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 אור הקורס   ית

סטודנטים למספר שיטות מתחום המחקר האיכותני, את הקורס זה חושף 

איסוף וניתוח חומרים ארכיונים, עריכת ראיונות, תצפיות,  ביניהן

ומיפוי אתנוגרפי. במהלך הסמסטר נבחן את היחסים שבין מחקר אמפירי 

כתיבה אקדמית. דגש מיוחד יושם לבין מחקר פרשני ונשקול אסטרטגיות 

על בחינת היחסים שבין מחקר אדריכלי לבין מחקר אנתרופולוגי וכתיבה 

עיתונאית. סטודנטים יתנסו בשיטות המחקר וצורות הכתיבה השונות דרך 

 סדרת תרגילי ביניים ועבודה מסכמת. 

 

This course introduces students to a variety of inquiry methods, including archival 

research, participant-observation, interviews, and ethnographic mapping. We will 

discuss the nature of evidence, reflect on the value of scholarly research, and consider 

strategies of academic writing. The class will pay particular attention to the ways in 

which other areas of inquiry have influenced the study of the built environment. Each 

student will explore these diverse methods and ideas through a semester-long project. 

 

 דרישות הקורס 

ביניים נוכחות והשתתפות בהצגת התרגילים בכיתה, הגשת תרגילי 

 ועבודה מסכמת.

   

 מרכיבי הציון הסופי 

 עבודה מסכמת. 40%תרגילי ביניים,  60%

 

 )נתון לשינויים(נושאי הקורס 

1m .ניסוח שאלת מחקר 

2m ניתוח מקורות משניים.קריאה ביקורתית ו 

3m .איסוף, ניתוח והצגת חומרים ארכיונים 

4m .התבוננות 

5m .עריכה ושימוש בראיונות 



 

 

6m .מיפוי אתנוגרפי 

7m  אקדמית מול כתיבה עיתונאית.כתיבה 
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   או שונות הערות
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