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  הקדמה

  

 חוקר/ת יקר/ה,

  

מחקרי� בפסיכולוגיה נועדו לקד� את הידע המדעי על ההתנהגות האנושית, אבל מטבע הדברי� ה� 

. לכ%, שמירה על ועשויי� לעסוק בנושאי� רגישי� מערבי� חוקרי�, עוזרי מחקר ומשתתפי� אנושיי�

בתקנו%  בריאות� הפיזית והנפשית של כל המעורבי� במחקר היא חיונית. עקרונות אתיי� שיגנו על

זה תמצאו פירוט של העקרונות האתיי� המרכזיי� המנחי� חוקרי� בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז 

  הבינתחומי. שמירה על תקנו% זה מחייבת אותנו בתכנו% ובביצוע של כל מחקר.

  

  מאחלי� לכ� מחקר פורה ומוצלח,

  

  תיקה,ועדת הא

  פרופ' שחר אייל ופרופ' עיר% הלפרי%, פרופ' גלעד הירשברגר, ד"ר גיא הוכמ%, 
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  מבוא

אתיקה העריכת מחקרי� נועדה לקד� את הידע האנושי ולהשיג מטרות חשובות ביותר. עקרונות 

לתאר את האידיאל המעשי של התנהגות חוקרי� במסגרת פעילות� המקצועית, וה� בלתי  נועדו

 אינהעקרונות האתיקה מטרת  � של המחקר.ימתודולוגי)ניתני� להפרדה מהמרכיבי� המדעיי�

במסמ( זה, מפורטי�  להכשיל עריכת מחקרי� ולהקשות ללא צור(, אלא לחזק את עקרונות המחקר.

  לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה.ברו( איבצ'ר ית הספר עקרונות האתיקה של ב

  

  מונחי�:

פרויקט המציב לעצמו מטרות מדעיות מוגדרות, כגו%: הבנה של תופעות פיזיולוגיות,  – מחקר

פסיכולוגיות או חברתיות, או הערכה של טיפולי� בעלי אופי מאבח%, טיפולי או מניעתי. הפרוצדורות 

והתבוננות, עריכת שינויי� בשגרת החיי�  הצפיי קר החינוכי יכולות להיותהנערכות במסגרת המח

חלוקת שאלוני� או הפעלת מניפולציות שיטתיות במעבדה הניסויית, היומיומית או בסביבת החיי�, 

המונח  עריכת מבחני� ומבדקי�, בדיקת תיקי� אישיי� או כל מידע שנאס, בעבר וכיוצא בכל אלה.

  בכל צורה.הנאספי� את דרכי השימור והפרסו� של הנתוני� ג� כולל מחקר 

  כעובד, איש סגל אקדמי, או סטודנט. במרכז הבינתחומיכל אד� המבצע מחקר וקשור   –  חוקר

, כל אד� שנת% הסכמתו לסייע במחקר על ידי השתתפותו בו (מכונה ג� נבדק או נחקר)  –  משתת"

  פרוצדורה כלשהי לצור( המחקר.ושהחוקר משיג לגביו מידע על ידי ביצוע 
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  עקרונות יסוד

  . אמת1

החוקרי� מעונייני� בהרחבת הידע האנושי אודות העול�, בהעמקת ההבנה האנושית של היבטיו 

ובשכלול היכולת האנושית להשתמש בידע לש� השגת מטרות אנושיות חיוניות או מטרות חברתיות 

ה� פועלי� בהתא� לשיטות המחקר המדעי החוקרי� משרתי� את המטרות הללו, כש. ראויות

  הפסיכולוגי ולכללי ההתנהגות של הקהילה המדעית בכללותה.

  . חופש2

שמירה נאותה  יבצעו את מחקר� תו( מידה מירבית של עצמאות בלא השפעות זרות, תו(החוקרי� 

להיות בו או שעלול על החוקרי� לחשו, מראש כל עני%  על חיי האד� ושלומו ועל כבוד האד� וחירותו.

