
1 

 

מדדים  על פי  י רלוונטיות ו ל פ של אחזור ע : המשמעות  מרכזיות ו   איכות   , רלוונטיות 

   ים בכלי גילוי י ביבליומטר 

בר  אוניברסיטת  וחברה,  טכנולוגיה  למדע  התכנית  נבון,  ילין - אילת  דוד  מכללת  ספריית    אילן; 

eilat.navon@gmail.com   

 srael.Belfer@biu.ac.ilI אילן - ד"ר ישראל בלפר, התכנית למדע טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר 

ששילבה כלים מתמטיים בעולם  מורה יוצאת דופן  אילן ז"ל,-לזכרה של יהודית בר

שהגדרות נעשות על ידי אחרים, שלא חייבים להיות למדנו ממנה  .מילולי-מחקרי

תבניות ו מידעיש סיפורים שאפשר לקבל מ  .בגישה אל עולמות ידע שגרתיים

 אלה. םלקחייש מגבלות גם ל, וש אותיות ומיליםמולא רק  כמותיות
 

 תקציר 

בכלי גילוי של הספרייה הפך בעידן המידע למיומנות נדרשת ואינטואטיבית מכל קורא, חוקר  חיפוש  
וסטודנט. אולם מקומו של המדד הביבליומטרי, המכמת את מספר הציטוטים הודחק מתוצאות חיפוש  
-בכלי הגילוי הנפוצים ותוצאות החיפוש מתבססות על רלוונטיות של מילות מפתח וחווית משתמש. בה

חשיבותם של מדדים ביבליומטרים כאינדיקטורים לחשיבות ומרכזיות מאמרים וחוקרים, ככלי ניתוח    בעת,
 דאטה מדעי ומחקרי וככלים לניהול תקציבים מדעיים הולכת ומתחזקת.- של מטא

להעדרו של מדד ביבליומטרי מתוצאות החיפוש, ישנה משמעות כפולה; מצד אחד חוסר יכולת להערכת  
אקדמית. מאידך,  תוצאות החיפוש  - מרכזיותו וחשיבותו של החומר שנדלה במסגרת הספרות המקצועית

עשויות  להקנות מרחב לגילוי ולידע חדש, לתקן הטיות של מצוינות )במובן המצומצם של ריבוי ציטוטים(  
 מימון.  ולאפשר גילוי רעיונות חדשים של מעגלי יוצרים וחוקרים המודרים ממרכזי המחקר עתירי 

המאמר מציע בחינה של המשמעות של שתי שיטות לאחזור מידע המתפתחות זו לצד זו, האחת על בסיס  
 . רלוונטיות וחוויית משתמש והשנייה מבוססת מדדי ציטוט ביבליומטרים

,  קריטריון רלוונטיות,  אינדיקטור ביבליומטרי ,  מדדי ציטוט,  חיפוש וגילוי ,  תוצאות חיפוש  מילות מפתח: 
 חווית משתמש ,  ת מדעיותתפוקו

 

Relevancy and Centrality in Scientific Research: the significance of retrieval by 

relevancy vs. Bibliometric Indicators in Discovery Tools 

Abstract 

The use of library Discovery tools has become a requisite intuitive skill for readers, 

scientists and students. However, as this article explores, the bibliometric indicator 

that quantifies citations, signaling centrality and importance of the scientific 

communication, is suppressed from search results in the major discovery tools. 

Instead, search results are retrieved based on keyword relevancy and user experience.  

The absence of the citation indicator from search results has dual significance; it 

creates an inability to estimate centrality and importance ("impact") of scientific 

communication, yet at the same time, unhindered by citation count, research results 

can generate a new space for discovery of new knowledge, and correct biases of 

science produced in resource rich scientific institutions.  
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The article offers a review of the significance of the two types of information retrieval 

that are developing alongside each other, one based on citation indicators, the other on 

keyword relevancy and user experience. 

Keywords: search results, search and discover, citation count, bibliometric indicator,  
relevance criteria, research output, user experience 

  



3 

 

 מבוא

ותלמידים   חוקרים  אלפי  עשרות  נתון  רגע  הספרייה מבצעים  בכל  של  הגילוי  בכלי  חיפוש 

לחקור ולהוסיף לגוף הידע המדעי את תרומתם המחקרית.   ,לנתחהאקדמית במטרה ללמוד,  

דירוג של ההדחקה  ההכלה או השל    –עבור תלמידים וחוקרים    –השלכות  מאמר זה בוחן את ה

טה  אד-אככלי ניתוח של מטחשיבותו  , בשעה שגילויהכלי  מתוצאות החיפוש בהביבליומטרי  

 .חזקתהולכת ומת ומחקרי מדעי 

מדד ביבליומטרי.    כולל  ינו מוסדות אקדמיים אכלי הגילוי שמשמשים  עמוד התוצאות הראשי של  

.  (Facets)החיפוש  מדדי ציטוט גם אינם מובנים בתוך הפלטפורמה של כלי הגילוי, או במסנני  

יופיעו, בהנחה שהמוסד רכש אותם באופן פרטני, רק לאחר כניסה לפריט המבוקש. במקום    הם

 ( ללא אינדיקטור מספרי. Citation Trailזאת מציע כלי הגילוי נתיבי ציטוט )

האקדמיים    גילויהמתממשקים עם כלי    Web of Science-ו  Scopusם  יהביבליומטרי  המאגרים

אולם הגישה   EBSCO Discovery Service  (EDS) ,2  -ו  LibrisEx 1של    Primoהמרכזיים  

 מצאים מאחורי חומת תשלוםנהמוסד האקדמי לרכוש אותם, שכן הם    בבחירתאליהם תלויה  

לא יראו    EDS-במשתמשים  ו  מוסדות שרכשו גישה למאגר ביבליומטריבבפועל, גם  .  גבוהה

, ולעיתים  בעמוד הראשי של תוצאות החיפוש  החיפושתוצאות  כחלק מביבליומטרי  הדירוג  את ה

 . בעת כניסה לפריטגם לא 

תיבת חיפוש יחידה. האחזור    הינו ממשק שלאחזור מידע בכלי הגילוי  ברירת המחדל עבור  

במשתמש  ית  יחוו   מניב עת  חלקם    ,םתכנימשופעת  וחלקם    , שפיטיםמכתבי  מדעיים  חלקם 

ואחרים. אולם    התוצאות מופיעים   לצד  ;פופולריים מסנני מיקום, שיפוט, תוכן, שפה, זמינות 

שאלו אינם חפים מביקורת, נשללת מהמשתמש אינדיקציה אף ם, י בהעדר מדדים ביבליומטרי 

ונגזרותיה(  לאימפקט   מרכזיות  לועל הספרות המקצועית  )במובן המדיד של ספירת ציטוטים 

חוקרים מובילים בתוצאות החיפוש. התוצאה אף נשללת היכולת לזהות  ובתחומם  של מאמרים  

 .  רובד מאוחדהידע המדעי לשל  ההשטחמעין היא 

לחוקרים  אולם יחד עם זאת העדר המרכיב הביבליומטרי מתוצאות חיפוש עשוי גם להקנות  

וקרים  רעיונות חדשים של חלתקן הטיות של מצוינות ולאפשר גילוי    , ולידע חדשגילוי  למרחב  

כתבי  , ושבהם חוקרים בעלי צבר ציטוטים משמעותיממרכזי המחקר עתירי המימון    יםשמודר

 חשיבות חדשנית.בעלי אך  ביבליומטרי ראוי 3יפלינריים חדשים ללא ותקצעת מולטידיס

 
הפתרונות של  "ליבריס ומוצריה, וחדירתן לשוק צרכנות המידע האקדמי, ראו -לשם הערכת סדר הגודל של חברת אקס 1

(  2015אורפז,ע )  "ספריות לאומיות. 40-האוניברסיטאות המובילות בעולם וביותר מ 50מתוך  43-החברה מוטמעים ב
ת בכחצי מיליארד דולר. דה מרקר. עסקת ענק: פרוקווסט האמריקאית רוכשת את אקס ליבריס הישראלי

https://www.themarker.com/technation/1.2745495?lts=1639121591307&lts=1639121719202  אוחזר
10/12/2021 09:51:34 

EBSCO -discovery-libraries/products/ebsco-https://www.ebsco.com/publicלי החיפוש של ל כעמידע נוסף  2
service 

 

https://www.themarker.com/technation/1.2745495?lts=1639121591307&lts=1639121719202
https://www.ebsco.com/public-libraries/products/ebsco-discovery-service
https://www.ebsco.com/public-libraries/products/ebsco-discovery-service
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תוצאות אחזור מידע  של  משמעות  הבחינה ביקורתית של    איה  הנוכחי  מאמר הסקירהמטרת  

מבקש לערוך אינו  ם. המאמר  יעל בסיס מדדים ביבליומטרילעומת  ת משתמש  יעל בסיס חווי

להאיר בפני הקורא אלא    ,תבנית מובהקתאו להצביע על    בין תוצאות האחזורכמותית  השוואה  

יוצר. זה  ששוני  המשמעויות  את  ולנתח  התוצאות  בין  השוני  נעשתה    את  כך  ת בחינלצורך 

פי רלוונטיות ללא אינדיקטור  ל  אחזור ע  –   זורשל תוצאות אח  התנסות מצד חוויית משתמש

נוי  יללא מ  Primoעל שלוש פלטפורמות: פלטפורמת    –   ביבליומטרי ועם אינדיקטור ביבליומטרי

ציטוט מדד    . Web of Science  (WoS)פלטפורמת  ו  EBSCOשל    EDSפלטפורמת    ,על 

זהממ ראשוני  כי    חקר  הו לצים  יהמדדים הביבליומטרמרכזיותם של  עולה  מדידת  מפעל רכי 

השימוש בהם כאינדיקטורים לחלוקת מימון מחקרי וקידום אישי  כי  ו  ,הולכים ומשתכללים  המדעי

כלים    –טה של תקשורת מדעית מקוונת  א ד-אכלי מדידת מטוכולל קבוצה חדשה של  מתרחב  

ב(Altmetrics)  אלטמטריים אולם  בבד  .  הביבליומטריים  מרכזיותם  ד  המדדים  של 

מחקר   של  ומרכזיות  איכות  של  חווימודחקת  כאינדיקטורים  משתמש  ילטובת   User)ת 

Experience  )  אחזור על  המבוססת  תכנים  מפתח.  לפי  עשירת  מילות  של  מכאן  רלוונטיות 

זו גישות אחזור זו לצד  ,  וגישוש אחר מידע מועיל ומשמעותי  שניתן לראות כיצד מתפתחות 

מיקום בשדה ההשפעה והכוח של הספרות והשנייה על    סמנטית  רלוונטיותעל  האחת מבוססת  

 המקצועית. 

