
1

قراءة

 ويكيبيديا
يف القسم

استخدام ويكيبيديا

لتعزيز مهارات محو األمية 

املعلوماتية و اإلعالمية

دليل األساتذة

الوحدة 2



2

* تم إنشاء سحابة الكلامت هذه من ردود 713 استاذا عىل استطالع تم إجراؤه يف يوليو 2020 يف بوليفيا واملغرب والفلبني



3

الفهرس

الفهرس                                                                                                                                   3

مقدمة                                                                                                                                    5

معلومات عن مجموعة األدوات                                                                                                   6

كيف نستخدم مجموعة األدوات هذه                                                                                           7

مفتاح التصفح                                                                                                                          7

الوحدة 2: عملية تقييم املعلومات                                                                                               10

 تسهيل عملية الوصول إىل مصادر أكادميية عالية                                                                             11
الجودة لويكيبيديا

ركائز ويكيبيديا 2 1                                                                                                                  12

اإلرشادات التوجيهية الخاصة بويكيبيديا 2 2                                                                                  14

سياسات املحتوى األسايس يف ويكيبيديا 2 3                                                                                   15

نظرة عامة عىل هيكل مقالة ويكيبيدي 2 4                                                                                   16

 صفحات النقاش ومساحات االتصال األخرى 2 5                                                                             18
عىل ويكيبيديا

عرض السجل وعملية خلق املعرفة 2 6                                                                                         22

املراجع وقابلية التحقق 2 7                                                                                                        24

تقييم مقالة ويكيبيديا 2 8                                                                                                         28

 تسهيل عملية الوصول إىل مصادر أكادميية 2 9                                                                               30
عالية الجودة لويكيبيديا



4

النشاط األخري: دمج ويكيبيديا يف دروسك                                                                                     36

منوذج خطة الدرس                                                                                                                   38

 :امللحق                                                                                                                                  41

 مثال عىل خطط الدروس واألنشطة لدمج                                                                                     41
ويكيبيديا يف الفصل الدرايس

مهمتي املعرفية                                                                                                         42

مهمتي املعرفية                                                                                                                       44

التاريخ                                                                                                                                  46

علوم                                                                                                                                     48

االجتامعيات                                                                                                                           50

 الفنون                                                                                                                                   52

شكر وتقدير                                                                                                                           56

املراجع                                                                                                                                  57



5

مقدمة
يستخدم التالمذة واألساتذة من جميع أنحاء العامل ويكيبيديا كمصدر تعليمي. إال أنه كأساتذة، ميكننا اإلصابة باإلحباط بسبب إساءة 

استخدام بعض التالمذة لويكيبيديا  أو ميكننا استخدامها لتعليمهم دروس مهمة عن وسائل اإلعالم والوعي املعلومايت. حتى أنه ميكننا 

أن نستخدمها لتدريس مهارات القرن الحادي والعرشين الحيوية مثل التفكري النقدي والتواصل واملساهمة. ميكن للتالمذة استخدام 

ويكيبيديا  تقريباً يف أي موضوع أكادميي"كمحطة أوىل" ألخذ فكرة عامة عن املوضوع. لنساعدهم عىل القيام بهذا مبسئولية.

إن الفريق التعليمي يف مؤسسة ويكيميديا متحمس لتقديم هذا املرجع كجزء ال يتجزأ من برنامج "قراءة ويكيبيديا  يف القسم". 

"قراءة ويكيبيديا  يف القسم هو برنامج تدريبي ملساعدة األساتذة عىل فهم واستغالل ويكيبيديا كأداة تعليمية عن طريق وصلها 

مبكونات إطار محو األمية واملعلوماتية اإلعالمية ملؤسسة اليونسكو.  يف املرحلة التجريبية األوىل، قمنا بتطوير مجموعة أدوات 

لألستاذ وبرنامج للتدريب املهني ليتوافق مع أنظمة التعليم املحلية والواقع التعليمي لألساتذة يف ثالثة دول تجريبية أولية. سيساعد 

هذا املرجع األساتذة عىل تدريس مهارات حيوية للوعي املعلومايت واإلعالمي للقرن الحادي والعرشين، مبا يف ذلك فهم كيفية إنتاج 

املعلومات وكيفية الحصول عىل وتقييم املحتوى عىل اإلنرتنت وكيفية فهم التحيزات وفجوات املعرفة. كذلك يتناول هذا الربنامج 

التدريبي عىل أسئلة أساسية تلقيناها من األساتذة عن كيفية الحفاظ عىل سالمة التالميذ وهم عىل اإلنرتنت وكيفية إعدادهم مواجهة 

األشكال املختلفة من املعلومات الخاطئة واملُضللة عىل اإلنرتنت.

مؤسسة ويكيميديا

 مؤسسة ويكيميديا هي مؤسسة غري هادفة للربح و التي تستضيف ويكيبيديا واملشاريع املصاحبة لها. نحن نسعى لعامل يشارك 

فيه الجميع املعرفة كلها. نحن ندعم مجتمع عاملي من املتطوعني الذين يجمعون ويطورون ويشاركون املحتوى التعليمي يف تعاون، 

ونحن ندعو للقيم والسياسات التي تضمن حق املعرفة املجانية.

Nichole Saad

Melissa Guadalupe Huertas

Vasanthi Hargyono

Sailesh Patnaik

Brahim Faraji

Soukaina Abelhad

Noemi Ticona Angles

Olga Paredes Alcoreza

 Erlan Vega Rios

Imelda Brazal

 Vanj Padilla

   فريق "قراءة ويكيبيديا يف القسم"
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معلومات عن مجموعة األدوات

تتوافق مجموعة األدوات هذه مع املكونات الثالثة  إلطار محو األمية واملعلوماتية اإلعالمية 

ملنظمة اليونسكو ))MIL: إتاحة الوصول والتقييم واإلنشاء((. تقرتح منظمة اليونسكو 

نهجا متكامال نحو مفهوم محو أمية متعدد التخصصات، وبالتايل ميكن تعريف MIL عىل 

أنها "مجموعة الكفاءات التي تُعزز إمكانية وصول واسرتجاع وفهم وتقييم واستخدام 

املواطنني للمعلومات، وكذلك إلنشاء ومشاركة املعلومات واملحتوى اإلعالمي بجميع 

أشكاله، باستخدام أدوات متعددة، بطريقة حاسمة وأخالقية وفعالة، للمشاركة واالنخراط 

يف فعاليات اجتامعية ومهنية وشخصية". نعتقد أن تعلم كيفية إرشاك التالميذ يف ويكيبيديا 

.MIL هو يشء أسايس لتحقيق الكفاءات التي يشملها إطار

 لتطوير مجموعة األدوات هذه، قمنا باستخدام مبادئ إطار الفهم بالتصميم 

)Understanding by Design(  لتنظيم األسئلة الرضورية واملفاهيم طويلة األمد. يتضمن 

كل منوذج نتائج تعليمية واضحة لألساتذة وكذلك التطبيقات يف القسم للمعرفة التي سوف 

يكتسبونها.

لقد قمنا باتباع نهج بناء حيث قمنا بوصل خربات ومعرفة األستاذ السابقة بطريقة عمل 

ويكيبيديا. تساعد األسئلة التدريبية واألنشطة عىل بناء معرفة جديدة ووصلها بتدريبات 

وتجارب الفصل الدرايس.

يتوافق هذا النهج التعليمي مع الفلسفة التعليمية الخاصة بنا:

نحن نعتقد أن املراجع التعليمية املفتوحة رضورية لتقديم تعليم جيد 	 

للجميع وأن املشاركة يف الحركات املفتوحة تساعد التالميذ عىل النمو 

كمتعلمي القرن الحادي والعرشين.

نحن نعتقد أن أفضل طريقة لتعليم التالميذ هي عندما يقومون بتسهيل 	 

رحلة التعليم الخاصة بهم بأنفسهم مع الدعم من األساتذة.

نحن نعتقد أنه يجب عىل الناس من جميع الخلفيات والقدرات املشاركة 	 

والتعلم من خالل برامجنا.

نحن نقدر املعرفة والخربات املحلية ونعتقد أن برنامجنا سيُمكن من إدراج 	 

مصادر التعليم املحيل يف القسم.

نحن نعتقد أن سالمة التلميذ أمراً رضورياً لتطورهم األكادميي واالجتامعي. 	 

الوحدة 2
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كيف نستخدم مجموعة األدوات هذه

يتضمن محتوى مجموعة األدوات هذه , ثروة من املعرفة التي أنشأتها 

مجتمعات ويكيميديا وقد تم تصميمها للتكيف بسهولة مع السياقات 

املختلفة. إنه مستمد من سياسات وإرشادات ويكيبيديا واملقاالت التي 

كتبها ويكيبيديون، ومجموعة متنوعة من املوارد املفيدة لفهم ويكيبيديا 

ومجتمعاتها ومامرساتها. ميكنك العثور عىل املصادر األصلية من حيث 

تم تعديل هذا املحتوى يف قسم املراجع.

تم ترخيص مجموعة األدوات هذه بواسطة مؤسسة ويكيميديا مبوجب 

ترخيص مساهمة املشاركات اإلبداعية 4.0 العاملي. هذا يعني أن لك 

الحرية لنسخ وإعادة توزيع واقتباس وترجمة هذا املصدر ألي غرض 

طاملا تقوم بذكر مؤلفي األعامل بشكل مناسب واستخدام نفس ترخيص املشاركات اإلبداعية لتوزيع مساهامتك.

مفتاح التصفح

نشاط
 مربع النشاط

ك
مات

لو
ملع

مربع املعلومات الخاصة بك

يستدعي مربع "ملعلوماتك"

االنتباه إىل املعلومات الشيقة أو الثاقبة حول املوضوع الذي 

نراجعه يف القسم.

يشري مربع النشاط إىل نشاط مطلوب للتدريب ، يحتوي كل قسم يف هذا الدليل 

عىل قسم واحد عىل األقل. اقرأ التعليامت واستخدم الصفحات الفارغة لتدوين 

املالحظات إذا أردت. إذا كنت تستخدم هذا الدليل كجزء من مجموعة التعلم ، 

فسيكون لديك منتدى مخصص ملشاركة عملك.

الوحدة 2
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يم
عل

الت
يف 

ج 
دم

ان

 مربع " اندمج يف التعليم"

تشري مربعات " اندمج يف التعليم" إىل املحتوى الذي يرتبط 

ارتباطًا مبارًشا بنظريات التعليم أو االتجاهات الرتبوية. 

استخدم هذه املعلومات إلجراء اتصاالت أعمق بني املحتوى 

ومامرستك التعليمية.

جدول التدريب
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التنشئة االجتامعية عىل التعلم الخاص بك

بغض النظر عن مكانك ، من خالل التعرف عىل ويكيبيديا وإحضارها إىل الفصل الدرايس بغض النظر عن مكانك ، من خالل التعرف عىل ويكيبيديا وإحضارها إىل الفصل الدرايس 

الخاص بك ، فأنت تصبح جزًءا من مجتمع من األساتذة املبتكرين امللتزمني بالتعلم مدى الخاص بك ، فأنت تصبح جزًءا من مجتمع من األساتذة املبتكرين امللتزمني بالتعلم مدى 

الحياة.الحياة.

إذا كنت تستخدم هذه املوارد من خالل مجموعة تعليمية ، فسوف يخربك املنسق إذا كنت تستخدم هذه املوارد من خالل مجموعة تعليمية ، فسوف يخربك املنسق 

املحيل مبكان مشاركة إجاباتك وواجباتك )عىل سبيل املثال: مجموعة املحيل مبكان مشاركة إجاباتك وواجباتك )عىل سبيل املثال: مجموعة FacebookFacebook ، دورة  ، دورة 

.).)DiscordDiscord قناة  ، قناة ، MoodleMoodle

أثناء التدريب ، ستشارك وتقدم تقريرًا عن تقدمك أثناء العمل من خالل املهام يف كل أثناء التدريب ، ستشارك وتقدم تقريرًا عن تقدمك أثناء العمل من خالل املهام يف كل 

وحدة.وحدة.

إذا كنت متعلاًم مستقالً ، ففكر يف األفكار التالية لجعل تعلمك أكرث اجتامعية:إذا كنت متعلاًم مستقالً ، ففكر يف األفكار التالية لجعل تعلمك أكرث اجتامعية:

ابحث عن زميل مهتم أيًضا بتوسيع معارفه ومهاراته يف ويكيبيديا ، ومحو ابحث عن زميل مهتم أيًضا بتوسيع معارفه ومهاراته يف ويكيبيديا ، ومحو 

األمية اإلعالمية واملعلوماتية ، أو املساحات الرقمية. قم بجدولة مراحل األمية اإلعالمية واملعلوماتية ، أو املساحات الرقمية. قم بجدولة مراحل 

تقدمك وتعلمك كل أسبوعني ملشاركتها ، ومساعدة بعضكام البعض يف تقدمك وتعلمك كل أسبوعني ملشاركتها ، ومساعدة بعضكام البعض يف 

توضيح بعض الشكوك ، أو التعمق يف املوضوعات التي تهمك. بحلول توضيح بعض الشكوك ، أو التعمق يف املوضوعات التي تهمك. بحلول 

نهاية الوحدة نهاية الوحدة 33 ، ميكنك االجتامع شهريًا ملواصلة تعلم كيفية املساهمة  ، ميكنك االجتامع شهريًا ملواصلة تعلم كيفية املساهمة 

باملحتوى يف ويكيبيديا مًعا!باملحتوى يف ويكيبيديا مًعا!

