ההוראה וiכידומה

התנסויות דוקטורנטים

בדרך לתואר ...
ארנוו מניו ,רינה

דייגי ,2

נירה

חטיבה ,3

אוניברסיטת תל אביב

ב עשרות השנים האחרונות ניתנת תשומת לב מרובה

) בדרך כלל מלגות( ,המאפשרת להם להתפנות מעבודות נוספות

להוראה בכיתה )כולל סדנאות ,מעבדות ,וכדומה(

כדי להתמקד בלימודי התואר ולסיימם בהקדם ובמסגרת הןמן

בכל רמות התואר באוניברסיטאות ובמכללות .

שנקבעה בתקנון ,וגם שתתמוך בצורכי המחקר שלהם  .גם

בנוסף ללימוד בכיתה ,תלמידים
לתארים
ארנוו מני

גבוהים

במסלול

המחקרי באוניברסיטאות )חלק
מהמסטרנטים וכל הדוקטורנטים(
מתנסים

-

גם בסוג

הנחיה

לגבי ההתנסויות והחוויות של

מאמר זה מסכם את התוצאות של סקר
שנערך בקרב ודקטורנטים באוניברסיטת

תל אביב .הסקר בדק היבטים שונים

בעבודת מחקר על ידי אנשי

הסגל האקדמי  .בעוד שלגבי

של התנסויות המשיבים בדרך לתואר.

כמה מההיבטים הם :השיקולים
לבחירת מנחה; הקושי במציאת

ההוראה בכיתה נערכו אלפים
רונה דווגו

רבים של מחקרים שפורסמו
במגוון של פרסומים אקדמיים,
שההנחיה

הרי

בעבודת

תןה

באוניברסיטה,

כמעט

מנחה; תרומת השותפים להנחיה
לביצוע המחקר ולכתיבתו; שביעות
הרצוו מההנחיה ,ממרכיביה ומהל י ך
השיפוט; ותרומת לימודי התואר להמשך

נחקרה  .יתרה מןאת ,אנשי סגל
אשר

משקיעים

ןמן

חשוב ללמוד על ההתנסויות של

לשפר ולייעל את התהליך של
לימודים לקראת תואר שלישי
ולקדם אותו כחוויה חיובית בעיני
המתנסים בו.

שהיא נושא מרכןי של ההוראה
שלא

אין לנו כמעט מידע .

הדוקטורנטים בדרך לתואר כדי

הוראה אחר

אישית-יחידנית

הדוקטורנטים בהיבטים האלה

קרי י רה אקדמית ומקצועית.

בשנה"ל

תשס"ן

החליטה

אוניברסיטת תל אביב להרים
את

הכפפה,

וביוןמת

סגן

הרקטור  4וארגון הסגל האקדמי
הןוטר הוחלט לערוך סקר בין
הסטודנטים לתואר שלישי ,הן

אלה שלמדו בעת עריכת הסקר

ומאמ'(

רבים ביותר בהנחיה ,לא מקבלים מהמונחים משוב והערכה

והן אלה שסיימו את לימודי התואר ) וקיבלו תואר דוקטור(

מפורטים וישירים על איכות הנחייתם כתוצאה מסקר אנונימי,

בעבר הקרוב .מטרת הסקר הייתה לןהות את עמדותיהם של

כןה הנערך לגבי ההוראה בכיתה .ןאת ,בין השאר ,בשל הקושי

הסטודנטים לגבי איכות ההוראה והשירות הניתנים להם.

לשמור על אנונימיות התלמידים המודרכים שהשתתפו בסקר .

הסקר נערך על ידי היחידה לתכנון ,שיטות ובקרה.

במאמר ןה נתמקד בדוקטורנטים  .בנוסף להנחיה ,סטודנטים
לתואר שלישי מתנסים גם בהיבטים שאינם שייכים להוראה,
אך משפיעים על התפקוד שלהם כתלמידי מחקר  .נכנה כאן
היבטים אלו בשם "שירותים לסטודנט"  ,והם כוללים מעבדות
וספריות ,שירותי מחשוב ומן כירות וקבלת תמיכה כספית

ההליך של עיצוב וגיבוש השאלון
הליך ןה התבצע בכמה שלבים וארך ןמן ממושך  .התחלנו
בחיפוש ממוחשב באינטרנט באתרי אוניברסיטאות בחו"ל,
כדי לןהות ,לאסוף ולסקור שאלונים דומים .לאחר מכן ערכנו

ראיונות עם כמה דוקטורנטים מפקולטות שונות  .על בסיס
ו.

