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ــر  ــوى الرقمــي الزائــف عب ــداول املحت ــات ت ــل يف الكشــف عــن آلي ــة مــن هــدف عــام يتمث ــق الدراســة احلالي تنطل
وســائل التواصــل االجتماعــي، ورصــد العوامــل املؤثــرة يف اتخــاذ القــرار بهــذا التــداول، وتقــدمي منــوذج مقتــرح 
لوصــف وتفســير العمليــات املرتبطــة بتحديــد شــكله، وذلــك يف إطــار مدخــل التربيــة اإلعالميــة الرقميــة، واملهــارات 
التــي ينطــوي عليهــا هــذا املدخــل كمقدمــات تفضــي إلــى نتائــج يتــم تفســيرها ورصــد دالالتهــا. ومت إجــراء الدراســة 
بالتطبيــق علــى عينــة قوامهــا )392( مفــردة بواقــع 97 مفــردة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، 99 مفــردة مــن اململكــة 
ــى  ــس، وروعــي ف ــة تون ــن دول ــردة م ــة املتحــدة،96 مف ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــردة م ــة الســعودية، 100 مف العربي

اختيــار أفــراد العينــة مطابقتهــا ومالءمتهــا ألهــداف الدراســة.

وخلصــت الدراســة إلــى تقــدمي إطــار فلســفي شــامل لتفســير ظاهــرة تــداول املحتــوى الرقمــي الزائــف عبــر وســائل 
ــة، والنمــاذج املرتبطــة بهــذا املدخــل؛ مبــا  ــة الرقمي ــة اإلعالمي التواصــل االجتماعــي؛ وذلــك يف ضــوء مدخــل التربي
يســهم يف رصــد أبعــاد تلــك الظاهــرة، والوقــوف علــى كيفيــة مواجهتهــا، واحلــد مــن آثارهــا الســلبية.  ورصــدت النتائــج 
العالقــات املختلفــة بــن مســتوى امتــالك مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي مهــارات التربيــة اإلعالميــة 
ــذي  ــي األســلوب ال ــوى( وتبن ــاج املحت ــارة إنت ــم، مه ــارة التقيي ــل، مه ــارة التحلي ــارة الوصــول، مه ــع )مه ــة األرب الرقمي

يقابلهــا كل مهــارة مــن أســاليب تــداول املحتــوى الرقمــي الزائــف التــي يطرحهــا منــوذج الدراســة املقتــرح.

الكلمات املفتاحية: أساليب تداول- املحتوى الرقمي الزائف– مدخل التربية اإلعالمية الرقمية.

The current study starts with a general goal of uncovering the mechanisms of 
circulating pseudo-digital content through social media, monitoring the factors af-
fecting decision-making in this circulation, and providing a proposed model for de-
scribing and explaining the processes associated with determining its shape, within 
the framework of the digital media education approach, and the skills involved She 
should have this input as introductions that lead to results to be interpreted and 
their implications monitored. The study was conducted by applying on a sample con-
sisting of (392) singles, of which 97 were from the Arab Republic of  Egypt, 99 from 
the Kingdom of Saudi Arabia, 100 from the United Arab Emirates, and 96 from the 
state of Tunisia, and the selection of the sample members was taken into account for 
their conformity and suitability for the objectives of the study.

The study concluded by presenting a comprehensive philosophical framework for 
explaining the phenomenon of circulating false digital content through social media. 
In light of the digital media education approche, and the models associated with this 
portal; In a way that contributes to monitoring the dimensions of that phenomenon, 
determining how to confront it, and reducing its negative effects.

Key words: Circulation - Fake Digital Content - Digital Media Education
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Abstract



 

                529 

 
 

 
  
 
  

والتحول  التغير  سمات  معها  أضحت  متسارعة،  تقنية  تطورات  اليوم  العالم  يشهد 
تأسست  التي  املجتمعات  وهي  املعاصرة،  املجتمعات  لهوية  املُشكلة  املالمح  من  الرقمي 
أبنيتها املعلوماتية على مبادئ تكنولوجية متنوعة؛ تقوم يف جوهرها على توظيف إمكانات 

وتدا صناعة  يف  اإلنترنت  التي  شبكة  املوارد  أهم  أحد  إلى  ليتحول  الرقمي،  املحتوى  ول 
  باتت البشرية تعيش على إيقاعها. 

أصبحت    ومع  استخدامها  مجاالت  وتعدد  االجتماعي  التواصل  وسائل  بروز 
أكثر   الزائف،  الرقمي  واملحتوى  الرقمية،  والشائعات  اإلعالمي،  التضليل  مصطلحات: 
إذ   النشر؛  تزامن ذلك مع تطور مفهوم  وقد  املاضية،  األعوام  عليه يف  كانت  شيوًعا مما 

وع القيود  غياب  نتيجة  للغاية  سهلة  عملية  هذا أصبح  ويف  املنظمة،  القوانني  وضوح  دم 
Weiss22020  ,; Popescu12020  ,(Lim & Tan ;, نتائج دراسات    تشير اإلطار  

)32020 ,al.,et   إلى أن وسائل التواصل االجتماعي سهلت بشكل كبير من عملية تبادل
  املحتوى الرقمي الزائف؛ لتحقيق مكاسب أيدولوجية أو اقتصادية أو سياسية وغيرها.

سعت    ونتيجة  الزائف،  الرقمي  املحتوى  وتداول  نشر  بعمليات  املرتبطة  املخاطر  لتلك 
نتشار هذا املحتوى، والذي قد يتسبب بعض الدول لفرض عدة قوانني تسهم يف احلد من ا

السياق   أن  إال  االقتصادي،  األمن  وتهديد  الداخلي  االستقرار  وزعزعة  الفنت  إثارة  يف 
الوسائل  بهذه  ما  على محاصرة  الدول  قدرة  وعدم  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  الكبير 

آال بث  يف  االصطناعي  الذكاء  خوارزميات  لتوظيف  نتيجة  زائف؛  رقمي  محتوى  ف من 
األخبار عبر احلسابات الوهمية والدعاية املبرمجة، جعل من اخليار القانوني املُشار إليه  

  أداة غير فعالة بشكل كبير حلل تلك املشكلة الشائكة.
من  تنطلق  فلسفية  نظرية  أطر  عدة  االتصال  وعلماء  الباحثني  من  عدد  تبنى  وقد 

األفراد، و لتركز على توعية  التربية اإلعالمية  النقدي، مدخل  تنمية تفكيرهم  تعمل على 
افتراض   النظرية من  األطر  تلك  انطلقت  وقد  لديهم،  الوساطة  دور  وتفعيل  تعزيز  وعلى 
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ويرتبط   معه،  التفاعل  وآلية  باملحتوى  بعضها  يرتبط  معرفية  أبنية    وجود 
ره بعضها اآلخر باملتلقي ومدى امتالكه ملهارات التفكير النقدي، أو بالقائم باالتصال وأدوا

  وفاعلية وساطته ومشاركته النشطة. 
أن   وبوجه  يف  تتمثل  رئيسة  فرضية  على  إليها  املُشار  النظرية  األطر  تلك  تقوم  عام 

"امتالك األفراد للمهارات األربع للتربية اإلعالمية الرقمية التي تتمثل يف مهارة الوصول  
الزائف الذي والتحليل والتقييم وإنتاج املحتوى يقلل من اآلثار السلبية للمحت وى الرقمي 

النظرية  األطر  هذه  تباينت  ولقد  االجتماعي".  التواصل  شبكات  عبر  تداوله  من   -يتم 
بحثية ألخرى "املعرفية"    -مدرسة  املدرسة  إطار  ففي  الرئيسة؛  الفرضية  تلك  تفسير  يف 

 Cognitive"النموذج اإلدراكي للتربية اإلعالمية  م  2004عام     (James Potter)قدم
Model Of Media"  مدركات أهمية  إلى  ليشير  املعريف؛  املدخل  من  انطلق  والذي   ،