إذا كنت تستخدم وسائل التواصل االجتامعي ، فحدد يوًما ميكنك إذا كنت تستخدم وسائل التواصل االجتامعي ، فحدد يوًما ميكنك 

فيه نرش ما تعلمته خالل األسبوع ، وشارك أفكارك وروابطك املفيدة فيه نرش ما تعلمته خالل األسبوع ، وشارك أفكارك وروابطك املفيدة 

، وقم باإلشارة إلينا عرب ، وقم باإلشارة إلينا عرب WikimediaEduWikimediaEdu@ عىل @ عىل TwitterTwitter أو  أو 

WikimediaEducationTeamWikimediaEducationTeam@ عىل @ عىل FacebookFacebook. نود معرفة النتائج . نود معرفة النتائج 

املحصل عليها من هذه التجربة!املحصل عليها من هذه التجربة!

تم ترخيص مجموعة األدوات هذه بواسطة مؤسسة ويكيميديا مبوجب ترخيص 

مساهمة املشاركات اإلبداعية 4.0 العاملي. 

الوحدة 2
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استيعاب وتقويم وتقييم املعلومات ووسائط اإلعالمكفاءة الرتبية اإلعالمية واملعلوماتية:

نواتج التعلم:

1  سوف يتمكن املعلمون من استخدام ركائز ويكيبيديا واملبادئ التوجيهية لتحليل جودة مقالة ويكيبيديا    

2  سوف يتمكن املعلمون من القيام باستخدام عنارص متنوعة ملقالة ويكيبيديا لتحديد جودة املعلومات   

:التطبيق يف الفصل الدرايس

1  سوف يتمكن املعلمون من إدراج ويكيبيديا كأداة يف الفصل لتعليم التثقيف اإلعالمي ومحو األمية املعلوماتية

2  سوف يتمكن املعلمون من تقييم مهارات املعرفة اإلعالمية واملعلوماتية للطالب باستخدام ويكيبيديا 

الوحدة 2:

 عملية تقييم املعلومات
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 2 1 ركائز ويكيبيديا
 تُعد الركيزة هي رمز القوة، فهي تضمن املوثوقية والدعم. نحن نقوم باستخدام الركائز من أجل توضيح األسس التي يُبنى عليها يشء

 ما. يقوم اآلالف من املتطوعني باستغالل وقتهم ومعرفتهم وإبداعهم لتحرير ويكيبيديا - وذلك بشكل جامعي من أجل بناء املوسوعة

 األكرث دقة واكتامالً وسهولة يف الوصول إليها يف العامل. وعىل رغم أن من الصحيح أنه ال توجد قواعد صارمة وال يوجد تسلسل هرمي

 للسلطة بني املحررين املتطوعني، فإن تحديد .التوقعات التي توجه املساهمة يف ويكيبيديا أمر رضوري. هناك 5 مبادئ رئيسية، أو

.ركائز تعمل ويكيبيديا من خاللها

1  ويكيبيديا عبارة عن موسوعة:

 

 تضم ويكيبيديا العديد من صفات املوسوعات العامة

 واملتخصصة والتقويم واملعاجم الجغرافية. يتأثر نطاق

 ويكيبيديا بشدة بهذه التقاليد. ال تطمح املوسوعات إىل

 احتواء كل بيان عىل اإلطالق حول موضوع ما، ولكنها

 تقدم فكرة عامة عميقة بنحو معقول ليك يتمكن القارئ

 من القيام باملزيد من البحث حول املوضوع بثقة. ال

 تُعد ويكيبيديا منصة إعالنية، أو تجربة يف الفوىض أو

 الدميقراطية، أو مجموعة عشوائية من املعلومات، أو

.دليل عىل شبكة الويب، أو صحيفة

2  يتم كتابة ويكيبيديا من وجهة نظر محايدة:

 تحاول ويكيبيديا جاهدة الحصول عىل مقاالت توثق وترشح وجهات النظر الرئيسية بأسلوب محايد - ويتم تحقيق ذلك

 عن طريق استخدام مصادر موثوقة ورسمية. يتم تفسري املعلومات والقضايا املتعلقة مبوضوع ما بدالً من مناقشتها. وتُقدم

.املوضوعات التي لها وجهة نظر واحدة معرتف بها جيًدا وتلك التي لها وجهات نظر متعددة بدقة ويف السياق

3  ويكيبيديا عبارة عن محتوى مجاين يستطيع أي شخص القيام بتحريره واستخدامه وتعديله ونرشه:

 نظرًا ألن كل املحررين يرخصون عملهم بحرية للعامة، فال ميلك أي محرر مقااًل، وميكن تحرير أي إسهامات وإعادة نرشها. 

.يلزم أن يحرتم محررو ويكيبيديا قوانني حقوق النرش، وأال يقوموا باالنتحال الفكري مطلًقا من املصادر

4  ينبغي عىل املحررين أن يعاملوا بعضهم البعض باحرتام ولطف: 

 يجب عىل الويكيبيديني إظهار االحرتام لكل املساهمني، حتى يف حالة وجود خالفات. ينبغي عىل الويكيبيديني عدم االنخراط

.يف هجامت شخصية. ينبغي أن يترصف محررو ويكيبيديا بحسن نية وأن يفرتضوها من جانب اآلخرين

5  ليس لدى ويكيبيديا قواعد ثابتة:

 لدى ويكيبيديا سياسات وقواعد إرشادية، لكنها ليست منقوشة عىل الحجر. ميكن القيام بتطوير محتواها وتفسريها مع مرور

.الوقت. تشكل مبادئها وروحها أهمية أكرب من صياغتها الحرفية، وأحيانًا يتطلب تحسني ويكيبيديا استثناء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikip%C3%A9dia_est_libre
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
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نشاط

ما هي بعض توقعات الفصل التي حددها طالبك 
بشكل تعاوين؟ إذا مل يكن هناك أي يشء ، كيف 

ميكنك جعل طالبك مؤلفني مشاركني للركائز التوجيهية 
لفصلك الدرايس؟

هل أي من الركائز الخمسة لويكيبيديا ذات صلة 
مبجتمع فصلك الدرايس؟ ما الذي تعتقد أنه سيكون له 

صدى أكرب لدى طالبك يف بناء توقعات صفك؟

كيف ميكنك مساعدة الطالب عىل فهم أهمية هذه 
الركائز اإلرشادية والغمل بها؟

تطلعات البناء املشرتك

بنفس الطريقة التي يعترب بها املساهمون يف ويكيبيديا أنفسهم مجتمًعا ، ميكن بناء فصولنا 

الدراسية كمجتمع من املتعلمني. تظهر األبحاث أنه عندما مننح طالبنا بعض الخيارات بشأن كيفية 

التحكم يف تعلمهم ، فقد يكونون أكرث تحفيزًا للتعلم واملشاركة. ميكن أن يكون أيًضا جزًءا من 

املنهج الدرايس الخفي لكيفية تعليم الطالب كيفية التفاعل مع بعضهم البعض ومع العامل. ميكن 

أن يكون العمل مع طالبك لتحديد التوقعات التي يتحملونها بأنفسهم ومساءلة بعضهم البعض درًسا قياًم يجب دمجه يف مامرسة 

التدريس الخاصة بك. يقوم الويكيبيديون بذلك من خالل املشاورات وبناء اإلجامع يف مجتمعاتهم.

 

هل فعلت شيئًا كهذا مع طالبك؟ كيف فعلت ذلك؟ أخربنا باملزيد من خالل اإلجابة عىل األسئلة أدناه. بعد ذلك ، شارك إجاباتك يف 

الخانات املقابلة يف املنتدى املخصص.

https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/building-community-classroom/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_curriculum
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2 2 اإلرشادات التوجيهية الخاصة بويكيبيديا
يف فصولنا الدراسية، نضع حدوًدا حول السلوك املقبول وغري املقبول. نؤسس أهدافًا لكل طالب من طالبنا وملجتمع الفصل الدرايس 

ككل. مثل مجتمعات التعلم الخاصة بنا، تخضع ويكيبيديا ملجموعات من اإلرشادات التوجيهية. تقدم هذه اإلرشادات توضيًحا لكل 

يشء بالبدء من الطريقة التي ينبغي أن يترصف بها األشخاص عىل ويكيبيديا إىل اصطالحات التسمية، وحتى كيفية حذف املقالة. 

تضع هذه اإلرشادات قواعد لكيفية عمل املجتمع مًعا لتحقيق أهدافه.

أما اآلن، هيّا نركز عىل اإلرشادات التوجيهية الخاصة بالسلوك، حيث إنها سوف تساعدك عىل استيعاب كيفية عمل املجتمع مًعا 

لضامن أن ويكيبيديا دقيقة وجديرة بالثقة ومحدثة.

اإلرشادات التوجيهية الخاصة بالسلوك يف ويكيبيديا

 افرتض حسن النية

ما مل يوجد هناك دليل قوي بعكس ذلك، يتم تشجيع محرري ويكيبيديا عىل افرتاض أن األشخاص الذين يعملون يف املرشوع 

يحاولون مساعدته، وليس إلحاق الرضر به.

تنازع املصالح

ال يجوز ملحرري ويكيبيديا استخدام ويكيبيديا للرتويج ألنفسهم أو ألصدقائهم أو عائالتهم أو مواقعهم اإللكرتونية أو 

مؤسساتهم.

التحرير التخريبي

من املمكن أن يتم حظر أو منع املشاركني الذين لديهم نشاط ثابت يعيق التقدم نحو تحسني مقال أو إنشاء موسوعة جديرة 

بالثقة إىل أجل غري مسمى من تحرير ويكيبيديا.

ال تعطل ويكيبيديا لتوضيح نقطة

ينبغي عىل محرري ويكيبيديا تحديد نقاطهم. ومع ذلك، ال يجب عليهم إرسال رسائل غري مرغوب فيها إىل ويكيبيديا، أو ترشيح 

املقاالت بشكٍل غري عادل من أجل الحذف، أو دفع القواعد إىل حدودها، أو إنشاء عمل ألشخاص آخرين ملجرد إثبات نقطة ما.

قواعد السلوك

لدى املساهمني آراء ووجهات نظر وخلفيات مختلفة، ويف بعض األحيان تختلف بنحو كبري. وتعد معاملة اآلخرين باحرتام هي 

مفتاح التعاون الفعال يف بناء موسوعة.

رجاًء ال تزعج الجدد

يفتقر العديد من املساهمني الجدد إىل املعرفة بشأن سياسات ويكيبيديا. ولكن، ينبغي عىل محرري ويكيبيديا أن يفهموا دامئًا 

أن املساهمني الجدد هم "أعضاء" مرتقبون، ولذا فإنهم أمثن مواردنا.

قم باملقارنة وإظهار الفرق بني اإلرشادات التوجيهية للسلوك الخاصة بـ ويكيبيديا وتلك 

التي قمت بتحديدها للسلوك مع طالبك. كيف سيبدو مجتمع الفصل الدرايس إذا كانوا 

يتبعون اإلرشادات التوجيهية للسلوك الخاصة بـ ويكيبيديا؟ شارك أفكارك يف مجموعة 

الفيسبوك.

نشاط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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2 3 سياسات املحتوى األسايس يف ويكيبيديا
واحد من أهم املفاهيم الخاطئة الرئيسية لدى املدرسني بشأن ويكيبيديا هو أنها منطقة عىل اإلنرتنت "كل يشء مباح بها" : إذا كان 

من املمكن لألشخاص تحرير املحتوى وإضافته بحرية، فسوف يكتبون ما يريدون. وبالرغم من ذلك، فإن محتوى ويكيبيديا تحكمه 

ثالث سياسات للمحتوى األسايس. تحدد هذه السياسات نوع وجودة املواد املقبولة يف مقاالت ويكيبيديا. هذه السياسات تعمل عىل 

إكامل بعضها البعض، وال ينبغي أن يتم تفسريها مبعزل عن بعضها البعض.

نشاط

وجهة نظر محايدة – يجب كتابة جميع مقاالت ويكيبيديا واملحتويات املوسوعية األخرى من خالل وجهة نظر محايدة، والتي   1

متثل وجهات نظر مهمة بشكٍل عادل ومتناسب وبال تحيز. لالطالع عىل بعض األمثلة، جرب اختبار الحيادية هذا!

قابلية التحقق – يجب أن تُنسب املواد التي تم االعرتاض عليها أو التي يُحتمل االعرتاض عليها وكل االقتباسات إىل مصدر موثوق   2

ومنشور. يف ويكيبيديا، تعني قابلية التحقق أن األشخاص الذين يقومون بقراءة املوسوعة ويقومون بتحريرها ميكنهم التحقق من 

أن املعلومات تأيت من مصدر موثوق.

ال يوجد بحث أصيل – ال تقوم ويكيبيديا بنرش الفكر األصيل: يجب أن تُنسب كل املواد املوجودة يف ويكيبيديا إىل مصدر موثوق   3

ومنشور. ال يجوز أن تحتوي املقاالت عىل أي تحليل أو تركيب جديد للمواد املنشورة التي تساهم يف تطوير موقف مل تقدمه 

املصادر بوضوح.

 :املقالة 1 :املقالة 2 :املقالة 3

وجهة نظر محايدة

 هل تقدم املقالة املعلومات

بشكٍل عادل وبال تحيز؟

قابلية التحقق

 هل ميكنك تحديد مصادر

 املعلومات املوجودة يف املقال؟

ما مدى موثوقية املصادر؟

ال يوجد بحث أصيل

 هل تحتوي أي مصادر مقتبسة

يف املقالة عىل بحث أصيل؟

التقييم العام

 باالعتامد عىل تحليلك، ما مدى

موثوقية هذه املقالة برأيك؟

استكشاف سياسات املحتوى األسايس يف ويكيبيديا 

اخرت موضوًعا يثري اهتاممك واستخدم ويكيبيديا للعثور عىل مقالتني أو ثالث مقاالت ذات صلة. ستعمل 

عىل تقييم مدى جودة هذه املقاالت التي تعكس سياسات املحتوى األساسية يف ويكيبيديا. استخدم 

الجدول أدناه لتوثيق إجاباتك ومشاركة ملخص يف املنتدى. الشعور باملغامرة؟ ميكنك أيًضا النقر هنا 

للحصول عىل مقال عشوايئ من ويكيبيديا يف كل مرة!

