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 הכרת תודה 
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 באתר "וויקיפדיה"   ( NPOV) ריאלי או ניטרלי? סוגיית הניטרליות  
 

 

 שירי שילה 

 

 ר   י   צ   ק   ת 
 

ה      המאה  של  המידע  מהפכת  מילונים  20-בעקבות  אנציקלופדיות,  בעשרות  מפוזר  שהיה  עצום  ידע   ,

זמי אלקטרונית  לגרסה  בהדרגה  עבר  הנקראת  וספרים  מגמה  השאר  בין  משקף  זה  מעבר  יותר.  ונוחה  נה 

"Web.2.0"  שיתוף של  המרכזיים  מהפרויקטים  מן  אחד  חופשיים.  תוכן  שיתוף  אתרי  אלפי  מוקמים  בה   ,

אנציקלופדי  "וויקיפדיה",  אתר  הוא  ברשת  מבוססתבמידע  רשת  על  וויקי-ית  נערכת  קהל  ידי  -אשר 

התקשו אמצעי  את  המטרידה  סוגיה  ו הגולשים.  המידע  אף  רת  איכות  היא  רבים  אקדמיה  חוקרי 

גולשים   אשר,  פרויקט חדשניב"וויקיפדיה": האם מידע מתוך   ידי מיליוני  על  ניטרלי?    ,נכתב  יכול להיות 

( הניטרליות  בסוגיית  עוסק  הנוכחי  ודן  NPOV: Neutral Point Of Viewהמחקר  "וויקיפדיה"  באתר   )

ל הקשורים  והיבטים  מימדיה  הרחב  ה.  בהשלכותיה,  מהמושג  אחד  אספקט  מהווה  ניטרליות 

והספרנות. המידענות  התקשורת  בתחום  רב  תיאורטי  לעיסוק  זכה  אשר  מושג  המטרה    "אובייקטיביות", 

היווצרות   של  התהליך  ניתוח  עם  יחד  כתיבתם  ואופן  הערכים  לתוכן  הקשורים  היבטים  לנתח  היא  כאן 

לקבל   מנת  על  זאת,  סביבו,  שמתרחש  והדיון  נתקבלה  התוכן  טרם  אשר  מסוגה  ראשונה  מצב  תמונת 

המחקר התבצע בעזרת ניתוח תוכן כמותי ואיכותני של חמישה ערכים   במלואה ממחקרים קודמים בתחום.

 " במחלוקת:  ושנויים  "מדונה",  "איידס",  "השואה",  סוגי  "אלוהים  -טרוריזם",  שלוש  כלל  הניתוח   ."

שונ  לשוניות  גרסאות  חמש  בין  השוואה  ספרדית  השוואות:  ערבית,  אנגלית,  עברית,  "וויקיפדיה":  של  ות 

האנגלית;  בשפה  "בריטניקה"  אנציקלופדיית  מול  ב"וויקיפדיה"  הערכים  אותם  של  השוואה  ורוסית; 

להשערה   בהתאם  העברית.  ב"וויקיפדיה"  שונות  זמן  בנקודות  גרסאות  בין  השוואה  התבצעה  ולבסוף, 

הגרסה    ,ם ומידת דינאמיות ובין מידת ניטרליות. בהתאם לכךהמרכזית, נמצא קשר חיובי בין מספר עורכי

ביותר הגבוהה  הניטרליות  מידת  כבעלת  נמצאה  "וויקיפדיה"  של  כן,    .האנגלית  הניטרליות  כמו  מידת 

לכך,   מעבר  מובהק.  באופן  ב"בריטניקה"  הניטרליות  ממידת  יותר  גבוהה  נמצאה  במחקר  ב"וויקיפדיה" 

בתהליכי פתרון קונפליקטים וניהול    Wiki  טכנולוגיית  לשו  NPOV-ה  ותמדיני  לש רבה  החשיבות  מתוארת ה 

ת  ניטרלי כתיבה  . המחקר הנוכחי הצליח להעשיר את הספרות המקצועית הנוגעת לבין משתתפים  דיאלוג 

כמקור מידע  ואף לספק תשובות קונקרטיות ופרקטיות לגבי אתר "וויקיפדיה" המשמש  של מקורות מידע  

 . ולשים ברחבי העולםמיליוני גפופולארי ל
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 מבוא 

 ציטוט קצר: עם ראשית, ברצוני לפתוח     

"The Wisdom of Crowds: Why the Many Are  Smarter Than the Few... ."  

 

James Surowiecki, 2004))  

 

"וויקיפדיה"       את    חליףולהבעבודה הנוכחית אנסה לנתח היבטים הקשורים לסוגיית הניטרליות באתר 

 :הבא  ציטוטל  Surowieckiהציטוט של 

"The Wisdom of Crowds: Why the Many Are  Neutral  Than the Few... ."  
 

הביאו לשינויים מרחיקי לכת בשלל תחומי  אשר  לאורך ההיסטוריה התרחשו מהפכות טכנולוגיות רבות      

מודרנית  לחברה טקסטואלית  עם התפתחות הכתב והדפוס  החברה האוראלית המסורתית הפכה    ;החיים

היפר  לחברה  הפכה  זו  פוסט-אשר  החדשים    עקבמודרנית  -טקטואלית  התקשורת  אמצעי  של  התפתחותם 

ידע עצום שהיה מפוזר    ,20-בעקבות מהפכת המידע של המאה ה(.  1995ובמיוחד של רשת האינטרנט )ברגר,  

.  (2000)עידן,    יותרבהדרגה לגרסה אלקטרונית זמינה ונוחה    עבר   ספריםות אנציקלופדיות, מילונים  בעשרו

ביטוי    הז  שינוי לידי  מכונה  בבא  אשר  חופשיים   הוקמובה    ,"Web.2.0"  מגמה  תוכן  שיתוף  אתרי    אלפי 

(Cych, 2006;   ,2006הכט).  המרכזייםמ  מן  אחד פרויקט    הפרויקטים  הוא  ברשת  במידע  שיתוף  של 

ם ומאפשרת גישה חופשית לכל  ידי הגולשי-, הנערכת על"וויקיפדיה "ובראשו האנציקלופדיה    "וויקימדיה"

מה   Rafaeli & Ariel, 2008))  "לאתר "וויקיפדיה חיפוש מידע ברשת מוביל פעמים רבות  בתוכה.  שהמידע  

   .2001-ב היחסית לשנת היווסד   רבהופופולאריות   הצמיח מקור מידע מרכזי ולצבורשמש כל  השגורם ל

את    סוגיה     התקשורתהגולשים  לקה שמטרידה  אמצעי  אקדמיה וחו  ,  המידע    איכותהיא  רבים    קרי 

   Giles, 2005; Lih, 2004; Ishizuka, 2004; Stvilia, Twidale, Gasser & Smith,2005;)  ב"וויקיפדיה"

ידי  מידע מתוך  . האם  (2007ציגלמן,   על  כזו שנכתבת  חופשית,  יכול להיות    גולשים  מיליוניאנציקלופדיה 

איך אפשר לסמוך על אנציקלופדיה שבה  "כך בשאלה    ם לענות עלנוהגי  "וויקיפדיה"  מצדדי?  וניטרלי  ןאמי

  -האם ישנה דרך למדוד ניטרליות? ובמידת האפשר  (. מעבר לכך,  2007)רביד,    " בודדים יכולים לכתוב?  רק

  מתקשרות לסוגיה כיצד תיאוריות טכנולוגיות    משתנים קשורים למידת ניטרליות נמוכה או גבוהה?    אילו

  ה , מימדי יה" ולדון בהשלכות טרליות באתר "וויקיפדיהאת סוגיית הני נתח וכחי היא למטרת המחקר הנ? זו

 בעולם בו חיפוש מידע מהווה חלק מרכזי בחיינו. סוגיה חשובה מדובר בלה. והיבטים הקשורים 
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  רקע תיאורטי .1

המורכבים     הגומלין  יחסי  את  להבין  הצורך  עולה  כלשהי  טכנולוגית  בהתפתחות  עוסקים  שבין    כאשר 

( וחברה  שונותAgarwal, 2006; Meyrowitz, 1985)טכנולוגיה  טכנולוגיות  תיאוריות  קיימות  המנסות    . 

יחסי אותם  את  אפשרי    מסוגלות  אשר  (Agarwal, 2006 ;Webster, 1995) גומלין  -להסביר  הסבר  לתת 

 סוגיית הניטרליות באתר "וויקיפדיה".  ל להיבטים הקשורים

 

ה  הטכנולוגי""הדטרמיניזם  גישת       היא  הטכנולוגיה  כי  החברה    גורם גורסת  פני  את  המכתיב  המרכזי 

על  הדטרמיניזם  הנוכחי,   בהיקשר .)1995קארי,  ;McLuhan,1964)   התפתחותה  ומשפיע  גישת  מצדדי 

תכונות שונות  אשר מאפשרת  יה" מתבסס על טכנולוגיית "וויקי"  אתר "וויקיפדכי    סובריםהטכנולוגי היו  

דינכגון   עורכים  אמיותמידת  ריבוי  צפוי או  אשר  קשור  ות ,  יותר   ותלהיות  גבוהה  ניטרליות    למידת 

(Schwall,2003  ;(Elia, 2006; Stvilia et.al, 2005  .וסוברים   הדטרמיניסטית גישה  ל   מתנגדים  ישנם אשר  

 . (Suchman et al., 1999) כל היבט בחיים האנושיים על ידי הטכנולוגיה כי לא ניתן לקבוע

 

הטכנולוגיה"שת  גי     של  החברתית  כי  (  Social Construction of Reality: SCOT)  "ההבניה  גורסת 

אשרהטכנולוגיה   לה   היא  )ולא  האנושית  הפעולה  ידי  על  השפעות  ימעוצבת  את  להבין  ניתן  לא  וכי  פך(, 

וענים  גישה זו היו טמצדדי  .  ( Kline & Pinch, 1999)ההקשר החברתי הרחב  הטכנולוגיה מבלי להבין את  

על  "וויקיפדיה"אתר  כי   גולשים  -מעוצב  קהילת  אלה  וידי  או  אשר  הם  כזו  ניטרליות  מידת  על  משפיעים 

בכל מקרה, המטרה כאן לבדוק כיצד מידת ניטרליות באה לידי    .; Nrg) ,17.1.06(Agarwal, 2006 אחרת

"וויקיפדיה" ובאתר  בכלל  "וויקי"  טכנולוגיית  בעזרת  נכתבים  בתכנים אשר  מדובר    ביטוי  בין אם  בפרט, 

 מאפשרת את עיצוב התכנים באופן עקיף.    היא זו הבאנשים אשר מעצבים את התוכן ובין אם הטכנולוגיה 

 

ההיסטוריה,       לאורך  התרחשו  אשר  טכנולוגיות  במהפכות  יעסוק  התיאורטי  הרקע  של  הראשון  החלק 

למהפכת   ועד  הדפוס  השני.  Web.2.0החל ממהפכת  יעסוק החלק  בה  טכנולוגיית  ,  על  ארחיב  מכן,  לאחר 

  "וויקיפדיה" אשר משמשת אתרי אינטרנט, מוסדות לימוד וארגונים. החלק השלישי יעסוק באתר    "וויקי"

שנעשו   קודמים  מחקרים  לגבי  אפרט  הרביעי  בחלק  זו.  טכנולוגיה  על  "ל  עהמתבסס    "וויקיפדיהאתר 

, אשר  בפרט  NPOV  -מושג הביטרליות בכלל ו. ולבסוף, החלק האחרון יעסוק בסוגיית הנמהיבטים שונים

 .  כחלק מהמדיניות של אתר "וויקיפדיה" נולד
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 מהפכות טכנולוגיות לאורך ההיסטוריה  1.1

חברתיות       טכנולוגיות  בעקבותמהפכות  רב  התפתחויות  לעיסוק  זכו  אייזנשטיין,    ;1995ברגר,  )  למיניהן 

בעבר,  .  (; 1995Postman, 1985; Meyrowitz, 1985; Ong, 1982,1995; Marvin,1988קארי,    ;1995

שפותח    מכבש הדפוס  . (1995הכוח בחברה )קארי,  ידי בעלי  -מידע היה נחשב לנכס נדיר המוחזק בעיקר על

של מוקדים אינטלקטואלים אשר    הצמיחל  הובילוהאיץ את תהליכי החילון בחברה    15-באמצע המאה ה 

של   שליטתה  לטווח  מחוץ  שהוא    ;( 1995,  )ברגר  ה הכנסייפעלו  סוג  מכל  מידע  הדף    הופץ כל  באמצעות 

הבדילה בין  היא    ;על החברההדפוס  ( בחנה את השפעת  1995אייזנשטיין )  .  (2000פלדון,  -)אליאב  המודפס 

השפעתו של הדפוס  הטיפוגרפית.  לית ובין "ציבור הקוראים" בתקופה  האורא"ציבור השומעים" בתקופה  

מוסדות  ת הביקוש להשכלה הביא להקמו  ותר אזרחים למדו קרוא וכתוב יכך שחרגה מעבר למישור הטכני,  

הידע  ;יםרב  חינוך של  יותר    ההיית לא    רכישת  ידם  בהישג  גם  רק  אלא  הגבוה,  המעמד  מעמדות  של  בני 

 .  (1995)ברגר,  נים תקשורת ההמו  להולדתה של בילהדפוס הו  יש הטוענים כי(. 1995,  קאריהביניים )

 

ה     שורה של אמצעי תקשורת,  19-מסוף המאה  החל מהספר בצורתו המודפסת,    ;חדשים  המונים  נולדו 

מהפכה  הרדיו והטלוויזיה.  בה נולדו הטלגרף,    הטלקומוניקציהמהפכת  דרך העיתון המודרני הראשון ועד ל

ל הביאה  וקפיטליסטי ותעשייתי   התפתחויותזו  ו ות  כ  ךתהליל  הוסיפהת  חדשים  מאפיינים    גוןהתקשורת 

עידן עסקי  . ישנם המכנים עידן זה כ"((Meyrowitz,1985  טראקטיביות, וירטואליות ובידוריותמשוב, אינ

)(  Postman, 1985)"  השעשועים המידע  על  הבידור משתלט  חקר את  Infortainment  .)Ong  (1982  )""בו 

  הוא התייחס לכניסת המדיה האלקטרונית אל   ;הדרכים שבהן המדיה האלקטרונית שינתה דפוסי חשיבה

" כאל  החברתיים",  Secondary Oralityהחברה  ההרגלים  על  השפיע  שלדבריו    Marvin  קבוצתיים.-מה 

 בחנה כיצד המצאת הנורה החשמלית והטלפון השפיעו על אספקטים תרבותיים בחברה.  (1988)

 

  תפשטותההבעיקר עקב    מידע"-חברת"בה החברה הופכת ל  20-מתרחשת בסוף המאה ה  מהפכה נוספת     

-פוסטתכונות  ב  מאופיינת (  Information-Society)   חברת המידע  .(Castells, 2000)ט  האינטרנ שת  ר  של

כגוןי מודרנ אינטראקטיביות  ות  דיגיטאליות,  ,  שיתופיות  ,תקשוב,  רישות,  ,  ת דינאמיוגלובאליות, 

במעבר  פרספקטיבות אוטופיות רואות     (Kellerman, 2000).והיצף מידעוירטואליות, היפרטקסטואליות,  

בין    החברתייםהפערים    בובעוד פרספקטיבות דיסטופיות רואות בכך אסון    לאנושות  ברכה לחברת המידע  

ו   בעלי הידע ובין חסרי הידע  בין    מוביל   אינטרנט (. השימוש הגובר ברשת הSlouka, 1995)גדלים  הולכים 

 .  (2006הכט, ; Castells, 2000; Cych, 2006) Web.2.0  -מהפכת ה   להתפתחות נוספת: השאר 
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   Web.2.Oמהפכת ה   1.2

" Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move 

to the internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that 

new platform. Chief among those rules is this: Build applications that harness network 

effects to get better the more people use them..."  

O'Reilly Radar (10.12.2006) 

 

ב     חופשיים  תוכן  שיתוף  אתרי  אלפי  מוקמים  האחרונות,  הגולשים     רשתבשנים  כל  אשר  האינטרנט, 

.  ((Preece & Maloney-Krichmar, 2005המשתתפים  בהם  מהווים מעין קהילה וירטואלית אחת גדולה  

השינוי  לכל גולש ניתנת אפשרות לערוך את התוכן, להיות שותף בכתיבה ולהשתמש בתוכן החופשי כרצונו.  

כמעבר   מוגדר  בטכנולוגיות  ""Web.2.0  -לשחל  שימוש  בקבצי  שיתוף-תומכות-כלומר,  שיתוף  אתרי   :

( וידאו  "Emule", "Kazaa"מוזיקה  בסרטי  שיתוף  )ו (,  במידע ו  (,"YouTube", "Flicker"תמונות    שיתוף 

ביטוי    אלה  טכנולוגיות  .(2006)הכט,   לידי  באות  שיתוף"  של  ב"ארכיטקטורה    ים בבלוגגם  המעוצבות 

אישיים ב  ( Weblogs)יומנים   ,-  RSS    ב  )הפצת ברשת(,  ו  קטלוג )  MyWeb-טקסטים  אינטרנט    סימון דפי 

 . Wiki" (Cych, 2006)טכנולוגיית " ב( וחיבור בין יישומים) Mash-ups -ב(, -Tagging באמצעות תגיות

     

את מאפייניה של המהפכה ואת המעבר   ות ניתן לראות כמה דוגמאות לאתרי אינטרנט אשר ממחיש  להלן    

 :(Web.2.0""30.9.05) , O'Reilly;Cych, 2006-ל "Web.1.0" -מ

 

 ":"Web.1.0אתרי אינטרנט  ": "Web.2.0 אתרי אינטרנט ":"Web.2.0המאפיין של  

 תיוג במקום מיון  ✓
 "Flicker" 

  "Del.icio.us" (folksonomy)    

 "Ofoto" 

 directories (taxonomy) 

 חשיבותן של המלצות   ✓
 "eBay"/"Amazon"/ "YouTube"  

 cost per click 
 page views 

השתתפות, המשתמש   ✓

כתורם, חווית משתמש  

 עשירה 

 "Blogs"   personal websites 

 " "Wikipedia"    "Britannica Online שיתוף, אמון רדיקלי ✓

 " "BitTorrent "  "Akamai ביזור רדיקלי ✓

 " "Emule"  "mp3.com שיתוף ✓
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כפי שהגדיר טים אוריילי,   או קריטריונים מרכזייםמאפיינים   ישנם כמה ""Web.2.0  -מהפכת הלאם כן,      

 The Web Asפלטפורמה )כמשמש  האינטרנט  אשית,  ר  ;O'Reilly  ((30.9.2005מייסדה של חברת המדיה   

Platform)  ,שים  שולטהמשתמשים  ו על  בעצמ  יםיוצר  הםבנתונים  הוא  הדגש  שנית,  וביזור  ם.  אמון 

מידע  הומקורות    אינטנסיבית העברת מידע  . שלישית, מתקיימת  ת מראשומובנ  ותתוכנעל  לא  ו  רדיקליים

רגע נתון. ידי המשתמשים ב-על  ניתנים לעריכה מחדשהרבים   המלצות  ל  רביעית, קיימת חשיבות רבה  כל 

מקבל  דירוגיםו הוא  מאשר  יותר  תורם  המשתמש  המשתמשים;  לחוותו  של  עשירה   זוכה  משתמש    חווית 

((Rich User Experiences.  ( תיוג  של  לתרבות  מתחלפת  המיון  תרבות  לבסוף,  (.  Taggingחמישית, 

, כלומר, ההמון  (Harnessing Collective Intelligence)  " רתימה של אינטליגנציה קולקטיביתמתבצעת "

הוא אשר יוצר את האינטליגנציה של המערכת )בדומה לתיאוריית "חוכמת ההמונים" אשר תוצג בהמשך(.  

באתרים   המרכזי  )  הללו היתרון  השיתוף  יכולת  הגולשיםCollaborationהוא  בין  שממחישה  (  כפי   ,

 בה מתמקד המחקר הנוכחי.   (Schwall, 2003)טכנולוגיית "וויקי" 

 

 Wikiטכנולוגיית    1.3

.  ידעב לעריכה קבוצתית של תכנים ולשיתוף    זוהי טכנולוגיה(  Wiki:  "מהיר" בשפתם של בני הוואי)  וויקי    

הוא   הוויקי  קנינגהםממציא  הקים  וורד  הראשון    מיזםאת    1995שנת  ב  אשר    Ward's  Wiki  -הוויקי 

(Cunningham & Leuf, 2001.)    מדגימה הוויקי  השאר  שיטת  המכונותתיאורי  קבוצת בין  בשם    ות 

התנאים המתאימים, קבוצות הן    בהינתן  תיאוריות אלו,   לפי  .(Wisdom Of Crowds) "  ניםחוכמת ההמו"

בוצות  ק  , כלומר,הןשחבר ב  משמעותית ולרוב אף חכמות יותר מהאדם החכם ביותר  אינטליגנטיות בצורה

על נשלטות  להיות  צריכות  חכמות  ידי  לא  להיות  מנת  על  במיוחד  אינטליגנטיים   ,.Kittur et al)  אנשים 

 (.  Surowiecki, 2004; 2007רביד, ; 2007

 

תוכנה       חבילות  מסחריות  חלקןאשר  ויקי,  ו של  רבות  קיימות  וחלקן  למפעילי  (2007)רביד,    חופשיות   .

להתקיןאפשר  ישנה מערכת  ה בחינם  ות  שירות,  נותני  אצל  להתארח  או  השרת  תוכנת  בתשלום   את    או 

(Schwall, 2003).  ויקי אין  ובמערכות    ;בקלות יחסיתבמהירות ו  תוכנות מסוג זה מאפשרות ליצור תכנים

המבנה   את  מראש  לתכנן  הנתונים  ההיררכי צורך  משתמש    ; של  תכנים  רשאי  כל  ובזמנו  להכניס  כרצונו 

מעבר לכך, תוכנות  .  (2007רביד,    Schwall, 2003;)     העלול לעורר בעייתיות עם זכויות יוצרים  , דברהחופשי

 (. 2007רביד, עולמית )-ליצור חוויה כללאף ובו זמנית  ומגוונים וויקי מאפשרות לפנות לקהלים גדולים

 : "וויקי" את טכנולוגיית  מייחדות התכונות  מסכם במאמרו מספר  (2007רביד )

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%94%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1995
http://www.c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors
http://www.c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors
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 מקושרים מדף לדף, כך שהניווט באתר אינו היררכי או סדרתי התכנים    -תואליוטקסט-היפר  

(Smith, 1989) .ידע וביצירת מערכת מושגית.    בהבניית חשיבות רבה לקישוריות זו 

 כגון תמונות או סרטי וידאו.לתכנים ניתן להוסיף מרכיבי מולטימדיה  -מולטימדיאליות , 

 כמערכ  -שקיפות בנויות  הוויקי  ביצע    ניתן  ;גלויותות  מערכות  אחד  שכל  פעולה  כל  לראות 

  ביקורת ולמנוע   שקיפות זו מבטיחה ביזור של דעות ומאפשרת לבצע  ;במערכת בכל זמן שהוא

 על" במקביל.  -קיימים תכנים ו"תכני ;השחתה וונדליזם כגוןתופעות לא רצויות 

 בארכיונים הוויקי  ב  -אחסון  התכנים.   נשמרות מערכות  גרסאות  כל  לראות  ניתן    כל  את 

 של המידע במערכת.   השינויים ואת כל הגרסאות

 שפת סימון  (MarkUp)-    המאפשרת לעצב את התכנים.    ויקי משתמשים בשפת סימוןו יישומי

לא שפה  כלי  עריכה  לכל  ממשק  בעלי  כלים  קיימים  משלו.  את  המא   סטנדרטית  לבנות  פשר 

 . בדרך כלל ללמידהית יחס שפה זו. השפות השונות הן פשוטות  העמודים מבלי להכיר

 לקבוע ואף   כל אחת מתכונות המערכת  ניתן לקבוע את רמת המורכבות של  -התכונות  גמישות  

 .  וכך מתקבלת רמת אלסטיות גבוהה יותר רמות הרשאה שונות

 שימוש רק בדפדפן כמנשק המשתמש  יישומי הוויקי עושים  -מבוסס דפדפן  מנשק משתמש ,

 עבור המשתמשים. חסית יכך שהשימוש הופך לקל ונוח יותר  

 

"וויקי"  טכנולוגי     אומצה  נוסתה  ית  קבע  ולעיתים   ;Guth, 2007)  רבים  חינוךמוסדות    ידי-עלכדרך 

Parker & Chao, 2007; Tal-Elhasid & Meishar-Tal, 2007)  . לשימוש בהתאם  יכול הב  הוויקי,    ה, 

עילה, למידת חקר, הבניית ידע משותף,  למידה פ  טכנולוגית רעיונות חינוכיים שונים, כגון מבחינה  לממש  

מגלים את הפוטנציאל    אנשי חינוך רבים  ,; ואכן(2007)רביד,    כד'למידה התנסותית ו,  של קבוצה  קוגניציה

כתיבה  או    מוחות-סיעורעד ל,  ראשוניות  העלאת נקודות מחשבההחל מוויקי:  טכנולוגיית  ב  הגלום בשימוש

 .  (Downes, 2007)  ותשפ  ימודבלכלה ו  יצירתית

 

-Wikiהוויקי" )-שיטת "ספרי  היאשימוש בטכנולוגיית וויקי בסביבה חינוכית  ל מבין רבות  אחת    הדוגמ     

Textbooks  )  בישראלנוסתה  אשר שלתהלילהובילה    השיטה  ;באוניברסיטאות  הסטודנטים    ך  העצמת 

ביבת הלמידה  סל  תרמה,  מהםזכתה לפידבקים חיוביים  ,  משותףהשלקחו חלק ביצירת הידע    םהאקטיביי

 . (Ravid, Kalman & Rafaeli, 2008) מאינטרסים כלכליים המערכתואף שחררה את 

סביב     של  נוספות  שיתופי   ותדוגמאות  ה  וויקי-מבוססתת  ולמידה  החינוך  השאר  םבמערכת    אתרי   בין 

בתקשורת    מאגר;  2007)  "וויקישורת":  האינטרנט כותבים מושגים  בחוג    אותו  שני  תואר  תלמידי 
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חיפה(  לת באוניברסיטת  של  ;  2006)  "וויקיאופ";  קשורת  בארץ  הראשונים  מבין  וויקי  מבוסס  אתר 

הפתוחה( בתיה  ;  2007)  "וויקיכימיה"-ו  ;האוניברסיטה  במזכרת  רבין  יצחק  ע"ש  התיכון  שמוביל  מיזם 

 . (בבית הספר לחיבור אנציקלופדיה שיתופית על ידי תלמידי מגמת הכימיה

 

החי     לסביבה  העסקית בדומה  בסביבה  גם  באשר  ארגונים  ישנם    נוכית,  וויקי  טכנולוגיית  משתמשים 

כגון שונות  לה  עידוד  למטרות  שירות  שיפור,  רעיונות  פיתוחעובדים  או  ארגונית  ה תרבות  ה  חיזוקו   מוצר 

(Downes, 2007).    למלא וויקיטכנולוגיית   ט באינטרנ לשימוש הנוגע  בכל בעתיד מרכזי תפקיד צפויה 

  האלקטרוני   הדואר  של הפעילות להיקף  שיקביל באופן יגדל  בוויקי  שהשימוש הצופים יש    ;(2007)רביד,  

לניהול    ותהנפוצות  התוכנאחת    (.2007)רביד,    יום-היום לחיי גם אלא,  העבודה למקומות רק לא יחדורו

ו היאאתר  של    פועלים  השבעזרת,  MediaWiki  -ה  ויקי  אתר    WikiMediaעמותת  הפרויקטים  ובהם 

 (.  2008; וויקיפדיה, 2007)רביד,  יקיפדיה" "וו 

 

   אתר "וויקיפדיה"    1.4

 : האינטרנט מופיע באתרהוא שכפי של "וויקיפדיה"  החזונאפתח עם     

אנציקלופדיה חופשית, הגדולה ביותר בהיסטוריה, הן מבחינת עומקה  ליצור  " 

 והן מבחינת רוחבה, המשמשת גם כמקור מידע אמין" 

 ( 2008)וויקיפדיה,  

          

)ו     מבוססתWikipediaויקיפדיה  חופשי  תוכן  אנציקלופדית  היא  רבו -(  מידע  שכוללת  אשר  תחומי  -ויקי 

כל אחד יכול    -לקריאה    הוא חופשימובנים:    בכמה  "חופשי "התוכן  .  ידי ציבור הגולשים-נערך ומתעדכן על

)בהתאם לתנאי רישיון    ולערוך כל ערךיכול להיכנס    כל אחד  -א חופשי לעריכה  ו ולקרוא כל ערך; ה  להיכנס

FDL  GNU  יוצרים(ו זכויות  יכול    -הניהול    בשיטת  חופשי  וא; והלפי כללי שימוש הוגן מבחינת  כל אחד 

מטלותיו  על  לעצמו  מנוהל    .(2007)רביד,    להחליט  בשפה  ונולד    "ויקימדיהו קרן  "ידי  -עלהאתר  כפרויקט 

במספר  נוספו פרויקטים  ו  אתר התרחב מבחינה בינלאומיתה  עם הזמן,.  2001בינואר    15-האנגלית שהחל ב

לשוניות גרסאות  של  לספטמבר  רב  נכון  ב2008;  יש  לשוניות  260  -כ  אתר,    (. 2008)וויקיפדיה,    גרסאות 

ב"וויקיפדיה"   הדפים  רוב  אמנם  השונות,  השפות  בין  חופפים  אשר  מתורגמים  דפים  קיימים  לעיתים, 

 .  (Adafre & Rijke, 2006)ים באותה שפה  ידי העורכ -נכתבים באופן עצמאי על

את הנולד מבלי לדעת  חזה  (  המיזם  נגר )אחד ממייסדיא , שנת הקמתה של וויקיפדיה, לארי ס2001  -ב     

 יותר:  עוד ירחיק לכת  חזונו ש
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"Suppose that, as is perfectly possible, Wikipedia continues producing articles at a rate of 

1,000 per month. In seven years, it would have 84,000 articles. This is entirely 

possible..." 

