דוגמא מס' 1
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה לניהול ומנהל עסקים ע"ש גילפורד גלייזר
המחלקה למנהל עסקים

טופס הסכמה להשתתפות במחקר גישוש
למשתתף  /משתתפת שלום,
כללי –
במסגרת מחקר גישוש העוסק ברגשות המתעוררים מצפייה בקטעים מסרטי ג'יימס בונד אנו פונים לחברים ,מכרים ומתנדבים ומבקשים מהם לצפות בקטעים
נבחרים ולהתראיין לאחר הצפייה .כדי שהשיחה תזרום באופן טבעי וללא הפרעות ,אנו מקליטים את הריאיון במכשיר הקלטה (טייפ מנהלים דיגיטלי) .ההקלטה
משמשת אותנו לקידוד ספציפי של נתונים ועמדות שעלו במסגרת הריאיון .הקידוד נערך באופן מספרי בקובץ אקסל ואינו כולל פרטים מזהים מלבד אפיונים
דמוגרפים כלליים (מגדר ,גיל ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,מקום מגורים ,רמת השכלה ,רמת הכנסה).
אנו מבקשים מכם לחתום על טופס ההסכמה ל השתתף במחקר .טופס זה נשמר בנפרד מהנתונים ואינו מאפשר לקשר בין זהותכם לבין הנתונים שתספקו.
הסטודנט שיראיין אתכם יהיה היחיד שיכול לקשר בין זהותכם לבין הנתונים שתספקו .עם זאת ,מספר סטודנטים ,יקשיבו לראיון על מנת לקודד מתוכו את
הנתונים הרלוונטיים .כיוון שהנתונים שעולים בראיון יוקלדו ללא פרטים מזהים לקובץ תישמר פרטיותכם.
ההקלטות נשמרות כקו בצי שמע בכרטיס זיכרון הנשמר בארון מאובטח במשרדו של החוקר הראשי .רק לחוקר הראשי ולצוות המחקר יש נגישות לקבצים אלה.
לאחר שנתוני הריאיון יקודדו לקובץ אקסל קובץ ההקלטה נמחק.
הסטודנט שיראיין אתכם ,והסטודנטים שיאזינו לראיון ,עברו הכשרה ע"י החוקר הראשי ד"ר אברהם אברהמי .כעוזרי מחקר הם מחויבים לסודיות מוחלטת :הם
לא יעבירו בשום צורה ואופן כל מידע שעולה בראיונות .הסטודנט המראיין אתכם יחתום על טופס ההסכמה לצד החתימה שלכם ויתחייב לשמירת סודיות
מוחלטת.
הנתונים ינותחו בכלים סטטיסטיים תוך מיקוד במגמות כלליות בלבד )למשל ממוצעים( ,ולא יעסקו בפרופיל תשובות של משתתף יחיד.
בנוסף לראיון ,נבקש מכם למלא שאלון רגשות לפני הצפייה בקטע הנבחר מסרטי ג'יימס בונד וכן לאחר הצפייה באותו קטע.
במידה ותחושו אי נוחות מכל סיבה שהיא ,זכותכם להפסיק את השתתפותכם במחקר בכל שלב.
לאחר סיום הרי איון ולאחר מילוי השאלונים הסטודנט שאוסף את הנתונים ישמח לענות לכם על כל שאלה.
במידה ויש לכם כל שאלה נוספת תוכלו לפנות אלי בכתובת .Avrahami@som.bgu.ac.il
אני מודה לכם על השתתפותכם במחקר ,ומעריכה את עזרתכם.

ד"ר אברהם אברהמי
הפקולטה לניהול ומנהל עסקים ע"ש גילפורד גלייזר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע ,ישראל.

הצהרת המשתתף:
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי קראתי את טופס ההסכמה במלואו ,וכי בחתימתי אני מביע/ה את הסכמתי להשתתף במחקר.
__________________
תאריך

_________________
שם פרטי  +משפחה

________
חתימה

הצהרת המראיין:
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה כי אני מחויב לשמור על סודיות מלאה .כל המידע הרלוונטי יהיה חשוף לצוות המחקר בלבד ולפי התנאים המוסברים בדף זה.
מעבר לכך לא אעביר בשום צורה ואופן כל מידע שעולה בראיונות.
__________________
תאריך

_________________
שם פרטי  +משפחה

________
חתימה

דוגמא מס' 2
כאשר הנתונים נאספים בשאלון המופץ דרך האינטרנט ,ניתן לכלול את טופס ההסכמה כמסך ראשון בשאלון .על המשתתף לסמן במקום הרלוונטי את הסכמתו
להשתתף .במידה ונערך סימון של הסכמה ,יוצגו המסכים הבאים ובהם השאלון .במידה ולא נערך סימון הסכמה המערכת לא תאפשר להמשיך למסכים הבאים
ותתריע על כך כי אי אפשר להמשיך ללא סימון הסכמה.

