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שימוש בערוצי מידע והתנהגות :  כמשתמש של מידעהיהדותוקר במדעי הח

 ני'ברונשטיי� ג/ חיפוש מידע

 

 

 :תקציר
 

בשאלות . מטרת המחקר היתה לחקור את התנהגות המידע של החוקר במדעי היהדות

�שאלת המחקר הראשונה בדקה . המחקר בחנו אלמנטי� שוני� של התנהגות המידע של החוקרי

ת המידע של  החוקר במדעי היהדות מתאימה למודל התנהגותי המוצע על ידי דוד הא� התנהגו

אליס והא� יש קשר בי� מטרת החיפוש או שלב המחקר לבי� פעילויות המידע שהחוקר משתמש 

שאלת המחקר השנייה בדקה את אופיי� של . בשלב הראשוני או בשלב העדכו� של המחקר

במדעי  אילו ערוצי מידע החוקר, ראשית: החוקרי�האלמנטי� הבאי� בהתנהגות המידע של 

באילו מכשולי� נתקל החוקר במדעי היהדות , שנית. היהדות משתמש במהל  עבודת המחקר שלו

�המידע של  על תהלי  חיפוש, א� בכלל, במהל  חיפוש המידע ואי  מכשולי� אילו משפיעי

במדעי היהדות כחלק מחקר זה חקר הא� התנהגות המידע של החוקר , שלישית. החוקר

 הכוונה הייתה להגדיל את ידיעתנו על מהתנהגות המידע של החוקרי� במדעי הרוח כשמצד אחד

התנהגות המידע של חוקרי� במדעי הרוח כקבוצת משתמשי� וצד שני להבליט את ייחודיותה של 

 .החוקרי� במדעי היהדות כקבוצה

�בחלק כמותי חולקו שאלוני� ל. חלק כמותי וחלק איכותי,  התחלק לשני חלקי�המחקר

במדעי היהדות כללנו את המחלקות .  חוקרי� במדעי היהדות מארבעה אוניברסיטאות באר305%

. ולימוד אר% ישראל, פילוסופיה יהודית, תלמוד, לשו� עברית, ספרות עברית, מקרא: הבאות

ת המחקר  מכלל אוכלוסיי44.6% כלומר 136 שאלוני� שחולקו קיבלתי בחזרה 305מתו  ה 

  ראיונות ע� חוקרי� ממחלקות 25החלק האיכותי כלל . השתתפו בחלק הכמותי של המחקר

 .שונות

לא נעשה עד , ראשית. החוקרי� במדעי היהדות נבחרו כאוכלוסיית מחקר מכמה סיבות

ה� אומנ� נכללו בעבר , היו� מחקר כולל ומקי+ על התנהגות מידע של קבוצת חוקרי� זו

כפי , בנוס .  ל התנהגות מידע של חוקרי� במדעי הרוח אבל לא נחקרו כקבוצהבמחקרי� שוני� ע

�מחקר על התנהגות המידע של חוקרי� , כקבוצה ייצוגית של חוקרי� במדעי הרוח, שנאמר קוד

 . ההומניי�במקצועותיכול להוסי+ לידע הקיי� על התנהגות המידע של החוקרי� במדעי היהדות 

ידי החוקרי�  בערוצי המידע על  את תדירות השימושהחלק הכמותי של המחקר בדק

� וטיבע� של המכשולי� שהחוקרי� נתקלי� בה� כשמחפשי� מידע והשפעת� של המכשולי

התנהגות� של המשתתפי� תואמת את התנהגות המידע . האלה על תהלי  חיפוש המידע

צי� ואת העדפת� של ערוצי� מודפסי� על ערו המסורתית של החוקרי� במדעי הרוח

ניתנו ) 5 עד 1בסול� של (ממצאי המחקר עולה שממוצעי השימוש הכי גבוהי�  . יי�נאלקטרו

 � מודפסי� במקו� שלישי נמצאת התקשורת הלא פורמלית M=4.64 ולכתבי עת M=4.7לספרי

 �לעומת זאת ערוצי המידע שקיבלו את ממוצעי השימוש הכי נמוכי� ה� . M=3.84ע� עמיתי

 �  .1.72 ובקבוצות דיו� 2.36כתבי עת אלקטרוניי
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�כגו� תקשורת בי� אישית , ממצא חשוב הוא תדירות השימוש של ערוצי מידע לא פורמלי