(By Larry Sanger, "Kuro5hin", Jul 25, 2001) 

 

  -מ  יותר  וויקיפדיה ביש    ,2008  ספטמברב  12-נכון ל, שבע שנים מאז היווסדה,  לציפיותיו של סאנגרמעבר      

ער  10 השפות,  כיםמיליון  באנגלית  2.5  -כמהם    בכל  ערכים  בעברית  80,000  -וכ  מיליון  כל    ;מאמרים  סך 

הוא   ב   521העריכות  על    37-מיליון  דפים  משתמשים  13-כידי  מיליון  . (2008)וויקיפדיה,    רשומים  מיליון 

 ""Googleהמקומות הראשונים של מנוע החיפוש    10-" מופיעות ב"Wiki  -ו"  Wikipediaמילות החיפוש "

 .Rafaeli & Ariel, 2008))(, והתוכן של וויקיפדיה מועתק לאתרים רבים אחרים 2006ת שננכון ל)

 

ב  מחויב "וויקיפדיה"  אתר       אנציקלופדיה  סטנדרטיםלעמוד  "הדרכה    "אנציקלופדיה ".  של  )מיוונית: 

  כנכס שיונחל את הידע האנושי    שמר ל  תפקידה הוא   ;ממקורות המידע המרכזיים ביותר  ד היא אח  מקיפה"(

דורות,   היסטוריות  לדורי  לו תשובות לשאלות מדעיות או  ולספק  הוא חי  העולם שבו  להסביר לקורא על 

( ומהימן  לשימוש  נוח  ניטרלי,  מדויק,  בצורתן    (.Barzun, 1962באופן  החלו    "הקלאסית"אנציקלופדיות 

)והראשונות ביניהן עסקו בעיקר במדעים ואומנוי(  McArthur, 1986)  18-להופיע במאה ה  ,Collisonות 

העד  (.  1966 המאה  היטב    19-סוף  הוגדר  האנציקלופדיות  היו  קריטריונים    עשרה  כללוז'אנר  אשר 

הארץ בה    בשפתכתיבה    .1:  (Smith, 1989; Collison, 1966; Stvilia et al. ,2005)  לרוב  םאוניברסאליי

על  .3;  אלפביתיסדר    .2;  תפרסמתמ  האנציקלופדיה נכתב  מומחים-התוכן  ישמשו  4;  ידי  המומחים   .

גם כעורכים;   גרפים    .6;  או מתים  חייםשל אישים    תביוגרפיו  נסתהכ   .5לעיתים  הכנסת הדגמות, מפות, 

פרסום הגורמים אשר תרמו    .9;  דקס של אנשים, מקומות וקטגוריותהוספת אינ  .8ביבליוגרפיה;  .7וכד';  

 בתוך הטקסט.  (References) הפניות  הולמת שלמקיפה ו . רשימה 10;  ת הכתיבהלעבוד

     

של       ההמחשב  התפתחותו  פורמטים    20-במאה  לשני  המודפס  מהפורמט  האנציקלופדיה  את  העבירה 

גבי    :נוספים בבהמשך,  ו  CD-ROMעל  )תמורת  או    בחופשיותאינטרנט  לעיון    (.Smith, 1989תשלום 

פורמט    Barzun, 1962);ות )לרוב היקף מקסימאלי לערך מתוך שיקולי עלוי נקבע    תמודפס  הבאנציקלופדי 

  .(Smith, 1989 ;Voss, 2005כים )הער היקףעל  ת פורמאליה הגבלה האת  מבחינה טכנית  סירה האינטרנט 

כיסוי  .  1:  (2007)ציגלמן,    דרישות בסיסיותמספר  למלא  נדרשת    "וויקיפדיה",  כאנציקלופדיית אינטרנט    

, הפנייה מכל ערך לערכים אחרים המוזכרים  ימייםקישורים פנ   .2פירוט והעמקה;  ,  , מבחינת היקףנאות

לערכים    הפניות בשוליים   .4את המידע;    שישלימולמאמרים וספרים  הפנייה  ,  קישורים חיצוניים  .3בתוכו;  
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שהקורא    קרובים כדי  להבאנציקלופדיה,  ידיעותיו;  יוכל  את  של    .5שלים  מהיר  איתור  המאפשר  מפתח, 

על  תוכן ברוב האנציקלופדיות, המידע.  ה של המידע    מינותואידי צוות מומחים שנועד להבטיח את  -נכתב 

(Collison, 1966.)  "הערכים    "וויקיפדיה כי  אם  אנציקלופדיה,  של  הבסיסיות  הדרישות  על  עונה  אכן 

על  נכתבים  אינם  מומחים מסוים מטעמה-בתוכה  צוות  ה  , אלא,ידי  לערוך  גולשים  לכל  הזכות  ערכים  יש 

  הבלתי גם לקהל    פתחבעצם    מאפשרת   " וויקיפדיה"   ,בכך  .(2008וויקיפדיה,  )  ללא קשר למידת מומחיותם 

( אינ.  (Tunsch, 2007מושכל  פרסונ "וויקיפדיה"  בה  אין  מסחרי,  אתר  כספי  ו   םה  תגמול  ניתן  לא 

לכתיבתה  ;  משתתפיהל לתרום  מוכנים  רבים  גולשים  ב(Rafaeli & Ariel, 2008עדיין  אחרים  (.  אתרים 

  (.Harper et al., 2008) גובה התגמולל  קשורה ידעאיכות ה, נמצא כי תרומה  עבורי בהם ניתן תגמול כספ

 

"  בוויקיפדיה  העורכים     פעילהוויקיפדיםנקראים  שאף  גדולה  וירטואלית  קהילה  מהווים  אשר  מחוץ    " 

ה ל .(2008)וויקיפדיה,   ווירטואלילעולם  נחלקים  משתמשים    . 1  :מרכזיות  קבוצות  ארבע הוויקיפדים 

משתמשים      .2  שלהם;  IP  -אשר לא נרשמו במערכת האתר אך מזוהים לפי כתובת ה  גולשים  -  ונימייםאנ

אשר    –  רשומים תשלוםגולשים  ללא  במערכת  משתמש  חשבון  המשתמש    פתחו  שם  לפי  מזוהים  ולכן 

המערכת  .3;  שלהם מורחבות  בעלי משתמשים     -  מפעילי  עם    הרשאות  להתמודד  להם  המאפשרות 

אפשרויות    בעלי משתמשים    -  יורוקרטיםב  .4;  השחתות בתוספת  המערכת,  מפעילי  של  ההרשאות  כל 

וכד'.  כגון מינוי, קבלת החלטות    ים נוספחיצוניים  תפקידים  ישנם    האלהבנוסף לארבע הקבוצות    נוספות 

מעין    ,"מפתחים"ו   " בודקים",  "דיילים "כגון  בוויקיפדיה   ניתן    (.2008)וויקיפדיה,  חוץ  -מבקריהמהווים 

את  לח "סוכני  הוויקיפדיםלק  של  סוגים  חדש;    מוסיפי  .1":  מידע  לארבעה              ;   איכות  משפרי  .2מידע 

 .(Stvilia et al., 2005; )תורמים גלובליים אשר מעורבים בכמה גרסאות לשוניות .4משחיתים בזדון;  .3

 

  " ויקיפדיהו" לו בקרב קהילת  עקרונות אשר הוצעו והתקברשימה של  פי  -עללפעול    יםמחויב   הוויקיפדים    

  של מדיניות  ה )פירוט קווי    כלליים  היבטים  .1קטגוריות:    שלש  ים . קווי המדיניות נחלק(2008וויקיפדיה,  )

)פירוט לגבי כללי התנהגות ונורמות אשר מתקיימות בוויקיפדיה על מנת שיהיה    קווי התנהגות  .2  ;(האתר

בה( להשתתף  וסגנון  .3  ;נעים  כתיב  תוכן  ניטרלית,  הערכים  ת)אופן  מבט  מנקודת  כתיבה  מומלץ,  אורך   :

    קווי המדיניות; של    אכיפה  .5    ;מחיקת ערכים  .4  ;(לכלול בוויקיפדיה ועוד  איןמה  ציטוט ואימות מידע,  

 וקבצי המולטימדיה(.    זכויות יוצרים של התוכן) היבטים חוקיים .6

אשר       ערכים  קהילת  -עלנמצאו  ישנם  הנקראים  כ  "וויקיפדיה "ידי  מדיניותה  קווי  את  ביותר  מייצגים 

מו" ערך  (Featured Articles)   "מלציםערכים  היטב,   נבחר "מומלץ"  ;  כתוב  מהימן,  שיתופי,  הוא  אם 
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) מקיףמוקד,  מ והולם  קריא  יציב,  מדויק,  נייטרלי,   ,Wikipedia:Featured Article Criteria, 2008 .)

 . של הערך עצמודף בראש הבעזרת סימון וגם  השפות בקישורי  בעזרת כוכבית ניםמסומ ערכים אלו 

 

בכל דף ישנן מילים אשר צבועות  טקסטואלי כך ש-קשורים זה לזה באופן היפר  "וויקיפדיה"בהערכים      

וויקיפדיה)  בכחול לדף בתוך  פנימי  לחיצה עליהם    בעוד   נכתבו  שטרם  לערכים  הפנייה)   באדום( או  קישור 

אשר מחדדת את    דףמצורפת תיבת טקסט בראש ה  ,לעיתים  . (להתחיל לערוךבו ניתן  ישירות למסך    תוביל 

 , לדוגמא: נוכחי של הערךה סטטוס האו מצביעה על קווי המדיניות של וויקיפדיה 

 

This section does not cite any references or sources. 
Please help improve this section by adding citations to reliable sources.  

 

תכו     מאפשרת  אשר  "וויקי"  טכנולוגיית  על  מבוססת  "וויקיפדיה"  שקיפות,  כאמור,  כגון  נות 

והיפר וידידותי  -מולטימדיאליות  לפשוט  בו  והשימוש  האתר  של  התפעול  את  ההופכות  טקסטואליות, 

(. מעבר לכך, טכנולוגיית וויקי מאפשרת שתי פונקציות מרכזיות  2008; וויקיפדיה,  2007למשתמש )רביד,  

המשתתפים    הםבלכל ערך,    יםדאשר מוצמ  (Discussion)  שיחה"  פי"ד    . הפונקציה הראשונה היאנוספות

מכיוון  ו  הולכים וגדליםשיחה  הדפי    .(2008; וויקיפדיה,  Voss, 2005)  על שינויים הדרושים לו  וןלדיכולים  

לשמור דיונים ישנים באופן    נהוג בוויקיפדיהמקשה על ההתמצאות בו ועל עריכתו,  ארוך מידי  דף שיחה  ש

לעיון  תקה והדבקה של הטקסט הנמצא בדף השיחה לתוך דף  הע  בו מתבצעת  חסון תהליך א בעזרת    זמין 

היא  (.  2008)וויקיפדיה,    ארכיון  שנייה  בהם  History)  ההיסטוריה"-"דפיפונקציה    אות הגרס   ות שמור(, 

; ניתן להציג את הגרסאות הראשונות ביותר או לחליפין  ת לשחזורווניתנ  ותנגיש  כל ערך ואף של    קודמותה

גרסאות בעמוד. מעבר לכך,    500או      250  ,   100  ,  50  ,  20ספירה של      את הגרסאות האחרונות ביותר לפי

משתמשים מזוהים    הם  כמה מתוכםלזהות  ניתן לראות את כמות העורכים אשר השתתפו בכתיבת הערך,  

גרסאות    וכמה שתי  בין  ולהשוות  את    .ותשונ  כרונולוגיותאנונימיים  מייחדות  הללו  הפונקציות  שתי 

לידע עצמו, בניגוד    משמעותייה מכיוון שתהליכי הדיון ויצירת הידע קשורים באופן  וויקיפדיה כאנציקלופד

  לקהל הקוראים למקורות מידע אחרים בהם תהליכים אלו נפרדים מהידע ואינם חשופים לצרכי מחקר או  

(Stvilia et al., 2005  ,בזכות אותם תהליכים גלויים .)  כיצדקל יותר להבין    ( מידעInformation)  ך להופ-  

( במונחי(Knowledgeידע  דיסקורסיבי   ישנו"וויקיפדיה"  ב  ,פוקומישל  הפילוסוף    של  ו.  ידע     ייצור 

("Discursive Knowledge Production"  ;Foucault, 1980 ;Pentzold, & Seindenglanz, 2006)   . 

אשר    את המידע  בחור ממנהל  משתמש רשאיכל  ו,  במשלב לשוני משתנה  נכתבים  "וויקיפדיה"בערכים  ה    

נה עצם קיומו של המידע  נאי   נוכחי המהותית המאפיינת את הדור ההבעיה     הספציפיים.  את צרכיו  םהול

מתאים למידע  גישה  ויכולת  אלא  )סינון  ,  האינסופי  ההיצף  מתוך  אתר    .(Achterman, 2005המידע 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Question_book-new.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citing_sources
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_2.0&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reliable_sources
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בפרט, "וויקיפדיה"  ואתר  בכלל  מידע  רמאפש  אינטרנט  של  עצומה    המקום,  ממגבלות  ושחרור  זמינות 

מבחינת  גורראולם,   וה  ביקורת  המידע  דיוקהאמינות  שנת.  (2007)ציגלמן,    שבו  של  גברה    2005  במהלך 

וויקיפדיה   נגד  יועצו לשעבר של  דיוק של הערכים שבתוכה כאשר   בטענה לחוסרהביקורת  ג'ון סיינת'לר, 

  כוזב ציחות של רוברט ג'ון קנדי, מידע  נכתב כי הוא מעורב ברגילה שבערך שלו ב"וויקיפדיה"    רוברט קנדי,

חודשיםבמשך    פורסםאשר   מהחליט  הפרסום    עקב.  ארבעה  שלמייסד אחד  וולס,   ,"וויקיפדיה"  יה  ג'ימי 

 . )Nrg ,11.12.05)  להקשיח את תנאי השימוש ולמנוע ממשתמשים לא רשומים להעלות ערכים חדשים

 

השוואה ראשונה מסוגה של    ערך",  Natureהמדעי "  כתב העת  נגד וויקיפדיה,   הביקורת הגוברת  בעקבות    

  42.  "בריטניקה"  מודפסתנציקלופדיה ה"וויקיפדיה", ובין הא אנציקלופדיית הרשת  רמת הדיוק המדעי בין  

דיוקים. כל מומחה  -התבקשו לאתר טעויות ואיאשר  ערכים אנציקלופדיים נשלחו לבדיקת מומחים שונים  

בדק. ממצאי הבדיקה  אשר  המאמר    לא נאמר לו מהיכן נלקח כאשר  בדק ערך אחד משתי האנציקלופדיות  

 בתחום נמצאה מדויקת וויקיפדיה ";בריטניקה"מזו של  אינה נופלת    "וויקיפדיה" רמת הדיוק בכי    העלו

ובשתיהן אנציקלופדיהכמו   יםמדעה ;  Giles, 2005) ערך לכל טעויות  כשלוש בממוצע נמצאו בריטניקה 

לפ  כבר   (.2007רביד,   השוואה שנה  בן  זו  ני  ילד  לפיה  ידיעה  התפרסמה  באנציקלופדיית    12,  טעויות  גילה 

 (.Guardian Unlimited, 26.1.05) " בריטניקה"

 

אלו     ממצאים  לקשור  לתרוםאשר  ב"וויקיפדיה"    המפותחבקרה  התהליך    עם   אפשר  לאמינות    מצליח 

כ.  , .Viégas et al)2007)  בהשהמידע   קיימות  איכות    50  -ב"וויקיפדיה"  לבדיקת  אוטומטיות  טכניקות 

 Verifiability)מידע )את הבנוסף, העורכים מתבקשים לאמת  (.  Robot  קיצור של)  "Bots"המידע הנקראות  

פיקוח  כי  נמצא  קודמים  )-ובמחקרים  יעיל  Peer-Oversightעמיתים  דומה(  מומחה  ל  במידה  בדיקת 

(Cosley et al., 2005  .)  מעבר לכך, פיתוח בשם"Wiki-Scanner"    בעזרת איתור  משכלל את יכולת הבקרה

העריכות  וזיהוי מגיעות  רשת  לה  מסוגל   הפיתוח  ;)Nrg  ,19.8.07)  ב"וויקיפדיה"   מהיכן  כתובות  בין  צליב 

(IPשל מחשבי העורכים ב ) "לבין מאגר נתונים שבו כתובות    "וויקיפדיהIP    .למשל, התגלה  כך    של ארגונים

ן ושמתוך שגרירות ישראל שונה  ירא יצע שינויים בערך העוסק בנשיא אאי ב -איי-הסיגורם מתוך משרדי  ש

 . (On-Line ,17.8.07  )הארץהערך "חמאס" 

ב     היווסדה  נעלמתוויקיפדיה    ,2001-מאז  ולא  פופולאריות  התקשורתימ  צוברת  הזרקורים  ניתן    ;אור 

)וויקיפדיה:    בפרטרנט  האינט ברשת  ו  בכלי התקשורת בכלל  אודותיההרב  לראות זאת ממספר הפרסומים  

בתקשורת הב(.  2008,  פרסומים  למצוא פרסומים  ין  "וויקיפדיה"  ניתן  של  מקומה  בדבר  נרחב    ביחס  דיון 

)ל אחרות  וויקיפדיה,  )Ynet  ,20.3.03  ;24.3.03  ;Nrg  ,17.6.05אנציקלופדיות  מנהלי  עם  )הארץ    ראיונות 
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On-Line  ,16.2.07)דיונים לגבי אמינות המידע שבה ,   (Nrg,  13.5.07) תרומתה או נזקיה למערכת החינוך ,  

(Nrg  ,1.8.07;   ,3.9.07נענע)  ,  התמודדות מול מתחרים כגון מאגר הידע"Knol"  מנוע החיפוש  של  Google  

(Ynet  ,14.12.07  )  או האנציקלופדיה"Citizendium"    ,עצמו בוצע וויקיפדיה באתר "   וכד'.(  27.3.07)נענע "  

 (.  22.7.07לשים הישראלים מרוצים ממנה )נענע,  מן הגו 90%-ממנו עולה ש סקר

 

  עקב   להנהלת בתי המשפט  2007בסוף שנת  תלונה    סוגיה נוספת אשר זכתה לעיסוק רב היא בדבר הגשת     

הערך "דם טבורי", אך  בו צוטט  פסק דין שניתן על ידי השופטת ריבה ניב מבית משפט השלום בתל אביב,  

איציק אדרי, דובר  .  (On-Line  ,1.1.08)הארץ    העברית  "וויקיפדיה"   אתרכי מדובר במידע הלקוח מוין  צלא  

ב   הביע גאווה על,  "ויקיפדיהו" להבהיר  יש  "הדגיש כי  אולם  מקור מידע מהימן,    ה כך שהשופטים רואים 

לציין כי מדובר בציטוטים    חובה על המצטט   אך  לשופטים שאמנם התוכן בוויקיפדיה הינו חופשי לשימוש

זאת גם בכדי למנוע אי נעימות באם אולי בעתיד יצוטט הציטוט בטעות בשם השופט,  ,  עבריתוויקיפדיה ה מ

אנציקלופדי" במידע  שמדובר  לדעת  שלושה    .(On-Line  ,1.1.08)הארץ    בלי  לאחר  אירע  דומה  מקרה 

,  "ויקיפדיה ו" הערך "רשות הרבים" ממחוק החמץ הוכנסו משפטים  ב  אשר עסקלפסק דין  חודשים כאשר  

של  (.  8.4.08)כלכליסט,    זאתציין  לבלי  מ נוסף    " וויקיפדיה"הפופולאריות  לעיסוק  זכתה  ציטוט  כמקור 

מבישראל    "ויקימדיה ו "עמותת    ;2008בפברואר   סקר  ביקשה  כאשר  )  TIMעורכי  חשיפת    סקרהוצג 

בישראל  כללל  הגולשים של    (אתרי האינטרנט  מוצגים    "וויקיפדיה " להציג את החשיפה  בסקר  כי  ונענתה 

 .  (On-Line   ,19.2.08 )גל"צ וצג הבניגוד לדרך בה הוא זאת,  ;ים מסחריים בלבדאתר

 

מה שגורם    Rafaeli & Ariel, 2008)לאתר "וויקיפדיה" ) חיפוש מידע ברשת מוביל פעמים רבות  אם כן,      

ב היווסדו  לשנת  יחסית  רבה  ופופולאריות  צמיחה  ולצבור  מידע מרכזי  מעבר    .2001-לאתר לשמש כמקור 

"  תהפופולאריואת  לכך,   בושל  לראות  ניתן  שנרשמו המיליון    33-ויקיפדיה"    " ויקיפדיה ו"בשרתי   כניסות 

פברואר  העברית   "אלקסה ו  2008בחודש  האינטרנט  אתר  של  בדירוג  כן,  בו  כמו    "ויקיפדיה ו" ופיעה  ה" 

לשלל הפרסומים,  בנוסף    .(On-Line   ,19.2.08 )גל"צ  בעולם כולו  תהפופולאריובעשירייה הראשונה במידת  

   .(WRB, 2008)  יפופולאררחב ו הפכה בשנים האחרונות לנושא מחקר  " וויקיפדיה"

   מחקרים קודמיםוויקיפדיה:    1.5

          

של  אמינות המידע    נבדקה  :ההתמקדו באספקטים שונים של   " וויקיפדיה" אתר  מחקרים שונים שעסקו ב     

הערכים ו   תוכן  כמותית  ;  Lih, 2004 ;Braendle,2005  ;Rosenzweig, 2006)  איכותנית או  /מבחינה 

Stvilia et al., 2005  ;)גודל ,  עורכים, עריכות, קישורים  :אופן הפעילות  מבחינת   כמותיים ניתוחים    בוצעו  
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לתרום    ומוטיבציות  , סוגי תורמיםהמשתתפיםשל  רקע  ה  נבדק  ;(Viégas et al, 2004 ;Voss, 2005) וכד'

; בוצעו ניתוחים  Nov, 2007; Rafaeli, Ariel & Hayat, 2005; Rafaeli & Ariel, 2008))   לתוכן שבאתר

מילים   בין  סמנטי  קשר  נמדד  למיניהםוב;  (Gabrilovich & Markovich, 2007)בהם  רשת  ניתוחי     צעו 

(Zlatic, Bozicevic, Stefancic & Domazet, 2006  )שונות  השוואות בין גרסאות לשוניות  צעו  וב   ובנוסף

 . (Pfeil, Zaphiris & Ang, 2006 ;Elia, 2006)  מקורות מידע שוניםבין  וא

 

 (:Information Quality" "IQ) איכות המידע     1.5.1

 

      Braendle(2005  של תוכן  ניתוח  ביצע  ב   450(  קיימים  הראו    ממצאיו  .הגרמנית  "וויקיפדיה"ערכים  כי 

משתנים   משפיעיםשני  )  אשר  עניין  המידע:  איכות  בערך,  ערעל  וצפיות  כניסות  (  לערךקישורים  יכות, 

כך איכות המידע של הערך  יותר  כך שככל שהעניין והרלוונטיות גבוהים    ,(Google-ורלוונטיות )תוצאות ב

)כגון אירועים    וויקיפדיהמ  ערכים סיפקו קישורים ל אשר  מצא שכתבות בעיתונות    Lih  (2004 ).  יותר  גבוהה 

תרמו לאיכות המידע באותם ערכים, כתוצאה מחשיפה רבה יותר של    ,(חדשות  סלנגמילות    וא חדשותיים  

שאיכות הערך קשורה להטרוגניות הקיימת בין העורכים, כלומר, ככל שהערך    נטען  אחר מאמר  בגולשים.  

 . (Nature/News,27.2.2007) כך איכות הערך עולה -  שוניםידי יותר משתמשים -נערך על 

 

ב ת  אבדקה  (  2008)יערי  החוקרת        באופן אוטומטי אמינות של ערכים  ,  "וויקיפדיה "האפשרות להעריך 

לגולשים  ב יעיל  מדד  לספק  יערי  .(n-LineO, 20.5.08  הארץ ;  2008יערי,  )כדי  בתקופתנו  " לדברי  יש 

הוא לא מציאת מידע אלא מציאת מידע איכותי מידע, אבל הקושי  ש  ... התפוצצות של  בכל  המטרה היא 

לגבי  תופ  ,לוויקיפדיה  כניסה רמז  בה  תיבה,  עשר  איכות יע  עד  מאחת  ציון  של  בצורה  למשל  .  "הערך, 

ולהסביר    64  ואיינורבמחקרה   בוויקיפדיה,  ערכים  כמה  של  איכותם  לדרג את  את  משתמשים שהתבקשו 

מאפיינים שנחשבו בעיני המשתתפים למדד יעיל לקביעת האמינות של הערך. בין השאר,  נמצאו  . כך  דירוגם

נעזר  הערך  המשתמשים  בהתפתחות  וגם  ובאורכו,  לערך  שנוספו  החיצוניים  הקישורים  במספר  מספר    -ו 

השתתפו בכתיבתו  אשר  ומספר האנשים השונים    האינטרנט  הפעמים שהוא שונה ביחס למשך קיומו ברשת

, והעריכה אותם על סמך  "וויקיפדיה העברית "ערכים מ  2,224בדקה    ,בהמשך  (. n-LineO, 20.5.08  הארץ)

זיהוי יעיל של ערכים איכותיים,    איפשרוהמדדים אכן  הממצא המרכזי העלה כי  .  המרואייניםשל  המדדים  

   .(n-LineO, 20.5.08 הארץ; 2008יערי, ) "יקיפדיהו ו"  מה שלמטע "מומלציםכ" שקוטלגובהם כאלה 
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    Rosenzweig   (2006  )עו כן  בבבמאמרו    סקגם  המידע  במיוחד  ה"וויקיפדי"אמינות  מי,  של  דע  כמקור 

א מקור מידע  וה  "וויקיפדיה"אתר  ש  ביצעגיע למסקנה מתוך בדיקות שונות שמ ערכים היסטוריונים. הוא  

אות לשלול  בניגוד לאלה המציעים  דיו,  אינו  ואמין  הוא  ב  מביע חשש.  מידע    ומכך שסטודנטים מחפשים 

חינוך   אנשי  שגם  מעיניהםוממליץ  שינה  ידירו  הלא  שחיפוש  מדגיש  הוא  זאת,  עם  צריך    אינומידע  . 

להעביר  מקורות מידע נוספים. בנוסף, הוא ממליץ  הצלבת    המשיך עםאלא חייב ל   " וויקיפדיה" ב  להסתיים

מקור מידע מושלם ולכן יש לקרוא בזהירות ובביקורתיות כל מקור מידע    לא קייםדורות הבאים של  מסר

 .  (Rosenzweig, 2006)דיוקים-, מכיוון שכל מקור מידע עלול להכיל הטיות, טעויות ואיאאשר יה איה

 

כגון    "וויקיפדיה "קיימות באשר  ( ישנו דיון בשאלה כיצד פונקציות  2005)    .Stvilia et alבמחקרם של      

מתוכם    ,ערכים  834  דגמובמחקר נ  ;מידעהאיכות  את  שיחה, יכולות להיות מנוצלות על מנת להעריך  הדפי  

  236  -ערכים שנויים במחלוקת מבחינת ניטרליות ו  520,  םקערכים שנויים במחלוקת מבחינת דיוהיו    234

היו דפי שיחה פעילים )במקרה של    155-ערכים, רק ל  834(. מתוך  Featured Articles)   "ערכים מומלצים"

   נדגמו   ,מתוך כלל דפי השיחה של הערכיםהיו דפי שיחה פעילים(.    236מתוך    235  -הערכים המומלצים: ל

קרים ניתחו באופן איכותני לפי רשימת פרמטרים ברי השוואה. מן הממצאים עלה  דפי שיחה אותם החו  30

פי   ארוכים  היו  המומלצים  הערכים  של  השיחה  דפי  והם    10כי  הרגילים  הערכים  של  השיחה    היו מדפי 

יותר, דבר אשר מעיד על מידת הקהילתיות סביב הערך ויכול לנבוע מ"גילו של הערך"    יםוקריא  ים מסודר

"   )המומלצים  פי  וותיקהיו  זוהו הבעיות המרכזיות שעלו בדפי השיחה לגבי שינויים  (.  השלושים"  במחקר 

ה וכיצד  לערך  המשתתפיםהדרושים  סיכמו  ציעו  החוקרים  אותן.  ב  לפתור  השיחה    " וויקיפדיה " שדפי 

 .  .Stvilia et al),2005)   יכולים לשמש מקור מידע עשיר בכלל ולתת תשובה לשאלה כיצד ידע נוצר בפרט

 

 

 

 

 ניתוחים כמותיים      1.5.2

 

      Voss  (2005  שונים פרמטרים  מדד  יפנית,  (  גרמנית,  )אנגלית,  ב"וויקיפדיה"  לשוניות  גרסאות  במספר 

עורכים גון  כ  ,קרואטית(ו דנית   מספר  יחיד,  משתמש  ע"י  שהתבצעו  עריכות  מספר  מספר  מילים,  מספר   ,

בהם    צבועים באדום אשר  תפוצה של "ערכים מתים" )ערכים  קישורים פנימיים, מספר וויקיפדים פעילים,  

הולך  והגודל הממוצע של כל ערך    "וויקיפדיה". הוא מצא בין השאר שמספר הערכים בועוד  (מידע  אין עדיין

 .(Voss, 2005) במשך הזמן הולכים וגדליםאשר נוספים יחד עם פרמטרים , יוגדל באופן ליניאר 
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     Viégas et al.  (2004 פ תוכנה  (  באופן  "History Flow Visualization  בשםיתחו  להציג  המסוגלת   "

כ תופעות  לזהות  עוזרת  ואף  עריכה.או    ונדליזםו  גוןוויזואלי את התפתחות הערך  נמצא    מלחמות  למשל, 

דקות. במחקר אחר "וויקיפדיה" הועמדה במבחן    2.8שהזמן הממוצע לשחזור ערך שנמחק לחלוטין הוא  

 (.  Ishizuka, 2004) כולן טעויות ותוך שעתיים תוקנו  13 לאתר בו הוכנסו נוסף 

 

 לוויקיפדיהתורמים  ה    1.5.3    

 

מתמקדים  מחקרים  ישנם       ל  הגולשיםשל    הםבמניעי אשר  ב  " וויקיפדיה"לתרום  מיליון  "או  שאלת 

ניתן לשמ הגולשים  להבטיח את השתתפות קהל  ניתן  כיצד  :  "הדולר וכיצד  זמן  ר  ו ברשת  הילות  קלאורך 

 Forte & Bruckman, 2006; .(Rafaeli, Ariel & Hayat, 2005 ;Rafaeli & Ariel, 2008וירטואליות )ו

( ניתן למצוא הסברים פסיכולוגיים  הסברים  שייכות(,    או  מוטיבציה, זהותכגון  בין ההסברים האפשריים 

ל או  אלטרואיהקשורים  תקסטיות  מודלים  חוקיים/פורמאליים,  גורמים  שורתיים  התנדבות, 

ה )אינטראקטיביות,   ומודל  )תמהשימושים  כלכליים  הסברים  ומאפייניסיפוקים(,  ותגמולים(    ם ריצים 

 (. (Rafaeli, Ariel & Hayat , 2005 ;Rafaeli & Ariel ,2007; 2008 תייםקהיל

 

Nov      (2007  משתתפים בקרב  ביותר  השכיחות  המוטיבציות  שתי  הן  והנאה  אידיאולוגיה  כי  מצא   )

גבוהות ביותר היו קוגניציה  אשר נמצאו כ( המוטיבציות  2005)   .Rafaeli et al. במחקרם של  "יקיפדיהוו "ב

 )אתגר אינטלקטואלי(, רגש )הנאה( ואינטגרטיביות )שיתוף ותרומה לזולת(.  

