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איטיהואבחינוךהבלוגיםהטמעתתהליךזאת,למרותביותר.

וככלילמידהכסביבתהבלוגיםיעילותבנושאוהמחקריחסית,

דרכו.בתחילתנמצאלחשיבה

דוימלשהםבקורסבלוגיםשללוביהשאתבחנו 27קובס'וגויליאמס

לזהותבמטרה ,)אוסטרליה(בקווינסלנדעסקיםלניהולהספרבבית

מהוויםשהבלוגיםמצאוהם .הכלישליהלימודהפוטנציאלאת

קציהאבאינטרהתומכתללמידה,גדולאלפוטנציבעלתבהיסב

הלומדיםיןובם,עצמלביןםיהלומדביןהמרצה,לביןהלומדיםבין

הלמידה.וחומרי

שלהםהתועלתואתבלוגיםשלהמוסףהערךאתחקרו 26וואגנרויד

באוניברסיטתמידעמערכותשלקורסבהוראתקוגניטיביככלי

בבלוגלנהלהתבקשובמחקרשהשתתפוהסטודנטיםהונק-קונג.

עליהםהיהבכתיבהשלהם.הלמידהךיתהלאתשיתאריומן

ולהביעדהיהלמעלרפלקציהלכתוב ,שקראולמקורותחסיילהת

סיומו,ועדהסמסטרמתחילתעמיתים.שלםיבלוגעלדעות

רשומותתשעמהסטודנטיםאחדכלכתבמסוימים,זמןבמרווחי

תשעשלהממוצעהציוןמחוון.ותעבאמצהמרצהידיעלשצוייננו

ציוןהיהיהשנהמשתנה .המחקרשלהמשתניםאחדהיההרשומות

מצאוםיהחוקרהסמסטר.בסוףפהבעלשהתקייםמסכםבמבחן

במבחןהציוןןילבבבלוגהכתיבהעבורהציוןןיבמובהקתקורלציה

במבחןהציוןשלטובחיזוימהווהבלוגשניהולהסיקוהםהמסכם.

תשעשלוניםיהצביןגבוהותקורלציותנמצאולכ,ןבנוסף .המסכם

בלמידההתמדהשלהתרומהאתמשקףזהממצאהרשומות.

בקורס.הלומדיםלהישגישוטפת

 ,םיבבלוגהשימוששלהחיוביהצדאתהמדגישותהעדויותרקעעל

דעתשיקוליבהפעלתהצורךאתהמדגישותעדויותגםעולות

באוניברסיטתלחינוךבמכללהמרצה , 28דאוסוןכזה.בשימושמאוזנים

היא .שניםארבעזהשלההקורסיםבהוראתבלוגמשלבתפלורידה,

הרשומותתיאלקררבזמןהשקעתממנהדורשתזושעבודהמדווחת

גדולותשבקבוצותמכאן .להןתגובותוכתיבתהסטודנטיםשל

מדי.רבזמןמהמרצהלדרושעלולותכאלומשימות

 ?) vodcast (וודקסט ) podcast (פודקסטמהם
לכלהפתוחבאופןברשתשמופ'}ע)שמ(אודיוקוב'}אהופודקסט

להרי'}תןיונברשתשמאוחסןוידאוקוב'}הואוודקסטהמשתמשים.

 , podליםיהממצמדנגזר podcastהמונח .באתרגלישהתוךאותו

 , castו- ,) Appleחברתשלמדיהנגןמכשיר( iPodמהמילהשלקוח

קוב'}שלההפצהמטרתאתומשקף broadcastמהמילהשאומ'}

המונח(מ yodחלקים:משנימורכב yodcastהמונחגםהאודיו.

