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 מנהיגות ,של הטרוגניות תרבותית, גודל הקבוצהאינטראקציה ותוצאות 

 : מחקר אמפיריתומקוונות ומערכות למידה שיתופיו

כי מערכות מקוונות של למידה שיתופית מעלות באופן משמעותי את רמת  ,מחקרים מצביעים על כך

גיבוש עמדה. ללחשיבה וקות יותר זמן מעני ם וכןהשתתפותהתלמידים ואת רמת  ןהאינטראקציה בי

חלוקה שווה יותר מקלה על התהליך הלימודי וגורמת ל בצורה כתובה הדיונים קיימים העובדה כי כל

של עמדות, זוויות ראייה  מגוון רחב שלבהטרוגניות הקבוצה מאפשרת לכי  ,מחקרים מראיםשל מידע. 

הלמידה, להגביר את שעשוי להעשיר את  רקע התרבותי של המשתתפים, מהלקשורות וגישות ה

עם זאת, מאפיינים . (group-think) קבוצת חשיבה ד התופעה שלגולהוות מכשול כנ היצירתיות

חקר מ. על התקשורתבי וסגנון לימודי עלולים להקשות ניטי, כגון שפה, סגנון קוגתרבותיים מסוימים

מה כגון ר ,ל הטרוגניותלוואי שהצביע על תופעות  ניות מבחינת רקע תרבותישנעשה עם קבוצות הטרוג

 הדיונים. עם זאת לאורך כל ושמירה על שיח דומיננטידומיננטיות של בעלי סמכות  ,יםגבוהה של עימות

העלאת ת הלוואי השליליות של ההטרוגניות ותורמת לוכי הסביבה המקוונת מסייעת לריכוך תופע ,נטען

חברי הקבוצה ליטול חלק בדיון הענקת הזדמנויות נוספות ל הלמידה. הדבר מתאפשר בעקבות איכות

   ולתרום למהלכו.

 

שעלולים להכשיל את מימוש היתרונות שיש לקבוצות למידה הטרוגניות  ,מים המרכזייםאחד הגור

ה של שוני תרבותי תפיסקשור להלי אמוציונההוא הפן ולהעצים את התופעות השליליות הנלוות אליה, 

חברי  פעילה של כי השתתפות ,מחקרים מראים למידה. הבשלב ההתחלתי של  דבמיוח – בקבוצה

אינטראקציה התחלתית  .חברי קבוצה אחרים מולדימוי עצמי דה תלויה במידה ניכרת ביהקבוצה בלמ

, מה שעלול לגרום ליצירת ודאות-ואי בתחושות של חרדה, לעתים קרובותמלווה, בקבוצה הטרוגנית 

 ,מעמד נחותמדיכוי או שסובל מ ,ייכות למיעוט תרבותיתהשמעבר לכך, יחסים. מיקה שלילית בדינ

בשביעות הרצון  בביצוע וגם ולפגוע גם מעטה לדיוןתרומה לונמוכה עלולה לגרום להשתתפות 

 מהלמידה.

 

מחקרים קודמים בדבר השפעת גודל הקבוצה על הלמידה בקבוצה שיתופית מקוונת לא הביאו 

על  לשמורקשה  ,אנשים בת שניים עד שלושה ,מקוונתקבוצת למידה ב. משמעיות-לתוצאות חד

ה לתופעות כמו בטלה חברתית הרחבת הקבוצה מביא הווה יתרון חשוב בלמידה מקוונת.המ ,אנונימיות

 הם שביעות הרצון שלהתיאום הקיים בין חברי הקבוצה ותיאום. בקושי בלוגיסטיקה וו

מהתהליכים הלימודיים מושפעים ממנהיגי הקבוצות. איכות הלמידה בקבוצת מקוונות קשורה באופן 

ישיר לרמת התיאום בין חברי הקבוצה וזו תלויה במידה ניכרת במנהיגות. תפקיד המנהיג הוא לשמור 

ברי על התמקדות ביעדים של קבוצת הלמידה ולדאוג למתן הזדמנויות שוות של השתתפות בדיון לכל ח

 הקבוצה.  
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מנהיגים מקרב  להןיש ל למידה שיתופית בקבוצות מקוונות שבחן את התהליכים ש המחקר המתואר

 חברי הקבוצה. 

 מנהיגותגורם הת ההטרוגניות התרבותית, גודל הקבוצה ותפיסכי  ,הייתה החוקרים לש הנחת העבודה

  היו: רצון של חבריה. הנחות החוקריםהיעו על ביצוע הקבוצה ועל מידת שביעות שפי

יש ם תהיה שלילית פחות בקבוצות שת ההטרוגניות התרבותית על ביצוע הלומדיסא. השפעה של תפי1

 ,הלמידהכי מנהיג של קבוצת  ,התפיסהנובעת מ לא מנהיגות. הנחה זומנהיגות מאשר בקבוצות ל להן

יאפשר לחברי הקבוצה השייכים לתרבויות המיעוט  ,לוקח אחריות על מיקוד הקבוצה בביצוע המטלהה

 .לקבל הזדמנויות שוות להשתתפות וידאג לכך שקולם יישמע

 הקטנ הות בקבוצת הטרוגניות תרבותית על ביצוע הלומדים תהיה שלילית פחסב. השפעה של תפי1