 

    

לה  ע , ומתשובותיהם  האנגלית  " וויקיפדיה" בוויקיפדים    120  -ביצעו ראיונות עם כ(  2006חייט ואריאל )     

קהילה   בעצמם  רואים  וסגורה.שהם    38  בו  העברית  " הוויקיפדי"ה בקרב  גם    בוצע   דומה  מחקר  מגובשת 

מילאו את השאלון   התקופהפעילים שהיו    65מתוך  וויקיפדים  וחייט,    באותה  מן  (2006)רפאלי, אריאל   ;

והים ולא  הם משתמשים מז  "וויקיפדיה" מהם סבורים שהתורמים המשמעותיים ל  94%  הממצאים עלה כי

מספר המשתתפים בוויקיפדיה  ש  תקווה כל המשיבים הביעו    ;אצל דוברי האנגלית(  54%אנונימיים )לעומת  

ו )לעומת  ילך  האנגלית  7%יגדל  דוברי  ב שבו  ח  80%מעל  ו   (אצל  להיות    "וויקיפדיה"שהשתתפות  צריכה 

 (.  אצל דוברי האנגלית 7%לעומת )פתוחה לכולם 
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"משתמשים  ה  במספרנמצא כי קיימת מגמת עלייה בשנים האחרונות  Kittur et al.  (2007  )במחקר של       

יותר של משתמשים כותב אחוז גבוה יותר    גבוה"משתמשי אליטה", כלומר, אחוז  מספר    על פניהמוניים"  ה

של וויקיפדיה "וויקטטורה" אשר אינה באמת חופשית אלא    כינויה לדברים שנאמרו בדבר  מהתוכן, בניגוד  

 . )Nrg ,  17.1.06ידי גרעין מצומצם של עורכים קבועים )-נערכת על

 

 בין שפות או בין מקורותהשוואות     1.5.4

 

בב     אחרים  שונות  ומחקרים  לשוניות  גרסאות  בין  למיניהן  השוואות  "וויקיפדיה"  צעו  בין  באתר  או 

-ניתוחים רברב של    מספר  נעשו לרוב בשפה אחת ולא בוצע  "דיהוויקיפ"ניתוחים בהמקורות מידע שונים.  

( רצו לבדוק האם הרקע התרבותי של  2006)  Adafre & Rijke, 2006  .Pfeil, Zaphiris & Ang)לשוניים )

של   שונות  לשוניות  בגרסאות  שונים  אופ   "וויקיפדיה"משתמשים  על  החוקרים    ןמשפיע  הערכים.  כתיבת 

בין   השוואה  ודני  ותבשפ  "וויקיפדיה" ערכו  יפנית  גרמנית,  שאכן  צרפתית,  ומצאו  "משחק"  הערך  של  ת 

אינטרנטי באו לידי ביטוי  -כלומר, הבדלים שקיימים בעולם החוץ ,  קיימים הבדלים תרבותיים בין השפות

 .  ( (Pfeil et al., 2006יגם בעולם הווירטואל

 

של     שלBellomi & Bonato  (2005  )  במחקרם  ניתוח  מנת    " וויקיפדיה" של  האנגלית    הגרסה   בוצע  על 

. החוקרים אכן מצאו הטיות לטובת תרבויות המערב, אך  בההטיות תרבותיות בתוכן שהאם קיימות  לבחון 

יש כי  גם    נוציינו  לבדוק  אחרות   גרסאותצורך  מנת    לשוניות  הטיות    להסיקעל    טרליות ני חוסר  או  לגבי 

(Bellomi & Bonato, 2005).  

 

 

Emigh & Herring      (2005  מידת מבחינת  השוואה  ערכו  בין    תפורמאליוה(  הלשוני  המשלב  של 

  ."Columbia" המודפסתובין האנציקלופדיה ( רשת )שתי אנציקלופדיות " Everything 2"וויקיפדיה" ו"

" ובמידה  Columbia"    של  זוכמו  השפה ב"וויקיפדיה" כתובה באותה מידה של פורמאליות  כי  מצאו  הם  

 . Everything 2" (Emigh & Herring, 2005) " רבה יותר מזו של 

 

דומה,      אנציקלופדיית  Elia  (2006  באופן  עם  השוואה  וערכה  ב"וויקיפדיה"  הכתיבה  נוסח  את  בדקה   )

ב  הערכים  כי  עלה  הממצאים  מן  ב  "בריטניקה""בריטניקה".  מאלה  יותר  מידת    "וויקיפדיה" קצרים  אך 

ב  תהפורמאליו  יותר  כגבוהה  נמצאה  הלשוני  המשלב  נ"בריטניקה"של  לכך,  מעבר  של.    " וויקיפדיה " מצא 
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  ת על פני בידוד, ליניאריו  , זאת,  מבחינת היפרטקסטואליות, קישורים ודינאמיות  "בריטניקה"יתרון על פני  

בה אובחן הבדל משמעותי בין "שפת הערכים"    "וויקיפדיה". מסקנה נוספת נגעה ל "בריטניקה"וסטטיות ב

(Wiki-Languageאשר כתובה בפורמאליות בהתאם לסטנדרטים )    "של אנציקלופדיה ובין "שפת העורכים

(Wiki-Speak  ,השיחה בדפי  העורכים  משתמשים  בה  עזרה(  ודפי  מערכת  בהתאם  שפה    ,דפי  כתובה  אשר 

 .   (Elia, 2006) ( באופן חופשי, יצירתי, בלתי תלוי, אישי וסלנגיNet-Speak Jargonלז'רגון האינטרנטי )

 

 השוואת מידת ניטרליות    1.5.5

 

הבמס     וירטואליות"  סמינרגרת  הערך    (2007שילה,  )  "קהילות  של  השוואה  ערכתי  בו  מחקר  ביצעתי 

גרסאות לשוניות של  מלחמת לבנון השנייה " בין שלוש  וערבית "וויקיפדיה" "  . הממצא  1: עברית, אנגלית 

  .ךהתגלו הטיות בכתיבת הער  יטרלית ככל האפשר,מתיימרת להיות נ   "ויקיפדיה"ולמרות שש  ההי  המרכזי

של   האנגלית  בשפה  הגרסה  ביותר.    "וויקיפדיה " אולם,  והמדויקת  כמאוזנת  דפי  לכך,  מעבר  התגלתה 

  " וויקיפדיה "נמצא שהמידע ב , לבסוף .טרליותלסוגיית הני  ותהקשור  שונותכילו דילמות ההשיחה של הערך 

בהתאם   ודינאמי  שוטף  באופן  של  מתעדכן  הנוכחי  Elia   (2006.)לממצאיה  המחקר  אתמקד  בעבודת  ת 

"וויקיפדיה" באתר  ניטרליות  מבחינת  והטיות  המידע  לאיכות  הנוגעים  יותר  אך    בהיבטים  מקיף  באופן 

של   כמותי  לפתח מדד  ניסיון ראשוני  תוספת של  וב  פרטי כפי שנעשה בעבודת הסמינר המקרה  המאשר חקר  

NPOV.  ל המעבר  "  ,המתודולוגי  פרקלפני  המושג  של  משמעותו  על  בהרחבה  לעמוד  ניטרליות",  יש 

 הקשר שלו למושג "אובייקטיביות" ועל היבטים אחרים הקשורים לסוגיה זו.  הפרמטרים לבחינתו,  

 

   (NPOV)  טרליות סוגיית הני    1.6

 

"Neutral point of view is a fundamental Wikimedia principle and a cornerstone 

of Wikipedia. All Wikipedia articles and other encyclopedic content must be written 

from a neutral point of view (NPOV), representing fairly, and as far as possible 

without bias, all significant views that have been published by reliable sources. 

This is non-negotiable and expected of all articles, and of all article editors". 

  (from: Wikipedia:Neutral point of view) 

 

( מהווה חלק נכבד מהמדיניות הרשמית של  NPOV  -  Neutral Point Of View)   ניטרליתנקודת מבט      

פנים  המדיניות  ;"וויקיפדיה"אתר   משוא  וללא  הטיה  ללא  מאמרים  לכתוב  שיש  העוסק  "  :קובעת  בערך 

ה את  בהוגנות  לייצג  יש  במחלוקת,  שנוי  או  בנושא  ממנו,  שישתמע  יקבע,  שמאמר  מכך  ולהימנע  צדדים, 

 (.  2008וויקיפדיה, , "יטרלית מבט נהמדריך לנקודת )" "שהוא ירמוז שהצדק הוא עם צד כלשהו בוויכוח 

 
 http://meital.iucc.ac.il/info/newsletters/no46.htmאת עבודת הסמינר המלאה ניתן למצוא באתר האינטרנט מיט"ל בכתובת:  1

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Green_check.svg
http://meital.iucc.ac.il/info/newsletters/no46.htm
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להיות       טקסט  לאותו  גורמות  אשר  במודע  לא  או  במודע  הטיות  ייתכנו  מידע  מקור  של  כתיבה  במהלך 

( ניטBiasedמוטה  מבחינת  בכתיבה .  (-Almagor, 2008)  Cohenרליות  (  הטיות  של  שונים  סוגים    ישנם 

(Wikipedia, 2008)  :1 .  ואתניות גזע  ב )  מעמד,  פגיעה  או  התעלמות  מסוימות  העדפה,  חברתיות  קבוצות 

)העדפה או התעלמות    מגדר .  3  ; )אזכור של מותגים מסחריים או מפלגות פוליטיות(  שיווקיות  .2  ;בחברה(

)העדפה או    לאומיות.  5  ;)נקודת מבט לוקאלית המוצגת כגלובאלית ולהיפך(  גיאוגרפיה.  4  ;מאחד המינים(

מסוים( מלאום  לכתיבה(פוליטיקה  .  6  ;התעלמות  פוליטיות  דעות  דת    דת .  7  ;)הכנסת  של  מבט  )נקודת 

כלל(על אחרת  מסוימת מקבלת עדיפות   ויציא  Sensationalism.   8   ;או אינה מוזכרת  הגזמה  ה  )ניפוח, 

מסוים(.   נושא  של  לסיקור  בנוגע  הטיות    דרכיםקיימות  מפרופורציה  למתן  או  למנוע  המיועדות  שונות 

 . (2008, מבט ניטרליתהמדריך לנקודת :וויקיפדיה)מבחינת ניטרליות 

 

    Barzun  (1962  ניטרליות כי  גורס  רצויה הניתנת להשגה  אינה(  מציג כמה  אשר  מאמר    ;בהכרח תופעה 

מנ  עולם  ברורהשקפות  ולא  מעורפל  עלול להישמע  לזו  זו  או    וגדות  העורכים  בקרב  לקונפליקטים  ולגרום 

)  -לכן, רצוי לשאוף ל  הקוראים,   ,Barzun"היבדלות או משחק הוגן" ולאו דווקא ל"ניטרליות מוחלטת" 

לגבי הטיות למיניהן    משתתפים ב"וויקיפדיה"מתפתחים קונפליקטים בין ה  אכן, לעיתים קרובות  (.1962

 .  ")Reagle, 2005 issues controversialof  List:Wikipedia; 2008,)אשר נמצאות בתוכן הערכים  

 

   

    Viégas et al.  (2004  השיחה שלדפי  מצאו  "וויקיפדיה"  (,  את  ישנה  באתר  משמשים  והם  רבה  תועלת 

"( ושיתוף פעולה  בין דעות  "(. במחקר אחר Requests for Coordinationהגולשים בעיקר לצורכי תיאום 

מנוהלת באופן מסודר והקהילה שמה דגש    "וויקיפדיה "שלהם נמצא שלמרות הפוטנציאל הרב לאנארכיה,  

מתפתחים קונפליקטים  שלעיתים  למרות    . זאת,רב על ענייני מדיניות, תהליך ושיתוף פעולה בין הגולשים

ראוי לציין בנקודה זו     , Viégas et al).2007בין הגולשים לגבי ניסוחו של הערך ואף על נושא הערך עצמו )

כלומר, בדפי השיחה אין מניעה מלהביע דעות אישיות    ,NPOV  -נורמת ה  שיחה לא חלים כללי  העל דפי  ש

 .(2008לגבי נושא זה או אחר )וויקיפדיה,  באופן בלתי מאוזן 

 

ידי המשתתפים בדפי  -הועלו עלבעיות אשר  הסוגי  נותחו באופן איכותני    Stvilia et al.   (2005)במחקר של    

  נודעת למימד של ה בדפי השיחה  ת ביותר שעל  ההשכיח  הבעיהכי    מן הממצאים עלה.  ב"וויקיפדיה"  השיחה
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)מימד   הדיוק  בנורמת  הפגעים  ניסוחים  השאר  בין  הכיל  ואחריו  NPOV  -זה  של  (  למימד  הנוגעות  בעיות 

כלומר, חוסר האיזון, היה    מימד השלמות,ך,  מעבר לכשלמות )כיסוי לא מאוזן של פרספקטיבות שונות(.  

, דבר  (Stvilia et.al, 2005של "ערך מומלץ" )  ססטאטואת המסוים  מערך  גרם למשתתפים להסיר  גם זה ש

 . בכתיבת הערכיםNPOV -אשר מעיד על חשיבותה הרבה של נורמת ה

 

כן,       השיחה  "  הב"וויקיפדיהקונפליקטים  אם  בדפי  בעיקר  ביטוי  לידי  הגרסאות  באים  בדפי  גם  אך 

נוצרת    (  Edit War)  מלחמת עריכה (Viégas et al, 2004). " הקודמות, בהם ניתן לזהות "מלחמות עריכה

מביאה לכך שבמהלכה כל אחד מהם מוחק    כאשר מחלוקת על ניסוחו של ערך בין שני משתמשים או יותר

של   עריכתו  חלילה  האחראת  של  בפירוט    .וחוזר  המדיניות  הדרך    וסברמ  "קיפדיהווי"קווי  להגיע  כי 

, לאחר מכן פנייה לגישור או בוררות ורק  בדפי השיחה קיום דיון מנומס ואדיב  עם  צריכה להתחיללהסכמה 

לערוך(  Polling)  ותהצבע  דרך  לבסוף ניתן  אכן)  המשתתפים  כללבין    אותן  כאפקטיביות    הצבעות  נמצאו 

של   ביו(Stvilia et.al, 2005במחקרם  הטובה  הדרך  מומלצת  ;  אשר  פתור  ל  בכדי ב"וויקיפדיה"  תר 

)וויקיפדיה,    יםקונפליקט  יש    .(2008היא לשפר תרומה של האחר ולא להחזיר את הערך לגרסתו הקודמת 

ניטרליות    Reagle, 2005))  מסבירים ה של  זו  נורמה  דווקא  קונפליקטים  כי  לפתרון  מקום    יאה ומתן 

   הצדדים. נוצרת אנציקלופדיה הוגנת המייצגת את כלל  ה הסכסוכים ובזכות יישובבסופו של דבר ל   השמביא

ה נורמת  של  חשיבותה  על  לעמוד  חשוב  זו  "וויקי"    NPOV-בנקודה  טכנולוגיית  של  יתרונותיה  בשילוב 

 מידע בכלל. ותמקורכתיבת וב , בפתרון קונפליקטים בפרט

 

   טכנולוגיית וויקישל ו הניטרליות נורמת  חשיבותן של  1.6.1

       

את  לשפר עד כמה שניתן  היא להפוך אותה למקור מידע אמין,    "וויקיפדיה "מור, המטרה של קהילת  כא    

שבה להביא    התוכן  הערכים  ואף  "עראת  של   ,Wikipedia, 2008 ;Stvilia et.al) "ציםמומל  כיםלרמה 

כי    (;2005 וויקייש המסבירים  זה  טכנולוגיית  לתלויים  הצדדים המתדיינים  הופכת את  בזה    היא אשר 

  –בהשגת המטרה המשותפת, מכיוון שהיא מאפשרת להם למחוק תרומות אחד של השני וכך אולי במפתיע  

 מעודדת הגעה להסכמה יותר מאשר לעימות: 

"Wiki pages represent consensus because it's much easier to delete flames and spam 

than indulge them. What remains is naturally meaningful" 

(WhyWikiWorks, 28.7.08) 
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ב      הראשון  פיתוח  כל  הצעד  האחר",  של  לנעליו  "כניסה  הוא  אמפתיידיאלוג  ולקיחת    םרגשות 

( במה  (;  Hey, 2004פרספקטיבה  משמשת  בעצם  אינדיווידואלים,    יאלוג ולד  למו"מ"וויקיפדיה"  בין 

ומדינותקבוצות לאומים   ,  ((Reagle, 2005ה מדיניות   ;-NPOV  המשתתפים   "וויקיפדיה" ב את    מעודדת 

דיאלוג לפתור    גולשיםל  מאפשרתוכך    לנהל  ואף  משלהם  שונות  אשר  דעות  להכיר  העולם  מרחבי  שונים 

במכוון או  גנטי(.   השיבוט  וכלה בהשלכות ה  ישוהחל ממוצאו של  )    םאו אקטואליי  וותיקיםקונפליקטים  

כי  לא,   הטוענים  ליישם  יש  מצליחה  וותיקות  "וויקיפדיה"  קונפליקטים  של  טכניקות  משא  וניהול  פתרון 

 (.  Pruitt & Lewis, 1975 ;Reagle, 2005;Strauss,1978) ומתן

 
טכנולוגיית       אחרות,  ה  " וויקי"במילים  נורמת  עם  של    NPOV  -בשילוב  חזונה  השגת  את  מעודדות 

מאפשרת הישרדות של    NPOV  -ת ה מעבר לכך, נורמ(.  Schwall, 2003 ;Stvilia et.al, 2005)  "וויקיפדיה"

הדוגמא    ;( מעבר לקיומם של אינטרסים אישיים, כלכליים או פוליטייםSurvival of Memesפריטי מידע )

 ,Rukema)  אף אחד לא היה יודע על קיומה  –הקיצונית לכך היא שאם אף אחד לא היה מספר על השואה  

)מחיקה  מדיניות  .  (2005 )הוספה  זו מונעת "פידבקים שליליים"  ומעודדת "פידבקים חיוביים"  של מידע( 

דעות בנושא(; בנוסף, ניתן למנוע העברה של מידע ללא מקור, כלומר, למנוע הפצת    מגווןשל  של מידע או  

אינן מבוססות; פונקציות אלו קשות להשגה כשמדובר במספר בודד של אנשים אולם ניתנות  אשר  שמועות  

" ובהתאם לתיאוריית "חוכמת ההמונים"  וויקיפדיה"י שמתרחש ב, כפ אנשיםלהשגה בעזרת מספר רב של  

(2004  ,(Surowiecki  את המידע או    מסלפיםאנשים אחרים אשר    מופיעים  –מידע    כותב; ברגע שאדם אחד

 . Rukema, 2005)לניטרלי יותר ) הופךאותו וכך המידע  יםאמתמ

בכלל ובאתר "וויקיפדיה" בכלל, אמנם,   חשיבות רבה בכתיבת מקורות מידע  ישנה   NPOV  -לנורמת ה      

.  בלבול עם מושגים אחרים  ושג יוצרהמ לעיתים רבות  ו  הנורמהמכירים את    "וויקיפדיה "לא כל משתתפי  

המדיניות   קווי  את  המסבירים  לדפים  השיחה  בדפי  משתתפים  להפנות  חשוב  לנורמת  לכן  הנוגעים 

:  דומים   בנקודה זו, יש להבחין בין שני מושגים  (.Viégas et al., 2007)  הניטרליות ולקווי מדיניות נוספים

 . Neutrality)) "ניטרליותאל מול "( Objectivity) " אובייקטיביות"

 

 "אובייקטיביות" בין "ניטרליות" ו  1.6.2

 

במ   פתמוחל  "ניטרליות"המילה       פעם  המילים    "אובייקטיביות"  ילה לא  ששתי  הנחה  קיימת  ולעיתים 

ב"וויקיפדיה" האנגלית, המערכת מובילה אוטומאטית   "npov"לכך, בהקלדת האותיות זהות זו לזו; מעבר 

גדולות      "Objectivity" לערך באותיות  האותיות  אותן  של  שהקלדה  לערך    -  NPOV)למרות  מובילה 
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שבין נורמת האובייקטיביות ובין  הקשר    את  חדדחשוב ל  מדיניות הניטרליות ב"וויקיפדיה"(. לכן,ב  העוסק

:  מרכזייםקודים אתיים    חמישהמושג האובייקטיביות הינו מושג רחב אשר כולל בתוכו    .הניטרליות  נורמת

והוגנות   איזון  ניטרליות,  כנות,  שניתן   Almagor, 2008)  Cohen-;(Schudson, 1978דיוק,  כפי  זאת,   ,

מס'   באיור  גרפי  באופן  ההבדל:  1לראות  חידוד  לצורך  כלומר,  עו.  בה  הניטרליות  המחקר  סוגיית  סק 

   .ולכן אין מדובר בשתי מילים נרדפות נורמת האובייקטיביות  מבין מימדיה של אחד רק  הנוכחי, מהווה 

 

 קודי האתיקה שבה ו של נורמת האובייקטיביות תיאור גרפי: 1איור מס' 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

-בה מידע נוצר ומדווח עלעוסק בדרך ש  , הכולל בתוכו את נורמת הניטרליות, מושג האובייקטיביות        

יש הטוענים  .  -Almagor, 2008)  (Cohenידי בחירת העובדות, ארגונן, מסגורן ועיצוב סדר היום הציבורי  

  חיצוניות ודחייה של מהשפעות  התעלמות  להדחיק ערכים במודע בעזרת    בכדי לדגול באובייקטיביות ישכי  

מכיוון שהיא מגנה    ,ם יעילה גם מבחינה פרקטיתהדחקת ערכים אישיי (.Gans, 1979אידיאולוגיה אישית )

כהפרדה    רחבאובייקטיביות מוגדרת באופן  מצד העורכים; אם כן,    צנזורהאו  הקוראים  מצד  מפני ביקורת  

הן טענות לגבי העולם אשר פתוחות לתיקוף   "עובדות" .-Almagor, 2008)  (Cohen ערכיםובין  בין עובדות 

העדפות אישיות מודעות או לא    ינםה  "ערכים"  , בעודהעדפות אישיותמ  ותמושפע  אינןאשר  ובלתי תלוי  

(. למרות שישנן  Schudson, 1990; Hackett, 1984; Harcup, 2004להיות )אמור  מודעות לגבי איך העולם  

קשה להבחין    ;מטושטש  לעיתיםהגבול בין שני המושגים הללו    –הגדרות כאלה או אחרות לעובדות וערכים  

 Nozickלא אמיתי ללא ערכים ולכן קשה לקבוע מהן עובדות ללא ידע מוקדם על העולם )ן  ובי בין אמיתי  

1981; Hursthouse, 1999.) 

 

 אובייקטיביות 

 כנות 
 

ן      איזו
    

 ניטרליות 
 

 דיוק 
 

 הוגנות 
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האמריקאית  "אובייקטיביות"     העיתונות  של  המובילה  המקצועית  הנורמה  מהעיתונות  ,  היא  בשונה 

אחר  .( (Chalaby,1996האירופאית לסוגים  מנוגדת  האובייקטיבית  כגון  העיתונאות  עיתונאות  של  ים 

החלה    האובייקטיביות Schudson  (1978  )  (. לפיTuchman, 1972ות מפלגתית )א ות צהובה או עיתונאעיתונ

כתולדה של    19  -כבר בסוף המאה ה  ההחל   נורמהה  יש הסוברים כי, בעוד  1920-לשמש כנורמה עיתונאית ב

 (.  Kaplan, 2002 ; Herman & Chomsky, 1988אינטרסים פוליטיים וכלכליים )

    

ישנם היסטוריונים אשר קושרים את הופעת האובייקטיביות בצפון אמריקה להידרדרותה של  אם כן,       

בתחילת   המפלגתית  ההעיתונאות  ה  30-שנות  המאה  זו    ;-Almagor, 2008)  (Cohen  19-של  בתקופה 

מאסיביים   ופוליטיים  כלכליים  לשינויים  של  שולבו  הפני " תוכן  לכיוון  ו   "עיתוני  חברה  של  הובילו 

קצוות  מכל    חדשות  אסוףוהחלו להשתחררו מהפוליטיקה של המפלגות    המפלגתייםהעיתונים    ;דמוקרטית

החדשות לא הושפעו יותר מערכים כלכליים, פוליטיים וחברתיים אשר עד אותה תקופה הכתיבו    ;החברה

לידע שאינו תלוי באינטרסים אישיים    מחויבות   באה לידי ביטוי באותה  עיתונאות זו  ;את התוכן בעיתונים

לאמונה שניתן לדעת על  ו   " אמפיריות נאיבית"החלה הערכה גוברת ל  ;לעובדה האובייקטיבית  -  או בעצם

 ,Schiller, 1981; Hackett & Zhao, 1998; Condit & Selzer)    באופן אובייקטיבי העולם ולהכיר אותו  

1985; Glasser & Ettema, 1989 .) 

 

ה  לתבתחי      ה 20-המאה  מוסכמות  ,  לעצמם  לאמץ  החלו  אובייקטיביפורמאליות  עיתונאים  דיווח    ; של 

החברתית,   המציאות  של  כמייצגים  עצמם  את  ראו  החדשות  ומגישי  מגלים  זאת,  המדיה  שמדענים  כפי 

תיארה  Almagor, 2008)  (Cohen-  .Tuchman  (1978  )  עובדות לגבי הטבע בעזרת מדדים אובייקטיבים 

חששו  (. העיתונאים  1978מוסכמות כאסטרטגיות בהן עיתונאים השתמשו כדי להימנע מביקורת )  את אותן

"האיכרים ענדו שרשרת  שהם התייחסו לאובייקטיביות כמו שבכך    הצגה שנויה במחלוקת של ה"עובדות"מ

 (. (Durham 1998; Harcup, 2004של שום סביב צווארם בכדי להבריח את הרוחות הרעות" 

 

היא    ;מבחינה אתית  בלבד   אידיאל אשר כפוף לאמתאובייקטיביות הייתה    20-את אמצע המאה ה לקר    

העיתונאות,   של  אולטימטיבית  כמשמעת  העיתונאו  וכונתהתוארה  של  היסוד  האמריקאית"    ת "אבן 

(Schudson, 1978; Hackett, 1984)  באמריקה    או התפתח  אשר  וחשוב  בסיסי  הכי  המוסרי  "הקונצפט 

לעול )וניתן  התמסדו  Blankenburg & Walden, 1977ם"  כשהעיתונים  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר   .)

לפגוע בכמה    של אסטרטגיה  הזו היית   ;ורשת הטלוויזיה צמחה, הסטנדרט של אובייקטיביות הלך והושרש

מפרסמים  )  שפחות  פוטנציאליות  דיבה  הוצאות  מתביעות  בTuchman, 1972ולהימנע  איגוד  1973  -(.   ,
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" הכניס לתוך קוד האתיקה שלו פסקה המאפיינת דיווח  Sigma Delta Chiאים הפרופסיונאליים "העיתונ

ברת כמטרה  )-אובייקטיבי  לשאוף  צריכים  עיתונאים  אליו  וכסטנדרט  עיתונאים  (.  Laitila, 1995השגה 

מיתי,  ומאמינים שניתן להשיג דיווח א בייקטיביות" כמדד לעיתונאות טובה "אונורמת הל   יםתייחס מרבים  

 .-Almagor, 2008) (Hackett & Zhao, 1998 ;Mindich, 1998 ;Cohenמדויק ומוסכם לגבי אירוע  

 

היו שהעבירו  אולם,    .עיתונאותה  תמדיסציפלינ  תופסת חלק נכבדאובייקטיביות  ניתן לסכם כי נורמת ה    

נורמ    New Journalism  -ה    הופיעו חלופות כגוןשנים  ה   במשךכך ש  ,(Bagdikian, 2000)  זו   הביקורת על 

ישנם אמצעי  (.  2002טרליות המאוזנת" )אזרחי,  ( או העדפה של נורמת "הניUrsell, 2001)  70-ה   של שנות  

כגון   אלטרנטיביים  שקשור    "Indymedia"  ,"Alternet"  ,"Schnews"מדיה  מה  כל  שוללים  אשר 

ם היא שמטרת כל "מיתולוגית  ; הטענה שלה-Almagor, 2008)  (Cohenלאובייקטיביות או לדיווח מאוזן  

( בחברה  האליטות  של  וכלכליים  פוליטיים  אינטרסים  לקדם  היא  (; Atton, 2003האובייקטיביות" 

מהן   חלשים  סקטורים  פני  על  החברה  של  חזקות  קבוצות  לאותן  לגיטימציה  ולתת  לכסות,  לטשטש, 

(Cohen-Almagor, 2008 ;Hirst & Patching, 2005; Mahtani, 2005.) 

