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היחס בי� שימוש בדואר אלקטרוני ופריו� מחקרי בקרב הסגל האקדמי 

 אריק זימרמ�/ הבכיר באוניברסיטה מחקרית 

 

יכולת� לעבד אותו ביעילות ובמהירות היא קריטי לעבודת� . אקדמאי� ה� צרכני מידע כבדי�

� כמו כ� אקדמאי� מקבלי. מעקב אחר מידע חדש אינו מטלה פשוטה. המחקרית וההוראתית

וכוללי� לא מעט דואר , ל ודעות אלו נוגעות לחיי� המקצועיי� והפרטיי�"יותר ויותר הודעות דוא

ל הופ� להיות כלי "ככל שהדוא. משפחה וחברי�, סטודנטי�, השולחי� כוללי� עמיתי�". זבל"

 .על האקדמאי� להשתמש בו יותר ולהשקיע בו זמ� יקר, עבודה שימושי יותר

 

זזה בודאי נכו� לגבי חברי . ב וטכנולוגיות המידע מסייעת לעובדי ידעתקשורת באמצעות המחש

  כאשר ה� צרכני� כבדי� של �ל "סגל אקדמיי� של האוניברסיטאות המחקריות באר� ובחו

תקשורת זו עשויה להשפיע על . מייצרי� ידע ועובדי� במשות  ע� עמיתי� בכל רחבי העול�, מידע

, ל גובר בכל המגזרי�"בעשורי� האחרוני� השימוש בדוא. י המחקרי ובאופ� כלל–רמת הפריו� 

ל הוא אוניברסאלי היו� במוסדות להשכלה גבוהה א� "שימוש בדוא. ומתוכ� המגזר האקדמי

 .רמת ואופ� השימוש שונה בי� איש לרעהו

 

ומוחקי� הודעות בלי להבי� מספיק , ל ממה שה� צורכי�"ללא ספק חברי סגל מקבלי� יותר דוא

חשובות �נית� לשער כי מידע חיוני שהול� לעיבוד בתו� ההודעות הלא.  תוכ� כל ההודעותטוב את

יש אינטרס לחבר הסגל לסנ� את , בעיד� של עומס מידע, כדוגמה.  הרבות המגיעות לסל האשפה

עלינו . ל"אבל לא לכל אחד יש את אותה רמה של מיומנות ע� תוכנות הדוא. המידע המגיע אליו

ל של חבר הסגל במטרה לתת לה� כלי� להתמודד ע� כמות "כי שימוש בדואלהבי� את תהלי

 .ל"המידע המגיעה אליה� והידע להשתמש נכו� ע� תוכנות הדוא

 

או הא� , מימדי את כמויות ההודעות שנשלחו והתקבלו ביו��מחקרי� קודמי� בדקו באופ� חד

המחקר הנוכחי כולל .רי�ל של החב"ברשימת חברי� של אגודה מקצועית מופיעות כתובות דוא

 .סוקר מספר גדול יותר של נבדקי� בצורה מעמיקה יותר, מספר רב יותר של אינדיקאטורי�

 

ל של חברי הסגל של אוניברסיטת "מטרת המחקר העיקרית הייתה לבדוק את כמות השימוש בדוא

צאי� הללו ולבדוק הא� קיי� קשר בי� הממ,  ל"איל� ולבחו� לאילו מטרות נעשה שימוש בדוא�בר

מידע על התפוקות . י פרסומי� מדעיי� ומענקי מחקר"הנמדד ע, לבי� רמת הפריו� המחקרי

. י שאלו� באמצעות האינטרנט"ל נאספו ע"התקבל ממאגר המידע של האוניברסיטה ומדדי הדוא

 . SPSSהניתוח הסטטיסטי נעשה באמצעות תוכנת .  חברי סגל390מספר המשבי� לשאלו� היה 
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ל לבי� "כחי מחזק מחקרי� קודמי� אשר מצאו קשר ישיר ומובהק בי� השימוש בדואהמחקר הנו

ניתוח התוצאות א  מצביע על כ� שכיוו� הקשר הוא ככל הנראה שע� יותר שימוש . פריו� מחקרי

לגודמה לפי (הבדלי� בי� קבוצות שונות . ל למטרות מחקר חבר הסגל הוא ג� פורה יותר"בדוא

 . אבל מצטמצמי�– קיימי� עדיי� –) דרומג, גיל, דיסציפלינה

 

ל ונתינת כוח "הבאת מודעות גדולה יותר לצור� בניהול דוא: חשיבות המחקר הינו בשני מישורי�

תוצאות המחקר זה עשוי להגביר את מודעות� של מידעני . למידעני� לסייע למדעני�

 .ת המחקר והמדעל יכול לסייע לחוקרי� לקד� א"האוניברסיטאות לכ� ששימוש נבו� בדוא

 


