
 ______ ___ _____ _______ ___ _____ _______ ___ _____ _______ 

                                                            Library of Information Science ללימודי מידע ספריהה

 Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel              52900ישראל  , רמת ג�, איל��אוניברסיטת בר

 Tel   il.ac.biu.mail@scheinr: Email  library/il.ac.biu.is.wwwWebsite . 3-972- 5318163.טל

 :הערכה ממוכנת של איכות המידע במערכות וויקי

 יערי אתי / מחקר משתמש

 

 

 :תקציר
 

�המתפרס� , הניצבי� בפני המשתמש בבואו להערי  את איכות המידע, אחד האתגרי� המרכזיי

כדוגמת וויקיפדיה הינו שלרוב אי� באפשרותו לייש� את השיטות , בסביבות תוכ� פתוח

על מנת לשער הא� נית� להסתמ  , קת זהות המחבר ומה� מניעיוכגו� בדי, המסורתיות להערכה

שיטת ההצלבה בי� מקורות . דרכי� ידועות נוספות להערכה א! ה� אינ� נוחלות הצלחה. על דבריו

�היות והינה נתפסת כדורשת השקעת זמ� ומאמ" , המידע אינה מאומצת על ידי המשתמשי

טבעו הדינאמי של התוכ� מערי� , כמו כ�. ידיי�ניכרי� ואינה מתיישבת ע� השאיפה לסיפוקי� מ

 . המושתתי� על ביקורת עמיתי�, קשיי� על ההוצאה לפועל של תהליכי הערכת איכות

 

  �עניינ� אלו מאירי� את הצור  בשכלול שיטות הערכה הקיימות וא! בפיתוח� של דרכי

אחת . כי� שיתופיותבה� התוכ� נוצר בדר, אשר תותאמנה לאופיי� המיוחד של הסביבות, חדשות

�גישה זו מאגדת תחתיה . הגישות המקובלות כיו� מבוססות על השימוש באמצעי הערכה ממוכני

�קרי ללא קבלת קלט מ� , אשר מבקשות להערי  את טיבו של התוכ� באופ� אוטומטי, מגוו� דרכי

 .המשתמש והצגת תוצאותיה של הפעולה לצרכני מידע

 

ו� את סוגיית ההערכה הממוכנת מנקודת מבט� של  לבחהמטרת המחקר הנוכחי היית 

�לבחו� כיצד שופטי� צרכני המידע , האחת. מ� המטרה הזו נגזרו שלוש מטרות משנה. המשתמשי

כגו� סביבת , המתהווה בסביבות בה� תהלי  הכתיבה הינו שיתופי, את איכותו של התוכ�

ל המשתמשי� לבניית כלי ממוכ� לבדוק הא� נית� לייש� את תובנותיה� ש, השנייה. וויקיפדיה

לבחו� מהיי עמדת� של המשתמשי� באשר , השלישית.  משתמש להערכת איכות המידע�ממוקד

 .המבוסס על שיטת הערכה זו לסביבות אלו, כ�7הקשורות לצירופו של כלי ממו, לסוגיות

 

השלב הראשו� התבסס על . המחקר בוצע בשני שלבי� עוקבי� תו  נקיטת גישה מגששת 

, אשר התבקשו להשלי� שתי משימות שיפוט,  משתמשי�64רדיגמה איכותנית ובו השתתפו פ

במשימת השיפוט הראשונה . להשיב לשאלות במסגרת ראיו� חצי מובנה ולמלא שני שאלוני רקע

נקראו המשתתפי� להערי  את איכות� של חמישה ערכי� מתו  וויקיפדיה בשפה העברית 

�, טעמ� הינ� בעלי האיכות הנמוכה והגבוהה ביותר מבי� החמישהאשר ל, ולהצביע על שני ערכי

פע� אחת תו  , ראוי לציי� כי כל משתת! ביצע משימה זו פעמיי�. תו  ציו� הסיבה לבחירת� זו

עניי� זה נעשה על מנת . צפייה במס  תוכ� הער  ופע� אחת תו  צפייה במס  הגרסאות הקודמות

�הקשורי� , קשורי� בתוכנו הנוכחי של הער  וה� היבטי�ה, להכליל במסגרת הבחינה ה� היבטי

