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 תיאור הקורס ומטרתו

To err is human, to forgive divine – but to include errors in your design is statistical (Leslie Kish) 
 הלימוד ייעשה .בבסיסן הבנת הלוגיקה בדגש על, ניתוח נתוניםלכמותיות מתקדמות מחקר הקורס יציג שיטות 

הקורס יפרוס בפני הסטודנטים כלי  .ואקונומטריקה סטטיסטיקה היסקית, סטטיסטיקה תיאורית: בשלוש רמות
 . למעשהחברתי הלכהמדעי התנסות במחקר תוך קריאה ביקורתית ל עזר

כרת שיטות לניתוח נתונים ה) 2 ;הקניית ידע והבנה של דרכי המחקר המדעי במדעי החברה) 1:  הקורסמטרות 
יים המיוחדים בשיטות מחקר תוך הבנת האתגרים והקש,  ואקונומטריקהסטטיסטיקה היסקיתכמותיים בדגש על 

  .  המתבססים על תיאוריות כמותיותרפיתוח יכולת קריאה ביקורתית של מאמרים ועבודות מחק) 3; תכמותיו
  

   דרישות
  . בשיעורים פעילההשתתפות .1
  .)3' ראה ס(נותח  לשיעור בהתאם למאמר שיוהכנה, רלוונטיתהספרות ה שוטפת של קריאה .2
  ) למרצהההגש (+בכיתההצגתו  ומאמר ניתוח .3
 תקשורת/ המדינהבמדעי ר ספפרק ב/ל" בינע"מכ מאמר כמותי יש לבחור -  סמסטר בסוף העבודה מסכמת .4

תוך , נתח את מערך המחקר בהתאם לנושאי הלימודל. מבחנים סטטיסטים מתקדמים/המשלב מספר שיטות מחקר
  .ע חלופות מחקריותיהצול, התייחסות ביקורתית ליישום שיטת המחקר ולרציונל של הבחירה

  
  סופיהציון ההרכב 

  10%השתתפות 
  30%מאמר והצגת ניתוח 

  60%עבודה מסכמת 
  

  אי הקורס ורשימת הקריאהנוש
מר שאינו מופיע נתח מאניתן ל.  לניתוח והצגהמיועדים, כ בסיום כל חלק"המופיעים בדר, **- בפריטים המסומנים(

  )ויש להעביר עותק לכיתה עד לשבוע מראש ההצגה,  מותנה באישור המרצה– ברשימה
  

  :כללי
  )מומלץ(עיקרית קריאה 

.Prentice Hall.  EditionthSix, Political ResearchThe Craft of , )2008(Shively . W  
320.018 SHI (375272) 

  
, Washington. Readings from PS: Quantitative Methods in Practice). 2005 (.ed, .David A, Rochefort

DC: CQ Press. 
  אין בארץ

  
√ D. Moore and G. McCabe (2003). Introduction to the Practice of Statistics, Fifth Edition. W. H.  
   Freeman & Co. 
591.5 MOO (1157831) 
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D. Knoke, G. Bohrnstedt, and A.P. Mee, Statistics for Social Data Analysis, Fourth Edition (or chapters 
in earlier eds.), alternative and supplement to Moore and McCabe. 
300.182 BOH (389909) 
 
√ A.H. Studenmund (2006) Using Econometrics: A Practical Guide, 5th ed. 
330.015195 STU (1157854) 
  
D. Gujarati (2003), Basic Econometrics, 4th ed. 

  בספרית כלכלה) GUJ)  309808שמור לפי 
 

  קריאה נוספת
.Purdue University, NY). urth Editionfo (The Basic Practice of Statistics). 2007. (David S, Moore 

519.5 MOO (1157834)  
 

& hn Wiley Jo: NY. Introductory Statistics). 1990. ( JdRonal, Wonnacott& . Thomas H, Wonnacott
Sons. 

