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חיפוש מידע על ידי משתמשים במערכות מידע ממוחשבות 
 בר-זולוטרבסקי מאשה /  בארכיונים

 

 בעברית תקציר
 

טיפול בחומר ה לענוסף  :סתייתפ הארכיונים שינויעברו  02-במחצית השנייה של המאה ה

גישה אליו. בהארכיוני ושמירתו החלו הארכיונאים להתמקד גם בשימוש בחומר ארכיוני ו

של חומר ארכיוני.  תושמירבו מורישוב, וסידורב, תוארכיונים בהערכבמרוצת השנים עסקו ה

ואילו לנושא המשתמשים  פעולות האלהבנוגע לוטכניקות  תתיאוריורכיונאות פיתח מקצוע הא

 באופן מסורתי. והאופן בו הם מחפשים מידע בארכיונים לא הוקדשה תשומת לב מספקת

ובעיקר על עקרון  ,בארכיונים על עקרונות סידור החומר הארכיוני חיפושהתהליך  התבסס

מי יצר אותו, באיזו  ,המבנה הארגוני של הגוף היוצר על לפיו חיפוש מידע מסתמךש ,המוצא

עד ואלו , ארכיונאיםעל ידי אחזור מידע למסגרת ומתי. דרך זו של חיפוש נועדה בעיקר 

למשתמשים שאינם מכירים את אופן . חומר ארכיונישל  ם העיקרייםלאחרונה היו למחפשי

כלי חיפוש נוחים ויעילים שיתאימו  . בנייתיישוםלפשוטה דרך זו אינה  ארגון המידע בארכיונים

הפכה בשנים האחרונות לאחת הסוגיות הנידונות נלצרכים של כלל המשתמשים בארכיונים 

  במקצוע הארכיונאות.

 

הגדרת נושאי  – מחקר זה עוסק בהיבטים הפחות נחקרים של אחזור מידע בארכיונים

המחקר  ,. כמו כןכיוניםארבשונים ה םמשתמשיהת חיפוש על ידי ושאילת חיבורהחיפוש ו

לבדוק אם קיימים  כדיארכיונאים המשווה את שיטות החיפוש של המשתמשים מול אלה של 

כיצד סיוע של ארכיונאי יעץ יכול לשפר את תוצאות  לבחוןו ,מה טיבםואם כן, הבדלים, 

כגון  ,לתרום לארכיונאים בתחומים שונים של עבודתם ההסוגיות האלה יכול הבנת החיפוש.

עידוד השימוש בארכיונים וסיוע בבניית תכניות  ,ארכיונים שיווק, יםיארכיונניית עזרי איתור ב

 בארכיונים. שונים משתמשיםליעץ 

 

בתחום המשתמשים ואחזור מידע בארכיונים.  מעשיתו תתיאורטיהמחקר מתבסס על ספרות 

רכיונאות עד את התפתחות תחום הא ציגיםמקורות המ מובאים הסקירההראשון של  ּהבחלק

ל ע שנים האחרונותהם יבמאתי ושל התהליכים השונים שהתחולל תםלימינו ואת השפע

לנושא של משתמשי  מישריןנוגעות ב ומקצוע הארכיונאות כפי שהוא קיים היום. השפעות אל

 הסיב זהה שינוילמכווני משתמש. לארכיונים ממכווני חומר שחל בשינוי ל ייחודוב ,הארכיון

עם המהפכה  81-הסוף המאה ב בצרפתהחלו שתהליכי הליברליזציה  – תיינמד-תחברתי

הארכיונים ששימשו בעיקר  .ליברליזציה של הגישה לחומר הארכיוניידי ביאו להש הצרפתית

החלו  ,ושמרו את רשומותיהן בסודיות ,המערכת האדמיניסטרטיביתאת את הממשלות ו
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דומים במדינות אחרות באירופה תהליכים התרחשו לאחר מכן  להיפתח לכלל הציבור.