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/Special:Random
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2 4 نظرة عامة عىل هيكل مقالة ويكيبيدي
يف األقسام التالية، سنستكشف العنارص املختلفة التي تعد بشكل عام جزء من مقالة ويكيبيديا. من املمكن لهم أن يقوموا بتزويدك 

أنت واملتعلمني مبؤرشات للحصول عىل نهج أكرث أهمية للمعلومات التي تستهلكها باالتصال باإلنرتنت ودون االتصال به.

هيّا نلِق نظرة عامة رسيعة:

استخدم مربع البحث للبحث عن 

مزيد من املعلومات دون مغادرة 

ويكيبيديا

تعرض التعديالت التي تم إجراؤها 

عىل مقالة ويكيبيديا ، وكيف 

تطورت املقالة مبرور الوقت ، 

ومدى تحديث املعلومات.

يعرض قسم "Talk" مناقشات 

حول موضوع املقالة. ويبني كيف 

يتم بناء املعرفة من خالل التبادل 

املستنري. 

تشري األرقام املوجودة 

يف مقالة ويكيبيديا إىل 

املصادر املستخدمة 

إلنشائه. ميكن تقييم 

املقاالت وفًقا لعدد 

املصادر وجودتها.

 تسمح لك الروابط

 الزرقاء باستكشاف

 املزيد من مقاالت

 ويكيبيديا املتعلقة

 باملوضوع. تشري

 الروابط الحمراء

 إىل أن الصفحة غري

 موجودة بعد ولكن

!رمبا يجب أن تكون

يلخص القسم الرئييس النقاط الرئيسية 

للمقالة. يزود الطالب بنظرة عامة عىل 

املوضوع.

هناك شارات تسلط الضوء عىل املقاالت كمحتوى 

"جيد" أو "مميز". وباملثل ، تشري الفتات التحذير 

إىل مجاالت التحسني ملقالة أو االستشهادات 

الالزمة أو الرصاعات املحتملة.
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هل تستطيع تحديد العنارص املعروضة أعاله يف املقاالت التالية؟

نشاط

جرب بنفسك!

يعرض جدول املحتويات كيفية تنظيم 

محتوى املقالة. يسمح للطالب بفهم كيفية 

بناء املقال ويساعدهم عىل تحسني البحث 

عن املعلومات.

يجمع هذا القسم جميع املصادر 

املذكورة يف مقال. ميكن أن 

تحتوي أيًضا عىل مالحظات 

توضح أو تتوسع يف املعلومات 

الواردة يف املقالة. ميكن للطالب 

استخدام هذا القسم لتوسيع 

بحثهم عن املعلومات خارج 

ويكيبيديا والعثور عىل املصادر 

األكادميية التي ميكنهم تضمينها 

يف أبحاثهم الخاصة. يجب أن 

تكون ويكيبيديا فقط بداية 

رحلتهم.

مالحظة: يف حال كنت تشعر باملغامرة، ميكنك النقر هنا للحصول عىل مقالة ويكيبيديا عشوائية عالية الجودة لالستكشاف.

هل قمت بتحديد عنارص جديدة يف مقالة ويكيبيديا مل يتم تضمينها يف هذا القسم؟ شارك نتائجك يف مجموعة الفيسبوك.

وادي درعة	 

ليكسوس	 

جامعة القرويني	 

http://w.wiki/FZG
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
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2 5 صفحات النقاش ومساحات االتصال األخرى عىل 
ويكيبيديا

كم عدد املرات التي تلقي فيها نظرة من خلف الستار عىل كيفية نرش الكتب املدرسية؟ كم عدد املرات التي تفكر فيها بشأن مْن 

الذي كتب املصادر التعليمية التي تستخدمها - خلفياتهم، أو وجهات النظر التي قد توجه كتاباتهم؟ 

واحد من أكرث األشياء املدهشة حول استخدام ويكيبيديا كأداة تعليمية هو أنه ميكنك أنت وطالبك 

إلقاء نظرة خاطفة من وراء الستار عىل كيفية إنتاج وتنظيم املعلومات. أنه أشبه بالتواجد يف الغرفة 

مع النارشين، والسامح لك وتشجيعك عىل طرح األسئلة -- أو حتى املساهمة!

صفحات الحوار)املعروفة كذلك باسم صفحات النقاش( هي مساحات ميكن للمحررين من خاللها 

مناقشة وتنسيق أوجه التحسينات عىل املقاالت أو صفحات ويكيبيديا األخرى. يستخدم متطوعو 

ويكيبيديا صفحات النقاش من أجل تشخيص املشكالت يف مقالة أو مناقشة مدى أهمية موضوع ما 

أو تقييم جودة مقالة.

هيّا نلِق نظرة عىل قسم من صفحة النقاش يف مقالة "التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة". ما هي املهارات والقيم التي يظهرها 

املحررون بوضوح؟

باإلضافة إىل عملية الكشف عن املناقشات بشأن تحسني املحتوى، ميكن أن توضح لك صفحة النقاش الخاصة مبقالة ما إذا كانت 

املقاالت تفي مبعايري جودة معينة باالعتامد عىل تقييامت املحتوى التي وضعها مجتمع املحررين. و باالستناد إىل إصدار لغة 

ويكيبيديا الذي تزورها، قد يختلف نظام التقييم هذا، أو قد ال يتواجد أحيانًا. يف ويكيبيديا اإلنجليزية، يف األساس يتم القيام بتقييم 

.WikiProject املحتوى بواسطة املحررين الذين يشكلون جزء من

إن WikiProject عبارة عن مبادرة تعاونية بني الويكيبيديون الذين يعملون مًعا كفريق واحد من أجل تحسني مجاالت موضوعات 

معينة يف املوسوعة. ستتعرف عىل املزيد حول مرشوعات WikiProject يف الوحدة 3.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A
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املثال املعايري الدرجة

Bacteria مقاالت مميزة، مقاالت جيدة، ومقاالت من الدرجة األوىل.

يتمتع املقال بالتنظيم الجيد وهو كامل بشكٍل أسايس، وتم فحصه من 

ِقبل املراجعني غري املتحيزين.

A

Sahrij Madrasa املقالة يف الغالب كاملة وبال مشاكل كبرية ولكنها بحاجة إىل بعض من 

العمل اإلضايف للوصول إىل معايري املقال الجيد.

B

Nass El Ghiwane املقالة مقبولة ولكنها ما زالت تفتقد إىل محتوى هام أو تحتوي عىل 

الكثري من املواد التي ال صلة لها باملوضوع. ينبغي أن تحتوي املقالة عىل 

بعض املراجع ملصادر جديرة بالثقة، ولكن قد تظل تواجه مشكالت كبرية 

أو تتطلب عملية تصفية كبرية.

C

Volubilis مقالة قيد التطوير ولكنها ال زالت غري مكتملة عىل نحٍو تام. قد تستشهد 

أو ال تستشهد مبصادر موثوقة كافية.

البداية

Hourya Benis Sinaceur وصف جذري جًدا للموضوع. من املمكن أن تكون مكتوبة بشكٍل جيد، 

ولكن قد تحتوي كذلك عىل مشكالت كبرية يف املحتوى.

البذرة

يتم التعبري عن تقييم املحتوى الذي تم بواسطة هؤالء املحررين من خالل مخطط إلكرتوين، عىل سبيل املثال:

هيّا نرجع إىل صفحة النقاش الخاصة مبقالة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. يف أعىل الصفحة، ميكنك االطالع عىل تقييم املحتوى 

الذي وضعه محررو مرشوع وييك تربية وتعليم.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahrij_Madrasa
https://en.wikipedia.org/wiki/Nass_El_Ghiwane
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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هيّا نرجع إىل املقاالت التي استكشفتها يف النشاط السابق - يف هذه املرة سوف ننتبه إىل 

صفحات النقاش الخاصة بها.

نشاط

ما هي األفكار الجديدة التي اكتسبتها من 

استكشاف صفحة النقاش للمقالة؟

الفئة 

)إذا كانت متاحة(

النقاشات الرئيسية عىل صفحة النقاش             املقالة

وادي درعة

ليكسوس

جامعة القرويني

استكشاف صفحات النقاش

بجانب املقاالت وصفحات النقاش الخاصة باملستخدم، ميكنك أن تجد أن محرري ويكيبيديا يشاركون يف مساحات أخرى للنقاش 

لطلب املساعدة من املحررين ذوي الخربة، أو مناقشة سياسات ويكيبيديا، أو التخطيط ألحداث عرب اإلنرتنت أو دون االتصال به 

)عىل سبيل املثال ال الحرص(. هناك العديد من مساحات املشاركة، نحن نقدم اثنني منها هنا:

مساحات النقاش األخرى

The Teahouse

عبارة عن مكان للمساعدة عىل ويكيبيديا اإلنجليزية التي تنظم املحررين ذوي الخربة لتقديم التشجيع بشكٍل فّعال ودعم نظائرهم من 

املحررين الجدد الواعدين. يلعب املحررون ذوو الخربة دور املضيفني. يقوم املضيفون بدعوة املحررين الجدد ويرحبون بهم، ويقومون 

بالرد عىل األسئلة ويقدمون نصائح التحرير، ويقومون بتوفري بيئة داعمة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Teahouse
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
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The Village Pump

عبارة عن مكان لالتصال يستخدمها محررو ويكيبيديا ملناقشة مواضيع مختلفة مبا يف ذلك املشكالت الفنية والسياسات 

وعمليات ويكيبيديا. يف ويكيبيديا اإلنجليزية، ينقسم امليدان إىل 6 أقسام لتوجيه املتطوعني إىل مساحة النقاش املناسبة.

يم
عل

الت
يف 

ج 
دم

ان

شارك أفكارك يف مجموعة الفيسبوك!

كيف ميكنك مساعدة طالبك أو مساعدتهم بالفعل يف أن 

يصبحوا مواطنني رقميني بعقلية ناقدة ومتسمني باالحرتام؟

نشاط

املواطنة الرقمية
يعترب التواصل والتعاون الفعال من املهارات الرئيسية يف القرن الحادي والعرشين وهام 

يناالن أهمية خاصة عىل املنصات الرقمية التي تجعل املستخدمني عىل اتصال باألشخاص 

املنتمني إىل خلفيات ثقافية واجتامعية واقتصادية ولغوية مختلفة. تشري املواطنة الرقمية 

إىل استخدام تقنيات املعلومات ومنصات االتصاالت الرقمية للتفاعل بنشاط واحرتام مع 

اآلخرين. باإلضافة إىل ذلك، تؤكد اليونسكو عىل دور مهارات املواطنة الرقمية يف متكني 

املستخدمني من "التنظيم الذايت واملرونة". يعد ذلك أمرًا هاًما حيث أنه يعمل عىل متكني 

الطالب من مواجهة التحديات التي تتعلق بالعنف واملعلومات الخاطئة واألمان عرب 

اإلنرتنت.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Village_pump
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.unesco.org/themes/media-and-information-literacy
https://ar.unesco.org/themes/media-and-information-literacy
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2 6 عرض السجل وعملية خلق املعرفة

ال يرى أغلب األشخاص مطلًقا العملية التي يخوضها املؤلفون لكتابة كتاب أو مقالة يف صحيفة أو مجلة. قد يتضمن ذلك تحديد 

موضوع للتدقيق فيه، والبحث يف وجهات النظر املختلفة )املتنافسة يف بعض األحيان( حول هذا املوضوع، وإنتاج مسودة، ودمج 

التعليقات من املحرر، والعديد من دورات املراجعات إلنشاء القطعة النهائية. مقاالت ويكيبيديا مختلفة. حيث أنه يتم كتابة 

صفحات وييك بواسطة العديد من املحررين، فهي تحتوي عىل سجل للعملية بالكامل: من أول جملة حتى املنتج النهايئ. هذا السجل 

هو "تاريخ"، وميكن ألي شخص فحصه مجانًا.

يعمل النقر عىل عالمة التبويب "عرض السجل" يف أي مقالة يف ويكيبيديا عىل عرض قامئة بجميع املراجعات السابقة للمقالة، مبا يف 

ذلك التاريخ والوقت )بالتوقيت العاملي املنسق افرتاضيًا( لكل عملية تحرير، واسم املستخدم أو عنوان IP )للمحررين املجهولني( 

للمستخدم الذي قام بإجراء التغيري، وملخص تعديل اختياري والذي يقوم بإيجاز بوصف أو رشح التغيريات التي تم إجراؤها عىل 

الصفحة.

ميكنك استخدام سجل الصفحة لفحص االختالفات بني أي نسختني من مقالة ويكيبيديا ولتتبع تغيريات معينة. وهو كذلك يقوم بتوفري 

قامئة باألدوات الخارجية ألغراض مختلفة مثل الوصول إىل إحصائيات مشاهدة الصفحة. من املمكن كذلك أن تساعد بعض امليزات 

املوجودة يف عالمة التبويب هذه املحررين عىل التخلص من أعامل التخريب التي قام بها مستخدم معني بسهولة، أو لشكر املحررين 

عىل مساهامتهم يف مقالة ويكيبيديا.
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اخرت موضوع يثري اهتاممك وانتقل إىل ويكيبيديا إليجاد 3-2 مقاالت ذات صلة. انتقل إىل عالمة التبويب "تاريخ" وقم 

باإلجابة عىل األسئلة أدناه حول كل مقالة.