ארנוו מני ,ראש היחידה לתכנוו ,שיטות ובקרה

.2

רינה דייגי ,אחראית ניהול פרויקטים ביחידה לתכנוו,

כל ןאת עיצבנו גרסה ראשונית של השאלון  .כדי לתקף את
השאלון העברנו גרסה ןו להערות לאנשי סגל אחדים שצברו

שיטות ובקרה

ניסיון רב בהנחיית דוקטורנטים ) ביניהם הכותבת השלישית של

.3

פרופ' נירה חטיבה ,ראש המרכן לקיודם ההוראה

מאמר ןה( ,לכמה יושבי ראש של ועדות דוקטורנטים ,לנציגי

.4

פרופ' רענו רייו

ארגון הסגל הןוטר ולמנהל מדור תלמידי מחקר .כמו כן פנינו

.5

גב' שרה קינל

לדוקטורנטים אחדים ממגוון פקולטות להשיב על השאלון
בגרסתו הראשונית.
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ע) הג iנה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמי המכללה למינהל

לאור המשובים המעמיקים שקיבלנו בשלב זה ,הכנסנו שינויים

טבלה :1

בשאלון .השינויים כללו ניפוי שאלות בלתי מתאימות ,הוספת

האוכלוסייה והמדגם של המשתתפים בסקר

שאלות שנמצאו כחסרות ותיקוני ניסוח  .הגרסה השנייה של

השאלון הועברה להערות לסגן הרקטור ,למזכירה

תלמידים

אוכלוסיה

משיבים

2,087

586

28 %

680

89

13 %

2,767

675

24.5 %

אחוז
המשיבים

האקרמית , 5

פעילים

לארגון הסגל הזוטר ולאנשים נוספים באוניברסיטה המעורבים

מסיימים )בעלי תואר ד"ר(

בהפעלת תכניות הרוקטורנטים .לאחר קבלת ההערות מכל

סה"כ אוכלוסייה

הגורמים הללו עיצבנו את הגירסה הסופית של השאלון.

הקטגוריות הראשיות בשאלון עסקו בשביעות רצון כללית
מהלימורים ,באיכות ההנחיה ומרכיביה ,בתהליך השיפוט של

כמצופה ,אחוז המשיבים מבין הסטורנטים הפעילים היה גבוה

עבורות התזה ,במלגות והעסקה ,בשירותי מזכירות הסטורנטים

במירה ניכרת מזה של המסיימים  .אמנם האחוז הכולל של

כ ,25%-

ובתשתיות ותנאים פיזיים )מחשבים ,מעברות ,סביבת עבורה

המשיבים,

וספריות(.

לסקרים שנערכו באוניברסיטאות שונות בעולם בין אנשי סגל

המשיבים התבקשו לררג בכל פריט את רמת ההסכמה עם תוכן

בכיר וזוטר .אנו מוצאים את אחוז המשיבים שהתקבל כמספק,

הפריט ,או את רמת שביעות הרצון מהפריט ,או את ררגת החשיבות

מאחר שמטרתנו הייתה לקבל מירע בקשר לנקורות העניין שלנו .

או הקושי שהם מייחסים לפריט .הרירוג נעשה בסולם ליקרט של

לא נברקה מירת הייצוג של המשיבים את האוכלוסייה הכללית,

חמש ררגות ,מנמוכה מאור וער גבוהה מאור .כמו כן הם התבקשו

ונתייחס לקבוצת המשיבים כאל מרגם מזרמן .

הוא נמו.ך אך נמצא שאחוז זה הוא אופייני

לרשום הערות מילוליות לגבי פריטי השאלון ולגבי כל נושא אחר

נתוני ההשכלה של המשיבים

הקשור להתנסויותיהם בלימורי הרוקטורט.

