
 

 

  -החוג לריפוי בעיסוקאל: תלמידי 

 במסגרת הקורסבניסויים  ת\ך כנבדקהסבר לגבי חובת השתתפות

 "הניסוי כהתנסות"

 

 ,שלום לכולם

הניסוי נקודות חשובות בנוגע למילוי חובת שעות הניסוי שלכם במסגרת הקורס  מספרלהלן 

 :כהתנסות

 הניסוי כהתנסות"ניברסיטת תל אביב על כל סטודנט בקורס באו ריפוי בעיסוקבחוג ל" 

ם המחלקה לריפוי בעיסוק בשיתוף ע להשתתף כנבדק במחקרים אשר נערכים במחלקה

אתם נערכים מדי שנה מחקרים רבים בנושאים שונים.  בשתי המחלקות .לפסיכולוגיה

ם אלה. חובת בארץ ובחו"ל, משתתפים בניסוייהסטודנטים, בדומה לסטודנטים אחרים 

תחומי הפסיכולוגיה ההשתתפות בניסויים מאפשרת הכרות עם נושאי המחקר השונים ב

ומהווה תרומה אישית להתפתחות המחקר בתחום. התנסות זו שלכם  והריפוי בעיסוק

ומכיוון  בשני התחומיםכנבדקים מעשירה את ההבנה שלכם לגבי האופן בו נרכש הידע 

כנבדקים כחלק בלתי נפרד מהליך הלמידה שלכם. אם  שכך, אנו רואים את השתתפותכם

חובת  הניסוי כהתנסות". ונות בקורס כן, ההשתתפות בניסויים הינה אחת מהחובות הש

 . השלמת מטלה זו מהווה תנאי קדם לקורס סמינר מחקר

 עוברים בדיקה קפדנית באשר לרמתם  שני החוגיםכל המחקרים המתקיימים ב

 האתיקה. המקצועית ושמירה על כללי

  מובטחת אנונימיות לגבי התוצאות המתקבלות לגבי כל נבדק. החומר הינו חסוי ולא

 יימסר ללא הסכמה מודעת של הנבדק לכל גורם אחר.

  בתום הניסוי הסטודנט רשאי לבקש הסבר על הניסוי, מטרותיו והשערותיו, וכן, פירוט

הימסר לנבדק רק עם הממצאים, לאחר השלמת המחקר כולו. חלק מההסברים עשויים ל

 תום הרצת המחקר.

 שני החוגיםהסטודנט בוחר באילו ניסויים להשתתף, מבין אלו המוצעים ב .         

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

-psychology.sona-https://tau

systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fexp_info.aspx%3fexperiment_id%

3d928&experiment_id=928 

 

  .הסבר לגבי אופן השימוש במערכת ההרשמה לניסויים הועבר לכם במסגרת השיעור

 לתזכורת, אנא צפו בסרטון הדרכה בקישור זה: 

 

https://tau-psychology.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fexp_info.aspx%3fexperiment_id%3d928&experiment_id=928
https://tau-psychology.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fexp_info.aspx%3fexperiment_id%3d928&experiment_id=928
https://tau-psychology.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fexp_info.aspx%3fexperiment_id%3d928&experiment_id=928


 

 

 

 
 

=gUAV_hZZJhQ&feature=youtube_gdatahttp://www.youtube.com/watch?v 

 או במצגת הדרכה בקישור זה:

-http://socsci.tau.ac.il/psy/index.php/Psychological 

Psychology2-of-School-the-from-/checked1/Studentsexperiments2 

 ולהופיע אליהם בזמן.  על הסטודנט מוטלת האחריות להירשם לניסויים 

 להפסיק את  , בכל שלב,רשאי במהלך הניסוי ש מצוקה פיזית או נפשיתוחשי סטודנט

 של הניסוי.את הקרדיט השתתפותו בניסוי ולקבל 

 דאג לעדכן את הסטודנט על כך ן לא הופיע לניסוי ולא אם סטודנט נרשם לניסוי והנסיי

ה סבירה (על פי רוב ביום שקודם למפגש), הסטודנט רשאי לפנות לועדת האתיקה בהתרא

 ולהגיש בקשה לקבלת הקרדיט המלא על אותו הניסוי.

  אם סטודנט אינו יכול להופיע לניסוי אליו נרשם, עליו להודיע לנסיין על ביטול

לפני הניסוי. במידה והסטודנט לא עשה זאת  שעות 24עד עה סבירה  של השתתפותו בהתר

 יוטל עליו קנס של שעת ניסוי נוספת.

 לניסוי שנקבע, ללא תיאום עם הנסיין, יובילו לצעדים משמעתיים. האי הגע 

 ם.במערכת הניסויישעות קרדיט  10מחויבים לצבור  ריפוי בעיסוקסטודנטים בחוג ל 
 

 

 ,ת לימודים פורייהבהצלחה ושנ       

 ועדת האתיקה והניסויים בחוג פסיכולוגיה

 ethics@tauex.tau.ac.ilדוא"ל: 

http://www.youtube.com/watch?v=gUAV_hZZJhQ&feature=youtube_gdata
http://socsci.tau.ac.il/psy/index.php/Psychological-experiments2/checked1/Students-from-the-School-of-Psychology2
http://socsci.tau.ac.il/psy/index.php/Psychological-experiments2/checked1/Students-from-the-School-of-Psychology2
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