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 שנה א' -עבור: תלמידי מבוא לפסיכולוגיה

 

 הסבר לגבי חובת ההשתתפות בניסויים במסגרת הקורס "מבוא לפסיכולוגיה"

 

 שלום לכולם,

 להלן מספר נקודות חשובות בנוגע למילוי חובת שעות הניסוי שלכם במסגרת הקורס מבוא לפסיכולוגיה:

 אביב על כל סטודנט בקורס 'מבוא לפסיכולוגיה' -ברסיטת תלפסיכולוגיה באוניה בבית הספר למדעי
להשתתף כנבדק במחקרים אשר נערכים במחלקה. במחלקה נערכים מדי שנה מחקרים רבים בנושאים 

 שונים. אתם הסטודנטים, בדומה לכל סטודנט לפסיכולוגיה בארץ ובחו"ל, משתתפים בניסויים אלה. 

ות עם נושאי המחקר השונים בפסיכולוגיה ומהווה תרומה חובת ההשתתפות בניסויים מאפשרת הכר
אישית להתפתחות המחקר בתחום. התנסות זו שלכם כנבדקים מעשירה את ההבנה שלכם לגבי האופן בו 
נרכש הידע הפסיכולוגי ומכיוון שכך, אנו רואים את השתתפותכם כנבדקים כחלק בלתי נפרד מהליך 

 הלמידה שלכם. 

הכרחית לשם קבלת  והיא 'נה אחת מהחובות השונות בקורס 'מבוא לפסיכולוגיהההשתתפות בניסויים הי
 זכאות לתואר ראשון.

 פסיכולוגיה עוברים בדיקה קפדנית באשר לרמתם ה בית הספר למדעיכל המחקרים המתקיימים ב
 המקצועית ושמירה על כללי האתיקה.

 ר הינו חסוי ולא יימסר ללא מובטחת אנונימיות לגבי התוצאות המתקבלות לגבי כל נבדק. החומ
 הסכמה מודעת של הנבדק לכל גורם אחר.

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

 הרצת המחקר.

 במערכת הניסויים של המחלקהף, מבין אלו המוצעים הסטודנט בוחר באילו ניסויים להשתת 
 לפסיכולוגיה. 

 

 הניסויים מתפרסמים במערכת הרשמה אלקטרונית אליה תוכלו להכנס דרך הלינק הבא: 

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

 יישלח אליכם בתחילת השנה על ידי המערכת.מייל עם שם משתמש וסיסמה 

 

 ניתן למצוא במדריך הנמצא בכתובת הבאה:סבר לגבי אופן השימוש במערכת ה

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


6zUBUXnOa0TctBMefPGGjhttps://docs.google.com/document/d/1T1tysT6x8WIRZ3G1Pza
PNg 

 : הבא בקישורניתן להיעזר גם בסרטון ההדרכה 

https://www.youtube.com/watch?v=_1OnT2ZU6QQ 

  .על הסטודנט מוטלת האחריות להירשם לניסויים ולהופיע אליהם בזמן 

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

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

 על אותו הניסוי. קרדיט

  אם סטודנט אינו יכול להופיע לניסוי אליו נרשם, עליו להודיע לנסיין על ביטול השתתפותו
 שעות לפני הניסוי.  42בהתרעה סבירה של עד 

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

  שנקבע לכך. יש להקפיד על השלמת שעות הניסוי במערכת בזמן 

תום  במערכת הניסויים עד ניסוישעות  51פסיכולוגיה מחויבים לצבור מדעי הל בית הספרסטודנטים ב
אי השלמת השלמת חובה זו הינה תנאי מעבר לשנה ב'. . 45.2.4.51שנת הלימודים הראשונה, בתאריך 

 עד להשלמתה. גרור עצירת לימודיםחובה זו בזמן ת

 

 לרישום והשתתפות בניסויים ניתן לפנות לכתובת:לפניות בנושאים הקשורים 

ethics@tauex.tau.ac.il 

 

 

 בהצלחה ושנת לימודים פורייה,

 יובל גאון

 ועדת האתיקה והניסויים 

 פסיכולוגיהבית הספר למדעי ה
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