األفراد يف تشكيل اجتاهاتهم وسلوكهم؛ ومن ثم متكينهم من التحكم يف تأثيرات املحتوى  
  .)4(الضار عبر شبكات التواصل االجتماعي

قدمت  ويف  "السلوكية"  املدرسة  منوذج  2011عام     (Renee Hobbs)إطار  م 
وانطلق هذا    " "Inoculative or Discriminatory Paradigmأو اللقاح    التحصني

النشطة   الوساطة  فاعلية  على  ليركز  التأثيري،  املدخل  من   Active"النموج 
Mediation"" باملشاركة  والوساطة   ،"Co-Viewing Mediation   توعية يف 

مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي (خاصة صغار السن) باعتبارهم متلقني سلبيني ال 
يستطيعون إزالة الغموض وكشف دالالت النصوص والصور، والتعرف على أيديولوجيات 

لهم املقدم  اإلعالمي  أو   .)5(اخلطاب  التفاعلي  النموذج  استند  حني  يف 
املدرسة    -   "Interactive And Participatory Paradigm"التشاركي إطار  يف 
م، حتت مسمى دافع 1983عام    (Rogers)إلى الرؤية النظرية التي طرحها    -"البنائية"
مستخدمي    "Protection Motivation"احلماية تعامل  كيفية  لتفسير  إليها  استند 

  .)6( مواقع التواصل االجتماعي مع نداءات اخلوف التي تستثيرها األخبار الزائفة
لقد قدمت تلك املحاوالت النظرية املُشار إليها رؤى فلسفية متنوعة تطرقت إلى بحث  

املتباينة  ال التواصل للمحتوى  تأثيرات  وسائل  عبر  تداوله  يتم  الذي  الزائف  الرقمي 
دون   ؛من حدة هذه التأثيرات  التقليل ورصد دور التربية اإلعالمية الرقمية يف    االجتماعي،

محاولة تفسير عالقة املهارات األربع التي تنطوي عليها تلك العملية  التطرق بوضوح إلى  
(التربية اإلعالمية الرقمية) بكيفية تداول ذلك املحتوى الرقمي الزائف، أو إلى رصد دور  
تتطلب   وبحثية  معرفية  فجوة  ما ميثل  وهو  التداول؛  ذلك  مالمح  رسم  يف  املهارات  هذه 
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مق بنائي  تصور  أو  نظرية  رؤية  يف  تقدمي  الرقمية  اإلعالمية  التربية  دور  لنمذجة  ترح 
املنشور   الزائف  للمحتوى  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  تداول  أساليب  تشكيل 
عبرها من ناحية، ولشرح سبل تفعيل املهارات التي تنطوي عليها هذه التربية الرقمية من 

  رى.    أجل حتقيق استخدام أفضل لوسائل اإلعالم اجلديدة من ناحية أخ 
  أوًال: مشكلة الدراسة وأهميتها: 

التواصل االجتماعي يفترض بوصفها أحد أهم   أن وسائل  البحث  يتضح من موضوع 
تشهده   ما  لكل  عاكسة  مرآة  متثل  أن  التطور،  ملظاهر  الداعمة  التقنية  املستحدثات 

ة  املجتمعات اإلنسانية من أحداث متالحقة، إذ قدمت هذه الوسائل أدوات وسبًال متنوع 
ومتباينة أتاحت فرًصا كبيرة للتعبير عن اآلراء وبناء وتشكيل حلقات اتصالية بني مختلف  
القطاعات والفئات االجتماعية، بل وجتاوز األمر ذلك إلى إسهام تلك الوسائل يف تطوير  
الرئيسة املشكلة لهذه  العناصر  لتتحول مالمح  النماذج والنظريات االتصالية،  بنية بعض 

  ظريات من ناحية، وتتغير أدوار كل منها من ناحية أخرى. النماذج والن
التي   العناصر  أبرز  اإلطار  هذا  يف  ميثالن  واملتلقي  باالتصال  القائم  عنصري  ولعل 
الوظيفية   األدوار  لبنية  احلاكمة  القواعد  تالشت  إذ  إليها،  املشار  التحوالت  بتلك  تأثرت 
لهذين العنصرين، لتحل محلها قواعد أخرى جديدة تقوم يف جوهرها على مفهوم امتالك  

تنو  أسهم  والتي  التواصل  املهارة،  لوسائل  االتصالية  اخلصائص  كوسائط   االجتماعي ع 
القدرة  امتالك  تعبر عن  أربع سمات رئيسة  لتتجسد يف  افتراضية يف تشكيل مالمحها؛ 

  على الوصول إلى املحتوى، وحتليله، وتقييمه، وإعادة إنتاجه. 
استحداث  يف  أسهمت  فكرية  وتوجهات  رؤى  بدورها  أنتجت  املهارات  هذه  أن  غير 

مع مناذ االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  تفاعل  أمناط  وتفسير  لوصف  نظرية  ج 
لتناول محددات تشكيل تلك األمناط   النماذج  املنشور عبرها، وقد تطرقت هذه  املحتوى 
اتصالية   ظواهر  بحث  خالل  من  وذلك  منها،  كل  بنية  يف  املؤثرة  والعوامل  إليها،  املُشار 

املحتوى الرقمي، إال أنها (النماذج املُشار إليها) رغم  متنوعة، تعددت لتشمل مختلف أنواع  
تقدم  لم  الرقمي،  املحتوى  وتأثيرات  استخدامات  لتتناول  امتدت  متنوعة  لرؤى  طرحها 
املحتوى   ومنها  املحتوى،  هذا  أنواع  بعض  تداول  آليات  وتفسير  لفهم  الكافية  املعرفة 

اال  اخلصائص  ظل  يف  خطورته  تتعاظم  والذي  الزائف؛  واإلمكانات الرقمي  تصالية 
التفاعلية التي أتاحتها مواقع التواصل االجتماعي، غير أن عدم امتالك القدر الكايف من  
هذا  تداول  سلوك  تشكيل  محددات  جتسد  والتي  الرقمية  اإلعالمية  التربية  مهارات 

  املحتوى الزائف قد يجعل منه أداه لهدم وتدمير املجتمع.
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الدراسة يف تطوير منوذج مقترح لرصد وتفسير العالقة    ما سبق تتبلور مشكلة   علىوبناًء  
بني مهارات التربية اإلعالمية الرقمية من ناحية، وآليات تداول املحتوى الرقمي الزائف من  
ناحية أخرى، وذلك يف محاولة الستكشاف دور هذه املهارات يف إنتاج تلك األساليب، فضًال  

  هذا الدور. عن رصد العوامل املؤثرة يف بناء و تشكيل  
  ثانًيا: أهداف الدراسة: 

الرقمي  املحتوى  تداول  آليات  عن  الكشف  يف  يتمثل  عام  هدف  من  الدراسة  تنطلق 
التواصل   وسائل  عبر  تداول االجتماعي الزائف  شكل  املؤثرة يف حتديد  العوامل  ورصد   ،

لوصف   مقترح  تقدمي منوذج  مع  املحتوى،  التداول  وتفسير هذا  بهذا  املرتبطة  ، العمليات 
وذلك يف إطار مدخل التربية اإلعالمية الرقمية، واملهارات التي ينطوي عليها هذا املدخل 

  كمقدمات تفضي إلى نتائج يتم اختبار منطقية حدوثها. 
  ثالًثا: اإلطار النظري واملفاهيم التأسيسية:

؛  األدبيات التي تناولت مفهوم وأبعاد التربية اإلعالمية خالل العقدين املاضيني  تباينت 
املفهوم   لهذا  واالقتصادية  والتكنولوجية  والثقافية  االجتماعية  السياقات  الختالف  نظًرا 

، وبوجه  )7(من ناحية، ولتطور وسائل االتصال وتنوع تخصصات باحثيها من ناحية أخرى
عام مت طرح مفهوم التربية اإلعالمية ألول مرة يف املؤمتر التربوي الذي عقد يف ميلستون 

