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من منا وقع ضحية لمعلومات خاطئة  يوما ما سواء معلومات علمية مثلا كأن يأخذ دواء بتاريخ مزور أو يشتري عقار مضروب  او يشترك في شركة يكتشف فيما بعد انه خدع بمعلومات خاطئة .. ما بالك أن يكون الاحتيال عمل دول وجمعيات دولية  تعمل لتحقيق اهداف  خاصة بها  تحت شعار ات انسانية  ووسيلتها  معلومات  الخاظئة 



 لماذا االهتمام بالبحث العلمي 

 
•   ؟...العلميالبحث  ماهو

مفاهيمه  ومقوماته  ماهي
؟...المفتاحية  

؟...وموثوقامتى يكون صالحا    
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 ؟..العلميمن اين تأتي أهمية  تبني البحث 
األهمية تأتي من ضرورة ان تكون القرارات  

 مدعومة بالمعرفة العلمية لنتائجه
 ومن ضرورة تطوير العمل المهني

ومن ضرورة التمييز بين المعلومات و االخبار 
 من وسائل االعالم  والمعرفة 

 ...)الطالب(المتعلمين ومن ضرورة تطوير   

؟..العلمي لماذا االهتمام بالبحث   
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usually the ultimate goal is 
theory generation and 

verification 
جيل  هوخلقعادة يكون الهدف النهائي 

 النظرية والتحقق  منها 

4 Prof.N.Issa 



Prof.N.Issa 5 

 ؟ ....النظرية  ماهي
 ....منها وكيف يتم التحقق 

 ...عام لتصبح قانون او مبدأ  



 
  theory :هي النظريه  

المتعلقة  واالفكارمجموعة من اآلراء 
والتي   تفترض وجود عالقات   ببعضها

 لتفسيرالظواهرمحددة  بين المتغيرات 
 .. بها والتنؤ
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 methodology...العلمية الطرق 
تتضمن المبادئ والطرق الضرورية  -

للتحقق  تستحدمللبحث العلمي والتي   والواسمة
 .من النظرية

لخلق معرفة جديرة  أوتجاربوهي عمليات  -
 بالثقة وذات الصالحية
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 :هوresearshالبحث العلمي 
القالب الذي يعالج المعطيات بالطرق   

 ”العلمية  
وهو عملية منهجيه منظمة من جمع   

المعلومات  وتحليلها منطقيا للكشف عن 
تفسير ظاهرة محددة او اثبات فرضية 

  .علمية لتصبح قاعدة 
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 مصادر المعلومات

 غير علمية علمية
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العلمي هو أحد أهم مصادر المعلومات سواء في العلوم التطبيقية أو البحث 
 العلوم االجتماعية
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: اعم�ال الب�احثين انفس�هم م�ن نت�ائج  بح�وثهم:مصادر اولي�ة 
 المقاالت العلمية ،مواقع المنشورات العلمية المعتمدة

كت�ب ، : ما ينقل ويكتب عن المصادر االولي�ة: مصادر ثانوية 
 انترنت ، فضائيات 

 تتوزع مصادر المعلومات 
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 الدقة 
Accuracy 

 إعادة اإلنتاجية
Reproducibility 

 التكرارية
Repeatability 

 الخصوصية
Specificity 

 الصالحية
Validity 

 المصداقية 
Credibility 

 الموثوقية
Reliability 

 الحساسية
Sensitivity 

 من شروط البحث العلمي
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تتباين كلمة المصداقية credibility   كمصطلح بين  "الصلاحية"validity  ومصطلح "الموثوقية "reliability .كما ترد مصطلحات أخرى مثل الدقه accuracy ومصطلح "إعادة الإنتاجيه"reproducibility,وكذلك مصطلح شبيه اخر "التكراريه"repeatability,كما ترد في بعض الدراسات التحليليه مصطلحات مثل“ الخصوصية "specificity,"الحساسية "sensitivity 



The quality 
of being 

trusted and 
believed in 

The quality 
of being 

believable or 
worthy of 

trust 

The quality of 
being adopted 
between truth 

and 
announcement  



المصداقيةالتقليدية في تقييم الطرق   
 Traditional methods of credibility 

evaluation 

 : وتقيم من خالل: البحوث في المجالت  العلمية : مثال 

 .الخبراء الناشر ومراجعة  -1
 .للمؤلفالوثائق العلمية ثبوتية -2
 .الكتابة أسلوب  -3
 .المحتوىتقييم  -4
 www.rbs0.com/credible.pdf 25 May 2004 معقولية المعلومات  -5
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Copyright 2003-2004 Ronald B. Standler 