 

ישנם אשר מציעים לשלול אף את נורמת  לא רק נורמת האובייקטיביות נשללת במקרים מסוימים אלא      

כי  Cohen-Almagor  (2008הניטרליות.   מציע  על  (  בדיווח  הדעת  על  מתקבלת  אינה  מוסרית"  "ניטרליות 

גזענות,  נושאים חברתיים אשר עלולים לסכן   טרור,  כגון    ;עבדות  וא עם  -שוביניזם, רצחאת הדמוקרטיה 

  בכיסוי   הוגניםאו    םניטרלייאמורים להיות  אינם  ליברליות  -במדינות דמוקרטיות  שעיתונאיםטענתו היא  

נושאים תופעות,  אלא  ,אותם  אותן  של  והוקעה  גינוי  כדי  תוך  דעת  ושיקול  סובייקטיביות  אשר    להפגין 

  (Cohen-Almagor, 2008). פוגעות בערכי יסוד בסיסיים כגון כבוד לזולת

 

    Cohen-Almagor  במאמרו דוגמא   מביא  יש:  טענותיול   ותמספר  צורךהאם  חברת    נו  בין  איזון  ליצור 

האם הסרטן?  חולי  למען  עמותה  ובין  השואה  סיגריות  מכחישי  על  לדווח  צורך  טרוריסטים  ?  ישנו  האם 

ל החופש"?    " המילים-"מכבסתראויים  "שוחרי  כגון  לכינויים  ולזכות  התקשורת  היא  ו  לדעתהתשובה  של 

לכן, יש    בחברה;כשמדובר במקרים אשר נוגדים ערכים בסיסיים    תוניטרלי   הפגיןצריכה ל   אינהשהמדיה  

  ; אין ליצור איזון בין חברת סיגריות וחולי סרטן באופן דומה,    ; לדווח על מכחישי השואה, אמנם באיפוק

בצע רצח צריך להיקרא  אדם שמבצע פעולת טרור צריך להיקרא 'טרוריסט' בדיוק כמו שאדם שמ"  וכך גם

 (. Cohen-Almagor, 2008)  'רוצח' או אדם שאונס  'אנס'..."
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נושא        מהווה  האובייקטיביות  אמצעי  מרכזי  נורמת  דרך  המועברים  במסרים  כשמדובר  בעיקר  לדיון 

בישראל"Tuchman, 1972). )תקשורת  ה העיתונות  של  המקצועית  האתיקה  קובע  25.6.07)  "תקנון   )

ללא   הוגן  באופןידיעות    , לפרסםבין ידיעות לבין דעות  להבחיןעיתון ועיתונאי  " מחייבת  תטיביוש"אובייק

ב"  הטיה גם  מטעה.  תהיה  לא  הידיעה  נקדיושכותרת  )מסמך  של    (,1995"  המקצועית  האתיקה  קוד 

האלקטרונית ל  עקרונותמפורטים    ,התקשורת  וניטרליות הקשורים  הבחנה  אובייקטיביות  אין  כי  אם   ,

רשימת הקריטריונים של  כחלק מגם    דרשתכתיבה ניטרלית או אובייקטיבית נית בין שני המושגים.  ממש

רב  (,  Collison, 1966)  האנציקלופדי  לעיסוק  זכה  לא  זה  נושא  כי  שזכה  בספרות  אם  בעולם  לו  כפי 

בנושא  משמעותה להציג באופן הוגן את כל ההשקפות  "  ניטרליות "לומר כי  לסכם והתקשורת. אם כן, ניתן  

ולייחסן לדוגלים בהן וניטרליתהיא הצגת עמדה    "אובייקטיביות"בעוד    ,מסוים  כנה  . המושגים  מדויקת, 

לזה  זה    " וויקיפדיה" הניטרליות, אשר מטרידה את קהילת    סוגיתתמקד במאך המחקר הנוכחי    קשורים 

  (.Hassine, 2005י )א בכלל ואף את עולם המחקר האקדמ גולשי האינטרנט, את קהילת בפרט

 

 

 

 פרמטרים הקשורים למידת ניטרליות   1.6.3

 

מידת ניטרליות היא אחד הקריטריונים אשר דרושים להערכת האיכות של מאמר אנציקלופדי. חוקרים      

נוספים להערכת איכות כ ניסו ליצור קריטריונים שונים  דיוק,  סדר, סגנון,  כיסוי,  היקף, מטרה,    גוןרבים 

מאמר אשר כתוב    תקייםיכול להניתן לומר כי  (.  Crawford, 2001עדכניות וכד' )סמכות, יציבות,  נגישות,  

שני,   מצד  איכות,  של  הקריטריונים  בשאר  עומד  אינו  אך  ניטרלית  מבט  עומד  מנקודת  שאינו  מאמר 

ישנם משתנים רבים אשר נמצאו כמשפיעים    בקריטריונים של ניטרליות אינו יכול להיחשב כמאמר איכותי.

אי מידת  המאמר  על  אשרStvilia et al, 2005)כות  דווקא    (  קשוריםלאו  )כגון    נמצאו  ניטרליות  למידת 

 וכד'(. , , מוניטין התורם, כניסות גולשיםאו חיצוניים  קישורים פנימיים

 

אשר משפיעים על    ישנו ניסיון ראשוני לזהות פרמטריםבמחקר הנוכחי המתמקד בסוגיית הנייטרליות,      

ובדפי הגרסאות    פעילות בדפי השיחה  תוך כדי ניתוחמיוחד על מידת הניטרליות שלו )איכות המאמר אך ב

  NPOV-הבחן אמפירית באופן כולל את מושג  לא נמצא מחקר אשר    ,ספרות הקיימתה  תמקריא  (.הקודמות

 "וויקיפדיה" בפרט. אתר  במקורות מידע בכלל וב
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;  (High Npov)  י לסגנון כתיבה ניטרלי יותרישנם שני פרמטרים עיקריים אשר מתקשרים לעניות דעת    

ב שימוש  הוא  כלומר,  ציטוטים  הפרמטר הראשון  או הפסקה ,  בתוך המשפט  למידע  ספציפית  עדות    מתן 

ושות',    הפנייה ו )ווהל  למצוא  הקורא  יכול  אותו  בציטוטים  1996למקור  שימוש  מידת  (.  את  מגביר 

סוח לגדר של עובדה יותר מאשר לדעה. עדיין, יהיו  הוכחה אשר מקרבת את הני  ניתנתהניטרליות מכיוון ש

אשר יטענו כי הכותב עצמו בוחר אילו ציטוטים להכניס ואילו לא ולכן גם הכנסת ציטוטים היא לאו דווקא  

השונים,   סגנונותיו  על  בציטוטים  השימוש  אחר,  או  זה  באופן  יותר.  רבה  לניטרליות  ומוחלט  עליון  מדד 

מידע   מקורות  בכתיבת  )מקובל  אקדמאית  לכתיבה  הקריטריונים  אחד  את  ומהווה  (.  Ritter, 2002רבים 

( "וויקיפדיה"    ת ונחשב(  Wikipedia: Citing Sources ,2008נורמת הציטוט מהווה חלק ממדיניותה של 

 ;Smith, 1978; Collison, 1966)האנציקלופדיות  אשר משייכים מקור מידע לז'אנר  לאחד הקריטריונים  

Stvilia et al. ,2005  .) 

 

 

 

ב     שימוש  הוא  השני  כלומר,  ייחוסים  הפרמטר  ספציפי ו כללי  ותהבהר,  או  המידע  ות  מקור  לגבי  ללא  ת 

הל  הפניה ושות',  מקור  אותו  הסוברים  (1996)ווהל  "ישנם  למשל:  "מרקס  ש,  או  כאשר  ...כי  טען..."    ."

ניתן להגיע ל יחסית אך  מייחסים את הדברים לגורם חיצוני אשר אינו הכותב עצמו  מידת ניטרליות רבה 

 רשימה הביבליוגרפית.  דרך הניתן למצוא  אשרפחותה מזו של ציטוטים, בהם ישנו מקור ספציפי 

 

ניטרלי פחות     ישנם שני פרמטרים עיקריים אשר מתקשרים לסגנון כתיבה    ;(Low Npov)  לעומת זאת, 

ב על התרשמות הכותב ולא על סקר    יםהמבוסס  יםביטוי, כלומר,  הכללות  הפרמטר הראשון הוא שימוש 

או   כלשהודעת קהל מדעי  לטעון")  מטעם מקור  עלול  "לרוב"  או  לדוגמא: "מקובל  זה  מעין  כוללני  טון   .)

מדריך  ליצור הטיות למיניהן ולגרום לדברים להישמע כעובדות למרות שאין הדבר בהכרח כך )וויקיפדיה,  

 לות מפחית את מידת הניטרליות של הכתיבה.  (. לכן, שימוש בהכל 2008, ניטרליתנקודת מבט ל

 

יובית או  ת קונוטציה רגשית ח ובעל  יםמיל, כלומר,  מילים טעונות משמעות   הפרמטר השני הוא שימוש ב    

נותח הסיקור התקשורתי של פרשת    Coming To Terms""  (2005)   שלילית אשר אינה ניטרלית. במחקר

קונפליקטים  עלה כי בסיקור  מן האפרטהייד" בצד הפלסטיני;  "גדר הביטחון" בצד הישראלי או "חומת ה

  " מטות את הקלפים "קונוטציות רגשיות אשר  נןלכל מילה או ביטוי יש ,במדיה בכלל ובמקורות מידע בפרט

בוויכוח;   כלשהו  הצדדיםאמנם,  לצד  שני  על  מקובלות  אשר  במילים  לריסון   שימוש  לגרום  מסוגלות 
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ניטרליות ולהגביר  "נערץ",  ((Rogers & Ben-David, 2005ולהיפך    הקונפליקט  כגון:  במילים  שימוש   .

"פופולארית", "עוינים" וכד', מפחית את מידת הניטרליות עוד יותר מהשימוש בהכללות מכיוון שעל סולם  

מילים אלו יופיעו בצד של דעה מכיוון שהן משקפות את דעתו של הכותב ומציגות    -ה"עובדה אל מול דעה"  

ים באופן תיאורי. מילים תיאוריות יכולות בהחלט להוסיף נפח ועושר לטקסט )כמו בספר, למשל(  את הדבר

 (.  (Rogers & Ben-David, 2005אך עלולות ליצור הטיות ולכן גורעות ממידת הניטרליות של הכתיבה 

 

באיור   (.Cohen-Almagor, 2008יכול לשקף את נקודת המבט )ה,  סוגיההצגת  האופן של    ואותלסיכום,      

הנוכחי,  ,  2מס'   לצורך המחקר  במיוחד  פותח  גרפי את ארבעת הפרמטרים  איור אשר  באופן  לראות  ניתן 

על הסולם    מקבילקשורים למידת ניטרליות על הסולם של "עובדות" אל מול "דעות" ומתחתיו באופן  אשר  

  .(Low NPOV) וכה יחסית"אל מול "מידת ניטרליות נמ  (High NPOV) של "מידת ניטרליות גבוהה יחסית"

 

 

 

 ( NPOV)  : פרמטרים הקשורים למידת ניטרליות2איור מס'     

 

 

 

 

 

 

 

 

ה     טכנולוגיית    חלקלסיכום  על  מבוססת  "וויקיפדיה"  שאנציקלופדיית  העובדה  ,  "וויקי" התיאורטי, 

השאר קשורה   ומ  בין  המואצת  ה   שפיעה להתפתחותה  להתגשמות  הסיכויים  הידע  על  הרחבת  של  חזון 

לפחות   או  יותר  נגישות  להאנושי  הגם    .(Stvilia et.al, 2005)  אליורבה  ליצירת    NPOV-נורמת  תורמת 

נוגדות, בעיקר דרך פונקציות אשר  מ ידע ניטרלי יותר ולפתרון קונפליקטים בין בעלי פרספקטיבות  ממקור  

השיחה.   דפי  כגון  וויקי,  טכנולוגיית  בזכות  עול עדייןמתאפשרות  למדוד  :  חשובות  ותשאל  ות,  ניתן  כיצד 

  העובדה שאנשים רבים כותבים ובודקים את המידע   האםומהם המשתנים שקשורים לסוגיה זו?    ניטרליות 

יטרלי יותר מאשר מידע שנבדק על ידי מעטים, גם אם הם  , היא התורמת לכך שהוא יהיה נ באופן דינאמי

ניתן לטעון שטכנולוגיית "וויק  ? מומחים  (Stvilia et.al, 2005)  מסוגלת להשפיע על התוכן   עצמה י"  האם 

ות  טעונ יםמיל ות הכלל יםייחוס יםציטוט
 משמעות

 מידת ניטרליות 
 גבוהה יחסית 

High  NPOV 
 

 עובדות 
Facts 

 

 דעות 
Opinions 

 מידת ניטרליות 
 נמוכה יחסית 

Low   NPOV 
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  ? שאלות אלה חשובות )1995)קארי,    הטלוויזיה  או  הדפוסקודמות, כגון  לגבי טכנולוגיות    בעברכפי שנטען  ו

 ה. של וויקיפדיה בעולם ושימושם של מיליוני גולשים במידע הנמצא ב הרבהלאור הפופולאריות  

 

 

  מתודולוגיה   . 2

ם כן, המחקר הנוכחי שואף להבין ולנתח סוגיות הקשורות לאתר "וויקיפדיה" כמקור מידע תוך כדי  א    

ב   התמקדות בסוגיית הניטרליות נבדק  האשר טרם נמדד סוגיה  ,  NPOV  -ה  נורמתאו  .  באופן אמפירי  האו 

ווצרות  היבטים הקשורים לתוכן הערכים ואופן כתיבתם יחד עם ניתוח התהליך של הי  המטרה היא לנתח

סביבו  תוכןה שמתרחש  נתקבלה  והדיון  טרם  אשר  מסוגה  ראשונה  מצב  תמונת  לקבל  מנת  על  זאת,   ,

 . נעשו בתחוםאשר   ממחקרים קודמיםבמלואה  

    ( תוך כדי השוואה בין  גרסאות    (NPOVהשיטה אשר תתואר להלן נועדה לבחון את מידת הניטרליות 

זמן שונות ובהשוואה לאנציקלופדיית בריטניקה. השיקולים    לשוניות של "וויקיפדיה", בין דפים בנקודות

יפורטו   אשר  שיקולים  ומהימנות,  תוקף  לשיקולי  מעל  לוגיסטיים  שיקולים  כללו  נעשו  אשר  בבחירות 

הוא   העיקרי  אולם, המשתנה התלוי  באופן מלא,  זה  פרק  יפורטו בהמשך  בהמשך. ההשערות המחקריות 

בלתי תלויים אשר נמדדו באופן כמותי ואיכותני  הם בין השאר  ( והמשתנים הNPOVמידת הניטרליות )

פרמטרים   בערך,  החיצוניים  והמקורות  התמונות  כמות  כמות  עורכים,  כמות  השיחה,  לדפי  הקשורים 

 תחילה, אתאר את אופי ההשוואות אשר התבצעו.   וכד'.  , מידת דינאמיותעריכות

 :יםחלקאנציקלופדיים בשלושה   ידי ניתוח תוכן השוואתי של ערכים-תבצע עלההמחקר 

של ערכים אנציקלופדיים באתר "וויקיפדיה"  ניתוח  בשלב זה התבצע    .השוואה בין שפותא':    חלק

לשוניות גרסאות  ספרדית,  :  שונות  בחמש  ועבריתאנגלית,  ערבית  בעולם  רוסית,  שכיחות  אלה  שפות   .

(Ethnologue, 2005  ,)  ליהן  לכן המחקר  תרומת  מבחינת  העולמירלוונטיות  ואףדע  במדינת    שכיחות  , 

מבחינ יותר  נגישות  ולכן  המטרה  המחקר נוחות  תישראל  בין    ההיית.  הבדלים  קיימים  האם  לבדוק 

מכיוון שאינני דוברת השפות ערבית, ספרדית   תהליך היווצרותו.הן מבחינת  מבחינת התוכן והן  הגרסאות  

הערכים בשפות הללו; התרגומים נבדקו על ידי  לצורך תרגום    Google Translate"2"  כליורוסית, נעזרתי ב

 
2 http://translate.google.com/translate_t#  קישור לכלי"Google Translate  בעזרתו התבצעו התרגומים של הערכים "

 . מהשפות ערבית, ספרדית ורוסית אל השפה האנגלית

 

http://translate.google.com/translate_t
http://translate.google.com/translate_t
http://translate.google.com/translate_t
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. סיבה נוספת לשימוש בכלי זה היא שמדובר  3המחקר הנוכחי   עבורמדויקים מספיק  דוברי השפות ונמצאו  

הבדלים  ב פחות    תלויהבתוכנת מחשב המבצעת תרגומים אוטומטיים לפי הגדרות נתונות מראש ולכן היא  

 ניטרליות.  המידת  עללהשפיע  בין אישיים מבחינת שפה ותרבות היכולים 

בשפה העברית  ) . בשלב זה התבצע ניתוח של הערכים ב"וויקיפדיה"  השוואה כרונולוגית  ב':  חלק  

"הגרסאות    (בלבד בדפי  גולש  לכל  זמינות  הגרסאות  )כל  שלהם  ה"ביניים"  ובגרסת  "הראשונה"  בגרסתם 

ליצור רשאי  משתמש  כל  ב"וויקיפדיה",  כאמור,  שבאתר(.  דעתו    הקודמות"  שיקול  לפי  חדשים  ערכים 

(Wikipedia, 2008  לגרסה שכתב היא  ראשונה"  ב"גרסה  הכוונה  ולכן  ב"גרסת    יוצרו(  הכוונה  של הערך. 

"חציון", כלומר, מבין כלל הגרסאות אשר התבצעו מרגע היווצרותו של הערך ועד    הביניים" היא לגרסת ה

לבדוק האם    יתה ת מהן. בחלק זה המטרה הילאחר מחצי  ההגרסה שנמצא   –לתאריך בו התבצע הקידוד  

 .  שלו גרסת הבינייםבגרסתו הראשונה ו בהערך בגרסתו הנוכחית כתוב מנקודת מבט ניטרלית יותר מאשר 

בשלה זה התבצע ניתוח של אותם ערכים אנציקלופדיים ב"וויקיפדיה"    .השוואת מקורותחלק ג':  

. 4CD, הזמינה בתשלום על גבי  2002מהדורה משנת  " בשפה האנגלית בלבד,  Britanicaובאנציקלופדיית "

המטרה   אין  הניטרליות;  סוגיית  מבחינת  תוכן  הבדלי  לזהות  הייתה  דיוק  הייתה  המטרה  לגבי  להסיק 

מבחינת מידת  או לגבי משלב לשוני     Nature"  (2005Giles, )"ואמינות הנתונים כפי שנעשה במחקר של  

   .(Emige & Herring, 2006 ;Elia, 2006)ים אחרים כפי שנעשה במחקר תפורמאליו

ועלות     זמן  לשיקולי  בחשבון  מעבר  ששנלקחו  מכיוון  וגם  ,  איכותניות  מתודות  המשלב  במחקר  מדובר 

של   שונים  חלקים  שלושה  בתוכו  וכולל  הכמותיות  ערכים  חלטתיניתוח,  חמישה  בשלושת  .  )בלבד(  לדגום 

לבע  פוטנציאל  בעלי  ערכים  נותחו חמישה  תוכנםהחלקים  של  הניטרליות  מידת  , בהתאם  ייתיות מבחינת 

"וויקיפדיה" אשר נקראת: אתר  ב ארוכה  נדגמו באופן רנדומאלי מתוך רשימה  אלו  . ערכים  למטרת המחקר

"Issues ControversialList of   בה מרוכזים נושאים שנויים במחלוקת בעלי נטייה ליצור קונפליקטים ,"

העורכים   לתתי  .(Wikipedia, 2008)בין  מחולקת  זו  עניין.  -רשימה  תחומי  לפי  חמשת   נושאים  מתוך 

ה באשר  ערכים  רק  הושארו  ביותר,    רחביםהנושאים  הלשוניות  כל  קיימים  הגרסאות  הדרושות  חמש 

בכדי  אשר אינו מתאים    בסיסיידע    ברשותי  לא היהערכים בהם     .)אנגלית, עברית, ערבית, רוסית וספרדית(

איכותני,    לבצע אישים  כג ניתוח  ליון  מוכרים  אינם  מסובכיםאשר  מדעיים  מושגים  וכד',  מן    -    ,  הוסרו 

  :כדלקמן הםשנדגמו  הערכים ,  המצומצמתמתוך רשימת הערכים  הרשימה.

 
ברת השפה הערבית, גב' אפרודית שחאדה ; ולדוברת  התרגומים: דוברת השפה הרוסית, גב' עינת איטקין; דו ותתודה לבודק 3

 השפה הספרדית, גב' מיטל רואש.  
 
4 2002 Encyclopædia Britannica, Inc.-Copyright © 1994 
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  Terrorism   /  إرهاب  / Терроризм/   Terrorismo   / "טרוריזם" .1

 ( "טיקהפולינושא " תחת ה)                                               

 Holocaust The  / هولوكوست / / Холокост  Holocausto / "השואה" .2

  ( "היסטוריהנושא "תחת ה )   

 AIDS  / ايدز  /СПИД   Sida /  / "איידס" .3

  "( מדעים, ביולוגיה ובריאותנושא "תחת ה)     

  Maddona/  مادونا Мадонна /   / Madonna  / "מדונה" .4

  "(אישיםנושא ")תחת ה         

 God   / هللا /    Dios / Бог/   "אלוהים" .5

 "(דת נושא "תחת ה)

  לגבי   יםמפורט   יםהסבר  לצורך המחקר ובהם  אשר פותחו במיוחדתבצע בעזרת דפי קידוד  ה  ניתוח התוכן    

)ופן הקידוד.  א )ה(,  נספח א'במקביל לניתוח התוכן של הערך עצמו  דפי השיחה  (  נספח ב'תבצע ניתוח של 

הג דפי  ג')  הקודמות  רסאותושל  ה.  (נספח  תהליך    ייתההמטרה  אופן  לגבי  כוללת  מצב  תמונת  לקבל 

הקלעים" "מאחורי  שנעשות  ההתרחשויות  ולגבי  ערך  כל  של  שוניםבמחקר.  היווצרותו  שלדפי    ים  נמצא 

אולם,   (.Viégas et al., 2007  ;Stvilia et.al, 2005)  ב"וויקיפדיה"ומורכב  השיחה ישנו תפקיד משמעותי  

כאן  ה של  מטרה  הניטרליות  מידת  ובין  ותוכנם  היקפם  מבחינת  השיחה  דפי  בין  הקשר  מהו  לבדוק  היא 

או  הערכים. מעבר לכך, היה חשוב לבדוק בעזרת דפי הגרסאות הקודמות האם משתנים כגון מספר עורכים  

 .מידת דינאמיות קשורים למידת הניטרליות של הערכים

 השערות    2.1

  .בין מידת ניטרליותו ומידת דינאמיות  עורכיםמספר בין  חיובי רקיים קש: "השערת העל"

ו יותר;  גבוהה  תהיה  הניטרליות  מידת  כך  יותר,  גבוה  יהיה  העורכים  שמספר  שמידת בנוסף,  ככל  ככל 

 הדינאמיות תהיה גבוהה יותר כך מידת הניטרליות תהיה גבוהה יותר.

לפי  . ראשית,  גבוהה  להיות קשור למידת ניטרליות  ישנם מספר הסברים לכך שמספר עורכים גבוה צפוי     

שנית,   (.Surowiecki,  2004בחבריה )שהחכם ן חוכמת הקבוצה גדולה יותר מתיאוריית "חוכמת ההמונים" 

ידי ריבוי כותבים, נורמה אשר מקובלת ויעילה גם בעולם  -במחקרים קודמים מוסברת התועלת המושגת על

צפויה להיות אף היא  גבוהה . מידת דינאמיות (Rukema, 2005 ;Voss, 2005; Regalado, 1995)האקדמי  
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ניטרליות   וקווי    דינאמיותמכיוון שמימד הגבוהה  קשורה למידת  בנורמות, נהלים  כולל בתוכו התעדכנות 

וב  חדשים  חברתיים  רוח  בהלכי  התעדכנות  עם  יחד  האנציקלופדיה  של  נוספות    פרספקטיבותמדיניות 

(Rukema, 2005 ;Reagle, 2005; Elia, 2006)  ניטרליות למידת  קשורה  להיות  צפויה  זו  התעדכנות   .

 מרכזית זו נגזרות שלוש ההשערות הבאות: השערה גבוהה יותר. מ

H1: ביותר הגבוהה תוהניטרליבעלת מידת כ  תימצא האנגלית  שפהב "וויקיפדיה"של  הגרסה 

  בו נותח הערך "מלחמת לבנון השנייה"(  2007שילה,  השערה זו מתבססת על המחקר הקודם שביצעתי )    

ואנגלית ערבית  עברית,  מו;  בשפות  היא  בנוסף,  האנגלית  שהגרסה  עולה  מהם  אחרים,  קודמים  מחקרים 

. מעבר לכך, קיים צפי למצוא הבדלים שונים בין הגרסאות השונות  (Voss, 2005)העדכנית והפעילה ביותר  

 . ((Voss, 2005 ;Pfeil et al, 2006; Bellomi & Bonato, 2005העלולים לנבוע מהבדלי תרבות ושפה 

H2:    הנוכחית בגרסתו  הערך  של  הניטרליות  הערך  תהיה  מידת  של  הניטרליות  ממידת  יותר  גבוהה 

 בגרסת הביניים ועוד יותר משל הערך בגרסתו הראשונה 

על     כתוב  הנוכחית  בגרסתו  בגרסאותי-הערך  מהערך  יותר  ומעודכן  יותר  רבים  עורכים  הקודמות  ידי  ו 

(Rukema, 2005; Voss, 2005)   .ולכן משוער להיות כבעל מידת הניטרליות הגבוהה ביותר 

H3  :ב"וויקיפדיה"  מיד הערכים  של  הניטרליות  הניטרליותיותר  גבוהה  תהיה  ת  הערכים    ממידת  של 

 ""בריטניקה אנציקלופדיית ב

על     ונערך  יום  מידי  מתעדכן  "וויקיפדיה"  ג-אתר  מיליוני  לאנציקלופדיית  ידי  בהשוואה  זאת,  ולשים, 

ידי צוות מומחים מצומצם יחסית ובמידת התעדכנות נמוכה עקב הוצאה  -"בריטניקה" בה התוכן נכתב על

לתקופה  אחת  במועד  מהדורה  של  לכן( (Elia, 2006לאור  הערכים    , .  של  הניטרליות  שמידת  הוא  הצפי 

 ות של הערכים ב"בריטניקה". באתר "וויקיפדיה" תהיה  גבוהה יותר ממידת הניטרלי 

 משתנים   2.3   

 ( Article)  ניתוח הערכיםמשתני    2.3.1   

של       הנומינלית  ניטרליות"  המשתנההגדרתו  והאיזון  ,גוייצ ה  מידתהיא    "מידת  הצדדים,    של  ההוגנות 

הערך  קובע  והאם  שהוא  מ,  אינו  או  ממנו,  ב  רומזשתמע  כלשהו  צד  עם  הוא  )וויקיפד שהצדק  יה,  וויכוח 
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ניטרלית" מבט  לנקודת  או    (.2008,  "המדריך  הטיות  וללא  מגמתיות  בחוסר  כתוב  הערך  כמה  עד  בנוסף, 

כוללת   זה  משתנה  של  האופרציונלית  הגדרתו  פנים.  פרמטרים  מספר  וכמותיים  פרמטרים  ארבעה  משוא 

 .  תיאוריים-איכותניים

 רמטרים הבאים: הפארבעת אשר כלל את של הערכים  כמותיתחילה, התבצע ניתוח      

 

 בערך  אחוז היא  "ציטוט"    הגדרתו של;  הציטוטים  זה  עדות ספציפית  במחקר  או  מתן  בתוך המשפט 

דוגמאות לציטוטים ניתן  .  (1996)ווהל ושות',    אותו הקורא יכול למצואתוך כדי הפנייה למקור    הפסקה 

של מספר הציטוטים    לאחר ספירת מספר הציטוטים בערך, התבצע חישוב באחוזים  לראות בנספח ו'.  