عام   األمريكية  املتحدة  إلى    1992بالواليات  الوصول  الفرد يف  على حق  املفهوم  وتركز 
املحتوى اإلعالمي وتفسيره والقدرة على إعادة إنتاجه ومشاركته مع املجتمع الذي يتفاعل 

  .)8(معه
دراسات    تعدد  ومع ومنها  املفهوم  لهذا  أسست  التي   Livingstone)9(األدبيات 

 ,Bazalgette (2008) 11,2011) ,Hobbs (199810 ,2014) ,2004 ,(2003
n& íMart 14 ,Tornero & Varis (2010) 13 ,Cope& Kalantzis (2009) 12

 ,Tyner (2012)  اإلعالمية الرقمية على أنها القدرة على  جاء التعريف الشامل للتربية
الوصول إلى الرسائل اإلعالمية وحتليليها وتقييمها وإنتاجها بأشكال متنوعة، ومتثل هذه 

(الوصول يف  واملتمثلة  مجتمعة  األربعة  املحتوى)    -التقييم  -التحليل  - العناصر  إنتاج 
  :)15( التاليعلى النحو ، وهي املهارات التي تؤسس ملدخل التربية اإلعالمية

  :Accessمهارة الوصول 
ترتبط مهارة الوصول بامتالك الفرد للقدرات واألدوات التي متكنه مـن التفاعـل داخـل 
محيطــه االجتمــاعي، وُيعــد الوصــول إلــى املحتــوى الرقمــي يف حــد ذاتــه عمليــة اجتماعيــة 
ا يقـــوم بـــه املســـتخدم ملـــرة واحـــدة فقـــط، بـــل إنـــه  ــً ديناميكيـــة، فهـــو لـــيس ســـلوًكا عارضـ
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ملتجـــددة؛ فبمجـــرد وصـــول املســـتخدم إلـــى محتـــوى اســـتراتيجية ممتـــدة مـــن املمارســـات ا
الوسيلة الرقمية يقوم بتطوير طرق استخدامه لها؛ مبا يحقق تكيفه مع خصائصها، وذلـك 
ــا  ــه مــن حتــديث أدوات استكشــاف محتواه ــدة أمنــاط ســلوكية متكن ــام بع مــن خــالل القي

   .)16(الرقمي
ويشير مفهوم الوصول إلى جناح املستخدم يف احلصول على املحتوى الرقمـي املرغـوب 
بأقل جهد ممكن أثناء استخدام الوسائط اإللكترونية، ويعني ذلـك ارتبـاط مهـارة الوصـول 
بتلــك العالقــة املركبــة بــني امــتالك القــدرة علــى حتقيــق أفضــل اســتخدام ممكــن لــألدوات 

ن ناحيــة، والوصــول املباشــر للمحتــوى املرغــوب مــن ناحيــة املتاحــة عبــر البيئــة الرقميــة مــ
   .)17(أخرى

ويف هذا اإلطار ينبثق عن مهارة الوصول عـدة مهـارات فرعيـة أخـرى تتمثـل يف: مهـارة 
ــار  ــاء واالختي ــث االنتق ــى اســتخدام الوســيلة مــن حي ــرد عل ــرتبط بقــدرة الف "التعــرض"، وت

ملسـتخدم علـى إدراك ماهيـة املحتـوى والتخصيص؛ ومهارة "معرفـة الرمـوز"، وتعنـي قـدرة ا
كونــه رســالة اتصــالية، ومهــارة "توفيــق املعنــى"، وتــرتبط بالقــدرة علــى استكشــاف األبعــاد 
ــدريب  ــالل التـ ــن خـ ــة مـ ــارات الفرعيـ ــذه املهـ ــتخدم هـ ــب املسـ ــوى، ويكتسـ ــة للمحتـ املختلفـ

رة الوصـول وبوجه عام تتمثل األبعاد االجتماعيـة والتكنولوجيـة والثقافيـة ملهـا .)18(واخلبرة
يف: امـــتالك احلـــق يف اســـتخدام املحتـــوى الرقمـــي، وتـــوافر املعرفـــة الالزمـــة الســـتخدام 
البرمجيات التي تقدم هذا املحتوى، والقدرة على مالحظة سـلوك وممارسـات مسـتخدمي 

  .  )19(وسائل اإلعالم اجلديدة
  :Analysisالتحليل   مهارة

تقوم مهارة التحليل على افتراض عـدم ارتبـاط عمليتـي فهـم املحتـوى الرقمـي وتقييمـه 
مبجرد الوصول إلى الوسيلة التـي تقدمـه؛ إذ يتطلـب امـتالك مهـارة التحليـل اإلجابـة علـى 
ســتة أســئلة تتعلــق (مبصــدر املحتــوى، وتوجهــات الوســيلة، وخصائصــها، وطبيعــة اخلطــاب 

دف منها)، ومتثـل هـذه العناصـر السـتة محـددات أساسـية املقدم عبرها، واجلمهور املسته
وضرورية لتحقيق االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم اجلديدة، كم أنها تقدم إطارًا مناسًبا 

  . )20(ملحو األمية اإلعالمية الرقمية
وبوجه عام يتطلب اكتساب مستخدمي وسـائل اإلعـالم اجلديـدة ملهـارة حتليـل املحتـوى 

مدركاتهم حول سمات شبكة اإلنترنـت مـن حيـث بنيـة املواقـع اإللكترونيـة؛ الرقمي، توسيع  
. وتــــرى )21(مبــــا تشــــمله مــــن صــــفحات رئيســــة وكلمــــات مفتاحيــــة وأدلــــة وغيــــر ذلــــك

2003) ,Livingstone يف هـذا اإلطـار أن مجـرد امـتالك مسـتخدمي شـبكة اإلنترنـت (
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للقليــل مــن مهــارات البحــث عبــر هــذه الشــبكة وتقيــيم املحتــوى املنشــور بهــا وحفظــه يكفــي 
  .)22(لتشكيل احلد األدنى من املدركات الالزمة الكتساب مهارة حتليل املحتوى الرقمي

  :Evaluationالتقييم   مهارة
ترتبط مهارة التقييم بالتفكير النقدي، الذي يتطلب استخدام املستويات املعرفية العليا 

؛ فـاألفراد )23(التي أشار إليها تصنيف "بلوم"، وهي مسـتويات: التحليـل والتركيـب والتقـومي
الذين لديهم تلك املهارة أكثر قدرة على التمييز بني احلقائق التي ميكن إثباتها، واالداعات 

ملزاعم غيـر احلقيقيـة، وكـذلك التمييـز بـني املعلومـات واالدعـاءات واألسـباب املرتبطـة أو ا
باملوضــوع، وغيــر املرتبطــة بــه؛ كمــا أنهــم يتمتعــون بالقــدرة علــى حتديــد مصــداقية مصــدر 

  .  )24(املعلومات؛ وحتري التحيز؛ واتخاذ قرار بشأن املحتوى الرقمي
تربيــة اإلعالميــة الرقميــة، ارتبــاط مهــارة وقــد بينــت األدبيــات التــي تناولــت مهــارات ال

التحليل بثالثة جوانب رئيسة تتعلق بإدراك أيدولوجية املحتوى الرقمي، واألهداف الكامنة 
به، واملعارف املتراكمة لدى مستخدمه، ويف هذا اإلطار تقوم تلك املهـارة يف جوهرهـا علـى 

ــ ــئلة، تتعلـــق إكســـاب املســـتخدمني القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى إجابـــة مجموعـــة مـ ن األسـ
باستكشــاف وفهــم اخللفيــات السياســية واأليديولوجيــة واالقتصــادية للمحتــوى اإلعالمــي، 
وحتديد مدى ارتباط تلك اخللفيات بالقيم التي يعكسها هذا املحتوى، فضـًال عـن امـتالك 