  )WON) 155934שמור סוציולוגיה לפי 
 
Brady, Henry E. and Collier, David (2004).  Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared 
Standards.  Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 
300.72 RET (1157840) 
 
Gerring, John (2001)  Social Science Methodology: A Critical Framework.  New York, NY:  
Cambridge University Press. 
300 GER (1157847) 
 

  סוגי דגימה, סוגי משתנים, רמות מדידה, חקר שיטות מ: יישור קו– רקע
מושגי יסוד  2יחידה . האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל. שיטות מחקר במדעי החברה). 1990(רות , מרום-בייט

  שיטות הדגימה ההסתברותית, מתאם וסיבתיות, סיווג מחקרים. בחקירה המדעית
  )46986(שי .שמור מדעי המדינה לפי אונ

  
. עקרונות המדידה, 3יחידה . האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל. שיטות מחקר במדעי החברה). 1990(רות , מרום-בייט

  מהימנות ותוקף, סולמות מדידה
  )46986(שי .שמור מדעי המדינה לפי אונ

  
     Descriptive Statistics סטטיסטיקה תיאורית:1רמה 
    וגרפים(Crosstabs) צלווחים –  טבלאות,מיקוםמדדי , פיזורמדדי , מרכז מדדי

 
I went to a watchmaker again. .. After this the watch averaged well, but nothing more. For half day it 
would go like the very mischief, and keep up such a barking and wheezing and whooping and sneezing 
and snorting, that I could not hear myself think… and so long as it held out there was not a watch in 
the land that stood any chance against it. But the rest of the day it would keep on slowing down and 
fooling along until all the clocks it had left behind caught up again. So at last, at the end of twenty-four 
hours, it would trot up to the judges’ stand all right and just in time. It would show a fair and square 
average… but a correct average is only a mild virtue in a watch… (Mark Twain, Sketchers Old and 
New) 

  
  ,  )'ממוצע וכו, חציון, שכיח (ערכים מרכזיים

  .47-76' עמ.  אקדמון, ירושלים. סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים). 2001(רונית , איזנבך
  )140520(סט .שמור סוציולוגיה לפי איז



 3

Page, Benjamin I and Shapiro, Robert Y. (1992). The Rational Public: Fifty Years of Trends in 
American’s Policy Preferences. Chicago, Chicago University Press (for analyses built mainly around 
simple counting)  
308.38 PAG (260301) 
 
Jacobson, Gary C. (2007). “Referendum: The 2006 Midterm Congressional Election”, Political Science 
Quarterly Vol. 122, (frequency) 
  כתב עת אלקטרוני

 
 The University of : Ann Arbor.Public Opinion and American Foreign Policy). 2007. (Ole R, Holsti* 

Michigan Press, Ch. 5 or anything else (basic percentages) 
327.73 HOL (1157851) 
 
Mann, Thomas and Wolfinger, Raymond (1980). "Candidates and Parties in Congressional Elections." 
American Political Science Review 74, 3, pp. 617-632.   (Percentages and means, no real statistical 
tests)  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 

  )סטיית תקן, שונות, תחום (מדדי פיזור
  .83-115' עמ.  אקדמון, ירושלים. קה ללא סטטיסטיקאיםסטטיסטי). 2001(רונית , איזנבך

  )140520(סט .שמור סוציולוגיה לפי איז
 

 מדדי מיקום
. Statistics for Social Data Analysis). 1994(David , Knoke& George W , Bohrnsted  

Itasca, Illinois: F. E Peacock Publishers, Inc., pp. 31-72. 
300.182 BOH (389909) 
 
Caiazza, Amy   2002  Does Women’s Representation in Elected Office Lead to Women-Friendly 
Policy? Washington:  Institute for Women's Policy Research, IWPR Publication #I910.  (Scatterplot) 
http://lilt.ilstu.edu/gmklass/pos138/articles/womensrep.pdf 

 
**רוזנבלט, זהבה ורוביו איילה (2000). אי-בטחון תעסוקתי בקרב מורים בחינוך העל-יסודי בישראל: גישה רב 

 ממדית. מגמות, מ (3), 486-511.(מהימנות, ממוצעים, סטיות תקן ורגרסיה)
 כתב עת בספרית מדעי החברה

 
Sweeney Paul D., and Gruber, Kathy L. (1984). “Selective Exposure: Voter Information Preferences 
and the Watergate Affair”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 46, 6, pp. 1208-1221.   
(means and standard deviations) 
 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה

  
  Crosstabs –צלווחים 

& John Wiley , NY. Introductory Statistics). 1990 (. JRonald, Wonnacott& . Thomas H, tWonnacot
Sons, pp. 153-175. 