להיראות בקשר אליו מצב של ניגוד ענייני� אפשרי, בי% א� ניגוד הענייני� נוגע למישור האישי, 

המקצועי, המסחרי או הכספי, ולמלא אחר הוראות המוסד בקשר לכ(. כאשר המחקר ממומ%, על 

  .ולכ( בלבד החוקרי� לוודא כי המימו% משמש למטרה לה יועד

  מוסרית . אחריות3

� נושאי� באחריות מלאה לכל מחקר וניסוי מדעי שה� עורכי�, ובמיוחד להשפעות הישירות החוקרי

החוקרי� נושאי�  אד�, בריאות� הפיסית והנפשית, שלומ�, כבוד� וחירות�.)שלו על חייה� של בני

אד� המשתתפי�, כנבדקי� או מטופלי�, ) באחריות מיוחדת להשפעות הישירות של המחקר על בני

אד� ) החוקרי� להקדיש תשומת לב ממשית לשיקולי� בדבר עצ� הצור( להשתמש בבניבמחקר. על 

לש� המחקר והניסוי שה� מתכנני� או מבצעי� ולשיקולי� בדבר חייה� ושלומ� של המשתתפי�, 

  בפרט למזעור הסבל העלול להיגר� לה� במהל( המחקר או אחריו.

קרי� המדעיי� שלה� עתידי� להיות החוקרי� צריכי� לתת את הדעת על האפשרות שתוצאות המח

  כלי בשירות מטרות שונות, החל במטרות הרצויות לאנושות וכלה במטרות נפשעות.

  . יושרה מדעית4

החוקרי� יבצעו כל פעולה מדעית בהתא� לכל הדרישות של השיטה המדעית הפסיכולוגית, 

% של עצמ� ובי% של זולת�, בסטנדרטי� הגבוהי� ביותר. החוקרי� יבצעו מחקרי� וינתחו נתוני�, בי

על החוקרי� להציג את  ובמידות נדרשות של היק,, עומק ודיוק., ללא פניות באופ% ענייני לחלוטי%

  הגינות.ב, בכנות וומדויקשל� שקו,, , באופ% �כהווייתהמחקר וממצאיו 
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  שותפות. 5

חות, נכונות לעזור החוקרי� פועלי� במסגרת של שיתו, פעולה מדעי, על ידי קיו� אווירה של פתי

ואמו% הדדי. על החוקרי� לציי% את תרומת� היחסית של כל המעורבי� במחקר, להפנות לעבודות 

רוחני של הקניי% הקודמות ולפעול בהתא� לכללי הציטוט וההגנה על יצירות מחקריות אחרות ו

בורי תקשורת פתוחה ובמטרה לתרו� לידע הצי בדר( שלעל החוקרי� לפעול  חוקרי� אחרי�.

  ולקהילה המדעית באמצעות פרסו� הממצאי�.

  . אמות מידה מקצועיות6

החוקרי� יבצעו את עבודת� המדעית באופ% מקצועי מובהק, תו( שימוש מושכל ומתמיד במומחיות 

שלה�. על החוקרי� לשקוד על עדכו% הידע שלה� בתחו� התמחות� ובכל תחו� שה� משתמשי� 

למקוריות המחקר והכתיבה שעניינה איסור  מחויבי�על החוקרי� להיות  בידע שלו בעבודת�.

  העתקה או גניבה של דברי אחרי� או ממצאי מחקריה� והצגת� כאילו היו שלה�.

  . כבוד למשתתפי�, הטבה עמ� והגנה עליה�7

אד� הוא ההבנה שמטרת קידו� הידע האנושי הנו קידו� טובת� של בני האד� )הבסיס למחקר בבני

י� של יעל פי עקרונות בסיסל, והמשתתפי� בפרט, והגנה עליה� מפגיעה לא רצויה ומיותרת. בכל

זכויות האד�, המחקר לא יכול להפלות לרעה (על רקע של דת, מי%, גיל, מוצא אתני, מעמד 

על החוקרי� לוודא כי  לוגיי� מחייבי� זאת.וסוציאקונומי וכיוצא בזה), אלא א� שיקולי� מתוד

ע של המחקר והוצאתו לפועל יעשו תו( הקפדה ושמירה מירבית על כבוד� של דרכי הביצו

, המשתתפי� במחקר ושל צדדי� נוספי� הקשורי� אליה� (לרבות בני משפחה, חברי�, עמיתי� וכו')

על המחקר להתנהל כ( שלא יצור או ימזער ככל הנית%  פרטיות� וזכויותיה� הרחבות יותר.על 

