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 ملخص الدراسة: 

، واملهاري( هدفت الدراسة إىل اختبار فرضية العالقة بني معدالت اهتمام مقررات التعليم اإلعالمي مبكون "التفكري النقدي" )على املستويني: املعريف 
ييم الداخلي  ومعدالت استفادة طالب اإلعالم من آليات التحقق من مصداقية احملتوى اإلخباري على منصات التواصل االجتماعي، سواًء آليات التق 

لدراسة على منهج ألساليب تقدمي احملتوى، ابالستناد إىل اخلربات املعرفية للفرد، أو آليات التحقق اخلارجي عرب املقارًنت الناقدة للمحتوى، واعتمدت ا
( طالًبا من كليات اإلعالم 150من )املسح، ابإلضافة إىل املنهج املقارن. ابستخدام أداة االستبانة يف عملية مجع البياًنت، وتكونت عينة الدراسة 

 ابجلامعات العربية أبسلوب العينة املتاحة. 

وهذه الكثافة يف  أظهرت نتائج الدراسة أن منصات التواصل االجتماعي تعد رافًدا معلوماتيًّا، ومعرفيًّا أساسيًّا ابلنسبة لطالب كليات وأقسام اإلعالم،
ليت دفعت كليات وأقسام اإلعالم إىل تضمني مقررات التفكري النقدي، والرتبية اإلعالمية، أو الرقمية داخل منظومة االستخدام تعد عاماًل مهًما من العوامل ا

 احملتوى التعليمي الذي تعتمد عليه يف إعداد، وتطوير عدد من املعارف، واملفاهيم األساسية لدى الطالب. 

كثر عرضة للتزييف على منصات التواصل مبعدالت استخدامهم هلذه املنصات، وقد ثبت أن وقد بدا الطالب متأثرين يف تقييمهم ألنواع املعلومات األ
فميلهم إىل املنصات هناك فروقًا بني الطالب يف تقييم أنواع املعلومات األكثر عرضة للكذب تبًعا لدرجة استفادهتم من األنواع املختلفة للمنصات الرقمية؛ 

 م املعلومات البصرية كأكثر املعلومات عرضة للكذب.ذات الطابع البصري يدفعهم إىل تقيي

لية اختبار ويستخدم الطالب عدًدا من اآلليات يف التأكد من مصداقية احملتوى على منصات التواصل، أييت على رأسها آلية املقارنة، وأييت بعد ذلك آ
قية احملتوى يرتبط بعالقة دالة بدرجة استيعاب الطالب للمعارف املتعلقة ابلتفكري  لغة كتابة احملتوى، وقد ثبت أن جلوء الطالب إىل آلية التحقق اللغوي من مصدا

 لنقدي. النقدي، وأن اللجوء إىل آلية "املقارنة" يف التحقق من مصداقية احملتوى يرتبط بعالقة أساسية بدرجة استيعاب الطالب لعناصر التفكري ا

 . طالب اإلعالم -تحقق من املصداقيةال -األخبار الكاذبة -املصداقية -لرقميةاملنصات ا -احملتوى التعليميالكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

The study aimed to test the hypothesis of the relationship between the rates of interest of media education 

courses in the component of "critical thinking" (at the two levels: knowledge and skill) and the rates of media 

students' benefit from mechanisms for verifying the credibility of news content on social media platforms, both 

internal evaluation mechanisms for methods of content delivery, based on An individual's cognitive experiences, or 

external validation mechanisms through critical comparisons of content. The study relied on the survey method, in 

addition to the comparative method. Using the questionnaire tool in the process of data collection, the study sample 

consisted of (150) students from media colleges in Arab universities using the available sample method . 

The results of the study showed that social media platforms are a basic information and knowledge resource for 

students of media faculties and departments, and this intensity of use is an important factor that prompted media 

faculties and departments to include critical thinking courses and media or digital education within the educational 

content system that they rely on in preparing and the development of a number of basic knowledge and concepts 

among students. The students seemed affected in their assessment of the types of information most likely to be 

falsified on communication platforms by their rates of use of these platforms, and it was proven that there are 

differences between students in evaluating the types of information most likely to lie according to the degree to 

which they benefit from different types of digital platforms. Evaluate visual information as the most likely 

information to lie . 

Students use a number of mechanisms to ensure the credibility of content on social media platforms, especially 

the comparison mechanism. Then comes the content writing language testing mechanism. It has been proven that the 

students’ resort to the linguistic verification mechanism of content credibility has a significant relationship to the 

degree of students’ comprehension of knowledge related to critical thinking, and that resorting to the “comparison” 

mechanism in verifying the credibility of the content is related to the degree of students’ comprehension of the 

elements of critical thinking 

Keywords: Educational content - digital platforms - credibility - false news - verification of credibility - media 

students. 
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 املقدمة: 

حديثًا مبوضوع  على الرغم من االهتمام املبكر من جانب الباحثني بتحليل وسائل التواصل االجتماعي، وأتثرياهتا على اجلمهور إال أهنم مل ينشغلوا إال 
ت التواصل "التفكري النقدي" كأحد عناصر حمتوى مقررات "الرتبية اإلعالمية"، ودوره يف إنضاج طرق، وأساليب تفاعل اجلمهور مع حمتوى منصا

، وهو العصر الذي أصبح فيه Post- truth eraم الذي شهد ظهور مصطلح "عصر ما بعد احلقيقة" 2016االجتماعي، وابلتحديد بعد العام 
لى حتيزه، ع اجلمهور أكثر مياًل حنو التعرض للمحتوى اإلعالمي الداعم لتحيزاته حىت ولو اشتمل على معلومات مضللة، أو أخبار كاذبة؛ جملرد التأكيد

 (. Manca. Et.al, 2021:53ومعتقده. )

مية  وقد وفرت منصات التواصل االجتماعي مساحة كربى لنشر األخبار الكاذبة، وأفرزت أوضاًعا جديدة مل يعد الدور األهم فيها للمؤسسة اإلعال 
اقع واحلساابت اليت تنشر حمتوى داعم لتحيزات الفرد، حىت ولو التقليدية اليت تزود الفرد ابملعلومات اليت خضعت للفحص، والتدقيق، بل للعديد من املو 

ه املواقع كانت تشتمل على معلومات كاذبة، وقد أصبح هناك العديد من املواقع اليت تتخصص يف نشر األخبار الكاذبة، بل، وقامت صناعة مزهرة حول هذ
(Gerbaudo, 2018:3 .) 

البشر على منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات تبلورت األمهية   يف سياق النمو املضطرد ملعدالت اعتماد غالبية 
ما  البحثية ملوضوع الرتبية اإلعالمية، وقيمته العلمية، والتعليمية يف رفع مهارة التفكري النقدي للمستخدمني، "وتظهر التقارير أن هناك 

م، ويعين ذلك  2013ماعي سنواًي، وذلك منذ العام ( مليون مستخدم جديد ينضمون إىل منصات التواصل االجت300يقرب من )
( أبكثر من  YouTube( مستخدًما جديًدا لوسائل التواصل االجتماعي كل دقيقة، وقد زاد استخدام منصة ) 550أن هناك )

ًيا،  ( ساعة من مقاطع الفيديو احلديثة/الدقيقة يوم 400م؛ حيث قام املستخدمون بتحميل )2016-م2014ثالث مرات يف الفرتة 
( ساعة من  300( مقطع فيديو دقيقة، وقاموا بتحميل )4.333.560م، شاهد املستخدمون ما ال يقل عن )2019ويف عام 

( مليون صورة، وفيديو يومًيا، ويقضي  100( بتحميل أكثر من )Instagramمقاطع الفيديو/الدقيقة، وقام مستخدمو )
(، كما أن معدالت التعرض ملواقع، مثل:  Facebookعلى ) - قلعلى األ–املستخدمون ما يقرب من ساعة واحدة يومًيا  

(Instagram(و ،)Snapchat  تتزايد بسرعة، ويعين ذلك أن الشباب يتعرضون ابستمرار حملتوايت هذه الوسائل اليت تؤثر على )
 (. Al- Zou’bi , 2020: 2تصوراهتم عن أنفسهم، واجملتمع احمليط هبم، وطريقة تفاعلهم مع هذا اجملتمع" )

( على أنه: "العملية اليت يتم من خالهلا تزويد  Media Educationوعرفت منظمة اليونسكو مصطلح الرتبية اإلعالمية )
الفرد ابملعارف، واملهارات اليت تسمح له ابلتفاعل اإلجيايب مع حمتوى املنصات اإلعالمية، وتطوير قدرته على حتليل النصوص  

حمتواها، والتعرف على مصادر هذه النصوص، ومصاحلها السياسية، واالجتماعية، والتجارية والثقافية،   اإلعالمية، والتفكري النقدي يف
ابإلضافة إىل دعم قدرة الفرد على إنتاج احملتوى على املنصات الرقمية، ورفع مستوى مهارته يف اختيار املنصات األنسب لنشر هذا  

 (. Fedorov, 2015: 5احملتوى" )

السابق للرتبية اإلعالمية على بعدين: يتمثل أوهلما يف تنمية مهارة التفكري النقدي لدى األفراد املتعاملني مع  وينطوي التعريف 
 احملتوى اإلعالمي، ويتحدد اثنيهما يف تنمية القدرة على إنتاج، ونشر احملتوى على منصات التواصل االجتماعي.  
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من خالل حتديد أربع مهارات أساسية يفرتض أن يسعى التعليم اإلعالمي   وقد عرّب البعض عن هذين البعدين للرتبية اإلعالمية 
إىل ترسيخها لدى الطالب، وهي مهارة البحث عن املعلومات، ومهارة التحليل، ومهارة التقييم، ومهارة إنتاج احملتوى )مكاوي،  

2021 :498  .) 

املقررات املختصة بشكل كامل مبوضوع الرتبية اإلعالمية، أو  ويتشارك يف ترسيخ هذه املهارات داخل كليات اإلعالم كل من 
(، ويف كل األحوال، ومع  25ه: 1431التفكري النقدي، وبعض املقررات األخرى اليت تدعم منظومة املهارات تلك )الشميمري، 

هارات اليت تستهدف عملية الرتبية  تنامي واتساع دائرة انتشار األخبار الكاذبة أصبحت مهارة التحليل، والتفكري النقدي من أكثر امل
اإلعالمية ترسيخها لدى الطالب، وخصوًصا طالب اإلعالم حبكم االخنراط املتوقع هلم بعد التخرج يف إنتاج احملتوى اإلخباري،  

 وإمكانية أتثرهم يف عملهم داخل حجرات األخبار ابحملتوى الكاذب الذي قد يظهر على املنصات الرقمية. 

أ حمررو غرف األخبار إىل توظيف األخبار الكاذبة، ونشرها دون التحقق من حمتواها بذريعة أن القصة ال تزال  فأحياًًن ما يلج 
(، كما أن احملتوى الكاذب عادة ما يكون له أتثريات سلبية على مستوى  Elshiekh, 2017:18جارية، واحلقائق غري مكتملة )

 (. Pangrazio, 2018: 12الثقة يف وسائل اإلعالم )

يف هذا اإلطار أييت هذا البحث الذي يتتبع ابلتحليل عالقة احملتوى التعليمي بكليات اإلعالم بدرجة استفادة الطالب من آليات  
اكتشاف احملتوى الكاذب على منصات التواصل االجتماعي عرب ما تقوم به عملية الرتبية اإلعالمية من أدوار يف تطوير أساليب  

ت من خالل مقررات مستقلة خمتصة ابلرتبية اإلعالمية، أو التفكري النقدي، أو من خالل مقررات أخرى  "التفكري النقدي"، سواء مت
 تدعم مهارات البحث، والنقد، والتقييم املعلومايت لدى الطالب. 