  )WON  ) 155934שמור סוציולוגיה לפי
 

and the Soul of the , Class, Race: Facing up to the American Dream ).1995 ( .Jennifer L, Hochschild** 
for analyses built mainly 4 and 3 See Chapters  ( .Princeton University Press: NJ, Princeton. Nation

around crosstabs.) 
305.800973 HOC (461363) 
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** Hood, M.V. and G.W. Neeley (2000).  "Packin' in the hood?: Examining assumptions of concealed-
)Crosstabs( .537-523. pp, 2,  8Social Science Quarterly  ."handgun research 

  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 

 תצוגה – גראפים
. Purdue University, NY). fourth Edition (The Basic Practice of Statistics). 2007. (David S, Moore  

Pp. 3-22. 
519.5 MOO (1157834)  
 

    Inferential statistics  סטטיסטיקה היסקית: 2רמה 
  ,)ANOVA, T-Test, Chi-Square(מתאם /מדדי קשר
 correlation Pearson, Spearman, (Cramer’s, Lambda, Gamma, etc.) -קורלציה

  משתנים- רב, משתנית- דו,  ליניארית-   רגרסיה לסוגיה
  מתאם/מדדי קשר

   קשר סטטיסטי
  

  .163-189' עמ.  אקדמון, ירושלים. סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים). 2001(רונית , איזנבך
  )140520(סט .שמור סוציולוגיה לפי איז

  
. Purdue University, NY). fourth Edition (The Basic Practice of Statistics). 2007. (David S, Moore  

Pp. 547-580, 632-656. (Chi-Square, ANOVA)  
519.5 MOO (1157834)  
 
Fox, John (1997). Applied Regression Analysis, Linear Models, and Related Method.  Thousand Oaks: 
Sage Publishing. Ch. 8 - ANOVA 

  ) 62J10 DRA) 1126537בספרית מתימטיקה  
 

&  John Wiley :NY. Introductory Statistics). 1990. ( JdRonal, Wonnacott& . Thomas H, Wonnacott
Sons, pp. 325-354. 

  )WON  ) 155934שמור סוציולוגיה לפי
 
Licklider, Roy (1995).  “The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945-1993.”  
American Political Science Review 89, 3, pp.   681-690. (Chi-Square)  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
Berinsky, Adam J. (2004). Silent Voices: Public Opinion and Political Participation in America. 
Princeton, Princeton University Press, Ch. 4 (T-test) 

303.38 BER (1155000)    1119958( וגם תדפיס(  
 
Smith, Kevin B., Christopher W. Larimer, Levente Littvay, and John R. Hibbing (2007). "Evolutionary 
Theory and Political Leadership: Why Certain People Do Not Trust Decision Makers." Journal of 
Politics 69, 2, pp.285-299. (T-test and Chi-square) 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
 ** וימן, גבי. (2000). מגדר ופרסומת: נשים וגברים בתשדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראל. מגמות, מ (3),  

(Chi-square הבדל , שכיחות(. 466-485  
  )577273(כתב עת בספרית מדעי החברה וגם תדפיס 
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** Cooper, Christopher A. and Schwartz, Marc (2001). "Depictions of Public Service in Children's 
Literature: Revisiting an Understudied Aspect of Political Socialization." Social Science Quarterly 82, 
3, pp. 616-632. (difference of means – T-test) 
  כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
Morrell, Michael E.  (1999). "Citizens' Evaluations of Participatory Democratic Procedures: Normative 
Theory Meets Empirical Science." Political Research Quarterly, 52: 293-322.  (T-tests and ANOVA)  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
** Lodge, Milton G. and Ruth Hamill.  (1986).  "A Partisan Schema for Political Information 
Processing."  American Political Science Review 80, 2, pp. 505-520. (T-tests and 2 way ANOVAs)  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
**רומי ש., ולב, מ. (2003). ידע, רגשות ועמדות של בני נוער ישראלים כלפי השואה: שינויים בעקבות המסע לפולין. 

 מגמות, מב(2), 239-219 (שונות דו- כיווני)
 כתב עת בספרית מדעי החברה

 
 Correlation קורלציה

Q-what is the difference between capitalism and socialism? 
Under capitalism, man exploits man. Under socialism, it’s the opposite (Anonymous). 
 

& John Wiley , NY. sntroductory StatisticI). 1990. (Ronals J, Wonnacott& . Thomas H, Wonnacott
Sons. Pp. 435-482. 