. وبنــاء علــى مــا ســبق يتبلــور هــدف التربيــة )25(القــدر الكــايف مــن معــايير النقــد اإلعالمــي
ــة نشــطة، اإلعال ــة نقدي ــى عملي ــة إل ــل اســتهالك الرســائل اإلعالمي ــة يف حتوي ــة الرقمي مي

ملساعدة األفـراد علـى تشـكيل مـدركاتهم حـول طبيعـة تلـك الرسـائل، وفهـم دورهـا يف بنـاء 
  .)26(وجهات النظر املختلفة حول الواقع الذي يعيشون فيه

  :  Content Creationمهارة إنتاج املحتوى 
لقد أنتجت البيئة الرقمية ملستخدمي وسائل اإلعالم اجلديدة فرًصا متنوعة ليشـاركوا 
يف صــناعة املحتــوى الرقمــي مبختلــف أنواعــه؛ حيــث انتقــل هــؤالء املســتخدمني مــن كــونهم 

. وبوجـه عـام يـرتبط مفهـوم )27(مستهلكني للمحتوى إلى منتجـني لـه، ومـؤثرين يف صـناعته
ك احلـــق يف التعبيـــر عـــن الـــرأي يف ســـياق ثقـــايف يســـمح إنتـــاج املحتـــوى الرقمـــي بـــامتال

. ويف هــذا اإلطــار )28(بالتعدديــة، ولــيس مبجــرد امــتالك وســائل وأدوات االتصــال فحســب
  يف: تنطلق مهارة إنتاج املحتوى من أربعة مرتكزات رئيسة تتمثل  

األفراد األكثر خبرة بكيفية إنتـاج املحتـوى املقـدم عبـر وسـائل اإلعـالم الرقميـة هـم  –
  .)29(األكثر فهًما لهذا املحتوى
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ــى التعامــل  – ــز قــدرة املســتخدمني عل ــوى يف تعزي ــاج املحت ــة التفاعــل وإنت تســهم عملي
 .  )30(بشكل أفضل داخل بيئة اإلعالم الرقمي

ي ذوي مهارات التعامل مع وسـائل اإلعـالم تزداد احلاجة إلى منتجي املحتوى الرقم –
  . )31(اجلديدة بقدر ضخامة كم املعلومات املتاحة عبر هذه الوسائل

تتعــاظم أهميــة إنتــاج املحتــوى الرقمــي يف ضــوء متتــع مســتخدمي وســائل اإلعــالم  –
  .)32(اجلديدة باحلق يف التعبير والتبادل الثقايف

 النماذج النظرية املفسرة لتداول املحتوى الزائف عبر وسائل التواصل االجتماعي:
التـي رصـدت أبعـاد ومجـاالت املحتـوى الزائـف املُتـداول عبـر وسـائل   األطروحـات أفضت

ــة تعامــل   ــة املفســرة لكيفي ــي عــدد مــن النمــاذج واألطــر النظري ــى تبن التواصــل االجتمــاعي إل
املستخدمني مع وسـائل اإلعـالم الرقميـة، بعضـها ركـز علـى اجلمهـور باعتبـاره العامـل املـؤثر،  

ق الذي يقدم فيه املحتوى للجمهور، وميكن استعراض  والبعض اآلخر ركز على الرسالة والسيا 
  تلك النماذج واألطر على النحو التالي: 

 :Cognitive Model of Mediaالنموذج املعريف  –
هذا النموذج إلى األساس الفلسفي للنظرية املعرفيـة البنائيـة، وينطلـق مـن "منظـور    يستند

ا    وينظر ة املحتوى،  التمكني" الذي يعطي للمستخدم دوًرا يف استكشاف طبيع  له باعتباره متلقيـً
ا، ويتعامل معه باعتباره جزًءا من صـناعة املحتـوى يف بيئـة شـبكات   ا وليس سلبّيً نشًطا، إيجابّيً

م  ) 33( التواصــل االجتمــاعي  هــذا النمــوذج مشــيًرا إلــى  م 2004) عــام James Potter(، وقــدَّ
؛ ) 34(   - الزائف   - أهمية املعارف يف تشكيل اجتاهات األفراد، ويف حتديد سبل مواجهة املحتوى 

ــوى   ــل يف (املعرفــة القائمــة حــول صــناعة املحت ــة تتمث ــة معرفي إذ يفتــرض وجــود خمســة أبني
ــه  ــه، واملعرفــة القائمــة حــول تأثيرات ، واملعرفــة  اإلعالمــي، واملعرفــة القائمــة حــول أيديولوجيت

القائمة حول بيئته، واملعرفة القائمة حول سبل التعامل معه)، وتتبلور العالقة بـني هـذه األبنيـة  
ا بطبيعــة   اخلمســة وفــق النمــوذج املُشــار إليــه مــن خــالل افتراضــه أن "األشــخاص األكثــر وعيــً

مية التي  الصناعة اإلعالمية وما يحكمها من أيديولوجيات وحتيزات، وبطبيعة الرسائل اإلعال 
تبث لهم، والتأثيرات املُراد إحداثها من هذه الرسائل، يكونون أكثر قدرة على متثيل املعلومـات  
وفهم طبيعة العالم الذي يتعاملون معه؛ ومن ثم يكونون أكثر قدرة علـى اتخـاذ القـرار املناسـب  

  . ) 35( بشأن التعامل مع املحتوى الرقمي 
  : Inoculative or Discriminatory Paradigmمنوذج التحصني أو اللقاح  –

حــول  )James Potter(منــوذج التحصــني أو اللقــاح وجهــة النظــر التــي قــدمها  يعكــس 
فاعلية التفكير النقدي يف حتصني املستخدم ضـد مخـاطر بيئـة اإلعـالم الرقمـي، وينطلـق 
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ــه  ــذي قدمت ــزات مــن فرضــية أن م 2011عــام  (Renee Hobbs)هــذا النمــوذج ال حتي
املســتخدمني قــد جتعلهــم يتعرضــون للمضــامني التــي تتفــق وتوجهــاتهم (فرضــية التعــرض 

ــائي) ــة التــي )36(االنتق ــأثيرات الســلبية للمضــامني الزائف ــدركون خطــورة الت ــم ال ي ، إال أنه
يتعرضـــون لهـــا علـــى أنفســـهم مبقـــدار إدراكهـــم خلطـــورة هـــذه التـــأثيرات علـــى اآلخـــرين 

موذج ذلك التفاوت يف ضوء اعتقاد املستخدمني املُشار إليهم (الشخص الثالث)، ويفسر الن
أنهم أكثر حصانة من التأثر بـاملحتوى الزائـف؛ نظـًرا المـتالكهم خبـرات متنوعـة، ال تتـوفر 
لدى اآلخرين الذين ال يستطيعون كشف زيف هذا املحتوى؛ لذا فهم أكثـر حساسـية للتـأثر 

فعاًال يف استقطاب تلك الفئة مـن املسـتخمني   به، وتلعب خوارزميات الذكاء الصناعي دورًا
األكثر حتيًزا؛ حيث تعمل على بث مضامني زائفة لهم عبر مواقع التواصل االجتماعي بناء 

  .  )37(على اهتماماتهم واختياراتهم
ونتيجــة لهــذه املــدركات اخلاطئــة يشــير منــوذج التحصــني إلــى ضــرورة وجــود دور فعــال 

ا إلـى ضـرورة تعلـيم األفـراد لقادة الرأي يف بيئـة اإلعـالم   الرقمـي مـن ناحيـة؛ ويشـير أيضـً
وحتصــينهم ضــد مخــاطر هــذه البيئــة مــن ناحيــة أخــرى، ويقتــرح النمــوذج يف هــذا اإلطــار 
تضــمني التربيــة اإلعالميــة الرقميــة ضــمن املنــاهج الدراســية التــي تـــُقدم لطــالب املراحــل 

زائفــة املنشــورة عبــر شــبكات التعليميــة املختلفــة، بحيــث يــتم حتصــينهم ضــد املضــامني ال
التواصل االجتماعي، والتي قد يقعون ضحايا لتأثيراتها السلبية نتيجة مدركاتهم اخلاطئة 

