
וiכידומהההוראה

דוקטורנטיםהתנסויות

 ...לתוארבדרך

מניארנוו

דווגורונה

אביבתלאוניברסיטת , 3חטיבהנירה , 2דייגירינהמניו,ארנוו

מרובהלבתשומתניתנתהאחרונותהשניםעשרותב

וכדומה)מעבדות,סדנאות,(כוללבכיתהלהוראה

 .ובמכללותבאוניברסיטאותהתואררמותבכל

תלמידיםבכיתה,ללימודבנוסף

במסלולגבוהיםלתארים

נוספותמעבודותלהתפנותלהםהמאפשרתמלגות),כללבדרך(

הןמןובמסגרתבהקדםולסיימםהתוארבלימודילהתמקדכדי

גם .שלהםהמחקרבצורכישתתמוךוגםבתקנון,שנקבעה

שלוהחוויותההתנסויותלגבי

האלהבהיבטיםהדוקטורנטים סקרשלהתוצאותאתמסכםזהמאמר

 .מידעכמעטלנואיןבאוניברסיטתודקטורנטיםבקרבשנערך(חלקבאוניברסיטאותהמחקרי

שוניםהיבטיםבדקהסקראביב.תל

לתואר.בדרךהמשיביםהתנסויותשל

השיקוליםהם:מההיבטיםכמה

במציאתהקושימנחה;לבחירת

להנחיההשותפיםתרומתמנחה;

שביעותולכתיבתו;המחקרלביצוע

ךיומהלממרכיביהמההנחיה,הרצוו

להמשךהתוארלימודיותרומתהשיפוט;

ומקצועית.אקדמיתרהיקרי

הדוקטורנטים)וכלמהמסטרנטים

אחרהוראהבסוגגםמתנסים

אישית-יחידניתהנחיה-

אנשיידיעלמחקרבעבודת

שלגביבעוד .האקדמיהסגל

אלפיםנערכובכיתהההוראה

שפורסמומחקריםשלרבים

אקדמיים,פרסומיםשלבמגוון

תןהבעבודתשההנחיההרי

ההוראהשלמרכןינושאשהיא

שלאכמעטבאוניברסיטה,

סגלאנשימןאת,יתרה .נחקרה

ומאמ')ןמןמשקיעיםאשר

והערכהמשובמהמונחיםמקבליםלאבהנחיה,ביותררבים

אנונימי,מסקרכתוצאההנחייתםאיכותעלוישיריםמפורטים

הקושיבשלהשאר,ביןןאת,בכיתה.ההוראהלגביהנערךכןה

 .בסקרשהשתתפוהמודרכיםהתלמידיםאנונימיותעללשמור

סטודנטיםלהנחיה,בנוסף .בדוקטורנטיםנתמקדןהבמאמר

להוראה,שייכיםשאינםבהיבטיםגםמתנסיםשלישילתואר

כאןנכנה .מחקרכתלמידישלהםהתפקודעלמשפיעיםאך

מעבדותכולליםוהם ,לסטודנט""שירותיםבשםאלוהיבטים

כספיתתמיכהוקבלתכירותומןמחשובשירותיוספריות,

ובקרהשיטותלתכנוו,היחידהראשמני,ארנווו.

לתכנוו,ביחידהפרויקטיםניהולאחראיתדייגי,רינה . 2

ובקרהשיטות

ההוראהלקיודםהמרכןראשחטיבה,נירהפרופ' . 3

רייורענופרופ' . 4

קינלשרהגב' . 5
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שלההתנסויותעלללמודחשוב