ם תוך התייחסות יהחלק הראשון של המאמר דן במדדים ביבליומטרי :המאמר מחולק כדלהלן

יהול מדעי. חלקו השני  רכי מימון ונולביקורת המופנית כלפיהם לצד השימוש הגובר בהם לצ

. החלק  שהם מעניקיםית המשתמש  יחוובו  EDS-ו  PRIMOכלי הגילוי של  של  עוסק ברלוונטיות  

המאוחזרים בתוצאות  תקשורת המחקרית(  ה)סוגי הפריטים  לוון במקורות וילג  השלישי מתייחס

הגילוי. כלי  של  המחקרית    החיפוש  המשמעות  את  בוחן  הדיון  תוצאות  והמדעית  פרק  של 

 . ובלעדיהם  םיהחיפוש עם מדדים ביבליומטרי

 

 מחקר השאלות 

וחוושונה  במה   .א רלוונטיות  פי  על  משתמש  יאחזור  בסיסאחזור  מית  מדדים    על 

 ?םיביבליומטרי

פי רלוונטיות לעומת אחזור על  .ב ומדע המבוסס אחזור על  מה המשמעות של מחקר 

 ?ים יבסיס מדדים ביבליומטר
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 שני משלים ומועקת מידע 

 קטלוג ותוכןמשל ראשון על 

בספר "האיש ללא תכונות" מתאר רוברט מוסיל את הספרן האולטימטיבי, שנוזף בגנרל הסבור 

 ספר כלשהו: קריאתבת מיליוני הכרכים כרוכה ב ספרייהשמציאת רעיון כלשהו ב

‘if you want to know how I know about every book here, I can tell you! 

Because I never read any of them . . . The secret of a good librarian is that 

he never reads anything more of the literature in his charge than the titles 

and the table of contents. Anyone who lets himself go and starts reading 

a book is lost as a librarian,’ he explained. ‘He’s bound to lose 

perspective.’ 

‘So,’ I said, trying to catch my breath, ‘you never read a single book?’; 

‘Never. Only the catalogs.’ (Musil, 1995, pp. 501-502) 

זו של אמנותלפי   המידענות-תמונה ספרותית  איננה והספרנות  מדע  רלוונטי  פריט  , מציאת 

סיון ההבנה על ידי קריאה איננו אלא ינ ,יתר על כן וכלל.  לקשורה בהבנת התוכן של הפריט כל

המומחיות המיוחדת של   ההתמצאות במיון וקיטלוג הכרכים.   –הסחה מן המשמעות האמיתית  

בדרגה  הספרן   ההיא  עצמו.  המיון  בנבכי  ההתמצאות  של  יותר  אלא   ספרייהגבוהה  איננה 

רעיוני,   מרחב  של  ניווט שגיאוגרפיה  אלא  איננו  והמיקום  הרעיון,  עם  מתלכד  המיקום  בו 

 באמצעות כלי המיון. 

סופי, ניתן  -ןגודל אי ל  פיםשוא  ,במסד הנתוניםכלי הגילוי    –גרסה הנוכחית  או ב  ,כשהספרייה

ו אחזור הולכת ומתחדדת לפי המיקום הממוין. כל ביטוי ומהלך מחשבה  להגיע לרמת דיוק א

קוד לתכולת הולכים ומקבלים כרכים המתפרטים ומתמיינים כך שהמיקום על המדף איננו אלא  

הקוראים    הוספת כרך לאוסף.לא פחות משהיא  של מידע חדש    יוצרתהיא  מיון  , ופעולת ההספר

 דרך האמון על המיפוי של תחום למיקום.-המחפשים ידע צריכים את סיועו של מורה

אותו הוא שפרופיל המידע    שלבמונחים של עידן המידע הנוכחי, מושג החיפוש הוא המעצב  

 משיג, ולא רק מאפשר הגעה אל יעד מוגדר. 

 

 של בבל   הספרייהמשל שני על 

- מוכר בשל כתביו הפיקטיביים  – ארכיטיפ הספרן העיוור    המגלם את  –   חורחה לואיס בורחס

. הוא נותן ביטוי לרעיונות וחלומות שונים המבליחים מאתגרים רעיונית ואנליטיתהפנטסטיים  

, ההופכית  הי הספריתרבויות שונות. אחד מאותם מוטיבים הינו זה של  בבתודעות ו  ,בעידנים

 עי קיטלוג קובע וסמכותי. לזו של מוסיל בכך שאין ולא יכול להיות לה אמצ
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החוזר על עצמו בחיבורם של מסדרונות קצרים. ארבעה  ה זו מורכבת ממבנה משושה  יספרי

ספרים    חמישהבחמישה מדפים, שעל כל אחד מהם שלושים ו  יםמקירותיו של כל חדר מכוס

ועשרה עמודים, שבכל אחד ארבעים שורות בנות    ארבע   –גודל קבוע    יבעל כשמונים  מאות 

האפשריות  .תווים הווריאציות  כל  את  מכילה  העצומה  המאכלסת    הספרייה  כל בתבנית 

כמות הספרים הנוצרת היא עצומה, הרבה מעבר ליכולת .  של צירוף אותיות  פרמוטציה אפשרית

עולם זה מרחף תמיד הצורך  -היבתמורות האפשריות של ספריהאנושית לסקור באופן אישי.  

 4  :וזה בתורו מוביל לשלל תרחישים ,ןהפריט הנכולמצוא את 

ישנם חמישה מדפים לכל אחד מקירות המשושה; כל מדף מכיל שלושים וחמישה “

ארבעים   בןספרים בפורמט אחיד; כל ספר בן ארבע מאות ועשרה עמודים; כל דף  

כל שורה כשמונים אותיות בצבע שחור. יש גם אותיות על עמוד השדרה בשורות,  

אכן   ...שהדפים יגידושל כל ספר; אותיות אלה אינן מציינות או מגדירות את מה  

היה להם כל שילוב אחד של אותיות זמין, כלומר כל סיפור אפשרי היה זמין. הוגה 

  רווח,ה  -זה הבחין כי כל הספרים, מגוונים ככל שיהיו, מורכבים מאותם אלמנטים  

ושתים  הפסיק,  הנקודה,   האלףועשרים  אשר -אותיות  עובדה  גם  טען  הוא  בית. 

ה בספריה  אישרו:  זהים.  המטיילים  ספרים  שני  אין  היסוד י  תמשעצומה  הנחות 

וכי מדפיה מתווים את כל   כוללתהבלתי מעורערות הללו הסיק כי הספרייה היא  

של   האפשריים  מהשילובים  יותר  אורתוגרפייםקצת  סמלים  ישנם   ....  עשרים 

מחפשים רשמיים, אינקוויזיטורים. ראיתי אותם בביצוע תפקידם: הם תמיד מגיעים 

 ( 74, עמ' 1998" )בורחס, עייפים מאוד ממסעותיהם

ניטורי של קופים  בשל בורחס מבוטאת הקצנה מתמטית של משחק המחשבה הקומ  היספריב

כל התבניות את  או בעצם    ,הסונאטות של שייקספיראת כל  ומקלדות שבסופו של דבר מממש  

משלבת מוטיבים   " של בבל  ספרייהה" האפשריות של תמורות האותיות. האווירה העולה מתוך 

נוודים וספרנים  -של מסתורין מימי הביניים עם עתידנות של עידן המידע; עם מסדר של מלומדים

מתמיד בחיפוש  או  אחד  במקום  חייהם  את  המבלים  חמקמקה  מקומיים  מקור  גרסת  .  אחר 

מציאת הפריט מקורי, הגרסה האותנטית,   הואי ביותר המבוטא אצל בורחס  האתגר המוחש

פרמוטציה אפשרית בכל  גם החרדה    יצירה מסוימת בטהרתה. באפשרות של חזרה  טמונה 

היצירה המבוקשת.  שקרית- אך-מושלמת -מציאת הגרסה הכמעט  מפניהמתמדת   הרובד   של 

הוא הקושי שבמציאת יותר  והגרסאות כאש  משמעותו  אותנטיות  העמוק  חיבור אפשרי  כל  ר 

 כמו ענן של אפשרויות פוטנציאליות. יםהסובבות אותו מתעתע

 
בניגוד לסדר המופתי  1941המקורי בשנת סוף שוב, לאחר הפרסום -ןה השואפת לאי י בורחס חזר למוטיב זה של הספרי 4

'הקטלוג המהימן של הספרייה, ה של בורחס כוללות את י המאפיין את המיון לפי מוסיל, האפשרויות השונות להופעה בספרי
,  1998בורחס, מילין על מילין של קטלוגים מזויפים, הוכחת זיופם של הקטלוגים הללו, הוכחת זיופו של הקטלוג האמיתי' )

 . לא ניתן להסתמך על המיפוי המלא שמציע מוסיל כאמצעי מוסדר לידע ומשמעות. (47עמ' 
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בגרסתו של בורחס החיפוש המתמיד הוא חלק אינהרנטי מן המתח שהוא מראה בין האפשרי  

-פעולת השיטוט ברחבי העולם  לבין הנגיש, בין המידע המשמעותי וזה שמגיע אלינו בפועל.

