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דפוסי שימוש במקורות מידע דיגיטלי ובמקורות מידע בדפוס במוסדות להשכלה 

 בנו דוד / גבוהה בישראל

 

 

 :תקציר
 

 

ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות המאפשרות לספריות האקדמיות להזרי� מידע דיגיטלי עד 

י בהרגלי מהוות שינוי מהפכנ, לבתיה� או למשרדיה� של הסטודנטי� והחוקרי� באוניברסיטאות

שינויי� אלו מציבי� בפנינו שאלות ודילמות נוקבות לגבי אופ� . האיתור והצריכה של המידע

מה יהא על ,  במוקד הדברי� עומדת השאלה.  תפקודה וצורתה של הספריה האקדמית בעתיד

התכני� וכל יתר הפונקציות שהספריות האקדמאיות ממלאות כיו� והא� ה� יעברו בהדרגה 

וכמו באינטראקציות חברתיות ומסחריות , למערכות תקשורת עתידיות אחרותלאינטרנט או 

�האמנ� ? לא נצטר  עוד לעזוב את הבית אות המשרד כדי לקבל גישה למידע, רבות אחרות כיו

 �21תהפו  הספרייה האקדמית של ראשית המאה ה, יתכ� שכתוצאה משינויי� והתפתחויות אלו

 ?קה עוד למקו� פיסישאינה זקו,  "ספרייה ללא קירות"ל

 

 �מטרתה של עבודת מחקר זו הייתה לבדוק את היקפי השימוש של קהילת הלומדי

לברר את היחס בי� היקפי השימוש במידע דיגיטלי לעומת , באוניברסיטאות באר% במידע דיגיטלי

 .על תדירות הביקורי� בספריות האקדמיות, א� בכלל, ולבדוק כיצד הדבר משפיע, מידע בדפוס

,  מצע נתוני� זה נדונה במחקר שאלת מתכונתה וצורתה העתידית של הספריה האקדמיתעל

�או שעדיי� , והא� סביר ורצוי שבהמשכו של התהלי  יחליפו עמדות המחשב בספריות את המדפי

�ואולי יתקיימו זו לצד זו ספריות וירטואליות ללא אתר פיסי . יהיה צור  בשילוב של השניי

וכל צרכ� , לצד ספריות שתחזקנה אוספי� של מידע בדפוס, טלי לכל דורש המספקות מידע דיטי

 .יהא חופשי לבחור את השרות המתאי� לו

 

ניבנה שאלו� מובנה ואחיד שנועד לבדוק את , לצור  בחינת שאלות אלה בשיטת מחקר כמותית

י הלימוד  האקדמית בישראל במידע דיגיטלי ובמידע בדפוס לצורכהדפוסי השימוש של האוכלוסיי

�בדק השאלו� את קשרי הגומלי� שבי� אוכלוסיית הלומדי� לבי� הספריה , כמו כ�. והמחקר שלה

עוד כלל השאלו� נתוני� .  של המשתמשי� מהספריה בעתיד לבוא�האקדמית ואת ציפיותיה

�של שנת ' במסגרת איסו& הנתוני� הופצו במהל  סמסטר ב.  דמוגרפי� אודות המשתמשי

עליה� ,  שאלוני��1000 בחמש האוניברסיטאות הגדולות באר% כ2005מית הלימודי� האקד

מאחר והמחקר התמקד באוכלוסיית .  סטודנטי� וחוקרי� מכל שלבי הלימוד והמחקר721השיבו 

�,   )שני ומעלה(מרבית הנחקרי� היו תלמידי� לתואר ראשו� ולתארי� מתקדמי� , הסטודנטי

 .ות אשר שימשו כקבוצת ביקורתומיעוט� חברי סגל אקדמי באוניברסיטא

 

, לאור המהפכה הדיגיטלית ולנוכח התחזיות בנוגע להתחזקותה של הספריה הדיגיטלית הנחנו

כי ימצא קשר שלילי בי� תדירות השימוש במקורות מידע דיגיטליי� ,  בהשערת המחקר הראשונה
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, � מפתיע למדיבאופ.  לתדירות השימוש במקורות המידע בדפוס בקרב האוכלוסייה האקדמית

