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مدت کوتاهی پيش از آنکه «وب» همة ســاحت های زندگی 
مــا را در بر گيرد، يعنی چيزی کمتر از بيســت ســال پيش، 
کتابخانه های عمومــی و تخصصی، بايگانی های محلی و ملی، 
اسناد يا صندوقچه های شــخصی دانشمندان و استادان، تنها 
محل انباشت و نگهداری دانش بشر به حساب می آمدند و راه 
مطمئن برای فهميدن معنای يک لغت ناآشنا، آشنايی با يک 
شــهر دور، شــناخت رموز يک پديدة فيزيکی، حل مسئله ای 
فقهی، رفع ابهام از معمايی فلسفی و ... مراجعه به لغت نامه ها، 

دانش نامه ها، سيره نامه ها و امثال آن  بود.
حاال کمتر باورکردنی است که بيست سال پيش برای انجام 
يک پژوهش دانش آموزی، گاهی به ســفری درون شــهری تا 
کتابخانة مرکز شــهر نياز بود! بعد از به دســت آوردن کتاب 
مرجع هم، بايد آن را يک بار از ابتدا تا انتها، يک بار از انتها تا 
ابتدا و گاهی از وسط به ابتدا و انتها تورق می کردی تا مدخل 

مدنظر را بيابی و تازه مطالعه را شروع کنی.
امروز ديگر دانش آموزان برای حل مسائل شخصی شان، رفع 
مشــکالت درسی، انجام پژوهش های کالسی يا حتی پاسخ به 

ســؤاالت امتحانی، از هر طريقی خود را به «وب» می رسانند. 
«وب» هم که «... دريايی کرانه  ناپديد/ کی توان کردن شــنا 

ای هوشمند؟!»١
پس برای به دســت  آوردن پاسخ درست، بايد به اندازة الزم 
و کافی هوشمند بود. اما اگر شما هم مثل بچه ها سؤاالتتان را 
از «گوگل» می پرسيد، می دانيد که معموًال اين جست وجوگر 
 مهربــان، اوليــن و اصلی تريــن پاســخ ها را از «ويکی پديا»

(fa.wikipedia.org) به شــما عرضه می کند، فرقی ندارد که 
دربارة يک شــاعر بلندآوازه ســؤال کرده باشيد يا يک حشرة 
آبزی يا نبردی تاريخی يا دارويی شفابخش. معموًال «دانش نامة 
آزاد ويکی پديا» حاضرجواب ترين پاســخ گوی شما در «وب» 
است. اما واقعًا چقدر می توان به اين عالمة همه چيزداِن دنيای 

سايبری اعتماد کرد؟
به عنوان معلــم بايد بدانيــم و به بچه ها نيــز بياموزيم که 
«ويکی پديا» و تمامی ويکی های وابســته اش (مثل ويکی واژه، 
ويکی کتاب، ويکی سفر، ويکی گفتاورد، ويکی نبشته، ويکی انبار، 
ويکــی داده و ...) با دانش نامه ها و کتاب هــای مرجع موجود 
در کتابخانه هــا تفاوت هايی جدی دارنــد، مطابق ادعای خود 

«ويکی پديا»٢:

زمانه عوض شده است. نه ديگر بچه ها آن بچه های قديم اند، نه مدرسه فقط محدود به ديوارهای سنتی اش مانده است. حاال 
رسانه ها رقيب جدی مدرسه برای تعليم و تربيت بچه ها شده اند. بچه ها از ما معلم ها انتظار دارند همپايشان در «دنيای صفر و 
يک ها» بدويم و دستشان را بگيريم. در نوبت های قبل، به دو چالش «محرمانگی داده ها در وب» و «آميختگی علم و شبه علم 
در رسانه های اجتماعی» پرداختيم و پيشنهادهايی برای مواجهه هوشمندانه معلمان با اين چالش ها ارايه داديم. برای چالش 

سوم آماده ايد؟

٭ معلم سواد رسانه ای، منطقة ٣ تهران
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«ويکی معموًال به انواعی از وبگاه ها گفته می شود که به تمام 
بازديدکنندگانش (حتی گاهی بدون ثبت نام) اجازة ويرايش، 
افزودن يا حذف مطالب را می دهد. ويکی توسط نويسنده های 
حرفه ای نوشــته نمی شود، بلکه برای بازديدکنندگان معمولی 
طراحی شده اســت. همچنين، پاية تغييرات در فضای ويکی 
بر همکاری مبتنی اســت؛ يعنی هر چقــدر همکاری کاربران 
در ويرايش يک صفحه بيشــتر باشد، آن صفحه ُپر تغييرتر و 

[احتماًال] کامل تر می شود.»
اين فرايند با آنچه ما از روش تدوين دانش نامه های مرســوم 
ســراغ داريم، بسيار متفاوت اســت. يعنی به جای اينکه چند 
کارشــناس امين در روندی تحت کنترل و با روش علمی، در 
محيطی بســته به جمع آوری و ارزيابی مطالب بپردازند، کار 
جمــع آوری و ارزيابی محتوا در محيــط وب به عموم کاربران 
سپرده شــده اســت. برای مثال، بيش از ششصدهزار مدخل 
ويکی پديا به زبان فارســی، همگی توســط بيش از هفتصد و 
هفتادهزار کاربر در مدت زمانی حدود پانزده ســال (از ســال 
١٣٨٢ تــا امروز) ايجاد و ويرايش شــده اند و ايــن روند هر 
ماه با مشــارکت بيش از دو هــزار کاربر، به حداقل ده ها هزار 
ويرايش منجر می شود. همين پويايی و نبود تمرکز در فرايند 
جمع آوری و انتشار محتوا که اصلی ترين مزيت ويکی پدياست، 
به شــکل گيری انتقادات جدی به اين دانش نامة آزاد جهانی 
منجر شــده است. منتقدان درســتی و اعتبار ويکی پديا را به 
خاطر «آزادی ويرايش» زير سؤال برده اند. همچنين، ويکی پديا 
بــه خاطر «آســيب پذيری در برابــر خرابــکاری»، «کيفيت  
غيريکنواخت مقاالت»، «ســوگيری نظام منــد»٣ «بی ثباتی» 

و نيــز به خاطر «ترجيح اجماع بر اعتبار» در ســبک ويرايش 
مقاالت، نقد شده اســت. ماجراهای معروف٤ بسياری در اين 
ســال ها ناشی از اعتماد چشم بسته به محتوای دستکاری شدة 
ويکی پديا بر ســر زبان ها افتاده اند کــه تأمل در آن ها ما را به 
اين نتيجه می رساند که در استفاده از ويکی پديا رعايت جانب 

احتياط، شرط عقل است.
به عنوان معلم بايد بدانيم و به بچه ها نيز بياموزيم که شــايد 
ويکی پديا به عنــوان «اولين منبع» به ما کمک کند به کليات 
جواب مــورد نيازمان دســت پيدا کنيم، امــا نبايد روی آن 
به عنوان «آخرين منبع» تکيه کنيــم. همواره بايد يافته های 
ويکی پديا را با مراجع معتبر ديگر بسنجيم. اگر در اين روزگار، 
توســعة وب به کاهش زمان دسترســی به منابع علمی منجر 
شده اســت، زمان صرفه جويی شــده را بايد به اعتبارسنجی 
منابــع الکترونيکــی اختصاص بدهيم و فرامــوش نکنيم که 
فعاليت علمی هميشــه به دقت و پشــتکار فراوان نياز داشته 

و دارد.
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