egy másik csoportbeli egyénhez hasonlítjuk ®ket, így a különböz® csoportokban

szerepl®khöz tartozó meg�gyelések már függetlennek tekinthet®k. Mivel az egy je-

lenséget leíró összes változót nem lehet meg�gyelni, ezért a hiányzók a hibatagokban

jeleníthet®k meg. Ezek a változók az egy csoporton belüli egyének esetében már nem

tekinthet®k függetlennek, ezért a hibatagok korrelálni fognak. Annak ellenére, hogy

Lindley és Smith a kovarianciastruktúrát matematikai eszközökkel le tudta írni, ám

eljárásuk használhatósága annak hatékony becslését kívánta meg, amihez a megfelel®

algoritmusok akkor még nem álltak rendelkezésre.

Dempster, Laird és Rubin 1977 -ben fejlesztette ki a várható érték maximalizá-

ciós (expectation maximalization) algoritmust (Dedrick és szerz®társai, 2009),ami

meghozta a kívánt áttörést. Dempster, Rubin és Tsutakawa (1981 ) mutatta meg,

hogy ez az algoritmus alkalmazható hierarchikus adatok kovarianciáinak becslésére.

Ezen modellek használata � a gyorsabb számítógépek elérhet®vé válásával együtt

� egyre több alkalmazott tudományterületen teret hódított más-más elnevezéssel,

melyben tükröz®dik, a módszer mely eleme bír legnagyobb jelent®séggel az adott

tudományág számára. A nemzetközi neveléstudományi szakirodalomban a hierar-

chikus (hierarchical) vagy többszint¶ (multilevel) lineáris modellezés elnevezés, a

matematikai statisztikai irodalomban a kovarianciakomponens-modell (covariance
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components model), a szociológiában a többszint¶ lineáris modell (multilevel linear

model), a közgazdaságtanban a véletlen együttható-modell (random-coe�cient mo-

del) elnevezést használják. A biostatisztikában mind a kevert hatások (mixed-e�ects

models), mind a véletlen hatások (random-e�ects models) modell elnevezés ezt a

statisztikai eljárást jelöli.

Ez a modell, hasonlóan más statisztikai modellhez, egy válaszváltozó és néhány

kovariánsa közötti kapcsolatot vizsgál. Legalább egy a kovariánsok közül kategorikus

kovariánsként mutatja be a tapasztalati vagy meg�gyelt egységeket az adathalmaz-

ban. A pedagógiái méréseknél meg�gyelt egységek gyakran az emberek tanulmányi

eredményeire összpontosulnak.

Ez esetben a kategorikus kovariáns vagy a kovariánsok különböz® szinteken �gyel-

het®k meg. Használhatunk számokat, mint például tárgy azonosító, hogy kijelöljük

az egyes szinteket, amiket meg�gyeltünk de ezek a számok csak szimpla cimkék.

A paramétereket, amelyek az egyes szinteket kötik össze egy kovariánssal, néha a

szint "hatásának" nevezzük. Ha a kovariáns lehetséges szintjeinek a csoportjai rög-

zítettek és reprodukálhatók, valamint ha túl sok csoport van és nem érdekesek az

egyes együtthatók, csak a kapcsoltuk akkor az úgynevezett "�xed-e�ects" (rögzített-

hatások) paramétereket használjuk a modellhez. Ha egy véletlenszer¶ mintával rep-

rezentáljuk, akkor a modellbe belefoglaljuk véletlen hatásokat.

Két dologban teszünk különbséget a rögzített-hatások paraméterei és a véletlen

hatások között. El®ször is a nevek félrevezet®ek, mert a különbség köztük inkább ka-

tegorikus kovariánsok szintjeihez kapcsolódik, mint sem a hatásokhoz. Másodszor,

különbséget teszünk a "rögzített- hatások paraméterei", melyek valóban paramé-

terek a statisztikai modellben és a "véletlen hatások" között, melyek pontosabban

szólva nem paraméterek.