 الدراسات السابقة:
جمال اإلعالم اجلديد خالل   شّكل موضوع الرتبية اإلعالمية على مهارات التفكري النقدي اهتماًما مركزاًي لدى الباحثني يف 

السنوات األخرية؛ فمع تنامي األدوار اإلعالمية، واملعلوماتية ملنصات التواصل االجتماعي اجته العديد من الباحثني لرصد أتثرياهتا  
ار الكاذبة اليت أحياًًن  السلبية، واإلجيابية على اجلمهور، وإن مثلت التأثريات السلبية اجلانب األهم ابلنسبة إليهم، ملا للشائعات واألخب

ما تروج على مواقع التواصل من أتثريات سلبية تتعلق بتضليل اجلمهور، وتزييف الوعي العام، ويف هذا السياق تربز أدوار "الرتبية  
 اإلعالمية"، وما تدعمه لدى املتلقي من قدرات، ومهارات حتليلية، ونقدية تساعده على التحقق من مصداقية احملتوى. 

ا على ما سبق؛ توزعت الدراسات السابقة على مسارين أساسيني، يركز أوهلما على إبراز دور الرتبية اإلعالمية يف تفعيل  وأتسيسً 
القدرة على "التفكري النقدي" كأبرز وسيلة يف مواجهة األخبار الكاذبة، ويتوجه اثنيهما إىل إبراز آليات الكشف عن األخبار الكاذبة  

 على املنصات الرقمية. 

 مسار دراسات "التفكري النقدي، والرتبية اإلعالمية كوسيلة ملواجهة األخبار الكاذبة":   -واًل أ

ركزت العديد من الدراسات يف هذا السياق على مجهور الشباب حبكم أنه األكثر استخداًما ملنصات التواصل االجتماعي  
نصات التواصل االجتماعي، وضرورة تنمية قدرة مستخدمي  كمصدر للمعلومات؛ فمع النمو اهلائل يف حجم األخبار املتدفقة عرب م
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( اليت حاولت استكشاف دور  Machete& Turpin, 2020هذه املنصات على تقييم مصداقية األخبار جاءت دراسة )
المي؛  مقررات الرتبية اإلعالمية يف دعم مهارة التفكري النقدي لدى الطالب، والتفاعل التقييمي مع حمتوى منصات التواصل اإلع

هبدف اكتشاف األخبار الكاذبة. ركزت الدراسة على حتليل األدبيات العلمية اليت اهتمت مبهارات التفكري النقدي، وحتديد معدالت  
( دراسة اهتمت ابلتفكري النقدي كعنصر  22اهتمامها، وتوظيفها كأداة الكتشاف األخبار الكاذبة، وخلصت الدراسة إىل أن حتليل )

اإلعالمية، وكشف عن أن ثالث دراسات منها فقط هي اليت تعاملت صراحًة مع التفكري النقدي كوسيلة الكتشاف   من عناصر الرتبية 
ز  األخبار املزيفة، وخلص الباحثان إىل ضرورة إدراج مقررات الرتبية اإلعالمية يف اللوائح العلمية للمؤسسات األكادميية، وضرورة أن ترك

 لتفكري النقدي. هذه املقررات على تنمية مهارة ا 

(، وخلصت إىل أن من األمهية مبكان االهتمام مبوضوع الرتبية اإلعالمية،  2020ويف السياق نفسه أثبتت دراسة )احلزورة، 
وتعليم الشباب مهارات "التفكري النقدي" يف ظل ما أاتحته منصات التواصل االجتماعي من وسائل سهلة ويسرية؛ إلنتاج، ونشر  

خصوًصا بني الشباب، وأن سياقات احلروب، والصراعات السياسية هتيئ بيئة خصبة للشائعات، كما حدث   الشائعات يف اليمن،
م، وانتهت الدراسة إىل أن الشائعات، واألخبار الكاذبة تؤدي إىل تعميق األزمات  2015ابلتزامن مع احلرب اليت بدأت يف اليمن عام 

واالقتصادي، وتؤدي إىل تعميق اخلالفات بني مفردات النسيج الوطين، وتعيد  اليت تشهدها اجملتمعات على املستويني السياسي، 
 الصراعات الطائفية، واملناطقية الكامنة إىل صدارة املشهد.  

ويف سياق البحث عن آليات ملواجهة الشائعات، واحملتوى الكاذب الذي تغذيه منصات التواصل االجتماعي نبهت دراسة  
ية مهارات النقد اإلعالمي، ودوره يف حتصني املتلقي، ومحايته من تداعيات "الكذب اإلعالمي" الذي  ( إىل أمهية تنم2020)عزوز، 

يعتمد على "فربكة املعلومات"؛ خلدمة أهداف سياسية، أو أهداف خاصة ابملؤسسة اإلعالمية، وخلصت الدراسة إىل أن "الرتبية  
 مهارة النقد اإلعالمي على مســتوى املتلقي. اإلعالمية" تعد من املخرجات احلديثة، واملهمة؛ لتفعيل  

( دراسة تعاجل األخبار الكاذبة اليت تزايدت خماطرها بدًءا من العام  ISTE,2019ونشرت اجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم )
ك املعلومات اليت  ، وتشرح مفهومها، والسياقات املختلفة اليت تتجلى فيها، واسرتاتيجيات مكافحتها، وتناقش حالة استهال2016

تسيطر حاليًّا على مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، وسيل األخبار الذي يتدفق عربها، والذي خيتلط فيها احلقيقي ابلزائف،  
والذي ال مينح املستخدم يف بعض األحيان فرصة للتحقق من مصداقية ما يتلقاه من معلومات، وأوصت الدراسة بضرورة أن تصبح  

بية اإلعالمية مكوًًن من مكوًنت العملية التعليمية داخل املؤسسات األكادميية، وأن توجه هذه املقررات جهدها إىل تنمية  مقررات الرت 
 قدرة الطالب على التفكري النقدي، والتمييز بني األخبار الصادقة، واألخبار الكاذبة على منصات التواصل االجتماعي. 

( الضوء على العالقة بني دراسة مقررات للرتبية اإلعالمية، وزايدة مهارات  Eristi& Eiderm, 2018وسلطت دراسة )
( طالًبا من كلية تربوية يف إحدى اجلامعات احلكومية  517التفكري النقدي لدى طالب معاهد املعلمني، وبلغت عينة الدراسة ) 

ساب الطالب هلا، وأظهرت نتائجها عدم وجود فروق  الرتكية، ووظفت الدراسة مقاييس لتحديد مهارات التفكري النقدي، ودرجة اكت
ذات داللة إحصائية يف مستوى امتالك طالب املعلمني ملهارات الثقافة اإلعالمية، والتفكري النقدي حسب متغري اجلنس، ومستوى  

مهارات الرتبية    الصف، كما أظهرت النتائج أن هناك عالقة إجيابية متوسطة املستوى بني مستوايت طالب املعلمني يف اكتساب
 اإلعالمية من ًنحية، ومهارات التفكري النقدي من ًنحية أخرى. 
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ويف إطار تنامي حتدي األخبار الزائفة على موقع )فيسبوك(، وما أصبح اجلمهور يواجهه من صعوابت يف حتديد مصداقية  
الرقمي يف عصر ما بعد احلقيقة، وانتشار  ( أمهية تنمية مهارات النقد Pangrazio, 2018األخبار، والثقة فيها أبرزت دراسة )

لى  األخبار املزيفة، وخلصت الدراسة إىل أن املعنيني مبسألة حمو األمية الرقمية البد أن أيخذوا يف االعتبار أن األفراد الذين حيصلون ع
در األخبار، فهم بداًل من ذلك؛  األخبار، واملعلومات عرب املنصات الرقمية، أقل نشاطًا يف البحث عن األخبار، واملعلومات من مصا
 يصادفون املعلومات عرب شبكاهتم االجتماعية، وأهنم ال ميانعون يف قراءة املعلومة منزوعة من سياقها. 

إىل حتديد أتثري دراسة مقررات الرتبية   (Çelik. Et.al, 2018(، ومن بعدها دراسة )Aybek, 2016وسعت دراسة )
ري النقدي لدى خرجيي اجلامعات، وذلك عند التعامل مع حمتوى املنصات الرقمية، ووسائل اإلعالم،  اإلعالمية على تنمية مهارة التفك

إىل وجود عالقة إجيابية متوسطة بني دراسة مقررات الرتبية اإلعالمية وامليل إىل التفكري النقدي يف حني    (Aybekوخلصت دراسة )
يف مستوى التفكري النقدي تبعاً للجنس، وأن هناك عالقة ارتباط إجيابية    ( أن هناك اختالفات بني اخلرجينيÇelikأثبتت دراسة )

 ضعيفة بني التفكري النقدي، ودراسة مقررات الرتبية اإلعالمية. 

( شاب عريب إىل أن الشباب داخل األردن، ولبنان،  2544( اليت أجريت على عينة من ) Melki, 2015وخلصت دراسة )
مية" واضحة، وأن أغلبهم يتعاملون مع حمتوى املنصات الرقمية بدرجة عالية من الثقة، ويرون أن  واإلمارات يعانون من "أمية إعال

معلوماهتا تتمتع ابملصداقية، وأن الشباب داخل هذه الدول مييل إىل استهالك احملتوى على املنصات أكثر من إنتاج احملتوى، وأظهرت  
النقدي" من خالل مقررات الرتبية اإلعالمية يف املنطقة العربية، وذلك ابلنظر إىل  النتائج أن هناك حاجة ماسة لنشر ثقافة "التفكري 

 ارتفاع مستوايت األمية اإلعالمية، وضعف وعي الشباب العريب بتهديدات اإلعالم اجلديد رغم كفاءهتم يف استخدام التقنيات الرقمية. 

المي الذي يرتكز على نظرية "التفكري النقدي" أجنح يف  ( أن التعليم اإلعWright, 2015ويف السياق ذاته أثبتت دراسة ) 
إجياد خرجيني قادرين على التعامل الناضج مع حمتوى املنصات الرقمية، ووسائل اإلعالم، وميثل وسيلة فعالة لتحسني القدرات النقدية  

ني وسائل اإلعالم، والتغريات االجتماعية  للدارس مبا يتعلق هبا من مهارات، مثل: التأمل، وتبادل املعرفة اليت تعزز فهم العالقة ب
واالقتصادية األوسع. واقرتحت الدراسة حتسني التفكري النقدي لدى الشباب من خالل املدوًنت، ومن خالل املقررات، وكذلك  

وى الكاذب، كما  األنشطة التعليمية املختلفة. فهذه الوسائل هي القادرة على بناء عقل نقدي يستطيع متييز احملتوى الصادق من احملت 
 أنه متّكن الفرد من إنتاج حمتوى على املنصات الرقمية بداًل من أن يكتفي أبن يكون جمرد مستهلك للمحتوى. 