 מיוחד. כל ביקור הוא ו ,יש בה מן המזל ומן היצירתיות האפשריים ספרייה

- שהוא-מיוןת הגיש  ;עולם המידע בגלגולו הנוכחי שואף לקנה המידה של הספריות הבדיוניות

מפההמשמעות   יחסי  של  ודאות  מציינת  מוסיל  והתוכן,  -אצל  המיון  בין  יחסים  טריטוריה 

מחוץ   אפילו  הרעיוני  במרחב  תמרון  זאת  המאפשרים  עצמם.  בורחלספרים  שאצל   סבעוד 

ואף    מתערערת האפשרות למיון מלא, לסידור של כל המסלולים האפשריים ברחבי עולם הידע 

אצל בורחס מתחדדת  ספרייהבהופעת ה .לביטחון במשמעות המדויקת של כל ספר כשלעצמו

כאשר אלה עומדות בפני עצמן, ללא הקשר    –מועקת התרים אחר פיסות מידע משמעותיות  

מידע אחר. אפילו   עם  יחס  בניגוד    –  אתהז   ספרייה העומלים חיים שלמים בהספרנים  וללא 

התמצאות   מערכת  המספק  מוסיל  של  אי   –לספרן  של  המתמדת  מהתחושה  פטורים  אינם 

 של הפוטנציאל המתמיד לגילוי. את יחד עם זודאות, ו

 יםיבליומטרימדדים ב

ם הם מושג כולל לקבוצה של מדדים המשמשים לניתוח כמותי של היחסים ימדדים ביבליומטרי 

מתפרסמים.   הם  שבהם  העת  וכתבי  מדעיים  מאמרים  בין  מידע  בוהקשרים  ואחזור  גילוי 

צמיחה ומעידים על  המדדים משמשים כאינדיקטורים למרכזיות וחשיבות של סוגיות מחקריות

, מחקרים מרכזיים וכתבי  מובילים  חוקריםזיהוי  המדדים מאפשרים  .  ובשלות של תחום מדעי 

רשתות  באיכותם.    בולטיםעת   ולמיפוי  מדעיים  תוצרים  לניתוח  משמשת  ביבליומטריקה 

 ,.Romanelli et al))  היכן ומה נחקר  , על שאלות כגון מי חקר, מתי   הענמביבליומטריות ול

הדיס.  ((2021 ברמת  מדעיות  תמורות  של  מיפוי  מאפשרים  המדדים  מקרו  יפלינה  צכנתוני 

  5.המחקרית, ברמת המוסד האקדמי והמדינה וככלי לזיהוי פריצות דרך מדעיות ברמה גלובלית

קה על קשרים בין תמות מדעיות  כלי להסמקנים  ככלי להיסטוריוגרפיה של המדעים הנתונים  

תהליכי התקשורת וכן כלי לכימות ולהארה של  ,  (McBurney & Novak, 2002)והתפתחותן  

טה של התקשורת אד-אהמדעית והתפתחות הדיספלינות באמצעות פרסומיהם וניתוח של מט

  6.המדעית

מקנים יכולת כימות והשוואה של תפוקה מדעית של חוקרים,  המדדים  ככלי אדמיניסטרטיבי  

גבוהה.   להשכלה  ומוסדות  מימון  מחלקות  בקרנות  ביבליומטרמשתמשות  ים  ינתונים 

ים ככלי סינון והעדפה של חוקרים וגופי מחקר על פני עמיתיהם, ומדינות משתמשות יואלטמטר

 . (Prichard, 1969בכלים אלו כבסיס לפיתוח מדיניות מחקר )

 
: SCIMAGOויזואליזציה של וכלי ה , Shape of Scienceלהרחבה ראו  5

https://www.scimagojr.com/shapeofscience / 
 
 לתקשורת מדעית כתובה היא לפורמט של מאמר  יחסותיההת 1969בשנת  6

https://www.scimagojr.com/shapeofscience/
https://www.scimagojr.com/shapeofscience/
https://www.scimagojr.com/shapeofscience/
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 היסטוריה 

ביבליומטרי הימדדים  המאה  בסוף  להתפרסם  החלו  ה  19-ם  המאה  המדד    .20-ובתחילת 

. אולם  (Garfield, 1955)  1873שיצא לאור בשנת    ,Shepards' Citation-הראשון מיוחס ל

מלחמת   שלאחר  בשנים  התרחשה  המדעית  המדרגה  בקפיצת  השנייה  עם  העולם  בבד  ד 

התפתחותן של תיאוריות סוציולוגיות שחקרו את המדע בתוך המסגרת החברתית שממנו הוא 

 נוצר ואת האימפקט של מדענים על תגליות מדעיות.  

ואז גם עמד  ,  1955גארפילד הציג את הרעיון של שימוש בניתוח ציטוטים מתוך מאמרים מדעיים בשנת  

ל יחסים בין תוצרי  אינדקס ש  –   ( association of ideas index) באינדקס לשם "איגוד רעיונות"על הצורך  

אפשר לחוקר למפות התפתחות  ישל מילות מפתח ובכך  ישיר  ם תחת חיפוש  ל יתן לקבנשלא    מחקר, 

  Science Citation Index-יצא לאור הכרך הראשון של ה  1961בשנת    מחקרית של רעיונות במדעים.

(SCI)  שזו הייתה מטרתו העיקרית. המדדים הביבליומטריים שהאינדקס מסתמך עליהם נכתבו עוד ,

קודם לכן, אך לאיגוד המידע באינדקס אחד כפי שעשה גארפילד, הייתה השפעה מרחיקת לכת על  

 עולם המדע. 

 

הביבליומטרי כ ם  יהמדדים  לתיאור  מדדים  ניתנים  של  מקבוצה  עיקרון  חלק  על  המבוססים 

בתופעות מהפעילות    80%  לפיו  מעין 'כלל אצבע'  ,(2018)יאיר,    (Pareto principle)  פארטו

מהגורמים הפעילים. בביבליומטריקה מדדי פארטו משתמשים בכימות    20%-מקורם ברבות  

אלפרד לוטקה  ם.  יוסטטיסטיטה של תוצרים מדעיים באמצעות חישובים מתמטיים  אד-אהמט

. המדד מסביר   (Lotka, 1926)   מדעיהפריון  המדד התפלגות תדירות של    1926פרסם בשנת  

פרסומים.   של  גדול  מספר  יפרסמו  מדענים  של  קטן  מספר  של  חוק  כיצד  ברדפורד  הפיזור 

(Bradford's Law of Scattering  משנת )מדעיים    1934 מחקרים  הפיזור של  את  מסביר 

מתאר את התפלגות השכיחות של מילים בתוך טקסט   (Zipf, 1949)  בכתבי עת. חוק זיפף

ווחוזרמילים מעטות  וקובע כי    ,Price)  פעמים מועטותמילים רבות חוזרות  ת פעמים רבות 

1963). 

במחלוקת ארוכת שנים לגבי איכות    ניםנתועיקרון פארטו בביליומטריקה  מדדים המבוססים על  

ש  .התוצרים מאמרים הטענה  של  גדול  למספר  אחראים  ופרסומים  חוקרים  של  קטן  מספר 

קיימת עילית של חוקרים שמחקריהם מתפרסמים בכתבי עת  ש  -היא  משמעותה  וציטוטים,  

בימוב ומצוטטים  עמיתיהם.  תדירותלים  פני  על   (Belter, 2015; Garfield, 1980)  ניכרת 

לתיאור היסטורי, התנהגותי וסוציולוגי  עיקרון זה משמש בסיס  למרות הרתיעה מהכללה שכזו,  

 של המדע.