2.1. Egyenletek a hierarchikus lineáris modellek mö-

gött

Nézzünk egy két szintes hierarchikus adatszerkezetet. A hierarchikus lineáris mo-

dellek lehet®vé teszik az adott hierarchikus szinteken belüli illetve a szintek közötti

kapcsolatok egyidej¶ vizsgálatát. Két modellt fejlesztettek ki azért, hogy ez meg-

valósítható legyen: egyet, ami kifejezi az alsóbb szinteken belüli kapcsolatot és egy
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másikat, ami modellezi hogyan változik ez a kapcsolat. Ez a modellezési technika

alkalmazható minden olyan szituációban, ahol az alsóbb szintek egységei beágya-

zódnak a magasabb szintek egységeibe.

Egy 2 szintes hierarchikus modellben, beépítjük az elkülönített els® szintet (pl.:

tanulók) minden második szint¶ egységbe (pl.: osztály). Ezeket a modelleket szintén

csoportokon belüli modellnek hívjuk. A formájuk hasonló egy szimpla regresszióhoz,

csak minden egyes i-re írjuk fel:

Yij = β0j + β1jXij + rij (2.1)

ahol:

Yij = becsült célváltozó a j-edik 2. szint¶ egységbe beágyazott i-edik 1. szint¶ egység

Xij = az 1. szinten lév® magyarázó változó értéke

β0j = j-edik 2. szint¶ egység konstans tagja

β1j = regressziós együttható, Xij hatását mutatja a j-edik 2. szint¶ egységet nézve

rij = véletlen hatás a j-edik 2. szint¶ egységbe beágyazott i-edik 1. szint¶ egység

esetén

Ahogy a legtöbb statisztikai modellben, a HLM-ben is fontos követelmény, hogy

minden (rij) hiba normális eloszlású legyen 0 várható értékkel és σ2 szórással (Sul-

livan, Dukes and Losina, 1999).

E(rij) = 0; var(rij) = σ2 (2.2)

A két szintes modellekben, az 1. szint regressziós együtthatója (β0j és β1j) kimen®

változóként használjuk és minden második szintes magyarázóváltozóhoz viszonyít-

juk. A két szintes modellek is utalnak az összetett csoportok közötti változékony-

ságra (Gill, 2003). Egy egyszer¶, két szintes magyarázóváltozóval rendelkez® esetet

a következ®képpen írhatunk le:

10



β0j = γ00 + γ01Gj + U0j (2.3)

β1j = γ10 + γ11Gj + U1j (2.4)

ahol:

β0j = konstans a j-edik 2. szint¶ egység esetén

β1j = meredekség a j-edik 2. szint¶ egység esetén

Gj = 2. szint¶ magyarázó változó értéke

γ00 = összesített átlagos konstans G-hez igazítva

γ10 = összesített átlagos konstans G-hez igazítva

γ01 = G hatása a regressziós együtthatóra az 1. szint¶ konstans esetében

γ11 = G hatása a regressziós együtthatóra az 1. szint¶ meredekség esetében

U0j = a j-edik 2. szint¶ egység véletlen hatása G-t �gyelembe véve a konstans

esetében

U1j = a j-edik 2. szint¶ egység véletlen hatása G-t �gyelembe véve a meredekség

esetében

Figyelemre méltó, hogy a 2 szintes modell magába foglal két új változót (U0jsU1j),

ami egyedivé teszi a HLM-t és megkülönbözteti a egyszer¶ lineáris regressziótól. To-

vábbá a kidolgozott modell függ a variancia mintájától, az els® szint¶ konstansokat

és meredekségeket nézve (Hofmann, 1998). Például, ha nincs változás a a meredek-

ségben az 1. szint¶ modellben, Gj nem lenne tovább értelmes, adott tehát, hogy β1j

sem, így törölnénk a (2.3)-as egyenletb®l (Hofmann, 1997).
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2.2. Kisebb példák

2.2.1. Iskolások tanulmányi átlaga

Ebben a részben nézzük meg, hogyan m¶ködik a hierarchikus lineáris modellezés egy

egyszer¶ szociológiai példán, ahol iskolás gyerekek tanulmányi átlagát szeretnénk

becsülni a reggeli fogyasztási szokásaik alapján.

