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ההבדלי� בי� חוקרי� : ספרייתית והמחקר האקדמי�השאלה בי�

ספרייתית והגורמי� �המשתמשי� ואלה שאינ� משתמשי� בהשאלה בי�

 לי� פורת/ המשפיעי� על תוצאות משביעות רצו� 

 

חוקרי� נוטי� להיעזר . האקלי� המחקרי היו� מאופיי� בעיקר על ידי חיפושי מידע באינטרנט

י באינטרנט בשלבי� הראשוניי� של המחקר בעיקר בשל פשטות באפשרות החיפוש החופש

לעומת השימוש במאגרי� ספרייתיי� ובמקורות , החיפוש ובשל האפשרות לקבל תוצאות מהירות

הכמות הענקית של המידע הנגיש באינטרנט ובמאגרי� הספרייתיי� חושפת , ע� זאת. מודפסי�

למרות הכמות .  לא בהכרח למסמכי� עצמ�א�, את החוקרי� ליותר ויותר ציטוטי� ותקצירי�

יש עדיי� דרישה מתמדת , ההולכת וגדלה של פרסומי� הנגישי� באופ� חופשי דר� האינטרנט

עקב הגידול המתמיד במספר , ספרייתית של פרטי מידע�בספריות האקדמיות להשאלה בי�

עובדה שלא נית� ובשל ה, הפרסומי� המדעי� היוצאי� לאור במהדורות  מודפסות ואלקטרוניות

 .  למצוא אות� בספרייה אחת

 

�מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק א� יש הבדלי� בי� החוקרי� המשתמשי� בהשאלה בי�

ספרייתית �והא� משתמשי השאלה בי�, ספרייתית ובי� אלה שאינ� משתמשי� בשירות זה

שאלת המחקר . תופסי� גורמי� מסוימי�  כתורמי� לשביעות רצונ� מהפריטי� שסופקו לה�

ספרייתית ובי� אלה שאינ� �הראשונה ביקשה לבדוק מה� ההבדלי� בי� משתמשי השאלה בי�

סגנו� חיפוש .  ב , תדירות שימוש בספרייה. א: משתמשי� בשירות זה מבחינת הגורמי� הבאי�

, הפרופיל האקדמי הכולל ותק. ד, מגדר ושפת א�, מאפייניה� הדמוגראפיי� כולל גיל. ג, המידע

שאלת המחקר . רמת הפרודוקטיביות ותחו� אקדמי עיקרי, )קידו�/קביעות(טוס אקדמי סטא

השנייה ביקשה לבדוק עד כמה משפיעי� גורמי� מסוימי� על מידת שביעות הרצו� מהפריטי� 

עיו� במקורות . א: ספרייתית לפי הגורמי� הבאי��שסופקו לה� באמצעות שירותי ההשאלה הבי�

המצביעי� על כוונת במחקר ( כותרי� אינפורמטיביי� או אינדוקטיביי� בחירת. ב, מידע משניי�

 .קבלת פרסומי� בזמ�. ד, התייעצות ע� ספרני יע". ג ,  )או תוצאותיו

 

ונשלח בדואר , המחקר השתמש בסקר בשאלו� אינטרנטי שחובר במיוחד עבור מחקר זה

באוניברסיטת חיפה הופצו . אלקטרוני למדג� של סגל ודוקטורנטי� בשני מוסדות מחקר שוני�

 באוניברסיטה 37%שהביאו לשיעור של הענות של ,  שאלוני�1090ובטכניו� הופצו ,  שאלוני�330

 : שני הממצאי� המשמעותיי� של המחקר היו.  בטכניו�18%ולשיעור של 

,  ספרייתית הוא פרופיל של חוקר במדעי הרוח�הפרופיל של המשתמש בשירותי השאלה בי� .א

בעל ותק , בעל סגנו� חיפוש מידע מעמיק,  שירותי הספרייה בתדירות גבוהההמשתמש ברוב

 .במוסד ופרודוקטיבי יותר מהממוצע

ספרייתית שסברו שקריאת מקורות משניי� והתייעצות ע� ספרני יע" �משתמשי השאלה בי� . ב

, ספרייתית ה� גורמי� מועילי� ומשפיעי� על שביעות רצונ��לפני ביצוע הזמנת השאלה בי�
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ספרייתית עברו את �יווחו על כ� שהפרסומי� שסופקו לה� באמצעות שירותי השאלה הבי�ד

 .ובסופו של דבר תרמו לה� ושולבו במחקריה�, ציפיותיה� מבחינת הרלוונטיות

 

ספרייתית מעבר לסיבות �שימוש בהשאלה בי��המחקר גילה שישנ� סיבות נוספות לאי, בנוס*

חוקרי� במדעי� ציינו שרוב הפרסומי� הדרושי� לה� .  א:הידועות כגו� חוסר מודעות ועלות

ספרייתית �דבר שהפ� את הספריות ואת שירותי ההשאלה הבי�, נמצאי� באופ� חופשי באינטרנט

ורק , במדעי הרוח היו חוקרי� שהעדיפו לקנות ספרי� בתקציב� הפרטי. ב. למיותרי� בעיניה�

 .ספרייתית�אמצעות שירותי השאלה בי�להזמינ� ב, כאשר לא נית� לקנות ספרי� מסוימי�

 

ספרייתית �הממצאי� של המחקר הנוכחי תורמי� להבנה של פרופיל משתמשי ההשאלה הבי�

המחקר מצביע על הגורמי� הנתפסי� על ידי , בנוס*. לעומת אלה שאינ� משתמשי� בשירות זה

� ממצאי� אלה יישו. ספרייתית כמועילי� בהשגת תוצאות משביעות רצו��משתמשי השאלה בי�

ספרייתית פוטנציאליי� �בספריות אקדמיות יכול לעזור לספרני� לזהות משתמשי השאלה בי�

מודעות הספרני� לחשיבות השימוש בכלי� , כמו כ�. ולעודד אות� להשתמש בשירות

ספרייתית יכולה להביא �ביבליוגראפיי� והתייעצות בספרני יע" לפני ביצוע ההזמנות השאלה בי�

 .ב יותר בכלי� אלה בשלב ההתלבטותלשימוש ר

 

ספרייתית בספריות בשל השימוש הרחב �למרות תחזיות פסימיות לגבי עתיד השאלה בי�

ספרייתית אינ� �מחקר זה מראה ששירותי השאלה בי�, בפרסומי� אלקטרוניי� באקדמיה

אומנ� בתחו� המדעי� קיימת ירידה בביקוש למאמרי� . עומדי� להיעל� בעתיד הקרוב

אבל במדעי הרוח יש עליה בדרישה לספרי� אזוטריי� בשפות שונות שקשה , פריות אחרותמס

עיקר חשיבותו של מחקר זה . ספרייתית�להשיג� בלי ידע וניסיו� מקצועי של ספרני השאלה ב�

עיקר חשיבותו של מחקר זה הוא . ספרייתית�הוא בתרומתו להכרה בשירות ההשאלה הבי�

 .ספרייתית כשירות ספרייתי חיוני לחוקרי� רציניי��שאלה הבי�בתרומתו להכרה בשירות הה
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