הבאות   למתודפילד  גארבשנים  הציטוט  כלי  השימושים של  מנעד  את  וביסס  לוגיות  והרחיב 

גרפיה של המדעים, וככלי למדידת אימפקט מדעי ודפוסי פרסום של מדענים. כדי  ובהיסטורי
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כלי מתודולוגי חדש עבור ההיסטוריון  כמדדי הציטוט ככלי היסטורי ושל  חשיבות  הלבסס את  

 ,Garfield et al., 1964)שמאפשר לחשוף את המקור של הגילוי והיצירתיות המדעית    ,המדעי

p. i)  ,  ג ניתוח השוואתי של ספרו של אסימוב "הקוד הגנטי" עם המחקרים כפי  יהצגארפילד

אינדקס ציטוטים    ,Genetics Citation Index 1961-שהם מופיעים באינדקס הציטוטים של ה

הספר מתאר את    .(Garfield et al., 1964)  של אותה שנה  SCI-שמקורו בבתחום הגנטיקה  

לג שהובילה  המדעית  הקוד  יההתפתחות  השל  לוי  לפריצת    DNA-של  שהובילו  והמחקרים 

נעשה במקביל    DNA-הקוד  של  גילוי  השכן    –בחירה בו לא הייתה מקרית  וההדרך המחקרית,  

 . SCI-לפיתוח ה

הוא    ,1970רפואה בשנת  במקצועות הרפילד בפני קונגרס ספרנים  א בהמשך, בדברים שנשא ג

לה שהפך  כביבליוגרף  עצמו  את  וסוציומטריסטיהציג  ש  7. סטוריוגרף  ציין  ועדה  והגארפילד 

וה   SCIהמייעצת של   רוברט מרטון  דרק דה  היסטוריון  -יקאיזפיהושפעה מחבריה הסוציולוג 

"שם    ," מדעני המדע" את הזן החדש של    הייצג  ,רפילדאעדה, כך תיאר זאת גו. הוסולה פרייס

וחקר  הכלכלה  הסוציולוגיה,  ההיסטוריה,  בתחום  סוציומטריסטים  של  חדש  זן  המתאר 

 . (Garfield, 1971)ההתנהגות של המדע והמדענים" 

ם הביאה ליכולות כימות והשוואה  יהתפתחות כלי הציטוט המושתתים על מדדים ביבליומטרי

אך   אינדיקטורים לחשיבות ומרכזיות מדעית ומחקרית.  פיקהוחוקרים והשל תוצרים מחקריים 

אפשרים באמצעות המימוש בה כיווני פיתוח אלה מתש  ,דווקא במסגרת הטכנולוגית הנוכחית

כאמצעי   ועם השימוש במטריקות אל, נחשפות גם בעיות  של טכנולוגיות התקשורת והמחשוב

 .להערכת הפעילות המחקרית

 מפקט ומשמעותיאיכות, א: על ביבליומטריקה  ביקורת

Who dares to balance one paper of Einstein on relativity 

against even a hundred papers by John Doe, Ph.D., on 

the elastic constant of the various timbers (one to a 

paper) of the forest of lower Basutoland?  

(Price de Solla, 1963, p. 36) 

 

בחלק  על השימושיות שלו. שמע ביקורתיהחלה לה SCI-פרסום הכרך הראשון של העם כבר 

 . על הכלים הביבליומטריים של ביקורות הזה של המאמר נעמוד על חלק לא ממצ

  (, Cleverdon, 1964, ס' ו' קלוורדון )SCI-את הביקורת של אחד המבקרים הראשונים של ה

 , קשור בחדשנות של האינדקסשל הביקורת  החלק הראשון  חדשנות ועיתוי.  ניתן לחלק לשניים:  

 
7https://www.britannica.com/science/sociometry  
 

https://www.britannica.com/science/sociometry
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לתקופתו, כך שהוא לא היה נגיש מחוץ   יעלה סכום כסף משמעותוכרכים    חמישהאשר יצא ב

רק את  שם המאמר אלא פירט את לא האינדקס במהדורותיו הראשונות נוסף לכך,  .לאקדמיה

בעיות יסוד אלה    שהקשה על בחינת הרלוונטיות של הציטוט.  מה  –שם המחבר וכתב העת  

היום,   רלוונטיות  אינן  כבר  הבובחלקן  האגפים   יםרואאנו    21-מאה  בכל  מהירה  התפתחות 

 ל שהסתמכות ונגישות  אתגרים לגרסאות אחרות של    . עם זאת,(Bar-Ilan, 2008הכמותיים )

מושלם מפאת   ינו גם בעידן הנוכחי יש לזכור כי האחזור א  המידע מחליפות את מקומן. לדוגמ

וכן שחשיפת החוקרים איננה   (Sonawane, 2017)טה של הספקים  אד-אחוסר האחידות במט

הולכת וגוברת באתרים אישיים,  מקוונת  יש נוכחות   – מתרחשת רק מעל דפי כתב עת מודפס  

 .(Bar-Ilan et al., 2012רשתות חברתיות ופורטלים אחרים )

ההוצאה לאור של המאמר בכתב  מועד  הביקורת השנייה רלוונטית גם כיום, וקשורה לפער בין  

 The)  " מתיו  אפקט" כגון    ,יש הטיות מּוְבנֹות.  (Cleverdon, 1964)העת לכניסתו לאינדקס  

Matthew Effect  )ככל שמאמר ומחבר מצוטט יותר, כך סביר שהוא ימשיך ויצוטט    –  של מרטון

 . (Merton, 1968) מספר רב של פעמים גם בעתיד

הביקורת גדלה לצד השימוש   –גם בהנחה שמדובר במסד נתונים מלא בעל אמינות אחידה  

 . הביבליומטרייםההולך וגובר במדדים 

   איכות מדעית של ראוי שיקוף

מחלקים את המשתנים שמשפיעים על כמות    (Bornmann & Daniel, 2008)בורמן ודניאל  

יפלינה ומאמר, כתב עת, מחבר, זמינות ובעיות  צהציטוטים לשבעה תחומים: תלויי זמן, דיס

 טכניות.

המערערת על המדדים הביבליומטריים של מספרי ציטוטים ודרכי המעקב    השאלה הבסיסית

 ,McBurney & Novak))מדד לאיכות    כשלעצמה  כמות אינה, קרי  איכותנוגעת ל  אחריהם

רלוונטיים לחוקרים עצמם לבין המדדים הביבליומטריים,  שגשר בין ממדי האיכות  , ויש ל((2002

 . (Szomszor et al., 2021יחד עם הנגשת אלה האחרונים באופן ברור יותר )

ר ופרסומים  את הנטייה של חוקרים להעדיף מחק  וציינ  (Lemke et al., 2021)  ואחרים  למקה

ים גבוהים, לצד רתיעה ממחקר בנושאים חדשניים ופרסום בכתבי ישמקנים מדדים ביבליומטר

 ,Bornmann & Daniel))אימפקט פקטור נמוך    ליעבמשפיעים אך  , שהם אולי  עת חדשים

2008; McBurney & Novak, 2002)) . 

מכאן שהשגת מספר ציטוטים גבוה הופכת למטרה משמעותית יותר מהמחקר. מדדי ציטוט  

מנע מלקחת סיכון מחקרי אשר עשוי שלא להניב הערכת  יי  החוקר  –  מחקריניוון  אף מקדמים  

 עמיתים גורפת. 
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איכות  חשבון  על  שמגיעה  הפרסומים  לכמות  מתייחסת  נוספת   & McBurney))  ביקורת 

Novak, 2002; Romanelli et al., 2021))  המחקר קרן  ידי  על  שהתקבלה  בהחלטה   .

)Deutsche Forschungsgemeinschaft  (DFGהגרמנית    )(Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, 2010))  הוגבל  " איכות ולא כמות" תחת הכותרת   2010בשנת

מחקר לתקצוב  בקשה  במסגרת  להגיש  שיש  הפרסומים  להגיש   .מספר  התבקשו  החוקרים 

ים שיש מספר מוגבל של פרסומים משמעותיים במיוחד. בקורות החיים הוגבל מספר הפרסומ

ם לבקשה בלבד. ירלוונטיפרסומים הלהתמקד בהתבקשו  אף  החוקרים  לצרף לבקשת מחקר ו

מציינת    ,(De Rijcke et al., 2016, p. 163)אחרים  שמצוטטת במאמר של דה ריק ו  ,באטלר

ירידה באימפקט של ד בבד עם  את העלייה בפריון הפרסומים האקדמיים באוסטרליה שחלה ב

 נתונים דומים נמצאו גם בספרד.  .הפרסומים

יש  מסוג    לביקורותמעבר   טכנייםזה,  הציטוטים    מעשיים-אלמנטים  כמות  על  המשפיעים 

(Bornmann & Daniel, 2008) : 

מעיד על חשיבות הנושא ומכאן על מספר   ליונות של כתב העתיהג  פרסום   התכיפות של •

 . הציטוטים

בגיליון רומז על השפעתו העתידית; המאמר הראשון בגיליון מיצר    סדר הופעת המאמר •

 . יותר ציטוטים מאלו של הבאים אחריו

 .של כתב העת , האיכות, נגישות נראות ובינלאומיותהיוקרה •

 .מספר המחברים של מאמר ישפיע על מספר הציטוטים  •

 . יכיל יותר ציטוטיםככל שהמאמר ארוך יותר הוא   ;אורך המאמר  •

 .ציטוטיםמביאה לחשיפה גבוהה יותר וכך ליותר זמינות מאמרים עם גישה פתוחה  •

)בגידול    הסתברותיתעולה  הכללי  מספר הציטוטים  חדשים,    מאמריםככל שיש יותר   •

 .  מעריכי(

 מהם.יש יותר כמותית שכן יותר מאמרים חדשים יצוטטו   •

 . חברתית של החוקר עצמו-שפת פרסום המאמר והרשת המחקרית •

תחום ההפעלה של הכלים. המשמעות הראשית של  , עולות שאלות לגבי הגדרת  לכך  נוסף

עת איכות של כתבי  אי אפשר להשוות    , שכןיפלינריתצדיס-השוואה פנים  איהציטוטים ה  ספירת

דיס לבחון  אלא    ,יפלינותצבין  בתוך  רק   ,McBurney & Novak))יפלינה  צהדיסהשפעה 

יפלינה קטנה תנפיק מספר קטן  צדיס  – יפלינה קובע את כמות הציטוטיםצגודל הדיס  .((2002

   .(Bornmann & Daniel, 2008) ולהפך של ציטוטים
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, או מוסכמת מנקודות מבט שונות  גמריהגדרת הדיסציפלינה איננה ברורה ל יש לציין שכמו כן  

של   האז יש כאן בעי  על מנת לייצר את התיחום,   ואם ההסתמכות היא על מסגרת הציטוטים

מעגלים ברירת  מסגרות פרסום שונות באותה דיסציפלינה אך ב לפיכך בחירת    הגדרה מעגלית.

