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 "מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה"חובת שעות ניסוי במסגרת הקורס 

 

 ,שלום לכולם

 . חובת שעות הניסוי במסגרת הקורס מבוא לפסיכולוגיה נושאלהלן תזכורת לגבי מספר נקודות חשובות ב

גיה כחלק בלתי להשתתף במחקרים בפסיכולו' מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה'על כל סטודנט בקורס 
. פסיכולוגיה נערכים מדי שנה מחקרים רבים בנושאים מגווניםמדעי הבבית הספר ל. נפרד מחובות הקורס

הסטודנטים חלק בניסויים לוקחים , ל"בארץ ובחו המקבילים יםקורסלבמסגרת חובות הקורס ובדומה 
 . אלה

פסיכולוגיה ומהווה תרומה חובת ההשתתפות בניסויים מאפשרת הכרות עם נושאי המחקר השונים ב
כנבדקים מעשירה את ההבנה לגבי האופן בו נרכש הידע  כםהתנסות. תחות המחקר בתחוםאישית להתפ
 . חלק בלתי נפרד מהליך הלמידה ולכן מהווההפסיכולוגי 

אתם נדרשים  .'למדעי החברה מבוא לפסיכולוגיה'ההשתתפות בניסויים הינה אחת מהחובות בקורס 
 (..06.00.102)של המבחן המסכם בקורס ' שעות ניסוי עד למועד אלהשתתף בחמש 

 .לא יוזן ציון עבור הקורס, ללא השלמת שעות הניסוי

  כל המחקרים המתקיימים בחוג לפסיכולוגיה עוברים בדיקה קפדנית באשר לרמתם המקצועית
 .ושמירה על כללי האתיקה

 החומר הינו חסוי ולא יימסר ללא . דקמובטחת אנונימיות לגבי התוצאות המתקבלות לגבי כל נב
 .הסכמה מודעת של הנבדק לכל גורם אחר

 פירוט  -וכן, מטרותיו והשערותיו, בתום הניסוי הסטודנט רשאי לבקש הסבר על הניסוי
חלק מההסברים עשויים להימסר לנבדק רק עם תום . לאחר השלמת המחקר כולו, הממצאים

 .הרצת המחקר

 המוצעים בחוג לפסיכולוגיה מגוון הניסוייםמבין , ים להשתתףהסטודנט בוחר באילו ניסוי.  

 

 : כנס דרך הלינק הבאיהניסויים מתפרסמים במערכת הרשמה אלקטרונית אליה תוכלו לה

systems.com-psychology.sona-https://tau 

אין  .על ידי המערכת שלח אליכם במהלך השבוע השני של הסמסטריימייל עם שם משתמש וסיסמה 
אלא לפנות במייל בכל בקשה לפתיחת חשבון או , להשתמש באפשרות ליצירת חשבון חדש המופיעה באתר

 .אחזור סיסמה

  

https://tau-psychology.sona-systems.com/


 

 :ניתן למצוא במדריך הנמצא בכתובת הבאהסבר לגבי אופן השימוש במערכת ה

https://docs.google.com/document/d/1T1tysT6x8WIRZ3G1Pza6zUBUXnOa0TctBMefPGGj
PNg 

 : הבא בקישורניתן להיעזר בסרטון ההדרכה 

outube.com/watch?v=_1OnT2ZU6QQhttps://www.y 

 :אנא הקדישו תשומת לבכם לנקודות הבאות

 על הסטודנט מוטלת האחריות להירשם לניסויים ולהופיע אליהם בזמן . 

  אם במהלך הניסוי הסטודנט חש מצוקה פיזית או נפשית הוא רשאי להפסיק את השתתפותו
 .בניסוי ולקבל את הקרדיט של הניסוי

  לניסוי והנסיין לא הופיע ולא דאג לעדכן את הסטודנט על כך בהתרעה סבירה אם סטודנט נרשם
הסטודנט רשאי לפנות לועדת האתיקה ולהגיש בקשה לקבלת  ,(על פי רוב ביום שקודם למפגש)

 .קרדיט על אותו הניסוי

 עליו להודיע לנסיין על ביטול השתתפותו , אם סטודנט אינו יכול להופיע לניסוי אליו נרשם
 . שעות לפני הניסוי 12עד עה סבירה של בהתר

  יובילו לצעדים משמעתיים, ללא תיאום עם הנסיין, לניסוי שנקבעחוזרת אי הגעה. 

 ימנע  איחור בהשלמת השעות. יש להקפיד על השלמת שעות הניסוי במערכת בזמן שנקבע לכך
 .אפשרות לקבל ציון בקורס

 

 :ויים ניתן לפנות לכתובתלפניות בנושאים הקשורים לרישום והשתתפות בניס

ethics@tauex.tau.ac.il 

 

 

 ,בברכה

 יובל גאון

 ועדת האתיקה והניסויים 

 פסיכולוגיהבית הספר למדעי ה

 

https://docs.google.com/document/d/1T1tysT6x8WIRZ3G1Pza6zUBUXnOa0TctBMefPGGjPNg
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