Hierarchikus szint Példa a szintre Példa a változóra

3-as szint Iskola szint Iskola földrajzi elhelyezkedése

Éves költségvetés

2-es szint Osztály szint Osztály mérete

Kiosztott házifeladat mennyiség

Oktatói tapasztalat

Oktatási stílus

1-es szint Tanuló szint Nem

Intelligencia hányados (IQ)

Szociológiai helyzet

Önbecsülési ráta

Magaviselet

Reggeli fogyasztás

Tanulmányi átlag (GPA)

Ebben példában:

Yij = becsült GPA az i-edik tanuló esetében, aki a j-edik osztályba jár

Xij = reggelei fogyasztás j-edik osztályba járó i-edik tanuló estében

β0j = GPA a j-edik osztályba járó i-edik tanuló estében, aki nem reggelizik

β1j = regressziós együttható hatása a j-edik osztály esetében

rij = véletlen hatás a j-edik osztályba járó i-edik tanuló estében
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Tanuló Osztály Iskola GPA Reggeli

azonosító azonosító azonosító értéke fogyasztás értéke

(1-es szint) (2-es szint) (3-as szint) (1-es szint) (1-es szint)

1 1 1 5 1

2 1 1 7 3

3 2 1 4 2

4 2 1 6 4

5 3 1 3 3

6 3 1 5 5

7 4 1 2 4

8 4 1 4 6

9 5 1 1 5

10 5 1 3 7

2.1. táblázat. Példa az adatok kinézetére

2.1. ábra. HLM

13



2.2.2. Festékanyagok

Véletlen hatásos modellekkel már hosszú ideje foglalkoznak. Az els® klasszikus könyv

1947-ben jelent meg O.L. Davies: Satistical Methods in Reserch and Production cím-

mel, ami tartalmaz példákat a véletlen hatások használatára, hogy jellemezni tudja

kémiai folyamatok összetételenkénti változékonyságát. Az adatok amiket használ a

példákban a Dyestu� adathalmaz, ami az R programban, az lme4 csomagban ta-

lálható.

A Dyestu� adathalmaz egy festékanyag hozamát mutatja meg (Naftalin Fekete

12B) 5 különböz® elkészítési módból, amit 6 különböz® adag közvetít® anyagból

vonnak ki (Hialuronsav). Mind a 30 meg�gyelési adatot két változó követ. Az egyik

a Batch, egy olyan faktor, ami jellemzi a köztes anyagot aszerint, hogy melyik mód

szerint készült. A másik a Yield, ami a festékanyag el®állítási hozamát jellemzi.

2.2. ábra. Dyestu� adatok

Illesszünk egy modellt a Dyestu� adatokra �gyelembe véve egy általános szintjét

a Yield -nek és egy hozzáadandó véletlen hatást minden szintr®l.
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>fm01<-lmer(Yield∼1+(1|Batch),Dyestuff)
>print(fm01)

Linear mixed model fit by REML ['lmerMod']

Formula: Yield∼1 + (1 | Batch)

Data: Dyestuff

REML criterion at convergence: 319.6543

Random effects:

Groups Name Std.Dev.

Batch (Intercept) 42.00

Residual 49.51

Number of obs: 30, groups: Batch, 6

Fixed Effects:

(Intercept) 1528

Az els® sorban meghívjuk az lmer funkciót, hogy modellt illeszthessünk a Yield ∼

1 + (1|Batch) formulára alkalmazva a Dyestu� adatokat és meghatározzuk az fm01

eredményét. (A név önkényesen megválasztható, ebben az esetben a "�tted model"-

b®l ered.) A második sorban pedig, néhány információt állítunk el® az illesztett

modellünkr®l.