  .)38(وحتيزاتهم الشخصية
  :  Interactive and Participatory Paradigmالنموذج التفاعلي أو التشاركي –

مكَّنــت مســتخدميها مــن ظهــر هــذا النمــوذج مــع انتشــار وســائل اإلعــالم اجلديــدة التــي 
املشاركة يف صناعة املحتوى الرقمي املنشور عبرها؛ وهو مـا ارتـبط بتطـور مفهـوم التربيـة 
اإلعالمية؛ لتتجاوز مرحلة تعرض املسـتخدمني ملحتـوى الوسـيلة، إلـى مرحلـة حتـولهم إلـى 

ــؤثرين. ــى م ــوى الرقمــي املنشــور عبرهــا؛ أي حتــولهم إل ــرض النمــوذج    منتجــني للمحت ويفت
أو مــا ُيطلــق عليــه اســم منــوذج "دافــع احلمايــة" وجــود أربعــة متغيــرات    فــاعلي أو التشــاركيالت

ـُشكل دوافع املستخدمني إلنتاج أو تداول املحتوى الرقمي تتمثـل يف: إدراكهـم لشـدة التهديـد،   ت
ــوى الزائــف،   ــداول املحت ــة خصــبة لنشــر وت ــل بيئ ــت قــد متث ــي إدراكهــم أن شــبكة اإلنترن وتعن

هديد، وتعني أن كل مستخدم من املحتمل أن يكون عرضة لهـذا املحتـوى؛ وفعاليـة  وقابليتهم للت 
استجاباتهم، وتتمثل يف التدابير الوقائية التي يتخـذها املسـتخدمون لتجنـب املحتـوى الزائـف،  
وفاعليتهم الذاتية، وتتمثل يف السلوكيات اإليجابية التي يقومون بها لتصحيح املحتـوى الزائـف  

  . ) 39( ون لها عبر وسائل التواصل االجتماعي التي قد يتعرض 
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  رابًعا: النموذج املقترح يف الدراسة احلالية: 
مت توظيــف أدبيــات البحــث العلمــي التــي تناولــت املهــارات التــي ينطــوي عليهــا مفهــوم 
التربية اإلعالمية الرقمية، والنماذج املفسـرة لعمليـات تـداول املحتـوى الزائـف عبـر مواقـع 

االجتماعي، يف إطار الدراسة احلالية؛ إلنتاج رؤية بنائيـة نظريـة تفتـرض ارتبـاط التواصل  
امتالك كل مهارة من املهارات التي ينطوي عليها مفهوم التربية اإلعالمية الرقميـة باتخـاذ 
قرار تداول املحتـوى الزائـف عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي مـن ناحيـة، وبتحديـد شـكل 

خـرى. ويشـمل اإلطـار الفلسـفي للنمـوذج املقتـرح ثالثـة أبنيـة مـن هذا التداول مـن ناحيـة أ
  املتغيرات:

 البناء األول (املتغيرات املستقلة):   –
يتألف هـذا البنـاء مـن أربعـة متغيـرات رئيسـة، ُيجسـد كـل منهـا إحـدى املهـارات األربـع 
املكونة ملفهوم التربية اإلعالمية الرقمية، وهي مهـارات (الوصـول، التحليـل، التقيـيم، إنتـاج 
املحتوى)، ويتناول النموذج يف إطار هذا البناء كل متغير من املتغيرات األربعـة املُشـار إليهـا 

ار فلســـفي، مت تطـــويره اســـتناًدا إلـــى مـــا قدمتـــه أدبيـــات البحـــث العلمـــي يف شـــأن يف إطـــ
القدرات التي تنطوي عليهـا كـل مهـارة، وذلـك لقيـاس مسـتوى امـتالك مسـتخدمي وسـائل 
ا يضـم عــدًدا مـن األبعـاد القابلــة  التواصـل االجتمـاعي لهـذه املهــارة؛ مبـا يشـكل إطــارًا كميـًّ

 للقياس، وذلك كما يلي:  
 ا للمحتوىمهارة  التواصل لوصول  وسائل  استخدام  على  الفرد  قدرة  وتعني   :

االجتماعي، وانتقاء املحتوى املرغوب دون غيره، والتعرف على رموز هذا املحتوى،  
استخدام  على  القدرة  امتالك  عن  فضًال  به،  املرتبطة  األبعاد  واستكشاف 

 .  البرمجيات التي متكنه من التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي
 وتعني قدرة املستخدم على حتديد مصدر املحتوى، وإدراكه مهارة حتليل املحتوى :

وجمهورها   عبرها،  املقدم  اخلطاب  وطبيعة  وخصائصها،  الوسيلة،  لتوجهات 
  املستهدف.

 املحتوى تقييم  امتالك  مهارة  على  تنطوي  التي  العليا  التفكير  مبهارات  وترتبط   :
وا احلقائق  بني  التمييز  على  وفهم  القدرة  واستكشاف  التحيز،  وحتري  الدعاءات، 

إلى   باإلضافة  الرقمي،  للمحتوى  واالقتصادية  واأليديولوجية  السياسية  اخللفيات 
  القدرة على نقد املحتوى الرقمي وفق معايير موضوعية. 

  املحتوى إنتاج  املعلومات  مهارة  من  الهائل  الكم  توظيف  على  املستخدم  قدرة  وتعني   :
اإل  بيئة  املختلفة،  املتاحة يف  الرقمية  املنصات  يقدمه عبر  الرقمي إلنتاج محتوى  عالم 
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  للتعبير عن آرائه ووجهات نظره ومواقفه. 
 البناء الثاني (املتغيرات الوسيطة):  –

عليها   تنطوي  التي  بالقدرات  ترتبط  العقلية  العمليات  من  عدًدا  البناء  هذا  يتضمن 
هذه   امتالك  ومبستوى  ناحية،  من  الوصول  يفترض مهارة  إذ  أخرى،  ناحية  من  املهارة 

النموذج حتكم هذه العمليات يف اتخاذ املستخدم قرار تداول املحتوى الرقمي الزائف من  
للمحتوى   التعرض  وانتقائية  االحتياجات  بتحديد  تتعلق  جوانب  عدة  وتشمل  عدمه، 

 واستكشافه.
استنا إنتاجها  مت  املتغيرات  من  أخرى  مجموعة  البناء  هذا  يتضمن  ثالثة  كما  إلى  ًدا 

مناذج نظرية هي: منوذج البناء املعريف، ومنوذج التحصني أو اللقاح، والنموذج التفاعلي أو  
التواصل االجتماعي  النماذج أمناط تفاعل مستخدمي وسائل  تناولت هذه  إذ  التشاركي؛ 
مع املحتوى الزائف املنشور عبر هذه الوسائل. وذلك يف إطار مدرستني فكريتني رئيستني 

تقدمان ت مدرستني  كونهما  التأثيرية؛  واملدرسة  البنائية،  املعرفية  املدرسة  يف:  تمثالن 
مجتمعتني إطارًا شامًال لتفسير أمناط سلوك مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي أثناء 
اإلطار   التفاعل، ويف هذا  الناجتة عن ذلك  التأثيرات  وترصد  املواقع،  التفاعل عبر هذه 

ما   إلى  الفلسفي  واستناًدا  البناء  هذا  إطار  فرعية يف  أبنية  ثالثة  الدراسة  سبق، طورت 
النماذج   يف  املتضمنة  العمليات  ارتباط  افتراض  من  انطالًقا  وذلك  (الثاني)،  الرئيس 
الثالثة باملهارات األربع التي ينطوي عليها مفهوم التربية اإلعالمية الرقمية، وإن كان هذا 