כדילתוארבדרךהדוקטורנטים

שלהתהליךאתולייעללשפר

שלישיתוארלקראתלימודים

בעיניחיוביתכחוויהאותוולקדם

בו.המתנסים

החליטהתשס"ןבשנה"ל

להריםאביבתלאוניברסיטת

סגןוביוןמתהכפפה,את

האקדמיהסגלוארגון 4הרקטור

ביןסקרלערוךהוחלטהןוטר

הןשלישי,לתוארהסטודנטים

הסקרעריכתבעתשלמדואלה

דוקטור)תוארוקיבלו(התוארלימודיאתשסיימואלהוהן

שלעמדותיהםאתלןהותהייתההסקרמטרתהקרוב.בעבר

להם.הניתניםוהשירותההוראהאיכותלגביהסטודנטים

ובקרה.שיטותלתכנון,היחידהידיעלנערךהסקר

השאלוןוגיבושעיצובשלההליך

התחלנו .ממושךןמןוארךשלביםבכמההתבצעןההליך

בחו"ל,אוניברסיטאותבאתריבאינטרנטממוחשבבחיפוש

ערכנומכןלאחרדומים.שאלוניםולסקורלאסוףלןהות,כדי

בסיסעל .שונותמפקולטותדוקטורנטיםכמהעםראיונות

אתלתקףכדי .השאלוןשלראשוניתגרסהעיצבנוןאתכל

שצברואחדיםסגללאנשילהערותןוגרסההעברנוהשאלון

שלהשלישיתהכותבתביניהם(דוקטורנטיםבהנחייתרבניסיון

לנציגידוקטורנטים,ועדותשלראשיושבילכמהןה),מאמר

פנינוכןכמומחקר.תלמידימדורולמנהלהןוטרהסגלארגון

השאלוןעללהשיבפקולטותממגווןאחדיםלדוקטורנטים

הראשונית.בגרסתו



שינוייםהכנסנוזה,בשלבשקיבלנוהמעמיקיםהמשוביםלאור

הוספתמתאימות,בלתישאלותניפויכללוהשינוייםבשאלון.

שלהשנייההגרסה .ניסוחותיקוניכחסרותשנמצאושאלות

 , 5האקרמיתלמזכירההרקטור,לסגןלהערותהועברההשאלון

המעורביםבאוניברסיטהנוספיםולאנשיםהזוטרהסגללארגון

מכלההערותקבלתלאחרהרוקטורנטים.תכניותבהפעלת

השאלון.שלהסופיתהגירסהאתעיצבנוהללוהגורמים

כלליתרצוןבשביעותעסקובשאלוןהראשיותהקטגוריות

שלהשיפוטבתהליךומרכיביה,ההנחיהבאיכותמהלימורים,

הסטורנטיםמזכירותבשירותיוהעסקה,במלגותהתזה,עבורות

עבורהסביבתמעברות,(מחשבים,פיזייםותנאיםובתשתיות

וספריות).

תוכןעםההסכמהרמתאתפריטבכללררגהתבקשוהמשיבים

החשיבותררגתאתאומהפריט,הרצוןשביעותרמתאתאוהפריט,

שלליקרטבסולםנעשההרירוגלפריט.מייחסיםשהםהקושיאו

התבקשוהםכןכמומאור.גבוההוערמאורמנמוכהררגות,חמש

אחרנושאכלולגביהשאלוןפריטילגבימילוליותהערותלרשום

הרוקטורט.בלימורילהתנסויותיהםהקשור

הסקרעריכתהליך

האוכלוסייה . 2007יולי-אוגוסטבחורשיםבאינטרנטנערךהסקר

ו"מסיימים"תשס"זהלימוריםבשנתפעיליםשהיותלמיריםכללה

הלימוריםבשנותלימוריהםשסיימורוקטורתוארבעלי(שהם

 .תשס"ה-תשס"ז)