� מהמשתתפי� במחקר יוצרי� 50.4%מהמחקר עולה ש . על ידי משתתפי המחקר, ע� עמיתי

 מה שממק� ערו% זה במקו� שלישי אחרי ספרי� וכתבי, קשר ע� עמיתי� לעיתי� מאוד קרובות

מניתוח הראיונות עולה שרשת החברי� הזאת היא מקור מאוד , בנוס+. עת בתדירות השימוש

�שיש "  בודדי�זאבי�"ממצא זה מפריח את התדמית של . חשוב בעיקר לצור  התעדכנות בתחו

 . לחוקרי� במדעי הרוח

פרמטר נוס+ שנבדק על מנת להבי� את רציונל העומד מאחורי בחירת ערוצי המידע 

�השאלו� .  התבקשו לדווח על המכשולי� שעומדי� מול� במהל  תהלי  חיפוש המידעהחוקרי

)   3(,  כשפריט המידע נמצא במקו� מרוחק–מרחק )  2(, חוסר תקציב)  1: ( סוגי מכשולי�4שאל על 

נמצאה קורלציה שלילית בי� דיווח . זמ� שלוקח עד לקבלת פריט המידע) 4(,  ממשק לא ידידותי

כלומר הקושי שיכול להיות , דע לדיווח הקשיי� בשימוש אות� הערוצי�השימוש בערוצי המי

בראיונות נשאלו החוקרי� פע� נוספת על . בשימוש הערו% לא משפיע על תדירות השימוש בו

�בראיונות . המכשולי� או קשיי� שה� פוגשי� בתהלי  חיפוש המידע והתגלו מכשולי� נוספי

 .על קשיי� טכניי� וחוסר בידע טכנולוגי, ה למידעהחוקרי� התלוננו בעיקר על קשיי� בגיש

.  ראיונות ע� חוקרי� מהתחומי� השוני� במדעי היהדות25השלב השני של המחקר כלל 

 ההתנהגותי של אליס המופיעות במודלבראיו� החוקרי� נשאלו בעיקר על פעילויות המידע 

 .ירור נוס+והתבקשו להסביר מספר אלמנטי� בממצאי� של החלק הכמותי שדרשו ב

גובשה גירסה חדשה למודל , כתוצאה מניתוח הממצאי� שנאספו במהל  הראיונות

אמנ� מודל זה הוא לא מודל קלאסי של התנהגות מידע כי הוא בעיקר . ההתנהגותי של אליס

�המודל ההתנהגותי נבחר משו� , אוס+ של התנהגויות מידע שאינ� חייבות להופיע בסדר מסויי

י ויישומי כשאות� פעילויות מידע שמרכיבות אותו ניתנות למדידה ולצפיה שהוא מודל קונקרט

והוא יוש� במחקרי� רבי� בקרב קבוצות משתמשי� שונות המשמשי� נקודות השוואה וייחוס 

 .למחקר זה

החידוש הראשו� הוא . חידושי� עיקריי�המודל החדש המוצע במחקר זה מציע שני 

במיקו� או במיו� של פעילויות המידע לפי שלבי המחקר או מטרת החיפוש שלא הוזכר אצל אליס 

 דר  פעילויות )הפעיל(כלומר הגירסה החדשה נותנת תמונה מלאה של תהלי  חיפוש המידע , בכלל

 ידי אליס ומהו נמצאו אמנ� כל פעילויות המידע המוצעות על. המידע שחסר אצל אליס

. בהתנהגות המידע של החוקרי� במדעי היהדות ה� לא הופיעו באופ� אקראי כפי שאליס מציע

כלומר ישנ� ,  נמצא קשר ישיר בי� שלב המחקר או מטרת החיפוש לבי� פעולת המידע שנבחרה

ו� או וישנ� פעילויות שיופיעו רק בשלב העדכ, פעולות שה� אופייניות לתחילת תהלי  המחקר

תחילת ) 1:  (המודל מחלק את תהלי  המחקר לשלושה שלבי�. כחלק מסביבת המידע של החוקר

 .שלב הסיו� )3(, שלב העידכו�) 2(, המחקר

הגירסה החדשה של המודל ההתנהגותי מציע חידוש נוס+ למודל של אליס בכ  שהוא 

וקרי� כרקע לשלבי מכיל אפיוני� של התנהגות מידע ואלמנטי� שוני� בסביבת המידע של הח

�כאפיו� של סביבת המידע ישנ� אות� מכשולי� או קשיי� שהחוקרי� נתקלי� . החיפוש השוני

כאפיו� של התנהגות נית� למנות את כל אות� פעילויות המידע שה� . בה� כשה� מחפשי� מידע