לקהל הרחב החלו להתפתח גם כללי המקצוע ועקרונות  נגישותובאמריקה. בעקבות ה

 עקרון המוצא ועקרון הסדר המקורי.  –בסיסיים לעיבוד חומר ארכיוני 

 

גם סיבות טכנולוגיות הקשורות  זה נוספו לתהליך 02-במחצית השנייה של המאה ה

השימוש בטכנולוגיות מידע והקמת מערכות  ולוגיות המידע.בהתפתחות המהירה של טכנ

מידע ממוחשבות בארכיונים השפיעו על תחומים שונים בעבודת הארכיון, אולם ההשפעה 

הניכרת הייתה בתחום הגישה לחומר הארכיוני והשירות למשתמש. המשתמשים הם אחד 

 ביותר שמערכת החשוב גורםויתרה מכך הם ה ,מידעהההכרחיים של מערכת גורמים ה

קד בארכיונים, החלו להתמ הקמת מערכות מידעבשל  ,באופן טבעי ,נבנית סביבו. לכן מידעה

  .הםרכיוובצ כיוניםהארי במשתמש

 

הארכיונאים לעסוק בשאלות , החלו 02-כבר בסוף שנות ה ,בעקבות התמקדות במשתמש

ושא מודגש כי רכיהם. ברוב המאמרים שנכתבו בנוצלהנוגעות למשתמשי הארכיונים ו

וקיים צורך מידי במחקרים מקיפים  ,הארכיונאים יודעים מעט מאוד על משתמשיהם

רכי המידע שלהם ובאופן השימוש ושיעסקו בהגדרת המשתמשים בארכיונים, בצ ,ושיטתיים

למרות ההכרה בחיוניות של חקר  ,אולםו .ארכיונים מספקים להםהבכלי החיפוש ש

החלק השני של הסקירה  מחקרים המעשיים בתחום.ט נעשו מעהמשתמשים בארכיונים 

 עוסק במחקרים השונים בתחום חקר המשתמשים בארכיונים.

 

סיווגם ובשביעות רצונם. ב ,המחקרים שנערכו בתחום התמקדו בעיקר בהגדרת המשתמשים

חזור מידע בארכיונים והשימוש מחקרים העוסקים גם בתחומים של אכמה לאחרונה נערכו 

על ידי   שימוש בעזרי איתורהם בין השאר הנושאים הנחקרים  ור הארכיוניים.בעזרי האית

אינטראקציה ו , אחזור מידע במערכות לניהול רשומות, שימוש במילונים מבוקריםהיסטוריונים

כיצד המשתמשים בשאלות  עוסקים בין השארהמחקרים לארכיונאים.  משתמשיםהבין 

מהי מידת החשיבות שהם ם ובקטלוגים מקוונים ובעזרי איתור ארכיוניינעזרים בארכיון 

חיפוש הבוחנים את יעילות שיטת  דיםאינטראקציה עם הארכיונאים. מחקרים אחמעניקים ל

יעילות של חיפוש עוסקים באחרים ומחקרים  לפי עקרון המוצא מול חיפוש לפי מפתח תוכן,

ה אינם מקיפים את כל לאהמחקרים ה ,אולםו שפה חופשית.חיפוש ב במילונים מבוקרים מול

של  ם השוניםלמשתמשינוגעים ולרוב אינם  ,האספקטים של תחום אחזור המידע בארכיונים

  הארכיון.

של  לתהליך ותקר מודלים של מידע וסכמות תקשורת הרלוונטיוס החלק האחרון של הסקירה

היינו , דתות חיפושבשאילעוסק כיוון שהמחקר מבעבודה זו.  הוא מוצגש מוחיפוש מידע כ

, אני מתמקדת בעיקר בסכמת ןארכיושל המידע המסר שמועבר ממשתמש למערכת ה
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שלושת  מסר.שפת הבעיקר ב עוסקתו ,שבא מגישה סמיוטיתתקשורת של רומן יעקבסון, ה

במחקרים הקיימים  פערים ציגולה נוכחיהחלקים של הסקירה יחד נועדו לספק רקע למחקר ה

 מחקר. ההספרות נבנו שאלות שיש צורך למלא. בהתבסס על סקירת 

 

על ידי  בנושא הגדרת נושא החיפוש ובבחירת ערכי החיפוש עיקרתמקד במהמחקר 

לסייע רבות בשלב של תיאור חומר  יםיכולוסיווגם . בחינה של ערכי החיפוש המשתמשים

 :אלהשאלות הההוגדרו  מטרה זופי ל ארכיוני.

