
Adatelemzés esettanulmány 

 

Az esettanulmányhoz egy ISSP adatbázist használtam fel, amelyben csak a magyar eseteket 

tartottam meg. Az adatbázis a megkérdezettek attitűdjét összesíti. Mindössze néhány változót 

használtam fel, hogy megvizsgáljam, mennyiben módosít a kapott eredményeken, ha a bootstrap 

módszerét alkalmazom, és úgy hajtom végre a lineáris regressziót. 

 

Lineáris regresszió: 

Arra voltam kíváncsi, hogy mennyiben magyarázzák a független változók függő változót, 

vagyis azt néztem meg, hogy az iskolával töltött évek száma, a nem, a kor és a jövedelem mennyiben 

magyarázza azt, hogy mit gondolnak, mennyiben kell a kormánynak beleavatkoznia a jövedelmi 

egyenlőtlenségekbe. 

A lineáris regresszió szignifikáns, vagyis van összefüggés a független és a függő változók 

között, azonban a összefüggés inkább gyengének mondható Rnégyzet értéke mindössze 0,033. Az 

eredményekhez az is hozzátartozik, hogy a négy független változóból egynek semmilyen befolyása 

nincs a függő változóra, mégpedig a tanulással töltött évek száma. (A nem és az attitűd változó 

alapvetően diszkrét változók, de átkódoltam őket dichotóm, dummy változóvá, így az új értékei 0 és 

1, és így már lehet velük regressziót vizsgálni.) 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,190
a
 ,036 ,033 ,25828 

a. Predictors: (Constant), R: Earnings II: categories, R: Education I: years in 

school, sex2, R: Age 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,930 4 ,733 10,982 ,000
a
 

Residual 78,518 1177 ,067   

Total 81,448 1181    

a. Predictors: (Constant), R: Earnings II: categories, R: Education I: years in school, sex2, R: Age 

b. Dependent Variable: gov_reduce_income_differences 



 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,110 ,027  40,692 ,000 

R: Education I: years in school ,000 ,001 -,017 -,569 ,569 

sex2 ,068 ,015 ,129 4,461 ,000 

R: Age -,001 ,000 -,100 -3,321 ,001 

R: Earnings II: categories 5,703E-8 ,000 ,074 2,564 ,010 

a. Dependent Variable: gov_reduce_income_differences 

 

Az eredeti mintán elvégzett regresszió után 10-es bootstrapet hajtottam végre, vagyis 10-szer 

vettem újra mintát az eredeti mintából. Ezután újra végrehajtottam a lineáris regressziót, és 

megvizsgáltam, hogyan változtak az eredmények. 

Regresszió2: a megmagyarázott hányad egy picit változott, de nem jelentősen. A B értékei, 

vagyis a tengelymetszetek is változtak, de csak a jövedelem és a nem esetén. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,198
a
 ,039 ,039 ,25385 

a. Predictors: (Constant), R: Earnings II: categories, R: Education I: years in 

school, sex2, R: Age 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,101 ,009  128,988 ,000 

R: Education I: years in school ,000 ,000 -,014 -1,437 ,151 

sex2 ,074 ,005 ,141 15,486 ,000 

R: Age -,001 ,000 -,095 -9,932 ,000 

R: Earnings II: categories 5,892E-8 ,000 ,078 8,501 ,000 



Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,101 ,009  128,988 ,000 

R: Education I: years in school ,000 ,000 -,014 -1,437 ,151 

sex2 ,074 ,005 ,141 15,486 ,000 

R: Age -,001 ,000 -,095 -9,932 ,000 

R: Earnings II: categories 5,892E-8 ,000 ,078 8,501 ,000 

a. Dependent Variable: gov_reduce_income_differences 

 

Ezek után a 10 új mintán hajtottam végre a lineáris regressziót, és megnéztem, a 10 új 

eredményből hány adott jobb, illetve jobb becslést, illetve nagyobb Rnégyzetet, hogy melyek 

esetében nő, vagy csökken az összefüggés erőssége. 
 

Model Summary 

minta Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1,00 1 ,218
a
 ,047 ,044 ,25521 

2,00 1 ,186
a
 ,035 ,031 ,24093 

3,00 1 ,224
a
 ,050 ,047 ,25953 

4,00 1 ,226
a
 ,051 ,048 ,24893 

5,00 1 ,178
a
 ,032 ,028 ,27056 

6,00 1 ,229
a
 ,053 ,049 ,25737 

7,00 1 ,227
a
 ,052 ,048 ,23809 

8,00 1 ,140
a
 ,020 ,016 ,24946 

9,00 1 ,211
a
 ,044 ,041 ,26591 

10,00 1 ,182
a
 ,033 ,030 ,25138 

a. Predictors: (Constant), R: Earnings II: categories, R: Education I: years in school, sex2, 

R: Age 

 

A legelső regresszió alkalmával az R négyzet értéke 0,033 volt. ehhez képest 10-ből 6 

esetben javult a megmagyarázott hányad aránya. 