(، وخلصت إىل أن الرتبية اإلعالمية وسيلة  Mansour, 2014وتتفق نتائج الدراسة السابقة مع دراسة أخرى سبق وأجراها )
النقدي، وزايدة مهارته يف نقد الرسائل اليت يتلقاها من اإلعالم اجلديد والتقليدي، وأظهرت أن  أساسية لتحفيز املتلقي على التفكري 

ى  هناك اجتاهني رئيسيني للرتبية اإلعالمية يركز أوهلما على تضمني مقررات الرتبية اإلعالمية يف املؤسسات التعليمية، ويشتمل الثاين عل
 ف مجيع أفراد اجملتمع؛ لتحصينهم ضد حماوالت التضليل اإلعالمي. رؤية أوسع ترى أن الرتبية اإلعالمية تستهد

 مسار دراسات "أساليب الكشف عن األخبار الكاذبة على املنصات الرقمية":  - اثنًيا

ربطت أغلب البحوث اليت أجريت على مسار األخبار الكاذبة على املنصات الرقمية، وأساليب الكشف عنها بني العام  
، حيث أصبح  Post-truth eraبار الكاذبة. وهو العام الذي يؤرخ لبدء حقبة ما بعد احلقيقة يف العامل  م وانتشار األخ2016
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حىت لو كانت  -اجلمهور أكثر ميال للتعرض للرسائل اليت تؤكد حتيزه، وأحكامه املسبقة من خالل اللجوء إىل أي معلومات، أو أخبار 
 جملرد التأكيد على حتيزه، ومعتقده.   -كاذبة 

(  COVID-19( إىل أن جائحة )PALADE& BALABAN, 2020هذا السياق خلصت دراسة كل من )  يف
سامهت يف إنتاج ونشر الكثري من األخبار الكاذبة، وقام الباحثان بتحليل حمتوى عينة من األخبار املزيفة ذات الصلة ابجلائحة اليت مت  

م، ومشلت العينة عشرين مقالة إخبارية مزيفة مرتبطة بـ  2020 مايو   1مارس إىل  13تسويقها على اإلنرتنت خالل الفرتة من 
(COVID-19ومنشورتني مزيفتني على ،) ( Facebook )   خبصوص فريوس كوروًن اجلديد، وخلصت الدراسة إىل أن اجلائحة

(  COVID-19)تسببت يف نشر الكثري من املعلومات الكاذبة على نطاق واسع، من بينها أن املقاالت الكاذبة اليت تدعي أن 
من صنع اإلنسان، وأن االحتاد األورويب سوف يتم القضاء عليه بسبب اجلائحة، وأن لقاح كوروًن سوف يتحكم يف اخلريطة اجلينية  

 لإلنسان. 

( مسألة االجتاه حنو اإلنتاج املستمر لألخبار الكاذبة ونشرها إىل كوهنا  Shafi & Ravikumar, 2018وفسرت دراسة )
  "منتًجا" رخيًصا نسبًيا، عالوة على ذلك، فإن حقيقة أن هناك الكثري من الناس الذين يستمتعون ابألخبار احلزبية )املنحازة( يتم ذكرها
أيًضا كسبب إضايف، عالوة على ذلك، ومت حتديد االستخدام املنخفض )اخنفاض معدالت املرور على املوقع( للمواقع الصحفية على  

آخر يعزز نشر األخبار الكاذبة، وخلصت الدراسة إىل أن اعتقاد الفرد يف األخبار الكاذبة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتكرار  اإلنرتنت كعامل 
تعرضه، وأكدت أن نشر األخبار الكاذبة يعد أداة من األدوات اليت تستخدم يف الضغط، والتخويف ملواجهة اخلصوم السياسيني،  

 تستهدف بشكل أساسي الشخصيات العامة؛ لتشويه صورهتا، وتدمري مصداقيتها. والغرماء االيديولوجيني، وأهنا 

( تفسريًا آخر إلنتاج، وانتشار األخبار الكاذبة، وخلصت إىل  Lilleker& Liefbroer, 2018يف حني قدمت دراسة ) 
تند إىل رؤى "شعبوية"، مثل استفتاء  أن األخبار الكاذبة ترتبط يف ظهورها بدرجة أكرب ابحلمالت االنتخابية، واالستفتاءات اليت تس

خروج اململكة املتحدة من عضوية االحتاد األورويب، وحماولة دوًنلد )ترامب( الناجحة للوصول إىل رائسة الوالايت املتحدة؛ فاحلمالت  
ية، والعرقية، وأتكدت  الشعبوية تعمد إىل إضفاء قيمة على املعتقدات اخلاصة، وتعزز الصور النمطية القائمة على االختالفات الدين

 (. Lilleker, 2019هذه النتيجة أيًضا يف دراسة ) 

( من خالل حتليل األدبيات ذات الصلة، وإجاابت االستطالع املفتوحة على عينة تتكون  Sadri, 2018وخلصت دراسة )
ة على مواقع التواصل االجتماعي  ( سنغافوراًي إىل إطار مفاهيمي لفهم الكيفية اليت يكتشف هبا األفراد األخبار الكاذب 2501من )

على كل من حكمهم اخلاص على املصدر، والرسالة عند التحقق من احملتوى، وعندما ال   - بشكل عام–يؤشر إىل أن األفراد يعتمدون  
 يوفر ذلك إجابة حمددة بشكل كاٍف؛ فإهنم يلجؤون إىل املوارد اخلارجية؛ لتوثيق األخبار. 

املعايري الكتشاف مستوى الكذب يف اخلرب، من بينها: النظر يف مصدر اخلرب؛ )لفهم  (( عدًدا من IFLAووضعت مدونة 
مهمته، وهدفه(، وقراءة ما وراء العنوان الرئيسي؛ )لفهم القصة أبكملها(، ومراجعة احملررين، أو منتجي اخلرب؛ )ملعرفة مستوى  

خلرب، والتحقق من اتريخ النشر؛ )ملعرفة ما إذا كانت القصة ذات  مصداقيتهم(، وتقييم املصادر الداعمة للمعلومات اليت يشتمل عليها ا 
 (.  Arianto, 2017صلة، وحمدثة(، ومراجعة التحيزات اخلاصة؛ )ملعرفة ما إذا كانت تؤثر على حكم الفرد على اخلرب( )
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صات الرقمية على حمتوى  ( على التأثريات السلبية لألخبار الكاذبة املتداولة على املنVargo. Et.al, 2017وركزت دراسة ) 
وسائل اإلعالم التقليدي، وخلصت إىل أن ارتفاع معدالت تداول بعض األخبار الكاذبة على مواقع التواصل يؤثر يف مرحلة اتلية على  

 أجندة أولوايت وسائل اإلعالم التقليدية؛ حيث، سيتم الضغط عليها بسبب االهتمام العام ابخلرب على مواقع التواصل.  

( وخلصت إىل أن األخبار الكاذبة تعد  Mustafaraj & Metaxas, 2017معها يف هذا الطرح دراسة كل من )واتفقت  
اعية لديهم، يف  أحد تكتيكات احلرب اإللكرتونية اليت تستند إىل نشر الشائعات، واألخبار الومهية بني اجلماهري، وإاثرة ردود فعل مج

خبار الكاذبة، وعصر ما بعد احلقيقة مها ظاهراتن مرتابطتان ختدمان مصاحل  إىل أن األ(  Elshiekh,2017)حني خلصت دراسة  
 مالية، أو أيديولوجية حمددة. 

 تعليق على الدراسات السابقة: 
من مراجعة الدراسات السابقة خنلص إىل أن أغلبها أّكد على أن األخبار الكاذبة تشكل جزءاً من احملتوى املتداول على  

ناك عوامل عديدة تساهم يف نشرها، خصوصاً خالل الفرتات اليت تشهد صراعات حزبية أو استقطاب سياسي  املنصات الرقمية، وأن ه
(، وأن األخبار الكاذبة  Lilleker& Liefbroer, 2018ودراسة   Shafi& Ravikumar, 2018)كما تذهب دراسة 

(، وخلصت الدراسات إىل أن "الرتبية  Vargo. Et.al, 2017اصبحت قادرة على التسرب إىل وسائل اإلعالم التقليدي )دراسة:  
اإلعالمية" سواء مبفهومها التخصصي )كمقرر تعليمي مستقل بذاته(، أو مبفهومها األوسع، )كثقافة جيب أن تنتشر يف اجملتمع  

مستوى قدرته على "التفكري   الرقمي( تعد األداة األهم ملواجهة األخبار الكاذبة عرب دورها يف تزويد الفرد ابملعارف، واملهارات اليت ترفع
، ودراسة:   Aybek, 2016، ودراسة:  Wright, 2015م، ودراسة: 2020والتقييم النقدي" )مثل دراسة: عزوز، 

Çelik. Et.al, 2018 .) 

م،  2020وقد كشفت بعض الدراسات وجود نوع من األمية اإلعالمية السائدة لدى الشباب العريب، )مثل: دراسة عزوز 
( ما يطرح سؤااًل حول الدور الذي يلعبه احملتوى التعليمي بكليات اإلعالم يف  Melki. 2015م، ودراسة: 2020ودراسة احلزورة 

لتفكري، والتقييم النقدي لديهم، خصوًصا، وأهنم يشكلون القطاع األكثر تعرًضا حملتوى  الرتبية اإلعالمية للطالب، وتنمية مهارة ا
 منصات التواصل االجتماعي؟. 

وحياول البحث احلايل تقدمي إجابة على هذا السؤال، وسد الفجوة البحثية اليت كشفت عنها الدراسات السابقة على مسار  
 مصداقية حمتوى املنصات الرقمية.  النقدي ومهارات التحقق منالعالقة بني الرتبية اإلعالمية على التفكري 

 اإلطار النظري للبحث: 

 ( إىل منوذج  البحث  ويفرتض  Edson, Et.al, 2018يستند  الرقمية،  املنصات  اإلخباري على  احملتوى  من مصداقية  للتحقق  (؛ 
لرقمية، وترتفع قدرة الفرد على التفكري النقدي داخل  النموذج أن املدخل النقدي ميثل املدخل األهم يف التعامل مع حمتوى املنصات ا 
 البيئات اليت تتجه إىل حمو األمية اإلعالمية، وتعتمد مفهوم "الرتبية اإلعالمية".  
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م اجتهت منظمة )اليونسكو( إىل اعتماد منهج أطلقت عليه مسمى: "الرتبية اإلعالمية واملعلوماتية"، ويقدم  2011ومنذ عام 
مع بني األهداف التعليمية، ويربط ما بينها وبني دراسات اإلعالم الرقمي، خصوًصا الدراسات اليت تبحث يف العالقة  هيكاًل شاماًل جي

بني أدوار ووظائف وسائل اإلعالم يف اجملتمعات الدميقراطية، وعدد من العناصر ذات الصلة ابلرتبية اإلعالمية، مثل: القدرة على  
 (.  UNESCO, 2011، وتقييمها ) الوصول إىل املعلومات، واختيارها

( ستة اختصاصات أساسية للمحتوى التعليمي الذي يربط ما بني مفهومي الرتبية  Manca. Et.al, 2021وحيدد )
 اإلعالمية واملعلوماتية: 

 فهم دور وسائل اإلعالم واملعلومات يف اجملتمعات الدميقراطية.  -1

 ماته. فهم طبيعة، وخصائص احملتوى اإلعالمي، واستخدا  -2

 قدرة الفرد على الوصول إىل املعلومات بشكل فعَّال.  -3

 التقييم النقدي للمعلومات، ومصادرها. -4

 مسات إنتاج احملتوى على كل من الوسائط الرقمية والتقليدية.  -5

 حتديد السياق االجتماعي، والسياسي للمحتوى.  -6

احملتوى التعليمي الذي يستند إىل مفهوم "الرتبية اإلعالمية"، ويرى   فمهارة " التقييم النقدي" تعد مكوًًن أساسيًّا من مكوًنت
(Edson, Et.al, 2018 :أن التقييم النقدي اهلادف إىل اكتشاف األخبار الكاذبة ميكن أن يستند إىل نوعني من اآلليات ) 

آليات التقييم النقدي الداخلي )تقييم لغة، وأساليب تقدمي احملتوى(؛ فالفرد يعتمد عند التقييم النقدي حملتوى املنصات الرقمية   - 
 على خربته مع املوقع، ومصادره، وحتليل لغة، وأساليب تقدمي احملتوى، ودرجة ميلها إىل الدعاية، أو النقد، أو اإلاثرة، أو العامية. 