ו
'-

 0 "י

 : 1טבלה

בסקרהמשתתפיםשלוהמדגםהאוכלוסייה

אחוזמשיביםאוכלוסיהתלמידים

המשיבים

28 586 2,087פעילים % 

 13% 89 680ד"ר)תואר(בעלימסיימים

24.5 675 2,767אוכלוסייהסה"כ % 

גבוההיההפעיליםהסטורנטיםמביןהמשיביםאחוזכמצופה,

שלהכוללהאחוזאמנם .המסיימיםשלמזהניכרתבמירה

אופייניהואזהשאחוזנמצאאךנמו.ךהוא ,-25%כהמשיבים,

סגלאנשיביןבעולםשונותבאוניברסיטאותשנערכולסקרים

כמספק,שהתקבלהמשיביםאחוזאתמוצאיםאנווזוטר.בכיר

 .שלנוהענייןלנקורותבקשרמירעלקבלהייתהשמטרתנומאחר

הכללית,האוכלוסייהאתהמשיביםשלהייצוגמירתנברקהלא

 .מזרמןמרגםכאלהמשיביםלקבוצתונתייחס

המשיביםשלההשכלהנתוני

-הלימוריםשלביבשלבהיוהפעיליםהתלמיריםמןכמחצית

כתלמיריהרשמיתוקבלתםשלהםהמחקרהצעתאישורלאחר

הצעתהגשתלפני-איבשלבהיומביניהםשליש .שלישיתואר

אוההצעהשלהשיפוטבשלביהיוהתלמיריםיתרהמחקר.

הישירהמסלולבמסגרתלמרומהם 22% .הסופיתהעבורהשל

השלישי).התוארללימוריהראשוןמהתוארישיר(מעברלרוקטורט

~ 
'-

& 
'-
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 6מאודגבוה-גבוהשדרגוהמשובוםואחוזתקו,סטוותממוצע,-השאלוופרוטו

הנושא
I 

שדרגומשיביםאחוזסטייתממוצעמס'

מאודגבוה-גבוהתקוהדירוגמשיבים

מנחהבחירת

76 1.36 4.17 668מנחהלמצואהקושימידת 0/0 

יורד]חשיבות[בסדרמנחהלבחירתהשיקוליםשלהחשיבותמידת

88 0.86 4.34 661המנחהשלהמחקרתחוםא. % 

 84% 0.91 4.32 651וכד')למודרכים(יחסהמנחהשלהאופיתכונותב.

74 0.98 3.98 656המנחהשלהאקדמיהמוניטין .ג % 

61 1.37 3.64 625קודמיםמלימודיםהמנחהעםהיכרות .ד % 

49 1.36 3.05 585מהמנחההנחיהשקיבלומתלמידיםהמלצהה. % 

41 1.48 3.12 585מהמנחהמלגה/העסקהלקבלהאפשרות .ו % 

וכתיבתוהמחקרלביצועלהנחיההשותפיםתרומת

72 1.09 3.94 631הרשמי/יםהמנחה/יםא. % 

47 1.31 3.29 252יש/היו)(אםרשמייםלאיועץ/יועציםב. % 

20 1.28 2.23 212יש/הייתה)(אםמלווהועדה .ג % 

63 1.31 3.59 185מנחיםמספרידיעלהנחיהד. % 

57 1.33 3.43 176המנחיםביןהפעולהושיתוףהעבודהחלוקתה. % 

מההנחיהרצוןשביעות

74 1.13 4.04 660א'בשלב .א % 

75 1.18 4.08 440ב'בשלבב. % 

ההנחיהממרכיביהרצוןשביעות

81 0.98 4.23 657העיקריהמנחהמןכלליתרצוןשביעותא. % 

יורד]רצוןשביעות[בסדרההנחיהמרכיביב.