A következő lépésben 20-as bootstrapet hajtottam végre, és megnéztem a lineáris regresszió 

eredményét, még mielőtt a 20 új mintán végeztem el a lineáris regressziót. ebben az esetben 



az Rnégyzet értéke növekedett valamelyest, de még mindig csak, 0,038, és a tengelymetszet 

valamint a meredekségek csak minimálisan változtak. 

A 20 új mintán külön ismét megvizsgáltam, hogy mennyiben változtak a megmagyarázott 

hányadok. Az ábra a 20 Rnégyzet értékét mutatja. Az eredeti 0,033-hoz képest néhány 

esetben sokat nőtt a megmagyarázott hányad, azonban egyik esetben sem mondható, hogy 

erős lenne. 

 

 

 
 

Kíváncsiságból 200-as bootstrapet is elvégeztem, hogy hogyan alakulnak az Rnégyzetek. a 

következő diagram mutatja a 200 új Rnégyzetet, vagyis azt, hogy mennyit magyaráznak a független 

változók. 



  

 

 1000-es bootstrap 



 

 

 

Összességében azt mondhatni, hogy azokban az esetekben nőtt leginkább a független 

változók magyarázó ereje, amikor az újra mintavételezés egyre nagyobb volt. A felső két ábra 

mutatja, hogy milyenek voltak az értékek.  Kolmogorov-Smirnov teszttel vizsgáltam, hogy normális 

eloszlást követnek-e az R-négyzetek értékei. Az eredmények azt mutatják, hogy az adatok nem 

követnek normális eloszlást, és annál szignifikánsabb az eltérés, minél nagyobb az újramintavételezés 

száma. 

 

 

SYNTAX parancsok 

 

GET 

  FILE='C:\Documents and Settings\Nati\Asztal\adatelemtes\inequality.sav'. 

 

COMPUTE sorsz=$CASENUM. 

EXECUTE. 



 

 

 *************regresszió vizsgálata, hogy hogyan függ a vélemény, a iskolától, nemtől, 

kortól, és a jövedelemtől************************* 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT gov_reduce_income_differences 

  /METHOD=ENTER educyrs sex2 age rincome. 

 

*******************bootstrap 10es ********************* 

 

SET SEED=RANDOM. 

INPUT PROGRAM. 

LOOP minta=1 TO 10. 

+ LOOP #I=1 TO 1208. 

+   COMPUTE sorsz=TRUNC(UNIFORM(1208))+1. 

+   END CASE. 

+ END LOOP. 

+ LEAVE minta. 

END LOOP. 

END FILE. 

END INPUT PROGRAM. 

EXECUTE. 

 



SORT CASES BY sorsz. 

MATCH FILES FILE=* /TABLE='C:\Documents and 

Settings\Nati\Asztal\adatelemtes\inequality.sav'  /BY sorsz. 

SORT CASES BY minta. 

EXECUTE. 

 

********************************regresszió, 10es bootstrap 

után************************** 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT gov_reduce_income_differences 

  /METHOD=ENTER educyrs sex2 age rincome. 

 

 

******************split minta szerint, majd regresszió************ 

 

SPLIT FILE BY minta. 

EXECUTE. 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  



  /DEPENDENT gov_reduce_income_differences 

  /METHOD=ENTER educyrs sex2 age rincome. 

 

*****************20as bootstrap************************** 

 

 

SET SEED=RANDOM. 

INPUT PROGRAM. 

LOOP minta=1 TO 20. 

+ LOOP #I=1 TO 1208. 

+   COMPUTE sorsz=TRUNC(UNIFORM(1208))+1. 

+   END CASE. 

+ END LOOP. 

+ LEAVE minta. 

END LOOP. 

END FILE. 

END INPUT PROGRAM. 

EXECUTE. 

 

SORT CASES BY sorsz. 

MATCH FILES FILE=* /TABLE='C:\Documents and 

Settings\Nati\Asztal\adatelemtes\inequality.sav'  /BY sorsz. 

SORT CASES BY minta. 

EXECUTE. 

 

***************regresszió 20as bootstrap után********************************** 

 

REGRESSION 



  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT gov_reduce_income_differences 

  /METHOD=ENTER educyrs sex2 age rincome. 

 

******************split minta szerint, majd regresszió************ 

 

SPLIT FILE BY minta. 

EXECUTE. 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT gov_reduce_income_differences 

  /METHOD=ENTER educyrs sex2 age rincome. 

 

****************************************************************** 

 

 



Kabos megjegyzése: 

Ebben a dolgozatban van statisztikai módszertani eredmény: a lin. modellel számolt Rnégyzet 

eloszlásának meghatározása (közelítőleg,  bootstrap eljárással), ebből az Rnégyzetre (közelítő) 

konfidencia-határokat lehet számolni. A dolgozat ezt nem közli egyértelműen, sőt félreérthető 

szövegrészek vannak arról, mintha az lenne az eredmény, hogy a bootstrap eljárással sikerült volna az 

Rnégyzetet értéket növelni. 