�נבדקי� שתדירות : השערה זו הופרכה במחקר ונמצא קשר חיובי מובהק בי� שני המשתני

משתמשי� בתדירות גבוהה ג� , השימוש שלה� במקורות מידע דיגיטליי� גבוהה יחסית

נעו% לדעתנו בכ  שהמשתמשי� אינ� , ההסבר העיקרי לממצא זה. ולהיפ , במקורות בדפוס

מאחר שאי� ,  לומשלי� למידע המסורתי בדפוס כי א�  תחלי�ע דיגיטלי רואי� בהכרח במיד

ממצאי  המחקר ,  יתר על כ�. זהות פונקציונאלית מלאה בי� מידע דיטיגטלי למידע בדפוס

 �לשילוב הפורמט הדיגיטלי ע� הפורמט ) 88%כ (משקפי� העדפה ברורה ביותר של המשתמשי

� .המודפס לצורכי הלימוד והמחקר שלה

 

 ההיית, היא במידה רבה פועל יוצא של השערת המחקר הקודמת,  שערה נוספת שנבחנה במחקרה

שימצא קשר שלילי בי� תדירות השימוש במקורות מידע דיגיטלי לבי� תדירות הביקורי� לספריה 

שימוש מוגבר במידע דיגיטלי  קשור לביקורי� מועטי� יחסית בספריה  , קרי. האקדמית

מחקר זו הופרכה והממצאי� מעידי� דווקא על קשר חיובי בי� שני ג� השערת . האקדמית

נבדקי� בעלי רמת שימוש גבוהה במקורות מידע דיגיטלי מבקרי� יותר : הממצאי� הללו

, א& כא�. מאשר נבדקי� שהשימוש שלה� במקורות מידע דיגיטלי נמו  יותר, בספרייה האקדמית

& השימוש במידע דיגיטלי להיק& השימוש במידע נית� להסביר זאת בקיומו של יחס ישר בי� היק

,  שימוש מוגבר במידע דיגיטלי נמצא קשור לשימוש מוגבר במידע בדפוס, על פי רציונל זה. בדפוס

סביר כי תמצא תדירות ביקורי� , ומאחר וחלק ניכר מהמידע בדפוס מצוי בספריה האקדמית

זה נתמ  על ידי תוצאות המחקר הסבר .  גבוהה יותר בספריה האקדמית בקרב משתמשי� אלו

 מהנבדקי� טענו שמטרת הגעת� העיקרית לספרייה האקדמית היא נגישות למידע 70%לפיה� כ 

ממצאי המחקר מראי� כי שני מקורות ).  ולא נגישות למידע דיגיטלי או מסיבות אחרות(בדפוס 

וספרי� ) �80%כ (המידע בה� נמצאת תדירות השימוש הגבוהה  ביותר ה� האינטרנט החופשי 

:  ביותר מצויי� משני צדי המתרס�מאחר ושני מקורות המידע הפופולאריי). �60%כ(בדפוס 

סביר שנמצא יחס ישר בי� תדירות השימוש במידע הדיגיטלי , האחד דיגיטלי והשני בדפוס

מאחר והשימוש במידע בדפוס מחייב הגעה פיסית , זאת. לתדירות הביקורי� בספריה האקדמית

 .אילו השימוש במידע דיגיטלי מאפשר שימוש ג� מחו% לכתלי הספריהלספריה ו

 

שני הממצאי� הבולטי� שנתגלו במחקר ולפיה� סטודנטי� וחוקרי� המרבי� להשתמש 

כמו ג� להרבות ביקורי� , במקורות מידע דיגיטליי� נוטי� להרבות שימוש ג� במידע בדפוס

איננו עומד לחלו& מ� , ככל הנראה,  בדפוסעל כ  שהמידע, מצביעי� לדעתנו, בספריה האקדמית

הנטייה הברורה של המשתמשי� בעיד� הנוכחי להשתמש במידע . העול� בטווח הזמ� הנראה לעי�

בעיקר אינטרנט ומאגרי מידע (במקביל לשימוש במידע דיגיטלי ) בדגש על ספרי�(בדפוס 

�חזית לגבי תפקידיה וצורתה מאפשרי� לערו  ת, וההסברי� שהוצעו לעיל לתופעה זו, )דיגיטליי