92 0.75 4.52 640המחקרבעבודתהמנחהלךשנתןהעצמאותמידת . 1 % 

84 0.97 4.36 646הערותולהעירטיוטותלקרואנכונות . 2 % 

81 0.95 4.26 657עבורךהמנחהנגישות . 3 0/0 

77 1.01 4.12 655המנחהשלההנחיותבהירות . 4 % 

76 1.11 4.08 640הטיוטותעלמשובבמתןהתגובהמהירות . 5 % 

 74% 1.29 4.01 463המנחהלךשנתןהאקדמיהקרדיט . 6

 68% 1.21 3.85 646ההנחיהו,מןתדירות . 7

66 1.27 3.80 557למחקרהדרושיםהמשאביםלטיפוקפעילותומידת . 8 % 

63 1.23 3.76 604הממצאיםוניתוחהמחקרביצועבתהליךהמנחהמעורבות . 9 % 

 60% 1.39 3.62 607מלגותבקבלתטיוע . 10

57 1.25 3.54 582העבודהבכתיבתהמנחה.מעורבות 11 % 

51 1.59 3.21 464בכנטיםלהשתתפותמימוןבקבלת.טיוע 12 % 

45 1.44 3.19 382לשיפוטהעבודהלהגשתעדה,מןמשךלקיצורהמנחה.תרומת 13 % 

שלךהדוקטורטלעבודתבקורסיםהלימודיםמתרומתהרצוןשביעות

22 1.23 2.52 616הודקטורטבלימודיבקורטיםהשתתפותךתרומת .א % 

22 1.27 2.48 549ייעודימחלקתיבטמינרהשתתפותךתרומתב. % 

העבודותמשיפוטהרצוןשביעות

56 1.49 3.39 372המחקרהצעתשלהשיפוט,מןמשךא. % 

 43% 1.56 3.10 87המלאההעבודהשלהשיפוט,מןמשך .ב

15 1.18 2.26 80ופרטומוהמחקרלהמשךהשופטיםשלהדעתחוותתרומת .ג % 

לעתידתרומה

72 1.13 3.93 82התוארקבלתלאחרמקצועיתלקריירההודקטורטלימודיתרומת .א % 

22 1.16 2.59 628התוארלימודיטיוםעםבאקדמיהלהשתלבהטיכוימידתב. % 

שונות

70 1.13 3.89 455לודקטורטהלימודיםמשךהארכתעלהשפיעהנוטפתעבודהשלשהאילוץהמידהא. % 

72 1.39 4.08 640המחקרבאיכותפגעהשלישיהתוארללימודיבתקנוןהקבועה,מןמשךהאם .ב % 

השיווקמאגףוינפרטואלוןובקרהשיטותתכנון,מיחידתרחמניעובדידיעלבוצעהנתוניםשלטטטיטטיניתוח . 6

כאן.מוצגיםאינםלטטודנטלשירותיםהנוגעיםהפריטים

למינהלהמכללההאקדמיהמטלול-ההוראהרשותןה Jiהנע( 26



הפעיליםהתלמידיםרובנשים.היוהסטודנטיםממחציתלמעלה

 .ילדיםהיוולמחציתםלימודיהםבעתנשואיםהיו

לקהלרלוונטייםלהיותהעשוייםממצאיםעלרקנדווחזהבמאמר

המדריכיםלאלהובמיוחדבאר"},האקדמיהסגלאנשי-קוראינו

אקדמית,להנחיההקשוריםהממצאיםאתמציגיםאנודוקטורנטים.

להיבטיםכללמתייחסיםואיננוהמשיבים,כללתשובותעלהמבוססים

שנמצאוהבדליםעלגםמדווחיםאיננולסטודנט.השירותשל

שהםמשוםהשונות,הפקולטותביובתשובותסטטיסטיתמובהקים

בהםואיואביבתלבאוניברסיטתלנעשהיספציפבאופומתייחסים

משוםשנכתבו,מילוליותהערותשיבצנומהמקומותבחלק .כלליענייו

כללאתמסכמיםאיננואךהכמותיים,הממצאיםאתמעשירותשהו

הערות).לף(כאבמשוביםשעלוהמילוליותההערות

ממצאים

 2שבטבלההממצאיםסיכוםלהלו

מנחהבמציאתהקישי

ביומנחה.תיאבמצרבקושיעלדיווחו ) 76% (הדוקטורנטיםרוב

עלמספקמידעהיעדרהיובהערותיהםהמשיביםשציינוהסיבות

המנחים;שלמדיגדולהנחיהעומסהמנחים;שלהמחקרתחומי

אי-התאמההמנחה;ידיעלמחקרמענקיבקבלתההנחיההתניית

לנושאיהדוקטורטבמסגרתלחקורמעונייניםהיושאותוהנושאביו

הסגלמאנשיחלקשלנמוכהנכונותומידתהמנחים;שלהמחקר

משוםאויתרעומסמשום(אםלהנחיהתלמידיםלקבלהאקדמי

 .)נוספותומסיבותהתחום,אי-התאמת

קבלת'אתהתנואל'הסשנ'גשת'מנח'סהךבהמנחה,שח'פשת'בזמ!

