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Abstract  
Facebook has a major impact on students' academic life and it is primarily an 
environment that encourages informal learning. The "Facebook Group" is 
one of the most popular functions that students tend to use. This study 
examines the activity patterns of students in a "Facebook group", in an 
attempt to understand the unique nature of the "group", and its contribution to 
traditional learning processes. This study was based on a qualitative analysis 
of 708 correspondences, posted in an “academic group”, attended by students 
from a medical discipline, in a leading academic institution. The findings 
indicate that the students' activities are academic in nature, compared to other 
studies that have found group behaviors to be of a more social nature. 
Furthermore, a large number of activity patterns, about 16 in number, which 
indicate that the group serves as a convenient platform to perform various 
academic activities such as sharing of materials, indirect communication with 
teaching staff and discussions. In addition, the group's community-like nature 
intensifies the traditional learning activities, and allows students to get 
immediate support from their peers without having to maintain close 
interpersonal relationships with them. The study provides initial directions 
for understanding the unique character of Facebook group among students. 

Keywords: learning in Facebook, collaborative learning, Facebook Groups, 
social networks. 

 תקציר
החיים צביעה על כך שלפייסבוק השפעה מרכזית על מהספרות התיאורטית 

האקדמיים של הסטודנטים ושהרשת החברתית מהווה בעיקר סביבה המעודדת 
לימודים בלתי פורמליים. פונקציית "הקבוצה" בפייסבוק מהווה את אחד 

סטודנטים נוהגים להשתמש בה לפעילויות ההמרכיבים הפופולריים ביותר ו
ת של לבחון את דפוסי הפעילו מטרת מחקר זה מגוונות הקשורות ללימודים.

קבוצת הפייסבוק", תוך ניסיון להבין את אופייה הייחודי ואת "סטודנטים ב
תרומתה של "הקבוצה" לתהליכי למידה מסורתיים יותר שנהוגים היום בקרב 

התכתבויות  708של  איכותני סטודנטים באקדמיה. מחקר זה התבסס על ניתוח
מוביל.  סטודנטים, בקבוצה אקדמית, ממקצועות הרפואה, ממוסד אקדמי

ממצאי המחקר העידו על כך שאופי הפעילות בקבוצה בפייסבוק הוא אקדמי 
האופי הינו חברתי. נמצאו עיקר לעומת מחקרים רבים שמצאו ש ,זאת .במהותו

שהעידו על כך שהקבוצה  ,במספר 16-כ ,גם מספר רב של דפוסי פעילות
 –ות כדוגמת בפייסבוק משמשת פלטפורמה נוחה לביצוע פעילויות אקדמיות שונ

mailto:nachmias@post.tau.ac.il
mailto:nachmias@post.tau.ac.il
mailto:anatco@post.tau.ac.il
mailto:anatco@post.tau.ac.il
mailto:eddiel@yvc.ac.il
mailto:eddiel@yvc.ac.il


רפי נחמיאס, ענת כהן, אדי לבנטמן 65ע  

שיתוף חומרים, תקשורת עקיפה עם מרצים, דיון, תיאום בין סטודנטים ועוד. 
עצימה את הסביב הקבוצה בפייסבוק  הכמו כן נמצא "שהקהילה" שנוצר

לסטודנטים לקבל תמיכה  אפשרההפעילויות הלימודיות המסורתיות והיא 
ם עם סטודנטים צורך בניהול יחסים בינאישיים קרובי ללאמידית ורחבה יותר 

הייחודי של  וצביונההמחקר מספק כיוונים ראשונים להבנת תפקידה  אחרים.
 הקבוצה בפייסבוק בקרב סטודנטים.

למידה בפייסבוק, למידה שיתופית, קבוצות בפייסבוק, רשתות  מילות מפתח:
 חברתיות.