שלה, יכולה להטות את הכף באופן מלאכותי לטובת ציטוטים מרובים באגף אחד על    מסוימים

לגבי כתבי עת משפטיים במסגרות של כתבי עת מקצועיים    אילן-ובר  פרז  פני השני, כפי שהראו

 .  (Perez et al., 2019) משפטיות-אלה השייכים ליחידות האקדמיותלעומת 

 אדמיניסטרציה, קידום ומימון 

כיווני ביקורת נוספים עוסקים בהשלכה של ההסתמכות על המדדים הכמותיים במסגרות של  

 ניהול, תקצוב ודירוג: 

ים  יעשואף שהם    ,פרסם בכתבי עת חדשים פחות כדאי ל  –  חדשנות אינה מתוגמלת •

משפיעים   שהם  מאוד,  להיות  נמוך    ליעבמפני  פקטור   & Bornmann)אימפקט 

Daniel, 2008; McBurney & Novak, 2002 .) 

חסות לאיכות יללא התישימוש במדדים כמותיים לקבלת החלטות    –  אדמיניסטרציה •

 (. McBurney & Novak, 2002)שימוש במדדים לתיאור ולא להערכה ה

 הערכת העמיתים יכולה להיות מושפעת מהפן הכמותי. •

לאיבוד   • להביא  יכולה  הביבליומטריים  המדדים  על  והכספית  המינהלית  ההסתמכות 

לחצים   הפעלת  ידי  על  החוקרים  נוגעים  האוטונומיה המחקרית של  חיצוניים שאינם 

 (. Jappe, 2018למחקר גופא )

 צמיחה ללא הסדרה 

של  יתר וביישום בלתי מוסדר  -שימושבביקורות מסוג נוסף העולות בשנים האחרונות נוגעות  

  (. González-Alcaide, 2021בטווח הולך וגדל של תחומים )מדדים ביבליומטריים או דומיהם  

ניתוח הנתונים  עצמאי של  באופן  ומשתנות  הולכות  ומתפרטות,  הולכות  השימוש בטכניקות 

אין אחידות או סטנדרטיזציה מוסדרת  כך של  יםוהגישה למספרים הרלוונטיים בפרסומים, מביא

(. אין  Mejia, 2021אלה )טכניקות  דווקא עם עליית ההסתמכות על    זאת של אופן הכימות,  

מגוון    ואה  מצב המתקבלה.  כמו זו המשמשת את הספרן של מוסיל  " לשיטות המיוןשיטת מיון  " 

דאטה של הפרסומים. שיטות אלה -אשל שיטות הערכה המבוססות על עיבודים שונים של המט

משמעות   של  שחיקה  תוך  מאחד,  עיקרון  ללא  שונות,  ולמטרות  שונים  בתחומים  משמשות 

 ההערכה הכמותית עצמה.

 Serial Crisis עלות
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עלות   2019-ב  (.Tabacaru, 2019)חס לעלותם הגבוהה של מאגרי הציטוטים  ילהתיאף  ראוי  

על  נוי  יהמ גדול שהושתה  אקדמי  מעל    8מוסד  עבור    212,000-להייתה  וכמעט    WoSדולר 

השנים  Scopusעבור    דולר   140,000 בחמש  של    האחרונות.  עלייה  שנה   4%הייתה  בכל 

. מצב עניינים כלכלי  בכל שנה  5%    הייתה עלייה של  Scopus-לש, בעוד  WoS-ל  בעלות המינוי

.  בפני צורך בברירות נוספות  –החוקרים והקוראים    –זה מעמיד את הספריות ואת המשתמשים  

 . שונה אפשרויות נוספות אלה מביאות עימן גם חוויית משתמש

 ית משתמש ירלוונטיות וחוו

כיום  יהנגיש למשתמש בכלי הספריכלי הגילוי   מאגרי    ,מורכב מקטלוג הספרייהה הדיגיטלי 

מרחב ה" מידע ואגרגטורים של מידע אלקטרוני הנרכשים על ידי הספרייה, ספרים דיגיטליים,  

  ", ליבריסאקס  " לקהילת   ובו חומרים פתוחים  ,Primo  (Community Zone)" של  קהילתיה

פתוחה.   בגישה  ב לתעדףיכולה  ספרייה  הוחומרים  אוספיה  החיפוש אמצעות  את    תוצאות 

(Blended Results)  .פעול על  וכלומר  חוזר  בהיזון  משפיעות  והעדפותיהם  המחפשים  ת 

 המאגרים הזמינים.-המאגרים ותתי

  מצריכים   , ואלהופופולרי  , שפיטמדעי  ידעמגוונים של  קיימים במקביל עולמות  בתוך תכנים אלו  

דויאסטרטגי ל-ותלת  שלבית-ת סינון  כדי להגיע  . זאת בשל  אחזור תוצאות אופטימלישלבית 

כוללים פריטים רבים שאינם ה  ,ריבוי סוגי הפריטים וגיוון מקורות המידע שנכללים בכלי הגילוי

ציטוטים   מאגרי  ידי  על  לא  – מכוסים  )  ,אקדמי-חומר  מקצועיים  עת  כתבי   Tradeכגון 

Journals ם  יפריפריאלי-(, פרסומים ממשלתיים ומאמרים מעיתונות יומית וחומרים משלימים

 חות טכניים וסטנדרטים.  " כגון פרוטוקולים קליניים, הרצאות ודו ,ים שפיטיםילתכנים מדע

( חיפוש אחת  על הקונספט של תיבת  הגילוי מבוססים  מושג    –  (Single Search Boxכלי 

. תיבת החיפוש הבודדת מפשטת  " גוגלמנוע החיפוש של חברת " החיפוש בהמושאל משיטת  

דיוקו, ומשקפת את המתח בין הרצון ליצור ממשק משתמש  על חשבון    את תהליך החיפוש

  . (Haggerty & Scott, 2019)דיוק האחזור  לפשוט והמחויבות של הספרייה לאוריינות חיפוש ו

זאת,  ע בודדת  ם  חיפוש  יכול    מעבירהתיבת  החיפוש  שכלי  למשתמשים  ביטחון  של  מסר 

 .(Lown et al., 2013)רכי המחקר מנקודת כניסה אחת ולהתמודד עם צ

תיבת החיפוש באתר הספרייה היא נקודת הגישה ומקום האינטראקציה הבלעדי של מרבית 

המשתמשים בספרייה האקדמית. רוב השימוש בכלי הגילוי מתבצע באמצעות אתר האינטרנט 

עולה כי    (Haggerty & Scott, 2019)מחקר שערכו האגרטי וסקוט  מללא תיווך של ספרן.  

חיפוש ללא מחשבה או אסטרטגיה יכול להוביל לתוצאות מבוקשות, וכי הצורך ההיסטורי בדיוק  

ת חיפוש יהחיפוש באמצעות שדות חיפוש הוא תוצר של מורשת מקצועית של העדפת אסטרטגי

 
. מקור: אתר אוניברסיטת טקסס אלף תלמידים 73 -הנתונים מתיחסים לאוניברסיטת טקסס שבה יש כ  8

glance.html-a-https://www.tamu.edu/about/at   :25.4.2022נדלה 

https://www.tamu.edu/about/at-a-glance.html
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יעילו וקלות. מחקרים רבים שנעשו העלו שהשימושיות שבתיבת החיפוש הבודדת  על פני  ת 

תואמת את צורכי המשתמשים, בעיקר כאשר האפשרות הקלאסית של חיפוש מורכב בשדות 

בוליאני באופרטורים  שימוש  בחוויית  יתוך  ופוגעת  בהרבה  מסורבלת  המאגרים  ובחירת  ם 

 המשתמש.

