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 כללי אתיקה במחקר המערב משתתפי מחקר

  מטרת המחקר

המחקר המבוצע ייערך למטרה לשמה הוגדר, ולשם קידום הידע המדעי בתחום החקר הרלבנטי. לפני 

היציאה לשדה החוקרת תקבל אישור מחקר מהמרצה בקורס או ממנחת עבודת המחקר )תזת מ.א. או 

דוקטורט(. למעט מקרים חריגים ובאישור מיוחד, מטרת המחקר תובהר למשתתפות/י המחקר כך 

 ור האם ברצונם לקחת חלק במחקר זה. שיוכלו לבח

אין לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך מחקר אחר, גם אם הוא מבוצע על ידי אותה החוקר/ת. במידה 

ויש רצון להשתמש בחומרים לצורך שונה מהצורך שהוצהר בפני משתתפי המחקר הראשוני יש לקבל 

 לשם כך הסכמה מיודעת חדשה ממשתתפי המחקר

 

 ירת פרטיות המידע שיימסרהתחייבות לשמ

המידע שייאסף ממשתתפי המחקר יישמר באופן אנונימי, תוך הסוואת שמות המשתתפות ו/או פרטים 

מזהים נוספים, כגון מקום עבודה או מוסד לימודים. הריאיון המלא יהיה זמין רק לצוות המחקר וצוות 

 ההנחיה, לצורכי כתיבת והערכת עבודת המחקר. 

מעבר על כלל זה ריאיון ככלל או חלקים ממנו לאדם שאינו חלק מצוות המחקר. אין להעביר את ה

 מהווה הפרה אתית חמורה.

 

 הזכות להתחרט על ההשתתפות ו/או לקבל מידע נוסף

למשתתפות/י המחקר עומדת הזכות לפרוש מהשתתפות בו בכל שלב של המחקר. במידה 

קשתם ללא היסוס ושיהוי. בנוסף למחיקת והמשתתפות/ים מבקשות לפרוש על החוקר/ת להיענות לב

תמלול הריאיון והקלטתו, כך שהעתקים  –החומרים מעבודת המחקר, יש למחוק גם את חומרי הגלם 

 ממנו לא יישמרו בידי החוקרת.

 בכל מקרה יש להתחייב בפני הנחקרות כי לבחירה לפרוש מהמחקר לא תהיה כל השפעה עליהן

 

 ת/פרטי החוקר

על מנת לוודא שמשתתפות/י המחקר יוכלו להמשיך ולהתעדכן בנעשה במחקר, ו/או לבחור לפרוש 

ממנו, על צוות המחקר להשאיר בידי הנחקרים פרטים ליצירת קשר. הפרטים יכילו את שמות כל 

חברות/י צוות המחקר, פרטי אימייל וטלפון ליצירת קשר. בנוסף, יש לפרט באיזו מסגרת נעשה המחקר 

 ורס / עבודת תזה , ומי המרצה האחראי/ת על עבודת המחקרק –

 