نشاط

املقالة 3:
 
_________________        

املقالة 2:

__________________

املقالة 1:

__________________

متى كانت آخر مرة تم فيها 

تحرير هذه املقالة؟

هل تم التعديل األخري من 

ِقبل محرر مسجل أم محرر 

مجهول؟

كم عدد املحررين الذين 

عملوا عىل هذه املقالة يف 

الشهرين املاضيني؟

ما هو نوع املحتوى الذي قام 

أحدث محرر بإنشائه؟

كيف ترتبط جودة هذه 

املقالة بالنشاط الذي ميكنك 

مالحظته يف سجل التحرير 

الخاص به؟

يتطلب األمر التعاون إلنشاء ويكيبيديا

اذهب إىل املنتديات وشارك تجاربك! أخربنا باملقاالت التي استكشفتها وما تعلمته من هذا التمرين.

ملحوظة: هل تشعر باملغامرة؟ ميكنك أيًضا النقر هنا للحصول عىل مقال عشوايئ من ويكيبيديا يف كل مرة!

http://ar.wikipedia.org/wiki/Special:Random
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2 7 املراجع وقابلية التحقق

هل يستطيع طالبك التفريق بني املعلومات الحقيقية واملعلومات الخاطئة؟ كيف ميكنهم تطوير املهارات الرضورية للقيام بالتقييم 

بشكٍل نقدي للمعلومات التي يواجهونها؟

يقيض الطالب قدًرا متزايًدا من الوقت عىل اإلنرتنت ويتعرضون باستمرار للمعلومات من مجموعة متنوعة من املصادر من خالل 

الوسائط التقليدية ومن خالل مواقع الشبكات االجتامعية. وكام تفيد إحدى الدراسات التي متت عام 2018 بني الشباب األرجنتيني، 

فإن ذلك يعمل عىل تغيري عادات استخدام األخبار لدى الشباب: فبدالً من البحث بغرض الحصول عىل أخبار من مصادر تقليدية 

ومعتمدة، يصادف الشباب األخبار خالل استخدامهم لوسائل التواصل االجتامعي ألغراض أخرى.

إن الدور الذي تلعبه وسائل التواصل االجتامعي يف تسهيل الوصول إىل املعلومات يعمل كذلك عىل خلق وسائل النتشار أشكال 

مختلفة من املعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تاميز أن من املمكن أن تؤدي عدم القدرة عىل 

الحكم عىل املعلومات إىل أن يقوم كل األشخاص بتصديق كل ما يتامىش مع األفكار واملعتقدات الخاصة بهم والتي تم تصورها 

مسبًقا، أو عدم الثقة املطلقة يف كل يشء. ال تعد أي من هاتني النتيجتني من خصائص املواطن الرقمي املسؤول واملتمكن.

بالنظر إىل القدر الهائل من املعلومات التي يواجهها طالبنا كل يوم، كيف ميكننا مساعدتهم عىل أن يكونوا مستخدمني للمعلومات 

بعقلية ناقدة عرب اإلنرتنت؟ وقد قدم االتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات )IFLA( اقرتاح يتمثل يف مثان خطوات ميكن 

للطالب اتخاذها من أجل تقييم املعلومات وتعزيز مهارات التفكري النقدي لديهم:

كيف تكتشف املعلومات املضللة

 التأكد من املصدر

مْن الذي ينرش تلك املعلومات؟

تحقق من املؤلف

مْن الذي كتب هذا؟

تحقق من التاريخ

هل مازالت هذه القصص ذات 

صلة؟

تحقق من أوجه التحيز لديك

 كيف تؤثر معتقداتك عىل 

حكمك؟

 اسأل الخرباء
هل ميكنك استشارة أمني مكتبة 

ومدرس، أو مواقع التحقق من 

الحقائق؟

 تحقق من النية

هل هي مزحة؟

املصادر الداعمة

 هل ميكنك التحقق من املصادر؟
اقرأ ما بعده

هل العنوان الرئييس يروي 

القصة بأكملها فعليًا؟

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444817750396
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444817750396
https://www.nytimes.com/2020/02/20/education/learning/news-literacy-2016-election.html
https://www.ifla.org/publications/node/11174
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يف األقسام التالية سنستكشف كيف تستطيع استخدام ويكيبيديا لتوجيه طالبك للتحقق بنحو أفضل من مصادر املعلومات والنظر 

فيها يف عملية التقييم الخاصة بهم للمعلومات التي يستخدمونها عىل ويكيبيديا وعىل مصادر املعلومات األخرى املوجودة عىل 

اإلنرتنت.

ملا تُعد عملية التحقق هامة؟

كام رأيت يف الوحدة السابقة، تعتمد املقاالت املوجودة يف ويكيبيديا عىل مصادر جديرة بالثقة 

ومنشورة، مع التأكد من اإلشارة إىل آراء األغلبية واألقلية املهمة. إذا مل يتم  إيجاد مصادر جديرة 

بالثقة بشأن موضوع ما، فمن املحتمل أال يكون لدى ويكيبيديا مقال حول هذا املوضوع. ال 

تقوم ويكيبيديا بنرش البحوث األصلية. تقوم مقاالت ويكيبيديا املكتوبة بشكل جيد بتلخيص 

الحقائق والتفسريات واآلراء الخاصة بتلك املصادر بدقة.

يف ويكيبيديا، تعني قابلية التحقق أنه ميكن ألي قارئ التأكد بأن املعلومات الواردة يف مقال ما 

تأيت من مصدر جدير بالثقة. ميكن أن تكون هذه املصادر متاحة إما من خالل االتصال باإلنرتنت 

أو دون االتصال به. إذا اختلفت املصادر املوثوقة، يبحث املحررون عن وجهة نظر محايدة عن 

طريق عرض كل اآلراء املعقولة املوجودة يف مصادر املقالة، مع إعطاء كل جانب القدر املستحق. 

تستخدم العديد من صفحات ويكيبيديا الحوايش السفلية أو االقتباسات النصية األخرى من أجل ربط العبارات يف مقالة مبصدرها، 

خاصًة إذا كان سيتم االعرتاض عىل هذه العبارات. يجب التحقق من كل املعلومات املوجودة يف مقالة ويكيبيديا )مبا يف ذلك النصوص 

والقوائم والتسميات التوضيحية(.

تعتمد ويكيبيديا عىل توافر املصادر الجديرة بالثقة إلضافة محتوى إىل املوسوعة. وبالرغم من ذلك، . 1

ليست كل مصادر املعرفة يف العامل متاحة عىل اإلنرتنت حتى اآلن. تأيت معظم هذه املصادر يف شكل 

كتب مطبوعة أو مصادر إخبارية أو مستندات أخرى مل يتم جعلها رقمية أو متاحة عىل اإلنرتنت.

يعترب مرشوع وييك مصدر الشقيق لـ ويكيبيديا هو مصدر متعدد اللغات لنصوص املصدر املتاحة . 2

مبوجب الرتاخيص املفتوحة. يقوم متطوعو وييك مصدر برقمنة ونسخ وتصحيح النصوص التي مل تكن 

متوفرة يف السابق عىل اإلنرتنت وإنشاء كتب إلكرتونية ميكن استخدامها فيام بعد كاقتباسات من مقاالت 

ويكيبيديا . مجتمع Wikimedia البنجابية، عىل سبيل املثال، يعمل عىل وييك مصدر للتأكد من أن 

الكتب التي تحتوي عىل جوانب مهمة من معارفهم املحلية متاحة عىل اإلنرتنت وميكن أن تعمل عىل 

إثراء ويكيبيديا.

عملية النرش والرقمنة مكلفة جًدا، ومل تتمكن العديد من املجتمعات والثقافات من القيام بنرش ورقمنة . 3

تاريخها وثقافتها ومجتمعها. كيف تعتقد أن سياسة املصدر الجدير بالثقة يف ويكيبيديا تغري تقديم هذه 

األنواع من املعرفة؟

 التحديات يف الوصول إىل مصادر موثوقة

ك
مات

لو
ملع

https://wikisource.org/wiki/Main_Page
https://diff.wikimedia.org/2020/04/15/punjabi-wikisource-gifts-non-traditional-sources-to-wikipedia-through-1lib1ref/
https://diff.wikimedia.org/2020/04/15/punjabi-wikisource-gifts-non-traditional-sources-to-wikipedia-through-1lib1ref/
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هل تعترب كل الكتب املدرسية مصادر موثوقة؟ ما هي القوة التي متتلكها املوارد التعليمية 

التي نستخدمها يف الفصل الدرايس؟ 

كيف تتحقق من صحة املعلومات الواردة يف املصادر التي تستخدمها يف الفصل؟

نشاط

املصادر املوثوقة يف التعليم

اخرت ثالثة مصادر تعليمية )كتب مدرسية، أدلة تربوية، كتيبات، إىل آخره( تستخدمها أنت وطالبك. قم بتوثيق مالحظاتك 

حول األسئلة أدناه:

# 1Lib1Ref )التي تعني "أمني مكتبة واحد، مرجع واحد"( هي حملة سنوية تدعو كل أمني مكتبة عىل 

األرض من أجل تحسني ويكيبيديا عن طريق إضافة اقتباسات تدعم املقاالت املوجودة. تحدث هذه الحملة 

الدامئة التوسع مرتني سنويًا )يف يناير/كانون الثاين ومايو/أيار( ، وقد نتج عنها عرشات اآلالف من املساهامت 

التي تعزز من جودة ويكيبيديا وموثوقيتها ملليارات القراء. ستتعرف عىل املزيد بشأن الوسائل املختلفة التي 

يساهم بها املتطوعون باملعرفة يف ويكيبيديا يف الوحدة الثالثة.

1lib1ref - املساهامت الجزئية ألمناء املكتبات واألساتذة

ك
مات

لو
ملع

ما هي املعلومات/ وجهات النظر املفقودة من هذا 

املصدر؟

هل ميكنني التحقق من صحة مصادر املعلومات 

الواردة يف هذا املصدر؟

كيف؟

اسم املصدر التعليمي

1.

2.

3.

اخرت ثالثة مصادر تعليمية )كتب مدرسية ، أدلة تربوية ، كتيبات ، إلخ( تستخدمها أنت وطالبك. وثق أفكارك حول األسئلة أدناه 

وشاركها يف املنتدى:

https://ar.wikipedia.org/wiki/1Lib1Ref
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مراجع الجودة يف ويكيبيديا

تستند ويكيبيديا إىل مصادر خارجية موثوقة. قد تكون املصادر املوثوقة عبارة عن مواد منشورة مع عملية نرش موثوقة )مبا يف 

ذلك تقييم النظائر أو مامرسات التأكد من الحقائق، عىل سبيل املثال(، أو املؤلفني الذين يعتربون كمرجع جدير بالثقة فيام يتعلق 

باملوضوع، أو كليهام. يجب أن تكون هذه املؤهالت واضحة لآلخرين.

إذن، أين ميكن للطالب إيجاد املصادر املستخدمة لكتابة مقالة ويكيبيديا ؟ يتم إدراج املصادر من خالل االقتباس أو املرجع. يتم 

متثيل هذا االقتباس برقم بجوار عبارة أو فقرة ترتبط مبصدر املعلومات. يأخذك كذلك ذلك الرقم إىل قسم املراجع الذي يقدم تفاصيل 

كاملة ومنسقة بشأن كل مصدر من املصادر الواردة يف مقالة ويكيبيديا بحيث ميكن ألي شخص العثور عليها والتحقق منها.

تعتمد مقاالت ويكيبيديا عىل مصادر ثانوية موثوقة ومنشورة، وبدرجة أقل، عىل مصادر ثالثية ومصادر أولية. هناك حاجة إىل 

مصادر ثانوية أو من الدرجة الثالثة إلثبات أهمية املوضوع وتجنب التفسريات الجديدة للمصادر األولية. ميكنك العثور أدناه عىل 

بعض اإلرشادات التي يتبعها محررو ويكيبيديا إلدخال املعلومات من هذه األنواع املختلفة من املصادر:

املصادر األولية: تُعرف عىل أنها مواد أصلية قريبة من حدث ما، وتكون يف الغالب حسابات مكتوبة بواسطة أشخاص 	 

مشاركني مبارشًة. إنها تقدم وجهة نظر من الداخل لحدث، وفرتة تاريخية، وقرار سيايس، وما إىل ذلك. قد تكون أو ال تكون 

مصادر مستقلة. ميكن استخدام املصدر األويل عىل ويكيبيديا فقط لتقديم بيانات وصفية مبارشة للحقائق التي ميكن 

التحقق منها بواسطة أي شخص متعلم يستطيع الوصول إىل املصدر األويل ولكن بال معرفة إضافية متخصصة.

املصادر الثانوية: يعرض تفكري املؤلف الخاص به باالعتامد عىل املصادر األولية، وعموًما يتم إزالة خطوة واحدة عىل األقل 	 

من الحدث. يحتوي عىل تحليل املؤلف أو تقييمه أو تفسريه أو تركيبه للحقائق واألدلة واملفاهيم واألفكار املأخوذة من 

املصادر األولية. فهي ال تعد بالرضورة مصادر مستقلة وتعتمد عىل املصادر األولية لتحليلها. يعتمد ما إذا كان املصدر 

أساسيًا أو ثانويًا حسب السياق.