סטוךנט'סק'בלולאנךחו,כאשךלו.שח'כומחקךמענקבקבלת

מנחה.שמצאת'עךמאוךךב'סךא'ונותלעבוךשנאלצת'כונוספ'ס

מנחהלבחירתהשיקיליםחשיבית

תחוםהמנחה:בבחירתמכרעתחשיבותבעלישיקוליםשניזוהו

כגבוההזהשיקולחשיבותסימנומהמשיבים 88% (המנחהשלהמחקר

למודרכיםהיחסכמוהמנחה,שלהאופיותכונותמאוד)גבוההאו

 .המנחהשלהאקדמיהמוניטיושלהשיקולנמצאשלישיבמקום .) 84% (

המלצהקודמים,מלימודיםהמנחהעםהיכרותכמוהשיקולים,שאר

מלגה/העסקהלקבלהאפשרותאוהמנחהשלאחריםמתלמידים

המנחה.לבחירתבשיקוליםמשניתחשיבותבעליהיומהמנחה,

 :נוספיםשיקוליםהמשיביםפירטוהמילוליותבהערות

שלבמתודולוגיותידעבהנחיה,ניסיווהמנחה:שלהמקצועיות •

האקדמיתהעצמאותומידתבפרסומיםפעילותומידתמחק,ר

לתלמידיו.נותושהוא

כמוומקצועיתאקדמיתבהתפתחותהמחקרלתלמידסיוע •

ובאוניברסיטה,במחלקהטייפולמעמדבכנסים,השתתפות

בקהילהעמיתיםעםקשרויצירתהאוניברסיטהבנוהליבקיאות

 .ובחו"לבאר"}האקדמית

ךקולאהסטוךנטשלהמחקךס 17לק'מכוו!לה'ותצך'ומנחה

עצמו.שלהמחקךלק'ךוס

במחקרים,כספיתותמיכהמלגותלקבלתלתלמידיםסיוע •

ובחומרים.במכשור

ילנתיבתיהמחקרלביציעלהנחיההשיתפיםתרימת

מנחיםשניהיו-30%לאח,רמנחההיה ) 67% (התלמידיםלרוב

שסיימוהדוקטורנטיםרובויותר.מנחיםשלושההיו-3%לורק

מנחההוסיפולא ,) 95% (לתוארההנחיהבמהלךמנחההחליפולא

 .) 88% (מנחהלהחליףניסואושקלולאוגם ) 90% (

לעבודתהעיקריתכתורמתנמצאההראשיהמנחהידיעלההנחיה

רשמיממנחהיותרידיעלהנחיהאורשמייםלאיועצים .התזה

 )הייתה(אםמלווהועדה .בינוניבאופורקתרמוהיו)ם(אאחד

מועטה.תרומהכבעלתנתפסה

מנחיםשניהיוכאשרשבהםמקריםעלהצביעוהמשיביםהערות

ולא"רדוםהיההאחרואילוומעורב","פעילהיהמהםאחדרק

המנחיםשניביולתאםהקושיעלהתלוננוהתלמידים .מעורב"