Video on Demand ( -וcast כנ"ל.ותעהמשמעם

תראב . 29ווודקסטיםפודקסטיםלהכנתאחדותדרכיםקיימות

CNET שלבים,העבשבפודקסטליצורכיצדהנחיותלמצואניתן

והסבר 30דאויוסרטוניבאמצעותהעבודהתהליךשלהדגמה

תריםאבלמשל(םיווודקסטפודקסטיםתריאבאותםלהפי'}דיצכ

מאפשריםהבלוגמאתריחלק .) YouTube 32ו- iTune 31הפופולריים

 RSSמנגנוןותאמצעבוהפצתןאמתבזמןווידאואודיוהקלטות

אך ,וידאוהקלטותמאפשרתתפוזהאתרשלהבלוגיה ,לדוגמה(

 .)נמוכהבאיכות

רגיליםווידאואודיוקובציפנילעווודקסטיםפודקסטיםשלהיתרון

יוטומטאופןאבדכןעולהתאותם }'המפילאתררשםילהשניתןאהו

האפשרותהואנוסףחשוביתרוןאמת.בזמןבאתרהחידושיםכלעל

טלפוניםמדיה,ינגנכגוןניידיםתקשורתלמכשיריותםאלהעביר

היעדקהלאתבמהירותליידעניתןזובדרך .דיכףמחשביאוניידים

 .םידחופאירועיםאוחדשותלעמסויםוודקסט/פודקסטשל

הפודקסטאתריאתמנצלותרבותהיוטלוויזרדיושתחנותלצייןיש

נטרנט.איהברשתשלהןהתוכניותלשידורוהוודקסט

בהוראהווודקסטהפודקסטשילובדרכי

מזמנותוידאואובאודיוהמוקלטותשהרצאותשנראהאף-על-פי

שהפוטנציאלמסתברהמרצה,םעאינטראקציהללאסבילה,למידה

מולטימדיהשלהשוניםםיבפורמטמידעהפצתשלינוכיהח

פודקסטיםשלאפשרייםשימושיםרשימתלהלןאדיר.הוא
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 : 33וודקטטים

לטטודנטיםוהפצתןאודיוותאמצעבותצאהרהקלטת •

להשליםואנוטפתפעםותאלהרצבילהקשלהםרתאפשהמ

י.כלשהמטיבהשהפטידוהרצאות

שונים.למידהלטגנונותהעדפהילעבםטילטטודנמענה •

בילהקשםיכוליטטודנטיםלדוגמה,ללמידה.הזמןשליעילניצול •

הענטיואכהיהלבמהלךואבתורהמתנהבעתהמוקלטלחומר

אושלהםהדיבורקטעיאתלהעביריכוליםהםכן,כמו .ברכבת

טלפוןבאמצעות )למרצהו(אהקורטלאתראירועיםעלדיווחים

 .נייד

מוזיקה,כמושוניםםיוגמטלמידעמקוםובכלעתבכלנגישות •

דםאהוףגביםרצשנווקולותםייחעליבשלקולותרמאג

 .)הלבפעימותלדוגמה(

 ,תםעהבםעקריאהקטעישלהקלטהלהשוותתוראפשתןמ •

 .זרותשפותהלומדיםתלמידיםבורע

והקלטהון,עיימיוכינוטיםלדוגמה ,רועיםאישלחישידור •

עתידי.לשימוששלהם

בפרויקטהחלותיטאברטאוניבואלטכנולוגיותשלציאלנטהפומימוש

 . 34הבריתרצותאבוקידתיטברטיונאו Appleחברתשלותףמש

לטטודנטים iPodירמכשי 1,400חולקו iTune Uבשםפרויקטתגרבמט

וניתנהברטיטהיבאונהמחשביםרשתשלהתשתיתשודרגהצים,ולמר

הפרויקטיתתפמשלטטודנטים.והןלמרציםהןודהצמטכניתהיכתמ

מכךכתוצאה .וםמקומכלתעבכלהללוםיבפורמטמידעלהפי')יכלו

הפודקטטיםבטכנולוגייתהשימושאתהטמיעהמשתתפיםקהל

הטכנולוגיהאתשילבוהמחלקותבכלקורטים-80כ .םיוהוודקטט

נדרשוודנטיםטהט ,הלדוגמ ,םיהקורטדאחבולמידה.הוראהיבתהליכ

הקורטלאתרברועהוודתםעבירצותו ,פודקטטמטבפורדהועבלהגיש

יותרובהטתהייההעבודותשרמתצייןהקורטמרצהטי.ומטואופןאב

השיפורתאחטייו ,בקורטלימדאשהוהקודמותיםהשנבכלמאשר

מפורטמותשהעבודותעםדיובםודנטיהטטעלהמוטלתלאחריות

פומבי.רחבמב

עשרותשללהצטרפותהאהבי iTune Uהפרויקטהצלחת

היקליפורנתיטוניברטא , MITביניהןלפרויקט,ותיטאוניברטא

 )'רוע iTuneבמערכתקייםכיוםטטנפורד.יטתברטינאוובברקלי

ציקובלהעלותיתןנודרכו , iTune Uהפרויקטשםתאאהנושמיוחד

 .רנטאינטהלרשתםיחראםומריוחתצאוהרולשדרלשרתמדיה

והםמשתמשלכלםיהפתוחמוקלטותהרצאותמאגריקיימים

לדוגמהאור .בעולםמהמוביליםמומחיםשלהרצאותמאותםמכילי

35תראהתא TED 36תראהתאואכן,לפנישהוזכר Videolectures 

חדותאאוניברטיטאותאלבישר .המדעיםבתחוםותצאהרהמפי')