  الطرق التقليدية في تقييم المصداقية

 ) PEER REVIEW(  الناشر ومراجعة الخبراء -1

 :من المعايير التقليدية للمصداقية 
  انه أو محترمة نشر شركة: الناشر تقييم .1

   معروفة؟ جامعة
 مراجعين قبل من المنشور مراجعة يتم هل .2

 مستقلين؟
 ومسؤولية عبء تنقل للمصداقية المعايير هذه 

 المراجعين إلى القارئ من المصداقية تحديد
 .الناشر قبل من اختيرو الذين

www.rbs0.com/credible.pdf 25 May 2004 
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  الطرق التقليدية في تقييم المصداقية
 :الوثائق العلمية للمؤلف -2

Credentials Of The Author 

 : الشائعةمعايير من ال
 ؟الدكتوراه يحمل شهادةهل ما هي درجة المؤلف  العلمية؟  -1
 من جامعة مرموقة  و معترف بها؟هل شهادته  -2

  مؤكدة ضمانةلهذه المعلومات  مكانتها في التقييم ولكنها هل هي  طبعا 
على ؟  ألن المؤلف  الذي يحمل هذه الدرجة قادر ...لمصداقية مقالة المؤلف

وهكذا يبدو انه معيار  ربما ال تحمل من المصداقية بشيء  فبركة مقالة 
 سطحي لتقييم المصداقية
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  الطرق التقليدية في تقييم المصداقية
 writing style: أسلوب الكتابة  -3 

 العنوان وصياغته  -1
 سواء في النص أو الحواشي الموثقة اإلسنادات-2
ووجهات النظر المغايرة إال اذا كانت الغاية من ,عرض اآلراء البديله المختلفة -3

 .واحدة المقال هو الدعوة بوضوح لوجهة نظر 
 .غياب التهكم و السخرية  -4
 .ردود الفعل العاطفية على اشخاص اخرينغياب -5
 . تاريخ أخر مراجعة أو تاريخ التقديم للنشرتضمين -6
مهم ألنه قد يحصل  فيما بعد احداث او اكتشافات مغايرة لوجهة التاريخ -7
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بشيء من التدريب يستطيع اي منا  تمييز الكتابة العلمية عن الكتابة االقل 
 :حيث تتميز الكتابة العلمية بما يليالمتبع مصداقية من  خالل اسلوب الكتابة 

 



 writing style: أسلوب الكتابة  -3 

 .استخدام األسماء العلمية بدال من األسماء أو العالمات التجارية-7
 .المصطلحات المهنية  علمية ومناسبة للموضوع   -8
 الخلو من األخطاء اإلمالئية و األخطاء النحوية -9

أو كلمات  الكتابة دقيقة خالية من الجمل المبهمة أو التعميمات القاطعة -10
  .ابدا أو مثالي,دائما  -التوكيد 



  الطرق التقليدية في تقييم المصداقية
 Evaluation of Content:تقييم المحتوى -4

هناك معيار اكثر تطورا لتقييم مصداقية المعلومات وهو قراءة •
 .المواد و من ثم تقرير ما اذا كانت ذات مصداقية

 
 هي عمليه معقده نسبيا تتضمن العديد من العوامل أهمها هو  

 توثيق األسباب ومنطقية االستنتاج 
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 Evaluation of Content:تقييم المحتوى -4

 كافية تفاصيل هنالك كان اذا 
  للقارئ ليسمح المنشور في

 أو اإلستنباط عملية بتكرار
 توصل التي للنتيجة التوقع

 على استنادا المؤلف اليها
 و الطبيعة في المقبولة القواعد

 .الواضحة الفرضيات

 ألساليب وصف هنالك يكون أن يجب
 تسمح  كافية تفاصيل مع التجربة
 على ويحصل التجربة يكرر ان للقارئ

  REPRODUCEBILTY.) النتائج نفس
 كانت أو كافية غير الطرق كانت إذا 

 عدم يعني مشاكل أو عيوب بها
 .الكاتب  مصداقية

 التطبيقيةالعلوم في . 2 النظريةالعلوم في . 1

www.rbs0.com/credible.pdf 25 May 2004 
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  الطرق التقليدية في تقييم المصداقية
 Plausibility of: معقولية المعلومات  -5

