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הצעה לקורס חדש – תואר שני
 MBAבמנהיגות חברתית
שם הקורס" :חקר מקרה" ( (Case Studyכמתודה במחקר אקדמי ובעבודת ארגונים
שם המרצה :פרופ' פייר קלץ
Course name : “Case Study” as a method in academic study and in the work of
organizations
אופן הוראה:
סוג מקצוע:

שיעור
חובה

סמינר
בחירה

סדנא
השלמה

 3נק"ז

תאור הקורס:
קורס זה משלב תאוריה יחד עם פרקטיקה במתודת "חקר-מיקרה" ככלי ניהולי.
הסטודנטים בקורס זה יכתבו "חקר מיקרה " באנגלית בנושאים שקשורים במנהיגות חברתית
בפריפריה (לדוגמא :חקר מיקרה על ירוחם ,פיניציה וכד')
העבודות של הסטודנטים בקורס זה ייצרו מאגר של "חקר מקרים" שיהווה בסיס לעבודות מחקר
והוראה בארץ ובעולם
Goals of the course :
This course combines theory with practice with a “case study” method as a
management tool.
At this course students will write a “case study” in issues related to social leadership
in the periphery.
Student’s papers will create a pool of "case studies" as a basis for research in Israel
and abroad
מטרת הקורס:
להקנות לסטודנטים כלים לשימוש במתודת "חקר-מיקרה" ככלי ניהולי .סטודנטים בתחילה ילמדו
את השיטה תוך הדגמתה באמצעות ניתוח "חקר-מקרים" קיימים ולאחר מכן יתנסו בכתיבת
"חקר-מיקרה" בהקשר של ארגונים ללא מטרות רווח (עמותות ומלכ"רים).
נושאי הקורס
 .1השימוש בשיטת "חקר מיקרה"
 .2סוגים של "חקר מקרה"
 .3זיהוי שאלות המחקר ו/או נימוקים נוספים לעריכת חקר מקרה
 .4בחינת השיקולים לקבלת ההחלטה אם להשתמש במתודת חקר מקרה ,בהשוואה
למתודות אחרות
 .5הבנת מכלול החוזקות והמגבלות של מתודה זו
 .6הגדרת גבולות הניתוח ובחינת מקרים המתאימים למחקר מסוג זה.
 .7ראיית המכלול – התיאוריה הנבנית וסוגיות העומדות מאחורי המחקר הצפוי.
 .8התנאים לתקפות של "חקר-מיקרה"
 .9ניתוח חקר מיקרה
 .11כתיבת חקר מיקרה
 .11זיהוי עיצוב ,חקר מקרה (מיחיד לרבים ,רכיבים חיוניים והקשרים ביניהם ,ראיה
הוליסטית )
 .12פיתוח ומעקב אחר פרוטוקול חקר מקרה.
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חובות הקורס
.) מבחן (המבחן ייערך בעל פה40%
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.מטלה זו ולקבל ציון עובר בקורס
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