أنه مي إال  مباشر  غير  حالة  االرتباط  كل  أو   )(ثل يف  محفًزا  عامًال  األربع  احلاالت  من 
مثبًطا للتأثيرات التي قد تنتج عن مستوى امتالك املهارة التي تشير إليها كل حالة، وهي 
التأثيرات التي تبلورت داخل هذا النموذج يف البناء الرئيس الثالث والذي يتناول أساليب 

  تداول املحتوى الزائف يف حد ذاته. 
تتمثل  وبو  عام  الزائف،    املتغيرات  تلكجه  املحتوى  كشف  على  القدرة  يف:  إليها  املُشار 

وادراك محددات صناعة هذا املحتوى، والتنبؤ بتأثيراته، ومدى فهم دالالته؛ ومت اشتقاق هذه  
املتغيرات من منوذج البناء املعريف، وكذلك متغير مستوى التحصني بأبعاده الثالثة (التعرض  

اآل  تأثرية  فرضية  الوساطة،  اللقاح،  االنتقائي،  أو  التحصني  من منوذج  اشتقاقه  ومت  خرين) 
باإلضافة إلى متغيرات: إدراك شدة تهديد املحتوى الزائف، والقابلة للتهديد بهذا املحتوى،  
النموذج   للمستخدم، ومت اشتقاقها من  الذاتية  الفاعلية  له، ودرجة  ومدى فاعلية االستجابة 

  لسفي لنموذج دافع احلماية. التفاعلي أو التشاركي القائم على اإلطار الف 
 

  .یشیر مصطلح الحالة إلى المھارة بعد تحولھا إلى متغیر  
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 البناء الثالث (املتغيرات التابعة):   –
وينقسم هذا البناء إلى شقني رئيسني: يتعلق األول بعملية اتخاذ قرار تداول املحتوى  
الزائف من عدمه، ويضم الشق اآلخر ثالث مجموعات فرعية تـُجسد األساليب املختلفة  

استناًدا إلى تلك    -كما سبقت اإلشارة  -طويرهالتداول املحتوى الرقمي الزائف والتي مت ت 
هذه  وتتمثل  الرقمية،  اإلعالمية  التربية  مهارات  من  مهارة  كل  يف  املُتضمنة  القدرات 

 األساليب وفق اإلطار املفاهيمي لكل منها فيما يلي:  
   :يقوم على مجرد مشاركة املحتوى الرقمي الزائف أو  أسلوب التداول بالنشر املباشر

 إعادة نشره بشكل مجرد، دون اخلوض يف أي عملية أخرى. 
   :بالتصديق التداول  للمحتوى  أسلوب  املباشر  النشر  حدود  األسلوب  هذا  يتجاوز 

  الرقمي الزائف؛ لتقدمي ما ُيفيد تأييد هذا املحتوى. 
   :باالستفهام التداول  الرقمي  أسلوب  املحتوى  نشر  إعادة  على  جوهره  يف  يقوم 

  ا ُيفيد االستفهام عن هذا املحتوى.  الزائف مع تقدمي م
   :يشبه األسلوب السابق، وإن كان يختلف عنه يف استخدام  أسلوب التداول بالتعجب

  أداة تفيد التعجب وليس االستفهام. 
   :يقوم على مشاركة املحتوى الزائف عبر وسائل التواصل أسلوب التداول بالتفسير

ا لهذا  مباشر  تفسير  تقدمي  خالل  من  قبل االجتماعي  من  مكتوب  (نص  ملحتوى 
أو   أو صورة  ا  نّصً أكان  سواء  آخر  (االستعانة مبحتوى  مباشر  غير  أو  املستخدم) 

  مقطع فيديو يفسر املحتوى الزائف). 
   :يقوم على مشاركة املحتوى الزائف عبر وسائل التواصل أسلوب التداول بالتشكيك

مسؤولية حتمل  عدم  أو  الشك  تفيد  بعبارة  مصحوبًا  املحتوى،    االجتماعي  هذا 
  وتدعو إلى التيقن من صحته.

   :بالنقد التداول  التواصل  أسلوب  وسائل  عبر  الزائف  املحتوى  مشاركة  على  يقوم 
القصور   أوجه  بعرض  إما  له  ونقدية  حتليلية  رؤية  تقدمي  خالل  من  االجتماعي 

  وعدم املنطقية فيه، أو بتوضيح التناقض داخل بنيته يف ضوء السياقات املختلفة. 
 بالتصحيح:  أسل التداول  وسائل وب  عبر  الزائف  املحتوى  مشاركة  على  يقوم 

بشكل  إما  وذلك  املحتوى،  لهذا  احلقيقية  النسخة  تقدمي  مع  االجتماعي  التواصل 
  مجرد (كما هو)، أو مدعوم باألدلة والبراهني واملصادر التي تؤكد زيفه. 

   :عبر وسائل التواصل  يقوم على مشاركة املحتوى الزائفأسلوب التداول باالستثمار
  االجتماعي يف إطار يعكس حتقيق فائدة ما للمستخدم، أو للمجتمع. 
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   :يقوم على مشاركة املحتوى الزائف عبر وسائل التواصل أسلوب التداول بالسخرية
 االجتماعي مصحوبًا برموز أو تعبيرات أو صور تفيد التهكم من هذا املحتوى.  

  ويف إطار ما سبق ميكن تقدمي التصور اآلتي لنموذج الدراسة:  

  

من:   النموذج  تطوير   Digital Media Literacy Approach, Cognitive Model of Mediaمت 

(2011), Inoculative or Discriminatory Paradigm (2004), Interactive and 

Participatory Paradigm (1975-1998).  

  جعة الدراسات السابقة:  خامًسا: مرا
واألجنبية  العربية  السابقة  والبحوث  للدراسات  مفصًال  عرًضا  اجلانب  هذا  يتناول 
مبوضوع   املرتبطة  الدراسات  أبرز  على  للتعرف  الدراسة؛  مبتغيرات  ارتباًطا  األكثر 
البحثية، ويف وضع  املشكلة  أبعاد  على  الوقوف  منها يف  اإلفادة  بهدف  احلالية،  الدراسة 

  اإلطار املنهجي للدراسة، وحتديد إجراءاتها، واختيار عينتها، وحتليل وتفسير نتائجها.
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ببحث املحتوى الزائف املنشور عبر وسائل اإلعالم؛ اهتمت دراسات سابقة عديدة    لقد 
مخاطر املحتملة،    لرصد  آثاره  من  التخفيف  يف  اإلعالمية  التربية  وفعالية  املحتوى،  هذا 

له يتعرضون  من  حتصني  ( وكيفية  دراسة  اإلطار كشفت    م)Higdon  2020، ويف هذا 

وسائل عن  )  40(  عبر  املنشور  الزائف  املحتوى  ُيحدثها  قد  سلبية  تأثيرات  عدة  وجود 
أهمه تتمثل  مستخدميها  على  االجتماعي  والتطرف  التواصل  األخالقي،  الذعر  يف:  ا 

يف  وكذلك  اإلعالم،  ووسائل  الصحف  تهميش  يف  املحتوى  هذا  دور  عن  فضًال  الفكري، 
دراسة( استهدفت  السياق،  نفس  ويف  السياسي.  والنظام  الدميقراطية  -Jonesتهديد 

M. S.  ,Jang    الكشف عن دور التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف   )41( )  2019وآخرون
حتصني اجلمهور ضد اآلثار السلبية املحتملة للمحتوى الزائف، وذلك من خالل تقييم ما  
املحتوى   كشف  على  أقدر  واملعلوماتية،  اإلعالمية  أميتهم  محو  الذين مت  األفراد  كان  إذا 

محو األمية املعلوماتية ُيعزز بشكل   الزائف مقارنة بغيرهم، وخلُـصت هذه الدراسة إلى أن
  كبير القدرة على كشف القصص اإلخبارية الزائفة، ويقلص من آثارها السلبية. 

