جلُُم
حىدة ملالت على
ويكيبيذًا

هُفُت اظخخذام
ويكيبيذًا

ويكيبيذًا
أضخم مىظىعت مخاحت بمئاث اللغاث على وحه ألاسض.
سغم رلً فان وٍىُبُذًا حعخمذ على همىرج جحشٍش مفخىح.
حُث ًمىً ألي شخص أن ٌؽاسن فيها بىخابت امللاالث بعذ كشاءة جقييم جىدة مقالت على ويكيبيذًا،
أو جحشٍشها مباؼشة ،مما ًإدي ئلى جفاوث الجىدة بين
ظُمىىىم:
ُ
ملالت وأخشي .لزلً ،فاهه مً املهم لللشاء مثلىم أن
« فهم الىُفُت التي جخؼىس بها ملاالث
ًذسوىا ما ئرا واهذ ملالت ما حُذة أم سدًئت.
وٍىُبُذًا

ما هي وٍىُبُذًا؟

«

جلُُم حىدة ملالت ما

ً
ً
ً
ً
وٍىُبُذًا لِعذ مصذسا سئِعُا للمعلىماث ،مثل امللابالث املباؼشة ،أو مصذسا زاهىٍا لها ،مثل امللاالث
ألاوادًمُت أو اللصص إلاخباسٍت .وٍىُبُذًا مىظىعت .ئنها مجمىعت مً املعلىماث املأخىرة مً مصادس أظاظُت
ُ ّن ً
فىشة عامت .ومثلها مثل وافت املىظىعاثً ،جب أن ُح َ
عخخذم وٍىُبُذًا
يى
وزاهىٍت ،مجمعت في ملاالث ج ِ
بىصفها هلؼت بذاًت ،كذ جىفش فىشة عامت عً مىطىع ُمعين وحعاعذهم في ئًجاد مصادس أظاظُت وزاهىٍت راث
حىدة عالُت.

ًمىً لىٍىُبُذًا أن حعاعذهم في:

« جيىًٍ فىشة عامت عً مىطىع ُمعين
« الحصىٌ على كائمت أعماٌ ملترحت حىٌ مىطىع ُمعين
« اظخىؽاف مىطىعاث مخصلت بمىطىع ُمعين

ُ َ
كيف جيشأ مقاالث ويكيبيذًا؟
ً
ُ
ً
ُ
عذة
ال جيؽأ ملاالث وٍىُبُذًا دفعت واحذة ،بل جىمى مع ول عملُت جحشٍش جؼشأ عليها ،وغالبا ما جىمى بدؽاسن ِ
ُ
زان ئليهاُ ،وٍىظمها زالث فخيىن كشاءتها أظهل.
معخخذمين في جحشٍشها .كذ ًبذأ أحذ املعاهمين امللالت ،وٍظُف ٍ
شخص ٌ
واحذ امللالت ،وئهما ٌؽملها بالشعاًت الفائلت ٌ
ٌ
عذد مً ألافشاد الزًً اظدثمشوا في ئوؽائها
ال "ًملً"
ً
ظاعاث ػىلا.
ٍ

١

مخابعت جطىر مقالت
ًمىىىم إلاػالع على هُفُت جؼىس ول ملالت مً خالٌ الىلش على سابؽ اعزض الخاريخ في أعالها ،وٍمىىىم العثىس
على ول اليسخ العابلت مً امللالت هىا.

جاريخ ووقت الخحزيز
اسم املسخخذم أو
عىىان آلاًبي

قارن مع اليسخت
السابقت

حعليق على الخحزيز

ُ
مىً لىم سؤٍت
في صفحت اعزض الخاريخً ،مثل ول صف وسخت واحذة مً امللالت .وبالظغؽ على الخاسٍخِ ً ،
ُ
وسخت مً امللالت ُمشجبؼت باملعخخذم الزي كام بخعذًلها.
اليسخت املعىُت ،وٍمىىىم مالحظت أن ول
ٍ
ًمىىىم ً
أًظا أن جلاسهىا وسخخين مً امللالت مً خالٌ اخخُاس أصساس لاهخلاء امللابلت لليسخ التي جشغبىن في
ملاسهتها ،والظغؽ على قارن بين اليسخخين املخخارجين .ظُظهش لىم عمىدان :على الُمين اليسخت العابلت وعلى
الِعاس اليسخت ألاحذر ،وظخظهش الفشوكاث ُمظللتً .مىىىم اظخخذام هزه الخاصُت ملعشفت ما اظخجذ على
ُ
امللالت—ما هي املعلىماث التي ُأ َ
طُفذ أو أصٍلذ بين اليسخخين.