آليات التحقق اخلارجي )التقييم املعتمد على املقارنة(: وذلك من خالل آليات "مقارنة احملتوى احلايل مبحتوى سابق على   -
املوقع"، أو "مقارنة احملتوى املنشور على منصة ابحملتوى املنشور على منصات أخرى"، أو "مقارنة املعلومات الذاتية مبعلومات شخص  

 ات اليت صرحت هبا مصادر خمتلفة"، أو "مقارنة احملتوى مبعلومات مصادر أخرى خاصة ابملستخدم". آخر"، أو "مقارنة املعلوم

( النموذج النظري األنسب هلذا البحث الذي يستهدف حتليل دور احملتوى التعليمي  Edson, Et.al, 2018ويعد منوذج )
ب يف اكتشاف األخبار الكاذبة على املنصات الرقمية، سواء  الداعم ملفهوم "التفكري النقدي" بكليات اإلعالم يف رفع مهارة الطال 

تبلور هذا احملتوى يف مقررات خمتصة ابلرتبية اإلعالمية، والتفكري النقدي، أو مقررات عامة من بني أهدافها تنمية مهارة "التفكري  
أبعاد املشكلة اليت يتصدى هلا البحث  " وزمالؤه يقدم إطارًا مفاهيميًّا يساهم يف فهم Edsonالنقدي" لدى الطالب؛ فنموذج "  

 ترفع من  احلايل، ويركز على استكشاف  أتثري النواتج املعرفية، واملهارية للرتبية اإلعالمية، ودورها يف تزويد الفرد ابملعارف، واملهارات اليت
واصل االجتماعي، سواء ابالعتماد  مستوى قدرته على التفكري النقدي كوسيلة للتحقق من مصداقية احملتوى املتداول على منصات الت

ادر  على خرباته املعرفية الذاتية، أو بتفعيل مهاراته النقدية يف املقارنة بني احملتوى املنشور على منصات متنوعة، أو ساهم يف إنتاجه مص
 خمتلفة.  
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 مشكلة البحث: 
من مصداقية حمتوى املنصات الرقمية أحد  يعد تنمية املعرفة، واملهارات املتعلقة ابلتفكري النقدي، والقدرة على التحقق 

 , Al- Zou’biاملستهدفات األساسية للمحتوى التعليمي الداعم ملفهوم "الرتبية اإلعالمية" كما أكدت على ذلك دراسة: )
، والسبب يف ذلك الدور السليب الذي أصبحت  ( (Pangrazio, 2018(، ودراسة:  Elshiekh, 2017(، ودراسة: ) 2020

ار الكاذبة" عند إنتاج احملتوى اإلعالمي، سواء على مستوى منصات التواصل االجتماعي، أو وسائل اإلعالم التقليدي،  تلعبه "األخب
له    وهو ما مينح مقررات الرتبية اإلعالمية دورها، وأمهيتها املتمثل يف دعم املهارة، والقدرة على التحقق من احملتوى عرب التقييم النقدي

 (. 41: 2019)اثين، 

هذا اإلطار أصبح تفعيل قدرات، ومهارات طالب اإلعالم على التفكري، والتقييم النقدي للمحتوى من املؤشرات األساسية   يف
  اليت ميكن االستناد إليها يف تقييم مردود احملتوى التعليمي الداعم ملفهوم الرتبية اإلعالمية، ودرجة جناحه يف إكساب الطالب املعارف

 دي"، وتدريبه على تطبيق املقاييس املختلفة املستخدمة يف اكتشاف األخبار الكاذبة. ومهارات "التفكري النق

وأتسيًسا على ما سبق؛ تتحدد مشكلة البحث يف: التعرف على معدالت اهتمام مقررات التعليم اإلعالمي، والرتبية االعالمية  
ة للوصول إىل حجم هذا االهتمام، وكيفيته، وأتثرياته على درجة  مبكون "التفكري النقدي" )على املستويني: املعريف، واملهاري( يف حماول 

استفادة طالب اإلعالم من آليات التحقق من مصداقية احملتوى اإلخباري على منصات التواصل االجتماعي، وحتديد مستوايت  
 استخدامهم لكل من آليات التقييم الداخلي، واخلارجي يف التحقق من مصداقية احملتوى. 

 حث: أهداف الب
 يسعى البحث إىل حتقيق جمموعة األهداف التالية: 

وصف الناتج املعريف للتعليم اإلعالمي على مستوى وعي الطالب مبفهوم األخبار الكاذبة، وأتثرياهتا املهنية ودور عناصر   -1
 التفكري النقدي يف اكتشافها. 

مهارات الطالب يف البحث، والتحليل، والتقييم    وصف الناتج املهاري )التدرييب( للتعليم اإلعالمي على مستوى تنمية  -2
 )مهارات التفكري النقدي(، وتوظيفها يف التحقق من األخبار الكاذبة.  

حتليل العالقة بني ارتفاع مستوى املعارف املتعلقة ابلتفكري النقدي لدى الطالب، ودرجة اعتمادهم على آليات التحقق   -3
 اإلخباري. الداخلي )اللغوي( من مصداقية احملتوى 

حتليل العالقة بني ارتفاع مستوى تدريب الطالب على مهارات التفكري النقدي، ودرجة اعتمادهم على آليات التحقق   -4
 "املقارن" من مصداقية احملتوى اإلخباري. 

 الكاذبة على مواقع التواصل. حتليل العالقة بني املنصات الرقمية اليت يفضل الطالب التعرض هلا، وتقييمهم ألنواع املعلومات  -5

 تساؤالت البحث: 
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 يسعى البحث إىل اإلجابة على التساؤالت الستة التالية:     

كيف يقيم الطالب اجلوانب الكمية والنوعية ملعدالت اهتمام احملتوى التعليمي بكلية اإلعالم مبوضوع الرتبية اإلعالمية   -1
 والتفكري النقدي؟ 

 نواتج املعرفية للمحتوى التعليمي املتعلق ابلرتبية اإلعالمية والتفكري النقدي؟ كيف يقيم طالب اإلعالم ال -2

 كيف يقيم الطالب النواتج املهارية للمحتوى التعليمي املتعلق ابلرتبية اإلعالمية والتفكري النقدي؟  -3

 ي؟ كيف يقيم الطالب معدالت وجماالت انتشار األخبار الكاذبة على منصات التواصل االجتماع -4

ما مستوايت استفادة الطالب من آليات التحقق اللغوي املستند إىل اخلربات املعرفية املتعلقة ابلتفكري النقدي يف التحقق من   -5
 مصداقية حمتوى املنصات الرقمية؟ 

 الرقمية؟ ما مستوايت استفادة الطالب آلليات التحقق النقدي اخلارجي )املقارن( يف التحقق من مصداقية حمتوى املنصات  -6

 فروض البحث: 

 تسعى الدراسة إىل اختبار الفروض األربعة التالية:  

توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً بني درجة استيعاب الطالب للمفاهيم واملعارف املتعلقة ابلتفكري النقدي ودرجة استفادهتم   -1
 الرقمية. من آليات التحقق اللغوي )عرب احملتوى( يف تقييم مصداقية حمتوى املنصات 

توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً بني درجة استيعاب الطالب لعناصر التفكري النقدي، ودرجة استفادهتم من آليات التحقق   -2
 اخلارجي )املقارن( يف تقييم مصداقية حمتوى املنصات الرقمية. 

رجة استفادهتم من األنواع املختلفة  توجد فروق بني الطالب يف تقييم أنواع املعلومات األكثر عرضة للكذب تبعاً لد -3
 للمنصات الرقمية. 

توجد فروق بني الطالب يف استيعاب املعارف املتعلقة ابلتفكري النقدي تبعاً لسماهتم )الدميوجرافية( )السن، والنوع،    -4
 والتخصص(. 

 اإلطار املنهجي للبحث: 

نوع الدراسة، ومنهجها: ينتمي البحث إىل الدراسات الوصفية، ويعتمد على منهج املسح يف مستواه املتعلق مبسح اجلهور،  
ثل يف طالب كلية اإلعالم ابجلامعات العربية، ووصف املردود املعريف، واملهاري للمحتوى التعليمي املتعلق ابلتفكري النقدي، والرتبية  املتم

 اإلعالمية وحتليل عالقة هذا املردود مبستوى استفادة الطالب من آليات التحقق من حمتوى املنصات الرقمية. 
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 جمتمع البحث، وعينته:  

جمتمع البحث يف طالب كليات وأقسام اإلعالم ابجلامعات العربية املسجلني مبادة الرتبية اإلعالمية خبمس دول عربية،  متثل 
طالباً( أوائل الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي   270مشلت مصر، واإلمارات، والعراق، وسوراي، واجلزائر، وقد بلغ إمجاليهم )

(2020/2021 . ) 

مفردة( وذلك طبًقا ملعادلة    159طالباً( مت سحب عينة قوامها ) 270ا التحديد للمجتمع البحثي )وبناء على هذ
(Richard Geige( لتقدير حجم العينة قياًسا إىل حجم اجملتمع األصلي، وذلك مبستوى ثقة )5%(، وهبامش خطأ )95  ،)%

سهل الوصول إليها، وهي تصنف ضمن فئة العينات غري  ( استمارة أبسلوب العينة املتاحة، )وهي العينة اليت ي159ومت ملء )
االحتمالية(؛ حيث مت وضع االستبيان اخلاص ابلبحث على حساابت طالب كليات اإلعالم، وطالب أقسام اإلعالم بكلية اآلداب  

توسطات، والتكرارات  استمارات منها غري مكتملة اإلجاابت، وحساب امل 9على منصة )فيسبوك( ابلدول العربية اخلمس. ومت استبعاد 
وكلية   - ( مفردة من كليات وأقسام اإلعالم املصرية )كلية اإلعالم جامعة القاهرة74( مفردة مكتملة اإلجاابت، مشلت )150على )

( مفردة ضمن كلييت اإلعالم )جبامعة  50وقسم اإلعالم آبداب الزقازيق، وآداب حلوان(، ووقعت ) - اإلعالم جامعة جنوب الوادي
( مفردات بكلية  9( مفردة بكلية اإلعالم جامعة بغداد العراقية،  و)13وجامعة اخلوارزمي ابإلمارات العربية املتحدة(، و) - عجمان 

 ( مفردات بكلية اإلعالم جامعة قاصدي مرابح ابجلزائر. 4اإلعالم جامعة دمشق بسوراي، و) 

 مسات عينة البحث: 
ات اإلعالم وكذلك أبقسام اإلعالم داخل كليات اآلداب العربية، وقد مثل  طالًبا( بكلي 150بلغ إمجايل عدد مفردات العينة )

%( من طالب أقسام اإلعالم بكليات اآلداب، وبلغت  29.3%( منهم، يف حني كانت نسبة )70.7طالب كليات اإلعالم نسبة )
نسب تعرب عن الواقع الطبيعي لرتكيبة  %(، وهي  56%(، وارتفعت يف املقابل نسبة اإلًنث لتصل إىل )44نسبة الذكور بني املفردات )

طالب اإلعالم الذين تزيد نسبة اإلًنث بينهم عن نسبة الذكور، وتوزعت عينة الدراسة ابلنسبة األكرب على طالب الفرقة الرابعة  
املعلوم أن  %(. ومن 20.7%(، مث طالب الفرقة الثالثة )21.3%(، مث طالب الفرقة الثانية ) 28%(، مث طالب الفرقة األوىل )30)

النظام السائد داخل كليات وأقسام اإلعالم حالياً هو نظام الساعات املعتمدة الذي يتيح درجة أكرب من املرونة يف اختيار املواد خالل  
%( من بني مفردات العينة يف ختصص العالقات العامة واإلعالن، مث ختصص اإلذاعة  38الفصول الدراسية املختلفة، وكانت نسبة )

%( يف  35.3%(، ووقعت نسبة )10%(، مث ختصص التصميم اجلرافيكي )16.7%(، مث ختصص الصحافة )35.3فزيون )والتلي
( عاًما، ونسبة  22%( يف املرحلة العمرية اليت تزيد عن ) 34.7( سنة، ونسبة )22( إىل أقل من )20املرحلة العمرية من )

 ( سنة. 20أقل من  -18%( يف املرحلة العمرية )29.3)

 البحث:  أداة
 وتتحدد يف االستبيان. ومت بناء أسئلته بصورة تغطي احملاور التالية: 

 تقييم الطالب ملستوى اهتمام احملتوى التعليمي مبقررات التفكري النقدي، والرتبية اإلعالمي.  -1
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 ". تقييم الطالب للنواتج املعرفية، واملهارية للمحتوى التعليمي، وأثره على تطوير "التفكري النقدي -2

 تقييم الطالب ملعدالت االستفادة من منصات التواصل االجتماعي كمصدر للمحتوى اإلخباري.  -3

 تطبيق الطالب آلليات اكتشاف احملتوى اإلخباري الكاذب على منصات التواصل.  -4

املشكلة البحثية،  ومت اختبار درجة صدق االستمارة من خالل عرضها على ثالثة حمكمني   قيَُّموا مستوى التوافق بني 
 واألهداف، واألسئلة اليت اشتمل عليها االستبيان، ومت أخذ مالحظاهتم بعني االعتبار، وتعديل االستمارة يف ضوئها. 