 . )על מנת שיהיה ניתן להשוות את הכמות מבחינת יחס( מתוך מספר השורות בערך

 

 היא  ;  בערך  ייחוסיםה  אחוז זה  "ייחוס" במחקר  של  לגבי מקור  הגדרתו  או ספציפית  כללית  הבהרה 

ללא   מקור הפניה  המידע  לאותו  הטקסט  ושות',    בתוך  /    .(1996)ווהל  הטוענים  "ישנם  לדוגמא: 

מסביריםה "החוקרים   ,"... על  ו'(...."  ש  חולקים  בנספח  נוספות  מספר    )דוגמאות  ספירת  לאחר 

 מתוך מספר השורות בערך. ייחוסיםבערך, התבצע חישוב באחוזים של מספר ה ייחוסיםה

 ביטוי המבוסס על התרשמות הכותב ולא  ; הגדרתה של "הכללה" במחקר זה היא  אחוז ההכללות בערך

דעת קהל   או  על סקר  לטעון",  כ   מקורעל  מדעי  "מקובל  לדוגמא:  " לשהו.  ש..."לרוב",  לחשוב    " נהוג 

ו'( בערך, התבצע חישוב באחוזים של מספר    הכללותלאחר ספירת מספר ה .  )דוגמאות נוספות בנספח 

 מתוך מספר השורות בערך.  הכללותה

 מילה    זה היא    במחקר  "מילה טעונת משמעות"   הגדרתה של;  טעונות משמעות בערךההמילים    אחוז

ח רגשית  קונוטציה  ניטרליתבעלת  אינה  אשר  שלילית  או  ו'(  יובית  בנספח  לראות  ניתן  .  )דוגמאות 

במחקרים שונים התבצע תיוג מבחינת "אוריינות סמנטית" של מילים וסיווג מבחינת המשמעות שלהם  

ת  ותוכנות אלגוריתמי  בעזרתשלילית(; תיוג מעין זה התבצע    /חיובית    ת)ניטרלית אל מול סנטימנטאלי

תיוגים    .WordNet"  (Andreevskaia & Bergler, 2006 ;Turney & Littman, 2003)"למיניהן כגון  

כגון   כלים  באמצעות  אוטומטי  באופן  כן  גם  נעשו    סווגו בהם    "Classifiers"  Subjectivityאחרים 

 .Yu & Hatzivassiloglou, 2003  ;(Wiebe & Riloff, 2005כעובדות או כדעות )  ומשפטים אשר נוסח 

כמה  או משפט ישנן היא שלכל מילה אוטומטי מעבר למורכבותו המתמטית,  הבעייתיות הקיימת בתיוג 

. ספירת המילים  באופן אוטומטי  בתוך המשפט   ספציפיה  הקשרןלפי    מיליםלנתח    קשהלכן  ו משמעויות  

איכ באופן  נספרו המילים  בו  תוכן  ניתוח  בעזרת  התבצעה  הנוכחי  להבחין    ותני,במחקר  היה  ניתן  כך 

נכתב   בה  השפה  הינה  האם  בספירה    .וטעונה  רגשית שפה  לחליפין    אומסומנת    בלתישפה  הערך 
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  בעלי משמעות אשר אינה ניטרלית, למעט שמות עצם.   שמות תואר ופועלי תואר בלבדשהתבצעה נכללו  

י לחלוטין(, הניתוח התבצע  אינו יכול להיות ניטרל   אנוש-ברבכדי למנוע תלות סובייקטיביות )מקודד כ

 (. = 0.77r) קריפנדורףמדד לפי ונמצא מהימן ידי שני מקודדים נוספים -על

 

 .הללופרמטרים הבנספח ו' מוצגת טבלה ובה דוגמאות רנדומאליות מדפי קידוד שונים לארבעת אם כן,      

מעי  וייחוסים  ציטוטים  של  יותר  גבוה  היא שאחוז  בניתוח  המחקר המרכזית  ניטרליות  הנחת  מידת  על  ד 

משמעות מעיד על  -(,  בעוד שאחוז גבוה יותר של הכללות ושל מילים טעונות1996גבוהה יותר )ווהל ושות',  

  .((Andreevskaia & Bergler ,2006 ;Rogers & Ben-David, 2005מידת ניטרליות נמוכה יותר  

 

לי     הייתה  הנוכחי  לכך, מטרת המחקר  ש  אינדקסר  צו מעבר  ניטרליות  כולל  באופן  (  NPOV)ל  המתבסס 

 יחסי או משוקלל על ארבעת הפרמטרים כך ש: 

 

יותר מידת ניטרליות            ציטוטים   אחוז גבוה יותר של       )יחסית(   גבוהה 

 )יחסית(   גבוהה מידת ניטרליות             ייחוסים אחוז גבוה יותר של      

 )יחסית(   נמוכה ות  מידת ניטרלי             הכללות אחוז גבוה יותר של      

יותר       יותר מידת ניטרליות            מילים טעונות משמעות של  אחוז גבוה   )יחסית(   נמוכה 

 

התבצע החישוב    –על ארבעת הפרמטרים יחדיו    מתבססכמותי כולל של ניטרליות ה   אינדקסבכדי ליצור      

]  [5][ לציטוטים;  10הבא: אחוז הפרמטר הוכפל בציון ] ][ לה-5לייחוסים;  ו  למילים טעונות    [-10כללות; 

( אחד  סכום  שנוצר  כך  חוברו  המשוקללים  הציונים  ארבעת  חובר  -23.5דוגמא:  במשמעות.  זה  לסכום   .)

הסופי    100המספר   הניטרליות  מדד  התקבל  לבסוף  מינוס(.  )ללא  יותר  חיוביים  למספרים  להגיע  מנת  על 

חישוב זה נעשה לכל ערך )חמישה  .  NPOV  –ד ה  מוצגת דוגמא של חישוב מד  3באיור מס'  (.  76.5)בדוגמא:  

 . "בריטניקה"כל ערך(, ולערכים בשל (, לעשר הגרסאות )ראשונה וביניים "וויקיפדיה" ערכים בחמש שפות ב

 
 NPOV-: דוגמא לחישוב מדד ה3איור מס' 

 

  

Calculated Grade 

(Am* %) Score: 

In 

% 

No. Lines / 

Words Amount  

  8 10 0.8 354 lines 3 Qutations 

  38 5 7.6 354 lines 27 Attribiutions 

  -36.5 -5 7.3 354 lines 26 Generalizations 

  -33 -10 3.3 4134 words 137 Charged Words 



 37 

NPOV : 

76.5 +100 Total:  -23.5  

 

מוד על הבדלים  על מנת לע  תיאורי-באופן איכותני הכמותי, נבדקו מספר פרמטרים נוספים    למדדבנוסף      

 : אלו פרמטריםהקשר בין המדד הכמותי ובין   ללמוד עלובכדי  מבחינת ניטרליות

 במידה וקיימת   , זאת,; הכותרת עצמה של המונח יכולה להעיד על מידת המגמתיות שלוכותרת הערך  

האם ישנה כותרת    לבדוקהיה  (. לכן, חשוב  (Rogers & Ben-David, 2005כותרת שונה לאותו המונח  

 .  "בריטניקה"בכל חמשת השפות ומהי הכותרת ב הערךהה לאותו  ז

   מלציםערכים "מוכאמור,  (;   )בוויקיפדיה בלבד"  מלץ"מומסומן כהאם הערך"   (Featured Articles) 

על  נמצאו  אשר  ערכים  קווי  -אלו  את  ביותר  וכמייצגים  ביותר  כמוצלחים  "וויקיפדיה"  קהילת  ידי 

של  מדיניותה;   מוStvilia et al.  (2005במחקר  ערכים  בין  ההבדל  נבדק  שאינם.    מלצים(  אלה  ובין 

 . NPOV  –ה  ידת ובין מ  "מלץמו"קשר בין היותו של ערך האם קיים לבדוק    יתההי כאן המטרה 

 וכותרתן והנושא המרכזי בכל אחת מהן  מספר;  מספר התמונות  זה משקף באופן    ;התמונות  פרמטר 

ויכול  -ויזואלי את הלך קיימת מגמתיות או חוסר איזון  להעידרוח כתיבת הערך  בנוסף, חשוב    .האם 

 בשפה זו או אחרת.  (פוגעות, רגישות או בלתי הולמותקשות לצפייה )תמונות  האם ישנןלבדוק  היה 

 הפניות,  ביבליוגרפיה,  קישורים חיצוניים,  רשימות נלוות כגון  ל  אהכוונה הימקורות חיצוניים;    מספר

מתבסס בין השאר  הכמותי  מכיוון שמדד הניטרליות  .  ימיים למיניהםקישורים פנ  למעט,  הערות וכד'

המקורות    מספרימצא קשר חיובי בין  לה )הפניות למקורות חיצוניים(, צפוי  בערך  ציטוטים  ה  אחוזעל  

 .  NPOV  –ה  ידתהחיצוניים ובין מ 

   ;נכללו  לא  כאשר    ,סוף הערךלהחל מן הכותרת ועד  נמדד לפי מספר המילים והשורות  אורכו של הערך

  וכד'.   , קישורים, הערות, הפניות"קריאה נוספת "לכגון  נלוות  רשימות  ו  בספירה טבלאות מידע למיניהן

כלי ספירת המילים של תוכנת   . המטרה Microsoft Wordהספירה התבצעה באופן אוטומטי בעזרת 

 שלו.  NPOV –ה קשר בין אורך הערך ובין מידת  ה  מהולבדוק    יתההי כאן 

  דפי השיחה     : ניתוח ( ב"וויקיפדיה" בלבד)  התבצעו שני ניתוחים נוספים  ,יתוח הערכים עצמםלנ  מעבר    

 של  דפי הגרסאות הקודמות    וניתוח  ;של הערך בהם ניתן לראות באופן גלוי את הדיונים בקרב המשתתפים

כל   הערך בגלוי את  ניתן לראות  נעשו מתחילת היוצרות הערך.  השינוי  בהם  מוצג    4  פרבאיור מס ים אשר 

ב "מדונה"  הערך  של  הראשי  הקישור  " וויקיפדיה" הדף  את  להמחיש  מנת  על  העברית,  דפי    ים בשפה  אל 

ב"בריטניקה" מכיוון שמידת  ללו  אין אפשרות לבצע את הניתוחים ההשיחה ואל דפי הגרסאות הקודמות.  
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גבי מספרם המדויק  השקיפות בה נמוכה יותר, כלומר, אין מידע ספציפי ומפורט לגבי מידת התעדכנות או ל

 של העורכים שהשתתפו בעריכתו של כל ערך וערך )מדובר במספר עורכים כולל ובמהדורה ספציפית(. 

 ערך "מדונה" בוויקיפדיה העברית של ההראשי דף ה :4איור מס' 

 

 ( Discussion)  דפי השיחהניתוח  משתני   2.3.2   

     ( שיחה"  "דף  מוצמד  ערך  לכל  "וויקיפדיה"  כרצונו    (Discussionבאתר  לדון  רשאי  משתתף  כל  בו 

תקופה  ל  אחת(.  Wikipedia, 2008בשינויים הדרושים לערך לפי קווי מדיניות בסיסיים של נימוס וכבוד )

של דפי השיחה מועבר לארכיונים בהם נשמר תוכן השיחה במלואו וזמין  ה"וותיק" יותר  מסוימת התוכן  

הגולשים הרחב הי  .(Wikipedia, 2008)  לקהל  דפי השיחה  של  הניתוח  לזהות תהליכים אשר    יתהמטרת 

לגבי שינויים    הםדיוני  ועל ללמוד על קהילת הגולשים    ;מתרחשים "מאחורי הקלעים" באתר "וויקיפדיה"

, לבדוק את מידת הדינאמיות של דפי השיחה ולזהות  השיחה המרכזיים  נושאי   םלהבין מההדרושים לערך,  

ניתוח זה  .  ובין הערכים השונים  הערכים בין השפות השונות אשר נבדקו  הבדלים שונים בדפי השיחה של

 נעשה כאמור בעזרת דף קידוד אשר מצורף בנספח ב'.  

 המשתנים הבאים: תיאורי באופן  בדקונשל הניתוח  בחלק זה     

 אורך דפי  מספר המילים של דפי השיחה כולל הארכיונים.  משתנה זה נמדד לפי  ;  אורך דפי השיחה

ארוכים יותר  יהיו  שככל שדפי השיחה    כך  של הערך   תמידת הניטרליול   להיות קשור   צפוי  השיחה 

יותר גבוהה  ניטרליות  מידת  בעל  יהיה  הערך  זאת,כך  פתרון    מכיוון  ,  מאפשרים  השיחה  שדפי 

 . (Stvilia et al., 2005) הערך  ן סוגיות שנויות במחלוקת אשר קשורות אלו ביל ו קונפליקטים

 הכוונה ב"קיימו דיון"  בדפי השיחה  קיימו דיון אשר  משתתפים  ה  מהו מספר  ";משתתפים  מספר .

ניהול  ב  ובין אם מדובר  (עם / ללא תשובה)בצורת שאלה או הערה    בהשתתפותבין אם מדובר    היא

הד באופן  נוספיםשיחה  משתתפים  עם  משתמש די  שם  לפי  המשתתפים  מספר  את  לזהות  ניתן   .

מס'   לפי  או  מחשב  IPמזוהה  זהמש  .של  קשור  צפוי  תנה  הוא  אף  הניטרליו ל  להיות  של    תמידת 
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שככל    ,הערך אנשים  כך  בדיון  השיותר  יותרשתתפו  גבוהה  ניטרליות  מידת  בעל  יהיה  הערך  ,  כך 

 .(POV'S: Points Of Viewמכיוון שנוספו נקודות מבט נוספות ) זאת,

  ;"משתנה זה  אם בכלל. , ומעודכניםעד כמה דפי השיחה פעילים  "מידת דינאמיות של דפי השיחה

. למספר הימים  בדף השיחה הראשי של הערך  חושב לפי מספר הימים אשר קדמו לטקסט האחרון

המספר   ה  100חובר  את  להפוך  מנת  בדפי    מספריםעל  האחרון  הטקסט  אם  לדוגמא:  לחיוביים. 

הקידוד   תאריך  לפני  ימים  חמישה  נכתב  תהיה    –השיחה  הדינאמיות  + )  95מידת  חמש     מינוס 

של הערך, כך שככל שדפי השיחה    תמשתנה זה צפוי להיות אף הוא קשור למידת הניטרליו  (.  100

יותר דינאמיים )מעודכנים( כך הערך יהיה בעל מידת ניטרליות גבוהה יותר, זאת, מכיוון שמימד  

 .Reagle, 2005))הניטרליות כולל בתוכו את מימד ההתעדכנות 

 "המזוהים  אחוז כלל   המשתתפים  ה ;  " המשתתפים  מתוך  שם    גולשיםמספר  לפי  מזוהים  אשר 

משתנה זה יכול לרמוז על מידת הקהילתיות בקרב  משתמש מתוך כלל המשתתפים בדפי השיחה.  

 לא בהכרח.   ם כיא  (Stvilia et al., 2005) המשתתפים

 "בניטרליות עוסק  המרכזי  נושאם  אשר  השיחה  בדפי  הנושאים  מחולקים  ";  אחוז  השיחה  דפי 

הכול"נושאי כלומר,  להערה/ם",  השיחה  משתתפי  שנותנים  שלהםתרות  נושאי    .שאלה  ניתוח 

כן לאתר  באופן איכותני על מנת לזהות    התבצעהשיחה   וכמו  נושא השיחה המרכזי  מגמות,  מהו 

לאחר זיהוי נושא השיחה,  .  (Stvilia et al., 2005)  , סוגיות ובעיות אשר נוגעות לערך עצמולמותדי

הנושאי אחוז  ניטרליות חושב  הוא  המרכזי  נושאם  אשר  קיימים  ם  אשר  הנושאים  כלל    . מתוך 

 של הערך.  NPOV –ה לבדוק האם ישנו קשר בין משתנה זה ובין מידת   יתההמטרה הי

 ( History)הקודמות הגרסאות ניתוח משתני   2.3.3

לצפות באופן גלוי  בהם ניתן    (History)  לכל ערך ב"וויקיפדיה" ישנו קישור אל דפי הגרסאות הקודמות    

ב הנוכחיושקוף  הקידוד  לתאריך  ועד  הערך  היוצרות  מתחילת  נעשו  אשר  השינויים  מס  כלל   . (4  פר)איור 

של   הניתוח  הקודמות מטרת  ל  הגרסאות  על היא  הק  למוד  "מאחורי  מתרחשים  אשר  לעים",  תהליכים 

מיהם   אשר  להבחין  הערךהגולשים  בעריכת  אנונימיים  משתתפים  או  כפי )מזוהים  באיור    ,  לראות  שניתן 

יום(5  פרמס מידי  מתבצעים  שינויים  כמה  של    מהי,  ,  הדינאמיות  לזהות    הערךמידת  כן  הבדלים  וכמו 

הקודמות נבדקו  בגרסאות  אשר  השונות  השפות  בין  הערכים  השונים  של  הערכים  נעשה  .  ובין  זה  ניתוח 

 כאמור בעזרת דף קידוד אשר מצורף בנספח ג'.  

 העברית"וויקיפדיה" ות הקודמות של הערך "מדונה" ב: דפי הגרסא5איור מס' 
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 המשתנים הבאים: תיאוריבאופן    בדקובחלק זה של הניתוח נ

   ;"דינאמיות מודד  "מידת  זה  ההתעדכנות  משתנה  מידת  הערךוהאקטואליות  את  משתנה  ה.  של 

להשערת העל  בהתאם  תאריך הקידוד.  השינויים אשר בוצעו בחודש אשר קדם למספר  חושב לפי  

המחקר, ל   של  קשור  להיות  צפוי  זה  הערך  NPOV  –ה  מידת  משתנה  שככל    של  כך  חיובי  בקשר 

 שמידת הדינאמיות גבוהה יותר כך מידת הניטרליות של הערך גבוהה יותר. 

 "מהו    "; עורכים  מספר מודד  זה  מרגע  מספר  משתנה  בערך  כלשהו  שינוי  ביצעו  אשר  הגולשים 

. ניתן לזהות את מספר העורכים לפי שם משתמש מזוהה  הנוכחי  ודהיווצרותו ועד לתאריך הקיד

ידי מספר מצומצם -של מחשב. ישנם הטוענים כי הערכים בוויקיפדיה נכתבים על   IPאו לפי מס'  

משתנה זה יכול  ;  Smaller Core of Administrators( "Slate, 22.2.08)ביותר של גולשים, מעין "

בווי הערכים  האם  השאר  בין  עלללמד  נכתבים  של -קיפדיה  רב  מספר  או  מצומצם  מספר  ידי 

בין   חיובי  קשר  להימצא  צפוי  המחקר,  של  העל  להשערת  בהתאם  לכך,  מעבר    מספר גולשים. 

 . של הערך NPOV –ה מידת העורכים ובין 

 לפי    . המשתנה חושב וההתעדכנות של הערךאת מידת הפעילות  משתנה זה מודד  ;  "שינויים  מספר

 .  היווצרות הערך ועד לתאריך הקידוד הנוכחי רגעהחל מ  בוצעור השינויים אשמספר 

 "אשר מזוהים לפי שם משתמש    עורכיםמספר ה;  "עורכיםמתוך כלל ה  המזוהים  עורכיםה  אחוז

כלל   שינוייםמתוך  ביצעו  אשר  לרמוז.  העורכים  יכול  זה  בהכרח,  משתנה  לא  כי  אם  מידת  ,  על 

ה בקרב  שיש  הקהילתיות  ככל  כלומר,  מרגישים  עורכים,  הם  כי  ייתכן  מזוהים,  עורכים  יותר 

   שייכים יותר לקהילת "וויקיפדיה".  

 דפי הגרסאות הקודמות

 עורך מזוהה

 אנונימי עורך 
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לנתח באופן איכותני ולמדוד באופן כמותי את    אהמתודולוגי, מטרת המחקר הנוכחי הי   פרקלסיכום ה     

( הניטרליות  "איידס",  של    (NPOVמידת  "השואה",  "טרוריזם",  במחלוקת:  שנויים  ערכים  חמישה 

"וויקיפדיה"    -ו "מדונה",   באתר  בוצע  והגרסאות הקודמות  דפי השיחה  של הערכים,  הניתוח  "אלוהים". 

בלבד ובחמש גרסאות לשוניות שונות: עברית, אנגלית, ערבית, ספרדית ורוסית. בנוסף, התבצע ניתוח של  

ונה  אותם הערכים באנציקלופדיית "בריטניקה" בשפה האנגלית. ולבסוף, התבצע ניתוח של הגרסה הראש

 (.  בנספח ד'הניתוחים מוצג  גרפי של כללבשפה העברית בלבד )סיכום  "וויקיפדיה"ושל גרסת הביניים ב 

אין המטרה כאן לערוך מדגם מייצג   ,למרות שהניתוח כולל בתוכו משתנים כמותייםחשוב להדגיש כי      

בל תמונת מצב כוללת  של כל הערכים בכל האנציקלופדיה, אלא: לפתח מדד לבדיקת ניטרליות בכלל ולק 

 באתר "וויקיפדיה" בפרט.    NPOV -על מידת ה

 ממצאים .  3

 ( Article) ניתוח הערכים   ממצאי   3.1  

על מנת לעמוד על  (  NPOV)  הכמותילמדד הניטרליות  ראשית, אתאר את הממצאים המרכזיים הנוגעים      

מידת    הסטטיסטייםההבדלים   הג  ניטרליות ה מבחינת  השפות,  הערכים,  הכרונולוגיות  בין  רסאות 

על מנת    תיאורי-איכותניהממצאי הניתוח    אמשיך עם  ,לאחר מכן.  בהתאם להשערות המחקר  והמקורות

 .  והקשר שלהם למדד הניטרליות הכמותי מבחינת ניטרליותשונים נוספים הבדלים   זהותל

 ( NPOV) מדד הניטרליות הכמותי ממצאי  3.1.1

הת     הכמותי  הניטרליות  מדד  פרמטרים:  כאמור,  ארבעה  על  אחוז  ייחוסים,  אחוז  ציטוטים,  אחוז  בסס 

של כל    NPOV  -כולל אשר מייצג את מידת ה  אינדקסאשר חושבו ל,  משמעות  מילים טעונותאחוז  הכללות ו

 ערך. להלן הממצאים העיקריים בהתאם להשערות המחקר:

H1: ביותר הגבוהה תוהניטרליכבעלת מידת   תימצא האנגלית  שפהב "וויקיפדיה"של  הגרסה 

קיים הבדל מובהק מבחינת מידת ניטרליות הערכים בין חמש השפות  כי  נמצא    Kruskal-Wallisבמבחן      

(p<0.05  הגרסה של הערך ב"וויקיפדיה" בשפה האנגלית .) בעלת מידת הניטרליות הגבוהה ביותר  כ  נמצאה

(M=289.2( הרוסית  הגרסה  אחריה   ,)M=123.5( הספרדית  אחריה   ,)M=106.3( הערבית   ,)M=106.1  )

   .אוששה   H1השערה  . 6  פרכפי שניתן לראות באיור מסזאת, , (M=87.6ולבסוף הגרסה בשפה העברית )
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 *בלבד  "וויקיפדיהאתר "ב, לפי שפה,  NPOV -ה  ממוצע מידת: 6איור מס' 

87.6
106.1106.3

123.5

289.2

HebrewArabicSpanishRussianEnglish

p<0.05 * 

  מובהק   הבדל   לא נמצא  Kruskal-Wallisמבחן  בדגמו,  של חמשת הערכים שנניטרליות  המידת  מבחינת      

הערכים חמשת  כי  (p>0.05)  בין  אם  ש,  לציין  "שואה"  יש  מידת הערך  כבעל  הגבוה   נמצא    ה הניטרליות 

( "אלוהים"  M=137.9ביותר  שהערך  בעוד  מידת(,  כבעל  הנמו  נמצא  )  כההניטרליות    (. M=86.1ביותר 

 . "בריטניקה"וב  נדגמו בחמש השפותאשר משת הערכים של ח NPOV -ערכי מידת המוצגים בנספח ז' 

H2:    הערך של  הניטרליות  ממידת  יותר  גבוהה  תהיה  הנוכחית  בגרסתו  הערך  של  הניטרליות  מידת 
 בגרסת הביניים ועוד יותר משל הערך בגרסתו הראשונה 

ם בין שלוש  הערכישל  ניטרליות  ממוצע מידת ההבדל מובהק מבחינת    לא נמצא  Kruskal-Wallisבמבחן      

)העדכנית ביותר נכון לתאריך  אם כי הגרסה הנוכחית    ,בלבד(  בוויקיפדיה העברית)הגרסאות הכרונולוגיות  

)כ  נמצאההקידוד(   ביותר  הגבוהה  הניטרליות  מידת  )M=87.6)בעלת  הביניים  גרסת  אחריה   ,M=56.9  )

 ( הגרסה הראשונה  מס(M=39.2ולבסוף  באיור  לראות  שניתן  כפי  לא    אך אוששה    H2ה  השער .  7  פר, 

 . (p>0.05)  באופן מובהק 

 * העברית בלבד "וויקיפדיה"ב ,לפי גרסאות כרונולוגיות ,VNPO -מידת ה  ממוצע: 7איור מס' 

NPOV 
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56.9

87.6

39.2

CurrentMiddleFirst

     *p>0.05 

  מגמות שונות אשר תואמות לממצא  והו ז ובמהלך הניתוח   נותחו גם באופן איכותני  הללוגרסאות  שלוש ה    

הערך "אלוהים"    גרסת הביניים שלובין    הנוכחית  הגרסההשוואה בין    מוצגת  ,'חבנספח  למשל,  כמותי.  ה

דת  התייחסות ל"אלוהים" ב  הניתנ של הערך  בגרסת הביניים  . ניתן לראות כי  בשפה העברית  "וויקיפדיה"ב

ש הדתות )יהדות,  התייחסות שווה לשלו  ה ניתנשל הערך  בגרסה הנוכחית )העדכנית(  בעוד  ,  בלבד  יהדותה

  עם חלוף הזמן   של הערך  הניטרליותמידת  מגמת עלייה משמעותית בנצרות ואסלאם(, דבר אשר מעיד על  

 מבחינת האיזון, ההוגנות ויכולת הנטרול של הטיות למיניהן. 

H3  :גבוהה  מיד תהיה  ב"וויקיפדיה"  הערכים  של  הניטרליות  הניטרליותיותר  ת  הערכים    ממידת  של 
 ""בריטניקה  אנציקלופדייתב

  CD)גרסת    "בריטניקה"אנציקלופדיית  של ניטרליות הערכים נמצא הבדל מובהק בין    Wilcoxonבמבחן      

"וויקיפדיה"    ( 2002משנת   האנגלית)ובין  הערכים  (p<0.05)  ( בשפה  של  הניטרליות  מידת  כלומר,   .

)   " וויקיפדיה"ב יותר  M=289.2האנגלית  גבוהה  מובהק  (  הניטרליובאופן  הערכים  ממידת  של  ת 

 אוששה.   H3השערה   .8  פר, כפי שניתן לראות באיור מס (M=49.5ב"בריטניקה" )

מול    (CD)גרסת    : אנציקלופדיית "בריטניקה"מידע  לפי מקורות  ,NPOV  -הממוצע מידת  :  8איור מס'  
 האנגלית* "וויקיפדיה" 

NPOV 
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49.5

289.2

Britanica CD EditionEnglish Wikipedia

p<0.05 * 

     

זו     כי  יש  בנקודה  )  לציין  "אלוהים"  נמצא  (Godהערך  ה"  בריטניקה "באנציקלופדיית    לא    CD-בגרסת 

התקבל    החיפוש,תוצאות  בראש דף    , "בריטניקה"ב   "אלוהים"  ערךחיפוש ה במהלך    מעבר לכך,.  2002משנת  

ר יכול להעיד על מגמתיות כלשהי הנובעת מקטגוריזציה  דבה  .)כפי שניתן לראות בנספח ו'(  Jesus"הערך "

האוטומטית   גרסת  מתפעלי  )או  בריטניקה  עורכי  כי  ייתכן  אחרות,  במילים  הערכים.  של  לא(  (  CD-)או 

י "אלוהים"  המילה  את  יחפשו  אשר  קוראים  כי  מעונייניםסבורים  בדת    היו  )האלוהים  ישו  על  לקרוא 

נכון  )   גרסאות לשוניות  91-קיים ב   ערך "אלוהים"ההנצרות(, זאת, בניגוד לאנציקלופדיית "וויקיפדיה", בה  

הדבר תואם לממצא  ובו ניתנים הסברים לגבי האלוהים בדתות השונות ולפי תפיסות שונות.   (  2008לשנת  

האנגלית(  "וויקיפדיה"  לפיו  הכמותי   של  )בשפה  מזו  יותר  גבוהה  ניטרליות  מידת  כבעלת  נמצאה 

 . (CD-)גרסת ה  "בריטניקה" 

 

 תיאורי-הניתוח האיכותני ממצאי  3.1.2

 הערך לכל  כותרת  הערכים  ;  נדגמו  חמשת  זהה  אשר  כותרת  המשמעות  הייתה  בגרסאות  מבחינת 

ב"בריטניקה" וגם  השונות  מן  הלשוניות  חלק  "איידס",  בערך  למשל,   מסוימים.  הבדלים  למעט   ,

היו  בנוסף,  הערכים היו כתובים בראשי התיבות של המושג וחלקם היו כתובים ללא ראשי התיבות.  

לש  בסוגריים  למושג  מיקוד  היהבהן  וניות  גרסאות  למשל,  שניתן  באנגלית:  ה .  "מדונה",  ערך 

"Madonna (Entertainer)"  )בדרנית(;   " וברוסית:    ;)זמרת(  "Madonna (cantante)בספרדית: 

Мадонна (певица)    .)משמעויות שונות היה צורך להבחין בין  בגרסאות לשוניות אלו,  כלומר,  )זמרת  

ה של מרים  י יאחד מכינו כגם משמש הזמרת אלא  רק שמה שלאינו  "מדונה " השם )  "מדונה"של המילה  

NPOV 
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ישו של  על  ה  .(אמו  מעיד  ש  יותר  גבוההניטרליות  מידת  דבר  כמובנים    מושגיםמכיוון  נלקחים  אינם 

נמצאו כבעלות מידת  )אנגלית, רוסית וספרדית(  הללו    הגרסאות הלשוניותשלוש  כי  יש לציין  .   מאליהם

 (.  5  פריחסית לשפות עברית וערבית )איור מס  ת,גם מבחינה כמותיניטרליות גבוהה 

   הערך כהאם  בלבד"  מלץ"מומסומן  "מו כאמור,  (;   )בוויקיפדיה  אשר   "מלציםערכים  ערכים  אלו 

על מדיניותה;  -נמצאו  קווי  את  ביותר  וכמייצגים  כמוצלחים  "וויקיפדיה"  הערכים  ידי  חמשת  מתוך 

בחמש   בעלי    וסומנערכים  שלושה    ,לשוניותה גרסאות  השנבדקו  "מומלץ"  כערכים  הם: ו סטאטוס 

ניתן לראות כי    ז'בנספח      ו "שואה" בשפה הערבית.  העברית"איידס" בשפה האנגלית, "איידס" בשפה  

)  "איידס "הערך   ניטרליות  מידת  מבחינת  השני  במקום  נמצא    " שואה"הערך    ;(npov=271באנגלית 

( השביעי  במקום  נמצא  שהערך  npov=177.5בערבית  בעוד  השנים   "ידסאי "(  במקום  נמצא  -בעברית 

מתוך   )  25עשר  שנדגמו  כלומר,  npov=116.5הערכים  קיים(.  ערך    רור בקשר    לא  של  היותו  בין 

הסיבה   כי  להניח  סביר  שלו.  הניטרליות  מידת  ובין  "מומלץ"  שמידת  לכך  בסטאטוס  מכך  נובעת 

סטאטו לקביעת  רבים  קריטריונים  מבין  אחד  רק  מהווה    (Stvilia et al., 2005)מומלץ    ס ניטרליות 

ייתכן   ישנו  ולכן  אינו  כי  אך  מומלץ  בסטאטוס  נמצא  אשר  בשפה  יחסית    ניטרלי ערך  "איידס"  )כגון 

גבוהה  ייתכן  ולהיפך,    ,העברית( ניטרליות  מידת  בעל  )כגון  יחסית  ערך  מומלץ  בסטאטוס  אינו  אשר 

 (.  npov=517הערך "מדונה" בשפה האנגלית, 

 ו צורפו לערינה מספריתמבח;  התמונות  מספרתיאור  "וויקיפדיה"    כים, ממוצע התמונות אשר  באתר 

(M=5( "בריטניקה"  באנציקלופדיית  מהממוצע  יותר  גבוה  היה   )(M=2.  התמ לכך,  נות  ומעבר 

לצפייה   חופשיות  הן  אך  יוצרים  בזכויות  מוגנות  אמנם  של  ו ב"וויקיפדיה"  היותה  מעצם  לשימוש 

אמנ חופשית.  אנציקלופדיה  לצפייה  "וויקיפדיה"  ניתנות  התמונות  "בריטניקה"  באנציקלופדיית  ם, 

 בזמן הקריאה )אשר מותנית בתשלום( אולם אינן זמינות לאחר מכן.  