 מבוא
 1,310,000,000-פייסבוק הינה הרשת החברתית הדומיננטית בעולם, עם יותר מ ,2014נכון לשנת 

מחקרים מצאו כי . )Facebook, 2014( דקות ביום 18משתמשים פעילים וזמן שימוש ממוצע של 
 ;Cheung, Chiu & Lee, 2011( מהסטודנטים באוניברסיטאות יש חשבונות פייסבוק 90%למעל 

Ellison, Steinfield & Lampe, 2007(. במקור פייסבוק לא תוכננה במטרה לענות לצרכים חינוכיים, 
שיתוף  ;הכוללים התקבצויות של משתמשים סביב נושאים מסוימים ,מאפייניה הייחודיים אולם
אשר החלו לראות בה סביבה לימודית  ,משכו את תשומת הלב של אנשי חינוך דיוניםו ;מידע

 .)Allen, 2012(פוטנציאלית 

 ושה שימושים עיקריים לפייסבוק כסביבה לימודית:של

סגל בתוך בין סטודנטים ואנשי  כלי יעיל ליצירת קשרים -פייסבוק כפלטפורמה תקשורתית .1
. לקשרים המשופרים ישנה השפעה חיובית על )Mazer, Murphy, & Simonds, 2007(קהילה ה

 ,Ross, Sisic, Simmering, & Orr(שיתוף פעולה במטלות רבות הסטודנטים בדיונים בכיתה ומעו
סטודנטים יכולים לעקוב בפייסבוק אחרי הודעות חשובות, שינויים בלוחות  ,. כמו כן)2009

 .)Mazman & Usluel, 2010(זמנים בלימודים, עדכונים ושיעורי בית 
מבחר של קבוצות וקהילות, נוצרת ל וניתן להצטרףמאחר  -פייסבוק ככלי ללמידה שיתופית .2

ת ללמידה שיתופית. סטודנטים יכולים להצטרף לקבוצות אקדמיות הקשורות למוסד ההזדמנו
שלהם, לכיתה או למקצוע ספציפי ולעסוק בפעילויות מסוג שיתוף רעיונות, דיונים, ביצוע 

 .)Maloney, 2007(עבודה משותפת על פרויקטים וכו' 
סטודנטים  .לחלוק משאבים תפייסבוק מאפשר בנוסף להחלפת רעיונות, – שיתוף משאבים .3

 & Mazman(יכולים לשתף חומרים כגון תמונות, וידאו קישורים לחומרים חיצוניים וקבצים 
Usluel, 2010(. 

 שימוש של סטודנטים בקבוצות בפייסבוק ככלי ללמידה שיתופית
הן זוהי אחת מהפונקציות הפופולריות ביותר בפייסבוק הן בקרב הקהל הרחב ו ),Groups(קבוצות 

בקרב סטודנטים באקדמיה וזאת מאחר והן מאפשרות תקשורת בין סטודנטים, למידה שיתופית 
הקבוצה מאפשרת לסטודנטים לחלוק משאבים בהקשרים של הקורס, שנמצא . ושיתוף משאבים

 ;Ooi & Loh, 2010(לדון על נושאים, לחלוק חוות דעת, לבקש הבהרות לנושאים שאינם ברורים 
Wang, Woo, Quek, Yang, & Liu, 2012(. 

-בדומה לקבוצות הפעילות  .1י סוגים בהקשרים של פעילות לימודית: נניתן לחלק את הקבוצות לש
LMS )Learning Management System(  ידי המרצה או על-הכוונה לקבוצות שנוצרו על –פורמליות-

. קבוצות המתהוות באופן "בלתי פורמלי" סביב 2 ;ידי מוסד הלימודים למטרות לימודיות ספציפיות
 ,התואר, החוג או מקצוע ספציפי. בקבוצות אלו נדיר למצוא נוכחות אקדמית "רשמית" של מרצה

 ידי סטודנטים.-ן נוצרות ומנוהלות בצורה מלאה עלאלה ה

לתי למידה ב בעיקרכלי שמעודד כפייסבוק את כמות המחקרים המציגים ניכרת עלייה בלאחרונה 
מצא שהקבוצה הבלתי פורמלית מעודדת תקשורת בין  )Selwyn )2009פורמלית בקרב הסטודנטים. 