אימות , חלק מהתנהגות המידע היומיומית ושה� לא תלויות בשלב מסויי� של המחקר כגו�

 ) . תוצאות החיפושי�(וניהול מידע , מקורות שוני� או מחברי� שוני�הבחנה בי� , מידעה
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במהל  , בנוס+ ליישו� המודל של אליס על התנהגות המידע של החוקרי� במדעי היהדות

ניתוח ממצאי הראיונות נבחנה התנהגות המידע של החוקרי� במדעי היהדות כקבוצה ייחודית 

חקר מחזקי� את הידע הקיי� על התנהגות המידע של החוקרי� ממצאי המ. בקרב מדעי הרוח

מממצאי המחקר עולה שהתנהגות המידע של . במדעי הרוח ומוסי+ ממדי� חדשי� לנושא

�שתי , ראשית. החוקרי� במדעי היהדות דומה לזו של החוקרי� במדעי הרוח בפרמטרי� שוני

, שנית. המידע שה� איתרו קוד�המספק לה� את " מחס� של חומרי�"הקבוצות רואות בספריה 

ל הקושי הגדרת החוקרי� משתי הדיספלינות מקני� חשיבות רבה לתהלי  החיפוש עצמו בגל

� שבמהל  החיפוש החוקרי� נפגשי� ע� חומרי� חשובי� שלא חשבו נושאי החיפוש ומכיוו

� .עליה� קוד

הרוח שקיי� בספרות המקצועית לחוקרי� מדעי " סרבני טכנולוגיה"התדמית של 

מניתוח הראיונות עלה שהיחס של החוקרי� כלפי טכנולוגיות . הופרכה על ידי ממצאי המחקר

אתרי� (נראה שה� מעורי� מאוד במה שקורה בתחו� שלה� מבחינה טכנולוגית , חדשות חיובי

�ומביני� לרוב אי  הטכנולוגיות החדשות יכולות לקד� את ) 'תוכנות לקונקורדנציות וכו, חדשי

אבל ה� לא מוכני� לאמ% כל טכנולוגיה חדשה שיוצאת לשוק מפני שהיא . חקר שלה�תחו� המ

ה� היו מוכני� להשקיע מזמנ� וללמוד רק את אות� הטכנולוגיות שיכולות להביא . חדשה

�ואר אלקטרוני דוגמה למצב זה היא ההשואה בי� השימוש בד. תועלת ישירה למחקר שלה

 מהמשתתפי� במחקר דיווחו על שימוש 93.3%,  קוד�כפי שנאמר. להשתתפות בקבוצות דיו�

 8.1%רק , לעומת זאת. בדואר אלקטרוני בתדירות גבוהה כערו% לתקשורת לא פורמלית

 :הקטע הבא יכול להסביר את העניי�.  דיו�בקבוצותמהנשאלי� דיווחו על השתתפות פעילה 

�דות כמשתמש ממצאי המחקר עולה תמונה קצת שונה של החוקר במדעי היה, לסיכו

הוא אמנ� כותב לבד את מחקריו אבל יש לו תקשורת לא פורמלית מאוד פורייה ע� קבוצת . מידע

הוא משתמש על . עמיתי� המשמשת כערו% מידע חיוני ביותר במיוחד לצורכי התעדכנות

עוקב אחרי , הוא עדיי� אוהב לעלעל במדפי הספרי� וכתבי עת,  התנהגויות מידע מסורתיות

 וה� לצור  חיפוש חומר ראשוני ומעדי+ ערוצי מידע מודפסי� על פני עדכו�� לצור  ציטוטי� ה

�יש לו יחס חיובי כלפי טכנולוגיות חדשות שיכולות לקד� , למרות כל זה. מקביליה� האלקטרוני

 �את התנהגות המידע של החוקרי� במדעי היהדות על כל היבטיו ונת� תמונה נרחבת של אות

�תמונה זו יכולה לשמש כבסיס לבנייה ועיצוב של שירותי מידע מיוחדי� . דע כמשתמשי מיחוקרי

        .שיספקו את צורכי המידע של אוכלוסיית חוקרי� זו

 

 :מיו� בספריה' מס
A902.552 BRO j  

 

 : מערכת בספריה' מס
1102507 