התמונות או מן הכותרות שלהן על מידת הניטרליות    מספרקשה היה ללמוד מניטרליות,  המבחינת מידת      

לרמוז על מידת ניטרליות כזו או    יםיכול אשר    יםאיכותני   הבדלים   כמהניתן היה לזהות    אולם   , של הערך

הערבית. התמונה היחידה אשר צורפה    בשפה  היא בערך "אלוהים" ב"וויקיפדיה"אחרת. דוגמא אחת לכך  

אלוהים  זה  לערך   את  מייצגות  אשר  שונות  תמונות  הוצגו  אחרות  שבשפות  בעוד  האסלאם,  סמל  היא 

שונות,   מס זאת,  מבחינות  באיור  לראות  שניתן  הגרסה  .  9  פרכפי  לפיו  הכמותי  לממצא  תואם  זה  ממצא 

יחסית לשאר הגרסאות הלשוניות אשר    נמצאה כבעלת מידת ניטרליות נמוכה יותר  "וויקיפדיה "הערבית ב 

 .  (5 פרכפי שניתן לראות באיור מס ) נבדקו

 *באתר "וויקיפדיה" שונותהלשוניות הלערך "אלוהים" בגרסאות  תמונות אשר צורפו : 9איור מס' 
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( * Wikipedia, 2008 ©) 

"שואה"     בערך  היא  לתמונות  קשורה  אשר  נוספת  השונות  "וויקיפדיה"ב   דוגמא  זה  .  בשפות  בערך 

הוחלט אחוזלבדוק    ספציפית  כתמונות  ה  את  הקידוד  בתהליך  דורגו  לצפייה"אשר  כלל    5" קשות  מתוך 

אין בכוונתי  רגיש במיוחד יחסית לשאר הערכים.  ערך  מכיוון שמדובר בזאת,    ,אשר צורפו לערך  התמונות

למקור מידע    בדיוק בגלל שהן קשות לצפייה ובלתי הולמות"  קשות לצפייהלהביא כאן דוגמאות לתמונות "

ו ישראלית.  -על  מתבצעתאשר  זו  לעבודה  בפרט  בכלל  חוקרת  מס ידי  אחוז    10  פרבאיור  את  לראות  ניתן 

ב  התמונות  כלל  מתוך  לצפייה"  כ"קשות  דורגו  אשר  השונות  בגר  "וויקיפדיה "התמונות  הלשוניות  סאות 

ה  ביותר  הגבוה  התמונות  אחוז  כי  לראות  ניתן  נבדקו.  )   יה אשר  הערבית  אחרי 66%בגרסה  גרסה  ב  ו(, 

( ממצא זה  (.  0%( ולבסוף הגרסה הרוסית )9%(, הגרסה העברית )25%(, הגרסה הספרדית )27%האנגלית 

כבעלת   נמצאה  ב"וויקיפדיה"  הגרסה הערבית  לפיו  יותר  תואם לממצא הכמותי  נמוכה  הניטרליות  מידת 

 (.  5 פר)כפי שניתן לראות באיור מסיחסית לשאר הגרסאות הלשוניות אשר נבדקו 

מס'   הלשוניות  10איור  הגרסאות  בחמש  "שואה"  בערך  לצפייה"  כ"קשות  דורגו  אשר  התמונות  אחוז   :
 ב"וויקיפדיה" 

0%

9%

25%27%

66%

                           

 

לר     ניתן  נוספת  מעניינת  "וויקיפדיה"דוגמא  באתר  "טרוריזם"  בערך  זה    .אות  אנגלית  לערך  בשפות 

של אסון  בין השאר  צורפה    וערבית אירע  בארה"ב  התאומים  מגדלי  התמונה    . 2001בספטמבר    11-באשר 

 
תמונות קשות לצפייה = תמונות פוגעות או מזעזעות )כגון חלקי גופות, רצח לאור מצלמה וכד'(. הקידוד נעשה בערך זה בלבד והתמונות  5

 (.  r=0.8ידי שני מקודדים. הקידוד נמצא מהימן על מדד קריפנדורף )-גו לפי מידת הקושי שלהן עלדור
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זה   ולאסון  בכלל  לטרור  בינלאומי  סמל  להיות  המערבי  שהתנגשות  הפך  העולם  ובין  האסלאם  עולם  בין 

לב   יןמעני .  ((Rizvi, 2003  בפרט והאנגלית השל  שהתמונה  לשים  הערבית  בשפה  לגרסאות  צורפה    אסון 

   . הלשוניות לשאר הגרסאותצורפה ולא   )בהתאם למיתוס התמונה והאסון(  בלבד

קשר חיובי חלש בין כמות התמונות ובין מדד הניטרליות  נמצא     Pearsonמעבר להבדלים אלו, במבחן    

 (.r = 0.4הכמותי של הערכים )

 חיצוניים  מספר כי כאמור,  ;  מקורות  קשר  י  שוער  ובין    מספרבין  חיובי  ימצא  החיצוניים  המקורות 

ה הערך   NPOV-מידת  במבחן    ;של  בין    Pearsonאכן,  חזק  חיובי  קשר  המקורות    מספר נמצא 

 (. r = 0.9) ושל NPOV-ידת הובין מ  אשר צורפו לערך  החיצוניים

   ;הערך של  שלבין  קשר    נמצאלא    Pearsonבמבחן  אורכו  שלו   אורכו  הניטרליות  מידת  ובין           הערך 

(r =0.0  ,מעבר לכך .)  במבחןWilcoxon    אורך הערכים בין "בריטניקה" מבחינת    הבדל מובהק  נמצאלא  

האנגלית בשפה  "וויקיפדיה"  אורך    נמצאלא    Kruskal-Wallisבמבחן  ;  ובין  מבחינת  מובהק  הבדל 

ה חמש  בין  הלשוניותהערכים  מובהק    וכמו   גרסאות  הבדל  נמצא  לא  שנבדקו  כן  הערכים  חמשת  בין 

(p>0.05  .)  היה אורך  מבחינת  נמצא  אשר  היחיד  המובהק  הכרונולוגיות  ההבדל  הגרסאות  שלוש  בין 

העברית בשפה  הנוכחית    ,(p<0.05)  ב"וויקיפדיה"  שהגרסה  נמצאהכך  הערכים  ביותר כ  של    ארוכה 

((M=3916( אחריה גרסת הביניים ,M=1593ולבסוף )  ( הגרסה הראשונהM=494  .) 

 

 

 ( Discussion)ניתוח דפי השיחה   ממצאי   3.2   

הי     השיחה  דפי  של  הניתוח  באתר    יתהמטרת  הקלעים"  "מאחורי  מתרחשים  אשר  תהליכים  לזהות 

הגולשים    , "וויקיפדיה" קהילת  על  לערך,    הםדיוני  ועלללמוד  הדרושים  שינויים  מהם  לגבי    נושאי להבין 

, לבדוק את מידת הדינאמיות של דפי השיחה ולזהות הבדלים שונים בדפי השיחה של  םהשיחה המרכזיי

אתאר את הממצאים המרכזיים    בחלק זה  .ובין הערכים השונים  הערכים בין השפות השונות אשר נבדקו

  NPOV-ובין מידת ה  כל משתנהבין    נמצאהקשר ש  תוך כדי תיאור  הנוגעים לחמשת המשתנים אשר נבדקו

 ם.  של הערכי
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 במבחן  ;  אורך דפי השיחהKruskal-Wallis    אורך בין חמש השפות מבחינת  נמצא הבדל מובהק 

(, אחריהם דפי  M=172707, כך שדפי השיחה באנגלית הם הארוכים ביותר )(p<0.05)  דפי השיחה

( בספרדית  )M=14348השיחה  עברית   ,)M=7768( רוסית   ,)M=4601( ערבית  ולבסוף   )M=229 )  ,

הבדל מובהק בין חמשת הערכים    לא נמצאיש לציין כי  ;  11  פרן לראות באיור מסזאת, כפי שנית

 (.p>0.05מבחינת אורך דפי השיחה )

 'וויקיפדיה"אתר ב  לפי גרסה לשונית, ,ממוצע אורך דפי השיחה: 11 איור מס"* 

 

229.446017767.814348.2

172706.8

ArabicRussianHebrewSpanishEnglish

 p<0.05 * 

של הערך כך    תאורך דפי השיחה ובין מידת הניטרליו  ההשערה הייתה כי צפוי להיות קשר חיובי בין    

ואכן,   יותר;  גבוהה  ניטרליות  מידת  בעל  יהיה  הערך  כך  יותר  ארוכים  הערך  של  השיחה  שדפי  שככל 

  של הערך    NPOV-המובהק בין אורך דפי השיחה ובין מידת  בינוני  מתאם חיובי    נמצא  Pearsonבמבחן  

(r=0.5, p<0.05 .) 

 "בחן  במ  ";משתתפים  מספרKruskal-Wallis    מבחינת השפות  חמש  בין  מובהק  הבדל  נמצא 

בדפי השיחהמספר   ש(p<0.05)  המשתתפים  כך  ה  מספר,  בגרסה האנגלית    הגבוה   ואהמשתתפים 

( אחריה  M=592.4ביותר  ה (,  )הגרסה  )ה(,  M=58ספרדית  )ה(,  M=30עברית  ( M=22.2רוסית 

הבדל    לא נמצאיש לציין כי    ;12  פרור מסזאת, כפי שניתן לראות באי  ,(M=1.8ערבית )הולבסוף  

 (.p>0.05המשתתפים ) מספרמובהק בין חמשת הערכים מבחינת  

 * "וויקיפדיה"אתר ב   לפי גרסה לשונית,  ,דפי השיחהב משתתפיםהמספר  ממוצע  :21 איור מס'

disccusion length 
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1.822.23058

592.4

ArabicRussianHebrewSpanishEnglish

 p<0.05 * 

בין       חיובי  קשר  להיות  צפוי  כי  הייתה  בדפי  ה מספר  ההשערה  מידת  ובין  השיחה  משתתפים 

שיותר    תהניטרליו  שככל  כך  הערך,  ניטרליות    גולשיםשל  מידת  בעל  יהיה  הערך  כך  בדיון  השתתפו 

ואכן,  יותר;  חיובי    נמצא  Pearsonבמבחן    גבוהה  מספר  בינוני  מתאם  בין  בדפי    משתתפיםהמובהק 

 . (r=0.5, p<0.05)של הערך    NPOV-הובין מידת   השיחה

 במבחן ת דינאמיות של דפי השיחה"; "מידKruskal-Wallis   נמצא הבדל מובהק בין חמש השפות

( השיחה  דפי  של  הדינאמיות  מידת  הדינאמיים  p<0.05מבחינת  הם  באנגלית  השיחה  שדפי  כך   ,)

( )M=92.6ביותר  ספרדית  אחריהם   ,)M=71.6( רוסית   ,)M=34.6( עברית   ,)M=33.6  ולבסוף  )

מובהק  הבדל    נמצאלא  יש לציין כי  ;  13  פר, כפי שניתן לראות באיור מסזאת  ;(M= -10.8ערבית )

 . (p>0.05) מבחינת מידת דינאמיות הערכיםבין 

 

 

 "וויקיפדיה" *אתר ב דפי השיחה, לפי גרסה לשונית,  מידת הדינאמיות שלממוצע : 31 איור מס'

 

 

33.634.6

71.6

92.6

-10.8

ArabicHebrewRussianSpanishEnglish

 p<0.05 * 

participants 

discussion dynamysm 
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  תמידת הניטרליוובין  דפי השיחה  מידת הדינאמיות של  צפוי להיות קשר חיובי בין  ההשערה הייתה כי          

)מעודכנים(של הערך, כך שככל   ניטרליות גבוהה    שדפי השיחה יותר דינאמיים  יהיה בעל מידת  כך הערך 

ואכן,  ובין    של דפי השיחהמידת דינאמיות  מובהק בין  בינוני  נמצא מתאם חיובי    Pearsonבמבחן    יותר; 

 (. r=0.5, p<0.05של הערך )  NPOV-הדת מי

 "במבחן  ;  "מתוך כלל המשתתפים  המשתתפים המזוהים  אחוזKruskal-Wallis  הבדל    לא נמצא

השפות   בין  הערכים  מובהק  בין  )או  בדפי השיחה    .( p>0.05מבחינת אחוז המשתתפים המזוהים 

 של הערך.   NPOV-הלא נמצא מתאם בין משתנה זה ובין מידת   Pearsonבמבחן כמו כן, 

 "במבחן    ";אחוז הנושאים בדפי השיחה אשר נושאם המרכזי עוסק בניטרליותKruskal-Wallis 

נושאם המרכזי  או בין הערכים  הבדל מובהק בין השפות  לא נמצא   מבחינת אחוז הנושאים אשר 

לא נמצא מתאם בין משתנה זה    Pearsonבמבחן  כמו כן,    .(p>0.05בדפי השיחה הוא ניטרליות )

 של הערך.  NPOV-הבין מידת  ו

התבצע   זה,  כמותי  לניתוח  של  מעבר  איכותני  עלוהשיחה.    דפיניתוח  הניתוח    לקונפליקטים דוגמאות    מן 

ב  התפתחואשר   הדיונים  כדי  המשתתפים  תוך  ב)ין  בפירוט  לראות  שניתן  ט'(.  כפי  בערנספח  ך   כך, 

"טרוריסט"    "טרוריזם" הכינוי  סביב  התרחש  המרכזי  כזההקונפליקט  נחשב   "שואה",בערך    ;ומי 

  בשאלה   או  6המקום שיש לתת להכחשת השואה בתוך הערך )אם בכלל(סביב  המרכזיים היו    קונפליקטיםה

)כגון  שנפגעו בשואה  האם נכון לתת משקל רב יותר לאסון העם היהודי על פני אסונן של קבוצות אחרות  

  "נאצי"   המילה    כגוןטעונות  מילים  ניסוחן של  על  בנוסף, התרחשו וויכוחים    צוענים, הומוסקסואלים וכד'(;

 .  ומילים אחרות

מנגיף    מתאיידס נגרמחלת הלפיה  )סביב התיאוריה ה"דומיננטית"    ים קונפליקטהתרחש    "איידס"בערך      

התפלגות המחלה בקרב האוכלוסייה  אחרות, וגם סביב    תיאוריות אלטרנטיביותמקומה ביחס לו  (HIV-ה

מתפתחות(הומוסקסואלילמשל,  ) מדינות  מול  אל  המערב  מדינות  הטרוסקסואלים,  מול  בערך  ם   ;

בערך   ;תפיסתו לפי הדתות השונותאופן קיומו של אלוהים ועצם הקונפליקט המרכזי היה סביב  "אלוהים"

בין  סביב השוואות    קונפליקטיםהתרחשו    "מדונה" הצלחותיהם של  ובין  הצלחותיה של הזמרת  למיניהן 

בנוסף, היו משתתפים אשר העירו על כך שהערך    ;"מלכת הפופ" של מדונה  ה  לגבי כינוי  וגם זמרים אחרים

   (.2008בנוסח של "אתר מעריצים" ולא בנוסח אנציקלופדי ראוי )וויקיפדיה,   כתוב

 
בגרסה הערבית של "וויקיפדיה" ניתנה התייחסות רבה לנושא הכחשת השואה בעוד ב"בריטניקה", למשל, לא ניתנה   6

 התייחסות אחת לנושא זה.
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נושא     ודיונים    ם שלמעבר לקונפליקטים אשר התרחשו בדפי השיחה סביב  וויכוחים  הערכים, התרחשו 

,  למיניהן  אובייקטיביות, הטיות  ובהיבטים הקשורים לה כגון  גיית הניטרליות עצמה בסו  אשר עסקו  שונים 

ולהנחותיו    מתקשרים באופן בולט לנושא המחקר הנוכחימעין אלה  דיונים    .מילים שנויות במחלוקת וכד'

דגשהמרכזיות   עליהם  לשים  חשוב  ל.  ולכן  השיחה  מדפי  דוגמאות  כמה  לסוגיית  טקסטים  להלן  הנוגעים 

 )ללא קשר לנושא הערך(: עצמה רליות הניט

 או במילים טעונות משמעות  שימוש בהכללות (NPOV  Low ) : 

"The current refs are not good refs. They are only examples of each usage. What is needed is a 

reference that says what the Wikipedia article is. Wikipedia articles cannot give a handful of 
examples and then say "commonly" or "most" or any other such generalisation... (English 
Wikipedia, Madonna: Disccusion, 13.1.2008) 

"The reality is that it is, regardless of our consciousness (in objectivism is called this principle "Primacy 

of the existence of consciousness"). Therefore: The games of majorities and minorities have 
nothing to say regarding the scientific truth. The fact that a group of scientists is in majority or 

minority is irrelevant regarding the truth or falsity of their claims. Or, as Kary Mullis said: "This is not 
a popularity contest... (Spanish Wikipedia, AIDS: Disccusion, 23.3.2006) 

"...the term "vast majority" is POV, even if supported by a poll... (English Wikipedia, God: 
Disccusion, 5.1.2006) 

" That's essentially your justification. The word "some" can mean 1% or 99%, but it's 
objective and NPOV... (English Wikipedia, God: Disccusion, 5.1.2006)  

בויקיפדיה, וללבן אותה. האם יש בכלל הסכמה על הגדרת   במילה "מחבל"" אני רוצה להעלות את השאלה של השימוש 
 )29.7.2006ה העברית, טרור:שיחה, )וויקיפדי ...המילה?

אין עמדה   השלוויקיפדי, אבל צריך למצוא דרך להבהיר בפסקה הזו שהמלה "לכאורה" היא הכי מוצלחתאני לא בטוח   " 
 (19.5.2004... )וויקיפדיה העברית, אלוהים:שיחה, בסוגיה זו

"The text of the article is replete with overly emotional, unspecific or totally redundant phrases 

like "with the improved technology of destruction" designed, apparently, to cause the reader to pity 
and hatred of Jews gitleristam... (English Wikipedia, Holocaust: Disccusion, 25.12.2007) 

"Words like, mainstream, activists, dissidents, and AIDS denialism are all emotive words, which 
judge positions that are not presented... (English Wikipedia, AIDS: Disccusion, 12.6.2005) 

  הוספת ציטוטים וייחוסים(NPOV   High) : 

"NPOVing isn't much of a challenge once the perspectives of all sides have been 
presented and cited... (English Wikipedia, Holocaust: Disccusion, 18.1.2006) 

"Adding things to the article requires neutral, reliable, and verifiable sources..." (English 
Wikipedia, God: Disccusion, 10.6.2008) 

עכשיו אני רואה שיש שם קישורים   ..ולמי יש כוח. לאזן ולקשר גם לאתרים דתיים,צריך ,  " חופש" אם יש קישור לאתר  " 
 ( 19.5.2004)וויקיפדיה העברית, אלוהים:שיחה,   ...לשני טקסטים ברמה גבוהה שקשורים ישירות לנושא, ודי בכך 

 

  . ..משנה מאיזה צד הואאם קישור הוא טוב ורלוונטי הוא צריך להיות, ולא  לא צריך לעשות איזונים על ידי גריעה. " 
 ( 19.5.2004)וויקיפדיה העברית, אלוהים:שיחה, 
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כן   ה,  אם  מן  של  חלק  בדפי השיחה  תואמות  העלו  "וויקיפדיה"משתתפים  ת המחקר  ו להנח  טענות אשר 

ההנחה  ;הנוכחי את  מחזקות  בהכללות  ש  טענותיהם  במידת  ושימוש  פוגע  משמעות  טעונות  במילים 

הוספ   (,Low NPOV)  הניטרליות שלבעוד  )  ה  לסוגיהם  וייחוסים  למידת  Referancesציטוטים  תורמת   )

 .  של מקור מידע בכלל ושל ערכים אנציקלופדיים בפרט (High  NPOVהניטרליות )

 

 ( History)הגרסאות הקודמות ניתוח   ממצאי   3.3   

משתתפים בעריכת   הגולשים אשר למוד עלל יתההיב"וויקיפדיה"   הגרסאות הקודמותמטרת הניתוח של     

את    ,כיםהער לזהות    באתרהדינאמיות  מידת  לתאר  כן  השונות  וכמו  השפות  בין  הערכים  הבדלים  ובין 

בחלק זה אתאר את הממצאים המרכזיים הנוגעים לארבעת המשתנים אשר נבדקו תוך כדי תיאור  . השונים

  :של הערכיםהכמותי  NPOV-ה מדד בין כל משתנה ובין  ושנמצא מתאמיםה

 "במבחן    ";עורכים  פרמסKruskal-Wallis    בין חמש השפות מבחינת מובהק    מספר נמצא הבדל 

היווצרותו מרגע  בערך  שינוי  ביצעו  אשר  ש(p<0.05)  העורכים  כך  הג  מספר ,  ביותר    בוה העורכים 

)  ואה האנגלית  אחריה  M=3540בשפה  )  מספר(,  בספרדית  רוסית  M=737.2העורכים   ,)

(M=204.2( )(  M=170.4(, עברית    פר , זאת, כפי שניתן לראות באיור מס (M=70.4ולבסוף ערבית 

 (.p>0.05העורכים )  מספרלא נמצא הבדל מובהק בין חמשת הערכים מבחינת יש לציין כי ;  14

 "וויקיפדיה" *אתר ב, לפי גרסה לשונית, העורכים  מספר ממוצע :41 איור מס'

 

editors 
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70.4170.4204.2

737.2

3540

ArabicHebrewRussianSpanishEnglish

 p<0.05 * 

 במבחן  אמיות";  "מידת דינKruskal-Wallis    נמצא הבדל מובהק בין חמש השפות  מבחינת מידת

( ביותר  p<0.05דינאמיות  הגבוהה  הדינאמיות  כך שמידת  )  נמצאה(,  האנגלית  (, M=122.4בשפה 

( ולבסוף ערבית  M=9.8(, עברית )M=16.8(, רוסית ) M=29.2בספרדית )  מידת הדינאמיות אחריה  

(M=8.6),  ת  הבדל מובהק בין חמש   נמצא  יש לציין כי לא ;  15  פרתן לראות באיור מס זאת, כפי שני

 .(p>0.05)מידת דינאמיות  מבחינת  הערכים

 "וויקיפדיה" * אתר ב, לפי גרסה לשונית, מידת הדינאמיות ממוצע :51 איור מס'

8.69.8
16.8

29.2

122.4

ArabicHebrewRussianSpanishEnglish

 p<0.05 * 

 

כך שככל    ,בין מידת ניטרליותומידת דינאמיות ו  ם עורכימספר  בין    חיובי  קיים קשר:  "השערת העל"

יותר;   גבוהה  יותר, כך מידת הניטרליות  גבוה  גבוהה  בנוסף,  שמספר העורכים  ככל שמידת הדינאמיות 

 יותר כך מידת הניטרליות גבוהה יותר.

dynamism 
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ל      המחקר,  בהתאם  של  העל  מובהק    מתאםנמצא    Pearsonבמבחן  השערת  חזק  מספר חיובי    בין 

מידת  ו  עורכים מובהק    מתאם נמצא  בנוסף,    ;NPOV  (p<0.01  r=0.8,)בין  חזק  מידת  בין  חיובי 

  .16  פרכפי שניתן לראות באיור מסזאת,  ;NPOV  (r=0.8, p<0.01)דינאמיות ובין מידת  

 . השערת העל של המחקר אוששה במלואה באופן מובהק 

מס' המתאם    :61  איור  דינאמיותהחיובי  המחשת  מידת  מידת    (2Y)  עורכים  רמספו  (1Y)  שבין  ובין 
 באתר "וויקיפדיה"* ( X)ניטרליות 

 

 

  

 

 

           

p<0.01 * 

 

 במבחן  ;  שינויים"  מספרKruskal-Wallis    השפות  נמצא חמש  בין  מובהק    מספר מבחינת  הבדל 

( היווצרותו  מרגע  בערך  שהתבצעו  שp<0.05השינויים  כך  הג  מספר(,  ה   בוההשינויים  א  וביותר 

האנגל )בשפה  מכן,(,  M=7862.2ית  )  מספר  לאחר  בספרדית  רוסית  M=1518.8השינויים   ,)

(M=526.6( עברית ,)M=490.4( ולבסוף ערבית )M=159.2),  פרת, כפי שניתן לראות באיור מס זא  

   .(p>0.05)  שינויים מספרמבחינת   ת הערכיםהבדל מובהק בין חמש לא נמצא  ;17

 "וויקיפדיה" * אתר בגרסה לשונית,  , לפישינויים  מספר ממוצע: 71 איור מס'

X: NPOV 

r = 0.8 

Y1:Dynamism 

Y2: Editors 

changes 
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159.2
490.4526.6

1518.8

7862.2

ArabicHebrewRussianSpanishEnglish

  p<0.05 * 

שינויים אשר בוצעו מתחילת  ה  מספרחיובי חזק מובהק בין    מתאם  נמצא  Pearsonבמבחן  כמו כן,      

  (.,p<0.01 r=0.9היווצרות הערך ועד לתאריך הנוכחי ובין מידת הניטרליות של הערך )

 "במבחן  ;  "עורכיםמתוך כלל ה  יםהמזוה  עורכים ה  אחוזKruskal-Wallis    נמצא הבדל מובהק בין

כך שאחוז המזוהים    (p<0.05)מבחינת אחוז העורכים המזוהים מתוך כלל העורכים    חמש השפות

( בשפה האנגלית  הוא  ביותר  )M=72%הגדול  ברוסית  המזוהים  ערבית  M=61% (, אחריו אחוז   ,)

( %M=58( ולבסוף ספרM=56%(, עברית   )( כפי שניתן לראות באיור מספר   ;(M=44% דית  זאת, 

 . (p>0.05)  אחוז העורכים המזוהיםמבחינת   ת הערכיםהבדל מובהק בין חמש  לא נמצא ;18

 "וויקיפדיה" *אתר ב, לפי גרסה לשונית, אחוז העורכים המזוהים ממוצע :81 איור מס'

44%

56%58%61%

72%

SpanishHebrewArabicRussianEnglish

 p<0.05 * 

כן, בין    בינוניחיובי    מתאם  נמצא  Pearsonבמבחן    כמו  המזוהיםמובהק  העורכים  מידת    אחוז  ובין 

   (.,p<0.05 r=0.4הניטרליות של הערך )

 

%  of  identified 
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 וסיכום דיון . 4

היית     הנוכחי  המחקר  הנימטרת  סוגיית  את  רחב  באופן  לבחון  התמקדות  ה  כדי  תוך  טרליות 

ה ובנורמת  "וויקיפדיה"  הרשת  ח   NPOV-באנציקלופדית  התבצע  המהווה  המחקר  ממדיניותה.  נכבד  לק 

והדיון   היווצרותם  תהליך  ניתוח  עם  יחד  אנציקלופדיים  ערכים  של  וכמותי  איכותני  תוכן  ניתוח  בעזרת 

ערבית,  הש אנגלית,  )עברית,  ב"וויקיפדיה"  לשוניות  גרסאות  בין  השוואה  כלל  הניתוח  סביבם.  תרחש 

ב"  כרונולוגיות  גרסאות  בין  השוואה  ורוסית(,  ביניים  ספרדית  גרסת  נוכחית,  )גרסה  העברית  וויקיפדיה" 

גרסת   "בריטניקה"  )אנציקלופדיית  מידע  מקורות  בין  והשוואה  ראשונה(  "וויקיפדיה"    CDוגרסה  מול 

"טרוריזם",   רנדומאלי:  באופן  נדגמו  אשר  במחלוקת  שנויים  ערכים  חמישה  נותחו  במחקר  האנגלית(. 

 "השואה", "איידס", "אלוהים" ו"מדונה".  

בדפי       משתנים  וניתוח  השיחה  בדפי  משתנים  ניתוח  נוספים:  ניתוחים  שני  התבצעו  "וויקיפדיה"  באתר 

הגרסאות הקודמות, זאת, על מנת לבדוק את המתאם בין משתנים אלו ובין מידת הניטרליות של הערכים  

 ובכדי לקבל תמונת מצב רחבה יותר לגבי רמת הפעילות הכוללת באתר "וויקיפדיה". 

על אף שבוצעו ניתוחים  סטטיסטיים לצד הבדלי תוכן איכותניים.  ומתאמים  מן הממצאים עלו הבדלים      

ולכן    בלבד  לשוניות  גרסאות  בחמש  בלבד  ערכים  חמישה  של  במדגם  מדובר  רבים,    יש סטטיסטיים 

כ )אל  להתייחס אל המחקר הנוכחי  ולא כאל מדגם מייצג.  Case-Studyסוג של חקר מקרה    הכנסתה של ( 

הייתה    הסטטיסטיקה מסקנות  בכדי  לא  משמעיות  להסיק  והמתאמים    :אלאחד  ההבדלים  את  לחדד 

עדיין,  מבחינה תיאורית  אשר נמצאו   השונים  מן הממצאים    למודניתן לבהתאם למטרותיו של המחקר,  . 