מחזקת את הופעתן של התנהגויות כגון תמיכה הדדית. כמו כן נמצא שסטודנטים וסטודנטים 
 & Smith ,2007&Peterson( .Kabilan, Ahmad(לומדים הרבה מאינטראקציות עם סטודנטים אחרים 

Abidin )2010 ( ציינו ששימוש בפייסבוק ככלי לימודים פורמלי דורש מבנה ותוצאות לימודיות
ברורות. דבר שפוטנציאלית עלול לצמצם את הפן "החברתי" של פייסבוק ובכך ליצור לחץ בקרב 

להתפתח  עשוייםניתן להניח שבקבוצות המתהוות באופן בלתי פורמלי,  ,הסטודנטים. לעומת זאת
 להשפיע לטובה על הלמידה בכללותה.אשר יכולים  ,ודייםדפוסי שימוש ייח
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 מתודולוגיה

 רציונל ושאלות המחקר
מאפייניה לו ת הפייסבוקמתייחסים לדפוסי השימוש של סטודנטים בקבוצ מחקרים מעטים

בקבוצות משתמשים הייחודיים. מחקר זה הינו מחקר ראשוני שמטרתו להבין כיצד הסטודנטים 
שאלות מתייחס ללצרכי הפעילות האקדמית שלהם. המחקר  ןתומנצלים אולא פורמליות  פייסבוק
 הבאות:

 מהי אופייה של פעילות הסטודנטים בקבוצת הפייסבוק? .1
 מהם דפוסי הפעילות של סטודנטים בקבוצת הפייסבוק? .2
 מהי התרומה הייחודית של הקבוצה בפייסבוק לתהליכי הלמידה המסורתיים? .3

 אוכלוסיית המחקר ושדה המחקר
, , המלווה שיעורים פרונטלייםוסגורה בלתי פורמליתמחקר, נבחרה קבוצת פייסבוק הלצורך ביצוע 

של סטודנטים בתואר ראשון, ממקצועות הרפואה, הלומדים באחת מהאוניברסיטאות בישראל. 
 . סטודנטים חברים 93פייסבוק כללה קבוצת ה

 שיטת המחקר
תנית. בבסיס השיטה עומדת ההבנה שתפיסות נבחרה לצורך מחקר זה הינה איכוששיטת המחקר 

סובייקטיביות של נחקרים חשובות לא פחות מאובייקטיביות. ישנה חשיבות רבה למשמעויות 
ניתוח תפיסות אלו ניתן  באמצעותידי הנחקרים. -ויות המוענקות לדברים מסוימים עלוהפרשנ

קה של תופעות ובמידת הצורך להבנה עמו הגיעלואשר לרוב אינם גלויים לצופה  ,לזהות תהליכים
 החוקרים לא לקחו חלק בקבוצה אך קיבלו את אישורה לשלוף את הנתונים.. )2002צבר, (להסבירן 

 כלי המחקר
שנוצר במיוחד למטרת שליפת ההתכתבויות של  Scriptאיסוף המידע למחקר זה התבצע בעזרת 

הפלט של הסקריפט . שתתפים)(ללא פרטי זיהוי המ בתקופה של עד חצי שנה הסטודנטים בקבוצה
ג. תאריך ושעת  ;הכותב IDב.  ;פוסט -המורכב מהעמודות הבאות: א. סוג הפעילות LOGקובץ  והינ

ו. תוכן התגובות. למטרות המחקר הוחלט לנתח אך  ;ה. כמות הצפיות ;ד. תוכן ההתכתבות ;פרסום
 ורק את תוכן ההתכתבויות.

כלל הצבה של תווית , אשר )Conversation Analysis(ניתוח המידע התבצע בשיטה של ניתוח שיחה 
 התבסס על הרעיון הכללי המוצג בה.ב LOGאו קטגוריה לכל שורת 

 הליך המחקר
של  התכתבות המכסות תקופתרשומות,  708-כ הפלט שהתקבל עם הפעלת הסקריפט בקבוצה כלל

ון הוגדרה לכל רשומה תווית הכוללת את דפוס הפעולה העיקרי אשר בשלב הניתוח הראש חצי שנה.
קטגוריות של דפוסי  16ה של לאחר ביצוע המעבר הראשוני צומצמו התוויות לרשימזוהה בה. 

