
استخدام ویكیبیدیا لتعزیز استخدام  وسائل اإلعالم و محو األمیة المعلوماتیة



ما مدى مصداقیتھا؟

كشفت الدراسة (1) التي أجریت في عام 2005 أن ویكیبیدیا دقیقة مثل الموسوعة Britannica. على الرغم 
من أن جمیع المقاالت في ویكیبیدیا لیست لھا نفس الجودة ، فإن أفضل طریقة لتحقیق أقصى استفادة من ھذا 

المورد ھي فھم مجتمعھا وممارساتھا وراء الكوالیس ، وكیفیة تقییم المعلومات التي تحتوي علیھا. یعلمك ھذا 
الكتیب ذلك بالضبط وكیفیة توجیھ طالبك لتحقیق أقصى استفادة من ھذا المورد الرائع.

من یكتب ویكیبیدیا؟

یساھم المتطوعون من جمیع أنحاء العالم بمعرفتھم  في مجاالت الخبرة المختلفة لبناء ویكیبیدیا. على سبیل المثال 
، یعمل متطوعون من المغرب بشكل تعاوني إلنشاء محتوى وتحمیل موارد الوسائط المتعددة حول تاریخھم 

وتقالیدھم الثقافیة ومعالمھم لیراھا العالم. یقوم جزء من ھذا المجتمع أیًضا بتنفیذ أنشطة غیر متصلة باإلنترنت 
وعبر اإلنترنت لتدریب األشخاص والمؤسسات على المساھمة في ویكیبیدیا.

ما ھي ویكیبیدیا؟

ویكیبیدیا ھي الموسوعة المجانیة التي یمكن ألي شخص تحریرھا. إنھا متوفرة بـ 300 لغة وھي جزء من 
مجموعة أكبر من مشاریع المعرفة المجانیة التي تدعمھا مؤسسة ویكیمیدیا. مثل الموسوعات األخرى ، یجب 

استخدام ویكیبیدیا كنقطة انطالق في بحثنا عن المعرفة. ربما تستخدمھا أنت وطالبك !

كیف یمكن لویكیبیدیا مساعدتك في القسم؟

یستخدم األساتذة في جمیع أنحاء العالم ویكیبیدیا لتعزیز مھارات القرن الحادي والعشرین لدى طالبھم.
من تحسین المقاالت حول المعالم المحلیة إلى إنشاء سیر ذاتیة للمحترفین البارزین ، یقوم المدرسون والطالب 

بتحریر ویكیبیدیا لتعزیز تجربة التعلم الخاصة بھم والمساھمة في المعرفة المجانیة. یمكن أن تكون ویكیبیدیا أداة 
قویة لمساعدة الطالب على فھم كیفیة بناء المعرفة ، و الفجوات المعرفیة الموجودة في المحتوى الرقمي ، وكیفیة 

التقییم النقدي للمعلومات التي یجدونھا عبر اإلنترنت.

یسعدنا أنك مھتم بمعرفة المزید عن ویكیبیدیا ودورھا في الفصل الدراسي. سیوضح لك ھذا المصدر التعلیمي كیفیة فحص مقالة ویكیبیدیا ، 
وتحدید عناصرھا الرئیسیة ، وتقییم جودة المعلومات التي تحتوي علیھا. سوف تتعلم أیًضا طرًقا جدیدة لمساعدة طالبك على تطویر مھارات 

القرن الحادي والعشرین الرئیسیة من خالل ویكیبیدیا.
 

لنبدأ ببعض المفاھیم األساسیة:

مرحبا !

https://www.nature.com/articles/438900a


تشریح مقالة ویكیبیدیا

لكن انتظر! 
ھذا لیس كل شئ!

دعنا نستكشف العناصر المختلفة التي تكون عموًما جزًءا من مقالة ویكیبیدیا.
یمكن ھذه العناصر تزویدك أنت والطالب بمؤشرات لنھج أكثر انتقاًدا للمعلومات التي تستھلكھا عبر اإلنترنت وفي وضع عدم االتصال.

استخدم مربع البحث للبحث عن مزید من 
المعلومات دون مغادرة ویكیبیدیا

تعرض التعدیالت التي تم إجراؤھا على 
مقالة ویكیبیدیا ، وكیف تطورت المقالة 

بمرور الوقت ، ومدى تحدیث المعلومات.

یعرض قسم "Talk" مناقشات حول 
موضوع المقالة. ویبین كیف یتم بناء 
المعرفة من خالل التبادل المستنیر. 

