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 ריקי גרינברג  



 מטרת המחקר

היכן נמצאים משתמשי 

הספרייה בחפשם אחר  

 .חומרים אקדמיים



 ?האם בספרייה

 ?האם במנועי חיפוש בגוגל

 האם במקורות אחרים
 

 מהו מקור המידע 
?בו מחפשים  



המחקר בוצע בספריית  

 אוניברסיטת חיפה

 לאורך שלוש וחצי שנים

 (יוני) 2014 – 2011



 ממספר מערכות נתוניםנדגמו 

בקשות לטקסט מלא שהתקבלו במערכת  , שתיעדה מדי חודש שאילתא

Lה i n k  r e s o l v e r   (S F X )מכלי הגילוי, של הספרייה  

 .  סקולרגוגל  ומשל הספרייה 

הספרייהעל השימוש במנויי , של המוציאים לאורחות "דו C O U N T 

כפי שנאספו  , נתוני כניסות לאתר הבית של הספרייה ולתיבת החיפוש בו

Gבאמצעות  o o g l e  A n a l y t i c s 

 



נשאיר , בכל מקום שנבקר

 עקבות דיגיטליים



העקבות הללו יכולים להיות כלי  

רב עוצמה לבדיקת התנהגות  

 גולשים ומשתמשים במערכות



משתמשי הספרייה האקדמית מייצרים  

ם" י י ל ט י ג י ד ת  ו ב ק  "  ע

 . חיפוש או גישה למידעבכל 

 

 נמצאים בכל אחת הנתונים 

ת  ו כ ר ע מ המ י י ר פ ס    ה

ומעקב שלהם מאפשר לספרייה לדעת  וניתוח 

 .היכן מחפשים המשתמשים את המידע



 בקשה לטקסט מלא במערכת החיפוש בספרייה



 לחיצה תביא לטקסט המלא





הבקשות לטקסט  מספר  - הנתונים מניתוח 

  Link resolverהמלא באמצעות  מערכת ה 

רבות ב  , הגילוי של הספרייהשמגיעים מכלי 

ממספר הבקשות המגיעות מסביבת    95%

.Google Scholar  



 לחיצה תביא לטקסט המלא



כדי  Link resolver המשתמשים בכלי  ה , כלומר

משתמשים יותר בכלי החיפוש  , להגיע לטקסט מלא

 . Google Scholarשל הספרייה לעומת 
 

מאפשר כניסה   Google Scholar חשוב להזכיר ש

 !!!!!!.גם דרך הכותר של הפריט  –מלא לטקסט 
 



 Countפרוטוקול    

 לים"בשלב הזה בדקנו את נתוני המו

 , כמה השתמשו במנויי הספרייה

 כמה בקשות לטקסט מלא נרשמו אצלם



על פי נתוני  לטקסט מלא בקשות 

יותר    3.15הם פילים  "המו

 . SFXהבמערכת מהבקשות שנרשמו  

 רוב המשתמשים מגיעים לטקסט המלא ... כלומר

 ולא מתוך הספרייה ממקום אחר 



,  מאפשר למשתמשי הספרייה

 –שימוש במנויי הספרייה 

 באמצעות הממשק שלו



מכאן מסיק המחקר שרוב המשתמשים נוטים •

לגשת לטקסט המלא של מקורות המידע  

ולעשות                       באמצעות , שלהם

שימוש בקישור הישיר למנויי הספרייה  

ולא באמצעות  ( באמצעות הכותר של הפריט)

 הקישור למנויי הספרייה באמצעות ה  

Link Resolver  שהיא מערכת ה-  



בניתוח מפורט יותר נראה שמספר הבקשות לטקסט מלא  

באמצעות כלי הגילוי של הספרייה עולה בהתמדה  

לעומת  ,  94%ב נראה שהשימוש עלה  2014ומנתוני 

עוד עולה מהנתונים ירידה במספר  . 2011נתוני 

 .  הסימסטרהבקשות מהלך חופשת הקיץ ובחופשת 



לכך סיפק המחקר מספר  ??? למה

 סיבות
 את כלי הגילוי של הספרייה –יתר הכרות של המשתמשים •

, משתמשים חדשים שהתרגלו לעבוד עם הנוחות של כלי הגילוי•

 מעדיפים להישאר בסביבת הספרייה ולהשתמש בו

יתר יעילות וטיוב של כלי הגילוי מביא ליותר שביעות רצון ויותר •

 .שימוש



המחקר אף בדק את נתוני השימוש באתר הספרייה  

באמצעות  , במרכזוהממוקמת ובתיבת החיפוש 

Google Analytics , לאורך שלוש וחצי שנים בהן

 .  התנהל המחקר



Website Metrix 





   מהמשתמשיםכלומר מחצית 

 באתר מחפשים דרכו

מהנתונים עולה שלאתר הספרייה נכנסים  

לעומת , (81,812)בממוצע פי שניים פעמים 

ממוצע הכניסות לתיבת החיפוש של כלי הגילוי  

(40,062 .) 





שזה אומר למעשה זמן חיפוש  

 שש דקותממוצע אורך כ 

 זמן שהייה ממוצע של השימוש  

 החיפוש גדול פי שניים  בתיבת 

 של אתר הבית מזה 

 (.שש דקות לעומת שלוש דקות)
 



 ??  מה לא נבדק
 ...מי משתמש במה, מיהם המשתמשים•

 היכן הם מחפשים•

מדוע הם בוחרים לחפש במנוע חיפוש ולא  •

 במשאבי הספרייה



 לסיכום

העקבות הדיגיטליים של 

משתמשי הספרייה קבעו שאל 

המאמרים באנגלית המלאים  

 Google Scholarמגיעים מ 



  Google Scholarהאפשרות של .. אבל

לעשות שימוש במנויי הספרייה מאפשרת 

לספרייה להישאר כמתווכת בין המידע  

 ללקוח

רבות בכלי הגילוי שלההספרייה משקיעה   

הם אינם מהווים תחליף , אולם נכון להיום  

 לממשק המוכר והפשוט של מנוע החיפוש 



Log Analysis of Israeli Academic Users’ 

information Retrieval Behavior. College and 

research libraries (submitted). 

 

נוספים במאמרפרטים   