 בצי שחזורים למבחנים, ו. שיתוף שאלות וק2. שיתוף של סיכומים להרצאות ומבחנים, 1: פעולה
 . פעילות חברתית מחאתית, 5נושאי שינויים במערכת שעות, . עדכון ב4. תיאום קבוצות עבודה, 3
. ריכוז פניות 8. תיאום פעילות מסוג תרומה לקהילה, 7. תיאום אירועים חברתיים קבוצתיים, 6

דרך סטודנט (. העברת חומרי לימוד מהמרצה לסטודנטים 9, )דרך סטודנט מתווך(ושאלות למרצים 
שיחה (. שיחה חברתית 11, )דרך סטודנט מתווך(ממרצים . פרסום הנחיות ועדכונים 10, )מתווך

שיחות (. הומור 13. בקשות ואמירות כלליות, 12, )בעלת אופי חברתי שאיננו קשור בהכרח ללימודים
. דיון בנושא מושגים ושאלות על 15. דיון בנושא מבחנים, 14, )או אמירות בעלות אופי הומוריסטי

 ות.. דיון בנושא מטל16החומר הנלמד, 

קטגוריות  6-לקטגוריות) -(הפכו לתת קטגוריות דפוסי הפעולה 16בשלב הניתוח השני צומצמו 
. ארגון קבוצות עבודה ולוח זמנים אקדמי 2, )2-ו 1קטגוריות -תת(. שיתוף חומרי לימוד 1 ראשיות:

. ריכוז פעילות 4 )5,6,7תת קטגוריות (. תיאום פעילות קבוצתית חברתית 3, )4-ו 3תת קטגוריות (
קטגוריות  תת(. אינטראקציה חברתית שלא למטרות לימודים 5, )8,9,10תת קטגוריות (מול מרצים 

 ).14,15,16תת קטגוריות (. דיון אקדמי 6, )11,12,13
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 ממצאים
 ). 1) הינו לצורך פעילות אקדמית (איור 74.6%כי עיקר השימוש בקבוצת הפייסבוק (מצא, נמחקר זה ב

 

 חברתי בעלי אופיפעילות דפוסי אל מול  בעלי אופי אקדמיפעילות . דפוסי 1איור 

). סוג הפעולה הנפוץ ביותר נמצא שחזורים של 2(איור  קטגוריות משניות 16-בניתוח ראשוני זוהו כ
 ). מעטה היא הפעילות המזוהה14.42%) וסיכומי הרצאות וסיכומים למבחנים (27.4%מבחנים (

אירועים חברתיים), אולם אין להתעלם מאחוז לא מבוטל  1.57%שיחה חברתית;  4.28%כחברתית (
 ). 12.83%של פעילות מחאתית (

 

 קטגוריות משניות 16-דפוסי פעילות בקבוצה בחלוקה ל. 2איור 

מכלל השימושים  41.39%. )3קטגוריות ראשיות (איור  6-הקטגוריות המשניות צומצמו ל 16
. זהו דפוס השימוש הבולט ביותר והוא מעיד )3 איור(הינם למטרות שיתוף חומרי לימוד , הבקבוצ

 על כך שסטודנטים משתמשים בקבוצה בפייסבוק בעיקר כפלטפורמה לשיתוף חומרי לימוד.