تشیر األرقام الموجودة في مقالة ویكیبیدیا إلى 
المصادر المستخدمة إلنشائھ. یمكن تقییم 

المقاالت وفًقا لعدد المصادر وجودتھا.

تسمح لك الروابط الزرقاء باستكشاف المزید من مقاالت 
ویكیبیدیا المتعلقة بالموضوع. تشیر الروابط الحمراء إلى أن 

الصفحة غیر موجودة بعد ولكن ربما یجب أن تكون!

ھناك شارات تسلط الضوء على المقاالت 
كمحتوى "جید" أو "ممیز". وبالمثل ، تشیر 

الفتات التحذیر إلى مجاالت التحسین لمقالة أو 
االستشھادات الالزمة أو الصراعات المحتملة.

یلخص القسم الرئیسي النقاط الرئیسیة للمقالة. 
یزود الطالب بنظرة عامة على الموضوع.



تشریح مقالة ویكیبیدیا

یعرض جدول المحتویات كیفیة تنظیم محتوى 
المقالة. یسمح للطالب بفھم كیفیة بناء المقال 

ویساعدھم على تحسین البحث عن 
المعلومات.

یجمع ھذا القسم جمیع المصادر المذكورة في مقال. یمكن 
أن تحتوي أیًضا على مالحظات توضح أو تتوسع في 

المعلومات الواردة في المقالة. یمكن للطالب استخدام ھذا 
القسم لتوسیع بحثھم عن المعلومات خارج ویكیبیدیا 

والعثور على المصادر األكادیمیة التي یمكنھم تضمینھا 
في أبحاثھم الخاصة. یجب أن تكون ویكیبیدیا فقط بدایة 

رحلتھم.

كلما واصلت استكشاف مقالة ویكیبیدیا ، ستجد المزید من العناصر التي یمكن أن تساعد طالبك على تنظیم بحثھم عن 
المعلومات وتوسیع مصادرھم.



جربھا بنفسك!

قم بزیارة مقاالت ویكیبیدیا أدناه وقم بإجراء تقییم أولي لجودتھا بناًء 
على المؤشرات اإلیجابیة والسلبیة المقدمة:

زنبق البحر●
تاریخ الزجاج●
إلكترون●

المؤشرات اإلیجابیة:

تحتوي على العدید من المراجع من مصادر موثوقة.★

لدیھا قسم رئیسي واضح و یحتوي على معلومات.★

تغطي جوانب مختلفة ذات صلة بموضوع واحد.★

تقدم محتوى متوازن ومنظم.★

مكتوبة من وجھة نظر محایدة.★

المؤشرات السلبیة:

لیس لدیھا أي مراجع.❖

تحتوي على الفتة تحذیر.❖

تحتوي على أخطاء إمالئیة أو نحویة.❖

تحتوي على معلومات قدیمة حول موضوع حالي.❖

تحتوي على آراء وبیانات بدون مصادر.❖

لحسن الحظ ، یمكن تحسین كل ھذه!

مؤشرات الجودة في مقالة ویكیبیدیا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86


توجیھ الطالب للعثور على ما یبحثون عنھ:

تحدید ما ال یعرفونھ - ماذا ترید أن تتعلم؟❏
تنقیح مصطلحات البحث الخاصة بھم - ما األسئلة والكلمات الرئیسیة التي یمكن أن ❏

تقودك إلى المعلومات التي تبحث عنھا؟
استخدام محركات بحث متعددة - أین یوجد زر البحث في ویكیبیدیا؟ أین یمكن أن تجد ❏

ھذه المعلومات؟
اتبع االرتباطات التشعبیة (hyperlinks) - ما الذي یمكنك تعلمھ أیًضا حول ھذا ❏

الموضوع؟ ما ھي بعض المفاھیم المرتبطة التي یمكن أن تساعدك على فھم ھذا 
الموضوع بشكل أفضل؟

توجیھ الطالب لتقییم المعلومات التي یجدونھا:

حدد المصادر في قسم المراجع - من أین تأتي ھذه المعلومات؟ ھل ھذه المصادر ❏
موثوقة؟

ابحث عن المزید من التفاصیل في قسم عرض السجل (تاریخ) - ھل ھذه المعلومات ❏
محدثة؟ ھل ھناك الكثیر من الناس یعملون علیھ؟

ابحث عن المؤشرات في الفتات التحذیر - ما ھو مفقود في ھذه المقالة؟ كیف یمكن ❏
تحسینھا؟

انتبھ إلى أسلوب اللغة والمقصود - ھل تستخدم وجھة نظر محایدة؟ ھل تعبر عن آراء ❏
بدون مصادر أو تصریحات بدون حقائق؟