A print eredményét 4 részre tudjuk osztani: egy leírás az illesztett modellr®l,

néhány statisztikai jellemzés a modellr®l, egy összegzés a véletlen hatások tulajdon-

ságairól és egy összegzés a �x-hatások becsült paramétereir®l.

A leíró rész megmutatja, hogy ez egy lineáris kevert hatásos modell és, hogy

melyik paraméterek becsültek. Ha egy másik, opcionális argumentum befolyásolja

az illesztést, mint például egy subset, azaz alegység/részhalmaz, az is megjelenik itt.

A harmadik rész egy a véletlen hatásokkal kapcsolatos paraméterek becsléseit

tartalmazó táblázat. A változékonyságnak 2 kiindulópontja van a mi modellünkben,

egy összetételenkénti változékonyság a válasz változó szintjén és a reziduális vagy

meg�gyelt változó változékonysága. A reziduális elnevezés statisztikai modellezésnél

használjuk, ami jelzi a változékonyság azon részeit, amik nincsenek megmagyarázva

vagy modellezve más feltételekkel.

Az utolsó része a print-nek megadja a becsült és a standard hibáit minden �x

változónak a modellben.
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3. fejezet

Alkalmazás a Tárki adatokra

3.1. Az adatok bemutatása

Ebben a fejezetben els®sorban a "TÁRKI Háztartás Monitor 2001/2003/2005/2009/

2012/2014. A magyarországi háztartások anyagi és munkaer®piaci helyzete" cím¶

adatgy¶jteményekre alkalmazom a bemutatott elméleti modelleket, illusztrálva azok

m¶ködését nagyméret¶ valós adathalmazokra.

A 2001-2014 évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy olyan, 1992 óta folyó

kutatás része, melynek célja a magyar társadalom strukturális változásainak éven-

kénti nyomon követése. A kutatás állandó témakörei a következ®k: a háztartások és

egyének helyzetének, jövedelemstruktúrájának, valamint a jövedelmi egyenl®tlensé-

gek vizsgálata; foglalkozásszerkezeti változások monitorozása; a jövedelmekkel, jöve-

delmi egyenl®tlenségekkel kapcsolatos lakossági percepciók, attit¶dök monitorozása.

Ezen túlmen®en évente egy-két kiemelt speciális témakör is szerepel a Háztartás Mo-

nitor f® kutatási célkit¶zései között. Például a 2005-ös kutatás speciális témakörei a

következ®k voltak: számítógép-, és internet használat; könyvolvasás, könyvtárhasz-

nálat.

Mivel az egyes adathalmazoknak sok attribútuma van, ezért készítettem egy-egy

kisebb méret¶ adathalmazt, amelyek a modell szempontjából a fontos attribútumo-

kat tartalmazzák. Így minden évben a következ® adatokat választottam ki: sorszám,

régió, település típusa, nem, születési év, iskolai végzettség és a jövedelem.

Több attribútumot is átalakítottam, hogy jobban használhatóak legyenek. Így

például a születési évet életkorrá változtattam és kiválasztottam közülük a 25 és
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65 év közötti személyeket, hiszen a jövedelem szempontjából ®k számítanak. A kö-

vetkez® ábrákon az így átalakított életkorokat láthatjuk minden évre 2 évenkénti

intervallumokra meg�gyelve.

3.1. ábra. Az életkor-megoszlás az adatbázisokban

A következ® ábrán az életkorok megoszlását láthatjuk minden évre, ami Parzen-

Rosenblatt féle s¶r¶ségfüggvény becslést alkalmazva jött ki. Figyelemre méltó a nem

szisztematikus/véletlenszer¶ ingadozás. A felmérést készít®k által megadott súlyozás

az elemzésben nem adott számottev® eltérést, így azt sem itt, sem a továbbiakban

nem használtam.
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3.2. ábra. Évenkénti életkor

A jövedelem attribútumot is átalakítottam. El®ször kivettem bel®le a hiányzó

adatokat tartalmazó rekordokat. Ezen kívül leosztottam ezerrel a jövedelmeket. A

következ® ábrán ezek � el®z®ekhez hasonlóan - simított gyakorisága látható minden

évre el®ször a nyers adatokkal, majd a 2014-es értékekre átszámolt jövedelmekkel.