  באתר "וויקיפדיה", יחד עם השלכות   NPOV-סוגיית הל  מתקשריםאשר    , כיוונים ומאפיינים שוניםמגמות

   . מקורות מידע מסוגים שוניםשל  ה או קריאה ביקורתית נוגעות לכתיבאשר   שונות נוספות
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 הבדלים בין הגרסאות הלשוניות  4.1 

השונות     הלשוניות  הגרסאות  בין  מובהקים  הבדלים  ישנם  כי  עולה  הממצאים  נותחו   מן  אתר  באשר 

נמצאו   בהם  קודמים  למחקרים  תואם  זה  ממצא  לשוניות  "וויקיפדיה".  גרסאות  בין  למיניהם  הבדלים 

(. חשוב לציין כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין חמשת   (Voss, 2005 ;Pfeil et al., 2006  אתרבשונות  

 לשוניים ואינם נובעים מנושא הערך עצמו.  -הערכים שנדגמו, דבר אשר יכול להעיד כי ההבדלים הם בין

נמצאה כבעלת מידת    האנגלית   בשפהסה של "וויקיפדיה"  בהתאם להשערה הראשונה של המחקר, הגר    

את   קיבלה  האנגלית  הגרסה  נבדקו.  אשר  הלשוניות  הגרסאות  לשאר  יחסית  ביותר  הגבוהה  הניטרליות 

אורך  מספר משתתפים בדפי השיחה,  המקום הראשון גם בכל שאר משתני המחקר: דינאמיות דפי השיחה,  

מעניין לציין    .ים, מספר עורכים ואחוזם של העורכים המזוהיםמידת דינאמיות, מספר שינוי  ,דפי השיחה

הגרסה   כלומר,  עצמו,  על  חזר  זה  ממצא  לאחוזים,  תוקננו  אשר  במשתנים  שגם  העובדה  את  זו  בנקודה 

ביותר.   הגבוה  הציון  את  קיבלה  הפעילה  האנגלית  היא  האנגלית  בשפה  "וויקיפדיה"  כי  לסכם  ניתן 

 והדינאמית ביותר.  

זה     בעולם    ממצא  בגודלו  השני  הוא  האנגלית  השפה  דוברי  שמספר  העובדה  לאור  מפתיע  אינו 

(Ethnologue, 2005),  נולדה כפרויקט בשפה האנגלית. הגרסה האנגלית    " וויקיפדיה" בנוסף על העובדה ש

 .(Voss, 2005) נמצאה גם במחקרים קודמים כמפותחת והעדכנית ביותר מבין שלל הגרסאות הלשוניות  

חשוב  לא מומלץ להסתפק בקריאה של גרסה לשונית אחת אלא    בעת חיפוש מידעולה המסקנה כי  מכאן, ע

זאת, בהתאם  )  במיוחד בגרסה האנגלית,  ב"וויקיפדיה"המידע בגרסאות לשוניות נוספות  אותו  לחפש את  

 . (אשר עומדים לרשותו של הקוראיכולת, המשאבים והזמן מידת ה ל

הגרסה       הגרסאות,  שאר  לאחר    רוסיתהפה  בשלגבי  ביותר  הגבוהה  הניטרליות  מידת  כבעלת  נמצאה 

ולדפי הגרסאות  הגרסה האנגלית כי נמצאה כפעילה פחות מבחינת משתנים הקשורים לדפי השיחה  , אם 

הקלעים"(  הקודמות הגרסה  )"מאחורי  אך  נמצאה    הספרדית.  ניטרליות  מידת  מבחינת  השלישי  במקום 

המחקר   משתני  שאר  בכל  השני  המזוהים.  הלמעט  במקום  העורכים  אחוז  "מאחורי  משתנה  כלומר, 

 הקלעים" הגרסה הספרדית נמצאה דינאמית ופעילה פחות מהגרסה האנגלית ויותר מהגרסאות האחרות.  
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נמצאה במקום האחרון מבחינת רוב משתני המחקר. למרות שהגרסה הערבית    הערבית   בשפההגרסה      

הפנמצאה   מידת  מבחינת  האחרון  הקלעים"במקום  "מאחורי  שלה  נמצאה  עילות  היא  מידת  ,  כבעלת 

השפה   של  מזו  יותר  גבוהה  "קהילות  העבריתניטרליות  הסמינריון  לממצאי  תואם  אשר  ממצא   ,

( וערבית.  2007שילה,  ווירטואליות"  עברית  אנגלית,  בגרסאות  השנייה"  לבנון  "מלחמת  הערך  נותח  בו   )

בשפה הערבית, זאת,    הגרסהנמצאה כפעילה יותר מ  ריתהעבבשפה    הגרסהאמנם, הממצא המעניין הוא ש

(. ממצא Ethnologue, 2005)ממספר דוברי השפה העברית    30על אף שמספר דוברי השפה הערבית גדול פי  

כך   על  מעיד  הערבית    שאחוזזה  השפה  חלקדוברי  לוקחים  "וויקיפדיה"    אשר  במיוחד  באתר  נמוך  הינו 

 .  ךמהן הסיבות לכ יהיה לחקור ומעניין 

ההשערה המרכזית של המחקר הייתה שמידת דינאמיות וכמות עורכים גבוהה יותר )כפי שנמדדו בדפי      

למידת   להוות    NPOVהגרסאות הקודמות( קשורות  ויכולה  מובהק  באופן  יותר. ההשערה אוששה  גבוהה 

ו עורכים לבין    מספרהסבר לרוב ממצאי המחקר. מכיוון שישנו מתאם חיובי מובהק בין מידת דינאמיות 

שהגרס ומכיוון  ניטרליות;  נמצא  המידת  האנגלית  ובעלבשפה  ביותר  כדינאמית  הרב  ה  העורכים  מספר  ת 

 ת מידת הניטרליות הגבוהה ביותר.  יא נמצאה גם כבעלה   –ביותר 

יש לסייג דברים אלו ולומר שמתאם זה הינו מתאם סטטיסטי )קורלציוני( בלבד ואינו מעיד על  אמנם,      

עורכים הם הגורמים    מספרת, כלומר, אין להסיק מן הממצאים שמשתנים כגון מידת דינאמיות או  סיבתיו

ייתכן כי ההבדלים במידת הניטרליות בין הגרסאות הלשוניות    הבלעדיים למידת הניטרליות אשר נמצאה. 

 (.(Bellomi & Bonato, 2005נובעים מהבדלי שפה ותרבות כפי שנמצא במחקרים קודמים 

 בדלים בין הגרסאות הכרונולוגיותה 4.2 

גבוהה יותר  נמצאה  מידת הניטרליות של הערך בגרסתו הנוכחית    ,בהתאם להשערה השנייה של המחקר    

בגרסתו הראשונה יותר משל הערך  ועוד  הביניים  בגרסת  של הערך  הניטרליות  באופן  ממידת  לא  כי  , אם 

למובהק.   אפשרי  זה  הסבר  ש הוא  ממצא  בגרסתו  בכך  יותר  -על  נכתב הנוכחית  הערך  רבים  עורכים  ידי 

.  כבעל מידת ניטרליות גבוהה יחסיתנמצא  ולכן    (Voss, 2005)ומעודכן יותר מהערך בגרסאותיו הקודמות  

גדולה יותר  ידי כמות  -כפי ששוער, ניתן להסיק כי עם חלוף הזמן, מתבצעים בערך שינויים רבים יותר על

של הערך הולכת וגדלה אף היא. כלומר, מימד ההתעדכנות נמצא  ידת הניטרליות  מ  -של עורכים ובהתאם  

מ רק  לא  האקטואלית"כמשמעותי  התפתחויות    "הבחינה  סלנג,  חדשות,  דילמות  חדשותיים,  )אירועים 

מ  גם  אלא  וכד'(  ופרספקטיבות    " תהניטרלי  ה בחינ"הטכנולוגיות  מבט  נקודות  של  ותנוספ )הוספת  שינוי   ,

 (.  מילים ניטרליות וכד'בטעונות ניסוחים מוטים, החלפת מילים 

 "וויקיפדיה"  -והבדלים בין מקורות המידע: "בריטניקה"  4.3 
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  )בשפה האנגלית(   מידת הניטרליות של הערכים ב"וויקיפדיה",  של המחקרלישית  בהתאם להשערה הש     

(.  2002ת  משנ   CD)גרסת    בוהה יותר ממידת הניטרליות של הערכים באנציקלופדיית "בריטניקה"נמצאה ג

ש זה בכך  עלניתן להסביר ממצא  ונערך  יום  "וויקיפדיה" מתעדכן מידי  גולשים,  של    כמות רבה ידי  -אתר 

על נכתב  התוכן  בה  "בריטניקה"  לאנציקלופדיית  בהשוואה  יחסית  -זאת,  מצומצם  מומחים  צוות  ידי 

 . ( (Elia, 2006ובמידת התעדכנות נמוכה עקב הוצאה לאור של מהדורה במועד אחת לתקופה

של "בריטניקה" וייתכן כי    CD-בנקודה זו חשוב לסייג ממצא זה מכמה סיבות. ראשית, מדובר בגרסת ה     

המודפסת גרסתה  נבדקת  הייתה  אם  שונים  ממצאים  מתקבלים  למידת  .  היו  הנוגעים  הממצאים  שנית, 

ה מדד  על  מתבססים  לפי    NPOV  -ניטרליות  השאר  בין  חושב  אשר  הקיימים    הציטוטים  מספר הכמותי 

הציטוטים   ממוצע  "בריטניקה"  באנציקלופדיית  חיצוניים(.  מידע  למקורות  הטקסט  בתוך  )הפניות  בערך 

( בהשוואת לאתר "וויקיפדיה", בו ממוצע הציטוטים היה גדול פי כמה וכמה  M=1בערך היה נמוך ביותר )

(M=125  .)  ,זה שניםאמנם רבות ומחקרים רבים    אנציקלופדיית "בריטניקה" מהווה בעצמה מקור מידע 

( שבה  מהתוכן  מידע  ושאבו  כל  Kister, 1994ציטטו  מחייבים  אשר  הקריטריונים  אחד  שני,  מצד   .)

בתוך    (References)רשימה מקיפה והולמת של הפניות  אנציקלופדיה מעצם הגדרתה ככזו, הוא קיום של  

( לעמוד  לכן,    (;Smith, 1978; Collison, 1966; Stvilia et al. ,2005הטקסט  נדרשת  "בריטניקה"  גם 

 במיוחד. ך נמוכאמור  היה ב"בריטניקה"הציטוטים  מספר  . למרות זאת,בקריטריון זה

הציטוטים בין שתי האנציקלופדיות נעוץ במוניטין של השתיים.    במספרייתכן כי ההסבר להבדל העצום      

לאורך    צברעלת מוניטין אשר נידי מומחים וב -"בריטניקה" הינה אנציקלופדיה מסורתית אשר נכתבת על

ראשונה:   לאור  הוצאה  )שנת  רבות  נחשבת  ; 1768Kister, 1994שנים  "וויקיפדיה"  לעומתה,   .)

היווסדותה:   )שנת  עדיין מועמדת פעמים רבות  2001לאנציקלופדיה צעירה  יחסית, אשר  ( וחסרת מוניטין 

שהתוכן   העובדה  מעצם  ומבחן  הגולשי  שלהלביקורת  קהל  בידי  )מופקד   ;Lih, 2004; Giles, 2005ם 

Garfinkel, 2008 ;Ishizuka, 2004  לכן, הגולשים המשתתפים בכתיבתה מרגישים צורך ואף מחויבים .)

 Wikipedia:CitingSources,2008; Garfinkel, 2008לבסס כל מילה ומשפט באופן מעמיק הרבה יותר )

Wikipedia:Verifiability, 2008  .)ב המומחים  לעומת  של  זאת,  התוכן  את  מבססים  אשר  "בריטניקה" 

 (.  Kister, 1994סמכא )-הערכים מעצם תוקף היותם ברי

נוסף להבדלים       לנבוע מכך שבין שתי האנציקלופדיות  גורם  על סוגיית    "וויקיפדיה " יכול  רב  שמה דגש 

ה מושג  את  לראשונה  שהעלתה  זו  והיא  דומה  NPOV   -הניטרליות  באופן  קיים  היה  שלא  מושג  בעידן  , 
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המסורתיות העיתונאות,  (Garfinkel, 2008) האנציקלופדיות  לתחום  מייד  מקושרת  הניטרליות  סוגיית   .

מילונים או ספרי היסטוריה אמורים לספק תמונה   כגון אנציקלופדיות,  גם מקורות מידע אחרים  אמנם, 

בר מובן מאליו ולכן לא  כדלעיתים  זו נתפסת    דרישה.  (Collison, 1966)  ניטרלית ואובייקטיבית על העולם

  היבטים של במילים אחרות,  קיבלה התייחסות רבה בספרות המקצועית העוסקת בכתיבת מקורות מידע.  

תר באתר "וויקיפדיה"  דגש חזק הרבה יו   יםאובייקטיביות וניטרליות מקבלמקורות,  , ציטוט  מידע  אימות

Garfinkel, 2008) )בינה ובין "בריטניקה". קים שנמצאו להבדלים המובה אחד הגורמים   וייתכן כי זהו   

נוספים בין שתי האנציקלופדיות    הבדלים  התגלומעבר להבדלים אשר נמצאו מבחינת מידת ניטרליות,      

(.  Elia, 2006מבחינת מידת דינאמיות, תמונות ומספר קישורים חיצוניים, כפי שנמצא במחקרים קודמים )

מאלה    בתדירות גבוהה יותר  נמצאוהדינאמיות ב"וויקיפדיה"  המקורות החיצוניים ומידת  מספר התמונות,  

של  שב"בריטניקה".   למחקר  בניגוד  יותר  Elia  (2006אמנם,  קצרים  ב"בריטניקה"  הערכים  כי  נמצא  בו   )

    בין השתיים.מאלה שב"וויקיפדיה", במחקר הנוכחי לא נמצא הבדל מבחינת אורך הערכים 

"וויקיפדיה" עונה על שלל הדרישות הבסיסיות  ,  גבוהה יחסיתליות  מידת ניטריתרון של  אם כן, מעבר ל     

, ואף מוסיפה יתרונות כגון דינאמיות,  וכד'(  , אינדקס)תמונות, קישורים, הפניות  שקיימות באנציקלופדיה 

אינטראקטיביות,  היפר   עדכניות,  שיחה,  בדפי  קרובות ושקיפות.    ת טקסטואליו-דיון  לעיתים    אמנם, 

לגבי הטיות למיניהן אשר נמצאות בתוכן הערכים     משתתפים ב"וויקיפדיה" בין ה  ם קונפליקטימתפתחים  

וכפי שהתגלה  Stvilia et.al, 2005 ;Viégas et al ,2007 ;Reagle, 2005)  )כפי שנמצא במחקרים קודמים  

 גם במחקר הנוכחי )נספח ט'(.  

 

קיימים  אמנם,       מדיניותב"וויקיפדיה"  את    דפי  מנחים  אשר  את  רבים  לפתור  כיצד  המשתתפים 

.  ניתן לומר שנורמת  (NPOV-מדיניות ה)  הקונפליקטים וכיצד להביא את הערך לגרסתו הניטרלית ביותר

לערוך מחדש את   ובאפשרות  בדפי השיחה  הקונפליקטים  לפתרון  מתן מקום  כדי  תוך  מושגת  הניטרליות 

רות, קווי המדיניות הברורים של האתר  . במילים אחWiki  טכנולוגייתהתוכן בכל רגע נתון, זאת, בעזרת  

ב"וויקיפדיה"  הסכסוכים    יישובבסופו של דבר ל  בשילוב עם פונקציות טכנולוגיות שונות, הם אשר מביאים

הוגנת    םובזכות אנציקלופדיה  )נוצרת  קודמים  במחקרים  שנמצא  כפי  וכפי    Reagle, 2005)וניטרלית 

 שנמצא גם במחקר הנוכחי. 

 

 ת וטכנולוגיית וויקי לאור הממצאים נורמת הניטרליו 4.4
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בחלק התיאורטי. אתר "וויקיפדיה"  מוקדם יותר  ממצאי המחקר הנוכחי חיזקו את הדברים אשר הוצגו      

ל  ייחודית  במה  משמש  ולדיאלוג  קיום  אכן  ומדינות  ממשי  מו"מ  לאומים  קבוצות,  אינדיווידואלים,  בין 

((Reagle, 2005ה מדיניות   ;-NPOV  וכך מאפשרת  ב"וויקיפדיה דיאלוג  לנהל  מעודדת את המשתתפים   "

לגולשים שונים מרחבי העולם להכיר דעות אשר שונות משלהם ואף לפתור קונפליקטים שונים כפי שניתן  

פתרון   של  וותיקות  טכניקות  ליישם  בעצם  מצליחה  "וויקיפדיה"  לא,  או  במכוון  ט'.  בנספח  לראות 

 (. Pruitt & Lewis, 1975 ;Reagle, 2005;Strauss,1978קונפליקטים וניהול מו"מ )

 

מאפשרת הישרדות של פריטי מידע מעבר לקיומם של אינטרסים אישיים,    NPOV  -מעבר לכך, נורמת ה    

כלכליים או פוליטיים; הדוגמא הקיצונית לכך שאף הוזכרה בחלק התיאורטי,  היא שאם אף אחד לא היה  

יודע על    –מספר על השואה   (. דוגמא זו קיבלה חיזוק בממצאי  Rukema, 2005קיומה )אף אחד לא היה 

ניתן היה למצוא גולשים אשר   להכחיש את השואה, לצד   ניסו הניתוח האיכותני של הערך "שואה", בהם 

עוזרת בעצם    NPOV-הוכחות חד משמעיות לקיומה )נספח ט'(. כלומר, מדיניות ה  אשר הביאו מנגדגולשים  

של מידע( ולעודד "פידבקים חיוביים" )הוספה של מידע או  או הכחשה  יקה  למנוע "פידבקים שליליים" )מח

של מגוון דעות בנושא(; מעבר לכך, טכנולוגיית וויקי מאפשרת למנוע העברה של מידע ללא מקור, כלומר,  

  באופן דומה,   למנוע הפצת שמועות שאינן מבוססות אשר יישארו בדפי השיחה ובדפי הגרסאות הקודמות.

Garfinkel   (2008  עוסק במאמרו במשמעות המושג "אמת" ובקווי המדיניות של אתר "וויקיפדיה" אשר )

 למיניהן:   אמיתויות-עוזרים למנוע אי 

    "These policies  [NPOV /  Ver if iab i l i ty] have become the social contract for 

Wikipedia's army of apparently insomniac volunteers.  Thanks to them, 
incorrect information generally disappears quite quickly.. ."  

  Garfinkel  ,November/December 2008) ) 

למצוא מהניתוח  נוספת  דוגמא       ניתן  הנוכחי  לכך  "מדונה";  במחקר  הערך  של הערך  של  בתוך הטקסט 

נמנעו שמועות או הממקורות מידע שונים  ציטוטים    196  -כנמצאו   לגבי  ובכך  תבטאויות בלתי מבוססות 

 הצלחתה השנויה במחלוקת של הזמרת.  

 

 

אלו קשות יותר להשגה כשמדובר במספר בודד של אנשים אולם ניתנות להשגה בעזרת מספר רב    תכונות    

"וויקיפדיה" באתר  שמתרחש  כפי  אנשים,  מידע  (Garfinkel, 2008)  של  כותב  אחד  שגולש  ברגע   ;–  

אחרי גולשים  יותר  מופיעים  לניטרלי  הופך  המידע  וכך  אותו  מאמתים  או  המידע  את  מסלפים  אשר  ם 

((Rukema, 2005  ,  גם לתיאוריית  וכך  נוסף  ביסוס  לתת  הצליח  המחקר  בכך,  הנוכחי.  במחקר  נמצא 
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  Surowieckiלפיה הקבוצה חכמה יותר מהחכם שבחבריה ולהחליף את הציטוט של    "חוכמת ההמונים"

 מבוא:( לציטוט בו נפתח ה2004)

 

"The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Neutral Than the Few...." 
 

מעבר לכך, מכיוון שטכנולוגיית וויקי היא זו המאפשרת מידת דינאמיות גבוהה או ריבוי עורכים, ניתן      

לתיאוריית   מתקשר  הדבר  יותר.  רבה  ניטרליות  מידת  השאר  בין  מושגת  שבזכותה  הדטרמיניזם  לומר 

( טען ש"המדיום  1964)   McLuhan.   ה, אשר גורסת כי התוכן מושפע במידה רבה מן הטכנולוגיכנולוגיהט

"הוויקי הוא ולטעון ש    Web.2.0-משמעות חדשה בעידן של מהפכת ה  ניתן להעניק לאמרה זו  ;הוא המסר"

 .  "וויקיפדיה היא התוכן"או  המסר"

רום לספרות אשר עוסקת באתר "וויקיפדיה" אך גם  כי הממצאים השונים יכולים לת  לסכם ולומר  יש    

למיניהם:  הלספרות   מידע  מקורות  בכתיבת  יותר  רבה  ניטרליות  למידת  להגיע  ניתן  בהן  בדרכים  עוסקת 

לימוד ספרי  מאנציקלופדיות,  פרסומות   או   החל  מגזינים,  בעיתונים,  וכלה  היסטוריה  אתרי    או   ספרי 

אחרות,   במילים  הנוכחי  אינטרנט.  את  צליחההמחקר  לסוגיית    להעשיר  הנוגעת  המקצועית  הספרות 

מידת   לגבי  ופרקטיות  קונקרטיות  תשובות  לספק  ואף  בפרט  "וויקיפדיה"  ולאתר  בכלל  הניטרליות 

      באתר "וויקיפדיה" המשמש מיליוני גולשים ברחבי העולם. של המידע ניטרליות ה

 

 הצעות לכיווני מחקר עתידיים     ו מגבלות המחקר 4.5 

את       לקחת  יש  אמנם,  הניטרליות,  לסוגיית  נוגעות  אשר  שונות  לשאלות  תשובות  סיפק  אמנם  המחקר 

הניתוחים הסטטיסטיים אשר בוצעו במחקר הנוכחי  ,  ממצאי המחקר בעירבון מוגבל מכמה סיבות. ראשית

כפי    מבוססים על ניתוח של חמישה ערכים בלבד בחמש גרסאות לשוניות בלבד. אך כאמור, המטרה כאן

לנסות  של כל הערכים בכל האנציקלופדיה, אלא:  שהוזכר בפרק המתודולוגי לא הייתה לייצר מדגם מייצג  

חשוב   . לבדיקת ניטרליותייחודי מדד   לאפיין את סוגיית הניטרליות באופן מעמיק תוך כדי ניסיון של פיתוח 

לספק   נועד  אשר  מסוגו  ראשון  כניסיון  הנוכחי  המחקר  אל  על  תמונת  להתייחס  כוללת  היבטים  מצב 

, ולא כאל מחקר כמותי  באתר "וויקיפדיה" בפרט  NPOV -מידת ההקשורים לסוגיית הניטרליות בכלל ועל 

   .קלאסי אשר נועד לייצג את העולם כפי שהוא
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  ידי חוקרת ישראלית-המחקר בוצע על שנית, הניסיון למדוד מידת ניטרליות עלול להיות מוטה בעצמו.      

יהוד משלה()אישה,  מסוימת  עולם  תפיסת  ובעלת  ישראל  בצפון  המתגוררת  בעייתיות  ולכן    יה,  קיימת 

תופס את העולם מנקודת מבט מסוימת שאינה  )או חוקר(  כל אדם    .אינהרנטית רבה בסוג המחקר עצמו

גם אם  (. 2002אזרחי,  ;  Almagor, 2008) ;Cohen- Rosenzweig, 2006יכולה להיות בלתי מוטה לחלוטין 

זו משימה כמעט בלתי אפשרית ליצור  פרמטרים אשר מגבירים את מידת ניטרליות של מקור מידע,    ישנם

אנשים    קורמ מיליוני  שישנם  מכיוון  לגמרי  ניטרלי  עולם  בעולם  מידע  ואחד מהם תפיסת  לכל אחד  אשר 

 (.Roukema, 2005)ולכן קשה עד בלתי אפשרי להצליח לייצג את כל העולמות מיוחדת משלו  

לכך,  מעב   כי  ר  הסבורים  להשגה  אינהניטרליות  ישנם  הניתנת  רצויה  תופעה  מציג  אשר  מאמר    ;בהכרח 

ברור ולא  מעורפל  להישמע  עלול  לזו  זו  מנוגדות  עולם  השקפות  ל  ,כמה  לשאוף  רצוי  או    -לכן,  "היבדלות 

( מוחלטת"  ל"ניטרליות  דווקא  ולאו  הוגן"  הציעBarzun, 1962.)  Cohen-Almagor  (2008משחק  כי    ( 

את   לסכן  עלולים  אשר  חברתיים  נושאים  על  בדיווח  הדעת  על  מתקבלת  אינה  מוסרית"  "ניטרליות 

עם או עבדות; טענתו היא שאין לשאוף לניטרליות בכיסוי  -הדמוקרטיה כגון טרור, גזענות, שוביניזם, רצח

או של  והוקעה  גינוי  כדי  תוך  דעת  ושיקול  סובייקטיביות  להפגין  אלא,  הנושאים,  אשר  אותם  תופעות  תן 

כאמור, במחקר הנוכחי נותחו  (Cohen-Almagor, 2008). פוגעות בערכי יסוד בסיסיים כגון כבוד לזולת  

ו "שואה"  )הערכים  זו  בעייתית  לקטגוריה  נופלים  אשר  של   -ערכים  אלו  לדברים  בהתאם  "טרוריזם"(. 

Cohen-Almagor   אלו מעין  אנציקלופדיים  ערכים  בכתיבת  האם  לחשוב  יש  נורמה    -,  היא  ניטרליות 

ט'   בנספח  בפירוט  לראות  שניתן  כפי  הערכים  אותם  של  השיחה  דפי  בניתוח  גם  עלתה  זו  דילמה  רצויה. 

 )למשל, האם יש לכתוב על הכחשת השואה או את מי נכון יהיה לכנות "טרוריסט"(. 

ב       לפגוע  העולם מבלי  לגמרי את  אובייקטיבי  באופן  לייצג  ברצון  הנעוצה  או אחרת,  הדילמה  זו  קבוצה 

  , ות והתקשורת ויצרה במשך השנים קונפליקטים לא מעטיםא זוהתה כבר לפני שנים רבות בתחום העיתונ

החדשות סיקור  בתחום  במסמכים  (.  Schudson, 2001; Tuchman, 1972)  במיוחד  שמפורט  כפי  עדיין, 

"( נקדילמיניהם  " 1995  -  מסמך  ניטרלית  ";  מבט  לנקודת  "2008  -וויקיפדיה:מדריך  האתיקה  ";  תקנון 

"( וכפי שהונח גם במחקר הנוכחי, ישנם פרמטרים אשר אכן  25.9.2007  -  המקצועית של העיתונות בישראל

 יכולים להעיד על מידת ניטרליות כזו או אחרת.  

שני       בין  והקשר  אובייקטיביות  ובין  ניטרליות  בין  מוחלטת  חפיפה  אין  כי  להזכיר  חשוב  זו  בנקודה 

הוא בכך שניטרליות מהווה מימד אחד מתוך המושג הרחב של אובייקטיביות. ישנה ספרות רבה    המושגים

חשיבותה.   למרות  יחסית  מועט  לעיסוק  זכתה  הניטרליות  סוגיית  אך  האובייקטיביות  בסוגיית  העוסקת 
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יות  מחקר זה סולל את הדרך בפני חוקרים נוספים אשר יהיו מעוניינים להמשיך ולעסוק בסוגיית הניטרל 

 ב"וויקיפדיה" בפרט.   NPOV-בכלל ובנורמת ה

וק את תוקפו ומהימנותו של  ד המחקר אמנם סיפק דרך ייחודית למדידת ניטרליות אמנם יש לבאם כן,       

בנוסף, ניתן להמשיך     ;למדידת ניטרליות  אחריםואף לנסות למצוא מדדים  בעזרת מחקרים נוספים  המדד  

ידת ניטרליות על מנת לעמוד על טיבם של מקורות ידע שונים בעולם בו  ולבצע השוואות למיניהן מבחינת מ

ידע הוא אחד מהנכסים החשובים ביותר בחיינו.  ניתן לנתח מקורות מידע נוספים כגון ספרי לימוד, ספרי  

ערכים   וגם  "וויקיפדיה"  באתר  נוספות  לשוניות  גרסאות  לנתח  ניתן  נוספות;  ואנציקלופדיות  היסטוריה 

ערכים  אנציקלופד לנתח  מעניין  יהיה  שנויים במחלוקת, אמנם  ערכים  נותחו  הנוכחי  נוספים. במחקר  יים 

 אחרים מתחומי ידע שונים על מנת לחקור באופן רחב עוד יותר את סוגיית הניטרליות. 

 

את       חיזק  הנוכחי  הרביםהמחקר  קודמים    יתרונותיה  במחקרים  שנמצא  כפי  "וויקי"  טכנולוגית  של 

(. מעבר לשימושיה של הטכנולוגיה בסביבה החינוכית או  Ravid, Kalman & Rafaeli, 2008;  2007)רביד,  

בטכנולוגיית  העסקית,   להתמקד  יכול  זהירה  אופטימיות  עם  מהול  אשר  נוסף  מחקר    " וויקי"כיוון 

מידת דינאמיות רבה וקיום של    אפשרההטכנולוגיה  באתר "וויקיפדיה",  . כאמור,  מפרספקטיבות נוספות

רבד ככ-יון  נמצאה  ולכן  הגולשים.  אפקטיבי  לי  משתתפים  בין  קונפליקטים  לחקור  לפתרון  יהיה  מעניין 

החל מיישוב סכסוך    ;ככלי לפתרון קונפליקטים מורכבים יותר   בטכנולוגיה זו ולבדוק כיצד ניתן להשתמש  

 תות ותרבויות.  ד לאומים, גזעים, מינים, בין תלמידים בבית ספר וכלה ביישוב סכסוכים בין מדינות, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימה ביבליוגרפית 
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 "?     מלץהאם הערך "מו. 2
 *** בוויקיפדיה בלבד.  

אל השפות האחרות וגם בראש העמוד  בקישורים    כוכבית צהובהמסומן בעזרת  מלץ *** ערך מו
 של הערך עצמו. 