כמחצית מן התלמירים הפעילים היו בשלב בי של הלימורים

הליך עריכת הסקר

-

לאחר אישור הצעת המחקר שלהם וקבלתם הרשמית כתלמירי

הסקר נערך באינטרנט בחורשים יולי-אוגוסט  .2007האוכלוסייה

תואר שלישי  .שליש מביניהם היו בשלב אי

כללה תלמירים שהיו פעילים בשנת הלימורים תשס"ז ו"מסיימים"

המחקר .יתר התלמירים היו בשלבי השיפוט של ההצעה או

)שהם בעלי תואר רוקטור שסיימו לימוריהם בשנות הלימורים

של העבורה הסופית  22% .מהם למרו במסגרת המסלול הישיר

תשס"ה-תשס"ז( .

לרוקטורט )מעבר ישיר מהתואר הראשון ללימורי התואר השלישי(.

-

לפני הגשת הצעת

~

'-

&
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ו
'-

י
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גיליוו  8ו מרץ 2009
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טבלה : 2
פרוטו השאלוו

-

ממוצע ,סטוות תקו ,ואחוז המשובום שדרגו גבוה-גבוה

מאוד 6

מס'

ממוצע

סטיית

אחוז משיבים שדרגו

משיבים

הדירוג

תקו

גבוה-גבוה מאוד

668

4.17

1.36

76 0/0

א.

תחום המחקר של המנחה

661

4.34

0.86

88 %

ב.

תכונות האופי של המנחה )יחס למודרכים וכד'(

651

4.32

0.91

84 %

ג.

המוניטין האקדמי של המנחה

656

3.98

0.98

74 %

ד.

היכרות עם המנחה מלימודים קודמים

625

3.64

1.37

61 %

ה.

המלצה מתלמידים שקיבלו הנחיה מהמנחה

585

3.05

1.36

49 %

ו.

האפשרות לקבל מלגה/העסקה מהמנחה

585

3.12

1.48

41 %

א.

המנחה/ים הרשמי/ים

631

3.94

1.09

72 %

ב.

יועץ/יועצים לא רשמיים )אם יש/היו(

252

3.29

1.31

47 %

ג.

ועדה מלווה )אם יש/הייתה(

212

2.23

1.28

20 %

ד.

הנחיה על ידי מספר מנחים

185

3.59

1.31

63 %

176

3.43

1.33

57 %

660

4.04

1.13

74 %

440

4.08

1.18

75 %

הנושא
I

בחירת מנחה

מידת הקושי למצוא מנחה

מידת החשיבות של השיקולים לבחירת מנחה ]בסדר חשיבות יורד[

תרומת השותפים להנחיה לביצוע המחקר וכתיבתו

ה .חלוקת העבודה ושיתוף הפעולה בין המנחים
שביעות רצון מההנחיה
א.

בשלב א'

ב .בשלב ב'
שביעות הרצון ממרכיבי ההנחיה
א.

שביעות רצון כללית מן המנחה העיקרי

ב.

מרכיבי ההנחיה ]בסדר שביעות רצון יורד[

657

4.23

0.98

81 %

מידת העצמאות שנתן לך המנחה בעבודת המחקר

640

4.52

0.75

92 %

.2

נכונות לקרוא טיוטות ולהעיר הערות

646

4.36

0.97

84 %

.3

נגישות המנחה עבורך

657

4.26

0.95

81 0/0

.4

בהירות ההנחיות של המנחה

655

4.12

1.01

77 %

.5

מהירות התגובה במתן משוב על הטיוטות

640

4.08

1.11

76 %

.6

הקרדיט האקדמי שנתן לך המנחה

463

4.01

1.29

74 %

.7

תדירות ו,מן ההנחיה

646

3.85

1.21

68 %

.8

מידת פעילותו לטיפוק המשאבים הדרושים למחקר

557

3.80

1.27

66 %

.9

מעורבות המנחה בתהליך ביצוע המחקר וניתוח הממצאים

604

3.7 6

1.23

63 %

607

3.62

1.39

60 %

. 11מעורבות המנחה בכתיבת העבודה

582

3.54

1.25

57 %

. 12טיוע בקבלת מימון להשתתפות בכנטים

464

3.21

1.59

51 %

382

3.19

1.44

45 %

.1

 .10טיוע בקבלת מלגות

. 13תרומת המנחה לקיצור משך ה,מן עד להגשת העבודה לשיפוט

שביעות הרצון מתרומת הלימודים בקורסים לעבודת הדוקטורט שלך
א  .תרומת השתתפותך בקורטים בלימודי הודקטורט
תרומת השתתפותך בטמינר מחלקתי ייעודי

ב.