ב מוכרות  גילוי  מורכבויות  כי  לציין  אשר  יש  תכנים  כגון  הגילוי,  לכלי  קשר  ללא  גם  ספרנות 

במכון    הדוגמל  –   כמו במקרה של מכוני מחקר עצמאיים   , משתמשים במנגנוני שיפוט עצמאיים

ביקורת  שמ  ,(Rand Corporation)  ראנד לעבור  הפרסומים  כל  את  שמחייב  מנגנון  קיים 

חיצוני.   ומומחה  צוות  איש  ידי  על  אחרים  עמיתים  פוליטיתמכונים  אוריינטציה   ינםא  9בעלי 

 במפורש בפרסומים.  מבלי לציין זאת ,בקרה שיפוטית לאובייקטיביות מדעית דורשים

איים בעיקר בתחומי אומנויות  זיהוי של חוקרים מובילים שאינם אקדמישנה סוגיה נוספת של  

מהוות   , איורים, עיצובים, סרטוטים וכו'(תמונותהפן הויזואלי )יפלינות שבהן  צוספרות. בדיס

את החלק הארי של המאמר והביבליוגרפיה והציטוט מצומצם, או כאשר מומחים בעלי שם הם  

 .יפלינרייםצדיס-או מומחים מולטי ניםמחזאים, אמ

 EDS-בו Primoוהאחזור ב תהליך הגילוי 

Primo  הוא מגה-( אגרגטורmega-aggregator  של )מידע  ספקי מקורות  (Exlibris, 2011; 

Sonawane, 2017)  ,כאשר המשתמש מבצע חיפוש .Primo    יחפש גם באוסף הספרייה וגם

המשקל של הפריטים שיאוחזרו נקבע על פי פרמטרים של רלוונטיות.    10. במקורות מידע נוספים 

יהיה משקל גדול יותר מאשר פרסומים שנכתבו על הפרסום או  או לשם המחבר    לשם הפרסום

המחבר, התאמה בין מילות החיפוש או המושג, מספר הפעמים שמופיעות מילות החיפוש  על  

מספר הציטוטים וסוג הפרסום. פרסומים  או המושג. חשיבות אקדמית כוללת את כתב העת ו

 חדשים יופיעו גבוה בתוצאות החיפוש. 

כלי הגילוי משתמש באלגוריתם שמזהה את סוג החיפוש שנעשה ומחלק אותו לשני סוגים: 

. זיהוי של נושא רוחבי יביא להתאמת תוצאות (1)ראו תרשים    חיפוש ממוקד וחיפוש נושאי

(, מיעוט תוצאות יוביל להרחבת החיפוש reference worksהחיפוש על ידי הכנסת סקירות )

עולה כי תהליך   (Stohn, 2015)לחיפוש בטקסט מלא. ממחקר שנעשה על ידי אקס ליבריס  

 החיפוש בכלי הגילוי הוא גם תהליך של למידת הנושא הנחקר.

 
 inyurl.com/2fz38z2khttps://tלהרחבה על תהליך השיפוט במכון ראנד, ראו  9

 The 50 Most Influential Think Tanks in the United Statesראו :  על מכוני מחקרלהרחבה 
tanks-think-influential-https://thebestschools.org/magazine/most 

2020 Global Go To Think Tank Index Report 
ticle=1019&context=think_tankshttps://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar 

  (blended) "מעורבבים"לנהל רכיב זה. תכנים מקומיים ואלו המסופקים על ידי פרימו נקראים כולה ספרייה יה 10

https://thebestschools.org/magazine/most-influential-think-tanks
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks
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 Primo-תהליך אחזור תוצאות חיפוש ב :1 תרשים

(Stohn, 2015)   

 EDS- בוהאחזור תהליך הגילוי 

תדירות המובנה לאחזור רלוונטיות תוך בחינת    EBSCOשל    EDS, כלי הגילוי  Primoבדומה ל

 טקסט מלא. בטה ואד-אהופעת מילות המפתח במטשל 
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EBSCO  (EBSCO, 2020)  ( למידה  כסביבת  החיפוש  תהליך  את   Learningמאפיין 

Environment  זו הכוונה  החיפוש.  מושגי  או  מילות  לשיפור  המשתמש  את  שמובילה   )

עבודת   על  )המבוססת  ידע  לתחומי  מנגנון  Subject Matter Expertsמומחים  באמצעות   )

המגשר על פערים בין משתמשים חדשים למשתמשים   , מנגנון Knowledge Graph  ששמו

 ותיקים באחזור מידע רלוונטי ומוודא אחזור איכותי. 

 EDS-: תהליך אחזור תוצאות חיפוש ב2 תרשים

(EBSCO, 2015) 

 

בין רמות שונות של מיומנויות חיפוש ומטרות  יצור התאמה  לרצון  יש    EBSCO-בו  -Primoב

וחו  ,חיפוש ראשון  לתואר  שסטודנט  בכך  הכלי.  באותו  להשתמש  יוכלו  ותיק    Primo-קר 

מילות החיפוש  משתמש בהאלגוריתם   לזהות  מספר  )מאפיין חוקר  כדי  אם החיפוש ממוקד 

לפי זיהוי    .גישוש בתוך תחום ידע )מאפיין סטודנט חדש(  ,חיפוש ראשונישמדובר בותיק( או  

יאזנו את תוצאות ואיכות   EBSCO-לסוגי חומר רלוונטיים. באת המחפש  מפנה  ראשוני זה הוא  

שילוב פונקציית ההשלמה האוטומטית ה והכוונה נושאית )סמנטית(.  החיפוש באמצעות העשר
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(Auto-Complete Function  של מושג החיפוש משמש גם )כאמצעי להכוונת המשתמש   הוא

 האלגוריתם מזהה כשכיחים.שלמושגים 

 ית המשתמש יחוו

ת המשתמש משמעותית להצלחת ישבו חווי   ,והצרכנותכלי הגילוי התפתחו מתוך עולם המסחר  

בספריות גם  קיים  דומה  אינטרס  חוזרת.  ולרכישה  ולחוקר    ,מיזם  לתלמיד  לתת  שמעוניינות 

ת המשתמש  י חווי   Primo-ת שימוש עשירה, בעיקר בצל מגבלות תקציביות. בי)הלקוח( חווי 

ב  הבא ביטוי  מלידי  הפראחזור  אחזור  הרחבת  תוצאות,  של  גדול  מספר  יספר  כאשר  טים 

 לדברי סטון:  המלצות.ההתוצאות נמוך ושימוש במנגנון 

“Recommendations provide additional sources of information. Just like the 

Amazon feature “Customers Who Brought This Item Also Bought...”’ (Stohn, 

2015, p. 10) 

מוסברת  . זו  שיתוף והמלצות ,  התאמה אישיתלקיימת האפשרות    EBSCO-וגם ב  -Primoב

(EBSCO, 2020)  :כך 

 "Access. Search. Choose. Use. These are the stages of the library 

user’s journey. However, users take similar journeys with Netflix, 

Amazon, Spotify or Google, and their experiences with the 

personalized dashboards, sharing options, and recommendation 

capabilities on these platforms have shaped their user interface 

expectations. Rather than reinvent the wheel when it comes to 

upgrading discovery tools, the new version of EBSCO Discovery 

Service™ (EDS) combines the popular features of these 

commercial websites with the functionalities necessary for 

libraries. " 

המטרה היא לאחזר כמה שיותר תוצאות רלוונטיות    EBSCO EDS-, גם ב Primoבדומה ל

האחזור מבוסס על    חיובית,  ת משתמשי יצר חווייל  על מנת  (.EBSCO, 2015)בעמוד הראשון  

ך במספר גדול של למילות מפתח ומספר גדול של תוצאות חיפוש. הצורסמנטית  רלוונטיות  

והצורך לספק   תוצאות אחזור מוסבר על ידי ריבוי המקורות והמסמכים שמקובצים בכלי הגילוי 

 ת משתמש עשירה.יחווי

 

 פריטים סוגי מקורות ו 
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)בהתאמה סמנטית לצירוף    רלוונטי למילות החיפושהכאמור, כלי גילוי יפעלו כדי לאחזר מידע  

ת משתמש טובה  י. לצורך חווי של המילים עצמן ובדרגות שונות של היצמדות לניסוח המקורי(

יכללו תוצאות החיפוש פריטים רבים. בחלק זה של המאמר אנו מבקשים לבחון מהם המקורות  

הם  עולה כי חלק מהמקורות    1בלוח  והפריטים שמהם מורכבות תוצאות החיפוש. מהממצאים  

  מאמרים מכתבי עת, דיסרטציות ופרסומים מכנסים. חלק אחר   ,ספרים ופרקי ספרים  אקדמיים:

ביחס    פריפריאלי  הוא ומכונן  יסודי  דוולעיתים  סקירות,  משפטיים,  " למחקר:  מסמכים  חות, 

( נתונים  ומערכי  ארכיון  חומרי  פטנטים,  קבוצה שלישית  data-setsמפות,  חומרים  כוללת  (. 

(, סרטים,  trade publicationsכגון עלונים מקצועיים )  ,לריים ולא מדעייםומאפיינים פופבעלי  

 חות, סקרי שוק, סטנדרטים ועוד. " עיתונות, תמונות, דו ,משחקים

EBSCO (EBSCO Industries, 2020) Exlibris (ExLibris, n.d.) 

