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لشبكة؟كيف يقيم المستخدمين مصداقية المعلومات في ا

2002سنة ستامفوردنظرية تمت تنميتها في جامعة –" تفسير-بارز "

ي المستخدم يتلقى عددا من المحتويات البارزة ف
الموقع

يمعملية الُحكم والتقي–تفعيل التفسير 

يحدد ما هي جودة المعلومات ومصداقيتها



فسيرهم غالبية المستخدمين تكون قراراتهم حول مصداقية الموقع فقط وفقاً لت
.الشخصي وذلك نسبةً لما يروه بأعينهم
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....هل هي مثل, ما هي شبكة االنترنت

مجموعة كبيرة من المكتبات؟/ مكتبة

منبر للصحف؟/ دكان كتب

سينما؟/ قناة لبث التلفزيون أو الراديو

افتراض اساسي أولي

.بازار ال نهاية له ذو مجموعة سلع متنوعة وبمختلف االنواع وأهداف تسويقية متعددة–االنترنت يشبه السوق الضخم 

.ةأهداف شخصية جماعية او فردي, أهداف ايديولوجية, وباألساس ألهداف ربحية–الغاية من العرض فيه باألساس هي البيع والتسويق 



افتراض أساسي ثاني
:يجب تقييم المعلومات في الشبكة ألن

.الطالب وعموم السكان, يستعمل كمصدر معلومات أساسي للمعلمين–االنترنت @

.ثقافة وترفيه, معلومات شائعة, هوايات, تعليم-يتم استخدام المعلومات ألغراض متنوعة  @

شر وذلك بحسب المكان الذي تم فيه ن, في الماضي كانت هناك طرق لتقييم جودة ومصداقية المعلومات@
.الكتب والمجالت, المكاتب: المعلومات مثل

كيف يمكن تقييم جودة المعلومات ومصداقيتها بالشبكة؟



.من الصعب تقييم المعلومات في االنترنت1.

.المعايير للحكم والتقييم صعبة ومعقدة2.

.يةتتطلب قدرات عالية من تلك التي يطلبها استعمال مصادر المعلومات الموجودة في االطر التقليد3.

وباإلضافة لذلك

ع في الموق( مقال او نص مكتوب: مثل)« مادة معلوماتية»الذي هو « مصدر المعلومات» يجب ان نميز بين 

.الذي يقوم بتوزيع ونشر المادة المعلوماتية« الموقع»وبين 

تقييم المعلومات في شبكة االنترنت



تقليديةمعايير–تقييم مصادر المعلومات في الشبكة 

دقة وإتقان

سلطة ومصداقية

موضوعية

حداثة

معلومات واسعة–شمولية 



دقة وإتقان
:الحالة في الشبكة

يمكن لكل شخص تقريباً أن ينشئ موقع@

مواقع كثيرة ال تخضع لفحص المحتوى والتدقيق اللغوي@

لم يتم وضع معايير تؤكد وتضمن دقّة وجودة المواقع@

ما هو المهم للتحقق منه؟
هل المعلومات موثوقة وتخلو من األخطاء✓

.خبير في المجالأو/هل تم تدقيق المعلومات من قِبل محرر و✓

هل المعلومات مترابطة وتخلو من التناقضات✓



سلطة ومصداقية

:الشبكةالحالة في 

صعوبة في تحديد مصدر الموقع@

اإلتقان والتمرس للمؤلف/ الكفاءة المهنية / صعوبة في معرفة مدى الثقافة @

ال توجد كفالة على المعلومات المنشورة@



كفاءة ومصداقية

ما هو المهم ان نتأكد منه؟

مصدر المعلومات✓

مؤهالت المؤلف✓

ما هو قدر معرفتها,الجهة التي تنشركفاءة ✓

(علمية, إعالمية, اعالنية)نوع من المعلوماتما هو ✓

المنتدى/الموقع/تشخيص نوع الصفحة✓

الى أي حد المعلومات ذات مصداقية✓

مصادر معلوماتية أخرىإيجاد ✓



ما هو معنى العناوين في الشبكة؟



:أمثلة ألسماء مواقع
االسمعنوان

http://kolhakopa.co.il/ تثقيف مالي بيئي, صوت الخزينة

http://money.ort.org.il/(هبوعليمشبكة أورط  بمساعدة بنك )لفهم المال

http://xtra.student.co.il (دورة تثقيف مالي)وصفوف إثراء دورات

http://finance.cet.ac.il/ (وزارة التربية والتعليم)تثقيف مالي لترقية التنوير المالي

http://www.boi.org.il/he/consumerinformation/consum
erissues/pages/financialeducation.aspx