الرجوع إلى المحادثات السابقة والحالیة على صفحة نقاش - ما ھي المعلومات التي یتم ❏
االعتراض علیھا؟ ما المناقشات التي جرت حول ھذا الموضوع؟

دمج ویكیبیدیا في األقسام الدراسیة
یبرز إطار الیونسكو لمحو األمیة اإلعالمیة والمعلوماتیة (2) ثالث كفاءات رئیسیة یمكن أن تساعد في تعزیز المشاركة الحاسمة على المنصات 

الرقمیة والمواطنة الرقمیة المسؤولة. ھذه الكفاءات الثالث ھي: الولوج ، التقییم ، وإنشاء المعلومات. 

یمكن لألساتذة استخدام ویكیبیدیا لمساعدة طالبھم على تطویر الكفاءات اإلعالمیة والمعلوماتیة من خالل التعلم من أجل: تحدید احتیاجاتھم من 
المعلومات ؛ البحث عن معلومات من مصادر متنوعة ؛ تقییم المعلومات ومحتوى الوسائط ؛ وفھم كیفیة إنشاء المعلومات. ونتیجة لذلك ، یكتسب 
الطالب وكالة في الفضاء الرقمي ویتم تحسین عادات استھالك المعلومات الخاصة بھم. باإلضافة إلى ذلك ، یكتسب الطالب األسس الالزمة 
للحصول على دور أكثر نشاًطا یساھم بإثراء المحتوى في ویكیبیدیا في المستقبل - یمكنھم االنتقال من المستھلكین السلبیین للمعلومات إلى المبدعین 

النشطین للمعرفة من أجل الصالح العام

یمكنك العثور أدناه على بعض األسئلة اإلرشادیة لمساعدة طالبك على تطویر الكفاءات األولى والثانیة في إطار الیونسكو لمحو األمیة 
اإلعالمیة والمعلوماتیة باستخدام ویكیبیدیا.

في القسم التالي ستجد "السعي وراء المعرفة". تم تصمیم ھذا النشاط للطالب للتفكیر في رحلتھم عبر ویكیبیدیا وتوثیقھا أثناء وصولھم 
وتقییم المعلومات التي یحتاجون إلیھا من أجل االستعالم.

https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy


مھمتي المعرفیة
التعلیمات: استخدم ورقة العمل ھذه لتوثیق بحثك عن معلومات على ویكیبیدیا.

أجب عن كل سؤال في المربع المقابل للوصول إلى خط "النھایة".
قارن نتائجك مع زمالئك!



النقطة الطالب قادرون على ...
تحدید معلمات البحث والكلمات الرئیسیة ذات الصلة

افحص المقالة باستخدام مؤشرات الجودة اإلیجابیة والسلبیة

لخص المعلومات التي یجدونھا لإلجابة على استعالمھم األصلي

حدد ما إذا كانت المقالة تحتوي على حقائق أو آراء

ضع قائمة بمصادر المعلومات األخرى لمواصلة بحثھم

3 إظھار واضح للفھم 

2 بعض مظاھر الفھم

1 غیر قادر على إكمال المھمة

- Maya Angelou
- List of Maya Angelou works
- Poetry of Maya Angelou, themes
- Themes in Maya Angelou’s 

autobiographies

Next, I will visit these references included 
in the Wikipedia articles I saw:
- Saint Maya - The New Republic
- How Maya Angelou influenced hip-hop
- The interview Laugh and Dare to Love
- Episodes of Black, Blues, Black! 

مھمتي المعرفیة - مثال و نموذج تقییم
یمكنك ھنا العثور على مثال لورقة عمل "السعي وراء المعرفة" المكتملة وقاعدة تقییم مقترحة لتقییم النشاط.

أبحث عن نوع من الطیور 
الجارحة. الكلمات الرئیسیة:

شاھین●
طائر جارح●

شاھین●
شاھین بربري●

لم أجد أي مؤشرات سلبیة 
للجودة في ھذه المقاالت ، 

وكان لدیھم مراجع 
مناسبة ومعلومات محدثة 

وال الفتات تحذیریة

تحتوي مقاالت ویكیبیدیا التي رأیتھا على 
الكثیر من المراجع ، وكانت األقسام 

الرئیسیة غنیة بالمعلومات وواضحة ، 
وغطت جوانب مختلفة من الموضوع

ھذه لیست آراء ألنني 
أستطیع أن أرى المصادر 
التي استخدمھا المؤلفون 

إلنشاء النص بطریقة 
محایدة وموضوعیة

في صفحة "نقاش" رأیت أن المقالة توجد في عدة 
مشاریع و ھذا یعبر عن جودتھا، كما وجدت إشارة 

إلى حذف وصلة في مقدمة المقالة و التي تم شرحھا 
من طرف المؤلفین.