 מאפייני� 18במשימת השיפוט השנייה קיבלו המשתתפי� רשימה של . באופ� התפתחותו

�עדכניותו ומידת , כגו� אורכו של הער , אשר זוהו בספרות כבעלי יכולת לרמוז על איכות, כמותיי

אשר לטעמ� הינ� , ור שלושה מאפייני�המשתתפי� התבקשו לבח. הגיוו� של השותפי� לכתיבתו

 �המועילי� ביותר להערכת איכותו של התוכ� השיתופי ולפרט את המשמעויות אות� הינ
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במסגרת הראיו� נשאלו המשתתפי� לתפיסת� את סביבת וויקיפדיה . מייחסי� למאפייני� הללו

�ת המידע בסביבה הקשורי� בשילובו של כלי ממוכ� להערכת איכו, וכ� להשקפת� בנוגע להיבטי

אשר נלמדו ,  ערכי� מתו  וויקיפדיה בשפה העברית על סמ  התובנות2224בשלב השני הוערכו . זו

 .לש� בחינת יעילותה של שיטת הערכה זו, מ� המשתמשי� במשימות השיפוט

 

 �כי השימוש במאפייניו הכמותיי� של פריט המידע מהווה שיטה , ממצאי המחקר מלמדי

בחינת אופ� התמודדות .  מ� ההיבט האנושי וה� מ� ההיבט המעשיה�,  תקפה להערכה 

�אשר היו לה� לעזר , המשתמשי� ע� מלאכת הערכת איכותו של התוכ� חשפה כי מאפייני� רבי

עניי� זה מאפשר את הגדרת� כבני . בעת שיפוט� את הערכי� בוויקיפדיה הינ� בעלי אופי כמותי

בדיקת , כמו כ�. וכ� להערכת איכות המידעמדידה אוטומטית ולשלב� במסגרת כלי ממ

המאפייני� הללו אל מול סביבת וויקיפדיה העלתה כי אכ� יש ביכולת� להורות על טיב� של 

�נוס! על . להבחי� בי� פריטי מידע בעלי איכות נמוכה לבי� אלו אשר איכות� גבוהה, קרי, הערכי

שהתבסס על בחירת� , � להערכהבמסגרת המחקר הנוכחי הוצג בפני המשתמשי� כלי ממוכ, כ 

�אשר לטעמ� רומזי� על איכות� של הערכי� ובהתא� להעדפת� זו , את המאפייני� הכמותיי

 .או בציו� משוקלל עבור הער /לצפות בנתוני� הגולמיי� אודות כל מאפיי� ו

מ� הממצאי� עולה כי עמדת� של המשתתפי� באשר לשילובו של הכלי בסביבת וויקיפדיה הינה 

בית בעיקרה ונובעת מ� האמונה כי ביכולתו לסייע לה� בעת גיבוש העמדה אודות מידת חיו

עוד עולה מ� הממצאי� כי מידת נכונות� של המשתמשי� ליטול חלק . איכותה של פיסת המידע

 כי א� תפעיל בתהלי  הערכת איכות המידע אינה מושפעת א  ורק מיכולת� הקוגניטיבי

 .י בהלמוטיבציה ישנו תפקיד מהות

 

ענייני� אלו נידונו בהרחבה במסגרת הדיו� וכ� הוצעו מספר רעיונות למחקרי המש   

�הוצגה תרומתו התיאורטית של המחקר לצד המלצות מעשיות לתכנו� , נוס! על כ . בתחו

העולות מ� , אחת המסקנות הבולטות. מערכת ממוכנת להערכת איכותו של התוכ� המקוו�

כחלק אינטגראלי , חיוב את צירופ� של כלי� ממוכני� להערכההינה שיש לשקול ב, המחקר

, טר� שילוב� יש לוודא כי אכ� השיטה,  בר�. יהמצויות במרחב הווירטואל, מסביבת התוכ�

העומדת בבסיס� כמו ג� אופ� השימוש בה� והדר  בה מוצגי� תוצריה� יהיו נהירי� לכלל 

 .     אשר עתידה להסתייע בשירותיה�, ההאוכלוסיי
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