616

2.5 2

1.23

22 %

549

2.48

1.27

22 %

שביעות הרצון משיפוט העבודות

א .משך ,מן השיפוט של הצעת המחקר

ב  .משך ,מן השיפוט של העבודה המלאה
תרומת חוות הדעת של השופטים להמשך המחקר ופרטומו

ג.

372

3.39

1.49

56 %

87

3.10

1.56

43 %

80

2.26

1.18

15 %

תרומה לעתיד
א  .תרומת לימודי הודקטורט לקריירה מקצועית לאחר קבלת התואר

82

3.93

1.13

72 %

628

2.59

1.16

22 %

א.

המידה שהאילוץ של עבודה נוטפת השפיעה על הארכת משך הלימודים לודקטורט

455

3.89

1.13

70 %

ב.

האם משך ה,מן הקבוע בתקנון ללימודי התואר השלישי פגע באיכות המחקר

640

4.08

1.39

72 %

ב .מידת הטיכוי להשתלב באקדמיה עם טיום לימודי התואר
שונות

.6

ניתוח טטטיטטי של הנתונים בוצע על ידי עובד רחמני מיחידת תכנון ,שיטות ובקרה ואלון וינפרט מאגף השיווק
הפריטים הנוגעים לשירותים לטטודנט אינם מוצגים כאן.
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ע) הנ Jiה ן רשות ההוראה  -המטלול האקדמי המכללה למינהל

למעלה ממחצית הסטודנטים היו נשים .רוב התלמידים הפעילים
היו נשואים בעת לימודיהם ולמחציתם היו ילדים .

•

סיוע לתלמידים לקבלת מלגות ותמיכה כספית במחקרים,
במכשור ובחומרים.

במאמר זה נדווח רק על ממצאים העשויים להיות רלוונטיים לקהל
קוראינו

-

אנשי הסגל האקדמי באר"{ ,ובמיוחד לאלה המדריכים

תרימת השיתפים להנחיה לביציע המחקר ילנתיבתי

דוקטורנטים .אנו מציגים את הממצאים הקשורים להנחיה אקדמית,

לרוב התלמידים )  (67%היה מנחה אח,ר ל  30%-היו שני מנחים

המבוססים על תשובות כלל המשיבים ,ואיננו מתייחסים כלל להיבטים

ורק ל  3%-היו שלושה מנחים ויותר .רוב הדוקטורנטים שסיימו

של השירות לסטודנט .איננו מדווחים גם על הבדלים שנמצאו

לא החליפו מנחה במהלך ההנחיה

לא הוסיפו מנחה

מובהקים סטטיסטית בתשובות ביו הפקולטות השונות ,משום שהם

)  (90%וגם לא שקלו או ניסו להחליף מנחה ) (. 88%

מתייחסים באופו ספציפ י לנעשה באוניברסיטת תל אביב ואיו בהם

ההנחיה על ידי המנחה הראשי נמצאה כתורמת העיקרית לעבודת

ענייו כללי  .בחלק מהמקומות שיבצנו הערות מילוליות שנכתבו ,משום

התזה  .יועצים לא רשמיים או הנחיה על ידי יותר ממנחה רשמי

שהו מעשירות את הממצאים הכמותיים ,אך איננו מסכמים את כלל

אחד )א ם היו( תרמו רק באופו בינוני  .ועדה מלווה )אם הייתה (

ההערות המילוליות שעלו במשובים )כא לף הערות(.

נתפסה כבעלת תרומה מועטה.