املصادر الثالثية: هي منشورات مثل املوسوعات وغريها من امللخصات الوافية التي تلخص املصادر األولية والثانوية. تعترب 	 

ويكيبيديا مصدًرا ثالثيًا. يتم اعتبار العديد من الكتب املدرسية التمهيدية عىل مستوى البكالوريوس عىل أنها مصادر 

جامعية ألنها تلخص مصادر ثانوية عديدة. ميكن أن تكون مصادر التعليم العايل املوثوقة مفيدة يف توفري ملخصات واسعة 

للموضوعات التي تشتمل عىل العديد من املصادر األولية والثانوية، ومن املمكن أن تكون مفيدة يف تقييم القدر املستحق، 

خاصًة عندما تتعارض املصادر األولية أو الثانوية مع بعضها البعض.
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كام رأيت يف هذه الوحدة ، هناك معايري لجودة املحتوى عىل ويكيبيديا العربية يستخدمها 

املحررون املتطوعون لتحديد جودة املقالة واإلشارة إليها. وباملثل ، ميكنك وضع إرشادات خاصة بك 

ملساعدة طالبك عىل قراءة مقالة ويكيبيديا وتقييمها بشكل نقدي من خالل االنتباه إىل العنارص 

املختلفة التي تعلمتها يف هذه الوحدة.

عىل سبيل املثال ، ميكنك تطوير مجموعة من املؤرشات اإليجابية والسلبية للجودة التي ميكن 

للطالب استخدامها لتقييم مقالة ويكيبيديا مثل تلك املوجودة أدناه:

 2 8 تقييم مقالة ويكيبيديا

املؤرشات اإليجابية للجودة:

يحتوي عىل عدة مراجع من مصادر موثوقة	 

لديها قسم رئييس إعالمي وواضح	 

يغطي الجوانب املختلفة ذات الصلة ملوضوع واحد	 

يقدم محتوى متوازن ومنظم	 

إنه مكتوب من وجهة نظر محايدة	 

املؤرشات السلبية للجودة:

ليس لديها أي مراجع	 

لديها الفتة تحذير	 

يحتوي عىل أخطاء إمالئية أو نحوية	 

يحتوي عىل معلومات قدمية حول موضوع حايل	 

أنه يحتوي عىل آراء غري مصدرها وبيانات قيمة	 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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نشاط

معايري / مؤرش الجودة أسئلة التفكري العنرص / القسم

يوفر  القسم الرئييس نظرة عامة 

جيدة عىل املقالة وهو مكتوب من 

وجهة نظر محايدة.

هل يقدم القسم الرئييس ملخًصا جيًدا ملوضوع 

املقالة؟

 القسم الرئييس

يف الجدول التايل ، وثق كيف ستوجه طالبك لتحديد موثوقية وجودة مقالة ويكيبيديا. ميكنك 

أن ترى مثااًل موجوًدا بالفعل يف الجدول وميكنك استخدام املؤرشات اإليجابية والسلبية أعاله 

كدليل.

جربها بنفسك!

إذن كيف ميكنك جلب هذه املعرفة إىل فصلك الدرايس؟ يف امللحق ، ميكنك أن ترى أمثلة عىل األنشطة التي تدمج ويكيبيديا يف مواد 

مدرسية مختلفة كأداة لتطوير مهارات محو األمية اإلعالمية واملعلوماتية. تحقق من نشاط "مهمتي املعرفية" كمثال لكيفية استخدام 

الطالب ملؤرشات الجودة اإليجابية والسلبية لتقييم مقالة ويكيبيديا.
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 2 9 تسهيل عملية الوصول إىل مصادر أكادميية 
عالية الجودة لويكيبيديا

كام عرفت يف هذه الوحدة، تحتاج كل مقالة عىل ويكيبيديا مصادر موثوقة ومنشورة. ميكن أن تقوم بتوجيه هؤالء القراء إىل تقييم 

نقدي لجودة املقالة باإلضافة إىل متديد بحثنا عن املعلومات خارج ويكيبيديا. لكن من املمكن أن تكون عملية الوصول إىل تلك 

املوارد عائًقا أمام العديد من املحررين. مكتبة ويكيبيديا هي مركز مفتوح للبحث حيث ميكن ملحرري ويكيبيديا النشطني الوصول إىل 

املصادر الحيوية املوثوقة التي يحتاجونها لتحسني مقاالت ويكيبيديا. سيكون ملحرر ويكيبيديا النشط حسابًا مبا ال يقل عن 6 شهور، 

وبحد أدىن 500 تعديل، و10 تعديالت عىل األقل يف الشهر السابق، وال توجد لديهم فعليًا إمكانية الوصول إىل املصادر التي توفرها 

مكتبة ويكيبيديا. تعمل مكتبة ويكيبيديا عىل جعل الوصول إىل املصادر األكادميية املختلفة واستخدامها مجانيًا وسهالً وتعاونيًا وفعااًل 

لخدمة املحررين وتجعله بفائدة للقراء. يف الوقت ذاته، مع توفر األغلبية العظمى من املصادر األكادميية باللغة اإلنجليزية من خالل 

مكتبة ويكيبيديا، يتم تذكرينا كذلك برضورة تعزيز الوصول إىل املصادر غري اإلنجليزية وأهمية املشاريع مثل وييك مصدر.

يف املقالة التالية التي متت كتابتها بواسطة Alex Stinson، سوف تتعرف عىل كيفية قيام محرر متطوع باستخدام الخدمات التي 

تقدمها مكتبة ويكيبيديا إلنشاء مقال مبصدر جيد عىل ويكيبيديا.

قبل أن تقوم بقراءة املقال، هيا نقوم بتمرين رسيع! اذهب إىل ويكيبيديا وحاول إيجاد:

نشاط

وقم بتوثيق نتائجك عىل:

عدد املراجع املدرجة يف كل مقالة

جودة املراجع املدرجة يف كل مقالة )هل تأيت من أكرث من مصدر؟ هل هي مقاالت أكادميية؟ هل هي 

مقاالت إخبارية من مصادر ذات ثقة؟ هل هي مصادر حديثة؟(

إمكانية الوصول إىل املراجع املدرجة يف كل مقالة )هل كان من املمكن الوصول إليها عرب 

اإلنرتنت؟ هل كانت هذه املواقع نشطة؟ هل صادفت أي من جدران الدفع؟(

مقالة بشأن موضوع قمت بتدريسه هذه السنة

مقالة بشأن موضوع يثري فضولك

https://wikipedialibrary.wmflabs.org/about/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://wikisource.org/
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تتيح مكتبة ويكيبيديا ملحرري ويكيبيديا النشطني وأصحاب الخربة إمكانية الوصول املجاين إىل مجموعة واسعة من قواعد 

البيانات املحمية بنظام حظر االشرتاك غري املدفوع – وهي مصادر موثوقة وحيوية من أجل العمل الخاص بهم. تتوسع 

الرشاكات القامئة باستمرار، مام مينح محرري ويكيبيديا إمكانية الوصول إىل مواد بحثية ذات جودة عالية! باإلضافة إىل ذلك، 

وبسبب تلك النجاحات، نقوم بإجراء نقاشات عديدة مثمرة مع املنظامت الكبرية والصغرية املهتمة مبساعدة مستخدمي 

ويكيبيديا يف إنشاء معرفة عامة وربط ويكيبيديا بالشبكة األكرب من املواد ذات املصدر العلمي.

لقد قمنا باستطالع آراء مستخدمي ويكيبيديا املهتمني مبكتبة ويكيبيديا بشان املصادر األفضل بالنسبة لنا للوصول إليها، 

وواحد من تلك القامئة، هو أرشيف الجرائد الربيطانية، فقد حقق نجاًحا نشطًا يف اآلونة األخرية. أرشيف من عمليات املسح 

بجودة عالية للصحف من مجموعة املكتبة الربيطانية، وهو يوفر مصدًرا رائًعا للمواد املرجعية ملقاالت ويكيبيديا حول 

بريطانيا يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش وأوائل القرن العرشين واهتاممتها العاملية. قام الويكيبيديون باستخدامها إلنشاء 

مقاالت جديدة بنجاح وتوسيع نطاقها حول املوضوعات التاريخية، سواء حول التاريخ املحيل أو املوضوعات التي تحتل 

االهتامم القومي الربيطاين. تتنوع تلك املقاالت من املقاالت بشأن الخصائص الجغرافية )خزان سويثالند( إىل الرياضة )نهايئ 

كأس االتحاد اإلنجليزي لعام 1884 وجاك كيد بريج( ومناجم الفحم )منجم بندلتون( إىل السياسيني )سيواليس شرييل(.

املستخدم: تجربة سيتوش

ها هو ما قام أحد محرري ويكيبيديا الذين حصلوا عىل إمكانية الوصول من خالل تلك الرشاكة، وهو املستخدم: سيتوش، 

مبشاركته عىل مدونة أرشيف الجرائد الربيطانية حول حسابه الجديد:

أنا حاصل عىل شهادة من كامربيدج يف التاريخ، وكانت ويكيبيديا دامئًا وسيلة الستكشاف اهتاممي بالتاريخ الهندي واملحيل. 

عندما حصلت عىل إمكانية وصول BNA عن طريق مكتبة ويكيبيديا، رأيت أنها فرصة الستكشاف لغز التاريخ املحيل 

الذي تم طرحه بواسطة العديد من األشخاص الذين مترنوا مع رشكة الهندسة الخاصة بالسري جيمس فارمر نورتون ورشكته 

املحدودة  يف Adelphi Ironworks يف سالفورد. وهم يتحدثون عىل األغلب ببعض من الفخر واملودة عن وقتهم هناك 

وعن املنتجات التي صنعتها الرشكة. لقد تم بيع هذه املنتجات يف كل أنحاء العامل، ومازال الكثري منها يُستخدم واآلن يعاد 

بيعها، وبعضها كان عمالً ابتكاريًا حًقا، مثل آلة الطباعة الرسيعة.

وبالرغم من ذلك، مل يستطع أي من هؤالء األشخاص من إبالغي بأي يشء عن السيد جيمس فارمر )جاء اسم  نورتون فيام 

بعد، عندما اندمجت عائلة أخرى يف العمل(. كانوا يعرفون فقط أنه كان عمدة مدينة سالفورد. بالرغم من أن الرشكة قامت 

بإصدار كتيب احتفايًل للذكرى السنوية، إال أنه ال يبدو أنه قد تم بذل جهد كثري لخلع القبعة للرجل الذي بدأ كل يشء. 

ومع ذلك، بسبب تأثريه عىل أصدقايئ ومجتمعنا، كنت أظن أنه واحد من أبرز رجال الهندسة العصاميني – الذين يقوموا يف 

الغالب بتغيري العامل – الذين أقاموا يف مانشسرت وسالفورد واملناطق املحيطة بها يف القرن التاسع عرش. إنه كان بحاجة إىل 

مقال يف ويكيبيديا!

من خالل التمرين السابق، متكنت من تحديد أهمية وجود مجموعة متنوعة من املصادر الجديرة بالثقة إلنشاء مقالة ويكيبيديا 

تتسم بالجودة العالية. كيف تعمل مكتبة ويكيبيديا عىل تسهيل هذا العمل للمحررين املتطوعني؟ ستجد ذلك يف منشور Alex أدناه. 

 

  .Wikimedia مدونة املجتمع لحركة ،Diff عىل Alex Stinson مالحظة: من املمكن إيجاد املقالة األصلية التي كتبها

 توسيع التاريخ املحيل من خالل مكتبة ويكيبيديا

http://britishnewspaperarchive.co.uk/
http://blog.britishnewspaperarchive.co.uk/2014/07/18/working-with-wikipedia-to-bring-history-facts-to-light/
https://diff.wikimedia.org/2014/07/22/expanding-local-history-wikipedia-library/
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يدعم منوذج ويكيبيديا لتطوير املقاالت منهج "من الجوز الصغري ...". لذلك، إذا كان بإمكاين البدء مبقالة عن فارمر، فرمبا يف 

وقت ما مستقبالً قد يجد شخص ما املزيد من املعلومات ويضيف إليها. لكن ويكيبيديا  بها قيود أيًضا، مام يعني أنه ال ميكنني 

استخدام مواد املصدر األويل املتاحة يف زوج من األرشيفات، ويف الحقيقة، مل يكن هناك الكثري الذي ميكنني إيجاده بدون القيام 

ببعض من البحث املكثف عرب امليكروفيلم.يف العادة تعني املعلومات غري القابلة للتحقق التي يتعذر الوصول إليها عدم 

وجود مقالة– فمن املفرتض أن تكون موسوعة، بعد كل يشء، ولذا يلزم أن يكون هناك نوع من املحادثة العامة واملوثقة عىل 

نحو موثوق إلظهار أنها تحتل اهتامم العامة )إننا عىل ويكيبيديا  نسمي هذا االهتامم العام "امللحوظية"( 

أدخل BNA! انس قضاء األيام، رمبا األسابيع، انشغل بقراءة الفيلم. ميكنني الوصول إىل أهم املعلومات حول فارمر ببحث 

واحد بسيط. يف غضون ساعتني، قضيت معظمها يف تشتيت انتباهي باملقاالت اإلخبارية األخرى املحيطة بالتي تدور حول 

فارمر، جمعت ما يكفي من املواد لضبط مقالة، لزرع تلك الجوزة. الرجل اآلن معروف مبرشوع تعليمي كبري يستقطب ماليني 

املشاهدين، وعىل الرغم من أنه ليس أفضل يشء كتبته عىل اإلطالق لـ ويكيبيديا، فقد تم رفع القبعة. عىل أمل، مع الوقت، أن 

يقال الكثري عنه وعن رشكته.

)املستخدم: مقالة Sitush الجديدة املستندة إىل البحث الذي تم القيام به من خالل أرشيف الصحف الربيطانية بعنوان 

"جيمس فارمر )الفارس(" وميكن إيجاده عىل ويكيبيديا اإلنجليزية(.