Ez utóbbi a KSH in�ációs adatai alapján készült.

(a) Eredeti adatok (b) 2014-re átszámolt adatok

3.3. ábra. A jövedelem s¶r¶ségfüggvényének Parzen-Rosenblatt féle becslése
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(a) Eredeti adatok (b) 2014-re átszámolt adatok

3.4. ábra. A jövedelem s¶r¶ségfüggvényének Parzen-Rosenblatt féle becslése, a

[0;200] intervallumon

A 2014-es értékekre átszámolt ábrákon (különösen a kinagyított, 3.4. ábrán) jól

látható, hogy 2003 és 2012 között nem volt nagy változás a jövedelmek mozgása

terén, nem úgy mint 2001-ben vagy 2014-ben. El®bbi esetében jóval több volt az

alacsony, és kevesebb a nagyobb összeg¶ jövedelem, míg 14-re n®tt a magasabb

�zetések száma.
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3.2. Alkalmazás

Ebben a fejezetben egy rövid elemezést fogunk végig vezetni a Tárki adatokra. Fontos

kiemelni, hogy bár nem fogadható el a reziduálisok normalitása, azért olyan nagyon

kiugró értékek nincsenek, amik használhatatlanná tennék a módszereket.

3.2.1. Ismerkedés az adatokkal

A könnyebb megértés érdekében el®ször nézzük meg, hogyan is néz ki egy adathal-

mazunk, milyen változóink vannak például a 2001-es évet nézve:

EAZON0 - az egyén azonosítója

HTSULY - a felmérést készít®k általi súlyozás

REGIO - lakóhely melyik régióban helyezkedik el

TELTIP - lakóhely milyen település típussal rendelkezik

HABNEM0 - a személy neme

eletkor - a személy életkora

HAIISK0 - a személy iskolai végzettség egy 12-szintes csoportosításban

HAJOBE0 - a személy havi nettó jövedelme

vegzettseg - a személy iskolai végzettsége 3 szintre bontva

Látható, hogy több csoportosító változónk is van, mint például a végzettség

vagy település típusa. Ezek százalékos eloszlását csoportosítás szerint minden évre

a következ® táblázatok tartalmazzák:

2001 2003 2005 2009 2012 2014

érettségi alatt 58 51 52 52 51 50

érettségi 27 34 32 30 33 33

érettségi fölött 15 15 16 18 16 17

3.1. táblázat. Végzettség szerinti százalékos eloszlás
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2001 2003 2005 2009 2012 2014

község 42 34 37 31 33 33

város 27 30 20 36 32 33

megyeszékhely 16 18 28 15 19 17

Budapest 15 18 15 18 16 17

3.2. táblázat. Település típusa szerinti százalékos eloszlás

Látható, hogy a 2001 és 2014 között csökkent az érettségi alatti végzettséggel ren-

delkez®k száma, és nagyrészt a érettségit megszerz® személyek közé csoportosultak

át. Valamint a községekb®l a városokba költöztek át az emberek.

Az ezt követ® táblázatban pedig a 2001-es adatok település típusa illetve vég-

zettség szerinti százalékos eloszlása látható.

község város megyeszékhely Budapest

érettségi alatt 30 15 7 6

érettségi 9 7 5 5

érettségi fölött 4 5 4 3

3.3. táblázat. 2001-es adatok település típusa és végzettség szerinti százalékos eloszlás

Ábrázolva ezek a következ®képpen néznek ki:
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3.5. ábra. 2001-es adatok végzettség szerinti bontásban, életkoronként