تدريب األفراد  ، إلى أن  )42(م)  Amazeen & Bucy  2019وخلُـصت أيًضا دراسة (
املحتوى   بني  التفرقة  على  قدرتهم  من  يزيد  الرقمية  اإلعالمية  التربية  مهارات  على 
اإلخباري الصحيح والزائف، ويجعلهم أكثر حصانة، ويجنبهم الوقوع فريسة وضحية ألي 
خطاب دعائي كاذب ومزيف، وهو ما يثبت فاعلية التربية اإلعالمية يف تقليص التأثيرات  

العملية بكيفية عمل وسائل اإلعالم السلبية للم املعرفة  الزائف؛ ويؤكد أن امتالك  حتوى 
الزائفة، ويسهم يف ضبط   القدرة على كشف األخبار  يف مجال صناعة األخبار يزيد من 

اآلخرين.   مع  ومشاركتها  األخبار  هذه  تداول  (   خلُـصتكما  عمليات    Salmaدراسة 
وخطاب  ) 43( م) 2019 الدعاية  من  احلد  يف  الرقمية  األمية  محو  برامج  فاعلية  إلى   ،

الكراهية الذي قد حتدثه خوارزميات الذكاء االصطناعي عبر شبكات التواصل االجتماعي،  
وأكدت على ضرورة  تفعيل برامج التربية اإلعالمية ملكافحة التضليل الرقمي، سواء داخل  

التوعي  البرامج  خالل  من  أو  يف  املناهج  واملشاركة  والنقد  التحليل  مهارات  تنمي  التي  ة 
  صناعة املحتوى.  

 ) دراستي  نتائج  أكدت  ذاته  السياق   ) 44( م)  Z.  ,áBenkov  2018ويف 
اإلعالمي    )45( م)S.  ,& Viotty ,P. ,Mihailidis  2017و( التضليل  ارتباط  على 

ارتباًطا وثيًقا مبعدالت األمية اإلعالمية داخل املجتمعات اإلنسانية، وكذلك على أن التربية  
اإلعالمية متثل أداة فعالة ميكن استخدامها يف الكشف عن هذا التضليل ومكافحته، األمر  

يتطلب   أساليب الذي  لضبط  اإلعالمية  التربية  آليات  تفعيل  اآلراء   ضرورة  عن  التعبير 
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وتداول األخبار واملعلومات عبر شبكة اإلنترنت، لتكون هذه اآلراء وتلك األخبار واملعلومات  
أداة فعالة للنقد البناء؛ مبا يخلق وسائل إعالم داعمة للصالح العام، وقادرة على مواجهة  

 ) دراستي  نتائج  أيًضا  وأكدت  السلبية.   ) 46(م)T. ,Simmons   2018الظواهر 
األمية    )47()2019زمالئه    .و  J.  ,McDougallو( محو  أهمية  يف    اإلعالميةعلى 

السياقات  وفهم  الزائفة،  واألخبار  املَُضِللَة  املعلومات  القدرة على كشف  إكساب اجلمهور 
األخبار  هذه  انتشار  وراء  السبب  معرفة  وكذلك  األخبار،  لـهذه  واالقتصادية  السياسية 

  تها بطريقة أخالقية وصادقة.  والتعرف على أساليب مكافح
ولم يقتصر اهتمام الدراسات السابقة على بحث مخاطر املحتوى الزائف املنشور عبر 
وسائل اإلعالم، وفعالية التربية اإلعالمية يف التخفيف من آثاره املحتملة؛ وإمنا جتاوزت  

بحث   إلى  بعضها  لتتطرق  املحتوىذلك  هذا  كشف  وأدوات  اإلطار حسبل  ددت ؛ ويف هذا 
  ) وآخرون  M. R ,Jahngدراسة  ممارسو  )48( م)2020،  يستخدمها  التي  األدوات   ،

من   والتحقق  الزائفة،  األخبار  عن  للكشف  األمريكية  املتحدة  بالواليات  العامة  العالقات 
اإلخبارية   اإلعالم  ووسائل  الرسمية،  االتصال  قنوات  بها؛ يف:  املتضمنة  املعلومات  صحة 

أكدت دراسة( كما  واملصادر اخلارجية.  فاعلية    )49(   م)J. B.  ,Bowe  2019التقليدية، 
تعليمية  -(Frayer)منوذج   املتخصصني    -كأداة  غير  اجلامعيني  الطالب  إكساب  يف 

ومهارًيا   مفاهيمًيا  إطارًا  لهم  يقدم  كونه  الزائفة،  األخبار  عن  للكشف  الالزمة  املعرفة 
أربعة   خالل  من  والزائفة،  احلقيقة  األخبار  بني  التمييز  على  القدرة  يكسبهم  مناسًبا 

رئيسة   مناذج  خطوات  على  والتدريب  خصائصها،  واستنتاج  األخبار،  تعريف  يف:  تتمثل 
  لقصص إخبارية حقيقية، وأخيًرا تقدمي مناذج لقصص إخبارية زائفة.  

أيًضا   السابقة  الدراسات  الزائف  واهتمت  املحتوى  مكافحة  استراتيجيات  باسكتشاف 
تطرقت دراستان سابقتان ؛ وإن جاء هذا االهتمام محدوًدا؛ إذ  يف بيئات االتصال الرقمي

، إلى )51( )2019و(مها بهنسي    )50( م)Lee  2018فقط يف هذا اإلطار؛ وهما دراستا: (  
يقوم الذي  الدور  األخبار   بحث  مواجهة  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  مستخدمو  به 

تلك   الدراستني  هاتني  نتائج  وحددتا  انتشارها؛  مكافحة  استراتيجيات  وأفضل  الزائفة، 
التسليم   وعدم  املعلومة  مصدر  عن  البحث  بكيفية  اجلمهور  توعية  يف:  االستراتيجيات 

إل الرجوع  ى املصادر األصلية، وكذلك يف بصحتها حتى وإن توافقت مع قناعاته إال بعد 
تغير معتقدات األفراد وتوعيتهم بالتهديدات املحتملة التي قد تؤثر على خصوصيتهم أو  
على أفكارهم. فضًال عن تنمية مهارات التربية اإلعالمية الرقمية لدى مستخدمي مواقع 

يتمت  التي  املصداقية  درجة  حتديد  على  قدرة  أكثر  ليكونوا  االجتماعي  بها  التواصل  ع 
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املحتوى املنشور عبر هذه املواقع، ومقدار ما به من خلط بني احلقائق واألكاذيب، ودرجة  
    حتيزه، أو تركيزه على جانب وإغفاله آلخر، وأخيًرا درجة اتفاق عنوانه مع مضمونه. 

) دراسة  ومنها  السابقة؛  الدراسات  بعض  حاولت  آخر  سياق  ،   .Jang, M. Sويف 
Kim, ، ودراسة (  )53( )2018وزمالئه    S. ,Ralstonاسة (  ، ودر)52()2018وزمالئه  

Moravec& Dennis  2019(م )حاولت)54 تداول  رصد    ؛  وأساليب  إنتاج  مصادر 
االجتماعي التواصل  وسائل  عبر  الزائف  على  املحتوى  إما  الدراسات  هذه  واعتمدت  ؛ 

أو على حتليل   "تويتر"،  املنشور مبوقع  املحتوى  التي توفرها  حتليل شجرة تطور  البيانات 
املؤسسات اإلعالمية والبحثية، أو على استقصاء آراء اخلبراء، وخلُصت يف نتائجها إلى  
يتصدرها  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الزائف  املحتوى  إلنتاج  أساليب  رصد خمسة 
على   ملفقة  بيانات  أو  احلكومية،  اإلعالم  وسائل  لسان  على  كاذبة  أخبار  نشر  أسلوبا: 

املسئولني احلكوميني، كما بينت النتائج أن املحتوى الزائف يتم إنتاجه يف الغالب من    لسان
وبينت   موثوقة،  غير  ملواقع  روابط  تتضمن  ما  غالًبا  لكنها  عاديني،  مستخدمني  حسابات 
أيًضا وجود اختالفات واضحة بني املحتوى احلقيقي والزائف من حيث أساليب التداول؛ 