فتم من خالل تطبيق االستبيان على عينة اثبتة من طالب جامعيت القاهرة، واخلوارزمي مرتني بفاصل زمين  -أما اختبار الثبات 
 (. 0.94درجة الثبات يف اإلجاابت ما بني املرتني )مدته أسبوع، وبلغت  

 نتائج البحث: 
 معدالت استخدام طالب اإلعالم ملنصات التواصل، ومستوى استفادهتم منها كمصدر للمعلومات:   -أواًل 

  ترتفع معدالت االستخدام اليومي ملنصات التواصل االجتماعي من جانب طالب كليات وأقسام اإلعالم بصورة ملحوظة، فقد 
%(، وبلغت نسبة من يستخدمون املنصات من  68جتاوز عدد ساعات االستخدام اليومي ثالث ساعات لدى النسبة األكرب منهم )

%( ملعدل من ساعة إىل أقل من ساعتني،  14%(، واخنفضت نسب االستخدام املتدين إىل )16.7ساعات )  3ساعتني إىل أقل من 
وتبدو هذه النتيجة طبيعية يف ظل ما هو معروف عن ارتفاع معدالت االستخدام اليومي  %( ملعدل أقل من ساعة يوميًّا، 1.3وإىل )

 ملنصات التواصل االجتماعي لدى الشباب عموًما، وشباب اجلامعات خصوًصا. 
 يوضح عدد ساعات االستخدام اليومي ملنصات التواصل من جانب مفردات العينة : (1جدول رقم )

 النسبة  التكرار معدالت االستخدام 
 %1.3 2 أقل من ساعة

 %14 21 أقل من ساعتني -من ساعة
 %16.7 25 ساعات  3أقل من  -من ساعتني
 %68 102 ساعات فأكثر 3

 %100 150 اجملموع 
 

استخداًما  وابلنسبة ملنصات التواصل االجتماعي اليت يفضل طالب اإلعالم استخدامها، تظهر منصة )فيسبوك( كأكثر املنصات 
(، مث منصة تويرت )مبتوسط  3.29(، مث منصة )انستجرام( )مبتوسط 3.37(، أييت بعدها منصة يوتيوب )مبتوسط 3.39)  ()مبتوسط 
(، وتعكس هذه النتيجة اهتمام الشباب مبتابعة املنصات اليت تسهل هلم عملية  2.54(، مث منصة )سناب شات( )مبتوسط 2.12

، مثل منصة فيسبوك، ابإلضافة إىل املنصات اليت تتيح مشاركة )الفيديوهات(،مثل:  احلصول على األخبار، وتبادل املعلومات الشخصية
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)يوتيوب(، ابإلضافة إىل منصات تبادل الصور و)الفيديوهات( مثل )انستجرام(، وتؤشر هذه النتيجة أيًضا إىل أن احملتوى البصري يعد  
 1رى أساسه هذا النوع من احملتوى. احملتوى األهم ابلنسبة لطالب اإلعالم، وأن تفضيلهم منصة على أخ

 
 يوضح معدالت استفادة طالب اإلعالم من منصات التواصل كمصدر للمعلومات : (1شكل رقم )

وتتسق النتيجة السابقة مع ما سبق، وتوصلت إليه العديد من الدراسات حول ارتفاع معدالت استخدام الشباب ملنصات  
(، واليت  2016تعتمد على تقدمي، ومشاركة احملتوى البصري، مثل: دراسة )مصطفى،  التواصل االجتماعي، خصوًصا املواقع اليت 

مبا يتميز به اإلعالم اجلديد من قدرة على النقل السريع، والفوري للمعلومات،   - من جانب الشباب اجلامعي–فّسرت هذا التوجه  
ع )الفيديو(، واملوسيقى، والصوت، وإمكانية تبادل الصور،  واألحداث، فضاًل عن استخدامه لكافة الوسائط املتعددة املتمثلة يف مقاط

ونتيجة لذلك حققت منصات التواصل االجتماعي انتشارًا سريًعا بني طالب اجلامعات على اختالف ميوهلم، واهتماماهتم )مصطفى،  
2016 :275- 276 .) 

  النقدي، والرتبية اإلعالمية: تقييم طالب اإلعالم لدرجة اهتمام احملتوى التعليمي مبقررات التفكري - اثنياً 

تعد مقررات "التفكري النقدي" و"الرتبية اإلعالمية" مكوًًن أساسيًّا من مكوًنت منظومة احملتوى التعليمي بكليات وأقسام  
ف  %( إىل التسجيل يف مقرر "التفكري النقدي"، وهو أحد املقررات اليت تستهد75.3اإلعالم، ومتيل النسبة األكرب  من الطالب )

تزويدهم ابملعارف واملهارات النقدية اليت متكنهم من حتليل، وتقييم واحلكم على احملتوى بشكل عقالين منطقي، ال يقوم على القبول  
والتسليم، بل على فرز، ونقد املعلومات اليت يتشكل منها حمتوى منصات التواصل هبدف احلكم على مصداقيتها، ويعمل مقرر  

%( من الطالب أهنم سجلوا فيه، وهو يتميز أيًضا بتعليم  49.3اري" يف االجتاه نفسه، وأشارت نسبة )"التفكري النقدي واالبتك
  الطالب املعارف، واملهارات املطلوبة للتفكري االبتكاري، والذي أصبح متطلًبا أساسيًّا من متطلبات النجاح واالحرتافية يف جمال العمل

د، أو اإلعالم التقليدي، أما مقرر "الرتبية اإلعالمية" فهو يعد من أقل املقررات اليت يقبل  اإلعالمي، سواء قصدًن بذلك اإلعالم اجلدي
%(، والسبب يف ذلك أن هذا املقرر يقع يف أغلب لوائح كليات، وأقسام  29.3الطالب على التسجيل فيها يف هذا السياق )بنسبة 

 اإلعالم ضمن املقررات االختيارية. 
 

 أ.د آمال الغزاوي، عميد المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث  -   1

 جامعة السويس  –أ.د أمين سعيد عبد الغني، عميد كلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  -

 د. مريم صالح العجمي، أستاذ مشارك جامعة أم درمان بالسودان، وأستاذ مساعد بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية   -
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 150ن= 

 فكري النقدي، والرتبية اإلعالمية (: يوضح نسب اهتمام احملتوى التعليمي مبقررات الت 2)شكل رقم 
 

وختتلف مقررات اإلعالم عموماً يف درجة تبين هدف "تنمية مهارات حتليل وتقييم ونقد املعلومات" ضمن منظومة أهدافها، رغم  
عالم وإعداده لسوق العمل. وترى مفردات العينة أن مقرر "مهارات  ما هلذه املهارة من أمهية يف التكوين املعريف واملهاري لطالب اإل

(، مث مقررات  3.65(، يليه مقرر "التفكري النقدي" )مبتوسط 3.76االتصال" األكثر اهتماًما بتنمية هذه املهارة )مبتوسط 
 مقرر "حقوق اإلنسان" )مبتوسط  (، مث3.59(، مث مقرر "الثقافة اإلعالمية" )مبتوسط 3.61"التشريعات، واألخالقيات" )مبتوسط 

(، مث مقررات  3.41(، مث مقرر "النقد اإلذاعي، والتليفزيوين" )مبتوسط 3.48(، مث مقررات وسائل اإلعالم اجلديد )مبتوسط 3.57
 (. 3.38"التنمية، وجمتمع املعلومات" )مبتوسط 

يل أمهية أكرب لتنمية "مهارات حتليل وتقييم ونقد  وتؤشر هذه النتيجة إىل أمرين: أوهلما: أن هناك مقررات كان يتوجب أن تو 
املعلومات"، ومع ذلك مل تفعل، مثل مقررات "وسائل اإلعالم اجلديد"، وجمتمع املعرفة، والنقد اإلذاعي والتليفزيوين، حبكم أن منصات  

اكتشافه من خالل حتليل، وتقييم، ونقد   التواصل االجتماعي اليت تعد جوهر اإلعالم اجلديد أحياًًن ما تروج حملتوى كاذب ميكن أن يتم 
واه بتنمية  احملتوى، كما أن اإلعالم اجلديد يعد جزًءا من املفهوم األمشل جملتمع املعرفة، أما مقرر "النقد اإلذاعي، والتليفزيوين" فاهتمام حمت

ف األخبار داخل وسائل اإلعالم  هذه املهارة ابت ضرورة؛ ألن احملتوى الكاذب على منصات التواصل أحياًًن ما يتسرب إىل غر 
التقليدي، وابلتايل؛ ال بد من إعداد اخلريج بشكل ميكنه من التعامل النقدي معه، ويتعلق اثين األمرين: ابلدور الذي ميكن أن يقوم به  

رات االتصال"،  أعضاء هيئة التدريس بتنمية هذه املهارة على هامش بعض املقررات اليت تتاح فيها الفرصة لذلك، مثل: مقرر "مها
ومقرر "التشريعات، واألخالقيات"، ومقرر "الثقافة اإلعالمية"، ومقرر "حقوق اإلنسان" اليت تربز هبا العديد من العناصر املوضوعية  

ذات الصلة بتنمية هذه املهارة، مثل، جرائم النشر، واحلق يف املعرفة كحق من حقوق اإلنسان، ومهارات بناء الرسالة االتصالية  
 اجحة. الن
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 وضح متوسطات اهتمام منظومة مقررات اإلعالم بتنمية مهارات حتليل، وتقييم ونقد املعلومات : (3شكل رقم )

 
وقد بلغ املتوسط العام لتقييم الطالب الهتمام املقررات بتنمية مهارات حتليل، وتقييم املعلومات على املقياس التجميعي  

(؛ مما يعين وجود اجتاه إجيايب مرتفع من جانب الطالب حنو اهتمام املقررات  8.81احنراف )درجة( بدرجة   40من إمجايل  28.40)
 بتنمية هذه املهارة. 