   

Academic 

journals 

Academic Journals and Peer-

Reviewed Journals 

Archival Material/ 

Manuscript 

Magazines Periodicals, Journal Articles, 

and Journals 

Article 

Trade 

publications 

 Audio 

News Newspapers and Newswires Book 

Books Books, Almanacs, Reference 

Books, Book Collections, and 

Essays 

Book Chapter 

Reviews Book Reviews, Film Reviews, 

and Product Reviews 

Book Review 

Reports Country Reports, Market 

Research Reports, Reports, 

Educational Reports, SWOT 

Analyses, Industry Reports, 

Industry Profiles, and Grey 

Literature 

Computer File 
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Conference 

Materials 

Conference Papers, 

Conference Proceedings, 

Symposia 

Conference proceeding 

Dissertations Dissertations and Theses Database 

Biographies  Dataset 

Primary 

Source 

Documents 

Legal Documents and Primary 

Source Documents 

Dissertation 

 Government Documents Government document 

  Image 

Music Scores Music, Music Score, Multiple 

Score Format, Voice Score, and 

Printed Music 

Journal 

Research 

Starters 

Content 

Research Starters Content Legal Document 

Electronic 

Resoures 

 Map 

Non-print 

Resources 

CD-ROMs, Games, Kits, Mixed 

Materials, Multimedia, Objects, 

Realia, Visual Materials, and 

Technical Drawings 

Market Research 

Audio Audio, Audiobooks, 

Audiocassettes, Audiovisual, 

Music, and Sound Recordings 

Microform 

video DVDs, Motion Pictures, and 

Videos 

Newsletter article 

eBooks  Newspaper 

Maps  Newspaper article 
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  Unclassifiable non-

textual sources. Includes 

art, artifacts, realia, 

special collections 

(Other) 

  Patent 

  Reference entry 

  Report 

  Score 

  Standard 

  Text Resource 

  Video 

  Web Resource 

 : מקורות ופריטי מידע1לוח 

לא ניכר הבדל בין סוגי החומרים אלא באופן הצגתם ומיון    Primo-ל  EBSCOבהשוואה בין  

 הפריטים. 

בעת   הכני עצום ומלהיב. אולם בוהחומרים שנגישים באמצעות כלי הגילוי משקפים עושר ת

של  ביותר  מילות המפתח ידלו מגוון עשיר  מכיוון שיחסות לאופי תוצאות החיפוש,  יהתנדרשת  

טענתנו במאמר זה אחזור  לבהכרח מדעיות. כאמור,  שאינן  גם כאלה  אך    ,תוצאות רלוונטיות

 ללא מדדי ציטוט לא יאפשר למשתמש לברור בין מקורות איכותיים יותר או פחות. כל כך  עשיר  

 המחקר  תהליך

היא  כאמור   המאמר  של  מטרת  ראשונית  עבחינה  אחזור  בין  פיהשוני  וחוו  ל  ית י רלוונטיות 

 מדדי ציטוט. במקרה זה    –יומטריים  לביאינדיקטורים ב כאשר יש  התוצאות  אחזור    לבין  משתמש

כלי גילוי    בשניוערכנו חיפוש לצורך בחינת תוצאות האחזור בחרנו במאמרים בשפה האנגלית  

 .EBSCOשל  EDS עםללא מדדי ציטוט ובמוסדות  Primo-במוסדות אקדמיים: ב

מנע מהטייה י שפיטים". כדי להוסומנו המסננים "כתבי עת    2022–2016החיפוש הוגבל לשנים  

שנובעת מרכש הספרייה סומן המסנן "הרחב מעבר לאוספי הספרייה" והוסר המסנן "טקסט  

שפיטים, לא מוגבלים לאוספי הספרייה  שיעלו בתוצאות יהיו  שכל המאמרים  כך וידאנו  מלא".  
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 בטקסט מלא. לצורך המחקר נלקחו עשרת המאמרים הראשונים שאוחזרו בכללא בהכרח  ו

 פלטפורמה. 

ולאור   השנים,  תיחום  עד  העובדה  בשל  שנכתבו  במאמרים  וכן  האחרונות  בשנים  שמדובר 

משמעות  אין  ם זאת, למספר הציטוטים  עאינו גבוה.  לכל מאמר  לאחרונה, מספר הציטוטים  

 שעומדת בפני עצמה במחקר זה, אלא כאינדיקטור בלבד.

על   חיפוש  תוצאות  אחזור  בין  השוני  בחינת  מדדי לצורך  הכולל  ואחזור  בלבד  רלוונטיות  פי 

ב חיפוש  נערך  באופן    שלושציטוט,  נבחר  המושג  זהה.  מורכב  מושג  על  גילוי  פלטפורמות 

מ מורכב  והוא  הרך"ההתערבות,  " מונחים:    שלושהשרירותי  בהישגים" גיל  פערים   , "

(intervention, early childhood, achievement gaps .) 

כדי   השני,  הציטוטים בשלב  למספר  אינדיקציה  שנדלו    ,לקבל   Google-בנבדקו המאמרים 

Scholar בו -WoS  .לצורך שיוך מספר הציטוטים למאמרים 

 

 בספרייה אוניברסיטאית   EBSCOשל  EDS: כלי הגילוי 3תרשים 

  –  Web of Science-ציטוט. כניסה לפריט נותנת קישור לפריט ב י בתוצאות החיפוש אין מדד

. לא כל המוסדות רוכשים את אותן  שייכת אליו  היהספריששל המוסד האקדמי    הבהתאם לגיש

 .חבילות המידע כלונדיר למצוא מוסד שרוכש את  , WoSכגון    ,ן הספקיםחבילות מידע מ
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 ים ימדדים ביבליומטרשאינו מקבל במוסד  Primo-: הצגת תוצאות ב4תרשים 

 

 הכוללות מדדי ציטוט WoS: תוצאות מתוך  5תרשים 

,  רבים הרבה יותר  לא כתחליף לניתוח עומק שיצריך נתונים כמובן  כתיעוד של חוויית משתמש, ו

על נסקרו לעיל  משקף את הביקורות ש  ושבחלק  ות החיפוש, שוניאשוני בתוצ על ה  לדווח  יתןנ

 ה טוממסודרים בסדר  (  5)תרשים  כוללים מדדי ציטוט  : המקורות ההמדדים הביבליומטריים

החדשים    םעל ידי חוקרים מרכזיים, והפריטיכאלה שנכתבו  ומרובות ציטוטים    רשומותלטובת  

  –יש להטיה זו משמעות עבור סוגי המחקר המקבלים חשיפה  .  פחותמרכזי  זוכים למקום    יותר

כגון כלכלה ומחקר ,  מענפי מדעי החברה המקבלים תיעוד ועיבוד ציטוטים נרחב יותר  מקורות
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והמונחים   המלל לחיפוש  –כלומר    .וחשיפה גבוהה יותר  יותר תוצאות  מקבלים  ,אקונומי-סוציו

בו גיל הרך, פערים בהישג" )  הכלולים  מוטות לטובת תחומים הניב תוצאות    (" יםהתערבות, 

)תרשימים    Primo-ו  EDSתוצאות בכלי  לעומת ה  ,על בסיס ביבליומטרימסוימים כאשר נבדק  

 .השילוב של תחומים מרובים כפי שמתבטא בפן הסמנטי של השאילתהכוללים  ,(4,5

 דיון 

אחר   מדע  תפיק  רלוונטיות  אחר  האם  ציבורי  שיח  עם  או  חיפוש  אינדיקטור מתוצאות 

 ביבליוגרפי של איכות?

רכי מעקב אחרי התקדמות ולצ  –ותיקים  וחדשים וה ה  –ים  יביבליומטרהמדדים  הצמה של  והע

המחקר   שרשרת  ותיעוד  לבקשורה  מחקרית  מחקר טבורה  ומימון  מחקרית  מדיניות    גיבוש 

,  אלטמטריים  –ביבליומטריקה חדשים  התפתחו מדדי  בשנים האחרונות  .  במוסדות האקדמיים

האינטרנט ברשת  המחקר  לעולם  מחוץ  מחקרי  אימפקט  כגון  ומדדים    ,שמודדים  חדשים 

Dimensions.aiחומת תשלום  , שאינם מוסתרים ב(Haustein et al., 2013) .   ההתפתחות

מתפתחים גם לכיוון של איסוף והצלבה לצורך דיוק  והם    ,את עוצמתם  תמשקפ  השל מדדים אל

 CRIS  (Current  מערכות  כגון  איסוף נתונים  טה שמייצר החוקר באמצעות כליאד -אשל מט

Research Information Systems).    נצברים אובייקטים מסוגים מגוונים  בכלי האיסוף האלו

( באמצעות הסטנדרט  ואחריםקורסים, מכשירים,    השתתפות בכנסים,  פעילויות,עוד יותר )כגון  

מחקר   תפוקות  למערכות   CERIF   (Common European Research  –האירופי 

Information Format) . 

ומאז עליית   –ידע המחקרי  הערכת מוקדי הלביותר  ים משמעותיים  י מדדים ביבליומטראם כך,  

ללא תיעוד שרשרת המוסכמה שהתבססה כעובדה  במרחב המחקרי  הפן הזה של חקר הידע,  

עם זאת אך    קידום ומימון,   תים ככלי להערכמרכזימדדים אלה    המחקר לא ניתן לערוב לנכונותו.