, לפיה תתבסס הספריה על שילוב בי� שני המרכיבי� של המידע, של הספריה האקדמית בעתיד

א  סביר , אפשר שע� השני� יחולו שינויי� במשקל� היחסי של השניי�. המודפס והדיגיטלי

מי� זה את הדיגיטלי והמודפס חיי� זה לצד זה ומשלי: מאוד כי נמשי  לראות את שני העולמות

 .כש המשתמשי� מפיקי� תועלת משניה� ג� יחד, זה
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 �יש מקו� לשקול יצירת התמחות ) המודפס והדיגיטלי(מאחר ומדובר בשני עולמות תוכ� שוני

�. ית המידע בדפוס/המיומנויות הנדרשות מספר�. ספציפית של מקצועני המידע  בכל אחד מה

ות המשתמשי� בעיד� הנוכחי מעלי� לדעתנו את דפוסי השימוש שנמצאו במחקר וצפי, יתר על כ�

קונפדרציה ולא (תתאפיי� בדואליות של מידע , זו. האפשרות לצמיחת ישות חדשה של מרכזי מידע

.   הספריה הדואלית�שתקבל בסופו של תהלי  ביטוי בדג� חדש של ספריות, )פדרציה של מידע

�יתאפיי� בשילוב שתי מסגרות , ני בלבדהמועלה כא� כרעיו� ראשו, מבנה חדש זה של ספריות/ דג

הספריה החדשה תאופיי� במקו� פיסי המכיל בתוכו שתי . נפרדות של מידע תחת כפיפה אחת

זרוע אחת תכיל את כלל האוס& הפיסי של הספריה ותשע� על מרכיבי . זרועות נפרדות של מידע

.  שאליו הספריה נגישהוזרוע שניה תכיל את כלל מרכיבי המידע הדיגיטלי, הספריה המסורתית

�ואול� הרעיו� המרכזי הוא שתהא , בי� שתי הזרועות העצמאיות יהיו ממשקי עבודה מסוימי

שתאפשר טיפול מקצועי ומיטבי בכל , הפרדה בי� כל מרכיבי הטיפול במידע  בכל אחת מהזרועות

� .אחד מעולמות התוכ� השוני� מאד במהות

 

ק& השימוש של האוכלוסיה האקדמית בישראל ממצאי� מענייני� השיא המחקר לגבי הי

ובמידע החופשי באינטרנט לצרכי לימוד ומחקר ) לאו דווקא לצור  איתור מידע(באינטרנט בכלל 

, גלישה בשעות הפנאי(באשר להיקפי השימוש באינטרנט על מרכיביו השוני� , ראשית. בפרט

כ  (מכריע של האוכלוסייה האקדמית נמצא שהרוב ה,   )ב"קניה וכיו,  איתור מידע, דואר אלקטרוני

�כ (רוב גדול מקרב הנבדקי� ,  כמו כ�. עושה שימוש באינטרנט לפחות מספר פעמי� בשבוע) 94%

דיווחו על תדירות שימוש גבוהה או גבוהה מאוד לצור  איתור מידע חופשי באינטרנט עבור )80%

�שראל בכלל ואת מקצוע נתו� זה צרי  להדאיג את אנשי האקדמיה בי. הלימוד והמחקר שלה

לש� . מפני שהמידע החופשי באינטרנט אינו מקובל כמידע איכותי וכמוסמ  ביותר, המידע בפרט

 מהנבדקי� במחקר דיווחו על תדירות שימוש גבוהה ומעלה בכתבי עת 28%רק כ , השוואה

�ו מצב שב.  בלבד בספרי� אלקטרוניי��13% במאגרי מידע דיגיטליי� וכ40%כ , אלקטרוניי

צרכני המידע באקדמיה עושי� באינטרנט החופשי שימוש הגבוה פי שניי� או שלושה לעומת 

כתבי , באמצעות מאגרי המידע(מקורות המידע הדיגיטליי�  המוסמכי� שמספקת לה� הספריה  

�מצביע על בעיה קשה לגבי איכות המידע אליו מעדיפה קהילת , ) העת והספרי� האלקטרוניי

והדבר עלול לפגוע קשות באיכות המחקר והפרסומי� , ל� התוכ� הדיגיטליהלומדי� לפנות בעו

 .  האקדמיי� הנוצרי� על בסיס זה

 

