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 בני מיעוטי� דפוסי איתור מידע ואחזורו של סטודנטי�

איריס חי / הלומדי� לתואר ראשו� במכללה  

 
 

תלמידי , בקרב אוכלוסייה של שישי� סטודנטי� )2005(ו "המחקר הנוכחי נער� בשנת תשס
השתתפו בתוכנית לשילוב אקדמי חברתי של  אשר, לתואר ראשו� במכללה בצפו�' שנה א

מטרת המחקר הייתה לעמוד על הדרכי� ועל  .עוטי� דוברי ערבית כשפת א�סטודנטי� בני מי
שלושה כלי מחקר . הכנת עבודה אקדמית הקשיי� של הנבדקי� באיתור מידע ואחזורו לצור�

 : שימשו מחקר זה

של הנבדקי� ולמיפוי דרכי התנהגות המידע  מדרי� ריאיו� אשר שימש לזיהוי קשייה�. א

קרול קולייר  של Information Search Process" "מודל המדרי� התבסס על . שלה�

: המתאר שישה שלבי� פעילי� בחיפוש מידע לצור� הכנת עבודה (Kuhlthau, 1991( קולטאו 
   . איסו% והצגה, ניסוח, חקירה, בחירה ,התחלה

ערוצי המידע "ו" המידע", "המשימה", "המשתמש" :היגדי� על תלות בי� אובייקטי�. ב
בייסטרו� כאובייקטי� מרכזיי� בסיטואציה של איתור  ידי קתרינה& שהוגדרו על"ומקורותיו

 Information" על המודל התיאורטי ההיג די� התבססו (Bystrom, 1999). מידע ואחזורו
Seeking and Retrieval"(Bystrom&Jarvelin,1995)     

, ברי הנחקרי�שבוצעו על ציטוטי� מד ,Pearson Chi-Square סטטיסטיי� מבחני�. ג

 .שעלו באמצעות הכלי� הקודמי� במטרה להסביר את הממצאי� ,SPSS באמצעות תוכנת

  שלב הניסוח&בתהלי� הכנת העבודה  ממצאי המחקר מצביעי� על השלב הרביעי

(Formulation) בשלב זה צפוי היה . בסוגי המשימות השוני� כשלב הקשה ביותר לנבדקי�
א� , תתחל% בתחושת ביטחו�, בשלב הקוד� ת הלח' שנחוותהפי המודל של קולטאו שהרגש&על

� ורגשות קיפוח  מלווה בתחושות של פחד בשונה מהצפוי הנבדקי� תיארו תחושת לח' זמ
הקשיי� המיוחדי� , במישור המחשבה לא נמצאו קשיי� מיוחדי� לנבדקי�. המיוחדות לה�

" חרדת ידע" "ו� שפהמחס" לה� נמצאו במישור הפעולה ובמישור הרגש כדוגמת קשיי
לשוויו� הזדמנויות ע�  בצד ציפייה, של קבוצת מיעוט מסתגרת" אישית&תקשורת בי�"ו

  ".קיפוח"הקבוצה ההגמונית ותחושת 

. שחוו הנבדקי�" הקשיי�"בסיטואציה לבי�  נמצאו קשרי תלות בי� האובייקטי� המרכזיי�
ככל שמשקל . 1:  ההיגדי� הבאי�נמצאו תקפי� ,פי ההיגדי� של בייסטרו�&בשונה מהצפוי על

 .מורכבת פחות וקשה יותר המשימה, רב" מקור מידע תיעודי"השימוש ב

 המשימה מורכבת יותר וקלה יותר, רב "מקור מידע אנושי"ככל שמשקל השימוש ב   .2 

 
 : מספר מיו� בספריה 

 ח"דפו תשס. חי025.524
 :  מספר מערכת בספריה 
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