
 

 
 לבריאות הציבורהמחלקה  -הפקולטה למדעי הבריאות -גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 

 תואר שני בבריאות הציבור ואפידמיולוגיההנחיות לכתיבת הצעת מחקר לסטודנטים ב

 

טבלאות    checklistעמודעמוד השער, )לא כולל ברווח וחצי עמודים מודפסים  10-מוגבל ל :היקף ההצעהא. 

 (.כגון שאלונים ונספחים מקורותרשימת דמה, 

קה או ועדת אתי"ועדת הלסינקי" של הגשת בקשה ליש לצרף להצעה אישור : אישור ועדת אתיקה. ב

 .לתאריכים המתאימים ,, לפי הצורךלביצוע המחקרפקולטית 

 : על ההצעה לכלול את הסעיפים הבאיםג. 

 ,בעברית ובאנגליתכולם  , שם הסטודנט/ית, שמות המנחיםנושא המחקרהכולל את  עמוד שער .1      

 חתימות 

 .ותאריך הגשת ההצעההמנחים, חתימת הסטודנט/ית           

 .checklist עמוד. 2     

  :ע"פ המבנה (1)כל אחד עמוד  בעברית ובאנגלית(, מקורות)ללא  מילות מפתח 3-5 -ו מובנה תקציר. 3     

 Background א. מבוא

  Gap of knowledgeב. פער הידע

 Primary and secondary aims ומשניות ותראשי . מטרותג

   Hypothesesמחקר הות . השערד

 Methods (, מספר משתתפים, שיטות מדידהוכלוסיית המחקרשיטות )סוג המחקר, אה. 

  Statistical analyses עיקריותסטטיסטיות . שיטות ניתוח ו

  Significance . חשיבות המחקר.ז

 Limitations . מגבלות עיקריות.ח

 :גוף ההצעה. 4

  2-3)דכנית. מקורות של ספרות רלוונטית וע 20מעל , ומתומצתמקיף, מעודכן רקע מדעי  - מבוא -

 עמודים(

 פער הידע -

   . יש לפרט את המטרות הכלליות של (ספציפיותמשנה ): מטרה כללית ומטרות מטרת המחקר -

 בצורה אופרטיבית וברורה.  (Specific aims) ולציין את מטרות המשנה (Objectives)העבודה   

 השערות המחקר -

 :תכנית ושיטות לביצוע המחקר -

 מוצעסוג המחקר הא. 

 קריטריונים להכללה ולהוצאה אוכלוסיית המחקר:ב. 

 שיטת הדגימההמדגם ו. ג

 מהלך המחקר .ד

 כלי המחקרו מידע, שיטת איסוף הנתוניםהמקורות ה. 

 )תלויים ובלתי תלויים בנפרד( הגדרות של משתני המחקרו. 

 )כולל ההנחות העומדות בבסיס החישוב( חישובי עוצמה או גודל המדגםז. 

  ותסטטיסטיושיטות  עיבודיםוכנית תח. 

  חשיבות המחקר המוצע -

 .ואופן ההתמודדות איתם מגבלות המחקר  -

, הבטחת שמירת ועדת אתיקה)כולל הצהרה שמחקר יבוצע אך ורק לאחר אישור  היבטים אתיים  -

 (סיון הנתונים במחקרי, צנעת הפרט וחסודיות

 ושנה()חודש  לוח זמנים לביצוע המחקרהצהרה על   -

 .כל שלביש לפרט מהו חלקו הספציפי של הסטודנט בביצוע  :/ית במחקרתפקידי הסטודנט  -

 יםנספח

 ( 4)לפחות  יםדמה עיקרי /גרפיטבלאות  -

 ממוספרים לפי הסדר המופיע בגוף ההצעה VANCOUVERלפי סגנון   מקורותרשימת   -

 דוגמא לטופס הסכמה מדעת  -



 

CHECKLIST 

 את הסעיפים הנמצאים בהצעה √-יש לסמן ב, יוגש יחד עם ההצעה. בלתי נפרד מההצעה מהווה חלק

 

  
עמוד עמודים מודפסים ברווח וחצי )לא כולל עמוד השער,  10-מוגבל ל :היקף ההצעה

checklist ,.)טבלאות דמה, רשימת מקורות ונספחים כגון שאלונים 

 

  
שת בקשה ל"ועדת הלסינקי" או ועדת יש לצרף להצעה אישור של הג :אישור ועדת אתיקה

 אתיקה פקולטית לביצוע המחקר, לפי הצורך, לתאריכים המתאימים.