وقد تنوعت كذلك معدالت اهتمام املقررات املختلفة بكليات، وأقسام اإلعالم بـ"التدريب على اكتشاف احملتوى الكاذب"،  
املقررات اهتماًما بتنمية مهارة التحليل، والتقييم، والنقد؛ فقد برز هذا املقرر على   وكما أبرز الطالب مقرر "مهارات االتصال" كأكثر 

(، مث مقرر "التفكري  3.58(، يليه مقرر "جمتمع املعلومات" )مبتوسط 3.68مستوى التدريب على اكتشاف احملتوى الكاذب )مبتوسط 
(، مث مقرر "التفكري الناقد، واالبتكاري" )مبتوسط  3.48" )مبتوسط (، مث مقرر "النقد اإلذاعي، والتليفزيوين 3.53النقدي" )مبتوسط 

 (. 3.17(، مث مقرر "الرتبية اإلعالمية" )مبتوسط 3.35

تؤشر هذه النتيجة إىل ارتفاع معدالت اهتمام مقررات "التفكري النقدي، وجمتمع املعلومات، والرتبية اإلعالمية، ومهارات  
تستهدف إكساب الطالب املعارف املتعلقة مبجتمع املعلومات هي األكثر اهتماًما ابلتدريب على    االتصال" وغريها من املقررات اليت

اكتشاف احملتوى الكاذب حبكم أن إكساب الطالب هذه القدرة يعد أحد أهدافها األساسية، لكن لو أخذًن يف االعتبار النتيجة  
إىل ضرورة االهتمام بتنمية مهارات التحليل، والتقييم، والنقد    السابقة؛ فسوف خنلص إىل ضرورة أن يلتفت منتجو هذه املقررات

 كمهارات أساسية الزمة لدعم قدرة الطالب على اكتشاف احملتوى الكاذب. 
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 يوضح متوسطات اهتمام املقررات ابلتدريب على اكتشاف احملتوى الكاذب: (4شكل رقم )

 

درجة(، مما يعين   30درجة من إمجايل  20.79كتشاف احملتوى الكاذب )وبلغ املتوسط العام الهتمام املقررات ابلتدريب على ا 
 أن طالب اإلعالم يرون أن املقررات هتتم بدرجة أقل ابلتدريب على هذه املهارة.

احملتوى  وتؤشر النتائج السابقة إىل أن مفاهيم ومهارات التفكري النقدي والرتبية اإلعالمية أصبحت مكوًًن مهمًّا من مكوًنت  
التعليمي داخل كليات، وأقسام اإلعالم، سواء من خالل مقررات مستقلة يتم ختصيصها هلذه األفرع املعرفية، أو من خالل دمج بعض  
  املعارف واملهارات املتعلقة هبا ضمن حمتوى املقررات العامة األخرى؛ "ففي سياق الّتطّورات التكنولوجية لوسائل اإلعالم واالتصال ابت

موضوعات التفكري النقدي، والرتبية الرقمية يف احملتوى التعليمي أمراً مهما، هبدف تربية الطالب على حسن استغالل وسائل    تضمني
االتصال الرقمي، وجتنب خماطرها، وتزويد األفراد أبدوات ومهارات مرتبطة عضوايًّ ابلبيئة الرقمية، ونشر مبادئ وضوابط تقودهم  

ايب الذي يَنأى هبم عن االستهالك السليب للمحتوايت الرّقمية، وحتصينهم، وإكساهبم مناعة جتعلهم  الكتساب احلس النقدي اإلجي 
:  2019قادرين على فهمها، والتعاطي معها، وإنتاجها، وتبادهلا، ال سيما يف البلدان اليت تعاين الفجوة الرقمية" )بن الغة، وسالمن، 

57 .) 

 ة، واملهارية للمحتوى التعليمي على تطوير "التفكري النقدي": تقييم الطالب للنواتج املعرفي   -اثلثًا 

تنوعت املفاهيم الداعمة للتفاعل النقدي مع حمتوى منصات التواصل االجتماعي داخل مقررات كليات، وأقسام اإلعالم، ويشري  
السياق، األوىل: هي منظومة املفاهيم الداعمة لقيم  الطالب إىل وجود منظومتني من املفاهيم يركز عليهما احملتوى التعليمي يف هذا 

 التفكري النقدي، والثانية: منظومة املفاهيم الداعمة للقيم املهنية. 

يف إطار منظومة املفاهيم الداعمة لقيم التفكري النقدي يرى الطالب أن هناك تركيزًا على مفهوم األخبار الكاذبة )مبتوسط  
(، مث مفهوم الشائعات )مبتوسط  3.69اصل، أييت بعد ذلك مفهوم التفكري النقدي )مبتوسط ( اليت تظهر على منصات التو 3.75
(، وذلك يف ظل املخاطر اليت ترتبط بنشر الشائعات، وتروجيها عرب منصات التواصل، ويظهر بعد ذلك مفهوم الرتبية اإلعالمية  3.67

(، واملفاهيم الثالث األخرية هي  3.43نقد اإلعالمي مبتوسط )(، مث مفهوم ال3.50(، مث مفهوم التضليل )مبتوسط 3.53)مبتوسط 
جمموعة مفاهيم أتصيلية تتكامل فيما بينها لتضع أساًسا معرفيًّا لتحديد جمموعة املفاهيم األخرى ذات الصلة ابحملتوى الكاذب، والذي  

 يتم اكتشافه من خالل إعمال أدوات النقد؛ لتحديد جوانب التضليل فيه. 
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فتشتمل على جمموعة املعارف اليت تؤسس للقيم املهنية اليت حتكم إنتاج احملتوى داخل وسائل  -املفاهيم املهنية أما منظومة 
( مبا تعنيه من أتكيد على عدم خلط  3.76اإلعالم بنوعيها )اجلديد والتقليدي(، وأييت على رأسها مفهوم املوضوعية )مبتوسط 

( مبا يعنيه من توظيف أحادي للمعلومات  3.66فة عليها، مث مفهوم التحيز )مبتوسط املعلومة ابلرأي، أو احلذف منها، أو اإلضا
(، مث  3.61(، مث مفهوم دقة املعلومات )مبتوسط 3.62خلدمة جهة، أو طرف، أو وجهة نظر معينة، مث مفهوم التوازن )مبتوسط 

مال من القيم املهنية األساسية الواجب حتققها عند إنتاج  (، وتعد قيم التوازن، والدقة، واالكت3.48مفهوم اكتمال املعلومات )مبتوسط  
 احملتوى املعلومايت لوسائل اإلعالم. 

من   39.70وقد بلغ جمموع درجات مؤشرات اهتمام احملتوى التعليمي بتنمية مفاهيم ومعارف التفاعل النقدي مع احملتوى )
ة على وجود اجتاه مرتفع اإلجيابية لدى الطالب حنو هذه  (، وتدل هذه القيم11.77درجة( بدرجة احنراف معياري )  55إمجايل 

 اجملموعة من املفاهيم. 
 

 
 مع حمتوى منصات التواصل ومعارف التفاعل النقدي ،يوضح متوسطات اهتمام احملتوى التعليمي بتنمية مفاهيم : (5شكل رقم )

 

منصات التواصل، واليت يرى الطالب أن احملتوى التعليمي  وعلى مستوى منظومة املهارات اخلاصة ابلتفاعل النقدي مع حمتوى 
(، وهي مهارة أساسية من مهارات كشف الكذب داخل حمتوى  3.59يهتم هبا، فيتصدرها مهارة "تقييم املعلومات" )مبتوسط 

م املهارات املطلوبة  (، وهي تدخل يف صمي3.57املنصات، يليها املهارة املتعلقة بـ"إنتاج احملتوى" على منصات التواصل )مبتوسط 
(، وهي أيًضا واحدة من املهارات الالزمة  3.54إلعداد خرجيي اإلعالم لسوق العمل، يليها مهارة "حتليل املعلومات" )مبتوسط 

الكتشاف احملتوى الكاذب، وفرز املعلومات الكاذبة من املعلومات الصادقة، وأييت بعد ذلك مهارة "البحث عن املعلومات" )مبتوسط  
(، وهي من أقل املهارات اليت يهتم احملتوى التعليمي برتسيخها لدى الطالب، رغم ما هلا من أمهية يف كشف احملتوى الكاذب  3.25

 عرب آلية مقارنة احملتوى املعلومايت على موقع، أو حساب معني ابملعلومات ذات الصلة ابحلدث على املواقع، واحلساابت األخرى. 

3.76 3.75
3.69 3.67 3.66

3.62 3.61
3.53 3.5 3.48
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8



       
 

 125 (4( العدد )13املجلد ) 

5 

 د. نصر الدين عبد القادر عثمان على   - د. أمل محمد نبيل عبد العظيم بدر

مقياس اهتمام احملتوى التعليمي بتنمية مهارات التفاعل النقدي مع حمتوى منصات التواصل  وقد بلغ جمموع الدرجات على 
درجة( ما يعين أن هناك اجتاًها إجيابيًّا متوسطًا لدى الطالب حنو منظومة مهارات التفاعل النقدي مع    20من إمجايل  13.95)

 احملتوى اليت هتتم مقررات التعليم اإلعالمي هبا. 

 
 مع حمتوى منصات التواصل  يوضح متوسطات اهتمام احملتوى التعليمي بتنمية مهارات التفاعل النقدي: (6شكل رقم )

 

يرى الطالب أن أبرز عنصر  -وعلى مستوى اهتمام احملتوى التعليمي بكليات، وأقسام اإلعالم بتنمية عناصر التفكري النقدي 
العتبار" عند التعامل مع حمتوى منصات التواصل االجتماعي )مبتوسط  يظهر يف هذا السياق هو "أخذ وجهات النظر املتعددة يف ا

(، وتظهر أمهية هذا العنصر إذا أخذًن يف االعتبار  3.68(، أييت بعد ذلك عنصر "عدم االستسالم لألفكار الشائعة" )مبتوسط 3.71
ستخدمني إىل قبوهلا دون التحقق من مصداقيتها،  أن حجم تداولية، وانتشارية املعلومة على منصات التواصل أحياًًن ما يدفع ببعض امل

مث يظهر عنصر "مالحظة التناقض بني املعلومات"، خصوًصا املعلومات ذات الصلة بنفس املوضوع، أو احلدث، واليت قد تتناقض بني  
(، وتعد  3.61سط (، ويرتبط هبذا العنصر عنصر آخر هو "املقارنة بني املعلومات" )مبتو 3.64موقع، أو حساب، وآخر )مبتوسط 

( حبيث؛  3.61املقارنة إحدى أدوات التحقق من مصداقية حمتوى منصات التواصل، مث يظهر عنصر "البعد عن التحيزات" )مبتوسط 
 ال يقبل، أو يرفض املستخدم حمتوى منصات التواصل طبًقا لتحيزاته. 

من   18.25توى التعليمي بعناصر التفكري النقدي )وقد بلغ املتوسط العام لدرجة تقييم طالب اإلعالم ملستوى اهتمام احمل   
 (؛ مما يعين وجود اجتاه إجيايب قوي حنو درجة اهتمام احملتوى هبذه العناصر. 5.41درجة( بدرجة احنراف )   25إمجايل 
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 التواصل للتعامل مع منصات  يوضح متوسطات اهتمام احملتوى التعليمي بتعليم عناصر التفكري النقدي: (7شكل رقم )

وتؤشر جمموعة النتائج يف إطار هذا احملور إىل أن التزويد ابملعارف، وتطوير مهارات "التفكري النقدي"، و"الرتبية الرقمية" تقع يف  
جوهر اهتمام احملتوى التعليمي بكليات اإلعالم بعد أن أصبح ينظر إليها كعنصر أساسي من عناصر أتهيل الطالب لسوق العمل  

يعتمد بصورة شبه كاملة على مهارات الرتبية الرقمية، سواء يف جماالت الصحافة، أو العالقات العامة، واإلعالن، أو  الذي أصبح 
اإلذاعة، والتلفزيون، ويف هذا السياق ظهر اهتمام كليات، وأقسام اإلعالم بطرح مقررات إعالمية جديدة هتتم ابلرتبية الرقمية، وتنمية  

 (. 423: 2020قمي؛ لتمكني الطالب من التعامل مع اآلليات )التكنولوجية( احلديثة )قرين،  معارف، ومهارات النقد الر 

 تطبيق الطالب آلليات اكتشاف احملتوى اإلخباري على منصات التواصل:  - رابًعا

إلخبارية، وتلجأ  تتنوع املعلومات املتاحة على منصات التواصل اإلعالمي، واليت ميكن أن تستفيد منها وسائل اإلعالم، واملواقع ا
إىل تزييف احملتوى، ودفعه إىل التداول على مواقع وحساابت أخرى، وحتاول أيًضا تسريبه إىل   -ألهداف خمتلفة –بعض احلساابت  

