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 :שם

 טוב-מאיה סימן

 

 :שם העבודה

 מחקר עוקבה בקרב אוכלוסייה יהודית במדינת ישראל. והסביבההחברה  ,איתור גורמי סיכון להיפגעות ילדים ברמת הפרט

 

 :מנחים

 אפל, פרופ' קובי פלג-פרופ' אורנה בראון

 

 :תקציר

היפגעויות אלו, הנגרמות  דים וצעירים בפרט.בתחום בריאות הציבור בכלל, ובבריאות ילמהווה אתגר ( injuryהיפגעות ) רקע:

לרוב כתוצאה מפגיעה בלתי מכוונת הינה תוצאה של גורמי סיכון רבים, כאשר איתורם והבנתם מהווים צעד ראשון במניעת 

ם, , מקום מגוריההיפגעות זו. קיימת חשיבות לבחון את גורמי הסיכון להיפגעות במקום בו היא מתרחשת, קרי, קבוצת אוכלוסיי

תנאים חברתיים כלכליים ועוד, וזאת במטרה למקד את תוכניות ההתערבות לאוכלוסיות השונות ובעיקר לאלו הנמצאות בסיכון 

 גבוה להיפגעות.

בניית מודל לאיתור גורמי סיכון להיפגעות ילדים בגילאי שנה עד שש הכולל מאפיינים סוציו דמוגרפיים, עמדות  :מטרה

 . להיפגעותגבוה בסיכון הילדים הנמצאות קבוצות י הסביבה הקרובה במטרה לאתר את והתנהגות ההורים ומאפיינ

לאיתור מיקרים חדשים של היפגעות ילדים בתקופת מעקב של חצי שנה באוכלוסייה עוקבה פרוספקטיבי כמותי מחקר  :שיטות

המתגוררים בישובים שונים. שיטת בגילאי שנה עד שש, הורים לילדים היהודית במדינת ישראל. אוכלוסיית המחקר תכלול 

הדגימה תבוצע ע"י דגימת אשכולות פרופורציונאלית של שלושה יישובי מגורים בעלי מדרג חברתי כלכלי שונה )נמוך, בינוני 

ילדים  וגבוה(, ולאחר מכן דגימה אקראית בכל ישוב של גני ילדים מאזורים סטטיסטים שונים. בכל גן ידגמו כל המשפחות להם

משפחות. בנוסף לגני הילדים יאותרו הורים בכל שעות היממה בגני  350 -בגילאי שנה עד שש. גודל המדגם הכללי הרצוי הינו כ

שעשועים, פארקים, חוגים ועוד. ההורים יתבקשו לענות על שאלון המכיל נתונים דמוגרפיים חברתיים כלכליים, עמדות, 

רתית בה מתגוררים ומשחקים ילדיהם ומאפייני היפגעות בשלושת החודשים האחרונים. התנהגות, מאפייני סביבה פיסית וחב

לאחר כשלושה ושישה חודשים יבוצע מעקב אחר משתתפי המחקר ויאספו נתונים לגבי היפגעות שארעה לילדים בתקופת 

מערכת ממוחשבת וינותחו בהתאם המעקב מבחינת כמות, סוג, אופי, שימוש בשירותי בריאות ותוצאים שונים. הנתונים יוקלדו ל

 למטרות המחקר. 

מאפיינים שונים ברמת הפרט, עמדות, התנהגות, מאפייני החברה המתבסס על אורך מקיף ביצוע מחקר  :חשיבות העבודה

קבוצות הילדים שנמצאות לאתר את  במטרה אבן דרך חשובההינו  ומאפייני סביבה בקרב האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל

בעלי רמת ההשפעה הגבוהה ביותר על היפגעות  ון גבוה להיפגעות. עבודת מחקר זו ביכולתה לאתר את גורמי הסיכוןבסיכ

על מנת שיוכלו י תוכניות התערבות תכננבידי מ בסיכון, יוכל להוות מחקר זה כלי מפתח ה. על ידי איתור קבוצות אוכלוסייילדים

 .ות ייחודיות הנמצאות בסיכון גבוה להיפגעותקהיללתכנן באופן מושכל יותר תוכניות מותאמות ל

 

 