بنك اسرائيل

http://kolhakopa.co.il/
http://money.ort.org.il/
http://xtra.student.co.il/
http://finance.cet.ac.il/
http://www.boi.org.il/he/consumerinformation/consumerissues/pages/financialeducation.aspx


موضوعية المعلومات في الشبكة

مخاطر

تأثر المعلومات بآراء مسبقة@

انحيازية ومحاولة لتضليل الرأي العام@

ابيااليج/ التركيز فقط في الجانب السلبي@

لميةمحتويات اعالنية تحت ستار المعلومات الع@

ما هو المهم فحصه؟

هل المعلومات محايدة✓

هل المعلومات موضوعية✓

هل المعلومات تظهر حقائق او ✓
آراء

هل هناك عزل بين المحتويات ✓
واالعالنات



حداثة المعلومات في الشبكة

ديثة؟حهل المحتويات ✓

هل يتم تحديث المعلومات؟/ متى تم تحديثه✓

هل هناك أي تحديثات؟✓

هل تظهر تواريخ محددة عن زمن النشر وكتابة المعلومات؟✓

هل هناك محرر دائم وبارع؟✓

هل الروابط حديثة؟✓



معلومات واسعة–شمولية 
من الصعب تحديد ما هو مستوى تغطية الموضوع

:من المهم فحص

هل المعلومات تشمل مواضيع متعددة؟✓

ما هي المواضيع التي يتم تغطيتها؟✓

ما هو عمق معالجة المواضيع؟✓

هل هناك روابط لمزيد من المواقع التي تحوي معلومات عن الموضوع؟✓

هل الروابط شاملة ومفصلة؟✓

هل الروابط توّجه لمواقع أخرى او ألماكن في الموقع نفسه؟✓

هل الموقع في كامل جهوزيته أو ما زال في طور البناء؟✓



التي فيها قطع معلومات« المواقع»تقييم 
ابع النص الكثير تكون المعلومات في االنترنت تحوي طفي –روابط من المعلومات ألجزاء معلوماتية أخرى –روابط نصية

.التشعبي

والمعلومات االخرى التي من المهم تقييمهاراحة وسهولة الوصول للمعلومات

...تفاصيل في ما يخص مؤلفي المعلومات والخ, موعد رفعه للموقع–تفاصيل عن المعلومات

...(مادة اعالنية, الشبابيك التي تقفز)–تشتيت 

(.رمواقع تفتح وتغلق والمعلومات تختفي او تنتقل الى مكان آخ)المعلومات عندما تكون في الموقع« وضع صفحة»

في ما يخص المعلومات؟–أهداف وتوجهات أصحاب الموقع

الجرافيكيالتصميم : مثال-«الواضح للعين»تأثير التصميم 



مهمة
«يتثقيف مال»ابحثوا واعثروا على موقع الذي يتناول أحد المواضيع التي تتعلموها في برنامج 1.

من المعايير التقليديةاثنينقيّموا الموقع بحسب 2.
موضوعية-جسلطة ومصداقية-بدقّة واتقان-أ
معلومات واسعة–شمولية -هحداثة-د

من المعايير األخرىاثنينقيّموا الموقع بحسب 3.
روابط من المعلومات ألجزاء معلوماتية أخرى–روابط نصية-أ

راحة وسهولة الوصول للمعلومات والمعلومات األخرى التي من المهم تقييمها-ب
تفاصيل في ما يخص مؤلفي المعلومات, موعد رفعه للموقع–تفاصيل عن المعلومات-ج
...(مادة اعالنية, الشبابيك التي تقفز)-تشتيت-د
في ما يخص المعلومات–أهداف وتوجهات أصحاب الموقع-ه
الجرافيكيالتصميم : مثال-«الواضح للعين»تأثير التصميم -و

!اشرحوا–ال/هل توصون بالموقع كمصدر اضافي للمعلومات نعم, اكتبوا4.



شكراً على االستماع