 

סיכומי הרצאות וסיכומים  
למבחנים
14.42%

שחזורים של מבחנים
27.40%

תיאום קבוצות עבודה
3.71%

שינויים במערכת שעות
5.70%

פעילות מחאתית
12.83%

אירועים חברתיים
1.57%

תרומה לקהילה
0.28%

ריכוז פניות ושאלות למרצה
3.14%

העברת חומרי לימוד  
מהמרצה לסטודנטים

3.00%

הנחיות ועדכונים ממרצים
6.41%

מושגים ושאלות על החומר 
הנלמד
4.28%

דיון בנושא מטלות
1.86%

דיון בנושא מבחנים
4.42%

הומור
2.85%

שיחה חברתית
4.28%

בקשות ואמירות כלליות
3.85%



 קבוצת הפייסבוק הבלתי פורמלית" ותרומתה הייחודית של "הקבוצה" לתהליכי הלמידה המסורתיים"דפוסי פעילות של סטודנטים ב ע68

 
 דפוסים עיקריים 6-בחלוקה ל בקבוצה פעילותדפוסי . 3איור 

 שימוש בקבוצה לצורכי שיתוף חומרי לימוד 
). על כן, 3(איור  לצורכי שיתוף חומרי לימוד נעשה שימוש בקבוצהמירב הכי  עולההממצאים מן 

 פי קטגוריות משניות.-מציגה את מיון חומרי הלימוד על 1נבחנו סוגי החומרים ששותפו. טבלה 

 המשותפים ששותפופילוח לפי סוגי החומרים  – . שיתוף חומרי לימוד1טבלה 

 

 יאום פעילות קבוצתית חברתיתשימוש בקבוצה לצורכי ת
מסך דפוסי  14.53%-"תיאום פעילות קבוצתית חברתית" הינו הדפוס השני בגודלו ומהווה כ

ת יו). סטודנטים משתמשים בקבוצה ככלי שבעזרתו ניתן לתאם ולארגן פעילו3איור השימוש שזוהו (
 .)2(טבלה  ה לקהילהלימודים והן פעילות חברתית כללית כדוגמת תרומהשל  ת הן בהקשרוחברתי

 

שיתוף חומרי  
לימוד

41.39%

ארגון קבוצות  
עבודה ולוח  
זמנים אקדמי

10.31%

תיאום פעילות  
קבוצתית  
חברתית
14.53%

אינטראקציה  
חברתית שלא 
למטרות לימודים

10.88%

ריכוז פעילות מול  
מרצים

12.43%

דיון אקדמי
10.46%
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 פילוח לפי סוג הפעילות – תיאום פעילות קבוצתית חברתית .2טבלה 

 
 

 שימוש בקבוצה לצורכי ריכוז הפעילות מול מרצים
סטודנטים  ).3 איורהינם למטרות ריכוז הפעילות מול מרצים ( המכלל השימושים בקבוצ 12.43%

משתמשים בקבוצה לריכוז פניות ושאלות למרצים, העברת קבצים מהמרצה לתלמידים ישירות, 
התקשורת עם וקבלת עדכונים והנחיות ממרצים בהקשרים של מטלות והבהרות של החומר הנלמד. 

 ).3המרצים הינה בעזרת "סטודנט מתווך" (טבלה 
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 פילוח לפי סוג הפעילות – ל מרציםשימוש בקבוצה לצורכי ריכוז הפעילות מו .3טבלה 

 

 שימוש בקבוצה לצורכי אינטראקציה חברתית שלא למטרות לימודים
מכלל השימושים שזוהו  10.88%-כ ה" היוות"אינטראקציה חברתית שלא למטרות לימודים

. סטודנטים משתמשים בקבוצה לניהול שיחות שאינן בהכרח קשורות לחיים )3 (איור בקבוצה
 הצעות ודיון בנושאים שונים., שיחות הכוללות הומור, בקשות אשלהם, אלהאקדמיים 
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  –שימוש בקבוצה לצורכי אינטראקציה חברתית שלא למטרות לימודים  .4טבלה 
 סוג האינטראקציהפילוח 

  

 שימוש בקבוצה לצורכי דיון אקדמי
 נמצא שסטודנטים. )3 (איור בקבוצה שהתרחשומכלל הפעילויות  10.46%-כ הווה" אקדמי"דיון 

 .)5(טבלה  מושגים שנלמדו בכיתהלמבחנים ולעסוקים בדיונים בנושאים הקשורים למטלות, 

 פילוח לפי מהות הדיון –שימוש בקבוצה לצורכי דיון אקדמי  .5 טבלה

 