הם הם מבקשים למצוא מידע עלישאיך המשתמשים השונים מגדירים את הנושאים  .8

 בארכיון?

 ?חיפושם במערכת הממוחשבת בארכיון באילו ערכים לחיפוש הם בוחרים במהלך .0

של  תחום ההתעניינותבנושא המחקר או קשורים ב אופן הערכים לחיפוש הבאיז .3

 ?המשתמש

משתמשים ה קרבהאם יש הבדלים בבחירת הערכים לחיפוש ואופן גזירתם מנושא ב .4

 נים?שוהבארכיונים 

 של הארכיונאים?  אלומ ותהחיפוש של המשתמשים נבדל שיטותהאם  .5

 

יש בהן כדי תשובות על השאלות הו ,הארכיונאותבמקצוע  קיימתהלסוגיה  נוגעות השאלות

 כול ראשית תשל המחקר מתבטא חדשנותו שכמעט לא נחקר. ,זההבתחום  עלהוסיף ליד

בדרך  בלבד,שהתמקדו בסוג אחד  מחקרים אחריםכ שלאמשתמשים ה סוגישל כל  בדגימה

שאילתות את הו הנושא ת אהמשתמשים  הגדרתאת מנתח  המחקר ,שנית היסטוריונים. כלל

את המציג  ,מידע מודל על סמך הממצאים של מחקר זה נבנה כמו כן, בזמן אמת.  נבנוש

ישירה  ההבדלים בין אינטראקציהאת ו מערכת המידעלבין אינטראקציה בין המשתמשים ה

 . שמתווךעקיפה באמצעות ארכיונאי לבין אינטראקציה ול המערכת מ

 
 שלב בעיקר הקונסטרוקטיביסטית-האיכותנית בגישה בחרתי המחקר לענות על שאלותכדי 

בני  של הבנת ההתנהגות – תופעה הנחקרתרואים את ה בה הקונסטרוקטיביסטיםש הדרך

התנהגות החיפושים את ון המחקר לבח במטרת עומדת גישה זו. בסביבתם הטבעית אדם

 ההמחקר נערך בארבע עיון.ההשונים בארכיונים במהלך החיפושים בחדרי המשתמשים  של

 :ארכיונים

o צית ותנועת ההתיישבות בארץ ישראלארכיון של התנועה הקיבו - ארכיון יד טבנקין 

o יזיוניסטית לדורותיה, מפלגת החרות בארכיון של התנועה הר - מכון ז'בוטינסקי

 כודליוה

o ארכיון מפלגת העבודה לדורותיה - ארכיון העבודה ע"ש משה שרת 

o העיר פתח תקווה ע"ש עודד ירקוני ארכיון 
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  ארכיונים ציבוריים לפי חוק הארכיונים.שלושת הארכיונים הראשונים קיבלו מעמד של 

 ,עמדות מחשב בחדר העיוןהימצאות  –לבחירת הארכיונים היו שני קריטריונים עיקריים 

 מקיףדגם להבטיח מ   כדיארכיונים לגופים שונים הם של ותוהשתייכ 1,יועדות לחיפוש עצמיהמ

 שימושניתן לחשוב בבחירת הארכיונים , משקל למנוע הטיה אפשריתכדי על כך, נוסף  .יותר

 .במערכות חיפוש שונות

 

א כיוון שמטרת העבודה הימהמשתמשים בארבעת הארכיונים הללו.  אאוכלוסיית המחקר הי

נבחרו , ארכיוניםבחיפוש הממוחשבים הלבדוק כיצד אנשים חיצוניים משתמשים בכלי 

 אינפורמנטים למחקר לפי שלושה קריטריונים עיקריים:ה

o המשתמשים שהגיעו פיזית לחדרי העיון. 

