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Στόχοι του μαθήματος
Ο φοιτητής:
 Να χρησιμοποιεί την oρoλoγία πoυ σχετίζεται με τα πολυεπίπεδα μοντέλα ανάλυσης και τα
δομικά μοντέλα εξισώσεων.
 Να κατασκευάζει και να αναλύει πολυεπίπεδα και δομικά μοντέλα με τη χρήση
εξειδικευμένων στατιστικών πακέτων.
 Να εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους τα αποτελέσματα τέτοιων μοντέλων
χρησιμοποιούνται και ερμηνεύονται στη βιβλιογραφία.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής:
 Να διαβάζει κριτικά και να κατανοεί τα αποτελέσματα ερευνών που χρησιμοποίησαν
ανώτερες μορφές στατιστικής ανάλυσης.
 Να οργανώνει δεδομένα στο SPSS με τρόπο ώστε να μπορούν να αναλυθούν ορθά τα
πολυεπίπεδα δεδομένα.
 Να διακρίνει τις περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιεί το κάθε είδος
ανώτερης στατιστικής ανάλυσης.
 Να αναλύει και να ερμηνεύει δεδομένα με τη χρήση προγραμμάτων όπως HLM και
AMOS.
 Να ετοιμάσει το κεφάλαιο της μεθοδολογίας, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων μιας
μικροέρευνας με τη χρήση ανώτερων μορφών στατιστικών αναλύσεων.

Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Έννοιες και αρχές των πολυεπίπεδων μοντέλων.
2. Σύγκριση πολυεπίπεδων μοντέλων και παλινδρομικής ανάλυσης.
3. Προετοιμασία των δεδομένων και στάδια κατασκευής των πολυεπίπεδων μοντέλων
εξισώσεων.
4. Κεντρική ροπή.
5. Χρήση ψευδομεταβλητών.
6. Είδη μοντέλων (δυο επιπέδων, τριών επιπέδων, πολυμεταβλητά μοντέλα.
7. Έλεγχος υποθέσεων, και ερμηνεία αποτελεσμάτων.
8. Μέτρηση αυξητικών τάσεων.
9. Εισαγωγικές έννοιες και αρχές των δομικών μοντέλων εξισώσεων.
10. Προδιαγραφές των δεδομένων και των μοντέλων.
11. Στάδια κατασκευής των δομικών μοντέλων εξισώσεων.
12. Μορφές δομικών εξισώσεων.
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