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 אבחו� מודל הפרסונליזציה הרצוי למשתמשי ספריה דיגיטלית

 שמש משה/ המיועדת לסטודנטי� בבית ספר לסיעוד 

 

 הלמידה המתוקשבת כמו ג� השימוש בכלי אינטרנט לצרכי למידה הפכו זה מכבר ללח� חוקה של – רקע

 העיקרי לידע העומדת לשנות את אמצעי האגירה,  מהפכת טכנולוגיית המידע שאנו נמצאי� במהלכה

ג� באופ� אגירת המידע וג� ביכולת לנייד , משמעות הדבר היא כפולה. האנושי מנייר לביטי� של מחשב

שהיא הספריה , המקבילה והיורשת של הספריה המסורתית. אותו ממקו� למקו� במהירות האור

 עוד אמצעי� לא. מהווה מהפ� מושגי, האוגרת את המידע האנושי באמצעי� אלקטרוניי�, הדיגיטלית

חזותיי� לאחסו� הידע כגו� נייר או חרס אלא אמצעי� טכנולוגיי� אשר דורשי� המרה לאמצעי� 

היכולת לנייד את המידע ממק� . חזותיי� ומאפשרי� בו בעת ג� ארגו� מחדש ועיבוד לש� הצגת הידע

 אד� מיד לאחר ומשמעותה שכל המידע יכול להיות זמי� בכל מקו� ולכל, למקו� מהווה מהפכה של ממש

שנוצר וכ� ג� מתאפשר שיתו  בצורה אחידה של אלפי מקורות מידע הפזורי� על פני תבל בלחיצת כפתור 

. תוספת חשובה נוספת לספריה הדיגיטלית היא הנגישות הוירטואלית לסוגי הפריטי� האגורי� בה. אחת

.  סטילס והדמיות, וידאו, לפריטי� אלה הינ� לא רק טקסטואליי� אלא ג� פריטי� שמקור� בדגימת קו

).  1997, רשתי(ריבוי סוגי הפריטי� מצרי� יכולת גבוהה בביצוע פעולות שונות של אחזור והוספת מידע 

הדורשות פתרו� לפני , הספריה הדיגיטלית נמצאת בראשית דרכה וקיימות עדיי� שאלות מחקר רבות

העוסקות בחקר הספריה ,  המחקרשיהיו מוסמכי� על קהילות, שיקבעו לספריה הדיגיטלית תקני�

 .הדיגיטלית

 

 מחקר זה עוסק במציאת פתרו� אפשרי לאחת משאלות המחקר החשובות ביותר לגבי – שאלת המחקר

שאלה זו היא כיצד נית� לבנות . שעדיי� לא נמצא לה פתרו� מוסכ�, הספריה הדיגיטלית בהיבט המידעני

שעל פיו יקבל כל משתמש מידע ,  אישי לכל משתמשבספריה הדיגיטלית בצורה היעילה והנוחה פרופיל

תהלי� זה של אספקת מידע מותא� אישית לכל משתמש קרוי בשפה המקצועית . מותא� אישית

 .פרסונליזציה

 

שנחקר מעט מאוד וחשיבותו כתחו� מחקר עתידי ,  מחקר זה בוח� תחו� מחקר מידעני– חשיבות המחקר

א� בחינה מההיבט המידעני של תהלי� , כשלעצמה נחקרה רבותהפרסונליזציה . מצוינת המחקרי� רבי�

כמעט שלא נעשתה ובמיוחד לא נבח� פוטנציאל התרומה לתהלי� של , הפרסונליזציה  בספריה הדיגיטלית

 .  קהילת המעשה הוירטואלית

 

 חקירת ההיבטי� השוני� של הפרסונליזציה של המנשק והתוכ� של ספריה דיגיטלית על – מטרת המחקר

על ידי השוואה של , די עריכת בחינה משוה לתהלי� זה בקרב חברי קהילת משתמשי� בתחו� הסיעודי