 שימוש בקבוצה לצורכי ארגון קבוצות עבודה ולוח זמנים אקדמי
מכלל הרשומות  10.31%-כ היווהפעילויות שמטרתן "ארגון קבוצות עבודה ולוח זמנים אקדמי", 

. נמצא שסטודנטים נוהגים להשתמש בקבוצה כפלטפורמה לארגון קבוצות עבודה )3 (איור בדקושנ
 ).6(טבלה  ע לשינויים במערכת השעות האקדמיתואף "כלוח עדכונים" בנוג
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 פילוח לפי סוג הפעילות – אקדמי זמנים ולוח עבודה קבוצות וןלארגשימוש בקבוצה  .6טבלה 

  

 דיון
 ,זאתמכלל הפעילויות בקבוצה הינן בעלות אופי אקדמי.  שחלק ניכרהמחקר הוא  ממצא עיקרי של
על כך שעיקר הפעילויות בפייסבוק הינן בעלות אופי  אשר העידו ,קודמיםמחקרים בניגוד לממצאי 

). אחד ההסברים Cheung, Chiu, & Lee, 2011 ; Ellison et al., 2007; Pempek et al., 2009חברתי (
"לממד התפיסתי" של סטודנטים את הקבוצה ככלי הקשור לפעילות  מתייחסלממצא זה, 

שכבר בשלב היווצרות הקבוצה סביב נושא או תחום "אקדמי" במהותו,  ייתכןהאקדמית שלהם. 
שמטרתו לקדם מטרות לימודיות ור בכלי בעל אופי אקדמי סטודנטים רבים מגבשים תפיסה, שמדוב

, הציגו טיעון דומה לפיו, אימוץ של טכנולוגיה חדשה וצורת Mazman & Usluel (2010)קונקרטיות. 
השימוש בה תלויים במטרת השימוש. אם סטודנט תופס שמטרתה של הקבוצה הינה אקדמית הוא 

 לתפיסה זו. ת והתנהגויות שתואמותיסגל לעצמו סט תפיסו

דפוסי שימוש שונים של סטודנטים בקבוצת הפייסבוק. אחד מדפוסי השימוש  16במחקר זה זוהו 
הבולטים שנמצאו כולל שימוש בקבוצה למטרות של "שיתוף חומרי לימוד". ממצא זה עומד בקנה 
אחד עם מחקרים קודמים שמצאו שסטודנטים משתמשים רבות בפייסבוק כלל ובקבוצה בפרט 

). היקף התופעה Mazman & Usluel, 2010;Pempek et al., 2009וף של חומרים אקדמיים (לשית
 מצביע על כך שסטודנטים מוצאים את "הקבוצה" כפלטפורמה נוחה לצרכים של שיתוף חומרים.

על כך שהקבוצה בפייסבוק משמשת כפלטפורמה  המעידים ,גם דפוסי שימוש ייחודים והומחקר זב
ו מתווכת בין הסטודנטים למרצים. דפוסי הפעילות שנמצאו בהקשר זה תקשורתית עקיפה א

-כוללים העברת "הנחיות ועדכונים" מהמרצים לשאר הקבוצה, "ריכוז פניות ושאלות למרצים" ו
 ידי סטודנטים-כל דפוסי הפעילות הללו מתווכים על ."העברת חומרי לימוד מהמרצה לסטודנטים"

ה. הטענה היא שהקבוצה משמשת ככלי תקשורתי עקיף בין מול המרצישירה להתקשורת  כשאין
מסיבות של כנראה המרצים לסטודנטים בכל הקשור לנושאים הנוגעים לרוב החברים בקבוצה וזאת 

 Moodleכגון  LMSרבות. מחקרים שבחנו את מערכות  LMSמגבלות טכנולוגיות של מערכות 
ת של המערכות הללו היא בתקשורת של הנפוצות כיום באקדמיה מצאו, שאחת מהמגבלות הגדולו

-Deng & Tavares, 2013; Meishar( סטודנטים בינם לבין עצמם ובתקשורת בין סטודנטים למרצים
Tal, Kurtz, & Pieterse,2012.( 