هل يستطيع طالبك الوصول إىل املراجع األكادميية بشأن املوضوعات املحلية البارزة 	 

بلغتهم األم؟ إذا مل يكن كذلك، فلام تعتقد ذلك؟

ما مدى أهمية إمكانية الوصول إىل املصادر األكادميية بلغات أخرى غري اللغة 	 

اإلنجليزية؟

كيف ميكنك القيام بعملية تسهيل الوصول إىل مصادر املعلومات الجديرة بالثقة 	 

لطالبك؟

ما هي املعرفة املحلية املفقودة من املصادر األكادميية املتوفرة يف املجال الذي متارسه؟	 

نشاط

مترينات التفكري ما بعد القراءة:

https://en.wiktionary.org/wiki/mighty_oaks_from_little_acorns_grow#English
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Farmer_(knight)


33

مالحظات وأسئلة

لقد أكملت الوحدة 2!

خذ لحظة ملشاركة هذا اإلنجاز يف املنتدى!



34

يف الوحدة الثالثة ، ستتعلم املزيد حول إرشادات التحرير الخاصة بـ 

ويكيبيديا وكيفية اتخاذ خطواتك األوىل كمساهم يف ويكيبيديا.

- أحرض معرفتك الجديدة إىل فصلك الدرايس! قم بإعداد خطة درس 

حيث ميكنك تعليم طالبك كيفية استخدام ويكيبيديا لتقوية مهاراتهم 

يف مجال املعرفة اإلعالمية واملعلوماتية: الوصول إىل املعلومات عىل 

ويكيبيديا ، أو تقييم محتواها ، أو إنشاء محتوى جديد. راجع األفكار التي 

كتبتها يف نهاية الوحدة 1 وابدأ يف صياغة خطة الدرس التي تتضمن ما 

تعلمته يف هذه الوحدة.

- استخدم خطط الدروس الواردة يف امللحق لإللهام ، وستجد أمثلة عىل 

كيفية دمج ويكيبيديا يف مجاالت مواضيع مختلفة.

- تذكر االتصال مبجتمع ويكيميديا التعليمي األكرب عرب وسائل التواصل 

االجتامعي وتحقق مام إذا كان هناك فرع محيل لويكيميديا يف منطقتك.

      ما التايل؟

- اآلن بعد أن أكملت الوحدة 2 ، فأنت جاهز لبدء الوحدة 3! 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
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مالحظات وأسئلة
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النشاط األخري: 

دمج ويكيبيديا يف دروسك

حان الوقت اآلن لتطبيق معرفتك!

العصف الذهني:

راجع أفكار خطة الدرس التي صغتها يف نهاية الوحدة 1.	 
فكر يف الجوانب الجديدة التي تعلمتها عن ويكيبيديا وقيمتها كأداة تربوية لتطوير مهارات املعرفة 	 

اإلعالمية واملعلوماتية.
ضع يف اعتبارك املهارات القابلة للتحويل التي ميكن لطالبك اكتسابها من خالل استخدام ويكيبيديا 	 

بشكل نقدي يف رحلتهم األكادميية.
راجع أمثلة خطط الدروس واألنشطة يف امللحق 1 للعثور عىل طرق قابلة للتنفيذ لدمج ويكيبيديا يف 	 

الفصل الدرايس االفرتايض الخاص بك.
حّسن فكرتك األصلية وصياغة خطة درس. استخدم مساحة العصف الذهني ومنوذج خطة الدرس 	 

)أو منوذج آخر تستخدمه بالفعل( لتنظيم أفكارك وتطوير مقرتح نشاطك.
شارك خطة الدرس الخاصة بك يف املنتدى للحصول عىل تعليقات من زمالئك.	 
أحرضه إىل فصلك الدرايس!	 
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مالحظات وأسئلة
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منوذج خطة الدرس
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الصف:النشاط:

   املوارد:أسئلة االكتشاف:

نتائج التعلم:

مواءمة املعايري:

إعداد:

املقدمة:

التطبيقات املوجهة:

التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:
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امللحق: 

مثال عىل خطط الدروس واألنشطة 

لدمج ويكيبيديا يف الفصل الدرايس
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   النشاط: 
الدراسية:

أسئلة االستكشاف: 
   املوارد:

  ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

اإلعداد:

املقدمة:

   مهمتي املعرفية

التامس املعرفة 

كيف ميكنني العثور عىل 

املعلومات التي أحتاج إليها عىل اإلنرتنت؟ كيف 

ميكنني تقييم املعلومات التي أجدها؟ 

 ا لحاسوب، االتصال باإلنرتنت، دفرت املالحظات،

"مستلزمات الكتابة، ورقة عمل "التامس املعرفة

   يتأمل الطالب ويوثّقون رحلتهم يف التنقل يف ويكيبيديا وذلك أثناء وصولهم إىل املعلومات التي يحتاجون إليها 

لحّل استفسار معنّي وتقييم تلك املعلومات.

سيتمّكن الطالب من تحديد مؤرشات إيجابية وسلبية للجودة لتقييم املعلومات التي يعرثون عليها 
يف ويكيبيديا كنقطة انطالق ملرشوع بحثي.

حّدد مرشوع البحث، والنشاط، والواجب املنزيل؛ حيث سيتوّجب عىل الطالب التنقل يف شبكة االنرتنت 	 

للعثور عىل املعلومات.

تعرَّف عىل ورقة العمل "التامس املعرفة" وعىل املثال وإرشادات التقييم املعطاة.	 

وزِّع ورقة العمل "التامس املعرفة" رقمياً عىل الطالب إلكاملها عىل اإلنرتنت أو طباعتها واستخدامها يف 	 

املنزل. 

اعرض موضوع مرشوع البحث أو النشاط أو املهمة املنزلية.	 

اطلب من الطالب طرح أفكار حول املواقع التي سوف يستخدمونها للعثور عىل معلومات إلكامل مرشوعهم.	 

أجِر مناقشة بني طالبك حول املقارنة بني فوائد وتحديات البحث عن املعلومات عرب اإلنرتنت، ومدى موثوقية 	 

املعلومات، وكيفية تجنب الرسقة األدبية يف عملهم. الفت انتباههم إىل ويكيبيديا عىل وجه الخصوص وأخربهم أنهم 

سوف يستخدمونها كنقطة انطالق يف مرشوعهم.

م مؤرشات إيجابية وسلبية للجودة من الوحدة 2 وأخرب طالبك أنهم سوف يستخدمونها أثناء تنقلهم يف ويكيبيديا 	  قدِّ

لبدء مرشوعهم.

املؤرشات السلبية للجودة: مؤرشات إيجابية للجودة:

وجود عدة مراجع من مصادر موثوقة.	 

وجود قسم رئييس غني باملعلومات وواضح.	 

تغطية جوانب مختلفة ذات صلة مبوضوع واحد.	 

تقديم محتوى متوازن وٌمنظّم.	 

كتابة املقال من وجهة نظر محايدة.	 

لعدم وجود أية مراجع.	 

وجود الفتة تحذيرية يف املقال.	 

وجود أخطاء إمالئية أو نحوية.	 

وجود معلومات قدمية حول املوضوع الحايل.	 

وجود آراء وعبارات ِقيمية مجهولة املصدر.	 

مواءمة املناهج الدراسية:
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التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:

اخرت موضوعاً واحداً كمثال إلكامل ورقة العمل "التامس املعرفة".	 التطبيقات املوجهة:

وّضح كيفية البحث عن املوضوع يف مربع بحث ويكيبيديا، وكيفية توثيق املعلومات يف ورقة العمل، واطلب من 	 

طالبك إدخال ُمدخالت حول املؤرشات اإليجابية والسلبية للجودة التي يجدونها يف مقالة ويكيبيديا. 

امنح طالبك الوقت إلكامل ورقة العمل "التامس املعرفة" بشكل فردي، أو ميكنهم العمل يف مجموعات 	 

مكّونة من فردين أيضاً.

تأكد من أن لديهم مؤرشات الجودة اإليجابية والسلبية يف متناول اليد والتي ميكنهم مراجعتها عند 	 

الحاجة.

توفري اإلرشادات واملدخالت أثناء عمل طالبك خالل النشاط.	 

اطلب من طالبك أن يرسلوا لك أوراق العمل املكتملة: صورة لورقة العمل املطبوعة، أو لقطة شاشة، إلخ.	 

اطلب من 2 - 3 طالب مشاركة العملية التي اتبعوها: ما الذي كان مفيداً؟ ما الذي كان صعباً؟ ما هي مؤرشات الجودة التي متكنوا من 	 

تحديدها يف املقاالت التي عرثوا عليها؟ هل كانت ويكيبيديا نقطة انطالق جيدة ألبحاثهم؟

قيّم عمل الطالب باستخدام القاعدة املقرتحة وقّدم املالحظات. 	 

إذا كان متاحاً، ميكنك نرش العمل الذي أنشأه طالبك عىل مدونة املدرسة، أو سبورة اإلعالنات االفرتاضية، أو سبورة Pinterest الخاصة 	 

بالفصل، إلخ.
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التعليامت: استخدم ورقة العمل هذه لتوثيق بحثك عن معلومات عىل ويكيبيديا 

أجب عن كل سؤال يف املربع املقابل للوصول إىل خط "النهاية" 

قارن نتائجك مع زمالئك!

مهمتي املعرفية
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النقطة الطالب قادرون عىل    

تحديد معلامت البحث والكلامت الرئيسية ذات الصلة

افحص املقالة باستخدام مؤرشات الجودة اإليجابية والسلبية

لخص املعلومات التي يجدونها لإلجابة عىل استعالمهم األصيل

حدد ما إذا كانت املقالة تحتوي عىل حقائق أو آراء

ضع قامئة مبصادر املعلومات األخرى ملواصلة بحثهم

ميكنك هنا العثور عىل مثال لورقة عمل "السعي وراء املعرفة" 

املكتملة وقاعدة تقييم مقرتحة لتقييم النشاط 

مهمتي املعرفية - مثال و منوذج تقييم

 يف صفحة "نقاش" رأيت أن املقالة توجد يف عدة
 مشاريع و هذا يعرب عن جودتها، كام وجدت إشارة إىل

 حذف وصلة يف مقدمة املقالة و التي تم رشحها من
.طرف املؤلفني

عتمد النص عىل الوصف الخارجي 
للشاهني و تصنيفه العلمي وعالقته 

باإلنسان.

تحتوي مقاالت ويكيبيديا التي رأيتها عىل الكثري من املراجع 
، وكانت األقسام الرئيسية غنية باملعلومات وواضحة ، 

وغطت جوانب مختلفة من املوضوع

شاهني	 
شاهني بربري	 

أبحث عن نوع من الطيور الجارحة. الكلامت 
الرئيسية:

شاهني	 
طائر جارح	 

مل أجد أي مؤرشات سلبية للجودة 
يف هذه املقاالت ، وكان لديهم 

مراجع مناسبة ومعلومات محدثة 
وال الفتات تحذيرية

 هذه ليست آراء ألنني أستطيع

 أن أرى املصادر التي استخدمها

 املؤلفون إلنشاء النص بطريقة

محايدة وموضوعية

إظهار واضح للفهم  3

بعض مظاهر الفهم 2

غري قادر عىل إكامل املهمة 1

بعد ذلك سوف أقوم بزيارة هذه املراجع املدرجة يف 
مقاالت ويكيبيديا التي رأيتها:

الصقر والصقار
الحياة الفطرية وموسوعة الصقور

دليل تعريف الطيور )PDF( تأليف خافيري بالسكو 
زوميتا

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
http://www.ibercajalav.net/img/138_PeregrineFalconFperegrinus.pdf
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مواءمة املناهج الدراسية:نشاط:

   املوارد:أسئلة االكتشاف:

ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

إعداد

املقدمة:

التاريخ

من يف كتابك املدريس؟

 من هو املمثَّل يف كتبي؟ من

املفقود؟ ما الذي يجعل شخصاً ما "ملحوظاً"؟

الحاسوب، االتصال باإلنرتنت، كتاب التاريخ، 

دفرت، لوازم الكتابة.

يستكشف الطالب ويكيبيديا إلنشاء ملف تعريف عن شخص بارز غري ممثل يف كتاب التاريخ املدريس.

يستطيع الطالب تحليل فجوات التمثيل يف كتاب التاريخ املدريس واستخدام ويكيبيديا للبحث يف حياة 

الشخصيات املحلية البارزة غري املدرجة يف كتبهم املدرسية.

راجع الكتاب املدريس الذي يستخدمه الطالب يف صف التاريخ.	 

الحظ الثغرات الرئيسية يف متثيل األشخاص البارزين املذكورين يف الكتاب: الجنس، الجنسية، الهوية العرقية، اللغة األم، 	 

وما إىل ذلك.

أنشئ شبكة لتسليط الضوء عىل الفجوة الرئيسية يف التمثيل للطالب إلكاملها. إذا ركزنا عىل الفجوة بني الجنسني، عىل 	 

سبيل املثال، ميكن أن تبدو شبكتك كام ييل:

اطلب من الطالب مشاركة أسامء الشخصيات البارزة يف تاريخ بلدهم / العامل بحرية. قدم بعض األمثلة لتبدأ بها. قم 	 

بإدراجها يف مستند مشرتك أو لوحة افرتاضية.

اسألهم عام إذا كان بإمكانهم تحديد بعض الخصائص املشرتكة لألشخاص الذين حددوهم ولفت انتباههم إىل 	 

املفقودين: هل يوجد يف الغالب رجال / نساء يف هذه القامئة؟ كيف تعلم طالبك عنهم؟ ما الذي يجعل هؤالء الناس 

بارزين؟

قم بتدوين املالحظات حول النقاط الرئيسية لهذه املناقشة.	 

