הוראות שימוש למערכת מחקרים תמורת קרדיט ()SONA

לסטודנטים

מהפקולטה לרווחה ובריאות הציבור כחלק מקורסי המבוא
מידע לסטודנטים

הקדמה
אוניברסיטת חיפה הינה אוניברסיטת מחקר ,לכן בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות משולבות
התנסויות שמטרתן ללמד את הסטודנטים כיצד מתבצעים מחקרים תוך התנסות פעילה.
ההשתתפות במחקרים מאפשרת לכם להתנסות במחקרים בתור נבדקים וכן ,לתרום למדע ולמחקר
הנעשה בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה .במסמך זה מפורטים הנחיות
ונהלים לשימוש במערכת הסונה .קראו מסמך זה בקפידה ועקבו אחר ההנחיות.
כל רבע שעת השתתפות במחקר שווה רבע נקודת קרדיט.
מאגר זה הוא המאגר של המחקרים מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
שלב ראשון :הרשמה למערכת
 .1שמכם והדוא"ל שלכם הוזן למערכת בצורה אוטומטית .אתם אמורים לקבל הודעה בדוא"ל
לגבי ההרשמה למערכת .תקבלו מייל עם פרטי הכניסה שלכם למערכת הכוללים :שם
משתמש וסיסמה ראשונית ,אותה תוכלו לשנות באופן עצמאי .אנא הוסיפו לחשבון שלכם
בסונה את פרטי הטלפון הסלולרי לצורך קשר עם חוקרים.
 .2אם לא קבלתם הודעת הרשמה עד שבוע לאחר תחילת הסמסטר – ניתן לפנות למנהלת
המערכת – גב' נאור דמטר Naordemeter@gmail.com
שלב שני :כניסה ראשונה למערכת
בכניסתכם הראשונה למערכת תתבקשו לענות באופן חד פעמי על מספר קטן של שאלות דמוגרפיות.
יש לענות על השאלות ממחשב ולא מטלפון סלולרי .השאלות יעזרו לנו לפרסם מחקרים שרלוונטיים
לכם.
שלב שלישי :הרשמה למחקרים
 .1בכדי להירשם למחקר עליכם לבחור באחד המחקרים - . Study Sign-Up - VIEW
AVAILABLE STUDIES
 .2בפרטי המחקר תוכלו לראות את משך המחקר ,שמם של החוקרים ואורך המחקר (כל רבע
שעה שווה רבע נקודה).
 .3צפייה במועדי מחקר אפשריים ,מיקומם והרשמה .View time slots for this study
להרשמה יש ללחוץ על הכפתור הירוק  .sign upלאחר ההרשמה תקבלו לכתובת המייל
המוזנת במערכת את פרטי המחקר.

חשוב! כללים בסיסיים לשימוש במערכת
 -Eligibilityבחלק מהמחקרים יפורטו תנאי סף להשתתפות במחקר .במידה ואינכם עומדים
בתנאים ,לא תוכלו להשלים -את המחקר ולקבל עליו קרדיט (באחריות המשתתף/ת).
השתתפות מכבדת ומהימנה במחקרים
בכל מחקר אנחנו מצפים מהסטודנטים להשתתף ברצינות ולהיות מרוכזים במחקר .אם נמצא
שסטודנט לא באמת משתף פעולה או עונה ברצינות על שאלון אנחנו נשקול לא לתת ניקוד על
השתתפות לאותו הסטודנט .המטרה בהשתתפות היא גם ללמוד וגם לעזור לקדם מחקר .כאשר לא
משתתפים ברצינות זה פוגע במחקר וכמובן לא עזור בלמידה .יש דרכים מגוונות שניתן לראות
רצינות של משתתפים  -בשאלון מקוונים זה בעיקר זמן השתתפות (מהר מידי או איטי מידי) ,וגם
התשובות (דפוס תשובה מסוים) ,אנא השתתפו ברצינות בשביל שלא נצטרך להגיע למצבים לא
נעימים שבהם אתם לא מתוגמלים על הזמן שלכם.
ביטול הרשמה למחקר  /אי הגעה
במידה ונרשמתם למחקר ואינכם יכולים להגיע במועד הנקבע לכם ,עליכם לבטל את הרשמתכם
במערכת  24שעות לפני מועד המחקר.
לידיעתכם ,במידה ואינכם מגיעים למחקר אליו נרשמתם מבלי להודיע על כך או מבלי לבטל מראש,
בפעם הראשונה תקבלו אזהרה בנושא ,ובפעם השנייה תדרשו להשלים נקודות קרדיט נוספות שוות
ערך למספר הנקודות של המחקר שהייתם רשומים אליו.
מחקרים בעלי יותר מחלק אחד  -חלק מהמחקרים מתקיימים במספר שלבים .במידה ולמחקר יש
יותר מחלק אחד תוכלו לראות זאת בתיאור המחקר .במצב כזה ,עליכם לוודא שהנכם יכולים לבצע
את כל שלבי המחקר! במידה ולא תעשו כך ,לא יתאפשר שימוש בנתונים שנאספו מכם לצורך ניתוח
תוצאות המחקר ולכן לא תוכלו לקבל קרדיט.
מעקב אחר כמות הקרדיט
בחלק העליון של המסך מופיעה האפשרות My Schedule\Credits
 - Credit Informationבחלק זה תהיה לכם אפשרות לעקוב אחר כמות הקרדיט שצברתם - Overall
Credit Earned
*יש לציין כי לוקח עד כמה ימים עד שהחוקר מאשר את הקרדיט ,לאחר שבדק שההשתתפות
הושלמה במלואה ולפי הדרישות.
 - Study Signupsבחלק זה תראו את רשימת המחקרים אליהם נרשמתם וכן ,את האפשרות לבטל
את הרשמתכם על ידי לחיצה על .Cancel
*במידה ונתקלתם בבעיה בהרשמה ו\או בתפעול המערכת ,תוכלו לפנות למנהלת המערכת*
נאור דמטר Naordemeter@gmail.com

