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Abstract
The article describes and analyzes various models of inter-cultural online learning and
discusses their effect on reduction of social gaps and discriminatory attitudes as well as
decrease of digital, educational, and economical gaps among participants. The article
analyzes four such models: TEC center (Israel); Dissolving Boundaries (Ireland); and Soyia
Connect Program.
Reviewing the research referring to these models points to positive change in the attitudes
of participants in these programs towards their peers from hostile or different culture.
However, their contribution to inter-group anxiety, prejudice and trust in the long-term is less
clear. This is due to the limitations of the research on these models. These limitations refer
to the research longevity, to the question of whether participants represent the general public
and to their tendency to reply sincere answers to the research questions given the subject
queried.
Aside these difficulties, the article points to the solid support of the contribution of these
online learning programs in improving the communication and social skills of their
participants. More research is needed, however, to examine in more depth the contribution
of these programs to the social sphere in which they operate.
Keywords: online collaboration, digital gap; multi-cultural society, intercultural learning,
ICT and education.

תקציר
 לבחון,תרבותית-מאמר זה מבקש לתאר מודלים שונים ותוכניות של למידה מקוונת בסביבה בין
 להפחתת תפיסות מפלות,אותם ולדון בתרומותיהם ובמועילותם לצמצום פערים חברתיים
 הסקירה מתארת שלושה. פערים כלכליים ועוד, פערים חינוכיים,ולהקטנת פערים דיגיטליים
Dissolving) ( מישראל; תוכנית שוברים גבולותTEC)  מודל מרכז טק:מודלים ותוכניות
. ומנתחת אותםSolyia מדינתי-( מאירלנד; ומודל ביןBoundaries
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס-ספר הכנס הארבעה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( ש' אתגר )עורכים, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי, א' בלאו,אלקלעי-י' עשת
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האם שימוש בטכנולוגיה תורם להפחתת דעות קדומות ולקידום תקשורת בין-אישית? )מאמר קצר(

סקירת המודלים והתוכניות והמחקר שנעשה עליהם מצביעים על שינוי בעמדות משתתפי
התוכניות ובתפיסותיהם כלפי עמיתים מאוכלוסייה עוינת או אחרת .לעומת זאת ,תרומתן
ארוכת הטווח של תוכניות מקוונות להפחתת החרדות בין הקבוצות ,לצמצום ההטיה של חברי
הקבוצות ,להגברת האמון בין הקבוצות ולהפחתת דעות קדומות אינה מובהקת מספיק .הטעם
העיקרי להיעדר השפעה ארוכת טווח מובהקת הוא מגבלות המחקר הקיים על תוכניות אלה.
מרבית המחקר בתחום מתבצע סמוך להשתתפות בתוכניות ואינו כולל מחקר אורך ,אינו עוסק
בשאלת ייצוגיותם של משתתפי המחקר או בכנות המענה הניתן על ידם ,בהינתן אופי השאלות
הנחקרות.
לצד מגבלות אלה ,המאמר מעלה כי תרומת התכניות השונות לפיתוח ולקידום מיומנויות
חברתיות ,מיומנויות תקשורת ומאפייני אזרחות גלובלית רחבה של משתתפיהן מקבלת עיגון
ותמיכה בספרות .עם זאת ,נדרש מחקר נוסף ומתמשך כדי להעמיק בשאלת תרומתן האפשרית
של תוכניות אלה גם במישור החברתי וגם בהיבטים נוספים אחרים שבהם הן פועלות.
מילות מפתח :למידה שיתופית מקוונת ,רב תרבותיות ,למידה בין-תרבותית ,פער דיגיטלי ,דעות
קדומות.