من وجهة نظر  –وسائل اإلعالم التقليدي، وختتلف أنواع املعلومات اليت يتم تزييفها، أو تلفيقها على منصات التواصل، وتعد الصور  
(، أييت بعدها تزييف )الفيديوهات(  3.48من أبرز أنواع احملتوى اليت ختضع للتزييف على منصات التواصل )مبتوسط   -الطالب
(، مث تزييف املعلومات  3.41(، وتزييف الرسوم )اجلرافيكية( )مبتوسط 3.41(، مث تزييف املعلومات الرقمية )مبتوسط 3.46)مبتوسط 

 (. 3.36اإلخبارية )مبتوسط 

من وجهة نظر  – تيجة السابقة إىل أن احملتوى البصري هو األكثر عرضة للتزييف على منصات التواصل االجتماعي وتؤشر الن
سواء على مستوى الصور أو الفيديوهات، يليها املعلومات ذات الطابع الرقمي: األرقام، و)اجلراف( و)االنفوجراف(،   -طالب اإلعالم

للتزييف، وقد بلغ املتوسط العام لتقييم الطالب للمعلومات األكثر عرضة للتزييف على   مث املعلومات التقريرية، وهي األقل عرضة 
 (. 5.17درجة( بدرجة احنراف معياري ) 25درجة من إمجايل   17.13املقياس التجميعي )

 

 
 االجتماعي يوضح رؤية الطالب ألنواع املعلومات األكثر عرضة للتزييف على منصات التواصل : (8شكل رقم )
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وأتسيساً على خمرجات املنظومة التعليمية اإلعالمية يعتمد الطالب على عدد من اآلليات يف التحقق من درجة مصداقية حمتوى  
منصات التواصل االجتماعي، تشمل آلية اختبار املنصة، وآلية املقارنة، وآلية التحقق الداخلي، واخلارجي من مصادر احملتوى، وآلية  

وجد أن "املقارنة" هي اآللية األكثر  -غة كتابة، وتقدمي احملتوى، وحبساب املعدل الرتاكمي لكل آلية من هذه اآلليات  التحقق من ل 
استخداًما من جانب الطالب يف التحقق من املصداقية، يليها آلية التحقق من لغة الكتابة، مث آلية التحقق من املصادر، مث آلية  

 التحقق من بياًنت املنصة. 

 
 يوضح آليات الطالب يف التحقق من حمتوى منصات التواصل االجتماعي : (9ل رقم )شك

  18.35وتعتمد آلية املقارنة على عدد من املؤشرات اليت يستخدمها الطالب يف التحقق من املصداقية، يبلغ إمجايل متوسطاهتا )
ارنة احملتوى على حساابت التواصل مبا نشر على  %، وأييت على رأس هذه املؤشرات مق73(، ومبعدل تراكمي يصل إىل 25درجة من 

(، يليه مؤشر التأكد من صدق احملتوى على املنصة عندما تنشره  3.93مواقع، أو حساابت حكومية للتأكد من مصداقيته )مبتوسط 
املقارنة األفقية  (، مث 3.69(، مث مقارنة احملتوى ابملعلومات السابقة لدى الطالب )مبتوسط 3.76منصة، أو موقع آخر )مبتوسط 

(، مث مؤشر املقارنة الرأسية للمحتوى احلايل مع  3.56للمحتوى ابحملتوى ذي الصلة املنشور على حساب، أو موقع آخر )مبتوسط 
 (. 3.41حمتوى سابق على املنصة )مبتوسط  

ملؤشرات، يتصدرها اختبار درجة  ويف املرتبة الثانية تظهر آلية التحقق ابختبار لغة كتابة احملتوى، وذلك من خالل جمموعة من ا
(، مث  3.52(، مث اختبار ميل لغة احملتوى إىل الدعاية )مبتوسط 3.55التحيز يف لغة الكتابة؛ فإذا ارتفعت تشكك يف اخلرب )مبتوسط 

(،  3.09)مبتوسط (، مث ميل اللغة إىل العامية 3.45(، مث ميل اللغة إىل اإلاثرة )مبتوسط 3.51اختبار ميل اللغة إىل النقد )مبتوسط 
وارتفاع درجة التحيز، أو الدعاية، أو النقد، أو اإلاثرة، أو العامية يدفع إىل التشكك يف مصداقية احملتوى، وقد بلغ جمموع درجات  

 %. 68درجة(، وبعدل تراكمي  25من إمجايل  17.12متوسطات هذه املؤشرات )

حملتوى، وتعتمد على عدد من املؤشرات أييت على رأسها البحث  يظهر بعد ذلك آلية التحقق الداخلي، واخلارجي من مصادر ا
(، مث تقييم مصداقية املصادر الداعمة للمحتوى )مبتوسط  3.67عن املصدر األول للمعلومة، والتأكد من مصداقيته )مبتوسط 

أبحد املصادر اليت اعتمد  (، مث مؤشر االتصال 3.49(، مث مراجعة أمساء مصادر احملتوى، والتأكد من مصداقيتهم )مبتوسط 3.59
(، مث  3.09(، مث انتظار أتكيد بعض املشاهري للمعلومات اليت يشتمل عليها احملتوى )مبتوسط 3.43عليها احملتوى للتأكد )مبتوسط 

(، أو االتصال أبحد األصدقاء، أو املعارف هبدف التأكد من  3.02التأكد ابلصدفة من أحد األصدقاء، أو املعارف )مبتوسط 
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درجة(، مبعدل تراكمي    35من إمجايل   23.3(، وقد بلغ جمموع متوسطات هذه املؤشرات )3.01قية احملتوى )مبتوسط مصدا
67.% 

ويف املرتبة األخرية تظهر آلية اختبار املنصة، وتشمل املؤشرات اخلاصة هبا: االعتماد على اخلربة مع احلساب للحكم على  
(، مث تقييم عدد املتابعني  3.41مراجعة اتريخ وتوقيت النشر على احلساب )مبتوسط  (، مث مؤشر 3.46مصداقية احملتوى )مبتوسط 

درجة(،   15من إمجايل  9.86(، وبلغ جمموع متوسطات هذه املؤشرات )2.99للحساب، والثقة يف احملتوى كلما زاد )مبتوسط 
 %. 66ومبعدل تراكمي 

عليمي بكليات اإلعالم يرفع مستوى وعي الطالب مبخاطر انتشار األخبار  وتشري النتائج املتعلقة هبذا احملور إىل أن احملتوى الت 
الكاذبة، وأمهية التحقق من احملتوى اإلخباري، وفهم األسباب اليت تدفع مستخدمي منصات التواصل إىل مشاركة األخبار املزيفة على  

ة احملتوى الكاذب الذي ميتاز بكونه مبالًغا فيه، ومثريًا،  نطاق واسع، وأسباب تصديق بعض األفراد هلا، وأن هذه االنتشارية ترتبط بطبيع
 ,Baptista and Gradimوعاطفيًّا، وال يفتقر إىل اإلقناع، ويعتمد على الصور، و)الفيديوهات( القادرة على جذب االنتباه )

2020: 2 ) 

 اختبار فروض البحث:  -خامساا

 الفرض األول: 

ارتباط دالة إحصائيًّا بني درجة استيعاب الطالب للمفاهيم، واملعارف املتعلقة ابلتفكري  يذهب الفرض األول إىل وجود عالقة 
 النقدي ودرجة استفادهتم من آليات التحقق اللغوي )عرب احملتوى( يف تقييم مصداقية حمتوى منصات التواصل. 

(  0.62رتباط، وبلغت قيمة االرتباط بينهما )مت اختبار فرض العالقة بني هذين املتغريين ابستخدام معامل )سبريمان( لقياس اال
(، ما يعين وجود عالقة فوق املتوسطة بني استيعاب الطالب للمفاهيم، واملعارف املتعلقة ابلتفكري النقدي،  0.00عند درجة حرية )

 ودرجة استفادهتم من آليات التحقق اللغوي يف تقييم مصداقية حمتوى املنصات الرقمية. 
 ة االرتباط بني درجة استيعاب الطالب ملفاهيم التفكري النقدي، واالستفادة من آليات التحقق اللغوي عالق: (2جدول رقم )

 آليات التحقق اللغوي  االستفادة من املفاهيم، واملعارف 

 ارتباط سبريمان 

 مستوى املعنوية ثنائية االجتاه 

 ن

1 

 

150 

0.623 

0.000 

150 

 ارتباط )سبريمان( 

 

 ن

0.623 

0.000 

150 

1 

 

150 



       
 

 129 (4( العدد )13املجلد ) 

5 

 د. نصر الدين عبد القادر عثمان على   - د. أمل محمد نبيل عبد العظيم بدر

 

خنلص من ذلك إىل أن استيعاب مفاهيم، مثل: املوضوعية، والتوازن، والتحيز، والنقد، وغريها من مفاهيم، ومعارف تعد عوامل  
حامسة، ومؤثرة يف دفع الطالب إىل االستعانة مبؤشرات التحقق اللغوي يف اختبار درجة صدق، أو كذب حمتوى منصات التواصل  

اليت ترتكز على اكتشاف معدالت التحيز، أو النقد اهلجومي، أو اإلاثرة، أو الدعاية داخل احملتوى، فإذا  االجتماعي، وهي املؤشرات 
 زادت معدالهتا يبدأ التشكك يف مصداقيته. 

 الفرض الثاين: 

ودرجة استفادهتم  يذهب هذا الفرض إىل وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًّا بني درجة استيعاب الطالب لعناصر التفكري النقدي، 
 من آليات التحقق اخلارجي )املقارن( يف تقييم مصداقية حمتوى املنصات الرقمية. 

( مبستوى  0.60ومت اختبار هذا الفرض أيًضا بناء على معامل ارتباط )سبريمان(، وبلغت قيمة عالقة االرتباط بني املتغريين )
يعاب الطالب لعناصر التفكري النقدي من ًنحية، وآليات التحقق املقارن  (، ما يعين ثبوت فرض العالقة بني درجة است0.00معنوية )

 يف تقييم مصداقية حمتوى املنصات الرقمية من ًنحية أخرى. 
 عالقة االرتباط بني درجة استيعاب الطالب لعناصر التفكري النقدي، واالستفادة من آليات التحقق املقارن : (3جدول رقم )
 آليات التحقق املقارن التفكري النقدياالستفادة من عناصر  

 ارتباط )سبريمان( 
 مستوى املعنوية ثنائية االجتاه 

 ن

1 
 
150 

0.601 
0.001 
150 

 ارتباط سبريمان 
 
 ن

0.601 
0.001 
150 

1 
 
150 

االعتبار، والبدء يف  وتتمثل أبرز عناصر التفكري النقدي اليت تؤدي دورًا يف هذا السياق يف أخذ وجهات النظر املتعددة يف 
التشكك يف مصداقية احملتوى عندما يعتمد وجهة نظر أحادية، مث عنصر عدم االستسالم لألفكار الشائعة، والذي يدفع مستخدم  
منصات التواصل االجتماعي إىل عدم قبول احملتوى جملرد انتشاريته، أو تداوليته، بل عند التحقق من مصداقيته، ابإلضافة إىل عنصر  

حظة التناقض بني املعلومات" من خالل مقارنتها بغريها، ترسيخ هذه العناصر يف ذهن الطالب عرب احملتوى التعليمي تؤدي إىل  "مال
دفعه بدرجة أكرب إىل توظيف آليات التحقق املقارن من مصداقية حمتوى املنصات الرقمية من خالل املقارنة الرأسية للمحتوى ابحملتوى  

 و مقارنة احملتوى على حساب معني ابحملتوى املقابل املتوفر على حساب، أو موقع آخر. السابق على املنصة، أ