Information  
المنطق محددة وفق قوانين مقبولة في   معلوماتهناك حاالت يمكن استقراء 

 :اما الحصول على نتيجة غير قابله للتصديق يعني

و العودة الى الخلف القارئ مما يفرض على خطأ النتيجة اإلدراك ان •
ايجاد بعناية و ) طرق وقوانين (البحث من و محددات فحص الفرضيات 

 .الخطأ 
تقدير ممارسة  قد يستطيعون و المهندسون  ممن لديهم خبرة و العلماء •

اللجوء معقدة أو قد يلزمهم النتيجة الصحيحة بدون القيام بحسابات 
 .للقياس



 .ما سبق يخص مصادر المعلومات التقليدية
 

 حديثا اصبح االنترنت أهم مصادر المعلومات 
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إشكالية وخطورة االعتماد على 
 االنترنت كمصدر للمعلومات

متساوية وطريقة الوصول للمعلومات   امكانية•
 )1998جورجيا . بروغليس ( عرضها متماثلة 

شعور موحد او تأثير متساوي ل مصداقية •
 .المعلومات في ذهن مستخدمي االنترنت

امكانية تمرير المعلومات الخاطئة وخاصة •
 .محددةمنها المخصص ألغراض 

االنترنت غير خاضع لقوانين واحكام قضائية •
لذلك يستطيع ايا كان نشر اي نوع من 

 المعلومات 
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هذا الامر مماثل لما هو عليه الامر في ال   tv    وكل القنوات تعرض بشكل مشابه الفرق يالتقنية والتغطية  والصورة المتقنة تعطي الانطباع او الجذب ولكن هل يمكن توظيف هذه العناصر لغرض معين وليس له علاقة بالمصداقية 
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 :وكانت تدار من قبل مجموعات مثل   
 American Library  جمعيه المكتبات االمريكية •

Association 
 The National المعهد الوطني األمريكي لمحو األمية •

Institute for Literacy  
 

         (Kapoun, 1998; Rosen,1998; Smith, 1997). 
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 حركة محو األمية الرقمية

نظمت الجهود لتطوير مهارات التقييم النقدي للمعلومات  في اطار اميركا  في 
)  محو األمية الرقمية(حركة   

Digital literacy movement 
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 اإلنترنت مستخدمي مساعدة المجموعات هذه من العام  الهدف كان 
  اإلنترنت لمعلومات نقدي لتقييم الالزمة المهارات تطوير في

 Critically evaluation of online صدقيتها مدى ومعرفة
information. 
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 الهدف من مجموعات محو األمية الرقمية

 :المفتاحية األولية لحركة محو األمية الرقمية هيالنقطة 
المعلومات على اإلنترنت هي مصداقية أن المهارات الالزمة لتحديد 

الالزمة  لباقي مصادر المعلومات الى حد كبير نفس المهارات 
 .وقنوات التواصل

Alexander & Tate, 1999;Brandt, 1996; Fritch & Cromwell, 2001). 
 



تم اضافة بعض المتطلبات على هذه المواصفات لمصداقية 
البحث مع المحافظة على جوهر عملية التقييم النقدي 

 للمقالة العلمية 
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 :معايير) 5( حديثا اتفق الباحثون على تحديد 
     accuracy  الدقة -1
  authorityهيئة المؤلفين  -2
  objectivity الموضوعية   -3
 currencyالحداثة   -4
   coverage or scopeالتغطية أو المدى -5
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 معايير تقييم المعلومات على االنترنت



هل المعلومات واالحصائيات الموجودة مؤكدة او يمكن تأكيدها من  -
 ؟.. طرف ثالث 

 هل النتائج والمعلومات متوافقة مع ما -
 خالل دراستك او متوافقة مع  علمتهت

 ؟...معلوماتك  
 من مصدرها االساسي ام  هل  المعلومات -

 ؟..ما  تغيرمنقولة  وهل طرأ عليها 
 بما , متسق,جذاب,تصميم الصفحه مهني -

 ....الشعارات و االلوان,في ذلك الرسومات 
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 معايير تقييم مصداقية المعلومات على االنترنت

     accuracy  الدقة -1
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 خالل الكاتب وتعني امكانية  تقييم الموقع من•
 .أو المسؤول عنه  
  ثبوتيات الوثائق العلمية التي  يتمتع بها •

