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 סטודנטים יקרים,  

במהלך לימודיכם לתואר ראשון במדעי ההתנהגות, עליכם לקחת חלק במחקרים המתקיימים במחלקה 

 במהלך השנתיים הראשונות של התואר.  קופונים 60ולצבור 

  –לפניכם מספר שאלות נפוצות שאמורות להסביר את התהליך 

 השלים את מכסת הקופונים?מהי תקופת הזמן שעליי ל

השלמת מכסת הקופונים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות בקורסי סמינריון בשנה ג' ללימודיכם במחלקה, 

 את מכסת הקופונים הנדרשת.  2-עד תום השנה הועל כן, עליכם לצבור 

 כיצד "משיגים" קופונים?

תמורת השתתפותכם נמצאים באתר. לת באופן ממוחשב. עליכם להירשם לניסויים שמערכת הקופונים מתנה

 הנחיות בהמשך.קופון.  5-שעת השתתפות שוות ערך ל חציתזכו בקופונים, כאשר 

 כיצד בודקים שהקופונים הוזנו ונמצאים במערכת?

להזין את הקופונים במערכת מיום השתתפותכם בניסוי. לאחר מכן, תוכלו לבדוק  עד שבועייםלנסיינים יש 

 י ההנחיות שמופיעות בהמשך. כמה קופונים צברתם לפ

 

המבשרת ופיע במערכת הקופונים הודעה אישית חייבת להכאשר תסיימו את מכסת הקופונים הנדרשת, 

 ובכך סיימתם את חובתכם.על סיום דרישות הקורס, 

 

 קופונים במערכת הממוחשבת, זנת המומלץ לנהל מעקב אחר ה

 ופונים עבור ניסויים בהם השתתפתם.לוודא שאכן הוזנו ק
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 :השתתפות במחקריםהנחיות 

 http://moodle.ariel.ac.il0 -בקישור  moodle-להיכנס למערכת ה .5

 בהתחלה(. /כניסה ראשונה: שם משתמש וסיסמא הם תעודת הזהות )ללא 

  –לבחור ברשימת הקורסים שלי  .6

 קופונים" –"השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה תשעו 

 

 

 

 

 לפניכם דף הבית עם קישורים להנחיות אלו ולקבוצת הפייסבוק של הקופונים.  .3

"הרשמה לניסויים". שם מופיעים רשימת הניסויים  –הרשמה לניסוי מתאפשרת דרך לחיצה על  .0

 הרצים כעת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" תצוגת תאור קבוצותלפני בחירת הניסוי, עליכם ללחוץ על " .1

על מנת לקרוא את תנאי ההשתתפות של הניסוי, ולראות 

 שאכן הנכם מעוניינים להשתתף בו.

תרצו מימין לניסוי בו   -בלאחר מכן עליכם לסמן  .2

 .להשתתף

 "שמירת הבחירה שליללחוץ על "בסיום,  .7

דף הבית, וכעת הניסוי שנרשמתם אליו עליכם לחזור ל .8

 ". רשימת ניסויים בפסיכולוגיהמופיעים ב "

 עליכם ללחוץ על הניסוי ולפנות לנסיין לפי הרשום. .9
 

 :לבדיקת סטטוס הקופוניםהנחיות 

את הניסויים בהם הסטודנט השתתף ומכסת  בצד ימין מופיע "ציונים". לחיצה על זה תאפשר לראות

 הקופונים שצבר עד כה. 
 

 דגשים חשובים:

  עד שבועיים מיום השתתפותכם בניסוי.הקופונים מוזנים במערכת 

  ,בהינתן דרישות אתיות(. סטודנט שנרשם  מתחייב לעמוד בדרישות הניסויסטודנט שנרשם לניסוי(

 (.-5) יקופון שלילעומד בדרישות הניסוי, יקבל  לאו
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