סקירת ספרות
בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש במיזמים מקוונים המציעים למידה שיתופית בסביבה רב-תרבותית ואף
בין תרבויות עוינות תוך הנחה שקשרים ומגעים מסוגים שונים בין תלמידים מתרבויות עוינות עשויים להביא
לתוצרי למידה וגם להפחתת דעות קדומות (Cameron and Rutland, 2006; Cameron, Rutland, and Brown,
Walther, Hoter, Ganayem, and White and Abu-Rayya, 2012; Gómez, Tropp, and Fernández, 2011; 2007
 1 .(Shonfeld, 2014הנחה זו נתמכת על ידי "היפותזת המגע" ועל ידי תנועת יחסי האנוש ) Human Relations
 (Movementשלפיהן בתנאים נכונים המגע והקשר בין קבוצות והחיבור של הפרט לקבוצה שבה חברים פרטים
שונים ממנו מגדיל את הידע ה"חוץ-קבוצתי" ואת הידע בנושאים המשותפים לבני אנוש באמצעותם אפשר
לקדם רגשות חיוביים בין חברי הקבוצה ,להרחיב את נקודות המבט אשר לסוגיות הנדונות בקבוצה ,להפחית
חרדות בין הקבוצות ולטשטש הטיות )Allport, 1954; Stephan and Stephan, 1984; Pettigrew, 1998; Pettigrew
.(and Tropp, 2000
דוגמא למיזמים אלה הן תוכניות מרכז טק )Technology, Education and Cultural Diversity – TEC
הקיימות מאז  2005ומופעלות במכללות להכשרת מורים ובבתי הספר .תוכניות אלה נועדו לגשר על פערים
תרבותיים ולהפחית דעות קדומות בין ערבים ויהודים ובין דתיים וחילוניים בישראל .הלמידה נעשית תוך
שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו בלוגים ,ויקי ,רשתות חברתיות ,עולמות וירטואליים ועוד ) 2מכון מופ"ת,
 ;2016קריץ ,שינפלד ונגר .(2017 ,מחקרי הערכה של התוכנית מצאו שחשיפה הדדית לתרבויות השונות העלתה
את האמפתיה שבין משתתפי התוכנית ,אפשרה למשתתפים להרגיש מאוימים פחות ,העניקה להם מעמד שווה
והביאה ל"נרמול" היחסים ולשינוי במשקל שניתן ל"אחר" ) ;Hoter, Shonfeld, and Ganayim, 2009שינפלד,
גנאים ,חוטר ווולטר.(2015 ,

שיטת המחקר
המאמר מבוסס על סקירת ספרות המבקשת לתאר תוכניות מודלים שונים של למידה מקוונת בסביבה בין-
תרבותית ,לבחון אותם ולדון בתרומותיהם החברתיות )שפרלינג .(2017 ,המאמר מנתח שני מודלים ותוכניות
השוואתיים :תוכנית שוברים גבולות ) (Dissolving Boundariesמאירלנד ומודל בין-מדינתי – .Solyia

 1במאמר זה יעשה שימוש רב במונח "דעות קדומות" .משמעו של מונח זה היא יחס לא אוהד כלפי קבוצה כמכלול או
כלפי אדם בהיותו חבר באותה קבוצה ).(White and Abu-Rayya, 2012
 2הלמידה נעשית באופן א-סינכרוני באמצעות מערכת לניהול למידה ) ,(LMSובאופן סינכרוני באמצעות מערכות
סינכרוניות כמו בלקבורד או יוניקו ובמפגשים בעולמות וירטואליים )קריץ ,שינפלד ונגר.(2017 ,