 
 תיאור וכמות התמונות .3

 מהו סך כל התמונות המופיעות בערך:  **
 ר במילים של התמונות: תיאו **

 ציין את כותרת התמונה כפי שמופיעה בערך.  ל*** נא 
 תאר במילים את התמונה. נא ל –אם אין כותרת *** 

 
  ערך:ב מקורות החיצונייםה כמות ****
 = קישורים חיצוניים, לקריאה נוספת, הפניות, הערות וכד'. מקורות חיצוניים *** 

 ימיים(. ***לא כולל "ראו גם" )קישורים פנ 
 

 בערך: והשורות אורכו של הערך לפי  סך כל המילים **** 
 WORDכלי "ספירת מילים" של תוכנת ב  להשתמש*** 

 . מילים והשורות החל מן הכותרת ועד אל סוף הערך***לספור את ה
 וכד'.  , הערות, הפניות*** לא לכלול בספירה רשימות כגון קריאה נוספת, קישורים

 טבלאות מידע למיניהן.   *** לא לכלול בספירה
 

 
 כן / לא  
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 מילים 
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 שורות  
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 מילים  

X  
 שורות 

 

X 
 מילים 

X 
 שורות 

 
 
 .  מהו מספר הציטוטים בערך:1

 המשפט או הפסקה.   בתוך מקור כלשהו תוך כדי הפנייה ל ות ספציפית  מתן עד ***"ציטוט"=
 Meyrowitz, 1985)) יש... כאשר אנו עוסקים בהתפתחות טכנולוגית כלשהי "לדוגמא: 

 בערך.  השורות *** לחשב באחוזים את מס' הציטוטים מתוך סך כל  
 
 .  מהו מספר הייחוסים בערך:2

 . הפניה למקורללא    לגבי מקור המידע  *** "ייחוס" = הבהרה כללית או ספציפית 
לדוגמא: "ישנם הטוענים / החולקים על ...", "החוקרים מסבירים..." , "צרפת הגדירה את...", 

 "ארגון הצלב האדום טען ש..."
 בערך.  השורות *** לחשב באחוזים את מס' הייחוסים מתוך סך כל  

 
 .  מהו מספר ההכללות בערך:3

ס על התרשמות הכותב ולא על סקר דעת קהל מדעי או ציטוט  ביטוי המבוס "=הכללה***"
 כלשהו. 

 לדוגמא: "מקובל לטעון...", "לרוב", "לעיתים קרובות" 
 בערך.  השורות *** לחשב באחוזים את מס' ההכללות מתוך סך כל 

 
 
 . מהו מספר המילים טעונות משמעות בערך:  4

ת חיובית או שלילית אשר אינה  ת קונוטציה רגשיה בעל*** "מילה טעונת משמעות"= מיל 
 ניטרלית 

 ! לא כולל שמות עצם*** שמות תואר ופועלי תואר בלבד. 
 בערך. המילים*** לחשב באחוזים את מס' המילים הטעונות מתוך סך כל 
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 . מהו אורך דפי השיחה לפי סך כל המילים: 1

 *** כולל ארכיונים 

 WORDכלי "ספירת מילים" של תוכנת ב  להשתמש*** 

X 

 . מהו סך כל המשתתפים בדפי השיחה: 2

 *** כולל הארכיונים
 של המחשב או לפי שם משתמש.  IP*** "משתתף"= מזוהה ע"פ מס' 

X 

 . מהו אחוז המשתתפים המזוהים מתוך כלל המשתתפים:3

 *** לפי שם משתמש.

X% 

 לפני כמה ימים נכתב הנושא האחרון בדף השיחה:  -. מידת דינאמיות 4

 

 _ _/_ _/_ _ _ _ 

 ימים(   X)לפני 

 :*** מהו מספר הנושאים בדף השיחה 

 *** כולל ארכיונים 
 ***"נושא"= לפי הכותרת שמופיעה בדף. 

 ספור רק את מספר כותרות נושאי השיחה בדף הראשי ל -***אם אין ארכיון 
 *** "ארכיון"= אחסון של דפי שיחה קודמים 

X 

 . מהו מספר נושאי השיחה אשר נושא השיחה העיקרי שלהם הוא נייטרליות: 5

 בחוסר מגמתיות וללא הטיות או משוא פנים.  כתיבה הצדדים,  ומאוזן של  הוגןג  וייצ*** "ניטרליות" =  
 *** להביא דוגמאות בתחתית הדף לצורך ניתוח איכותני. 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 History)נספח ג':  דף קידוד של הגרסאות הקודמות ) 
 
 
 

 וויקיפדיה בגרסה: 
 עברית  
 אנגלית  
 ערבית   

 ספרדית 
 רוסית 



 77 

   –ינאמיות . מידת ד 1

 *** מהו מספר השינויים אשר בוצעו בחודש האחרון? 

 

 

X 

 

. מהו מספר השינויים אשר בוצעו מרגע היווצרות הערך ועד לתאריך  2

 הנוכחי:  

 _ _ _ _/_ _/_ _  * ערך נוצר בתאריך:

 

X 

 

 

 . מהו סך כל העורכים אשר השתתפו בכתיבת הערך?   3

 כלשהו בערך אשר ביצע שינוי גולש *** "עורך"= כל 

 של מחשב  ID*** לפי שם משתמש או מס' 

X 

 . מהו אחוז "העורכים המזוהים" מתוך כלל העורכים: 4

 *** לפי שם משתמש.

X% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   סיכום כלל הניתוחים שנעשו במחקר':   דנספח 

 1 .

 "טרוריזם"

2 .

 "השואה" 

3. 

 "איידס"  

4. 

 "מדונה" 

5 . 

 "אלוהים" 

 העברית יפדיה בשפה וויק  ✓ . 1
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נספח ה': דוגמאות מדפי הקידוד לציטוטים, ייחוסים, הכללות ומילים טעונות  
 משמעות*  

 

 דפי השיחה של הערך  ✓

 הגרסאות הקודמות של הערך ✓

 אגלית הוויקיפדיה בשפה  ✓ .2

 דפי השיחה של הערך  ✓

 הגרסאות הקודמות של הערך ✓

 ערבית הוויקיפדיה בשפה  ✓ .3

 דפי השיחה של הערך  ✓

 הגרסאות הקודמות של הערך ✓

 ספרדית הוויקיפדיה בשפה  ✓ .4

 דפי השיחה של הערך  ✓

 של הערך הגרסאות הקודמות ✓

 רוסית הוויקיפדיה בשפה  ✓ .5

 דפי השיחה של הערך  ✓

 הגרסאות הקודמות של הערך ✓

 העברית בלבד בוויקיפדיה בשפה הגרסה הראשונה  .6

 העברית בלבד בוויקיפדיה בשפה  גרסת הביניים .7

 באנגלית בלבד  הערך ב"בריטניקה" .8

 דפי קידוד   40סוגי ניתוחים  =    x    8ערכים     5***        סה"כ:
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  מילים טעונות הכללות  ייחוסים  ציטוטים
   משמעות

 רצח העםהשואה היא הכינוי שניתן ל

...[1] . 

  מעריך ארגון הבריאות העולמי
  בני אדםמיליון  25-שלמעלה מ

 .. מהמחלה.  2006מתו עד סוף 

האמינו תרבויות  בימי קדם 
שמספר הכוחות   רבות

העליונים שווה למספר  
 תופעות הטבע 

 השיטתי 

במחקר זה נעשה שימוש בנתונים 
סטטיסטיים בדבר מספר היהודים 

בקהילות אירופה לפני השואה  

 . [2]ואחריה

 מקובל ... נפוצה .. תוחלת  לפי מחקרים שונים

השואה התרחשה בכל מקום שאליו  

 .[3]הגיע הכיבוש הנאצי

יוצאת דופן  ... על פי רוב  ... לדעת מרבית המומחים
 בממדיה 

וסס מספר זה מב  אתר יד ושם לפי 
 .... על

ליעילות הטיפול   הדעות בנוגע
 ... חלוקות

 גזענית   הידוע...

חוקרים שונים כגון ראול הילברג 
 מעריכים.... ויעקב לשינסקי 

מרבית   שהמדענים הסיקו כי
  החולים אינם הומוסקסואלים

 כלל... 

שמושגי האלוהות  נראה 
השונים נקשרים אלה לאלה  

 בשם, אך לא בהגדרה. 

 מתקדמת 

ראל גוטמן וד"ר רוברט פרופ' יש
במחקר עדכני יותר מעריכים רוזט 

 את מספר.... 

בעלת מסורת   ככל הנראה  ...  2003-ל מעריכים כי נכון
 הומניסטית 

 תאודור אדורנוהפילוסוף הגרמני 
 טען ש 

מומחים מעריכים שללא מחלת  
 ... הייתה האיידס

ולוגיה  אלי המיתמרבית 
 ... משלבים   היוונית

כמעט חסרי  
 תקדים בחומרתם

למילה "שואה"   לפי מילון ספיר
 שלוש משמעויות: 

וקשה לומר שאלו איבדו ... ... שבקרב אחת הסברות היא 
  תהפופולאריואי פעם את 

 ... שלהן בקרב ההמונים

 אנטישמית 

, אם היה  לפי חוקרים רבים ... מספר נשאי לפיכך מוערך נאמר כך:  יד ושםבאתר 
קיים, המועד המתאים  

 .. לסיפורו הוא

 יתיהוד-האנטי

,  במקרא מופיעה המילה כמה פעמים
דעת  ב  עמוס חכםולפי פרשנותו של 

 למילה שלושה מובנים:  מקרא

לנגיף  לצד הדעה הרווחת בנוגע
הגורם למחלת האיידס ולמקורו,  

  תתיאוריושלל הועלו 
 ... אלטרנטיביות

תפקיד מרכזי רעיון זה שיחק 
בהתעצבות של האומה  

 עד ימינוהיהודית 

 מגוונים

א' כ"ז כתב   משליובדעת מקרא ל
 : יהודה קיל

זו תומכים כמה   הבתיאורי
 ... מבכירי הביולוגים בעולם

 ם ברוטאליי ... בדרך כלל 

לרגל קבלת  רינברג בנאום שנשא ג
 אמר:  1955בשנת  פרס ביאליק

רדיפת   נשמעו קולות רבים נגד
 ... הבצע לכאורה של

רובה המוחלט של הקהילה  
  תהתיאוריו המדעית דוחה את 

 .. בכל פה הללו

 קשים

  פרלמנטהכיר ה 2002בשנת  
באופן רשמי  הדרום אפריקני 

כגורם למחלת   HIV-בנגיף ה
 .. האיידס.

קיימת הסכמה בין  כיום ...
כי   החוקרים המודרניים
מדובר, ככל הנראה,  
 ... בתפישה אחרת של 

 המיוחד
 

  טוענות תמהתיאוריוחלק  
שהפיתוח היה מכוון, למטרת  

 ... לוחמה ביולוגית

 תהאכזרי ... אך יותר מכולם

  אחרות טוענות כי תתיאוריו 
 ... מדובר בתאונה.

 רבים ... ככל הנראה

שטלטלה זו טרם   נראה   
נסתיימה, וכי עדיין לא נמצאה  

אלטרנטיבה מספקת שתוכל  
  הרבים התפקודים למלא את 

שמילא רעיון האלוהות  
)וייתכן בית בתרבות המער 

 .. שלעולם לא יימצא(.

 
 הבלעדי

 
 * הדוגמאות נבחרו באופן רנדומאלי מדפי הקידוד של חמשת הערכים שנדגמו )בשפה העברית בלבד( לצורך המחשה בלבד 

 
 *  באנציקלופדיית בריטניקה" God" של הערךחיפוש  תוצאות הנספח ו':  
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** של הערך "אלוהים"  נוכחיתה  הגרסוה *בינייםהגרסת נספח ח': 
 העברית  " ב"וויקיפדיה

 

 
 ביהדות בלבד בגרסת הביניים  ניתנה התייחסות לאלוהים *

 בשלוש הדתות )יהדות, אסלאם ונצרות( לאלוהים  ניתנה התייחסות בגרסה הנוכחית, **

 

 גרסה נוכחית  גרסת ביניים 
 

 * אלוהים ביהדות
היהודית וההגות הפילוסופית עוסקות הרבה   קבלהה

ברעיון האלהות, משמעותו, כוחותיו, והנהגתו את העולם,  
ות למצוא את הקשר  מטרת הבריאה, טעמי מצוות ומנס

שלו לעולמנו. השווה בין כולם היא האקסיומה הברורה  
 והמוחלטת של מציאותו, אחדותו ואינסופיותו. 

אף שבתנ"ך אלוהים מתואר כבעל צורת גוף אדם בהרבה  
האמינו יהודים   ימי הבינייםמאוד מקומות, ועד תקופת  

רבים וטובים בגשמותו של הבורא, מאותה תקופה ואילך,  
נלחמו    הרמב"םו  ריה"להוגי דעות רבים ביהדות כמו  

רבות כנגד תפיסה זו והדמייתו לבעל גוף או צורת גוף,  
  תנ"ך . על פי המעמד הר סיניעל פי הכתוב במקרא ב

אלהים, ויש   צלםגדלותו של האדם שהוא נברא בדמות וב
ות אלוהיים. לפי רעיון זה תפקידו של האדם הוא  בו כוח

להדמות לאלוה כפי יכולתו, או בלשון חז"ל ללכת בדרכיו  
ולהדבק במידותיו. רעיון זו פותח על ידי הוגי דעות  

ומקובלים שונים בימי הביניים. אחד החשובים שבהם  
היה הרמב"ם שטען )בחיבור המכונה מורה נבוכים(  

אשר באדם, וברגע שהאדם   שהצלם הינו התבונה והשכל
מפתח את הצד הזה שבו, הרי הוא מוציא אל הפועל את  

 הצד האלהי, שבו עיקר דימיונו לאלוהות. 
)במאמרו "יסורים ממרקים" שבספר אורות( טען   הרב קוק

לנו שום אפשרות לחקור, לתפוס ולהבין בשכלנו את    שאין
מהות ועצמות האלהות, וכל מי שמנסה לעשות כן חוטא  

עצמו בלבול וסכלות.  והטפשות, ומביא על  יוהרה בחטא ה
לפי הרב קוק בני האדם באשר הם, אינם יכולים להבין  

את עצמות האלהות שהינה אינסופית ובלתי מוגדרת  
בשום דרך וצורה, אלא רק את הופעותיה והתגלמויותיה  

של האלהות באידאות הנצחיות, כדוגמת החכמה,  
התבונה, החירות, הצדק, האמת, התפארת והנצח. שהן  

לחקירת ועבודת האדם ולהתקשרות אל  הכר הנרחב  
האלוהות. עוד טוען הרב קוק שהרעיון האלוהי הוא הרעיון  
המרכזי של האנושות, שממנו היא באה ואליו היא הולכת.  
והרבה מהרעות החולות, הרוחניות ואף הפיזיות, נובעות  
מכך שהאדם איננו מסוגל לקבל את הרעיון הזה בטהרתו  

 באופן אלילי כזה או אחר. ובשלמותו והוא תופס אותו 
ראתה בעולם הזה על כל תופעותיו התגלמות    חסידותה

של האלהות. כל דבר שקיים בעולם הינו הופעה אלהית  
  שהעולם )מלשון העלם( מכסה עליה. מבחינתה גם לרע

שהוא העדר של הופעה אלהית, יש ניצוץ אלהי שמחזיק  
אותו קיים, שהרי אחרת הוא היה בטל ולא קיים, שהרי  
מקור כל החיוניות והיש, הוא האלהים בעצמו ושכינתו  

 ששוכנת בעולם להחיותו. 
, האלהים מתגלה בעשר דרכים שונות.  קבלהעל פי ה

לדרכי ההתגלות הללו קוראים ספירות, מידות, או בלשונו  
של הרב קוק אידאות. האידאות הן גשר בין האינסוף לבין  

,  שכינההעולם הסופי. האידאה התחתונה ביותר מכונה 
והיא ההתגלות השוכנת בעולם הזה ומהווה המנוע  

   שמפעיל אותו ומחיה אותו.

 
 ** אלוהים בדתות השונות

 
 אלוהים ביהדות

 
  עם ישראל , שבחר בבורא העולם, אלוהים הוא יהדות ב

לאחר שהוציאם ממצרים וממשיך    מצוותיולקיים את 
להשגיח עליהם. אחדות מהמצוות עוסקות ישירות בקשר  

 אדם. שבין האדם לאלוהים וחלקן בין האדם ל
היהודית וההגות הפילוסופית עוסקות הרבה   קבלהה

ברעיון האלהות, משמעותו, כוחותיו, והנהגתו את העולם,  
מטרת הבריאה, טעמי מצוות ומנסות למצוא את הקשר  

האקסיומה הברורה   שלו לעולמנו. השווה בין כולם היא
 והמוחלטת של מציאותו, אחדותו ואינסופיותו. 

 
 אלוהים באסלאם 

 
  דת( הוא שמו של אלוהים בهللا: ערבית)ב אללה 

ובמסורת המוסלמית הוא מזוהה עם    קוראן. באסלאםה
השילוש  ועם האל בנצרות )אם כי תפיסת   אלוהי ישראל

 אינה מקובלת באסלאם(. הקדוש
בקוראן המכונה   סורהתפיסת האל באסלאם מופיעה ב 

 הייחוד"(: "  -سورة اإلخالص  )אח'לאץ-סורת אל
"אמור: האל אחד, האל נצחי, לא ילד ולא נולד, ואין דומה  

 לו אף אחד".  
-סורת אלתפיסת הקשר בין האל לבני האדם, מופיעה ב

 שמשמשת גם כתפילה המרכזית: سورة الفاتحة( ) פאתחה
"השבח לאל ריבון העולמים, הרחמן הרחום, מלך יום  

הדין, אותך נעבוד ובך ניעזר, הנחה אותנו בדרך הישר,  
טית להם חסד, אשר אין עליהם כעס,  הדרך של אלה שנ

 ואינם מן התועים".  
 
 

 אלוהים בנצרות 
 

  השילוש הקדוש , נוצריותעל פי מרבית הדוקטרינות ה
באלוהים כשילוש היא עקרון   אמונה. האלוהיםהוא ה 

כנסייה  ,  וקסיות האוריינטליותכנסיות האורתוד בסיסי ב 
. על פי  הפרוטסטנטיתו  הקתולית, האורתודוקסית

דוקטרינה זו, אף שקיים רק אלוהים אחד, הוא מופיע  
בן  )או  הבן, האב -בשלוש ישויות נפרדות, לרוב 

. אף על פי שביטוי זה אינו מופיע  רוח הקודש( ו האלוהים
, המאמינים בדוקטרינה זו טוענים כי רעיון  ברית החדשהב

ופיע בבירור במספר מקומות בה, בייחוד ברישומי  זה מ
(. עקרונות אלה  22-3:21)ראו לוקאס  ישוההטבלה של  

  4-המאה הו 3-מאה האושררו ונוסחו על ידי הכנסייה ב 
 . כפירהבתגובה לרעיונות 
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 מדפי השיחה*   דוגמאות לקונפליקטיםנספח ט': 
 

 " טרוריזםהערך "
 

 ומי נחשב כזה "טרוריסט"  הכינויסביב  קונפליקט 

 
  .הטענה שיאסר ערפאת לא  מי שרוצח אזרחים כי הם אזרחים הוא טרוריסט בעיני ולא אכפת לי איך קוראים לו

, הוא אחראי לרצח של אלפי אזרחים, רובם אגב ערבים )בעיקר ירדנים  היה טרוריסט מצביעה על צביעות בלבד
טוען אחרת, מומלץ לו לרענן את זכרונו בקריאת הערך המצ"ב  ולבנונים אבל גם לא מעט פלסטינים(. כל מי ש

" )וויקיפדיה העברית, טרור: שיחה,  .  ..נועד להגן על הויקיפדיה ולא על הטרור  NPOV -ה ...ובקריאת הערך
17.12.2005.( 

  ?ים(  בשביל רבים הוא אכן היה טרוריסט, אבל בשביל רבים אחרים )ולא רק ערב אוף. מה עם קצת אובייקטיביות
-מדינות ל 2הסכים ופשרה על   1974-הוא היה מנהיג עממי, סמל מאבק לשחרור, זוכה פרס נובל לשלום, שכבר ב

אתם חייבים לנסות לנתק את החשיבה הציונית שלכם  פרסם החלטה היסטורית בנושא.   1988-עמים, וב 2
 ).17.12.2005רית, טרור: שיחה,  ..." )וויקיפדיה העב תניטרליכשאתם כותבים ערכים בויקיפדיה שאמורה להיות 

 

 this list contains Islamic extremist groups and communist-backed groups as examples of state 

terrorism, but fails to mention American or Israeli terrorism. This would seem to be a necessary 
counter-point to the argument presented here..." (English Wikipedia, Terrorism: Disccusion, 

31.7.2006) 
 
 

 " שואההערך "
 

 ?"עם היהודיהשל בעיקר אסון "השואה:  סביב  קונפליקט 
 

 There are very few in the scholarly community who consider the Holocaust just to be the 
genocide of the Jews..." (English Wikipedia, Holocaust: Disccusion, 9.8.2006) 

 
 קונפליקט סביב הכחשת השואה 

 
 You can't deny more than 6 million deaths,  you idiot deniers!!!!!!!!!!!!!.... (English Wikipedia, 

Holocaust: Disccusion, 9.3.2006) 
 To my knowledge at all dictionaries and encyclopedias that I found not contained nothing of the 

Nazi Holocaust. It puts the definition of the word and nothing else. If a minority insists on 

putting what the Nazis did to them then we will also have to put everything that the Jews did to 
the Palestinians ... " (English Wikipedia, Holocaust: Disccusion, 12.4 .2006) 

 It is a very interesting topic reconstruct the history of the Shoa, from all points of view, less 
than the hysterical and malicious denial of an act that shames the whole of the human species 

and should not be forgotten ever..." (Spanish Wikipedia, Holocaust: Disccusion, 3 .7.2006) 
 Why did not summarize the "point of view who doubt the Holocaust." Anyway, for those who 

wants the facts:the owners of this wiki site are the Americans ...they are merely want to justify 

and to win more global support for the Jews, no more..." (Arabic Wikipedia, Holocaust: 
Disccusion, 5 .6.2007)  

 
 קונפליקט סביב המילה "נאצי" 

 
 I think the use of the word "Nazi" is POV biased and would suggest "German" as a substitute, 

or even "Nazi German"..." (English Wikipedia, Holocaust: Disccusion, 1.3.2006) 
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 " איידסהערך "

 
( ומקומה  HIV-מנגיף ה  מת איידס נגרמחלת הלפיה  )סביב התיאוריה ה"דומיננטית"  קונפליקט 

 ביחס לתיאוריות אלטרנטיביות
 
  הדעהבעלת משקל את  כדעהא מציגה . היאלטרנטיביות" מטעה תב"תיאוריו שהפסקה שעוסקת אני חושב  

מסוכנת ואין מקומה בערך אנציקלופדי   דעהוממילא את הטיפול בו. אני חושב שזו    סהווירושדוחה את קיום 
המתאר מהו איידס . ניתן לאזכר את תנועת המתנגדים במשפט או שניים ואולי אף להפנות לערך שמקביל לערך  

 (. 24.4.2006ה,  וויקיפדיה העברית, איידס:שיחהבא..." ) 
   באשר לפרוטוקולים, לרצח רבין, להכחשת השואה ולאחמנידיג'אד: אם אני לא טועה הרי שכולם מוזכרים בוויקי

. באשר להצגת  תפקידנו, כמובן, אינו להסתיר מידע, מטורלל ככל שיהיהולחלקם ערכים ארוכים ומכובדים. 
או עובדות מדעיות, אז כיצד ניתן להציגן תוך התבססות  האיידס: ברור שרובן אינן מבוססות על עבודות  תתיאוריו 

 בלעדית על עבודות מדעיות? 
 

 In the encyclopedia there should be a section dedicated to those who disagree with the theory 

majority of HIV-AIDS..." (Spanish Wikipedia, AIDS: Disccusion, 11.10.2007) 

 

 
 ( סביב התפלגות המחלה בקרב האוכלוסייה )הומוסקסואלים מול הטרוסקסואלים קונפליקט 

 

 
   נשאי האיידס בישראל. אנא השלם   להתפלגותיחד עם זאת אתה נוטה להצניע מידע לא נוח. יש הרבה מקורות

 (. 23.2.2008וויקיפדיה העברית, איידס:שיחה, ).. .שלה תבאובייקטיביוויקיפדיה נמדדת בעיקר וזאת. 

 
 How is this relevant to gays? It could have been a female monkey. You can't simply blame all 

sexual acts you find repulsive on one group. I'm sure most homosexuals are as disgusted 

by beastiality as you are... (English Wikipedia, AIDS: Disccusion, 6.7.2008) 

 

 
 "אלוהיםהערך "

 
 קיומו של אלוהים ותפיסתו לפי הדתות השונותסביב קונפליקט  

 
   ויקיפדיה היא לא במה להתנצחויות דתיות. אנחנו מציגים באופן עובדתי את הטענות לכאן ולכאן, ולא מחכים

 ( 1.4.2008... )וויקיפדיה העברית, אלוהים: שיחה, לתגובות. 

 
 No, you are wrong. Wikipedia doesn't focus on what everyone's opinion is it focuses on the 

experts. Theology is the study of what God is... (English Wikipedia, God: Disccusion, 26.4.2008) 

 
 The idea that there is one true God and others are mere inventions (which defends the idea 

penultimate edition, and therefore Reverte) is offensive and does not respect WP: NPOV. This 

article is not pro-Christianity, so we must take into account other faiths and religions, without 
disparagement or lack of respect... (Spanish Wikipedia, God: Disccusion, 12.4.2007) 

 

 This definition does not cover all possible understandings of God or gods, and rightly only for 
teizma. It is therefore necessary to specify the definition of God and for panteizma and other 

religious lines... (Russian Wikipedia, God: Disccusion, 28.12.2007) 
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 " מדונההערך "
 

  
 

 אתר מעריצים"  "קונפליקט סביב כתיבה בנוסח  
 

  ,"...המטרה היא לנסות להציג עובדות, ולא  הימנעו מכתיבת הערות בנוסח "לדעתי זאת ההופעה הכי טובה שלה
 ( 14.6.2007... )וויקיפדיה העברית, מדונה: שיחה, .להביע את דעתכם האישית 

 
 וויקיפדיה העברית, מדונה: שיחה,  .כתוב כדיווח מעריצים נלהב ולא נייטרלי)הערך(  הבנתי למה הוא  לא( ..

28.6.2007 ) 

 

 "Maverick Records is the most successful "vanity label" in music history", "Madonna is the 
most successful dance artist in music history", "Madonna has had more music videos played 
more often on MTV than any other artist."  are POV... (English Wikipedia, Madonna: 
Disccusion, 24.6.2005) 

 
 No wonder the article is a former featured article. "Madonna-lovers" have turned this page in 

to a fanpage for the singer... (English Wikipedia, Madonna: Disccusion, 19.12.2005) 

 
השוואה עם אנציקלופדיית "בריטניקה": ***       

 

 Wikipedia is not a F-ing publicity sheet, it's an ENCYCLOPEDIA. If you want to glorify 

Madonna, Israell, go start your own webpage or MySpace about her. Enyclopedia 
Brittanica (who has a Madonna article) would not put this tour in its opening 

statement about her... (English Wikipedia, Madonna: Disccusion, 23.1.2007) 

 

 
 קונפליקט סביב השוואות עם זמרים אחרים ולגבי כינוייה של מדונה "מלכת הפופ" 

 

 The "Queen of Pop" statement is neutral. I did not say that she was the 'Queen of Pop', I said 
that she is commonly referred to as the 'Queen of pop', which is both veracious and 

unbiased. The media does refer to her as the "Queen of Pop", just as how Michael Jackson 
is known as the "King of Pop" or Britney Spears or Beyonce is known as "Pop Princesses". 

Ive provided a few average articles to show how the media is saturated with the title when 

referring to Madonna: In addition, she is featured in the "Biggest-selling female musician" 
article, so I dont see any problem with it being mentioned in the introduction. Its also in the 

intro of the Mariah Carey, and Celine Dion article, among other artists..." (English 
Wikipedia, Madonna: Disccusion, 9.8.2005) 

 

 Well, be careful of weasel words — but also, Googling "queen of pop" gives (just in the first 
two pages of links): Kylie Minogue, Madonna, Marcia Hines, Aretha Franklin, Elton John 

(sounds reasonable), and Diana Ross. Minogue & Madonna just about tie for most 
mentions. When more than one person is referred to by a title, (esepcially an evaluative 

one) should we not mention this if we're to achieve a NPOV? ... (English Wikipedia, 
Madonna: Disccusion, 9.8.2005) 

 
 Everything you bring is very subjective and some of it perhaps true, but this is not a Michael 

Jackon vs. Madonna debate !!! .... (English Wikipedia, Madonna: Disccusion, 2.8.2007) 

 

 

 

 

 
 ( 2008, "וויקיפדיה")אתר  *

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://en.wikipedia.org/wiki/Britney_Spears
http://en.wikipedia.org/wiki/Beyonce
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Biggest-selling_female_musician&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mariah_Carey
http://en.wikipedia.org/wiki/Celine_Dion
http://en.wikipedia.org/wiki/Weasel_words
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ABSTRACT  

 

    During the past decade, knowledge from encyclopedias, dictionaries and 

books has been gradually transfered into an available electronic version. 

This change reflects a trend called "Web.2.0", on which  thousands of free 

content-sharing wes-sites has been emerged. One of  the major projects of  

information-sharing on the web is "Wikipedia", the online encyclopedia; It 's  

content is entirely provided by volun teers who are free to edit any entry.  

Wikipedia has attracted attention both because of its popularity and its  

unconventional policy of editing: Can information derived from such an 

innovative project  written by millions of  people,  be neutral? This study d eals 

with different aspects of Wikipedia’s official neutral point of view (NPOV) 

policy, which requires avoiding bias in writing. Neutrality is considered as 

one aspect of  the broad concept of objectivity,  a concept that has been 

discussed for decades in t he fields of human sciences,  linguistics and 

communication. The study conducted by quantitative and qualitative content -

analysis of  five controversial articles: "Terrorism", "Holocaust", "AIDS",  

"Madonna" & "God". The analysis included three NPOV compariso ns: 1) 

Between five language versions of "Wikipedia": Hebrew, English, Arabic,  

Spanish and Russian; 2) Between "Wikipedia" and Encyclopedia 

"Britannica"; 3) Between versions from three stages in time in the Hebrew 

Wikipedia. Different variables related to the Discussion pages and History 

pages in Wikipedia were also been measured. According to the main 

Hypothesis, the results demonstrated a significant positive correlation 

between the number of editors and the degree of dynamism and between the 

extent of neutrali ty.  Accordingly, the English version of "Wikipedia" was 

found to have the highest degree of  NPOV and "Wikipedia" prooved to be 

more neutral than "Britannica". This study assessed how neutrali ty is  

maintained in a project like Wikipedia where anyone c an participate. The 

findings also carries implications for improving the extent of neutrality in 

other information sources (such as journals, newspapers,  textbooks,  etc).   
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