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 רשות המחקר

 

 שנה"ל תשע"ח ועדת אתיקה

 רציונל

מחקרים של חברי באת העקרונות האתיים לבחון  נוסדה כדיהמכללה האקדמית אחוה ת האתיקה של עדו

 . ו/או חיות ולפקח על תהליכי מחקרים שבהם מעורבים בני אדם, במכללה סטודנטים ,סגל

 סטודנטים. החברי הסגל ו ,חוקרים על ידימתן אישורים למחקרים המבוצעים על עדה אחראית והו

 

 כללי אתיקה למחקר 

של חבר הסגל המבצע את המחקר ואינה  היא באחריותונבדקים ההאחריות החוקית להגנת זכויותיהם של 

 באחריותה של הוועדה. 

אין בו כדי אישור של ועדת האתיקה, לעניין האתיקה שבמחקר,  !וקערך מחקר באופן הנוגד את החילא י

 אחריות החוקר לבצע מחקר במסגרת החוק בלבד! נו נוגד את החוק. נקביעה שהניסוי אי

הגורם האחראי לבדיקת תקינותו האתית של עוזר מחקר, במקרים בהם המחקר מנוהל על ידי סטודנט, או 

 החוקר. א חבר הסגל המחקר וביצועו בסטנדרטים אתיים הו

של  םעל שמירת כבודו של המשתתף, שלמותו הגופנית ופרטיותו. זהות יש להקפיד המחקר תכנוןב

גם על החוקר להתחשב המפורשת. ם , אלא בהסכמתבמהלך המחקר ובסיומו לא תיחשף פיםהמשתת

זכויותיהם, כבודם ופרטיותם של אנשים הקשורים ישירות למשתתף )כגון בני זוג וקרובי משפחה( העלולים ב

 הם עצמם אינם משתתפים בו.ש למרותלהיפגע מן המחקר 

 הסכמה מדעת  -כללי אתיקה  

 מדעת ומראשה לא ישתתף אדם במחקר אלא בהסכמ!  

  או אי ו/הסבר ברור של מטרות המחקר, משמעותו, הסיכונים  רק לאחר מתןהסכמה מדעת תינתן

הנוחות הכרוכים בו הן למשתתף עצמו והן לאחרים שאינם מעורבים ישירות במחקר )כגון בני 

 משפחה או עדה(.

 אתיקה.נוסח ההסבר ונוסח ההסכמה מדעת חייבים באישורה של ועדת ה 

  זהותו של המשתתף מהווה מרכיב חיוני, ההסכמה תינתן בכתב; ואולם, במחקר אנונימי בו אין

 לאשר מתן ההסכמה בעל פה.  הוועדהרשאית 
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 רשות המחקר

 

  ,מנוגד לכללי האתיקה של המכללה. להסכים להשתתף במחקרעל נחקר ישיר או עקיף, הפעלת לחץ  

 למשתתף במחקר כי הוא זכאי להפסיק את השתתפותו במחקר בכל עת.  על החוקר להבהיר 

 אם ניתנה  אלה קטין או אדם הסובל ממגבלה שאינה מאפשרת מתן הסכמה מדעת, אין לשתף במחקר

 . סושל אפוטרופ בכתב הסכמה

  האמתית של  מטרתו אי גילויבמחקרים במדעי החברה, כאשר דרישות מתודולוגיות מצריכות

 מטרת המחקר עד בעניין  ההסברלדחות את מתן האתיקה, המחקר, רשאי החוקר, באישור ועדת 

 לאחר תום הניסוי.      

 חיסיון מידע אישי  -כללי אתיקה  

במידע על ענייניו הפרטיים של המשתתף )כגון שם, כתובת, מצב  חל איסור מוחלט על החוקר להשתמש

 לצרכים שאינם קשורים ישירות למחקר. מצב כלכלי וכיו"ב(  ,משפחתי, מצב בריאות

 החוקר מחויב לשמור על חיסיון זהותם ועל כבודם ופרטיותם של הנחקרים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