قدم الغرض من النشاط:	 

"سوف نحدد من هو مذكور يف ومن هو مفقود من كتاب التاريخ املدريس لدينا. سنضيف القصص املفقودة ألشخاص 	 

بارزين بأنفسنا من خالل إجراء بحث أويل عىل ويكيبيديا وصفحات أخرى عىل الويب ".

الرجال املذكورون يف كتاب التاريخ النساء املذكورات يف كتاب التاريخ

إنشاء ملف شخيص لشخصية بارزة غري واردة يف كتاب التاريخ إلظهارها للطالب كمثال.	 
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التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:

الفت انتباه الطالب إىل كتاب التاريخ واسألهم عام إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون العثور عىل األشخاص 	 التطبيقات املوجهة:

الذين ذكروهم يف النشاط السابق هناك.

م لهم الشبكة التي أعدتها واطلب منهم رسد أسامء األشخاص املختلفني الذين يجدونهم يف كتبهم املدرسية 	  قدِّ

أخرب طالبك أن دورهم قد حان اآلن للعثور عىل مزيد من املعلومات حول األشخاص البارزين املفقودين من 	 

كتبهم املدرسية.

اطلب منهم اختيار شخص بارز واحد يريدون تضمينه يف كتابهم املدريس. ميكن أن يكون من القامئة 	 

الجامعية التي أنشأوها أو شخص آخر حددوه.

امنح طالبك الوقت املناسب إلجراء أبحاثهم عىل الويب.	 

قدم مدخالت حول أسلوب الكتابة ، وأفضل املامرسات لتجنب االنتحال ، واالقتباس من املصادر ، وتجاوز 	 

ويكيبيديا ، إلخ.

اطلب من طالبك تقديم امللفات الشخصية التي أنشؤوها. ميكن القيام بذلك يف مجموعات صغرية أو أزواج أو أمام الصف بأكمله.	 

اطلب من طالبك التفكري يف العملية التي اتبعوها: كيف تعرفوا عىل األشخاص البارزين املفقودين، وكيف بحثوا عن معلومات عىل الويب، 	 

وكيف تحققوا من مصادر املعلومات، وكيف اختاروا ما يجب تضمينه يف امللف الشخيص، وما هي الدروس التي تعلموها عن هذا النشاط.

إذا كان متاحاً، قم بنرش العمل الذي أنشأه طالبك عىل مدونة املدرسة، سبورة اإلعالنات االفرتاضية، سبورة Pinterest الفصلية، إلخ.	 

الرجال املذكورون يف كتاب التاريخ النساء املذكورات يف كتاب التاريخ

اطلب من طالبك مقارنة إجاباتهم مع رشيك. ميكنك أيضاً أن تطلب من 3-2 من الطالب مشاركة النتائج مع 	 

بقية الصف.

اخرت مثاالً عن شخص واحد ملحوظ ال يظهر يف كتابهم، واعرض لهم إجراء بحث بسيط عنه عىل ويكيبيديا.	 

تسليط الضوء عىل األقسام املختلفة، األكرث أهمية لهذا النشاط، من مقالة ويكيبيديا. عىل سبيل املثال: القسم 	 

الرئييس، املراجع، الروابط الداخلية.

إظهار امللف الشخيص الذي أعددته عن شخص بارز مفقود من كتاب التاريخ املدريس. 	 

ارشح للطالب كيفية صنع ملف شخيص: املعلومات الرئيسية التي يجب أن تكون لديهم، أسلوب الكتابة، 	 

كيف يجب أن تكون ويكيبيديا نقطة البداية، املراجع الخارجية التي ميكنهم االستعانة بها. 

مالحظة: إذا مل تكن هناك مقاالت متاحة يف ويكيبيديا حول األشخاص البارزين املفقودين الذين حددتهم، 	 

فأرشد طالبك للبحث يف الويب باستخدام نفس املبادئ املعمول بها. 

وفقاً لذلك. مثال:
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  مواءمة املناهج الدراسية:     نشاط:

   املوارد: أسئلة االكتشاف:

 ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

اإلعداد:

املقدمة:

   علوم

             فقط خمس نقرات

            كيف ميكنك

               اكتشاف معلومات جديدة عىل اإلنرتنت؟ 

                كيف ترتبط صفحات الويب املختلفة؟

 الحاسوب أو الهاتف املحمول، واالتصال باإلنرتنت، 

والحاسوب املحمول

يتنقل الطالب بني االرتباطات التشعبية عىل مقاالت ويكيبيديا من خالل خمس نقرات كنموذج 
الكتشاف معلومات جديدة عىل اإلنرتنت.جديدة عىل اإلنرتنت.

سيستطيع الطالب تحديد كيفية ربط املعلومات عىل اإلنرتنت من خالل االرتباطات 

التشعبية ومقارنة النتائج التي توصلوا إليها بنتائج أقرانهم بنتائج أقرانهم.

اخرت 3 - 4 مقاالت ويكيبيديا حول املواضيع التي ستغطيها يف درسك العلمي األسبوعي.	 

راجع املقاالت للتأكد من أنها أمثلة عىل مقاالت ويكيبيديا التي تعتربها ذات محتوى عال الجودة.	 

إعداد مخطط للطالب لتسجيل أعاملهم:	 

اعرض موضوع األسبوع عىل طالبك. 	 

م ويكيبيديا وكيفية استخدام رشيط البحث للبحث عن املعلومات.	  قدِّ

اعرض مثاالً ملقالة ويكيبيديا من ضمن تلك التي اخرتتها حول موضوعك األسبوعي باستخدام رشيط البحث.	 

إظهار أجزاء مختلفة من املقالة واملعلومات التي ميكن للطالب الحصول عليها.	 

الرتكيز عىل االرتباطات التشعبية: ارشح كيفية التنقل داخل ويكيبيديا من خالل االرتباطات التشعبية، وكيف يتم ربط 	 

املعلومات لسهولة الوصول إليها داخل املوسوعة، واملقاالت الجديدة التي تجدها، وكيف تساعدك عىل التوسع يف 

املوضوع.

أرش إىل الفرق بني الروابط الداخلية والروابط الخارجية. قم بالتأكيد أن مقالة ويكيبيديا ميكن أن تكون دامئاً نقطة 	 

انطالق يف البحث عن املعلومات.

النقرة النهائية النقرة 4 النقرة 3 النقرة 2 النقرة 1  مقالة
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التطبيقات الفردية:

 مظاهرة التعلم:

اعرض الرسم البياين الذي أعددته وأخرب الطالب أنهم سيقومون بتوثيق تنقلهم عىل ويكيبيديا.	 التطبيقات املوجهة:

أرش إىل الرشوط: هناك 3-2 مقاالت يجب أن يبدأوا فيها ، ميكنهم البدء يف قراءة املقاالت والنقر فوق أي رابط 	 

يثري اهتاممهم ملعرفة املزيد ، ولكن ميكنهم فقط إجراء 5 نقرات. بعد 5 نقرات يجب أن يتوقفوا عن التصفح.

اطلب منهم توثيق اسم كل مقالة يزورونها بعد كل نقرة: ميكنهم نسخ رابط املقالة أو كتابة االسم أو التقاط 	 

لقطة للشاشة.

اطلب منهم تدوين بعض الحقائق التي يتعلمونها يف كل صفحة يزورونها.	 

عمل املقالة األوىل معاً. 	 

قارن نتائجك مع نتائج طالب ما. 	 

امنح الطالب بعض الوقت للتنقل بشكل مستقل وتوثيق أفعالهم.	 

قدم الدعم حسب الحاجة.	 

شجع الطالب عىل اإلبداع واالستقاللية يف كيفية توثيق تجربة التنقل الخاصة بهم.	 

اطلب من طالبك إنهاء مخططاتهم للعرض التقدميي.	 

قدم بدائل مختلفة: إنشاء عرض رشائح ، مجمعة ، سحابة كلامت ، رسم بياين ، إلخ.	 

احصل عىل الطالب يف أزواج أو مجموعات صغرية واطلب منهم مقارنة مقاالت ويكيبيديا املختلفة التي اكتشفوها.	 

اجمع الفصل مًعا واطلب من 2 - 3  طالب مشاركة خرباتهم وتعلمهم: هل كان املحتوى سهل الفهم؟ ماذا وجدوا مفيدا؟ ما الذي يرغبون 	 

يف العثور عىل املزيد منه؟ ماذا يعلمهم هذا عن مامرساتهم للوصول إىل املعلومات عىل الويب؟
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  مواءمة املناهج      نشاط:

الدراسية:

  أسئلة االكتشاف:
   املوارد:

ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

  اإلعداد:

  املقدمة:

   االجتامعيات

               أربع نجوم يف ويكيبيديا!

هل ميكنك الوثوق بكل 

يشء تقرأه عىل اإلنرتنت؟ كيف ميكنك معرفة ما إذا 

كان املحتوى الذي تجده عىل اإلنرتنت موثوقاً به؟ 

كيف ميكنك تقييم جودة املعلومات التي تجدها 

عىل اإلنرتنت؟ 

  الحاسوب أو الهاتف املحمول، االتصال باإلنرتنت، 

دفرت، لوازم الكتابة.

يقوم الطالب بفحص مقاالت ويكيبيديا ويصنفون جودتها بناًء عىل نظام تصنيف بسيط للنجوم.

يستطيع الطالب تقييم مقاالت ويكيبيديا ورشح كيف ميكنهم استخدام معايري 

التقييم هذه لتحليل املعلومات التي يجدونها يف مواقع الويب األخرى.

قم بإعداد رشيحة أو متثيل رسومي لنظام تصنيف النجوم الذي ستقدمه:	 

ميكنك توجيه التفكري مع طالبك حول كيفية تنقلهم عرب الويب للعثور عىل املعلومات التي يحتاجون إليها. 	 

ركز عىل: ما هي املواقع التي يزورونها بشكل متكرر؟ ألي غرض؟ ما نوع املحتوى الذي يجدونه؟ كيف ميكنهم 

تقييم ما إذا كان املحتوى الذي يجدونه موثوقاً به؟ا؟

قم بتدوين األفكار الرئيسية التي خرجت من هذه املناقشة.	 

اسأل الطالب عن استخدامهم لـويكيبيديا عىل وجه الخصوص: كيف يستخدمون املعلومات التي يجدونها 	 

هناك؟ ما هي عنارص مقالة ويكيبيديا؟ هل ميكنهم الوثوق باملعلومات التي يجدونها عىل ويكيبيديا؟

ن أفكارهم وقدم التوجيه حسب الحاجة.	  دوِّ

تحتوي املقالة عىل قسم رئييس واضح 	 تحتوي املقالة عىل 5 إشارات أو أكرث إىل مصادر  	

موثوقة

املقال مكتوب من وجهة نظر محايدة 	 تحتوي املقالة عىل معلومات محدثة 	

قم بتكييف نظام تصنيف النجوم وفًقا الحتياجاتك الخاصة: اجعل املعلامت أكرث تحديًدا ، أضف نجمة أو نجمتني 	 

إضافيتني ، إلخ.

اخرت اثنني من مقاالت ويكيبيديا املرتبطة مبوضوع تدرسه يف ذلك األسبوع الستخدامها كأمثلة.	 
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التطبيقات الفردية:

عرض التعلم:

قدم نظام تصنيف النجوم كأداة ملساعدتهم عىل تقييم املعلومات التي يجدونها عىل ويكيبيديا.	 التطبيقات املوجهة:

قدم مقاالت ويكيبيديا التي اخرتتها كأمثلة.	 

عرِّف طالبك باملعايري التي ميثلها كل نجم وناقش ما إذا كان املقال يستحق تلك النجمة أم ال.	 

ساعد طالبك يف اختيار مقالة أو مقالتني من ويكيبيديا إلجراء نفس التقييم.	 

اطلب منهم توثيق قراراتهم: عىل طاولة ، أو عرض رشائح ، أو رسم بياين بسيط ، 	 

أو تدوين مالحظات يف دفرت مالحظاتهم.

امنحهم الوقت الكايف إلجراء النشاط وتوجيههم حسب الحاجة.	 

اطلب من الطالب تقديم املقاالت التي قاموا بتقييمها والتصنيف بالنجوم الذي قدموه لهم.	 

قم بتحفيز الطالب عىل مناقشة ما تعلموه عن املعلومات التي يستهلكونها عرب اإلنرتنت: هل كان نظام الدرجات 	 

مفيًدا لتقييم املعلومات التي عرثوا عليها؟ هل ميكنهم استخدام هذه املعايري عند البحث عن املعلومات يف 

مواقع اإلنرتنت األخرى؟ كيف؟ 

دوِّن مالحظاتك حول هذه املناقشة وقارنها مع املالحظات من النشاط التمهيدي. هل أدرك طالبك أهمية تقديم 	 

معلومات حديثة بوضوح، مكتوبة من وجهة نظر محايدة، مع إشارات واضحة إىل املصادر املستخدمة.
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مواءمة املناهج الدراسية:       نشاط:

   املوارد: أسئلة االكتشاف:

 ملخص الدرس:

 نتائج التعلم:

  اإلعداد:

 املقدمة:

          الفنون 

فيلمي عىل ويكيبيديا

ما الذي يجعل الفيلم مميزًا؟ 

كيف ميكن التعبري عن نفس املعلومات من خالل

   الحاسوب أو الهاتف املحمول، اتصال باإلنرتنت، 

دفرت، لوازم الكتابة

يقارن الطالب املعلومات حول فيلم شائع عىل ويكيبيديا ومواقع الويب األخرى لفهم االختالفات يف أمناط النص 

وإنشاء مقالة موسوعية حول فيلم مل يتوفر بعد عىل ويكيبيديا.

يستطيع الطالب تحديد أمناط الكتابة املختلفة عىل اإلنرتنت وتحديد ما إذا كانت النصوص 

مكتوبة من وجهة نظر محايدة.