o  ,כיוון שכלי החיפוש בארכיונים והרוב המוחלט של מהמשתמשים דוברי עברית

 .בריתהתיאורים הארכיוניים הם בשפה הע

o לבדוק את  אכיוון שמטרתו של המחקר הימ ,המשתמשים בעלי ידע בשימושי מחשב

 .השימוש בעזרי איתור ממוחשביםאת השימוש במערכת מידע ממוחשבת ו

ה על פי תעשנלכן בחירת המדגם במחקר ותמקד בסוג מסוים של משתמשים, מ ינוהמחקר א

טוב ביותר של האוכלוסייה המחפשת את הייצוג ה ,השיטה המקובלת במחקר איכותני

 הנחקרת, כלומר את הייצוג של כל סוגי המשתמשים בארכיונים. 

 

פסי המשתמשים בארכיונים והסטטיסטיקות ו: בחינת טבשלושה אופניםהנתונים נאספו 

על משתמשיהם; יומני חיפוש שחולקו למשתמשי הארכיונים ולאחר מכן אוספים הארכיונים ש

פסי המשתמשים ובחינת ט יעץ.הק עם מנהלי הארכיונים וארכיונאי וראיונות עומ ,לארכיונאים

ה השלב הראשוני תייהארכיונים על משתמשיהם השאוספים בארכיונים והסטטיסטיקות 

בכל  מאפייניהםמספר המשתמשים ול באשרקבלת מידע הייתה מטרתו ש ,באיסוף הנתונים

  נתונים כאלה. ונאספהמחקר ערך נבהם שאחד מהארכיונים. בכל הארכיונים 

 

 והתרחשות. היומנים נועדהחיפושים בזמן ה רישום מובנה של ביצוע פשרא  ביומנים  השימוש

בזמן  המשתמשים והארכיונאים חיברושאילתות שהעל נושא המחקר ועל נתונים הלאיסוף 

מטרת הביקור בארכיון בנוגע לוכללו שתי שאלות כלליות  ,היומנים היו מובנים. החיפוש

מקום לתיעוד כל שאילתה  היומנים כללו ,. כמו כןעליו המשתמשים מחפשים מידעשנושא לו

זה החיפושים במערכת הממוחשבת של הארכיון. הנתונים שנאספו בשלב הבמהלך  שחיברו

המשתמשים, לבחינה של הערכים לחיפוש  רוישהגד מושימשו לבחינה של נושאי החיפוש כ

                                                 
לארכיונים רבים בארץ אין מערכת חיפוש המיועדת למעיינים בדרך כלל בשל מגבלות הממשק לחיפוש או  1

 בגלל אבטחת מידע, כמו שקורה בארכיונים עירוניים רבים.
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שא לבין בחירת הערכים לחיפוש. לאחר השלמת שר בין הגדרת הנוהק   תולבחינ בחרובהם ש

 ,הנושאים לחיפוש לשלב השני של המחקרשימשו איסוף הנתונים מהמשתמשים החיצוניים 

את אופן החיפוש של המשתמשים החיצוניים בארכיון לזה של הארכיונאים. איסוף שהשווה 

י חיפוש באותו של הארכיונאים נעשה גם הוא באמצעות יומנ יהםחיפוש אודותעל הנתונים 

 , אך נושא החיפוש כבר הופיע בטופס. הפורמט

 

אודות שאילתות החיפוש של המשתמשים נבחר על שימוש ביומנים ככלי לאיסוף הנתונים ה

 בחרושמדויקים הביטויים למדויקות או הלמילים  ההתרחשות.בזמן  מןבשל החשיבות לרישו

ולכן רישום תוך כדי מחקר, יש חשיבות רבה לשאילתות החיפוש  חיבורב המשתמשים

איון או שאלון. כמו כן יכגון ר ,החיפוש במערכת הממוחשבת מדויק מרישום מאוחר יותר

איון מול יברכמו ואינם יוצרים מצב מלאכותי  ,יומנים מובנים אינם דורשים מאמץ רב למילוי

 מראיין חיצוני. 

 

חמישה עם כיונים ומנהלי האר תארבעראיונות עומק עם  נעשה גם באמצעותאיסוף ה

שיטות על השלים את המידע מטרת הראיונות הייתה לארכיונאי יעץ בארכיונים הנבחרים. 