דניאל שפרלינג ,ליאת יוספסברג בן-יהושע
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ממצאים
תוכנית שוברים גבולות ,אירלנד )(Dissolving Boundaries, Ireland
תוכנית שוברים גבולות הייתה מבין התוכניות הראשונות בעולם שבה עסקו בקשר בין תרבויות שונות
באמצעות למידה מקוונת משותפת .מאז הקמתה בשנת  1999השתתפו בתוכנית יותר מ 200-בתי ספר ,כ2600-
מאות מורים ו 50,000-תלמידים ).(Dissolving Boundaries, 2017
לתוכנית  3מטרות :מטרה תרבותית לפתח קשרים "מעבר לגבול" המקדמים מודעות תרבותית; מטרה
חינוכית לקדם חוויות למידה שיתופית משמעותיות עבור משתתפיה; ומטרה טכנולוגית לשלב במידה רבה
טכנולוגיות תקשורת ומידע לתוך תוכנית הלימודים )Austin, Smyth, Rickard, Quirk-Bolt, and Metcalfe,
.(2010
העיקרון המנחה במיזמי העבודה המשותפת של המשתתפים בתוכנית הוא שתהיה הסכמה משותפת אשר
לתוצרי המיזם למשל מצגת או אתר משותף .חברי הקבוצה שיתפו פעולה סביב מטרה משותפת שפותחה לרוב
בדף ויקי ) (WIKIעל גבי מודל ) .(Moodleבתי ספר שהשתתפו בתוכנית קיבלו ציוד ,סיוע כספי ,הכשרת מורים
בתחום טכנולוגיות מידע ותמיכה יום-יומית לטובת תפעול המיזמיםAustin, 2006; Dissolving Boundaries,) .
.(2017
מראיונות עם תלמידים ועם מורים עלה שהתוכנית השפיעה במידה רבה מאוד על היחסים שבין צפון אירלנד
לדרומה ועל פיתוח רגישות ויחס אנושי כלפי האחר ) (Austin, 2006והביאה גידול בתחושת הדומות שבין חברי
הקבוצות השונות וביצירת חברויות ) .(Hasler and Amichai-Hamburger, 2013השתתפות בתוכנית חזקה את
יכולת ההכלה החברתית ) ,(White, Harvey and Abu-Rayya, 2015תרמה לתקשורת הבין-אישית ולידע
התלמידים על ה"אחר" ועודדה אותם להאמין ביכולתם ללמוד מ"האחר" באמצעות עבודה משותפת ,גם שנה
לאחר סיום המיזם )Abbott, Austin, Mulkeen, and Metcalfe, ;Rickard, Grace, Austin, and Smyth, 2014
.(2004
רוב המורים שהובילו מיזמים בתוכנית ,ראו בלמידה השיתופית פעילות היוצרת חברויות ומשפרת
מיומנויות חברתיות של המשתתפים .התוכנית העניקה למשתתפים בעלות על תוצרי העבודה שלהם וגם יצרה
תהליך של למידה עמוקה .הם ראו בתוכנית כלי לפיתוח המקצועי שלהם .המורים האמינו שהתוכנית שיפרה
את המיומנויות והאוריינות הדיגיטליות של משתתפיה ,את מיומנויות התקשורת ואת התקשורת שבין
משתתפי צפון אירלנד למשתתפי דרום המדינה ).(Austin, Smyth, Rickard, Quirk-Bolt, and Metcalfe, 2010
Soliya Connect Program
מטרת התוכנית לייצר סביבה לימודית דיגיטלית בין-לאומית להכרת האחר ולהבנתו )2017a

3 .(Soliya,

התוכנית נוסדה בשנת  2003כמענה לאירועי  ,11/9וכיום היא מקשרת בין יותר מ 100-אוניברסיטאות ו30-
מדינות 4 .התפיסה המנחה של התוכנית היא שאזרחות גלובלית מעוררת מודעות לתלות הדדית ולאחריות של
פרטים ומערכות באמצעות תקשורת בין-תרבותית משופרת; מפגשים מכילים בתוך תרבויות; מודעות
תרבותית גדולה יותר; הגשמה של שותפות גורל וצורך במציאת פתרונות משותפים שיועילו לכול )Roberts,
.(Welch, and Al-Khanji, 2013
ב Soliya-ארבע תוכניות עיקריות ,Connect Program :מעודדת דיון בזמן אמת באמצעות טכנולוגיה ברשת.
מטרתה ליצור הבנה עמוקה של תפיסות האחר בנושאים חשובים מבחינה חברתית-פוליטית );(Solyia, 2017c
תוכנית להכשרת מנחים לתוכנית  Connectמקרב בעלי מקצועות שונים ,בוגרי תוכנית  Connectובוגרי תארים
אקדמיים; "תוכנית מעורבות" ) (Engagement Programsשבה מעניקים תמיכה לבוגרי תוכנית Connect
ולמנחיה; תוכנית "פתרון מותאם אישית" ) (custom solutionsהחותרת ליצירת שיתוף פעולה בין תוכנית-העל
 Solyiaובין חברות וארגונים שונים.
נמצא ,ששיעור הסטודנטים האמריקאים ותושבי המזרח התיכון שציינו כי יש להם משותף עם חבריהם
לקבוצה עלה )מ 49%-ל .(69%-בנוסף ,כ 84%-מהמרצים שהסטודנטים שלהם משתתפים בתוכנית ציינו כי