בהוספתקשייםעלהתלוננוכוברורים.אחריותתחומיולקבוע

הראשי.המנחהעלמקובלשיהיההמחקרבתחוםהבקימנחה

בהנחיה.פגעואלוקשייםהמשיבים,לטענת

 .אות'שמענ"!בתחוסמעוךבא'נוהמנחה

אףולכ!בו,וא'עזךהאחךהמנחהעסאךבךשאנ'חושבמנחהכל

אחך'ות.לוקחלאאחך

חברישלנכונותחוסרעלהעירוהמשיביםהמלווהלוועדהבאשר

בחומרלהתעמקהמחקר,בבחינתלהשקיעלישיבות,לבואהוועדה

הוועדהשלמועטהתרומהעלהצביעוכלליובאופוהערות,ולהעיר

המחקר.עבודתלקידום

מההנחיההרציןשביעית

כוללתרצוושביעותשלגבוההרמהעלהעידוהמשיביםרוב

מהמנחההרצוושביעות '.בבשלבוהוא'בשלבהומההנחיה,

מהמשיבים. 81 %אצלמאודגבוהההייתההעיקרי

כתלמ'ךתשל'בנ'ס'ו!המךכז'תהאוךנקוךתזוהמנח'סנושא

פנומנל'ת.ה'אשל'המנח'סשלהאקךמ'תהתמ'כה .מחקך

הסוצ'אל'זצ'השל',במחקךשלהס,הענ"!ב'שלהסההשקעה

נוךמט'ב'ת.להנח'המעבךזההאקךמ'ה,לעולסל'עוש'סשהס

שלמבח'נהוה!אקךמ'תה!כזותחושהל'נותנ'סשל'המנח'ס

תמ'כהלספקגסצך'ומסו'סבמוב!מנחהשהך'א'ש'ת,תמ'כה

מקצוע'ת.שא'נה

ההנחיהממרניביהרציןשביעית

מאוד.גבוהההייתהההנחיהממרכיביהכלליתהרצוושביעות

היוביותרהגבוהההרצוושביעותהייתהשלגביהםההנחיהמרכיבי

עדגבוההרצוושביעותציינו 92% (המנחהשנותוהעצמאותמידת

 ) 84% (הערותולהעירטיוטותלקרואנכונותומידתמאוד),גבוהה

 .) 81 %(נגישותוומידת

עצמאותמאפשךאוצמוךשהואההנח'המאופ'מךוצהאנ'

ומקוך'ות.
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המנחה,שלההנחיותמבהירותגםנמצאהגבוההרצוןשביעות

האקדמיומהקרדיטהטיוטותעלמשובבמתןתגובתוממהירות

למונחה.שנתן

גבוההרצוןשביעות

ממשךהייתהפחות

המפגשיםוממספרהזמן

לסטודנטהקדיששהמנחה

בהשגתהסיועממידתוכן

בעיקרכלכליים,משאבים

למחקרהדרושיםכאלה

מימוןתעסוקה,(מלגות,

 .ציוד)רכישתכנסים,

נמצארצוןשביעותחוסר

המעורבותמיעוטלגבי

ביצועבתהליךהמנחהשל

הממצאיםניתוחהמחקר,

זהדבר .העבודהוכתיבת

מצפיםשכןתמיההמעלה

שיעשומדוקטורנטים

לגמריכמעטהעבודהאתושיכתבוהאפשרככלעצמאיתעבודה

המנחהידיעלשניתניםותיקוניםהערותבעזרת(כמובןבעצמם

בענייןהרצוןשביעותחוסרהעבודה).טיוטותשלקריאהלאחר

מעורביהיהשהמנחההסטודנטיםשלהרצוןביןפערעלמעידזה

שלהם,העצמאותממידתשמפחיתמה-האלהבתחומיםיותר

להםשנתנוהעצמאותממידתשלהםהגבוהההרצוןשביעותלבין

המנחים.