  של המשתתפי� ושל צדדי� רלוונטיי� נוספי�.סיכוני� פיזיי� ונפשיי� 
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  יישו� עקרונות האתיקה

  . מניעה ומזעור של סיכוני� ונזקי� פוטנציאליי�1

קר, לרבות סיכוני� לפגיעה פיזית, חעל החוקרי� לבצע הערכה של הסיכוני� הצפויי� הנוגעי� למ

אצל המשתתפי� או בקרב כל צד נפשית, פגיעה במוניטי% וש� טוב או בדימוי העצמי או כל נזק אחר 

העשוי להיות מושפע מהמחקר. על החוקרי� למזער ולמנוע ככל הנית% סיכוני� ונזקי� אפשריי� 

ככל שעולי� סיכוני� בלתי צפויי� תו( כדי ביצוע המחקר, על החוקרי� לפעול לסילוק� המיידי  אלה.

קרי� לוודא כי הסיכו% והנזק בכל מקרה, על החו או למזער�, ובמקרה הצור( להפסיק את המחקר.

  מהמחקר נמוכי� באופ% משמעותי מהתועלת הנצפית מהמחקר.צפויי� ה

  . הסכמה מדעת2

למשתתפי חקר הכולל בני אד�; היא מבטיחה שהסכמה מדעת היא אחד העקרונות הבסיסיי� בכל מ

או  המחקר יש את היכולת להסכי� להשתת, במחקר מתו( חופש בחירה אמיתי ללא כפיה גלויה

לגבי  משתתפי�את ה י�מיידע י�החוקר בתהלי( זה סמויה, ומתו( ידיעה מלאה של מהות ההסכמה.

 י�את המידע לאשורו ומוודא נואכ% הבי� הא� ה י�כל ההיבטי� הרלוונטיי� של המחקר, בודק

לחצי� עליה� רצוני לחלוטי%, בלא שיופעלו להשתת, ניתנת באופ%  י�של המועמד �שהסכמת

  ת.ומניפולציו

מחקר אי% את היכולת להסכי� או להפעיל שיקול דעת, יש לקבל הסכמה בבמקרה שלמשתת, 

מהאפוטרופוס החוקי של המשתת,. במידה וביכולת� של המשתתפי� להבי% את הנעשה בה�, יש 

  לקבל ג� את הסכמת�. די% זה חל על קטיני�, חוסי� וחסרי ישע.

שתת, ו/או לחזור בה� מהסכמת� המקורית מכל על החוקרי� להבהיר למשתתפי� את הזכות לא לה

  סיבה שהיא, ומבלי שאי ההסכמה או הפרישה תפגע בו בכל דר( שהיא.

מרותית, או רגשית. ההשתתפות לא )המשתתפי� לא יהיו תלויי� בחוקרי� תלות חומרית, משמעתית

אוכלוסיית המשתתפי� תהווה תנאי לקבלת הטבות או מניעת זכויות מידי צד שלישי, במצבי� בה� 

דרישות מתודולוגיות מצריכות אי גילוי מטרתו מצבי� בה� ב מוגבלת על ידי אותו צד שלישי.

, )ועדת האתיקהי� (בכפו, לאישור החוקר �, רשאי(כמו למשל במחקרי שדה) האמתית של המחקר

  לדחות את מת% ההסבר בעניי% מטרת המחקר עד לאחר תו� הניסוי.

  � והטבה עמ�. הגנה על משתתפי3

אי% לערו( מחקר המסכ% את המשתתפי� והעלול לגרו� לה� לנזק פיזי או נפשי, ללא איזו% בתוצאות 

ב עימ� בצורה ניכרת, ג� א� קיבלו או יקבלו עבור ההשתתפות תמורה כספית או כל ילהיטהעשויות 

תמורה אחרת. אי% לערו( מחקרי� אשר במהלכ� יש משו� סכנת גרימת השפלה, או פגיעה נפשית 
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על החוקרי� לוודא כי אנונימיות המשתתפי� תישמר,  במשתתפי�, א, א� נתנו הסכמה לכ( מראש.

