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Abstract
This research examines students' search strategies on the web for learning purposes. The main
purpose of this research is to identify the most preferred search strategy among students.
Another purpose is to check if there are differences between the students when they choose
their search strategy, based on their study field and their level of digital literacy. The student's
search strategies are classified into three categories: natural language (writing the search
string in speech language), keywords or simple terms, and Boolean operators (predefined
terms that highlight the search words and define the connection to the search string structure).
This research is quantitative in that it collects its data through a questionnaire. The
questionnaire checked what the students’ preferred search strategy was when searching for
information, in order to find the information they need on Google, and what their level of
digital literacy is. The research sample was 98 students form different study fields. The
research findings show that the most preferred search strategy is simple keywords and
phrases. When we examine the search strategy choice based on the student's study field, we
can see some differences. The students from science and technology field and humanity and
social sciences field preferred to use simple keywords and phrases. On the other hand,
students from art and design field did not prefer any search strategy. In addition, students
with a high-level of digital literacy preferred to use simple keywords and phrases in their
search query. The research shows that students preferred to use simple keywords and phrases
that have no significant change from the original search request, as found at the professional
literature. The students' search strategies match the architecture of the Google search engine,
which allows the user the ability to write in their own words exactly what it is they want to
find.
Keywords: search strategies, students, academic information, Google, search query.
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תקציר
מחקר זה עוסק באסטרטגיות חיפוש מידע ברשת לצורכי למידה בקרב סטודנטים .מטרת
המחקר היא לזהות מהי אסטרטגיית החיפוש המועדפת על הסטודנטים ,ולבדוק אם קיימים
הבדלים בין הסטודנטים בבחירת אסטרטגיית החיפוש בהתאם לתחום הלימודים שלהם ולרמת
האוריינות הדיגיטלית שלהם .אסטרטגיות החיפוש שהפעילו הסטודנטים סווגו לשלוש
קטגוריות :שפה טבעית )כתיבת המחרוזת בשפת הדיבור הרגילה( ,מילות מפתח או ביטויים
פשוטים ,ואופרטורים בוליאניים )ביטויים מוסכמים מראש המדגישים את מילות החיפוש
ומגדירים את הקשר שלהן למבנה מחרוזת החיפוש( .המחקר הוא מחקר כמותי שהמידע בו
נאסף באמצעות שאלון שבדק מהי אסטרטגיית החיפוש המועדפת עליהם כשהם מחפשים מידע
לימודי ב ,Google-ומהי רמת האוריינות הדיגיטלית שלהם .מדגם המחקר היה  98סטודנטים
מתחומי לימודים שונים .ממצאי המחקר מראים כי אסטרטגיית החיפוש המועדפת על
סטודנטים היא חיפוש של מונחים וביטויים פשוטים .בבחינה של בחירת אסטרטגיית החיפוש
לפי תחום הלימודים ניתן לראות כי סטודנטים במקצועות המדעיים והטכנולוגיים וסטודנטים
במדעי הרוח והחברה מעדיפים להשתמש בחיפוש של מונחים וביטויים פשוטים ,ואילו
לסטודנטים בתחומי האומנות והעיצוב אין העדפה ברורה לאסטרטגיה מסוימת .בנוסף ,נראה
כי סטודנטים בעלי אוריינות דיגיטלית גבוהה מעדיפים להשתמש במונחים וביטויים פשוטים
במחרוזות החיפוש שלהם .מהמחקר עולה כי בהתאם למה שנכתב בספרות המקצועית,
סטודנטים מעדיפים להשתמש במונחים וביטויים פשוטים שאינם שונים באופן מהותי באופן
כתיבתם מהמידע שאותו התבקשו למצוא .אסטרטגיות החיפוש של הסטודנטים תואמת גם
למבנה של  Googleכמנוע חיפוש המאפשר למשתמשים חופש לכתוב במילים שלהם מה בדיוק
הם רוצים למצוא.
מילות מפתח :אסטרטגיות חיפוש ,סטודנטים ,מידע אקדמי ,גוגל ,מחרוזות חיפוש.
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