3.6. ábra. 2001-es adatok település típusa szerinti bontásban, életkoronként

Jól látható, hogy a végzettség szerinti bontásban nagyobbak a különbségek az

egyes csoportok közt, mint a település típusok szerintiben.
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3.7. ábra. 2001-es adatok település típusa szerinti bontásban

3.2.2. Elemzés egy szintes modellre

El®ször nézzük meg, hogy is néz ki egy egyszer¶ lineáris regressziós illesztés, ha

különválasztjuk az adatokat iskolai végzettség szerint. A következ® ábrákon ezt lát-

hatjuk az egyes évekre, ahol a havi nettó jövedelem és a kor összefüggését vizsgáljuk.

3.8. ábra. A jövedelem lineáris közelítése a kor függvényében a 2001-es, 2009-es és

2015-ös évekre

Ezt követ®en a diplomások havi nettó jövedelme látható az életkor függvényében

az eredeti adatokra, majd a 2014-es értékekre átszámolt jövedelemre, amit ugyanúgy

alakítottunk át, mint az el®z® részben.
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(a) Alap adatok (b) In�ációval számolt adatok

3.9. ábra. Diplomások havi nettó jövedelemének lineáris közelítése a kor függvényé-

ben

Együtthatók t-érték szigni�kancia

konstans életkor konstans életkor konstans életkor

2001 56.1944 0.3944 5.291 1.700 1.97e-07 0.0898

2003 107.0860 0.3024 6.238 0.811 9.8e-10 0.418

2005 95.0025 0.7734 4.740 1.789 3e-06 0.0745

2009 125.7887 0.3173 7.822 0.944 4.53e-14 0.346

2012 146.2899 0.1726 9.218 0.515 2e-16 0.607

2014 165.6815 0.1707 9.426 0.436 2e-16 0.663

3.4. táblázat. Diplomások lineáris közelítésnek együtthatói minden évre

Az ábrákon a 2009-es évt®l meg�gyelhet®, hogy a jövedelmek alig függnek az élet-

kortól míg a korábbi években az életkor növekedésévél, jelent®sen n®tt a jövedelem

is.
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A (2.1)-es fejezetben említett Yij = β0j+β1jXij+rij egyenletben a mi esetünkben

a változók a következ®ket jelölik:

Yij = becsült havi nettó jövedelem az i-edik személy esetében, aki a j-edik iskolai

végzettséggel rendelkezik

Xij = életkor j-edik iskolai végzettséggel rendelkez® i-edik személy estében

β0j = havi nettó jövedelem a j-edik iskolai végzettséggel rendelkez® i-edik sze-

mély estében

β1j = regressziós együttható a j-edik iskolai végzettséggel rendelkez® csoport

esetében

rij = véletlen hatás a j-edik iskolai végzettséggel rendelkez® i-edik személy esté-

ben

A továbbiakban a [6]-os forrásra épül® elemzést fogjuk végig nézni.

Az utolsó részben véletlen hatásokkal kiegészített modellt fogunk illeszteni az

adatainkra. Ehhez a lmerMod objektumot fogjuk használni, hogy jobban megértsük

a hierarchikus lineáris modellek m¶ködését az R programban. Azzal kezdjük, hogy

egy modellt illesztünk az adatainkra végzettség szerinti csoportosításban:

pelda01 < −lmer(HAJOBE0 ∼ HABSZU0+(1|vegzettseg), data = dataset2001_uj)

Ebben az objektumban egy egyszer¶ paranccsal megkaphatjuk az illesztett mo-

dellünk β együtthatóit, más néven a �x hatások együtthatóit, amik a következ®k

lesznek:

2001 2003 2005 2009 2012 2014

β0 52.9993609 87.5948322 96.3438608 103.5431584 108.9642491 133.1215559

β1 -0.0016132 -0.1321602 -0.1090859 -0.004692474 0.05664765 -0.05772136

3.5. táblázat. β együtthatók minden évre
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A következ® táblázat pedig a szórásokra és a becsült értékekre vonatkozó kon�-

dencia intervallumokat mutatja be:

.sig01 .sigma konstans életkor

2001 2.5 % 14.4300092 45.8325297 49.2473188 -0.1688888

97.5 % 80.9708821 48.3706755 138.3550236 0.1630921

2003 2.5 % 24.125096 72.281671 66.408647 -0.448579

97.5 % 135.13086457 75.90664690 214.81288562 0.02406769

2005 2.5 % 21.6352862 72.6548002 72.7443755 -0.4223467

97.5 % 121.6382867 76.8530914 206.8087059 0.1052523

2009 0.5 % 17.4561144 55.9527776 67.0634693 -0.2183814

97.5 % 98.0016762 59.3673162 175.1081628 0.2070522

2012 2.5 % 17.3223528 49.8207624 57.0997335 -0.1364537

97.5 % 97.206184 52.904171 164.107230 0.250778

2014 2.5 % 14.8044654 57.2546565 38.7540230 -0.3811426

97.5 % 160.5590042 62.2081959 227.4207392 0.2634974

Láthatjuk, hogy a mi �xhatásos paramétereinknek nincs bizonyított hatása. Szin-

tén látható, hogy a .sig01, ami a becslésünk szóródását mutatja a véletlen hatások-

nál, nagyon nagy értékeket vesz fel és széles a kon�dencia intervalluma.

Fontos, hogy megbecsüljük a standard hibát is, ami szükséges ahhoz, hogy ki-

számíthassuk a hatások szigni�kanciáját. Ezt adja meg a .sigma.

A következ® táblázat a véletlen hatásokat mutatja az iskolai végzettség szintjei

szerint:

2001 2003 2005 2009 2012 2014

érettségi alatt -28.87452 -45.99600 -42.87874 -37.06011 -36.53168 -37.66599

érettségi -7.83519 -16.25765 -12.46212 -6.20213 -6.54079 -4.56415

érettségi fölött 36.70971 62.25366 55.34086 43.26224 43.07247 42.23014

3.6. táblázat. Véletlen hatások minden évre
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(a) 2001-es adatok (b) 2005-ös adatok

(c) 2009-es adatok (d) 2014-es adatok

3.10. ábra. Véletlen hatások néhány évre

Ezeken az ábrákon a véletlen hatások kon�dencia intervallumai láthatóak. Meg�-

gyelhet®, hogy az érettségi fölötti végzettséggel rendelkez®knél nagyobbak a határok,

mivel ott kisebb a mintánk.
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Összegzés

Szakdolgozatomban els®sorban az adatok hierarchikus szervez®dését �gyelembe vev®

lineáris modellt ismertettem néhány kisebb majd egy összetettebb példán keresztül,

mely a családf®k iskolai végzettsége szerint mutatja meg, hogy milyen hatást gya-

korol az életkor a havi nettó jövedelemre.

A hierarchikus lineáris modellek alkalmazásának gyakorlati haszna abban áll,

hogy kiküszöbölik a lineáris regresszió alkalmazásának korlátait, így a regressziós

együtthatókra, illetve a magyarázott varianciára a hagyományos módszernél ponto-

sabb becslést adhatunk. A lineáris regresszió alkalmazásának egyik feltétele az egyes

meg�gyelések függetlensége, amely feltétel a neveléstudományi kutatásokban ritkán

teljesül. Lineáris regresszió esetén a regressziós egyenes aggregált szinten adható csak

meg, míg a hierarchikus lineáris modellek érzékenyek a csoporton belüli hatásokra

is. Ezek segítségével olyan megközelítéssel is vizsgálni tudtuk a kutatási kérdéseket,

amellyel a lineáris regresszió használata esetén nem lett volna lehetséges.

A szakdolgozatban minden ábra és alkalmazás az R 3.2.0-ás verziójával készült.

Az együtthatók becslésére az lme4 csomagot használtam fel. Az adataink a TÁRKI

adatbankból származnak.
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