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צרכי מידע והתנהגות מידע של רופאים המשתמשים בספריה לרפואה 
 / אלונה דנילובחקר מקרה  -ע"ש אלפרד גולדשמיט, טכניון 
 
 

 תקציר
 

התזה מתמקדת בצרכי המידע והתנהגויות מידע של רופאים )מומחים וסטז'רים( 

אשר משתמשים בספרייה לרפואה ע"ש גולדשמידט אלפרד, טכניון )חיפה, ישראל(, 

סוגים של הספרייה גם משמשת את מרכז רפואי רמב"ם. המחקר נועד לברר את 

צרכי מידע של הרופאים, מקורות מידע שהם העדיפו בחיפוש והבעיות בהם רופאים 

 נתקלים בתהליך חיפוש מידע.

אלקטרוני ובנייר(: -הנתונים נאספו באמצעות שאלון )שאלון נבנה בשתי גרסאות

שאלונים תקפים נבחרו לעיבוד סטטיסטי. יתר על  66שאלונים שהופצו,  95מתוך 

ת אישיים נערכו להבהרות ופירוט לחלק מתשובותיהם של המשיבים. כן, ראיונו

ממצאי המחקר הראו כי הסוגים של צורכי מידע הנפוצים ביותר שדווחו ע"י 

המשיבים הינם צורך במידע קליני וצורך במידע על תרופות. בנוסף, נחקרו במחקר 

ניתוח הנוכחי מקורות מידע אשר הרופאים בחרו לצורך איתור מידע רפואי: 

סטטיסטי גילה כי מקורות מידע אלקטרוניים היו המקורות העיקריים 

שהמשתתפים העדיפו להשתמש: במקומות ראשוניים דווחו מאגרי  מידע רפואיים 

 PubMedאלקטרוניים, ספרים אלקטרוניים, כתבי עת אלקטרונים ואינטרנט;

Google, UpToDate  ;מקורות מידע לא דורגו כמקורות אלקטרוניים הכי פופולאריים

אלקטרוניים )בדפוס( דורגו במקום שני ע"י המשיבים. יחד עם זאת, מידת שימוש 

במקורות רפואיים הראתה כי יש קשר בין נתונים דמוגרפים של המשתתפים )סוג 

 מיוחד וגיל( במחקר לבין צורכי מידע.

 חקרנו גם לא רק איזה מקורות הרופאים בוחרים לאתר מידע, אלא גם למה הם

בוחרים מקורות מידע אלו או אחרים. תוצאות המחקר מעידות כי קיימים כמה 

גורמים שהשפיעו על רופאים בבחירת מקורות מידע בתהליך איתור מידע: המחקר 
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גילה כי רופאים בוחרים את מקורות מידע בהתבסס על מאפיינים של המקורות 

 לקטרוני.המידע כגון מהירות של מאגרים אלקטרוניים וגישה למידע א

בנוסף, שתי הקבוצות שהשתתפו במחקר הצביעו על רצון לשפר את כישרונות שלהם 

לחיפוש מידע רפואי: הרוב הצביע על כך שהדרכות אלקטרוניות להכשרה הינה הכי 

 מועדפת. 

התזה מסכמת את המלצות והשלכות מעשיות על מנת לשפר את הספקת המידע 

 צוינות בהמשך.לרופאים. הצעות למחקרים נוספים גם מ
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