היחסחשיבותאתהתלמידיםהדגישוהמילוליותבהערות

בקידוםהמנחהשלהמעורבותחשיבותואתהאישיתוהתמיכה

נוספותחיוביותתכונות .הדוקטורנטשלהמקצועיועתידוהמחקר

הדוקטורנטים:שהעלומנחיםשל

/לק'חת/עקך/ג'תמה/ת'תאכפת'/ת ,'ש'א/אקדמ''/שך-

/ההגח'ה.הה/ךאהתהל'ךכלפ'אחך'/ת

בת/ך /ה/אדסבת/ך /ה,כךכלט/במגחהלמצ/אמזל'התמזל-

ךב/ת.למדת'שממג/ח/קך

התלוננוהמשיביםהמנחה,כלפיביקורתהייתהשבהןבהערות

על:למשל

/לפעמ'סת/צא/ת, /ךצ'/פ/עלמה//ההסט/דגט ,'ש'א'חסח/סך

 .'למדשהסט/דגט/בע'קךגסה'אההגח'השמטךתגשכח

בהנחיהלכלולמאודשחשובסברומהם) 95% (המשיביםרוב

המחקרבתחוםעדכוניםהמחקר,בעבודתעדיפויותסדריקביעת

הרבההחשיבותלמרותמאמרים.ובפרסוםמדעיתבכתיבהוהדרכה

(פרטכזאתהדרכהקיבלושלאכתבומהמשיביםניכרחלקבכה

 .ממוסד)נוהלזהושבהןאחדותלפקולטות

כגס'סמחקך'ס,במאמך'ס,ש/טףבא/פ/לעדכ/חש/ב-

המגחה.,ב'המתהמחקךבתח/סבע/לסעדכג'/ת ת/'/ל'עפ/

נהל Iלמהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשות Iה Jiהנע( 28

המחקךלג/שאד/מהמחקך'תלפע'ל/תלה'חשףלאפשךצך'ך-

ב'המתבאךץ,ש/ג/ת/בא/ג'בךס'טא/תבא/ג'בךס'טהשגעשה

המגחה.

בג/שאאחך/גהלספןךתהסט/דגטאתלחש/ףצך'ךהמגחה-

המחקך.

הדרכהגםבהנחיהלכלולשחשובסברומהמשיביםגדולחלק

מקצועית.אתיקהבנושאי

היעדרכמוההנחיה,במהלךשהתעוררובעיותהציגוהמשיבים

שלבמקריםלתלמידסיועוהיעדרוידועותמחייבותהנחיהנורמות

המנחה.עםהעבודהבמהלךבעיות

 :לשיפורהצעותיהםלהלן

חדש'ס,למגח'סבע'קךלמגח'ס,עב/דה/ג/הל'הגח'/תפךס/ס

קב/עהמסגךתהמגחה,ח/ב/תמגחה-מ/גחה,ל'חס'כלל'סכג//

בצ/ךההח/מךעללעב/ךהמגחהח/בתסד'ך/ת,פג'ש/תשל

הקש/ך'ס/תקג/ג'סהגח'/תההגח'ה,פג'שתלקךאתמס/דךת

הפךס/מ'ס.חש'ב/תלגב'המגחה,הכ//גתמחקךלתלמ'ד'

הדיקטירטלעבידתהקירסיםמתרימתהרציןשביעית

לתוארהקורסיםשלמהתרומההנשאליםשלהרצוןשביעות

הייתההתזהלעבודתהייעודיהמחלקתיהסמינרושלשלישי

 .נמוכה

"ע/בך"קבלתלשסהסהק/ךס'סכללק/ךס'ס.שלמבחךחסך-

שג'ךאש//,לת/אךמש/לב'סה'גסמהק/ךס'סמךב'ת .ל/ /ת/

בהס.המשתתפ'ס /'בב'דעגד/לפעך'ש /כל/,/של'ש'

של'ש'לת/אךהמ'/עד'סבק/ךס'סלהשתתףשמחהוות'-

 .במחקךהע/סק'סלתלמ'ד'סתכג'ס,בעל'בלבד

השיפיטמהליךהרציןשביעית

נמוכההייתההמחקרהצעתשלהשיפוטזמןממשךהרצוןשביעות

הרצוןשביעותיותר.עודנמוכההייתההמלאההעבודהשלומזה

הפוךביחסכעומדתנמצאההשיפוטזמןממשךהסטודנטיםשל

כךיותר,ארוךהיההשיפוטזמןשמשךככל-השיפוטלמשך

 .יותרנמוכההייתההרצוןשביעות

לגביוהןההצעהלגביהןהשופטיםשלהדעתוחוותההערות

המחקרלהמשךנמוכהתרומהכבעלותנתפסוהסופיתהעבודה

לפרסומו.או

ימקציעיתאקדמיתקריירהלהמשךהתיארלימידיתרימת

הרובזאת,עםכגבוהה.המשיביםרובידיעלהוערכהזותרומה

באקדמיהלהשתלבשלהםהסיכויאתהעריכוהמשיביםשלהגדול

בינוני.עדכנמוךהתוארלימודיסיוםעם

ורצוףארוךהואהדוקטורטלקראתהלימודיםמסלוללסיכוס,

מןגבוההרצוןשביעותהביעוהתלמידיםרובכן,פיעלאף .קשיים

תלמידיממהללמודמאפשרזהמאמרההנחיה.ומאיכותהמנחים

שיפור.דורשומהמרוציםשלישילתוארהמחקר