השערה אחרת הניחה שימצאו הבדלי� בהיק& השימוש ובמאפייני השימוש במקורות המידע 

כי סטודנטי� , בהמש  למחקרי� קודמי�, שערנו. הדיגיטלי בי� הדיסציפלינות המדעיות השונות

קרי� המשתייכי� למדעי הטבע יטו להשתמש במידה רבה יותר במידע דיגיטלי  מעמיתיה� וחו

השערת מחקר זו לא אוששה סטטיסטית למרות שנמצאו הבדלי� בי� .  במדעי החברה והרוח

סוג המאגרי� שבשימוש ודרכי (נמצאו הבדלי� מובהקי� במאפייני השימוש , בנוס&. הקבוצות

�באשר לתדירות השימוש במידע . י בי� הדיסציפלינות השונותבמידע הדיגיטל) החיפוש בה

 �לאחריה נמצאת , )44%(הדיגיטלי נמצא כי תדירות השימוש הגבוהה ביותר מופיעה במדעי החיי

ולבסו&  הפקולטה ) 39%(כ בפקולטה למדעי הרוח "אח, )41.1%(הפקולטה למדעי החברה 

�ממצאי� ).   34.2%(טלי היא הנמוכה ביותר ש� תדירות השימוש במידע הדיגי,  למדעי� מדויקי
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מצביעי� אולי על מגמה חדשה של , אלו אודות רמת השימוש במידע הדיגיטלי בפקולטות השונות

צמצו� הפער בי� תלמידי וחוקרי מדעי החברה והרוח לבי� מדעי החיי� בהיקפי השימוש במידע 

 .הדיגיטלי

 

 רב שעושה כיו� אוכלוסיית הלומדי� ה� נית� לסכ� כי הממצאי� במחקר מצביעי� על שימוש

בעוד הספריה הפיסית ממשיכה לשמור על מקומה המרכזי , במידע בדפוס וה� במידע הדיגיטלי

הסתבר שהפער שאפיי� את ראשיתו של עיד� המידע הדיגיטלי , כמו כ�. בסביבת המידע האקדמית

המחקר ,   בנוס&.  דומי� למדיבי� היק& השימוש והחשיפה למידע הדיגיטלי בדיסציפלינות השונות

הצביע על  מגמה בעייתית של שימוש תדיר שעושה הקהילה האקדמית במידע החופשי באינטרנט 

מסגרת המחקר הנוכחי לא . על א& שמידע זה איננו נתפש כאיכותי במיוחד, לצורכי לימוד ומחקר

עותי כל כ  אפשרה בירור יסודי של מניעי קהילת הלומדי� והחוקרי� לפנות באופ� משמ

ואול� אפשר שהדבר נובע מהקלות ומהנוחות של , לאינטרנט החופשי בהידרש� לאתר מידע

 . השימוש במנועי החיפוש באינטרנט

 

. מומל% לערו  מחקרי המש  אשר יבדקו את רציפות המגמות המרכזיות שנמצאו במחקר הנוכחי

עלו במחקר זה  כהסברי� נחו% להעמיק את המחקר לגבי הסיבות והגורמי� שהו, במסגרת זו

לקשר , אפשריי� לתופעת הקשר החיובי בי� רמות השימוש במידע הדיגיטלי ובמידע בדפוס

יש לתת את הדעת על , כמו כ�. החיובי בי� השימוש במידע הדיגיטלי בי� הדיסציפלינות השונות

 �במידע רמת השימוש הגבוהה יחסית שנעשית על ידי  האוכלוסיה האקדמית על רבדיה השוני

רצוי לברר לעומק מהי מידת האמינות  .  החופשי באינטרנט במסגרת הלימודי� והמחקר באקדמיה

 . שמייחסי� משתמשי האקדמיה למידע שה� משיגי� באינטרנט החופשי

 

מומל% ליצור שיח רציני ומעמיק בי� מקצועני וצרכני המידע לגבי רעיו� הספריה הדואלית , בנוס&

חשוב לדו� ביתרונות ובחסרונות של המודל ראשוני , במסגרת זו. עתידיתכמודל אפשרי  לספריה ה

ה משלב את הספריה המסורתית והספריה , שהוצע כא� כפתרו� הול� וראוי לעול� המידע החדש

 . הדיגיטלית
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