לתואר ) (, 95%

הערות המשיבים הצביעו על מקרים שבהם כאשר היו שני מנחים
ממצאים

רק אחד מהם היה "פעיל ומעורב" ,ואילו האחר היה "רדום ולא

להלו סיכום הממצאים שבטבלה 2

מעורב"  .התלמידים התלוננו על הקושי לתאם ביו שני המנחים
ולקבוע תחומי אחריות ברורים .כו התלוננו על קשיים בהוספת

הקישי במציאת מנחה

מנחה הבקי בתחום המחקר שיהיה מקובל על המנחה הראשי.

רוב הדוקטורנטים )  (76%דיווחו על קושי רב במצ יא ת מנחה .ביו

לטענת המשיבים ,קשיים אלו פגעו בהנחיה.

הסיבות שציינו המשיבים בהערותיהם היו היעדר מידע מספק על

המנחה א'נו

מעוךב בתחוס שמענ"! אות' .

תחומי המחקר של המנחים; עומס הנחיה גדול מדי של המנחים;

כל מנחה חושב שאנ' אךבך עס המנחה האחך וא'עזך בו ,ולכ! אף

התניית ההנחיה בקבלת מענקי מחקר על ידי המנחה; אי-התאמה

אחך לא לוקח אחך'ות.

ביו הנושא שאותו היו מעוניינים לחקור במסגרת הדוקטורט לנושאי
המחקר של המנחים; ומידת נכונות נמוכה של חלק מאנשי הסגל

באשר לוועדה המלווה המשיבים העירו על חוסר נכונות של חברי

האקדמי לקבל תלמידים להנחיה )אם משום עומס יתר או משום

הוועדה לבוא לישיבות ,להשקיע בבחינת המחקר ,להתעמק בחומר

אי-התאמת התחום ,ומסיבות נוספות (.

ולהעיר הערות ,ובאופו כללי הצביעו על תרומה מועטה של הוועדה

בזמ! שח'פשת' מנחה ,הךבה מנח'ס שנ'גשת' אל'הס התנו את קבלת'

לקידום עבודת המחקר.

בקבלת מענק מחקך שח'כו לו .כאשך נךחו ,לא ק'בלו סטוךנט'ס

נוספ'ס כו שנאלצת' לעבוך ךא'ונות ךב'ס מאוך עך שמצאת' מנחה.

שביעית הרצין מההנחיה

רוב המשיבים העידו על רמה גבוהה של שביעות רצוו כוללת

חשיבית השיקילים לבחירת מנחה

מההנחיה ,הו בשלב א' והו בשלב '.ב שביעות הרצוו מהמנחה

זוהו שני שיקולים בעלי חשיבות מכרעת בבחירת המנחה :תחום

העיקרי הייתה גבוהה מאוד אצל  81 %מהמשיבים.

המחקר של המנחה )  88%מהמשיבים סימנו חשיבות שיקול זה כגבוהה

נושא המנח'ס זו נקוךת האוך המךכז'ת בנ'ס'ו! של' כתלמ'ךת

או גבוהה מאוד( ותכונות האופי של המנחה ,כמו היחס למודרכים

מחקך  .התמ'כה האקךמ'ת של המנח'ס של' ה'א פנומנל'ת.

)  (. 84%במקום שלישי נמצא השיקול של המוניטיו האקדמי של המנחה .

ההשקעה שלהס ב' ,הענ"! שלהס במחקך של' ,הסוצ'אל'זצ'ה

שאר השיקולים ,כמו היכרות עם המנחה מלימודים קודמים ,המלצה

שהס עוש'ס ל' לעולס האקךמ'ה ,זה מעבך להנח'ה נוךמט'ב'ת.

מתלמידים אחרים של המנחה או האפשרות לקבל מלגה/העסקה

המנח'ס של' נותנ'ס ל' תחושה כזו ה! אקךמ'ת וה! מבח'נה של

מהמנחה ,היו בעלי חשיבות משנית בשיקולים לבחירת המנחה.

תמ'כה א'ש'ת ,שהך' מנחה במוב! מסו'ס צך'ו גס לספק תמ'כה

בהערות המילוליות פירטו המשיבים שיקולים נוספים :

שא'נה מקצוע'ת.