  )WON  ) 155934שמור סוציולוגיה לפי
 
Hokenmaier, Karl G. (1998). "Social Security vs. Educational Opportunity in Advanced Industrial 
Societies: Is There a Trade-Off?" American Journal of Political Science, 42:709-711. (Simple 
correlations)  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
 אילו: הספר-בבית מורה והערכת הישגים של כחזאים גננת והערכת מוכנות מבחן). 1995. (מ, ובנסקי, .י, אשל** 

כשרים של הילד בגן מנבאים את הצלחתו בכיתה א'? מגמות, ל"ו (4), 464-451. (מתאמי פירסון, רגרסיה רב-
)משתנית  

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 
** Nacos, Brigitte, N., Bloch-Elkon, Yaeli. and Shapiro, Robert, Y, (2007). “Post-9/11 Terrorism 
Threats, News Coverage, and Public Perceptions in the United States”, International Journal of Conflict 
and Violence , Vol. 1(2), pp. 105-126 (correlations and regression) 
 אין
 
Robinson, Piers (2000). “The Policy-Media Interaction Model: Measuring Media Power during 
Humanitarian Crisis”, Journal of Peace Research 37, 5, pp. 613-633. (as if reg., but actually not even 
corr?…) 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
 (Linear, Bivariate, Multivariate) רגרסיה

Any astronomer can predict just where every star will be at half past eleven tonight. 
 He can make no such prediction about his daughter (James Truslow Adams).  
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  הסקה סטטיסטית
  . ואילך-259' עמ.  אקדמון, ירושלים. סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים). 2001(רונית , איזנבך

  )140520(סט .שמור סוציולוגיה לפי איז
  

  )ספרון קטן(אילן -אוניברסיטת בר, ס לחינוך ומרכז מחשבים"בי.  רגרסיה ליניארית). 1997(אפרים , דרום
  )202466(רג  .שמור מדעי המדינה לפי דרו

  
. ניתוח רגרסיה 9יחידה . האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל. שיטות מחקר במדעי החברה). 1990(רות , מרום-בייט

  .44-62' רגרסיה מרובה עמ, 5-37' רגרסיה פשוטה עמ
  )46986(שי .שמור מדעי המדינה לפי אונ

  
& John Wiley : NY. Introductory Statistics). 1990. ( JdonalR, Wonnacott& . Thomas H, Wonnacott

Sons, pp. 372-433 (simple & multiple regressions)  
  )WON  ) 155934שמור סוציולוגיה לפי

  
. Pp.  Purdue University:NY). fourth Edition (The Basic Practice of Statistics). 2007. (David S, Moore

115-148. 
519.5 MOO (1157834)  

  
E .  F:Illinois, Itasca. Statistics for Social Data Analysis). 1994(David , Knoke& George W , Bohrnsted

Peacock Publishers, Inc., pp. 262-319 (multiple regression) [You do not cap the first "p"! It should 
have a comma before it and then be lower case. Try fixing all the rest.] 
300.182 BOH (389909) 

 
-67, Pp, Inc,  Wiley Publishing:NJ). for Dummies (Intermediate Statistics). 2007( Deborah ,seyRum

105. 
 אין
 
Achen, Christopher (1982), Interpreting and Using Regression, Quantitative Applications in Social 
Science (series) Sage. 
307.2 ACH (975) 
 
Fox, John (1997). Applied Regression Analysis, Linear Models, and Related Methods.  Thousands 
Oaks: Sage Publishing. Ch. 6 - regression 
519 DRA (375459) 
 
Lewis-Beck, M. (1981), Applied Regression (good treatment of regression analysis) 
307.2 LEW-BEC (506417) 
 
Long, J. Scott. (1997). Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications. (an excellent introduction to maximum likelihood 
and commonly used models). 
519.536 LON (1130836)    בספרית לוגיסטיקה 

 
התקשרות למקום ותפיסת הסיכון בשומרון , אידיאולוגיה? להיאחז או לנטוש). 2006. (ש, סורקראיטו, .מ, ביליג** 

  ) רגרסיה הררכית,מתאמי פירסון (.489-673, )4 (ד"מ, מגמות. ובבנימין
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
 **  Hurwitz, Jon and Mark Peffley (1997).  "Public Perceptions of Race and Crime:  The Role of Racial 

