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 ר לין פורת"ד

 ,ספרייתית-אחראית צוותי הערכה והשאלה בין

 ספריית אוניברסיטת חיפה
 



 
 ? למה להקשיב למשתמשים

 
 

 להבין את הצרכים המשתנים שלהם•

 לגלות קשיים וצרכים שאינם ממולאים•

 לקבל רעיונות לשיפור•

לגלות את השירותים והמשאבים שהם אינם •
 מודעים להם



  ?למה להקשיב

 

 

 לגלות ממה הם מרוצים•

 לזהות סיבות לאי שימוש או תת שימוש•

והשימוש  , מודעות, להגביר את שביעות הרצון•

 במשאבי ושירותי הספריה

 



 
  ?כיצד להקשיב

 
 ספרייתיים-ערוצים לא

  

 מדיה חברתית •

 

 טוקבקים+ בלוגים וכתבות בעיתונות •

 

 פורומים של סטודנטים•

 



 

 
 ערוצים ספרייתיים

 

 תיבות ,אט 'צ, ל"של פניות בדוא ניתוחי תוכן•

 החיפוש ומאגר השאלות נפוצות  

 1X1בדלפקי השירות וביעץ •

 טפסי משוב באתר•

•Transactional log analysis 

 





 

 נתוני שימוש של אתר הספריה בעזרת  • 

Google Analytics 





 

 

 
נתוני שימוש של מערכות הספריה  •

ומאגר    ,Aleph, Primo, MetaLib  SFX, TUT:כגון

 הפניות לדלפקי השירות

 

, ISOתקן  בעזרתהערכה שיטתית של ביצועים •
 KPIמבדקים ומדדים , סקרים

 





 חיפה' פעילויות הערכה בספרייה באוני

 Usability שמישות של האתר  מבדק 6/08

 In-Library Useסקר שימוש בספריה 7/08

 Wayfindingמבדק התמצאות 10/08

על   Focus Groupsקבוצות מיקוד1-6/09

 התנאים הפיזיים בספריה  

 ®LibQUALלאומי -שביעות רצון בין סקר5/09

 שמישות מבדק 9/09

 



ומערכת  החדש מבדק שמישות על האתר  1/10

  Primo חדאחיפוש

 Non-Usersמשתמשים -סקר הלא 5/10

אנחנו  -אתם בקשתם "פרסום מסמך  7/10

 "עושים

 קבוצות מיקוד על הפורטל הארגוני11/10 
CampusNet 

 "השאלות הנפוצות"ניתוח תוכן על מאגר 1/11 

 Outreachסיעורי מוחות על פעילויות  3/11



 ILU  #2 סקר שימוש בספריה 5/11

 משוב על ימי גיבוש 6/11
 לא נעשו מבדקים בגלל עבודות שיפוץ בספריה

אנחנו  -אתם בקשתם "פרסום מסמך  5/12

 "עושים

כתיבת ערכים בעברית ואנגלית   8/12

  Library Assessmentבויקיפדיה על 

 טפסי משוב באתר12/12

 KPIקביעת מדדי 1/13











 מקום אידיאלי ללימודים או למחקר•

 אתר ספריה המאפשר לי לאתר מידע בכוחות עצמי•

מהימנות בטיפול בבעיות שירות של משתמשי  •

 הספריה

המאפשרים לי למצוא דברים , כלים קלים לשימוש•

 בעצמי

 מתן תשומת לב אישית למשתמש•

 חלל ספרייה המעודד למידה•

 עובדי ספריה אדיבים באופן עקבי•

 - ®LibQUALשאלות מ 





 יישום התוצאות

התוצאות והמלצות מהסקרים פורסמו באתר •
ונשלחו כניוזלטר  FB, ובבלוג הספריה

 ל"בדוא

 

פעם בשנתיים אנחנו מכינים מסמך לקוראים  •

שלנו המרכז את תוצאות המבדקים ומפרט  

 את השינויים שהושמו בעקבותיהם
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2012" עושים  









 

 

















 

 


