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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Aquest curs pretén ser una introducció a la lògica i funcionament pràctic de l’anàlisi

de models d’equacions estructurals amb el programa LISREL. Es posarà l’èmfasi en

l’ús pràctic dels models i els mètodes d’anàlisi com a important eines d’investigació

en ciències socials. El curs inclou un recordatori sobre qüestions d’estadística més

directament  relacionats  amb  aquesta  modalitat  d’anàlisi  i  són  els  models  de

regressió,  l’anàlisi  i  són els models  de regressió,  l’anàlisi  factorial  exploratòria  i

confirmatòria, i els models d’equacions estructurals generals amb o sense variables

latents per a grups individuals i múltiples i també tant per a les variables contínues

o  ordinals.  Els  curs  abasta  també  l’estimació  d’aquests  models  a  través  dels

estadístics  més utilitzats  en ciències  socials,  tals  com la  màxima versemblança

robusta i els diversos mètodes de mínims quadràtics.

Els models d’equacions estructurals és una de les tècniques més utilitzades per a

l’anàlisi de dades multivariants en les ciències socials i del comportament. En aques

curs es tractaran temes com l’anàlisi de models (models testing), anàlisi de grups

múltiples, el modelatge no lineal i l’anàlisi multinivell.

Al  final  del  curs  els  participants  hauran  aconseguit  una  aproximació  teòrica  i

pràctica  als  models  d’equacions  estructurals  i  seran  també  capaços  d’aplicar

aquests  models  a  dades del  món real  per  a l’anàlisi  dels  models  amb i  sense,

variables latents.



OBJECTIUS

Aquest  curs  està  dissenyat  per  familiaritzar-se  amb  el  paquet  de  programari
(LISREL),  que  integra  una  amplia  gamma  d’eines  i  permet  als  investigadors
analitzar  models complexos amb dades quantitatives.  El  curs proporcionarà una
idea bàsica del programari  Lisrel i  la seva aplicabilitat  a diferents àrees. D’altra
banda,  s’introduiran  consideracions  teòriques  de  disseny  conceptual  i  qüestions
pràctiques sobre diferents tècniques d’estimació. Aquest curs també proporcionarà
exemples reals de com funciona aquest programari perquè els participants puguin
aprendre i  practicar  el  programari  al  llarg del  curs.  En acabar  s’espera que els
participants  siguin  capaços  d’executar  qualsevol  model  d’equacions  estructurals
bàsic utilitzant el programari que serà explicat al llarg del curs.

CONTINGUTS

1. Fonaments de modelatge d’equacions estructurals (SEM)

1.1. Què és models d’equacions estructurals ?

1.2. Path Diagrams

1.3. Normes per determinar els paràmetres del model

1.4. Estimació de paràmetres

1.5. Paràmetre i la identificació del model

1.6. Proba i ajustament del model

2. Introducció a LISREL

2.1. Panoràmica del programari SEM

2.2. Introducció a la notació LISREL i Sintaxi

3. Path Analysis

3.1. Què és el Path Analysis

3.2. Exemple del model de Path Analysis

3.3. Restriccions en les proves de models SEM

3.4. Modificacions del Model

4. Anàlisi factorial confirmant

4.1. Què és l’anàlisi factorial ?

4.2. Exemple d’un model d’anàlisi factorial confirmatòria

4.3. Prova de restriccions de models: True Score Equivalence

5. Models de regressió estructural



5.1. Què és un model de regressió estructural ?

5.2. Un exemple de model de regressió estructural

METODOLOGIA 

El curs es desenvoluparà en forma de sessions de tallers interactius, fent especial
èmfasi  en  la  participació  activa  dels  participants.  Els  participants  hauran  de
descarregar  la  versió  per  a  estudiants  (lliure)  del  programa  LISREL  de
www.ssicentral.com i també llegir la documentació que es faciliti sobre el tema.

DESTINATARIS 

PDI de la Universitat Rovira i Virgili

CERTIFICACIÓ 

Assistència del 80% a les classes

http://www.ssicentral.com/