משתמשים שנותנים שרות להחיפוש של המשתמשים מתוך הניסיון של הארכיונאים 

מובנה כדי ה מןאיון החופשי יהעדפתי את הר ,לפיכךהעבודה היומיומית שלהם. במסגרת 

לאפשר למרואיינים לבנות את הנרטיב שלהם ולאפשר לראות את תהליך החיפוש בארכיונים 

אודות על בלת מידע ק רפשא  דרך העיניים שלהם. כמו כן שימוש בראיונות החופשיים 

 איון מובנה. ילא היו עולות ברשהסוגיות שייתכן 

 

שם, השכלה או  :מרואייניםדות ההחלק הראשון כלל שאלות או .הראיונות כללו שני חלקים

אודות הניסיון של על החלק השני כלל שאלות כלליות והכשרה מקצועית ושנות ניסיון, 

אלה נוספו שאלות המבקשות ההמקרים לשאלות  מקצתב .הארכיונאים עם המשתמשים

 המשתמשים  עם ארכיונאיםה של נםלניסיו בעיקרנגעו  השאלות להרחיב את הנושא.

שנות  מרוצתהארכיונאים ב ושצפ מוולשיטות החיפוש של המשתמשים כ להםשבארכיונים 

 .עבודתם עם המשתמשים

  

 נבעואשר , מגבלותמספר מחקר שנבחרו היו גם ההיתרונות של שיטות חוץ מ ,אולםו

משתמשים היומנים והסתמכות על הנכונות של המהשיטות הללו, כגון העדר פיקוח על מילוי 

אלה עזרה למזער המגבלות הההבנה של  כיונאים לסייע במחקר.ארהושל  מחקרב השתתףל

הנחיות מפורטות לארכיונאים  יתובני זהירותנקיטת אמצעי על ידי  תןאת השפע

  .ולמשתמשים
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שניים מהם נפסלו בגלל רישום לא ו ,יומנים 08נאספו  ,משנה יותרשנערך  ,במהלך המחקר

רו המשתמשים ישהגד מוום נושאי החיפוש כשכללו ריש ,יומנים 96ל נבחנו וסך הכבמדויק. 

 ,ניתוח תוכן נותחוחיפושים. הגדרות הנושאים והשאילתות  380-עצמם ותיעוד שאילתות מ

 פשרא  יחסית של החיפושים  גדולה םמספר ,. כמו כןסיווגם וניתוחםכלל פירוק לרכיבים, והוא 

. לאחר מכן יע להכללותהנתונים כדי להגחלק מן לכמת באמצעותן ו ,לשלב שיטות כמותיות

. לחפש את אותם נושאים ולכתוב ביומנים את השאילתות שלהםהארכיונאים התבקשו 

שחיברו שאילתות השנבחנו האופן השאילתות שחיברו הארכיונאים נבחנו באותו 

מכן השוואה לממצאים שהתקבלו  רפירוק לרכיבים וניתוח הרכיבים ולאח –המשתמשים 

 .המשתמשיםלתות ימניתוח שא

 

 הגדרהם הגדרת הנושאים מראים כי רוב הנושאים לחיפוש אינם מוגדריל באשרהממצאים 

( 03%( או שלושה )40%את הנושא באמצעות שניים )הגדירו . רוב המשתמשים תמורכב

ה בע(, ש9%) רכיבים )מילים או ביטויים( בלבד. אולם היו גם כאלה שהשתמשו בשישה

הקטגוריות של מן  חלקהממצאים הראו גם כי  בים.( רכי8.5%או אפילו תשעה ), (8.5%)

רכיבי הנושא היו נפוצים אצל משתמשים שונים. שלוש הקטגוריות הנפוצות ביותר היו 

הקטגוריות, כמו למשל "יחידה צבאית" או קצת מלות", "מושגים" ו"מיקום". יעאספקט הפ"

 הארכיונים. מקצתהיו בשימוש רק ב ,"מבנה/אתר"

 

