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ייעוץ סטטיסטי

הפעם מוקדש המדור לנושא חשוב ביותר בניהול מחקר ולא 
בסוגיית הקשורה לסטטיסטיקה כפי שנהוג בדרך כלל. 

והוא  המכתב המלווה הוא הזמנה רשמית להשתתף במחקר 
המשתף  של  הראשונה  החשיפה  זוהי  בתכנונו.  חיוני  חלק 
מכתב  נבונה.  בצורה  אותו  לערוך  מאד  חשוב  ולכן  למחקר 
בין היענות גבוהה או נמוכה  יכול להיות ההבדל  יעיל  מלווה 
להשתתפות במחקר מכיוון שהוא נותן לחוקר הזדמנות לשכנע 

את המשתתפים לקחת חלק במחקר.

מכתב מלווה צריך לכלול שלוש סוגים של מידע
• מידע שמתייחס למשתתף ולחשיבות המחקר עבורו.

לפגוע  ומבלי  האפשר  )במידת  עצמו  המחקר  על  • מידע 
במטרות המחקר(. בפסקה זאת צריך להסביר את חשיבות 
צריך  הפוטנציאלית.  ותרומתו  מטרותיו  מבחינת  המחקר 
להעצים את העניין, ההתלהבות וההשתתפות על ידי הדגשת 

התפקיד החשוב של המשתתף בפרויקט.
• מידע לוגיסטי לגבי לוח זמנים ומילוי שאלונים.

וכן, בנוסף לתוכן המכתב יש חשיבות עליונה למבנה ולצורה שלו.

מידע שמתייחס למשתתף ולחשיבות המחקר עבורו
מדוע המשתתפים נבחרו לקחת חלק במחקר?

• איך התקבל מידע ליצירת קשר איתם.
• הסבר לגבי האופי ההתנדבותי של ההשתתפות במחקר.

• אנונימיות או שמירה על סודיות רפואית.
• הערכה למשתתף על תרומתו למחקר.

מידע על המחקר עצמו
• הדגשת ההזדמנות של המשתתף להשמיע את דעתו בנושא 

הנחקר.
• כיצד יש לתוצאות המחקר פוטנציאל להשפיע על מדיניות 

בנושא מסוים.

• כיצד התוצאות יתרמו להבנת נושא מסוים.
מידע לוגיסטי

• הערכה של משך הזמן שאורך מילוי השאלון או ההשתתפות 
במחקר.

• תאריך יעד למילוי השאלון.
• קישור לשאלון אלקטרוני.

• הנחיות למילוי השאלון ולשליחתו לחוקרים. כאשר מדובר 
עם  מבוילת  מעטפה  לצרף  יש  בדואר  שנשלח  בשאלון 

כתובת חזרה.
• כתובת החוקר ליצירת קשר במקרה של שאלות.

שאלון  של  במקרה  המחקר.  תוצאות  תקציר  לתת  הצעה   •
אנונימי יש לבקש פרטי התקשרות.

• תזכורת לא לצרף לשאלון פרטים מזהים )במקרה של שאלון 
אנונימי(.

מבנה וצורה של מכתב מלווה
וישר  למשתתף,  מובנות  פשוטות,  במילים  מנוסח  תוכן   •

ולעניין.
• רצוי מכתב על פני עמוד אחד תוך שמירה על שוליים ופונט 

מקובלים.
• להשתמש בבולטים כאשר יש רשימה של פריטים.

• פניה אישית רק כאשר השאלון איננו אנונימי.
• להוסיף חתימה של החוקר כולל תוארו ופרטי המוסד.

• להוסיף לוגו של האוניברסיטה או המוסד כאשר אפשרי.
• בשאלוני נייר ועט להשתמש בנייר רשמי של המוסד.

• בדואר אלקטרוני להוסיף נושא לגיטימי ואמין.
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