אחרים,רועיםאיושלקורטיםשלמוקלטותהרצאותמאגרימכינות

םירותיהשלמשתמשירקמורשיתהםאליהגישהכללבדרךךא

 .ותאברטיטיונאבהאלקטרוניים

תוחדשותילמדרתצויתןצוהפתשלרותצאהרהעלאתכי ,לצייןיש

ותילמהדתאפותריםשוניםומוטדות ,םירצויהתיולזכושקשורות

 • 37שונותםיבדרכהללו

למ'נהלהמכללהקדמ'אההמסלול-ראהוההותרש Iנה iהנע( 36

 ? RSSמהן

RSS מאתריםםידכונעשלאוטומטיתקבלהראפשהממנגנוןהוא

ןייופא Web 1.0דור .הגולשיםנרשמוהםילאשמבלוגיםאו

אלכללבדרךשרא ,טטטייםנטרנטאיידפמצעותאבדעמיצתבהפ

מתעדכניםהאתריםתיבמר , Web 2.0בדור ,וםיה .הזמןבמשךשונו

יתרא ,פורטלים ,םינעיתווחדשותיתראבמיוחדינמית,דורהצב

אלפיידיעליוםמדיהמעודכנים ,םיבלוגיתראוכמובן ,תחבורה

דפיםעהמוחדיםאתריםאבלבקרנוטיםםיהגולשרובבלוגרים.

מאפשר RSSמנגנון .שבהםדושיםיהחלעלהתעדכןורוציםליהםע

מאגרלתוךתיוטומטאורהצבדכוניםעהכלתאלקבלםילגולש

לחזורבמקוםא"ל,הדולתיבתאושלהם )טניהאכה(היאהקר

תייקיתהילכמ ,לדוגמה , Outlookתוכנת .תידנירהצובלאתרים

RSS המבוקשים.םידכונעהלעותודעהתאטפונשלתוכה

Riבמונחמקורם RSSבותיהתראשי ch Site Summary -השם

Reaמכונההנוכחיתהגרטה . RSSשלשונהאהרלגרטהתןישנ lly 

RSS 2.0) Simple Syndication (. משמעהטינדיקציההמילה

שבאתרעהמידבקטעילהשתמשהרשאותנותניםהאתרשמחזיקי

 . 38םיחראתריםאלרהיהישהזנתםתוך

שוניםיםבלוגביןקישוריותחריאלעקוברמאפש RSSה-מנגנון

רשתותתוחינשלהכליםותאמצעבםיהבלוגתעתופתאחקורול

 ,הבלוגיםשלהרשתינמאפייתאחקרו 39ושותפיההרינג .תיוחברת

לבלתשומתשזכופופולרייםבלוגיםלאתרחוצליהראהשובין

לאכמנהיגיםמיוצביםםייפופולרםגיבלועליב .רביםםירגבלושל

קהילותשנוצרותגילוהחוקריםלכ,ךבנוטףהרשת.שלפורמליים

קילהטניתן .משותפיםענייןבתחומיהעוטקיםבלוגריםשל

תרבותשמפתחותרבותחברתיותרשתותרהיצםיהמחשבשרשת

ה.שחדתקשורת

בהוראה RSSשולובדרכו

 :חדותאהצעותלהלן . 40מגוונותיםבדרכאהבהור RSSלשלבניתן

באמצעותקורטיםשלגלבלורשםילהםיליכוציםרמוטטודנטים

RSS דכוניםעלקבלםיכוליטטודנטיםכךמהבלוגים.דכוניםעולקבל

שלבלוגיםלעעדכוניםלקבלכוליםיומרציםמרצה,שלבלוגעל

הבלוג,ותאמצעבשלהםויהפורטפולתאהמנהליםםיטטודנט

 .בלמידההטטודנטיםתמוהתקדתאולהעריך

לעבוטטותמהחקרבודותעלייעלגםפשרמא RSSב-וששימה

םאתרייםהמזוחקרעבודתםצעיהמבטטודנטיםט.נטרנאיבושיפח

לקבליכולים , RSSתייבטכנולוגתומכיםראשבתחום "ובילים"מ

עלוא )כנטיםלדוגמה(טייםרלוונםיחדשעיםואירלעםידכונע

להירשםםיכוליהםלכ,ךבנוטףהמדעי.המחקרבתחוםםיחידוש

הםותואשבתחוםמוביליםמומחיםידיעלשנבנו RSSריאגלמ

החיפושממנועיחלקכן,כמו .ביותרןאמימידעולקבלחוקרים

ותאמצעבאבייליתןנראשחיפושיםשלפלטליצורמאפשרים

RSS עלאההעלמתעדכניםםידנטוהטטזובדרךהעדכונים.למאגר

שלהם.החקרדתועבבתחוםםיקעוטהםיחדשםיתראשללרשת

האתרהיאוטטודנטיםםצילמר RSSשללתועלתנוטפתדוגמה
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הנרשמיםמפורטות.םילימודותוכניותדהילמחומריוכןקורסיםעל
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