 .  credentialsالمؤلف 
 .مؤهالته الكاتب و انتماءاته  •
آخر موثوق و امكانية  روما إذا كان موقع الويب موصى به من مصد•

 ؟...االتصال به أو بالمؤسسة التي يعمل بها 
   emailفي حال موقع االنترنت وجود عنوان البريد االلكتروني للكاتب : مثال    

 .أو أي موقع تواصل آخر  في حال الحاجة إلى معلومات إضافية            
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 معايير تقييم مصداقية المعلومات على االنترنت

 Authorالمؤلف  -2
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 شهادات أو خبرات ... Cv   أو تاريخ هذه المؤسسة او الجهة   الكثير ممن فشل في التعيين بالجامعة كأستاذ أو فشل في الحصول على شهادة محددة تحول الى رجل سياسة له موقف ناقم على كل ابناء بلده  



 تتضمن تحديد الغرض من الموقع 
 ؟...المعلومات حقيقه أم مجرد رأي هل 

 ؟...تجارية غراضهنالك أ هل    
 ؟...ثرواتصراع على هل  هناك    
روابط ال(من رعاية  وتمويل  الغرضعلى سبيل المثال    

 . googleعلى صفحة محرك البحث )الدعائية 

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 
58(13):2078–2091, 2007 
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 معايير تقييم مصداقية المعلومات على االنترنت

   objectivity:  الموضوعية  -3



 
وما مصلحة هل الرسالة موجهة الى قطاع او ناس محددين 

 ؟...المصٍدر
 ؟)...مثال  سرعة خدمة إجابة المستخدم(تفاعلية هل هناك ميزات 

 ؟) ...سمعة المنظمة(ما هي الخبرة السابقة مع المصدر
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 معايير تقييم مصداقية المعلومات على االنترنت

   objectivity:  الموضوعية  -3



 
 :مفاتيح أو دليل التأكد من الموضوعية 

 
هل يظهر الموقع في فهارس المكتبات أو المنظمات بحيث ينتهي -

 lii.org( Librarian’s Index to the Internet( الموقع ب 
بإعادة البحث عنه في محركات البحث ) link( التأكد من الرابط ممكن -

من المصداقية و أكثر و ذلك يساعد بالحصول على   Googleمثل 
 .للمعلومة مصدر 
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 معايير تقييم مصداقية المعلومات على االنترنت

   objectivity:  الموضوعية  -3

Presenter
Presentation Notes
 . Librarian’s Index to the Interneti



More credibility clues 
(What do others think?) 

Do a link check 
In Google or AltaVista type link: site address 
Your results will show which other sites have chosen 
to link to this page.  If respectable institutions have 
linked to a site, that provides  a clue about the site’s 
credibility. 

Does the site appear in major subject directories 
like Librarian’s Index to the Internet (lii.org)? 
 

Presenter
Presentation Notes
Do a link check here for a reliable site.  Have your students examine and evaluate the URLs of the sites that linked to the site in question.

http://google.com/�
http://altavista.com/�


Delete characters in the address line up to the 
next slash mark to see if a main page offers 
more information about who is responsible 
for publishing the page you are interested in. 
 
 

 

Go from: 
·http://www.statecollege.edu/history/middleages/chaucer/smith.htm 
·http://www.statecollege.edu/history/middleages/chaucer 
·http://www.statecollege.edu/history/middleages 
·http://www.statecollege.edu/history 
·http://www.statecollege.edu 

Presenter
Presentation Notes
Truncate تقتظع من النهاية  URL >>> UNIFORM  RESOURCE LOCATOR 



 .باستمرار  تشير ما إذا كانت المعلومات محدثة -
 وجود ختم أو طابع للتاريخ يظهر أن المعلومات حالية وحديثة

  undated materials)(غير المحدثة  يجب الشك في المعلومات-
 .و التأكد من مصداقيتها و تاريخ نشرها و تاريخ تعديلها

 في صفحات االنترنت يجب :مثال 
 التأكد من أن الناشر مازال يقوم 

 .بتحديث الموقع و تاريخ المعلومات 
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 معايير تقييم مصداقية المعلومات على االنترنت

    Currencyالحداثة -4

Presenter
Presentation Notes
غلى المنتجات ... على المقالات ومواقع التواصل  اما على الاقنية فتغطى من خلال مثلا المراسلين التغطية الميدانية 