•

•

המקצועיות של המנחה :ניסיוו בהנחיה ,ידע במתודולוגיות של

מחק,ר מידת פעילותו בפרסומים ומידת העצמאות האקדמית

שביעית הרצין ממרניבי ההנחיה

שהוא נותו לתלמידיו.

שביעות הרצוו הכללית ממרכיבי ההנחיה הייתה גבוהה מאוד.

סיוע לתלמיד המחקר בהתפתחות אקדמית ומקצועית כמו

מרכיבי ההנחיה שלגביהם הייתה שביעות הרצוו הגבוהה ביותר היו

השתתפות בכנסים ,מעמד פול י טי במחלקה ובאוניברסיטה,

מידת העצמאות שנותו המנחה )  92%ציינו שביעות רצוו גבוהה עד

בקיאות בנוהלי האוניברסיטה ויצירת קשר עם עמיתים בקהילה

גבוהה מאוד( ,מידת נכונותו לקרוא טיוטות ולהעיר הערות ) (84%

האקדמית באר"{ ובחו"ל .

ומידת נגישותו (. 81 )%

מנחה צך'ו לה'ות מכוו! לק'  17ס המחקך של הסטוךנט ולא ךק

אנ' מךוצה מאופ' ההנח'ה שהוא צמוך או מאפשך עצמאות

לק'ךוס המחקך של עצמו.

ומקוך'ות.
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שביעות רצון גבוהה נמצאה גם מבהירות ההנחיות של המנחה,

-

צך'ך לאפשך לה'חשף לפע'ל/ת מחקך'ת ד/מה לג/שא המחקך

ממהירות תגובתו במתן משוב על הטיוטות ומהקרדיט האקדמי

שגעשה בא/ג'בךס'טה /בא/ג'בךס'טא/ת ש/ג/ת באךץ ,ב'המת

שנתן למונחה.

המגחה.
שביעות
פחות

רצון

גבוהה

הייתה

ממשך

-

המגחה צך'ך לחש/ף את הסט/דגט לספןךת אחך/גה בג/שא
המחקך.

הזמן וממספר המפגשים

שהמנחה הקדיש לסטודנט

חלק גדול מהמשיבים סברו שחשוב לכלול בהנחיה גם הדרכה

וכן ממידת הסיוע בהשגת

בנושאי אתיקה מקצועית.

משאבים כלכליים ,בעיקר

המשיבים הציגו בעיות שהתעוררו במהלך ההנחיה ,כמו היעדר

כאלה הדרושים למחקר

נורמות הנחיה מחייבות וידועות והיעדר סיוע לתלמיד במקרים של

)מלגות ,תעסוקה ,מימון

בעיות במהלך העבודה עם המנחה.

כנסים ,רכישת ציוד( .

להלן הצעותיהם לשיפור :

חוסר שביעות רצון נמצא

פךס/ס הגח'/ת /ג/הל' עב/דה למגח'ס ,בע'קך למגח'ס חדש'ס,

המעורבות

כג //כלל'ס ל'חס' מגחה-מ/גחה ,ח/ב/ת המגחה ,מסגךת קב/עה

של המנחה בתהליך ביצוע

של פג'ש/ת סד'ך/ת ,ח/בת המגחה לעב/ך על הח/מך בצ/ךה

הממצאים

מס/דךת לקךאת פג'שת ההגח'ה ,הגח'/ת /תקג/ג'ס הקש/ך'ס

לגבי מיעוט

המחקר ,ניתוח

וכתיבת העבודה  .דבר זה

לתלמ'ד' מחקך ,הכ//גת המגחה לגב' חש'ב/ת הפךס/מ'ס.

מעלה תמיהה שכן מצפים
מדוקטורנטים

שיעשו

עבודה עצמאית ככל האפשר ושיכתבו את העבודה כמעט לגמרי
בעצמם )כמובן בעזרת הערות ותיקונים שניתנים על ידי המנחה

שביעית הרצין מתרימת הקירסים לעבידת הדיקטירט
שביעות הרצון של הנשאלים מהתרומה של הקורסים לתואר

שלישי ושל הסמינר המחלקתי הייעודי לעבודת התזה הייתה

לאחר קריאה של טיוטות העבודה( .חוסר שביעות הרצון בעניין

נמוכה .