 

 

  

 :על ההצעה לכלול את הסעיפים הבאים

 בעברית ובאנגלית,כולם  , שם הסטודנט/ית, שמות המנחיםהכולל את נושא המחקר. 1

 חתימות 

 ותאריך הגשת ההצעה.המנחים, חתימת הסטודנט/ית     

 

  
 .(1מילות מפתח )ללא מקורות(, בעברית ובאנגלית )כל אחד עמוד  3-5 -. תקציר מובנה ו2

 

   א. מבואBackground 

  ב. פער הידע Gap of knowledge 

   ג. מטרות ראשיות ומשניותPrimary and secondary aims 

  מחקרהות ד. השערHypotheses   

  ר, מספר משתתפים, שיטות מדידה( ה. שיטות )סוג המחקר, אוכלוסיית המחקMethods 

  ו. שיטות ניתוח סטטיסטיות עיקריות 

  ז. חשיבות המחקר 

  ח. מגבלות עיקריות 

  3 . ומתומצת. רקע מדעי על הידוע עד כה בנושא המחקר, מקיף, מעודכן  רקע מדעי -מבוא          

 ולהתבסס על הספרות ( 20 )מעלמה התבצע בעבר וחשיבות הנושא. חשוב לציין מקורות     

 .(עמודים 2-3) העדכנית    

 

  
 . פער הידע.4

  
. מטרת המחקר: מטרה כללית ומטרות משנה )ספציפיות(. יש לפרט את המטרות 5

 הכלליות 

 בצורה   (Specific aims)ולציין את מטרות המשנה  (Objectives)של העבודה     

 אופרטיבית וברורה.    

 

  
  .קר. השערות המח6

 

  
 . תכנית ושיטות לביצוע המחקר:7

 

      א. סוג המחקר המוצע 

      ב. אוכלוסיית המחקר: קריטריונים להכללה ולהוצאה 

      ג. המדגם ושיטת הדגימה 

      ד. מהלך המחקר 

      ה. מקורות המידע, שיטת איסוף הנתונים וכלי המחקר 

       ובלתי תלויים בנפרד(ו. הגדרות של משתני המחקר )תלויים 

      )ז. חישובי עוצמה או גודל המדגם )כולל ההנחות העומדות בבסיס החישוב 

       ח. תוכנית עיבודים ושיטות סטטיסטיות 

 

  
 . חשיבות המחקר המוצע.8



  
  .ההתמודדות איתןואופן  . מגבלות המחקר9

 

  
 אישור ועדת אתיקה, . היבטים אתיים )כולל הצהרה שמחקר יבוצע אך ורק לאחר 10

 הבטחת שמירת סודיות, צנעת הפרט וחיסיון הנתונים במחקר(.      

 

  
 .. לוח זמנים לביצוע המחקר11

 

  
 . תפקידי הסטודנט/ית במחקר: יש לפרט מהו חלקו הספציפי של הסטודנט בביצוע 12

 המחקר.      

 

  
 . נספח13

  עיקריות . טבלאות דמהא. 

 

  פי סגנון ל . רשימת מקורותבVANCOUVER .ממוספרים לפי הסדר המופיע בגוף ההצעה 

 

 



 דוגמא לדף שער

 
 

 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 למדעי הבריאות הפקולטה

 בריאות הציבורהמחלקה ל

 

 

 מוגש בתאריך: _____________         

 

  :נושא המחקר בעברית ובאנגלית
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