اليسخت السابقت

اليسخت الحاليت

٢

كيف ًُ ّ
حسً املساهمىن جىدة املىسىعت
ِ
ًظً أغلب العامت أن وٍىُبُذًا ما هي ئال ملاالث مىظىعُت ،ئال أن الىاكع ًلىٌ أن الىصاب ألاهبر مً العمل
ًحذر وساء اليىالِغ :حُث أن ما ًلشب مً هصف الخحشٍشاث التي جخم على وٍىُبُذًا جيىن مً هصِب
صفحاث لِعذ ملاالثً .ىاكؾ املعاهمىن هُفُت جىمُت امللاالث وجلُُم حىدة املصادس وجحذًذ العُاظاث
الخاصت بالخحشٍش .هزه الصفحاث والىلاؼاث مخاحت للخمحُص العام ،مثلها مثل امللاالث ورلً حُىما حعلم
أًً جبحث عنها.
ُ
جحخىي ول ملالت على صفحت هقاش خاصت بها .ئر ًىحذ في الجضء العلىي مً ول ملالت سابؽ ًحمل عىىان
''هلاػ''ً .مىىىم الظغؽ علُه لتروا هم الدؽاوس والخذاوٌ الزي حذر مً أحل ئوؽاء امللالت ،وسبما وحذجم
أن أحذ ألامىس التي جدعاءلىن عنها في امللالت كذ هىكؾ مً كبل .ئن ظاوسجىم ؼيىن حىٌ حىدة ملالت ما ،ولم
ًىً بامياهىم جحعُنها بأهفعىم ،اهخبىا أظئلخىم في صفحت الىلاػً .خم إلاحابت على أغلب ألاظئلت في غظىن
أًام معذودة ،وئن لم ًلم أحذ بالشد على العإاٌ خالٌ أظبىع واحذ ،كذ ًيىن مً ألافظل جىحُه العإاٌ ئلى
املعاهمين في امللالت بؽيل مباؼش أو البحث مىخذي هلاػ عامً .مىىىم الظغؽ على اعشض الخاسٍخ والبحث
عً معخخذم كام باحشاء عذة جحشٍشاث على امللالت ومً زم الىلش على الشابؽ الؽبيي الزي ًإدي ئلى صفحت
الىلاػ الخاصت بهً .مىىىم جىحُه أظئلت ليل معاهم على حذة مً خالٌ هزه الصفحت.

جقييم جىدة مقالت
جدباًً حىدة امللاالث على وٍىُبُذًا ً
هبيرا؛ حُث أن هىان عذد هبير مً امللاالث حُذة ً
جباًىا ً
حذا ،ئال أن
بعظها ًفخلش للعمم والىطىح أو جحخىي على هبرة اهحُاص أو جفخلش آلخش املعخجذاث حىٌ املىطىعً .ىحذ في
وٍىُبُذًا باللغت العشبُت ئحشاءاث سظمُت وي ًخم وصف امللاالث الجُذة بىصف مقاالث جيذة أو مقاالث
مخخارة ئال أن الغالبُت العظمى مً امللاالث على املىكع – سغم أن بعظها حُذة ئلى حذ ما – لم جمىح هزه
ً
ظشَعا مللالت ما؟ هىان هاجان الؼشٍلخان:
الصفاث .لزا ،هُف ًمىىىم جلُُم الجىدة العامت
الخحلم مً وحىد عىاصش امللالت الجُذة
البحث عً ألادلت الؽائعت على جذوي الجىدة

