Áhrif persónulegra og félagslegra þátta í samræðuhópum á netinu

Cryss Brunner hjá Háskólanum í Minnesota og hennar samstarsfólk hefur gert nokkrar mjög
áhugaverðar kannanir á áhrifum persónulegra og félagslegra þátta á samræður
samstarfshópa á netinu. Þau hafa m.a. látið þátttakendur í samræðuhópum leyna
upplýsingum um sig eða jafnvel gefa falskar upplýsingar. Niðurstöður þeirra sýna að
persónueinkenni og félagsleg staða hafa ekki síður áhrif á netsamræður en í hefðbundnum
samræðum jafnvel þegar ekki er vitað hverjir aðrir þátttakendur í samræðuhópunum eru. Þá
virðast þátttakendur búa sér til staðlaðar myndir af bæði persónu og félagslegri stöðu
annarra viðmælenda út frá málnotkun þeirra og samskiptaháttum. Þegar þátttakendur hafa
búið til staðlaða mynd af öðrum viðmælendum eru miklar líkur á að áhrif viðkomandi á þróun
samræðna verði svipuð og ætla mætti í hefðbundnum samræðum þar sem vitað er hverjir
viðmælendur eru. Þannig getur einstaklingur sem lætur yﬁrleitt lítið á sér bera í
hefðbundnum samræðum gengið í leiðtogahlutverk í viðræðum á netinu ef öðrum
viðmælendum ﬁnnst hann tjá sig eins og einhver sem er í æðri félagslegri stöðu, t.d. kennari,
yﬁrmaður eða sérfræðingur um umræðuefni, burtséð frá því hver raunveruleg staða hans er.
Hér segja Brunner og hennar samstarfsfólk stuttlega frá rannsóknum sínum:
Þessar rannsóknir hafa töluvert gildi fyrir alla þá sem vinna með samræðuhópum á netinu
hvort sem um ræðir nemendahópa, starfshópa eða annað. Í fyrsta lagi er gagnlegt að vita
hvaða þættir hafa áhrif á samræður innan samstarfshópa og hvernig þeir hafa áhrif til þess
að geta unnið markvisst að því að sem ﬂestir fá tækifæri til að tjá sig. Í öðru lagi -og það sem
Brunner og hennar samstarfsfólk hafa sérstakan áhuga á- benda þessar rannsóknir til þess að
hægt er að nota netsamræður til að herma eftir raunverulegum aðstæðum til að þjálfa
leiðtoga og stjórnunarhæfni.
Hægt er að nálgast fjölda greina sem Cryss Brunner hefur birt um þessar og aðrar rannsóknir
í gegnum landsaðgang að fræðiritum.
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