ابحث عن مقاالت ويكيبيديا حول األفالم التي يستمتع بها طالبك هذا املوسم.	 

ابحث عن مواقع الويب أو الوسائط األخرى التي يزورها طالبك للتعرف عىل األفالم.	 

قم بإعداد بعض أسئلة  التأملية لطالبك لتحليل االختالف يف كيفية تقديم حبكات األفالم من خالل ويكيبيديا )وجهة 	 

نظر موسوعية ومحايدة( ومواقع الويب األخرى )اآلراء ، ومراجعات النقاد ، واإلعالن ، وما إىل ذلك(. فمثال:

ساعد الطالب عىل تذكر أفالمهم املفضلة: اكتب العناوين عىل مستند أو لوحة افرتاضية ، واطلب منهم وضع صور 	 

ملصقات الفيلم عىل عرض رشائح ، أو اطلب منهم وصف الفيلم واطلب من اآلخرين تخمني العنوان.

قم بعمل قامئة تعاونية ملواقع الويب التي يزورها طالبك للتعرف عىل األفالم القادمة.	 

قدم ويكيبيديا كموقع ويب آخر حيث ميكنهم البحث عن معلومات حول فيلم )إذا مل يكن قد ظهر بالفعل(.	 

أي موقع يصف الفيلم مبوضوعية أكرث؟ 	

ما املوقع اإللكرتوين الذي يحاول إقناعي مبشاهدة الفيلم؟ 	

ما املوقع اإللكرتوين الذي يعرب عن وجهة نظر شخصية للفيلم؟ 	

الفهم ، مراجعة الكتاب / الفيلم

التطبيقات املوجهة:

قارن بني مقال عن فيلم متاح عىل ويكيبيديا وموقع آخر أوىص به طالبك.	 

امنح الطالب الوقت لقراءة املقاالت بشكل مستقل.	 

قسمهم إىل مجموعات صغرية ملناقشة االختالفات يف هذه املواقع باستخدام أسئلة التفكري التي أعددتها.	 

قم بإعادتها واطلب من 2 - 3 طالب ملشاركة أفكارهم.	 
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التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:

اطلب من الطالب اختيار فيلم واحد ال يحتوي عىل مقالة ويكيبيديا حتى اآلن.	 

أخرب طالبك أنهم سيُنشئون منوذًجا ملقالة ويكيبيديا حول هذا الفيلم.	 

أرشدهم خالل األجزاء الرئيسية ملقالة ويكيبيديا حول فيلم واتركه كمثال. أرش 	 

مرة أخرى إىل خصائص النص املوسوعي.

قدم الدعم حسب الحاجة أثناء عمل طالبك بشكل مستقل عىل مقاالتهم. 	 

ميكن القيام بذلك عىل مستند رقمي أو دفاتر مالحظاتهم. بدالً من ذلك ، ميكن 

للطالب أيًضا العمل يف أزواج أو مجموعات صغرية.

تأكد من أن الطالب يقومون بتضمني العنارص املختلفة ملقالة ويكيبيديا 	 

ويقومون بكتابة نصوصهم من وجهة نظر محايدة.

اجمع كل مناذج مقاالت ويكيبيديا التي أنشأها الطالب.	 

قم بتقدميها كعرض باستخدام عرض الرشائح أو منصة أخرى من اختيارك.	 

حدد 3-2 مقاالت عشوائية أنتجها طالبك واطلب من الفصل التحقق من أنها تحتوي عىل العنارص املختلفة ملقالة Wikipedia وأنها 	 

مكتوبة يف الواقع من وجهة نظر محايدة. بدالً من ذلك ، ميكن للطالب تبادل املقاالت وتقديم املالحظات مبارشة إىل زمالئهم يف الفصل.

إذا كان متاًحا ، انرش العمل الذي أنشأه طالبك عىل مدونة مدرسية أو لوحة إعالنات افرتاضية أو لوحة Pinterest للصف وما إىل ذلك.	 
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نشاط:
مواءمة املناهج الدراسية:

  املوارد:أسئلة االكتشاف:

ملخص الدرس:

نتائج التعلم:

 اإلعداد:

 املقدمة:

الرياضيات

متثيل البيانات عىل ويكيبيديا

كيف ميكن تقديم املعلومات 

بطرق مختلفة؟ ما هي فوائد متثيل البيانات 

من خالل الرسومات؟

الحاسوب أو الهاتف املحمول، اتصال باإلنرتنت، 

دفرت، لوازم الكتابة

يقوم الطالب بتحديد ومتثيل البيانات للرتكيبة السكانية لبلد عىل مقاالت ويكيبيديا وإنشاء مقاالت خاصة.

سيتمكن  الطالب تحليل املعلومات الدميوغرافية من خالل العروض التصويرية للبيانات، وتحديد مصادر 

البيانات، وتصميم عروض تصويرية جديدة للبيانات. 

قم بعمل قامئة مبقاالت ويكيبيديا حول البلدان املختلفة والتي تتضمن مبيانات يف قسم "املعلومات السكانية".	 

تحقق من أن مصادر الرسومات املتاحة موثوقة ومحدثة.	 

قم بإنشاء 2 - 3 متثيل بيانات بديلة لتلك املعروضة يف مقاالت ويكيبيديا التي حددتها. كن حرا لالبتكار! استخدم 	 

األشياء اليومية أو حّول الجداول إىل رسومات أو أنشئ رسوًما متحركة صغرية.

قم بإعداد أسئلة عامة رسيعة لطالبك ملراجعة البيانات الدميوغرافية حول 4-3 من البلدان التي أدرجتها يف قامئتك.	 

قم بنشاط هاميش رسيع لحمل الطالب عىل تخمني أو تذكر البيانات الدميوغرافية حول 3 - 4 من البلدان التي اخرتتها.	 

اجذب انتباه طالبك إىل ويكيبيديا واطلب منهم تحديد إجابات األسئلة العامة يف املقاالت املقابلة حول كل بلد.	 

أرشد طالبك للتعرف عىل مصادر هذه املعلومات باتباع املراجع املوجودة يف مقاالت ويكيبيديا.	 

 باستخدام الرسوم البيانية لتمثيل البيانات املنظمة
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   التطبيقات الفردية:

عرض للتعلم:

قُد تحليال صغريًا حول  الطرق املختلفة التي ميكن بها تقديم البيانات الدميوغرافية ، وفوائد وتحديات تصورات 	 التطبيقات املوجهة:

البيانات ، وأمثلة عىل تصورات البيانات التي يواجهها الطالب يف حياتهم اليومية.

قدم تصورات البيانات التي قمت بإنشائها بناًء عىل البيانات الدميوغرافية املتاحة عىل ويكيبيديا.	 

وضح كيف قمت بتفسري البيانات املتاحة واستخدام األلوان واألشكال والتسميات لتوصيل املعلومات.	 

اطلب من طالبك التعليق عىل تصورات البيانات: أي منها كان أسهل يف الفهم؟ أي منها كان من الصعب فهمها؟ 	 

ملاذا ؟

اعرض قامئة مقاالت ويكيبيديا التي أنشأتها عن مختلف البلدان.	 

اطلب من الطالب اختيار بلد واحد يثري اهتاممهم، وابحثوا يف قسم "الدميوغرافيا" يف مقال ويكيبيديا الخاص 	 

بهذا البلد. ما نوع املعلومات التي ميكن أن يجدوها؟ ما نوع العروض التصويرية البيانية املتوفرة؟ ما هو 

مصدر هذه املعلومات؟

اطلب من الطالب الرتكيز عىل جانب واحد من املعلومات الواردة يف قسم "الدميوغرافيا" من مقالة ويكيبيديا 	 

من اختيارهم )السكان حسب العمر والجنس والدين والعرق، إلخ(.

أخرب طالبك أنهم سيستخدمون هذه املعلومات إلنشاء عروض تصويرية بيانية خاصة بهم باستخدام أدوات 	 

رقمية أو قياسية )أو مزيج من كليهام(. 

وفّر بعض املؤرشات للعملية: اعترب حال املستمعني، واخرت األلوان والعنارص التي تسهل الفهم، وحدد 	 

املعلومات ذات الصلة إلبقاء املوضوع سهالً، واستخدم عناوين إرشادية، واذكر املصادر. 

إجمع كافة مرئيات البيانات التي أنشأها الطالب.	 

قدمها كعرض باستخدام عرض الرشائح أو منصة أخرى من اختيارك.	 

حدد بعض األمثلة واطلب من الطالب املختلفني تفسري املعلومات التي ترَسل بواسطة هذه الرسومات. 	 

إذا كان متاًحا، قم بنرش العمل الذي أنشأه طالبك عىل مدونة املدرسة أو سبورة اإلعالنات االفرتاضية أو سبورة Pinterest الفصلية، إلخ.	 
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شكر وتقدير

نحن ممتنون للعمل التعاوين الذي قام به املنسقون املحليون يف كل بلد, لجعل هذا املرشوع حقيقة واقعة وللمدخالت 

الواردة من أولئك الذين ساهموا يف مجموعة األدوات هذه.

لعب املنسقون املحليون يف املغرب و بوليفيا والفلبني دوًرا رئيسيًا يف تطوير مرحلة تقييم االحتياجات لهذا املرشوع ، 

والتواصل مع االساتذة املحليني من خالل مقابالت متعمقة ، ووضع سياق ملحتوى مجموعة األدوات والربامج التدريبية 

لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات و اهتاممات االساتذة.

نود أن نشكر زميلينا الخريجني Priyal Gala و Meng Zhou الذين ساعدوا يف البحث األويل لهذا املرشوع وساعدوا يف 

تشكيل اتجاهه.

نود أن نشكر كل شخص يف مؤسسة ويكيميديا   ويف مجتمع ويكيميديا   الذين تعاونوا يف هذا املرشوع من خالل تقديم األفكار 

واالقرتاحات والدعم.

نود أيًضا أن نشكر آالف االساتذة الذين شاركوا يف استطالع ما قبل الربنامج. ساعدت وجهات نظرهم يف إفادة هذا املرشوع 

التجريبي وشكلت مجموعة األدوات لتكون مصدًرا مفيًدا وعمليًا ملامرساتهم التعليمية.

شكرا لكم !



57

املراجع

2.1 أركان ويكيبيديا 

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 11 سبتمرب(. ويكيبيديا:الركائز الخمس. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:27، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Five_pillars

2.3 سياسات املحتوى األسايس يف ويكيبيديا 

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 22 مايو(. ويكيبيديا:سياسات املحتوى األسايس. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:28، 16 سبتمرب 2020 عىل 

موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Core_content_policies

2.5 نقاش صفحات وأخرى نقاش فراغات عىل ويكيبيديا

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 5 سبتمرب(. مساعدة:صفحات النقاش. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:29، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Talk_pages

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 16 سبتمرب(. ويكيبيديا:بوابة املشاركة. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:29، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tea_House

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 3 سبتمرب(. ويكيبيديا:امليدان. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:30, سبتمرب 16, 2020, عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Village_pump

2.6 عرض التاريخ وخلق املعرفة 

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 30 يوليو(. مساعدة:تاريخ الصفحة. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:30، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Page_history

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 15 سبتمرب(. مساعدة:تراجع. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:31، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Reverting

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 25 يوليو(. ويكيبيديا:كن جريئا. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:31، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Be_bold

2.7 املراجع وإمكانية التحقق 

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 28 أغسطس(. ويكيبيديا:إمكانية التحقق. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول15:32، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability

مكتبة ويكيبيديا/1Lib1Ref. )2020، 14 مايو(. ميتا، مناقشة حول مشاريع ويكيميديا. تاريخ الوصول 15:32، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://meta.wikimedia.org/wiki/1lib1ref

مساهمو ويكيبيديا. )2020، 29 يوليو(. ويكيبيديا:ال أبحاث أصيلة. يف ويكيبيديا، املوسوعة الحرة. تاريخ الوصول 15:33، 16 سبتمرب 2020 عىل موقع

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research


	2: 
	1: 
	1: 
	2: 
	4: 

	3: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 

	5: 
	1: 
	4: 
	7: 
	2: 
	3: 
	5: 
	6: 
	8: 
	9: 

	6: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 

	8 notes: 
	8 notes 2: 

	Text Field 20: 
	Text Field 81: 
	Text Field 82: 
	Text Field 83: 
	Text Field 84: 
	Text Field 85: 
	Text Field 86: 
	Text Field 87: 
	Text Field 88: 
	Text Field 33: 
	Text Field 92: 
	Text Field 96: 
	Text Field 141: 
	Text Field 142: 
	Text Field 143: 
	Text Field 144: 
	Text Field 145: 
	Text Field 146: 
	Text Field 147: 
	Text Field 148: 
	Text Field 149: 
	Text Field 100: 
	Text Field 101: 
	Text Field 102: 
	Text Field 103: 
	Text Field 104: 
	Text Field 7: 
	Final Activity notes: 
	Text Field 46: 
	Text Field 47: 
	Text Field 48: 
	Text Field 49: 
	Text Field 50: 
	Text Field 51: 
	Text Field 52: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Text Field 80: 
	Text Field 57: 
	Text Field 105: 
	Text Field 59: 
	Text Field 106: 
	Text Field 60: 
	Text Field 61: 
	Text Field 62: 
	Text Field 63: 
	Text Field 64: 
	Text Field 65: 
	Text Field 66: 
	Text Field 67: 
	Text Field 68: 
	Text Field 69: 
	Text Field 70: 
	Text Field 71: 
	Text Field 72: 
	Text Field 73: 
	Text Field 74: 
	Text Field 75: 
	Text Field 76: 
	Text Field 77: 
	Text Field 78: 
	Text Field 79: 