משתתף יקר,
הנך מוזמן להשתתף במחקר הבוחן כיצד אנו מקבלים החלטות שונים.

המחקר נערך ע"י ד"ר ישראל כהן ומשה לוי מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון.

במידה ותסכים להשתתף במחקר ,נתאר בפניך שלוש סיטואציות היפותטיות.
בכל סיטואציה מעורב סטודנט טיפוסי.
נבקש לדעת מה היית מייעץ לאותו סטודנט לעשות בכל אחת מהסיטואציות.
ההשתתפות במחקר אורכת כ 11 -דקות.
בתום המחקר יוגרלו  4פרסים של  ₪ 100כל אחד.
הודעה לגבי הזוכים תשלח בדואר אלקטרוני.
על מנת שתוכל להשתתף בהגרלה ,תתבקש להזין את כתובת האימייל שלך.
כתובת האימייל תשמש אך ורק לצורך ההגרלה.
פרטיך האישיים חסויים לחלוטין ,ולא יערך בהם שימוש מעבר להגרלה.
לא תהיה כל דרך לקשר בין זהותך לבין התשובות שתיתן לשאלות השונות.
הנתונים יישמרו באתר מאובטח ויהיו גלויים אך ורק לצוות המחקר.
אם מסיבה כלשהי תרצה להפסיק את ההשתתפות במחקר ,תוכל לעשות זאת בכל שלב על ידי סגירת החלון.
סגירת החלון תמנע את שמירת הנתונים.
יש לשים לב ,כי במידה ותחליט להפסיק את ההשתתפות ,לא תוכל להשתתף בהגרלה.
בכל שאלה ,ניתן לפנות אל משה לוי בדואר אלקטרוני Moshe.Levi@ gmail.com:
אנו מודים לך על שיתוף הפעולה,
ד"ר ישראל כהן ומשה לוי

הסכמה להשתתף במחקר



קראתי את הפרטים ואני מסכים להשתתף במחקר .

דוגמא מס' 3
טופס הסכמה להשתתפות בניסוי
למשתתף/משתתפת שלום,

אנו מברכים אותך ומודים לך על הסכמתך להשתתף במחקר העוסק במיון עובדים.
במסגרת ההשתתפות במחקר זה ,תתבקש/י לקרוא מספר תיקי מועמדים .כל תיק כולל קורות חיים ,הצהרה אישית ,סיכום ראיון ,ותצפית מתוך מבחן קבוצתי.
לאחר שתקרא/י את תיק המועמד נבקש ממך לענות על מספר שאלות לחוות את דעתך על המועמד ועל התאמתו למשרה ספציפית שתתואר בפנייך.
הנתונים שתספק/י במסגרת הניסוי יהיו חסויים ויישמרו בקבצים מאובטחים במחשב של החוקר הראשי במשרד נעול .בנוסף ,הפרטים האישיים שלך יישמרו
בנפרד מהנתונים שתספק/י בניסוי ,ולא יהיה ניתן לקשר בין זהותך לבין הנתונים והתשובות שתספק/י.
בכל מקרה ,פרסומים מדעיים מדווחים אך ורק על נתונים ממוצעים ואינם מדווחים על ביצוע של משתתף יחיד.
ההשתתפות במחקר תארך __ דקות.
כאות תודה על המאמץ ועל הזמן שאת/ה משקיע/ה בהשתתפות במחקר נעניק לך תשלום של .₪ XX
או
 .......................................נעניק לך בונוס בציון הסופי בקורס.

או
......................................נעניק לך שובר מתנה.
(וכך הלאה)
חשוב לציין כי ניתנת לך זכות מלאה להפסיק את השתתפותך במחקר בכל שלב ומכל סיבה שהיא .במידה ותחליט/י להפסיק את השתתפותך ,הנתונים
שסיפקת עד לאותה נקודה לא יישמרו .יש לציין כי במידה ותחליט להפסיק את השתתפותך ,לא נוכל להעניק לך את התגמול.

בכל שאלה ניתן לפנות לגברת _______ בטלפון ________ או בדוא"ל ___________________.
* המחקר הנוכחי קיבל את אישורה של וועדת האתיקה האוניברסיטאית העוסקת בניסויים המערבים בני אדם.

בחתימתי אני מצהיר/ה כי הבנתי את כל האמור לעיל וכי אני מסכים/ה להשתתף במחקר
____________
תאריך

__________________________
שם משתתף/ת במחקר

____________________
מס' זהות

_____________
חתימה