מורכבות השאילתה, סוגי ל לראות נתונים באשרות החיפוש אפשרה הבחינה של שאילת

 רורת נושא. כמו כן הממצאים שהתקבלו הודהערכים לחיפוש והקשר בין ערכי החיפוש להג

, מאוד שאילתות פשוטות חיברושאילתות באותו נושא. המשתמשים עוד על תפקידן של 

ערכים  ו שלושהת ביותר כללהמורכבו תהשאילתו .( כללו ערך אחד בלבד03.5%שלרוב )

 מורכבות תשאילתו חיברוהארכיונאים  .והיו רק שלושה אחוזים מכלל השאילתות ,לחיפוש

( ערכים, 38.5%( או שניים )51.5%. רוב הארכיונאים בנו שאילתות של אחד )יותר קמעה

 שהארכיונאים  היאלכך  ת(. אחת הסיבו2.5%אך היו כאלה שהגיעו גם לחמישה ערכים )

בהם שתים מחברים שני ערכים לחיפוש באמצעות אופרטור בוליאני "או" במקרים לע

המספר הכולל של שאילתות אחת הסיבות לכך ש - שתי שאילתות מחבריםהמשתמשים 

 מזה של המשתמשים. 35%-בקטן ארכיונאים ה

 

של המשתמשים  תהנפוצות ביותר בשאילתו תקטגוריוההניתוח של השאילתות הראה כי 

היו גם הבדלים בין  ,. אולםשם תאגיד""נאים היו "מושגים", "מיקום", "שם אדם" ווהארכיו

ארכיונאים  05.5%) הארכיונאים השתמשו יותר בקטגוריה "מושג" משתמשים.להארכיונאים 

שני אצל ההייתה במקום  "שם התאגיד"הקטגוריה כמו כן  .משתמשים( 02.5%לעומת 
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 שהארכיונאיםבכך הוא ההבדל מקור ייתכן ששים. רביעי אצל המשתמההארכיונאים ובמקום 

 של הגוף היוצר.  יאדמיניסטרטיבהמבנה האת היוצרים השונים של החומר ואת  מכירים

 

: לספק מילים נרדפות , ואלו הןאותו נושא חיפוש היו חמש מטרות שונותבאחרות  תותשאילל

את אות, להקטין מספר התוצאת או חלופות לערכים שהיו בשאילתה הקודמת, להגדיל 

 חוברוהנוספות  תצורה דקדוקית/מורפולוגית אחרת. רוב השאילתו קמספר התוצאות ולספ

 המשתמשים רובהארכיונאים. ל וגם אצ המשתמשיםלשתי המטרות הראשונות גם אצל 

 .חיפושהמילים נרדפות או חלופות לערך  קדי לספכ תשאילתועוד  חיברו( 00.5%)

לעיתים השתמשו בשאר הקטגוריות  הם בל, א)92%מקרים ) ארכיונאים עשו זאת בפחותה

 יותר מהמשתמשים. קרובות 

 

שר בין ק  בכל מה שנוגע להיו ההבדלים מובהקים אף יותר בין הארכיונאים לבין המשתמשים 

 ציגומשתמשים ההגם הארכיונאים וגם בחירת הערכים לחיפוש. בין הגדרת נושא ל

או מילים הארכיונאים הרבו גם להשתמש ב ,. אולםםשלה הנושא מתוךבשאילתה קטגוריות 

מן הערכים לחיפוש של  96.5% השאילתה. תהנושא לבנייאת  המרכיביםביטויים המדוייקים 

אצל המשתמשים.  39.5%, מן הנושא, וזאת לעומת מקצתםהארכיונאים נלקחו, כולם או 

שהם רכים העיודעים היטב מה הם ההסבר האפשרי הוא שהמשתמשים שבאים לארכיון 

שמות, תאריכים, מקומות ומושגים, ואילו הארכיונאים כגון הקשורים לנושא שלהם, מחפשים 

 מסתמכים יותר על המידע שמספק להם המשתמש. 