תהליכי הלמידה הינה בהעצמת התרומה הייחודית של הקבוצה בפייסבוק במבט ראשון נראה כי 
 ה הייחודית של הקבוצה תמונהתשתרומ במקרה זה ניתן לומר קיימים מחוצה לה.מתההמסורתיים 

מחקרים קודמים  .ובתופעה שנקראת "חוכמת ההמונים" תוכהבכוחה של "הקהילה" שנוצרת ב
שקהילת הלמידה מאפשרת לחברים בה לחקור ולבצע רפלקציה על רעיונות בסביבה שיתופית  מצאו

יש את הפוטנציאל להוות מקור תמיכה  כמו כן לקהילה. )Palloff & Pratt, 2007( תומכת
. במקרה שלנו, נראה שהקבוצה בפייסבוק מאפשרת )Bruckman, 2006(אינסטרומנטלית ורגשית 

 את תהליכי הלמידה המסורתיים. העציםלסטודנטים להשתמש בכוחה של הקהילה במטרה ל

אישית ברמות שונות לרוב, בפעילויות לימודיות בעלות אופי מסורתי, הסטודנטים זקוקים להכרות 
עם סטודנטים אחרים בכדי לקבל מהם עזרה. הקבוצה בפייסבוק לעומת זאת היא מנגנון המבוסס 

בכדי לקבל עזרה. כל סטודנט קרובים על הידע של הקהילה, אשר בה אין צורך ביחסים בינאישיים 
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ת "שחזורים יכול לפרסם שאלה והקהילה מספקת תשובות מרובות. ניקח כדוגמא את דפוס הפעילו
של מבחנים" שהוא הגדול ביותר מבין הדפוסים שנמצאו במחקר, זהו דפוס המבוסס כולו על 
היכולת לאסוף ולזכור כמה שיותר שאלות שסטודנטים נתקלו בהם במסגרת מבחן כלשהו. באופן 
המסורתי הדבר דורש תיאום קפדני בין מספר אנשים מצומצם, ומושפע רבות מיכולות הזיכרון 

דיבידואליות של כל אחד. לעומת זאת במצב של קהילה ניתן לפזר את האחריות בין אנשים האינ
רבים ושכל אחד יהיה אחראי על מספר מצומצם של שאלות שאותם הוא יעלה במידית לקבוצה, מה 

ממצא נוסף שמחזק את הטענה כולל  שבסופו של דבר יעלה את הסיכויים לשחזור מדויק יותר.
חוכמת (יון אקדמי". ממנו ניתן ללמוד שסטודנטים נעזרים בידע הקולקטיבי פעילויות מסוג "ד

של הקבוצה במטרה לענות על שאלות הקשורות למבחנים, למטלות ולמושגים שנלמדו  )ההמון
 .)Deng & Tavares )2013במסגרת הכיתתית. ממצא דומה הוצג במחקרם של 

ייסבוק במסגרת הפעילות האקדמית של מחקר זה מציג תמונה ייחודית על מקומה של קבוצת הפ
סטודנטים. כאשר ההפתעה הגדולה ביותר היא האופי האקדמי של הקבוצה שהתגלה במחקר, 

שהציגה את הפייסבוק ככלי בעל אופי חברתי. ניתן לומר שלקבוצה  ענפה לעומת ספרות מקצועית
הנפוצים בקרב  בפייסבוק פוטנציאל אדיר בלהעצים את דפוסי ותהליכי העבודה המסורתיים
מאחר ומחקר זה  סטודנטים וזאת תוך התבססות על כוחה של הקהילה שנוצרת בתוך קבוצות אלו.

ייתכן ואופי הקבוצה הושפע מאוד מאופי  ,היה מוגבל לקבוצת פייסבוק אחת ממקצוע רפואי
להמשיך ולבחון קבוצות פייסבוק נוספות מתחומים אקדמיים  מומלץהמקצוע והאנשים. על כן 

 ונים במטרה לקבל תמונה מלאה יותר.ש
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