 3מיזם בין-לאומי נוסף המקשר בין בתי ספר בסביבות רב-תרבותיות ,אך יעדו העיקרי אינו לקדם הפחתת דעות קדומות
או לפעול למען הגברת השוויון בין קבוצות שונות הוא  .e-Twinningראו אתר המרשתת:
https://www.etwinning.net/en/pub/about.htm

 4מוסדות המשתתפים בתוכנית הם מהמדינות האלה ,למשל :איטליה ,לוב ,מרוקו ,מצרים ,ירדן ,לבנון ,פקיסטן,
וירג'יניה ,מסצ'וסטס ,מישיגן וקנטקי.
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האם שימוש בטכנולוגיה תורם להפחתת דעות קדומות ולקידום תקשורת בין-אישית? )מאמר קצר(

הסטודנטים רכשו מיומנויות תקשורת חשובות בעקבות השתתפותם בתוכניתAmulya, 2008 in Roberts,) .
.(Welch, and Al-Khanji, 2013

דיון
התוכניות והמודלים שנסקרו מלמדים על שתי גישות של למידה טכנולוגית בין-תרבותית .גישה אחת ,שנראית
במודל טק ובתוכנית שוברים גבולות ,רואה בלמידה זו כלי לצמצום פערים ולהפחתת דעות קדומות מתוך
תפיסת עולם של צדק חברתי .גישה שנייה ,הבולטת במודל  ,Solyiaרואה בלמידה זו ביטוי לבנאום ההשכלה
הגבוהה ,וחותרת ליצירתם של בוגרים גלובליים שיעבדו בסביבה רב-תחומית ,רב-תרבותית והנפרסת
במקומות רבים ).(Pettitt, 2013
המודלים מדגימים את תפקיד המורים והמנחים כגורמים בעלי הסמכות וסוכני השינוי .שיתוף הפעולה בין
המנחים צויין כגורם להצלחת תוכנית  .(Hoter et al, 2009) TECבמובן זה בולטת תוכנית  Soliyaאשר מעניקה
תוכנית הכשרה למנחים.
קיימת הסכמה כי התוכניות תרמו לפיתוח וקידום מיומנויות חברתיות ,מיומנויות תקשורת ושפה בקרב
אוכלוסיות תלמידים מגוונות ) .(Abbott et al, 2004, Amulya, 2008, Austin et al, 2010כמו-כן ההשתתפות
בתוכניות סיפקו לתלמידים ולסטודנטים אפשרות טובה להדגמת למידה שיתופית.
הספרות חלוקה אשר לתרומתן ארוכת הטווח של תוכניות מקוונות להפחתת החרדה בין קבוצות ,להגברת
האמון ולהפחתת דעות קדומות .כן עולה השאלה עד כמה תוכניות אלה נתמכות ברציונל תאורטי מבוסס.
מרבית המחקר בתחום נעשה סמוך להשתתפות בתוכניות ואינו כולל מחקר אורך )Dovidio, Gaertner, and
 .(Saguy, 2009; Paluck and Green, 2009זאת ועוד ,המשתתפים במחקר אינם בהכרח מייצגים את הקבוצות
התרבותיות שאליהן הם משתייכים .גם מעט מאוד מהמחקרים בתחום הזה כוללים השוואה לקבוצות ביקורת,
וממילא כאשר עוסקים בבחינת עמדות של נחקרים השוואה כזו אינה נקייה מספקות )Hoter, Shonfeld, and
.(Ganayim, 2009
המאמר מעלה קושי מתודולוגי ניכר הנוגע לצורך למדוד את השינוי בתפיסות הבין-תרבותיות בשל הרגישות
הקשורה אליו והעמימות המאפיינת אותו ),(Hamburger, 1994; Hasler and Amichai-Hamburger, 2013
ומצטרפת אליו גם ההשפעה של רצייה חברתית על ממצאים הנאספים באמצעות שאלונים וראיונות .בספרות
המחקר מוצע ,אפוא ,להשתמש במדידה עקיפה ,אך יש לתקף את המדידה הזו במחקר נוסף )Hasler and
.(Amichai-Hamburger, 2013

תודות
בחירת המודלים והתוכניות המפורטים במאמר זה נעשתה בהתייעצות עם מומחים מהתחום ובמיוחד
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