٣

عىاصز املقا االث الجيذة
بىحه عام ،جدعم امللاالث عالُت الجىدة بخمعت عىاصش :صذس امللالت وٍلذم هظشة عامت ظهلت الفهم ،وبيُت
واضحت ،وحغؼُت مخىاصهت ،ومحخىي محاًذ ،ومصادس حذًشة بالثلت.
أن ًيىن صذر املقالت ظهل الفهم وٍلخص الىلاغ الشئِعُت للملالت .على ظبُل املثاٌ،
ً
مؽهىسا وأًً كض ى حُاجه،
ًجب أن ًزهش صذس ظيرة راجُت ملارا ٌعذ الصخص املؽاس ئلُه
جاٌ.
كعم ٍ
ئال أهه ًجب أن ٌغؼي جفاصُل حىٌ ػفىلخه والتي كذ جيىن مالئمت أهثر في ٍ
أن جيىن البييت واضحت .حُث ًيىن هىان عذة عىاوًٍ وعىاوًٍ فشعُت وصىس وسظىم
بُاهُت في أماهً مالئمت ومالحم وحىاش ي في الخخام .باليعبت ألغلب امللاالثً ،يىن جشجِب
املحخىي ً
صمىُا أو مً خالٌ أفياس سئِعُت.
أن جيىن الجىاهب العذًذة للمىطىع مخىاسهت بشكل جيذً .جب أن ال ًؼغى أحذ الجىاهب
ُ ّ
على امللالت بشمتها وأن حغؼ َى وافت الجىاهب .جخللى وحهاث الىظش ألاهثر أهمُت معاحت أهبر
مً امللالت .فعلى ظبُل املثاٌ ،حعذ ملالت عً وعل مً أوعاٌ اللؼؽ غير مخىاصهت حُىما
جحخىي على وصف مؼىٌ لؼباع هزا اليعل بِىما جحخىي على ملذاس طئُل أو ال ش يء على
إلاػالق عً ظماجه البذهُت.
أن جكىن الخغطيت محاًذة .حُث ًجب أن جىخب امللاالث دون جحيز؛ فحُثما وحذ خالف
بين العلماء حىٌ املىطىعً ،جب أن حغؼى وافت وحهاث الىظش بخىاصن مالئمً .جب أن ًخم
حغؼُت هال مً إلاًجابُاث والعلبُاث ،بما ًدىاظب مع حغؼُتها في املصادس الجذًشة بالثلت.
حعخخذم امللاالث الجُذة ً
أًظا لهجت محاًذة وحعلؽ الظىء على الحلائم.
ئن وحىد ئحاالث ئلى مزاجع جذًز بالثقت لهى أمش هام .امللاالث الجُذة جحخىي على عذد
وفير مً الحىاش ي أظفل الصفحت .ئن سأًذ الىثير مً الىصالث الدؽعبُت مليؽىساث
حذًشة بالثلت ،فهزه ئؼاسة حُذة على أهً جلشأ ملالت عالُت الجىدة .فُجب أن جشجبؽ
ملالت عً اللمش بمىكع ووالت هاظا ولِغ ئلى مذوهت عالم فلً غير محترف.

٤

أدلت جذوي الجىدة
في حاٌ احخىاء ملالت ما على أهثر مً ازىين مً هزه العالماث ،ظِخىحب علُىم أن جبحثىا عً مصادس أفظل.
(زم العىدة وجحعين ملالت وٍىُبُذًا باظخخذام هزه املصادس!)
ئن وحذ في أعلى امللالت الفخت جحذًزيت .جحخىي أغلب عالماث الخحزًش على معلىماث أو
ػلباث ،مثل أن جؼلب مىىم أن حعاعذوا في جىظُع محخىي امللالت ئن واهذ كصيرة .ئال أن
عالماث الخحزًش كذ حعلً عً هضاع لم ًخم فظه حىٌ مذي حُادًت امللالت أو مذي حذاسة
مصادسها.
أن جىحذ عذة مشكالث لغىٍت في صذر املقالت .عادة ما حؽير املؽىالث في صذس امللالت ئلى
مؽىالث في وامل امللالت .وكذ ٌؽير ك َ
ص ْش صذس امللالت ئلى أنها واهذ جخىظع خؼىة خؼىة،
ِ
ً
دون أن ٌعير أحذ لاهخمام للعمل ئحماال.
جحخىي اللهجت على آراء وإفاداث مخعلقت باألهميت ال جحمل مصادر ،وهي لِعذ محاًذة
وٍيبغي أن جضاٌ .فعلى ظبُل املثاٌ ،بذال مً كىٌ ''واهذ أفظل مؼشبت''ً ،يبغي أن جيىن
إلافادة ''كامذ بغىاء  ٤١أغىُت حصلذ على املشهض ألاوٌ ،وهى ما لم ًحلله أي مؼشب آخش'' .
أن حؽير امللالت ئلى ’بعع‘ أو ’الىثير‘ أوجماعاث غير معلىمت .هزه العباساث عامت ً
حذا وٍجب
أن حعدبذٌ بحلائم.
أن ًبذو للعُان أن هىان جىاهب مً املىضىع مفقىدة مً فهشط املحخىٍاث ومً امللالت.
فعلى ظبُل املثاٌ ،كذ ًبذو أن ظيرة راجُت جخخؼى فترة واملت مً حُاة الصخص امللصىد
ًىلصها حلائم هامت.
أن جبذو بعض ألاقسام طىيلت بصىرة مفزطت مقارهت بأهميتها .فعلى ظبُل املثاٌ ،كذ ٌؽير
كعم ''هلذ'' ضخم في ملالت كصيرة حىٌ ؼشهت ما أن امللالت مىحاصة طذ هزه الؽشهت.
أن جحخىي امللالت على مزاجع قليلت ،أو أن جفخقز أحضاء هبيرة مً امللالت لحىاش ي .فلى واهذ
أحذ امللاالث مبيُت على الللُل مً املصادس ،فلذ ٌؽير رلً ئلى أنها هخبذ دون جىافش
معلىماث واملت حىٌ املىطىع.