 

תחילה הראיונות הנפוצה בשיטות מחקר איכותניות.  ,קידודהראיונות עומק נותחו בשיטת 

 .שסוכמו אחר כך לגבי כל הראיונותנבחנו וקודדו על מנת להבדיל בקטגוריות עיקריות 

 באשראחר כך נקבעו עיקריות שהקטגוריות ין הלהבדיל בכדי הראיונות וקודדו נבחנו תחילה 

 ארכיונאים:עם החמש תמות מרכזיות בראיונות זוהו כך בשל כל הראיונות. ל

הארכיונאים ניסו לסווג משתמשים לפי קריטריונים  –שיטות סיווג המשתמשים  .8

עת המשתמשים שיטות ארגון ותיאור של החומר יעל פי יד השארין ב ,שונים

וידיעת  ,ההכנות מראש לביקור בארכיון מידת ,עת מחשב ושיטות חיפושיהארכיוני, יד

 לנושא החיפוש.רלוונטי רקע היסטורי 

אילו  מסרוארכיונאים  –תוצאות החיפוש מרצון של המשתמשים הת ושביע .0

והדגישו  ,תוצאות החיפושמצון של המשתמשים רהעות יקיימים לשבקריטריונים 

 בדרך כלל מחוסר זמן. ,שלעתים המשתמשים מסתפקים בתוצאות חלקיות בלבד

יה יארו את אופיהארכיונאים ת –ארכיונאים בין האינטראקציה בין המשתמשים לה .3

צריך להיות תפקיד  ,לדעתם ,והסבירו מה ,כזאת מנקודת מבטם השל אינטראקצי

 מידע בארכיון.היקר בתהליך אחזור עוב ,טראקציה עם המשתמשנהארכיונאי באי
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הארכיונאים  –הארכיונאים לבין אלו של חיפוש של המשתמשים השיטות בין השוואת  .4

סיפרו על ההבדלים בין שיטות החיפוש שלהם לאלה של המשתמשים. בין ההבדלים 

רבים מהם  אופן ארגונו.בחומר הארכיוני וב בקיאיםהארכיונאים שהבולטים היה 

גם ארכיונאים ה בלשלעתים קרובות "הם פשוט יודעים" על קיום החומר. א מסרו

 חיפושים של המשתמשים. בין הבין החיפושים שלהם לרב אמרו שיש גם דמיון 

שיפור מאווייהם לל באשרהארכיונאים שיתפו בראיונות שלהם  –שינויים ושיפורים  .5

והרחבת , יצירת רשומות מבוקרות םייעודיי כגון בניית מילונים מבוקרים ,עזרי איתור

 ,כלי חיפוש בארכיונים. שיפורים אחרים שהציעו נגעו בתיאור על ידי תמצית מפורטת

 כגון שדות חיפוש מובנים. 

 
להגיע שאלות המחקר ועל לענות אפשרו בשתי השיטות, היומנים והראיונות, ממצאי המחקר 

הממצאים מראים כי לסוגים  ,ראשית ה זו.ים שנדונו בעבודנושאל באשרמסקנות  מספרל

הדפוסים  .התלויים במטרת החיפוש בארכיון ,דפוסי חיפוש שונים שונים של משתמשים

שביעות הרצון בבחירת ערכי החיפוש ובהאלה באו לידי ביטוי בהגדרת נושא החיפוש, 

 ,בדרך כלל שאילתות פשוטות מחבריםמשתמשים התוצאות החיפוש. הממצאים מראים שמ

המשתמשים כולל שימוש באופרטורים בוליאניים.  ,אך יכולים גם לבנות שאילתות מורכבות

מושגים המקובלים שמות, מקומות ו –חלופיים  חיפוש כבר מצוידים במונחימגיעים לארכיון 

מעריכים את האינטראקציה עם  ניםארכיוב םמשתמשיהעם זאת,  בספרות המקצועית.

בעיקר בנושא השימוש במערכת  ,ארכיונאיהשל  תועזראת ש לבק מהססים ינםאו ,ארכיונאים

  תוצאות החיפוש. מספרם ואפשרויות לצמצההמידע הארכיונית ו

 

לבין אלו של חיפוש של המשתמשים השיטות הבדלים בין  על וריםמשנית, ממצאי המחקר 

השתמשו הם  ותיאורו. באופן ארגון החומר הארכיונירב יותר ידע ארכיונאים ל הארכיונאים.