 
  تشير إلى شمولية أو عمق المعلومات المقدمة على الموقع

 .ومدى التغطية
 القدرة على التحقق من المزاعم

 )روابط خارجيه( 
 .شمولية المعلومات المقدمة

 .الترتيب في محرك البحث
 الوصول إلى المعلومات المدفوعة 

 .معقولية الحجج 
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 معايير تقييم مصداقية المعلومات على االنترنت

  coverageأو المدى التغطيه -5 



 :المصداقية قد تكون مثيره للجدل
Credibility may be controversial 

 
 لمصداقية فريدة صحيحه إجابه هناك تكون ال قد أنه ندرك أن المهم من

 مشكلة مع دراية على هم الذين الخبراء حيث المعلومات بعض
 أو المعقولية, المصداقية على ايضا يختلفون قد المفصلة الموضوع

 .الجديد العمل ةأهمي
 

www.rbs0.com/credible.pdf 25 May 2004 
Evaluating Credibility of Information on the Internet 
Copyright 2003-2004 Ronald B. Standler 
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 خاتمة 



 
 إجماع حول  نصل إلىقد  -  

 مصداقية العمل بعد عشرات السنين 
   عرفه تصبحالم نه مع اتساع أل 

    األعمال الحالية مصداقية 
 .مثيره للجدل و غير مجمع عليها

www.rbs0.com/credible.pdf 25 May 2004 
Evaluating Credibility of Information on the Internet 
Copyright 2003-2004 Ronald B. Standler 37 

 خاتمة 

Presenter
Presentation Notes
 عدم مصداقية  اعلان بوش عن الاسلحة الكيميائية في العراق تأكد العالم منه بعد أن جعله ذريعة لحرب وذهب  ضحينه مئات آلاف الشهداء

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=csPbedr5JzhVeM&tbnid=RthHiqOjxlJloM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.caresearch.com.au/caresearch/tabid/1507/Default.aspx&ei=4lTUUtkL0aXTBdGfgKgE&bvm=bv.59026428,d.d2k&psig=AFQjCNH5kuUhv2xaLpuWVoJMK4H6Q94iVQ&ust=1389728441791253�




 شكرا إلصغائكم
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 Reliability الموثوقية
الحصول على نفس نتائج  بهاهي الدرجة التي يتم 

 القياس اذا تم تكرار التجربة مرة ثانية 
فمثال  repeatabilityأي انها تشير الى التكرارية 

عند  اعادة اختبار   عدد  من المتدربين من اجل 
اذا حصل  موثوقيةقبول في مسابقة ما يكون لالختبار 

 المتدربون على 
عليها في االختبار االول حصلونفس درجاتهم التي   

 precision تشير ايضا الى    الدقة 
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    validityالصالحية    
هي ان بكون المقياس مالئم لقياس المتغير 

المراد معرفته كأن يكون الميزان صالح لقياس 
 الوزن بدرجة من الحساسية

 الحقيقيهي المعدل sensitivety  :الحساسية
االيجابي اي انها نسبة العينات التي اشير الى 

 الحقيقيانها تحمل صفة محددة من المجموع 
 للعينات الحاملين لها 
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Specificity: الخصوصية 

السلبي  اي انها معدل العينات  الحقيقيهي المعدل 
التي سجلت خطأ على  أنها حاملة لصفة ما دون ان 

كأن يسجل  جهاز التحليل عدد من   حقيقيايكون ذلك 
االشخاص على انهم مرضى سكري دون ان يكون 

 ذلك صحيحا 
وهي امكانية   reproducibilityاعادة االنتاجية 

اعادة التجارب واختبارات البحث العلمي بنفس 
الظروف من قبل باحث آخر والحصول على نفس 

 النتائج 
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      accuracy:الدقة 
هي درجة الصدق أو الصحة أي انها الدرجة 
التي تقترب فيها النتيجة من الحقيقة فعندما  

تصيب قلب الهدف من لوحة تسجيل االهداف 
 %100تكون الدقة هنا 



Objective            الموضوعية 
Precise الدقة                           
Verifiable قابلية التحقق               
Parsimonious غير مبدد للمال      
Empirical   واالفكاريستند على التجربة اكثر من النظرية 
Logical                منطقي 
Probabilistic      نتائجه متوقعة او محتملة 
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