לעומת התופעה של את רמת ההשתתפות בקבוצות קטנות בעקבות העל ,זאת. הגדול הקבוצאשר במ

 את ההנחה הבאה: דולות. הבדל זה מאפשר לנסחבטלה חברתית בקבוצות ג

 שפעת המנהיגות על ביצוע הלומדים תהיה חיובית יותר בקבוצות גדולות מאשר בקבוצות קטנות.  הג. 1

 

מתהליך הלמידה תהיה שלילית פחות בקבוצות ון הלומדים צא. השפעת המנהיגות על שביעות ר2

 כי הם מקבלים ,להרגיש הלחברי הקבוצ מנהיגות גורםניות מאשר בקבוצות הומוגניות. חוסר וגהטר

עם דרך כלל שלילית. ות על שביעות הרצון מהתהליך בגיהלכן, השפעת המנ .אפשרויות למעורבותפחות 

ום לחברי לגר ודאות. מנהיגות המשכילה-רדה ואירוגנית גורמת לתחושות חת הקבוצה כהטזאת, תפיס

עשויה עיל ימוטיבציה שתוביל לשיח שיתוף פעולה וליצור להיות פתוחים להקבוצה לכבד זה את זה, 

 .רצוןהעות י, מה שגורם לעלייה בשבודאות-להפיג תחושות של חרדה ואי

לומדים תהיה שלילית פחות בקבוצה הומוגנית מאשר ב.השפעת הרחבת הקבוצה על שביעות רצון ה2

קבוצות -שתתפות ולעתים קרובות מביא ליצירת תתהגודל הקבוצה מקשה על ההטרוגנית. בקבוצה 

 אוטונומיות. הטרוגניות הקבוצה הגדולה מאיצה את התהליכים האלה.

לות מאשר בקבוצות וג. השפעת המנהיגות על שביעות רצון הלומדים תהיה פחות שלילית בקבוצות גד2

על מחויבות קבוצות גדולות קשה יותר לשמור על ההזדהות הרגשית ובכי  ,נובעת מכך קטנות. הנחה זו

קבוצות -תת ן שלהדבר קשור גם למניעת יצירת .חיוני במיוחד ולכן תפקיד המנהיג הפרט כלפי הקבוצה

 .בתוך הקבוצה ליכולת לנהל באופן אפקטיבי את העימותיםו

 

קבוצות גדולות אות בסינגפור )אוניברסיטאחת הנטים לתואר ראשון בדבקרב סטו רךעהמחקר נ

  .(תלמידים, בהתאם כקבוצות בנות שבעה ושלושהלצורך המחקר וקטנות הוגדרו 

 :התקבלו שני ממצאים עיקריים בעקבות המחקר

השפעת כי  ,להדגישחשוב ביצוע. המנהיגות על להטרוגניות בין שילוב  של יתקיימת השפעה משמעות -

 להןיש שמנהיגות: קבוצות הטרוגניות  להןיש שלמידה ההטרוגניות על הביצוע קיימת רק בקבוצות 

מראות ביצוע טוב יותר מאשר קבוצות הומוגניות. ממצא זה הופך את היחס השלילי שקיומו מנהיגות 

 .במהלך המחקר ג לא אוששו1-ב ו1 ליחס חיובי. היפותזות 1תזה אוהונח בהיפ

 נם של חברי הקבוצה.מנהיגות בשילוב הטרוגניות משפיעה באופן משמעותי על שביעות רצו -

 ב לא אושרה.2ג אושרו; אך היפותזה 2-א ו2היפותזות 

 

 

 ה על הביצועת הלמידקבוצבת הטרוגניות יסשלילית של תפהשפעה  כי קיימת ,הציעהר קמחהנחת ה

להטרוגניות  תמנהיגות מאפשרכי נוכחות  ,אואך התוצאות הר, שיתופיתות למידה מקוונת במערכ
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. למרות כל המכשולים שעלולים להתלוות להטרוגניות התרבותית של קבוצת להיות גורם חיובי בלמידה

קבוצה וצאות טובות יותר מאשר הת ההשיג ,מנהיגות , שהייתה להטרוגניתהקבוצה הההלמידה, 

 ההומוגנית. 

 :לכךעיקריים גורמים ניתן להצביע על שני 

גורם לדיונים להיות עשירים יותר  ,שנתמך על ידי המנהיגות ,הקבוצה לההרכב ההטרוגני שא. 

 .ומדויקים יותר

שליליות של שייכות למיעוט ההשלכות את הומסייעת לנטרל שווה עודדת השתתפות ממנהיגות ב. 

 .תרבותי

 

ההטרוגניות ליתרון וגם משום מנהיגות חשובה במיוחד בקבוצות הטרוגניות גם משום שהיא הופכת את 

בקבוצות  ,לעיל ןות רצון מתהליך הלמידה. כפי שצוישביע הרגיששהיא מסייעת לחברי הקבוצה ל

לעומת זאת, בקבוצות ההטרוגניות  הרצון היא שלילית.ההומוגניות השפעת המנהיגות על שביעות 

ואת אי חרדות רמת האת  המפחית ,הערכה הדדיתמקפידה על שוויון בהשתתפות והמאפשרת  ,ותמנהיג

 .נםמעלה את שביעות רצומשום כך גם ו לומדיםההוודאות של 

 

 

 

 