זה מעיד על פער בין הרצון של הסטודנטים שהמנחה יהיה מעורב

-

יותר בתחומים האלה

-

/ת /ל . /מךב'ת מהק/ךס'ס ה'גס מש/לב'ס לת/אך ךאש ,//שג'

מה שמפחית ממידת העצמאות שלהם,

/של'ש' /כל' ,/ש פעך גד/ל ב'דע '/ב המשתתפ'ס בהס.

לבין שביעות הרצון הגבוהה שלהם ממידת העצמאות שנתנו להם

-

המנחים.

בהערות המילוליות הדגישו התלמידים את חשיבות היחס

חסך מבחך של ק/ךס'ס .כלל הק/ךס'ס הס לשס קבלת "ע/בך"

הוות' שמח להשתתף בק/ךס'ס המ'/עד'ס לת/אך של'ש'

תכג'ס לתלמ'ד'ס הע/סק'ס במחקך .

בלבד ,בעל'

והתמיכה האישית ואת חשיבות המעורבות של המנחה בקידום
המחקר ועתידו המקצועי של הדוקטורנט  .תכונות חיוביות נוספות

שביעית הרצין מהליך השיפיט

של מנחים שהעלו הדוקטורנטים:

שביעות הרצון ממשך זמן השיפוט של הצעת המחקר הייתה נמוכה

-

'/שך אקדמ' ',ש'א /אכפת'/ת מה/ת'ת /עקך/ג'ת /לק'חת

ומזה של העבודה המלאה הייתה נמוכה עוד יותר .שביעות הרצון

אחך'/ת כלפ' תהל'ך הה/ךאה /ההגח'ה.

של הסטודנטים ממשך זמן השיפוט נמצאה כעומדת ביחס הפוך

התמזל מזל' למצ/א מגחה ט/ב כל כך /ה ,בת/ך אדס /ה /בת/ך

למשך השיפוט

ח/קך שממג /למדת' ךב/ת.

שביעות הרצון הייתה נמוכה יותר .

-

ככל שמשך זמן השיפוט היה ארוך יותר ,כך

ההערות וחוות הדעת של השופטים הן לגבי ההצעה והן לגבי

בהערות שבהן הייתה ביקורת כלפי המנחה ,המשיבים התלוננו

העבודה הסופית נתפסו כבעלות תרומה נמוכה להמשך המחקר
או לפרסומו.

למשל על:
ח/סך 'חס ',ש'א הסט/דגט מה//ה פ/על /ךצ' /ת/צא/ת/ ,לפעמ'ס
גשכח שמטךת ההגח'ה ה'א גס /בע'קך

שהסט/דגט 'למד .

תרימת לימידי התיאר להמשך קריירה אקדמית ימקציעית
תרומה זו הוערכה על ידי רוב המשיבים כגבוהה .עם זאת ,הרוב

רוב המשיבים )  95%מהם( סברו שחשוב מאוד לכלול בהנחיה

הגדול של המשיבים העריכו את הסיכוי שלהם להשתלב באקדמיה

קביעת סדרי עדיפויות בעבודת המחקר ,עדכונים בתחום המחקר

עם סיום לימודי התואר כנמוך עד בינוני.

והדרכה בכתיבה מדעית ובפרסום מאמרים .למרות החשיבות הרבה

בכה חלק ניכר מהמשיבים כתבו שלא קיבלו הדרכה כזאת )פרט
לפקולטות אחדות שבהן זהו נוהל ממוסד( .

-
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לסיכוס ,מסלול הלימודים לקראת הדוקטורט הוא ארוך ורצוף
קשיים  .אף על פי כן ,רוב התלמידים הביעו שביעות רצון גבוהה מן

חש/ב לעדכ /בא/פ /ש/טף במאמך'ס ,מחקך'ס ,כגס'ס

המנחים ומאיכות ההנחיה .מאמר זה מאפשר ללמוד ממה תלמידי

ת/'/ל'עפ /עדכג'/ת בע/לס בתח/ס המחקך ,ב'המת המגחה.

המחקר לתואר שלישי מרוצים ומה דורש שיפור.

ע) הנ Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ  Iנהל