بعد ذلك سوف أقوم بزیارة ھذه المراجع المدرجة 
في مقاالت ویكیبیدیا التي رأیتھا:

الصقر والصقار●
الحیاة الفطریة وموسوعة الصقور●
 دلیل تعریف الطیور (PDF) تألیف خافییر●

بالسكو زومیتا

یعتمد النص على الوصف 
الخارجي للشاھین و تصنیفھ 

العلمي وعالقتھ باإلنسان.

https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_Angelou
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Maya_Angelou_works
https://en.wikipedia.org/wiki/Poetry_of_Maya_Angelou#Themes
https://en.wikipedia.org/wiki/Themes_in_Maya_Angelou%27s_autobiographies
https://en.wikipedia.org/wiki/Themes_in_Maya_Angelou%27s_autobiographies
https://newrepublic.com/article/66279/saint-maya
https://time.com/125901/maya-angelou-rap-hip-hop/
https://www.context.org/iclib/ic43/angelou/
https://diva.sfsu.edu/collections/sfbatv/10287
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.s6am2k.com/muntda/f58
http://www.b3sm.org/vb/forumdisplay.php?f=74
http://www.ibercajalav.net/img/138_PeregrineFalconFperegrinus.pdf
http://www.ibercajalav.net/img/138_PeregrineFalconFperegrinus.pdf


●Wikimedia Commons https://w.wiki/WMB نسخة قابلة للتحریر من "السعي وراء المعرفة": متاحة على

●https://w.wiki/MZL المزید من خطط الدروس لدمج ویكیبیدیا في القسم : التعلم عن بعد باستعمال مشاریع ویكیمیدیا

●EduWiki challenges   https://tinyurl.com/y9bxvdww :اقتراحات ألنشطة أخرى 

●Knowledge belongs to all of us https://w.wiki/WLP :فیدیو تحفیزي

●Crash Course Navigating Digital Information مستعمال ویكیبیدیا John Green دلیل 

https://youtu.be/ih4dY9i9JKE

●This Month in Education https://w.wiki/Dfq : قصص ویكیمیدیا تعلیم

  تعرف على مجموعة مستخدمي ویكیمیدیا في المغرب●

CC BY-SA 4.0 ھذا المورد التعلیمي المفتوح مسجل تحت رخصة
یمكنك تنزیلھ ومشاركتھ وإعادة استخدامھ وإعادة مزجھ وتكییفھ.

مصادر إضافیة:

مراجع :

1. Giles, J. Internet encyclopaedias go head to head. Nature 438, 900–901 (2005). 

https://doi.org/10.1038/438900a

2. UNESCO. (2019). Media and Information Literacy. Retrieved 7 July 2020, from 

https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:My_Knowledge_Quest.svg
https://w.wiki/WMB
https://w.wiki/MZL
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikimedia_education_lesson_plans
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:EduWiki_Challenge
https://tinyurl.com/y9bxvdww
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knowledge_belongs_to_all_of_us_-_2030.wikimedia.org.webm
https://w.wiki/WLP
https://www.youtube.com/watch?v=ih4dY9i9JKE
https://youtu.be/ih4dY9i9JKE
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Newsletter
https://w.wiki/Dfq
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_MA_User_Group/ar
https://doi.org/10.1038/438900a
https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy


نأمل أن تكون قد استمتعت بھذا المورد!

ھذه عینة من مجموعة أدوات تدریب األساتذة في التطویر والتي 

ستكون متاحة في أوائل عام 2021.

ھل ترید ان تبقى على اطالع على ھذا المشروع؟

اشترك في قائمتنا البریدیة!

شارك تجاربك باستخدام ھذا المورد واستمر في التفاعل مع مجموع كل 

المعارف من خالل مشاریع ویكیمیدیا.

انقر على األیقونات أدناه لزیارة قنواتنا أو زر موقعنا 

https://education.wikimedia.org

شكرا لك على اھتمامك
 بویكیبیدیا!

https://wikimedia.us20.list-manage.com/subscribe?u=b9cf4e9b4360a91d01fe51911&id=7461f99c78
https://education.wikimedia.org
https://education.wikimedia.org/
https://www.facebook.com/WikimediaEducationTeam/
https://twitter.com/WikimediaEdu
https://twitter.com/WikimediaEdu