 . ידעניתוח איכות הלבלעדיים אינם 

לחוקרים אשר לא פרסמו בכתבי   מאפשר  נשען על רלוונטיות של מילות מפתחשכלי הגילוי  

ממלא את החסר עבור  בכך כלי כזה    .שיח המדעיולהשתתף בכנס  יהעת המובילים אפשרות לה

וצעיר אינטרדיסציפלינרי  )בשפות   מחקר  לטווח הכימות הביבליומטרי  כזה שנמצא מחוץ  או 

וכדומרובות הרוח  ממדעי  בדיסציפלינות  מחקרים    –  (מה,  מיוצגים  ופרסומים  היינו  שאינם 

ידי   על  ובמהירות  ביבליומטר במדויק  ה  ,יםימדדים  יפלינות  צדיסלטובת    יםמוט  מדדיםשכן 

רלוונטיות  .מחקרית  " בוגרות"  בסיס  על  שמאחזר  גילוי   חקרימ  הקשרלגישה    נותן  ,כלי 

אך    ,יאלטרנטיב שפיטים,  שאינם  מקצועיים  ומאמרים  ממשלתיים  דוחות  ידע  מכילים  כגון 

 . ראוי לציטוטמשמעותי ו
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  מדע אזרחימקורות ידע מדעי שאינו אקדמי מתפתחים בשנים האחרונות גם מתוך מסגרת של  

Civic Science  להעשיר  מדעית. מקור ידע זה צפוי  ה  פעילותלוקח חלק ב   הכללי  שבו הציבור

 11(. Gura, 2013)האקדמי  מדעהמסגרות ולהרחיב את 

 השתתפות הוגנת ביצור ידע מדעי 

סטון   כלי   ,(Stohn, 2015, p. 10)לדברי  בין    מטרת  לקשר  לספרייה  לאפשר  הוא  הגילוי 

המגוון ועושר הנתונים , כך שהזמין  המידעבין  ו  ,הםרכי המחקר שלו, מטרות וציםהמשתמש

היא    רלוונטיות  מבוססתמנקודת פתיחה שאיכות אחזור ה  . מטרות אלו יוצאות למשמעותיהופך  

המ שפיט  וכן    ,רכזיהכלי  )שפיט/לא  שפיטים  במקורות  בשימוש  הכרח  חיפושכ שאין    מסנן 

כאלה(.  אפשרי על    במקרים  עדיפות  יקבל  חדש  כמיושניםפני    חומר  שנתפסים  .  פרסומים 

  ציטוט   מאגראך ללא רכישת    , םירלוונטי  אם הם במקום גבוה בתוצאות    ו מאמרים שפיטים יופיע

מספר הציטוטים לא יופיע בתוצאות החיפוש ולמשתמש לא יהיה אינדיקטור של איכות הפריט  

 שאוחזר. 

מפקט ומרכזיות החומר המדעי כפי שהוא בא לביטוי בציטוטים,  יהאם יש חשיבות לאיכות, א

את   הצגנו  זה  במאמר  מידע?  לפי  אובד  בו  ש  תהליךהבאחזור  החומרים  מציאת  של  הפן 

בין השאר בשל הנטל הכלכלי על ספקי המידע ועומס המידע   מחקרית,-הקלאסית ההיררכיה  

תוצאות   לקבלחוקרים  לקוראים והניתן לסיווג ומיון. החלופות הצומחות בספריות מאפשרות ל

בדי המידע השונים באופן החופשי  וש ברושילג  שהיא פותחת  אפשרותבדווקא  ;  משמעותיות

בין הנווטת  מה  יהספרי,  ממוקדי המשקל המחקריים   ישירה לעומס החשיפה  עבור הקוראים 

 , לבין הצורך בידע. תעוקת המידעהאינפורמציה, 

כפי שהדגימה מגפת הקורונה, האנושות זקוקה למדע באיכות גבוהה, לפריצות דרך יוצאות  

אות שיובילו  ולחוקרים  בןדופן  בעת  .  בה  יידוע  לכלי  נזקק  רלוונטיות -ינהציבור  ובעלי  סמכא 

גבוהה, במיוחד לאור האופי הבעייתי של הדיון והצפת כלי התקשורת ברמות שונות של מידע. 

האגפים   משמעותיעולה  מכל  במידע  דוחק  מדדים    ,צורך  כיצד  סקרנו  במאמר  ונגיש.  אמין 

ומרכזיות מדעית במסגרת הספרייתית,  ביבליומטריים נדחקים מלשמש כאינדיקטור לאיכות 

 .טובהית משתמש  ילספק חוומיועדות בראש ובראשונה  טובת רלוונטיות של מילות חיפוש, של

דלדול האמון בבעלי המקצוע והתגדרות צרכני    –הפן השלילי של עידן המידע הנוכחי מוכר  

המידע במקורות מידע מבוצרים. מגדל השן של האוניברסיטה יחד עם מעבדות המחקר של  

ה העבר  מן  הגדולות  השני.  החברות  העבר  מן  גווניו  על  והציבור  באחד,  של הצורך  גישור 

 פתיחת הגשר בין מחפשי המידע ליוצריו. נחוצה  ואף מעבר לכך,    ,רלוונטיות המידע גדול מתמיד

 
   science-https://scistarter.org/citizen הראו לדוגמ 11

https://scistarter.org/citizen-science
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ניתן להמשיל את הפן של כלי האחזור על בסיס רלוונטיות כביטוי לדמוקרטיזציה של המדע  

הקיד של  המסורת  כמייצגת  הביבליומטריקה  הקלאסית.ואת  המדעית  חווי מה  ת  יהאם 

יעודדו   אלגוריתמים באחזור,  והמעורבות של  רלוונטיות,  בתוצאות  לביטוי  המשתמש שבאה 

 כיוונים חדשים במדע, יצירתיות ומצוינות? 

 ,האם הישענות על הסמכותיות המסורתית  –לחלופין יש לתת את הדעת על השיח הציבורי  

ידי הביבליומטריקה, היא המוצא היחיד מן המצב של דיוני סרק בין קבוצות    המתוחזקת על 

ב המחפשים  של  האוטונומיה  דווקא  שמא  או  לגישור?  ניתנות  בלתי  עמדות  מגרש  " בעלות 

ואף השפעתם על   ,ללא העדפה ביבליומטרית על פני רלוונטיות סמנטית  ,של תוצאות  " משוטח

 תייצר יותר אמון בידע המצטבר?היא ש  ,גופי הידע הזמינים

 ומחשבה להמשך  כוםסי

בורחס מצביע על האתגר העומד בפנינו בעידן המידע  (  1998)בורחס,    " ספרייה של בבל" ב

הנוכחי, עם הבדל מרכזי בין הסיפור לבין האפשרות העכשווית למימושו, שבסופו של חשבון  

ה מן  הלקחים  את  החיפוש.    ספרייהמעצים  המידע,  אחזור  יכולת  הוא  ההבדל  בבל.  של 

האפשרות למצוא כל רצף אותיות )או שילוב אחר באמצעים הולכים ומשתכללים( במהירות 

ספרנים  בסיפור. במקום    ספרייההאופי המאתגר של האת  גבוהה פותרת לכאורה את הבעיות ו

במנגנון אחזור המידע. יש    " רק" יש צורך    –ונוודים, תסכול מתמשך ובעיית המקוריות    מקומיים

כולה כספר בודד הנמצא בסופרפוזיציה קוונטית, או    ספרייהמבטאים גרסה זו בתיאור של הה

סיונות אלה ממחישים ידווקא נ  12." בענן"   במימוש דיגיטלי של המספר העצום של פרמוטציות

והיצירה לבודים זה  תהליך הכילוי    – את המסר העולה מן הסיפור של בורחס ובעידן הנוכחי  

 בזה.

בין מרושתים  ויחסים  ציטוטים  של  המטריקות  בלי  שפועלים  הנתונים  טקסטואליים,  - מסדי 

אותנו   לראות    –צעד אחורה  לכאורה  מחזירים  כדי  צורך לקחת צעד אחורה  יש  לעיתים  אך 

 . ולהעריך את הנוף

של   שהמרכזיות  בעוד  כי  עולה  זה  במאמר  שהובאה  הראשונית  הכלים מהסקירה 

רכי  ויפלינה, לצצרכי יעילות אחזור של פריטי מחקר מרכזיים, למיפוי דיסולצ  – ם  יהביבליומטרי

ומתעצמת, הם נדחקים מתוך תוצאות החיפוש בכלי הגילוי המרכזיים    תהולכ  – קידום ומימון  

 ת משתמש.  ילטובת רלוונטיות וחווי

ברצוננו לפתוח דיון ולעודד מחקר  ך  אלהשוות בין שני מנגנוני גילוי,  אין בכוונתנו  במאמר זה  

ים.  יעתידי בנוגע למשמעות של גילוי מבוסס רלוונטיות ללא שימוש באינדיקטורים ביבליומטר

 
בו ניתן לגלוש  ש ,( את האתר "הספרייה של בבל"Jonathan Basileהסטודנט לספרות ג'ונתן בסיל )הקים  2015בשנת  12

שמסוגלת לאכלס את כמות המידע   שרתיםבחוויה וירטואלית של הספרייה של בורחס. מובן שאין ברשותו של בסיל חוות 
האמיתית של הספרייה מן הסיפור, ומדובר בעצם במנוע פרמוטציות שמייצר לבקשת הגולש דגימות מן הספרייה. ראו  

https://libraryofbabel.info / 
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אפשר גילוי וקידום חוקרים שאינם במרכז תהאם שיטת אחזור זו תביא לפריצת חסמי ידע ו

 סלול אפיקי)"תקשורת מדעית"( תהעשייה המדעית? האם הדמוקרטיזציה של הידע וגיוון סוגיו  

 ?  יםידע חדש

 מקורות
)בורחס,   בתוך  (.1998ח"ל.  בבל.  של  המתפצלים  הספרייה  השבילים  ברונובסקי,    ' י)  גן 

 . 74-77עמ'  .הוצאת הקיבוץ המאוחדמתרגם(. 

(. חוק המצוינות הנדירה: הפריון המדעי של הזוכים בפרס  2018יאיר, ג’, גואטה, נ’, ודוידוביץ, נ’ )

 . 27-6, 25, סוגיות חברתיות בישראלישראל במדעי החיים ובמדעים המדויקים. 
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