Stereotypes."  American Journal of Political Science, 41, 2, pp.375-401.  (Bivariate regressions.)  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
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** Tufte, Edward R. (1975). “Determinants of the Outcomes of Midterm Congressional Elections”, 
The American Political Science Review, Vol. 69, 3, pp. 812-826. (simple multivariate regression) 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
Gibson, James L. (2002).  Truth, Justice, and Reconciliation: Judging the Fairness of Amnesty in South 
Africa.  American Journal of Political Science,  46, 3, pp. 540-556.  (Differences of means and a 
simple multivariate regression.)   
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
Jackman, Robert W. (1980). “The Impact of Outliers on Income Inequality”.  
American Sociological Review 45, 2, pp. 344-347. הוצאת משתנה אחד משנה תוצאה: ביקורת  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
 Econometrics   אקונומטריקה - 3רמה 

  )גרסיהמבחנים יותר מורכבים של ר/מודלים(
If you bet on a horse, that’s gambling. If you bet you can make three spades, that’s entertainment. If 
you bet cotton will go up three points, that’s business. See the difference? 

  
  :כללי

Studenmund, A.H. (2006) Using Econometrics: A Practical Guide, 5th ed.  
330.015195 STU (1157854) 
 
Gujarati, D. (2003), Basic Econometrics, 4th ed. 

   3' מהד) GUJ) 309808בספרית כלכלה שמור לפי    
 
Wooldridge, J.M. (2006), Introductory Econometrics: A Modern Approach , 3nd Edition.  
330.015195 WOO (1157861) 
 
King, G., Keohane, R. and Verba, S. (1994), Designing Social Inquiry: Scientific Inference in 
Qualitative Research,  

  )KIN) 331892שמור מדעי המדינה לפי                                                                                                                           
Models are to be used, not believed (Henri Theil)  

  
 Path Analysis ניתוח נתיבים

הרגרסיה  10יחידה . האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל.  שיטות מחקר במדעי החברה).1990(רות , מרום-בייט
  .41 -24' עמ, ושימושיה

  )46986(שי .שמור מדעי המדינה לפי אונ
  

E . F: Illinois, Itasca. Statistics for Social Data Analysis). 1994(David ,  Knoke&George W , Bohrnsted
Peacock Publishers, Inc. Pp. 414-435  
300.182 BOH (389909) 
 

Ideological Realignment in the US  "  ).1998(Saunders . and Kyle L. Alan I, Abramowitz**
and one , path analysisa simple , correlations. (652-634. pp, 3, 60, liticsJournal of Po  ."Electorate

three-variable multiple regression at the end.) 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
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Shapiro, Robert Y, and Conforto, Bruce M. (1980). “Presidential Performance, the Economy, and the 
Public's Evaluation of Economic Conditions”, The Journal of Politics, Vol. 42, 1, pp. 49-67. 
(path model, ordinary least squares regression and a simple time series). 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

 
 t ModelsLogit and Probi     לוגיט ופרוביט

Aldrich, J. and Nelson, F. (1984), Linear Probability, Logit, and Probit Models Quantitative 
Applications in Social Science (series) Sage. 
300.72 ALD (27304) 
 
Borooah, F. Vani (2002). Logit and Probit Ordered and Multinomial Models. Quantitative Applications 
in Social Science (series) Sage. 
519.2 BOR  (517827) 
 
Gujarati, Damodar N. (1988). Basic Econometrics. NY, McGraw-Hill Publishing Company. Pp. 481-
498. Second edition. 

  )GUJ)  309808  בספרית כלכלה שמור לפי 
 
**Ai & Norton, Wang (2003). "Interaction terms in logit and probit models." Economics Letters 80, 1, 
pp.123−129.  
 
**Norton, Wang, & Ai (2004). Computing interaction effects in logit and probit models. The Stata 
Journal 4, 2, pp.103−116.  
 כתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוני

 
 Ordinary Least Squares Regression (OLS) מזער ריבועים  

Lawson, C. and Hanson, R. Solving Least Squares Problems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 
1974.  
 אין
 
Achen, Christopher H. and Bartels, Larry M. (2006). “It feels like we’re thinking: The Rationalization 
Voter and Electoral Democracy”. Annual Meeting of American Political Science Association, August-
September (least squares) 
 אין בספריות בארץ
 
** Shapiro, Robert Y, and Conforto, Bruce M. (1980). “Presidential Performance the Economy, and the 
Public's Evaluation of Economic Conditions”, The Journal of Politics, Vol. 42, 1, pp. 49-67. (ordinary 
least squares regression, a simple time series and path model). 