٥

ما العمل حيال املقاالث املخذهيت الجىدة؟
ما الذي ًيبغي عليكم فعله حيىما حعثرون على مقالت بها مشكلت واحذة أو أكثر؟
لى جىافش لىم الىكذ أو املعاسف ،فىشوا ً
حذًا في جصىٍب املؽىالث بأهفعىم عبر الظغؽ على عذل في الجضء
ألاعلى مً امللالت وحغُير الىص والظغؽ على أرسل الخغييراث.
 )1جأهذوا مً أن املؽيلت مإكخت ،مثل أن ًلىم شخص ما بمحاولت حزف كعم ًيخلذ بؼله املحبىب.
ًمىىىم الظغؽ على اعشض الخاسٍخ ولاػالع على آخش بظعت جحشٍشاث.
 )2ئن واهذ املؽيلت مخعللت بالخحشٍش ألاخير ًمىىىم الظغؽ على جشاحع ومً زم ئصالح املؽيلت في
الخى .أما في حاٌ جىاحذ املؽيلت لفترة صمىُت أػىٌ أو لم ًىً لذًىم املعشفت اليافُت إلصالح
املؽيلتً ،مىىىم جشن حعلُم على صفحت الىلاػ ًصف املؽيلت.
 )3لى واهذ املؽيلت خؼيرة ،مثل وحىد عباساث حعب وجلزف في حم شخص على كُذ الحُاة ،لىم
مؼلم الحشٍت في الخخلص مً هزه ألاحضاء املثيرة للمؽاول .ئال أهه ًخىحب علُىم الخفىير بعمم في
آسائىم املىحاصة خاصت ئن هىخم حعملىن على ملالت جخعلم بىم أو ببالدهم أو املإظعاث التي جيخمىن
ئليها .فلذ جيىن فلشاث الىلذ في ملالت ما مالئمت ،خاصت ئن واهذ مذعىمت بما ًىفي مً املصادس.
للمضٍذ مً املعلىماث حىٌ ما ًمىىىم عمله حُىما حعثرون على ملالت مىخىبت بؼشٍلت ظِئتً ،مىىىم هخابت
” “Wikipedia:Writing better articlesفي خاهت البحث (مخاح في وٍىُبُذًا باللغت إلاهجليزًت فلؽ).

٦

هل ًمىىىم لاعخماد على دكت وٍىُبُذًا؟
هصحافُين و كشاء ،فأهخم حعىلىن ً
هثيرا على مذي الجذاسة .فباليعبت للعذًذ مىا ،أصبح
اظخخذام وٍىُبُذًا معُاس كُاس ي بصفت أهبر أو أكل ،لىً هُف جخأهذون مً أهىم
جحصلىن على معلىماث حُذة؟
جقييم جىدة مقالت على ويكيبيذًا هى دلُل مشحعي ًحخىي على خؼىاث محذدة ًمىىىم
اجباعها مً أحل الحصىٌ على أهبر فائذة مً وٍىُبُذًا ئلى حاهب الىظش ئلى هُفُت عمل
أهظمت طمان الجىدة.

مؤسست ويكيميذًا
 ٤١١ؼاسع هُى مىهخجمشي ،الؼابم الثالث
ظان فشاوعِعيى ،والُفىسهُا  ١١٤٤٩الىالًاث املخحذة ألامشٍىُت
مإظعت وٍىُمُذًا هي مىظمت خيرًت غير هادفت للشبح و التي جلىم بدؽغُل
وٍىُبُذًا و مىاكع أخشي راث جشاخُص حشة.