מכירים יותר את הם גם שאילתות מורכבות יותר.  חיברוו ,יותר בטכניקות חיפוש מתקדמות

כי הם "פשוט  ,בקלות שלוף את המידעליכולים ולעתים  ,החומרים השמורים בארכיון שלהם

ה תיאך לעתים קרובות הי ,ת פשוטות יותרתושאיל חיברוהמשתמשים  ,לעומת זאת ."יודעים

 על פיהשתמשו בערכים רבים יותר. ולכן גם  ,של נושא המחקריותר  להם ידיעה טובה

עובדי הארכיון, לבין האינטראקציה בין המשתמשים  אפשר לראות כי ,ממצאים האלהה

. על בארכיון מידעהאחזור תהליך את לייעל ידע שלהם, יכולה הבמטרה לשלב את תחומי 

אלא גם  ,יוןעלא רק בחדרי ה וכזציה לדאוג לערוצים שונים המאפשרים אינטראקארכיונאים ה

 פורטלים הארכיוניים. בבאתרים ו

 

  רוישהגד מוככי בחינה שיטתית של נושאי החיפוש  יםמראגם  מצאיםשלישית, המ

 בקרבשל חיפוש מידע בארכיונים השונים  האופניםמשתמשים יכולה להמחיש את ה



___________________________________________________ 
                                                            Library of Information Scienceללימודי מידע  ספריהה

 Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel                 52900אילן, רמת גן, ישראל  -אוניברסיטת בר
 Tel.   Email: Ruthi.Tshop@biu.ac.il  Website: http://is.biu.ac.il/library   972-3-5318163טל.            

שיפור בחיפוש, עיצוב ממשקים ו שיטותבפיתוח ארכיונאים לידע זה יכול לעזור  הם.משתמשי

קטגוריות בעל ידי הבלטה של הקטגוריות הנפוצות ושימת דגש  ,למשל ,של עזרי האיתור

 מילונים המבוקרים. בארכיוני והחומר ההמיוחדות לארכיון ספציפי בתיאור 

 

 אינטראקציה בין משתמשיה את ציגהמ ,מודל מידעעל סמך ממצאי המחקר נבנה לבסוף, 

המשתמשים  תעיהמודל משקף את ההשפעה של ידארכיונית. המערכת המידע ין לב הארכיון

ת החיפוש. ושאילת חיבורעל  טכניקות החיפוששל מבנה הארכיון ו שלנושא המחקר,  את

ההבדלים בין בייצוג סכמתי של לידי ביטוי  הבאהחשיבות של  מודל המידע הזה 

ין אינטראקציה באמצעות לב ,המשתמש מחפש מידע לבד שבה ,אינטראקציה ישירה

 ,כמו כן. חולשה של כל אחת מהםבחוזק ובדגש שימת , תוך כדי מתווךבתור הארכיונאי 

להשפיע על המסר. המודל שנבנה בעבודה  יש בהם כדיהגורמים השונים ש המודל מציג את

ארכיונאים האת החשיבות של עזרת  מופיע גם במחקרים קודמים,ש מוכ, מבליטהזה 

על הצורך המידי לספק אפשרויות שונות מצביע המודל על כך, מידע. נוסף הר בתהליך אחזו

מגיע  ינוכאשר המשתמש א ,ארכיונאי בעולם וירטואליעם ה משתמששל הלאינטראקציה 

   .פיזית לארכיון

 

כיוון שארכיונים רבים נמצאים בתהליכי בניית מערכות מ ,חשיבות רבה שלמחקר י ,סיכוםל

רכיהם של והמאפשרים אחזור מידע עצמאי, ויש צורך בחקר צ ,טרנטממוחשבות ואתרי אינ

לסייע בבניית עזרי איתור ממוחשבים  יש בהם כדיהמשתמשים. הממצאים של מחקר זה 

של כלים קיימים לאחזור מידע בארכיונים ושל מדיניות תיאור  תדשוות בסיס להערכה מחיולה

בתחום של אחזור מידע  אחרים םלמחקרי בסיס להוותהחומר הארכיוני. כמו כן המחקר יכול 

 משתמשים בארכיונים.של 
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