דעי החברה וגם כתב עת אלקטרוניכתב עת בספרית מ  
 

Time Series Analysis, Cross Sectoral, Panel data סדרות עתיות/עונתיות  
C. Ostrom (1990), Time Series Analysis (Regression Techniques), 2nd ed. Quantitative Applications in 
Social Science (series) Sage. 
300.72 OST (115962) 
 
Gujarati, Damodar N. (1988). Basic Econometrics. NY, McGraw-Hill Publishing Company, pp. 353-
389. 

  )GUJ)  309808בספרית כלכלה שמור לפי 
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Enders, Walter (2004). Applied Econometric Time Series. NJ, Wiley & Sons Edition (mainly chapter 
1). 

  )END)  309007בספרית כלכלה שמור לפי 
 
Beck, Nathaniel and Katz, Jonathan N. (1995). “What to do (and not to do) with Time-Series Cross-
Section Data”, The American Political Science Review, vol. 89, 3, pp. 634-647. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
Shaw, R. Daron (1999). “The Effect of TV Ads and Candidate Appearances on Statewide Presidential 
Votes, 1988-1996”, The American Political Science Review vol. 93, 2, pp. 345-361. (Time series 
analysis) 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
**Schickler, Eric (2000). "Institutional Change in the House of Representatives, 1867-1998: A Test of 
Partisan and Ideological Power Balance Models", The American Political Science Review vol. 94, 2, 
pp. 269-288. (Time series analysis) 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
** Snyder, J., Shapiro R., Y., and Bloch-Elkon, Y. (2007). Free Hand Abroad, Divide and Rule at 
Home: The Domestic Politics of Unipolarity. Annual Meeting of American Political Science 
Association, August-September. (Panel data). 
 אין בספריות בארץ

  
   Factor Analysis ניתוח גורמים 

J. Kim and C. Mueller (1978), Introduction to Factor Analysis. Quantitative Applications in Social 
Science (series) Sage. 
300.182 KIM  (165852) 
 
Gorsuch, Richard L. (1983) Factor Analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum  
 GOR (7334) 519.5   בספרית חינוך 
 
Morrison, Donald F. (1990) Multivariate Statistical Methods. New York: McGraw-Hill.  
519.535 MOR (1157918) 
 
** Verba, Sidney and Norman H. Nie (1987) Participation in America: Political Democracy and Social 
Equality. Chicago: Chicago Press University. Pp. 56-81. (clearest and most useful example) 
 אין
 
** Arnold, A-K., Schneider, B. (2007). “Communicating Separation? Ethnic Media and Ethnic 
Journalists as Institutions of Integration in Germany”, Journalism vol. 8, 2, pp 115-136 (factor 
analysis) 

טרוניכתב עת אלק  
 

 אתרי אינטרנט
:כמה קישורים מועילים. מגוון עצום של חומר באנגלית ובאינטרנטכאמור בניגוד לדלות החומר בעברית יש   

 
The Society for Political Methodology http://polmeth.wustl.edu/polmeth.php 

 
Measurement Decision Theory mdt/org.edres://http   

  .אתר מקיף המסייע במיקוד ובחירת התיאוריה והכלים המתאימים למחקר ספציפי
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 net.StatPages – WhichAnalysis#html.javastat/71johnp/com.aol.members://http   
  .אתר זה מנסה להוביל צעד אחר צעד בבחירת שיטת העיבוד תוך כדי מתן הסברים

  
Content Analysis Guidebook - content/kneuendorf/edu.csuohio.academic://http    

  . אתר מקיף נוסף המטפל בניתוחי תוכן
  

    Interactive Stats   html.javastat/71johnp/com.aol.members://httpבאתר 
  . ניתן למצוא מאות קישורים לאתרים שעניינם מתן פתרונות לבעיות ומידע סטטיסטי

  
  . במקביל לאתרים אילו ניתן למצוא לא מעט אתרים המשמשים מקור מצוין להסברים סטטיסטיים שונים

   Hyperstat Online Textbook  hyperstat/com.davidmlane://http :ביניהם
  Hyperstat Online Textbook lhtm.index/stathyper/com.davidmlane://httpאו 

  
 The Prism Guide to לדוגמא האתר, נתונים שהתקבלוניתן למצוא אתרים המסייעים בפרשנות של ה, בנוסף

Interpreting Statistical Results 
htm.principles_stat/principles/interpret/articles/com.graphpad.www://http  

  
 
 
 
 
 

Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises 
(Samuel Butler) 

 
 
 
 
 

 