. שביעות רצו� המשתמשי� מכיווני המחקר העיקריי� בתחו� הפרסונליזציה  של הספריה הדיגיטלית 

י� בחינה זו נעשתה על ידי בדיקת שביעות הרצו� של משתמשי ספריה דיגיטלית לסיעוד משלושת המודל

 . הפרסונליזציה העקיפה והפרסונליזציה מבוססת קהילת מעשה, הפרסונליזציה  הישירה: המובילי�
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החלק האיכותני של .  עבודת מחקר זו נערכה בשילוב שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות– שיטת המחקר

את אלא כתוספת הבאה לבסס , המחקר בוצע בהיק  מוגבל ואי� לממצאי� אלו משקל רב לכשעצמ�

בכל קבוצה הופ' . כל אחד משלושת המודלי� נבדק על ידי קבוצה נפרדת של נחקרי�. המחקר הכמותי

בקבוצה שבדקה את הפרסונליזציה הישירה השתתפו . שאלו� שבדק את שביעות הרצו� מההתנסות במודל

 ובקבוצה,  נחקרי�126בקבוצה השנייה שבדקה את הפרסונליזציה העקיפה השתתפו ,  נחקרי�114

 ראיונות ע� נחקרי� מתו� 30במקביל בוצעו .  נחקרי�112השלישית שבדקה את קהילת המעשה השתתפו 

הנחקרי� חולקו לפי התנסות� במודלי� השוני� של הפרסונליזציה לשלוש קבוצות . אוכלוסיית המחקר

 .י�כ� שקוימו למעשה שלושה ראיונות חצי מובנ, כאשר כל קבוצה התמקדה במודל מסוי�, של עשרה

 

א� התגלה קשר ,  לגבי הפרסונליזציה הישירה אומנ� התגלתה שביעות רצו� רבה–ממצאי� עיקריי� 

עובדה המעמיקה בספק את מידת הרצו� של ככל , ישיר בי� איכות נות� השירות לשביעות הרצו� ממנו

 .המשתמשי� מהמודל נעבר לאוכלוסיית המחקר המצומצמת של המחקר

 

יפה התגלתה רק שביעות רצו� חלקית ולא מעט הסתייגות ממסוגלות הגור� לגבי הפרסונליזציה העק

נמצאה שביעות רצו� , כמו כ�.  הטכנולוגי לאבח� נכו� את צרכי המשתמש ומהחדירה לפריטות המשתמש

 החברתית בקהילה השל המשתמשי� מהפרסונליזציה מבוססת קהילת משתמשי� ובד בבד מהדינאמיק

 .פתחות המקצועית חברתית של חברי הקהילהכבסיס לפרסונליזציה ולהת

 

היות וה� תלויי� בגור� נוס  ,  מודל הפרסונליזציה הישירה הוא בעייתי מבחינת המשתמשי�– מסקנות

למרות שיש בו יתרו� גדול . חיצוני שאמור על סמ� הפלט שה� נותני� להערי� נכו� את צרכי המידע שלה�

ביחס . � אנושי בתהלי� תפירת פרופיל מידע אישישמעדיפי� בדר� כלל גור, ביחס למשתמשי�

, לפרסונליזציה העקיפה רבי� היו מודעי� ליתרונות המהותיי� שיש למודל זה על פני המודלי� האחרי�

, אול� החיסרו� הגדול הנעו' בכ� שהגור� הטכנולוגי גר� משתמשי� רבי� להטיל ספק היעילות המודל

 .לא פסלו אותו לחלוטי�למרות שכלפי חו' ציינו את מעלותיו ו

 

 הוא תהמודל המועד  לדעת המשתמשי� לספק את תהלי� הפרסונליזציה למשתמשי ספרייה דיגיטאלי

תו� , המאפשר הפריה והעשרת מידע לחברי הקהילה, מודל הפרסונליזציה מבוססת קהילת המעשה

 .שימוש בכלי� טכנולוגיי� מתקדמי�
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