 الفرض الثالث: 

وينص الفرض الثالث على وجود فروق بني الطالب يف تقييم أنواع املعلومات األكثر عرضة للكذب تبًعا لدرجة استفادهتم من  
 األنواع املختلفة للمنصات الرقمية. 
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هذا الفرض؛ حيث أتثر تقييم الطالب ألنواع املعلومات األكثر عرضة للتزييف تبًعا ملتوسط درجات استفادهتم  وقد ثبتت صحة 
بلغت    -(ANOVAطبقاً ملقياس )–من املنصات املختلفة للتواصل االجتماعي، وحبساب معنوية الفروق بني هذه املتوسطات  

 (. 0.00ية )( عند مستوى معنو 6.87قيمة "ف" املتعلقة هبذه الفروق )
 يوضح الفروق بني الطالب يف تقييم املعلومات األكثر عرضة للكذب: (4جدول رقم )

 املعنوية  قيمة ف مربع املتوسطات درجة احلرية جمموع املربعات  
 التباين بني اجملموعات 

 التباين داخل اجملموعات 
2590.046 
1396.547 

22 
117 

80.939 
11.936 

6.761 0.00 

 149 3986.593 اجملموع 

فالواضح أن ارتفاع معدالت استفادة طالب اإلعالم من احملتوى املتاح على منصات )يوتيوب، وانستجرام، وفيسبوك(، وهي  
  املنصات اليت تعتمد ابلدرجة األكرب على تبادل )الفيديوهات(، والصور، ابإلضافة إىل املعلومات التقريرية، و)اجلرافيكية(، يعد عاماًل 

مؤثرًا على تقييم الطالب للمعلومات األكثر عرضة للكذب فأتت على رأسها الصور، و)الفيديوهات( امللفقة اليت أحياًًن ما تروج على  
منصات التواصل، وكذلك املعلومات )اجلرافيكية(، واملعلومات الرقمية؛ ما يعين أتثر تقييم الطالب ألنواع املعلومات األكثر عرضة  

 استفادهتم من املنصات املختلفة للتواصل االجتماعي. للتزييف مبستوى 

 الفرض الرابع: 

يذهب إىل وجود فروق بني الطالب يف استيعاب املعارف املتعلقة ابلتفكري النقدي تبًعا لسماهتم )الدميوجرافية( )السن، والنوع،   
 والتخصص(. 

مل يثبت التحليل اإلحصائي طبقا ملعامل "ت" وجود فروق بني الطالب يف استيعاب املعارف املتعلقة ابلتفكري النقدي تبًعا للنوع؛  
(، وانطبق األمر نفسه على عامل السن؛ حيث مل يثبت وجود فروق  0.53(، حيث بلغت )0.39ثبت معنوية قيمة ت )حيث مل ت

(، ومل تتحقق هذه العالقة أيًضا  0.88(، اليت بلغت )0.34حيث مل تثبت معنوية قيمتها ) -طبًقا ملقياس ف–على هذا املستوى  
 (. 0.19مبستوى معنوية ) ( 1.59على مستوى عامل التخصص؛ حيث بلغت قيمة ف )

ويعين ذلك عدم ثبوت الفرض الذي يذهب إىل وجود فروق بني الطالب يف استيعاب املعارف املتعلقة ابلتفكري النقدي تبًعا  
 للسن، أو النوع، أو التخصص. 

 خامتة البحث: 
يات، وأقسام اإلعالم؛ فالنسبة األكرب منهم  تعد منصات التواصل االجتماعي رافًدا معلوماتيًّا، ومعرفيًّا أساسيًّا ابلنسبة لطالب كل

تستخدم هذه املنصات ملدة تزيد عن ثالث ساعات يوميًّا، هذه الكثافة يف االستخدام تعد عاماًل مهًما من العوامل اليت دفعت  
توى التعليمي الذي  كليات، وأقسام اإلعالم إىل تضمني مقررات التفكري النقدي، والرتبية اإلعالمية، أو الرقمية داخل منظومة احمل

تعتمد عليه يف إعداد الطالب، سواء من خالل مقررات مستقلة، مثل: مقرر "التفكري النقدي"، ومقرر "الرتبية االعالمية"، ويتفوق يف  
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  هذا السياق معدل حضور املقرر األول على الثاين، أو من خالل تضمني بعض املفاهيم، واملعارف، واملهارات اهلادفة إىل تنمية، 
وتطوير قدرات "التفكري النقدي" لدى الطالب ضمن جمموعة من املقررات العامة )متطلبات الكلية(، والتخصصية )متطلبات  

التخصص( اليت تدرس بكليات، وأقسام اإلعالم؛ فهناك مقررات تضع من ضمن أهدافها تنمية املفاهيم، واملعارف النقدية، أييت على  
، والتشريعات، واألخالقيات اإلعالمية"، و"الثقافة اإلعالمية"، و"حقوق اإلنسان"، وهناك مقررات  رأسها مقررات: "مهارات االتصال" 

أخرى تستهدف تطوير مهارات التفكري النقدي ضمن حمتواها، من بينها مقررات "جمتمع املعلومات"، و"النقد اإلذاعي، والتليفزيوين"،  
 ابإلضافة إىل مقرر "مهارات االتصال". 

أن بناء احملتوى التعليمي بكليات وأقسام اإلعالم يضع مكون "التفكري النقدي" ضمن املكوًنت األساسية اليت  ويعين ذلك 
، وأن هذا املكون ال يقتصر على جمرد مقررات مستقلة، بل يتداخل مع العديد من   يستهدف ترسيخها لدى الطالب معرفيًّا، ومهارايًّ

 املقررات األخرى.  

 النقدي"، و"الرتبية اإلعالمية" ضمن احملتوى التعليمي بكليات، وأقسام اإلعالم تطوير عدد من  ويستهدف مكون "التفكري
املعارف، واملفاهيم األساسية لدى الطالب، يعرب بعضها عن قيم مهنية من أبرزها: املوضوعية، والتوازن، واكتمال املعلومات، ودقتها،  

النقدي"، من أبرزها مفاهيم: األخبار الكاذبة، والشائعات، والتضليل، والنقد  ويعرب بعضها اآلخر عن قيم تغذي مكون "التفكري 
اإلعالمي، وعلى مستوى املهارات يستهدف مكون "التفكري النقدي" تطوير مهارات: تقدمي املعلومات، وإنتاج احملتوى، وحتليل  

أكثر اهتماًما بتطوير مهارة إنتاج املعلومات لدى  املعلومات، والبحث عن املعلومات. ويبدو احملتوى التعليمي على هذا املستوى  
 الطالب، وجيعل هلا األولوية على تنمية مهارات "البحث عن، وحتليل املعلومات".  

وتفرض النتيجة السابقة ضرورة حتقيق نوع من التوازن بني املنظومتني من املهارات ألن منظومة "مهارات البحث عن وحتليل  
للتحقق من احملتوى الكاذب، وهي ال تقل أمهية عن تدريب الطالب على منظومة مهارات "إنتاج، وتقدمي  املعلومات" تشكل أساًسا  

 املعلومات".  

ويهتم احملتوى التعليمي بكليات، وأقسام اإلعالم بتطوير العناصر املختلفة للتفكري النقدي، ولكن يف إطار مهين، مبعىن أنه يركز  
ذ وجهات النظر املختلفة يف االعتبار عند تقييم حمتوى منصات التواصل"، و"عدم االستسالم  ابلدرجة األكرب على دعم عنصر "أخ

للمعلومات الشائعة"، يف حني يُظهر اهتماًما أقل ابلعناصر ذات الصلة ابلتحقق من مصداقية حمتوى املنصات، مثل: عنصر "املقارنة  
 بني املعلومات". 

اع املعلومات األكثر عرضة للتزييف على منصات التواصل مبعدالت استخدامهم هلذه  وقد بدا الطالب متأثرين يف تقييمهم ألنو 
املنصات، وقد ظهروا يف هذا السياق أكثر اهتماًما ابستخدام املنصات اليت تعتمد على تبادل )الفيديوهات(، والصور، واملعلومات،  

توى البصري )فيديوهات، وصور، وجرافيك( هو األكثر عرضة  مثل: )يوتيوب وانستجرام وفيسبوك(، وترتيًبا على ذلك رجحوا أن احمل
للكذب مقارنة ابملعلومات التقريرية، وقد ثبت أن هناك فروقًا بني الطالب يف تقييم أنواع املعلومات األكثر عرضة للكذب تبًعا لدرجة  

صري يدفعهم إىل تقييم املعلومات البصرية كأكثر  استفادهتم من األنواع املختلفة للمنصات الرقمية؛ فميلهم إىل املنصات ذات الطابع الب
 املعلومات عرضة للكذب. 
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ويستخدم الطالب عدًدا من اآلليات يف التأكد من مصداقية احملتوى على منصات التواصل، أييت على رأسها آلية املقارنة، وقد  
أو الشكل األفقي القائم على املقارنة بني احملتوى املتاح    أتخذ املقارنة شكاًل رأسيًّا بني احملتوى احلايل، واحملتوى السابق على احلساب،

على أحد احلساابت على املنصة مبحتوى آخر ذي صلة يتم تداوله على حساب، أو موقع آخر، وأييت بعد ذلك آلية اختبار لغة كتابة  
وكلما ارتفع منسوهبا أدى ذلك إىل التشكك  احملتوى، ورصد مستوايت التحيز، أو اإلاثرة، أو النقد اهلجومي، أو الدعاية، أو العامية، 

يف احملتوى ودرجة مصداقيته، واآللية الثالثة: هي آلية التحقق الداخلي: واخلارجي من مصادر احملتوى، مبعىن التوثق من املصادر اليت  
مات دقيقة عما يدور حوله من  اعتمد عليها احملتوى املراد التحقق منه، أو من مصادر خارجية مل تظهر يف احملتوى، لكنها متلك معلو 

أحداث، أو قضااي. وتعد آلية التحقق من خالل اخلربة الذاتية مع احلساب، وعدد متابعيه، واتريخ، وتوقيت نشر احملتوى اآللية األقل  
 استخداًما من جانب الطالب. 

ة بدرجة استيعاب الطالب للمعارف  وقد ثبت أن جلوء الطالب إىل آلية التحقق اللغوي من مصداقية احملتوى يرتبط بعالقة دال 
ب  املتعلقة ابلتفكري النقدي، وأن اللجوء إىل آلية "املقارنة" يف التحقق من مصداقية احملتوى يرتبط بعالقة أساسية بدرجة استيعاب الطال 

 لعناصر التفكري النقدي. 

ية، والتفكري النقدي ضمن اللوائح  يف ضوء النتائج السابقة خنلص إىل تصور أساسي حول تضمني مقررات الرتبية اإلعالم 
الدراسية بكليات، وأقسام اإلعالم ينطلق من أمهية منح هاتني املادتني ما تستحقان من اهتمام، سواء على مستوى إعداد احملتوى، أو  

املقررات املتعلقة  أساليب التعليم، والتدريب، وعدم االعتماد على مفهوم "التضمني اجلزئي" ملعارف، ومهارات النقد الرقمي يف بعض 
مبتطلبات الكلية، أو متطلبات التخصص، واألوجب أن هتتم هذه املقررات بتعليم الطالب القيم املهنية الواجب توافرها يف احملتوى  

النقدي إىل   اإلخباري، ابإلضافة إىل األكواد األخالقية، وقيم املعاجلة املعلوماتية للمحتوى، مث تتجه مقررات الرتبية اإلعالمية، والتفكري
  التعليم املباشر جملموعة املعارف، واملهارات الالزمة للتحقق من احملتوى اإلخباري، واآلليات، واألساليب املختلفة للتحقق من مصداقية

 املعلومات، سواء على منصات التواصل اإلعالمي، أو داخل وسائل اإلعالم التقليدية. 
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