� אישיי� בכל אופ% אשר עלול לפגוע בה� בעתיד. חל איסור מוחלט על החוקרי� וכי לא ייחשפו נתוני

להשתמש במידע על ענייניה� הפרטיי� של המשתתפי� לצרכי� שאינ% קשורי� ישירות למחקר. על 

מחקרי� המבוצעי� על חוסי�,  החוקרי� להבטיח את חסיו% זהות� וכבוד פרטיות� של המשתתפי�.

צוי כי ייעשו בנוכחות ישירה או עקיפה של האפוטרופוסי� שלה� או מבוגרי� חסרי ישע או קטיני�, ר

  בעלי תפקיד מתאי�. 

  שימוש בהטעייה או הסתרת מידע מהותי מהמשתתפי�. 4

מחקרי� אשר עצ� עריכת� קשורה באי הידיעה של המשתתפי� והתלויי� בגור� ההפתעה והסודיות 

ה. בלי קשר לאישור זה, על החוקרי� לשאו, לצמצ� מחייבי� אישור של ועדת אתיקו/או ההטעייה, 

, ולשקול הא� מסקנות המחקר הפוטנציאליות מחייבות הטעיית את ההסתרה וההטעייה ככל הנית%

החוקרי� לא יסתירו מידע או יטעו משתתפי� בנוגע לפגיעה פיזית או  .נבדקי� ומצדיקות אותה

החוקרי� לחשו, ולהסביר למשתתפי� במחקר כל על  נפשית משמעותית פוטנציאלית במהל( המחקר.

יוותה חלק אינטגרלי מהמחקר, מוקד� ככל הנית% ולא יאוחר מאשר בשלב ההטעייה או הסתרה ש

  סיו� איסו, הנתוני�, ויתירו למשתתפי� לפרוש מהמחקר במהל( חשיפת פרטי ההטעייה או הרמייה.

   



 

9 

 

  ועדת אתיקה מוסדית

מועדת האתיקה המוסדית בטר� תחילת איסו, לת אשור קבמצרי(  שמערב בני אד�כל מחקר 

, על ידי מילוי טופס בקשת אישור ועדת עשהיהגשת בקשה לועדת האתיקה המוסדית תהנתוני�. 

  אתיקה סטנדרטי, ולאחר שליחת מייל למרכזת בקשות האתיקה הבית ספרית.

 

  : עיקריות מטרות ארבע הבית ספריתהאתיקה לועדת 

  בבית הספר. עקרונות האתיקה במחקרוהמודעות ללקד� את החינו(  .1

לסקור  הצעות  מחקר ולשקול  א�  אלה עומדות  בסטנדרטי� של מחקר  אתי,  וכ%, להציע  .2

  תיקוני� ולבקש מידע נוס, העשוי לשפר את התשתית האתית של המחקר.

  .בבני אד� עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתיאשר לאשר הצעות מחקר  .3

  .או תלונות מצד משתתפי�ו/ הצצות בזמ% הרצת ניסויי� אתיות טפל בבעיות. ל4

  

לאחר סיו� התקופה, נית%  , אלא א� הוגדר אחרת.הנפקתואישור של ועדת האתיקה תק, לשנה מיו� 

להגיש בקשה לחידוש האישור. במקרה שבו חלי� שינויי� מהותיי� באופ% היישו� של המחקר או 

יש להגיש את השינויי� לאישור מחודש של הועדה, קוד� ליישומ�.  בהרכב החוקרי� הראשיי�,

כאשר מתקיימי� איומי� אפשריי� על האתיקה במהל( המחקר (פגיעה של משתתפי�, תלונה וכיוצא 

  בזה), על החוקרי� לדווח בהקד� לועדת האתיקה.

  

ונוהגי� על פי את המחקר  י�המבצע החוקרי� שלהנבדקי� היא להגנת זכויותיה� של  האחריות

 דוק כי מעבר לעקרונות האתיקה, המחקר מתבצעלב י�אחריות החוקר. תקנו% ועדת האתיקה

לבדוק את הצעות המחקר  אתיקהמתפקידה של ועדת ה השכל הישר.ובמסגרת  במסגרת החוק

ולמשתתפי� הפוטנציאלי� לפעול בתנאי� אופטימליי�  י�המוגשות לה במטרה לעזור לחוקר

יעה אישור של ועדת האתיקה, לעניי% האתיקה שבמחקר, אי% בו כדי קב נה אתית.המקובלי� מבחי

  שהניסוי איננו נוגד את החוק.

  