احلق املحتوى  ينتشر  الزائف،  إذ  نظيره  على عكس  كبيرة  وبسرعة  واسع  نطاق  على  يقي 
والذي تبني وضوح تأثير نوعية املصدر الذي يقدمه على اجتاهات أفراد اجلمهور نحوه،  

  وعلى درجة استعدادهم لتصديقه. 
أخرى   سابقة  دراسات  ناحية،  وحاولت  من  النقدي  التفكير  بني  العالقة  بحث 

التي   األخبار  استهالك  األمية ومتغيري:  ومحو  االجتماعي،  التواصل  شبكات  تقدمها 
أخرى  ناحية  من  (اإلعالمية  دراسة  دراسة  انتهت  اإلطار  هذا  ويف   ،Mutsvairo& 

Bebawi  )2019(م )تـُكسب   )55 تدريبية  مواد  الدراسية  املناهج  تضمني  ضرورة  إلى 
إنتاج   مصادر  تقييم  على  قدراتهم  لتنمية  والتحليلي  النقدي  التفكير  مهارات  الطالب 
عن   صادرًا  املحتوى  هذا  أكان  سواء  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  املنشور  املحتوى 

) انتهت دراستا:  أو جمهور، كما  ،  ) 56( م) 2019وزمالئه     Kelly ,Kuمؤسسات إعالمية 
مهارات   ، ) 57( م) M. ,Dell  2019و(  تنمية  يف  اإلعالمية  األمية  محو  أهمية  تأكيد  إلى 

القانون من ناحية،   النقدي، وكذلك إلى وجود عالقة ارتباطية واضحة بني تعلم  التفكير 
أيًضا  ومحو األمية اإلعالمية واكتساب مهارات التفكير النقدي من ناحية أخرى، وانتهت  

 ) التحقق )58( م)T. ,Simmons   2018دراسة  يتعلم األطفال مهارات  أن  إلى ضرورة   ،
من الواقع املعاش، ومهارات التفكير النقدي الالزمة لتحليل املحتوى الذي تقدمه املنصات  

  اإلعالمية التقليدية، وخاصة الرقمية.  
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  سادًسا: فروض الدراسة: 
ا بـني مسـتوى امـتالك مهـارة    الفــرض األول:  الوصـول  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائّيً

للمواد املنشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي، ومـدى اتخـاذ قـرار تـداول املحتـوى الزائـف  
 عبر هذه الوسائل من عدمه. 

تتأثر العالقـة بـني مسـتوى امـتالك مهـارة الوصـول للمـواد املنشـورة عبـر    الفرض الثــاني: 
ر هذه الوسـائل مـن  وسائل التواصل االجتماعي، ومدى اتخاذ قرار تداول املحتوى الزائف عب 

  عدمه، مبجموعة من العمليات العقلية املتمثلة يف: 
  حتديد االحتياجات من املحتوى.  –
  التعرض االنتقائي.  –
 استكشاف طبيعة املحتوى الرقمي.  –

ا  توجد عالقة ارتباطية دالة    الفرض الثالــث:  بني مستوى امـتالك مهـارة حتليـل إحصائّيً
عبر وسائل التواصل االجتماعي، ومـدى اسـتخدام أسـاليب التـداول بالنشـر   املنشورة املواد  

املباشر، أو بالتصديق، أو باالستفهام، أو بالتعجب يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبر هذه 
 الوسائل.

يــل املــواد املنشــورة عبــر مســتوى امــتالك مهــارة حتلتتــأثر العالقــة بــني    الفــرض الرابــع: 
ــائل  ــل وسـ ــر، أو  التواصـ ــر املباشـ ــداول بالنشـ ــاليب التـ ــتخدام أسـ ــدى اسـ ــاعي، ومـ االجتمـ

،  بالتصديق، أو باالستفهام، أو بالتعجب يف إعادة نشر املحتـوى الزائـف عبـر هـذه الوسـائل
  مبتغيرات: 

 مستوى حتصني املستخدم.  –
وى الزائــف، ودرجــة القابلــة  إدراك شــدة تهديــد املحتــدافــع احلمايــة لــدى املســتخدم (  –

 ). للتهديد بهذا املحتوى 
ا بني مستوى امـتالك مهـارة تقيـيم    الفرض اخلــامس:  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائّيً

ــاعي ــل االجتمـ ــائل التواصـ ــر وسـ ــورة عبـ ــواد املنشـ ــداول  املـ ــاليب التـ ــتخدام أسـ ــدى اسـ ، ومـ
 ائف عبر هذه الوسائل. بالتفسير، أو بالتشكيك، أو بالنقد يف إعادة نشر املحتوى الز 

املــواد املنشــورة عبــر تتــأثر العالقــة بــني مســتوى امــتالك مهــارة تقيــيم    الفــرض الســادس: 
، ومـدى اسـتخدام أسـاليب التـداول بالتفسـير، أو بالتشـكيك، أو  االجتمـاعي  التواصل وسائل  

  بالنقد يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل، باملتغيرات اآلتية: 
 صني املستخدم. مستوى حت  –
 دافع احلماية لدي املستخدم (مدى فاعلية االستجابة للمحتوى الزائف).  –



 

                545 

البنـــاء املعـــريف للمســـتخدم (القـــدرة علـــى كشـــف املحتـــوى الزائـــف، وإدراك محـــددات   –
 صناعته، والتنبؤ بتأثيراته).  

ا بــني مســتوى امــتالك مهــارة بنــاء    الفــرض الســابع:  توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائّيً
ــائل التواصـــل االجتمـــاعي، ومـــدى اســـتخدام أســـاليب التـــداول   املحتـــوى الرقمـــي عبـــر وسـ

 ، أو باالستثمار، أو بالسخرية يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل.  بالتصحيح 
تتــأثر العالقــة بــني مســتوى امــتالك مهــارة بنــاء املحتــوى الرقمــي عبــر    الفــرض الثــامن: 

وسائل التواصل االجتماعي، ومدى استخدام أساليب التـداول بالتصـحيح، أو باالسـتثمار، أو  
  حتوى الزائف عبر هذه الوسائل، مبتغيرات:  بالسخرية يف إعادة نشر امل 

 مستوى حتصني املستخدم.  –
 دافع احلماية لدى املستخدم (درجة الفاعلية الذاتية للمستخدم).   –
 البناء املعريف للمستخدم (مدى فهم دالالت املحتوى الزائف).  –

  سابًعا: متغيرات الدراسة: 
الدراسة تسعى الدراسة للتحقق مـن طبيعـة يف إطار النموذج املقترح، ويف إطار فروض  

الفروق والعالقات االرتباطية بني مجموعة من املتغيرات املستقلة والتابعة والوسـيطة، كمـا 
  مبني باجلدول التالي:

  ) متغيرات الدراسة 1جدول ( 
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  ثامًنا: نوع الدراسة ومنهجها:
تعــد الدراســة احلاليــة مــن الدراســات الوصــفية، التــي تهــدف إلــى تصــوير وحتليــل وتقيــيم  
خصــائص ظــاهرة معينــة تغلــب عليهــا صــفة التحديــد، وذلــك بهــدف احلصــول علــى معلومــات  
كافية ودقيقة عنها دون التدخل يف أسبابها أو التحكم فيها، ويف هذا اإلطار مت توظيـف مـنهج  

تبانة؛ للوصــول إلــى اســتدالالت علميــة، عــن طريــق رصــد معنويــة  املســح، واســتخدام أداة االســ
ـن مــن بحــث العالقــات بــني   الفــروق، وحتديــد قــيم االرتبــاط بــني متغيــرات الدراســة؛ مبــا ميكــِّ
مهــارات التربيــة اإلعالميــة الرقميــة مــن ناحيــة، وآليــات تــداول املحتــوى الزائــف عبــر وســائل  

  التواصل االجتماعي من ناحية أخرى.  
  تاسًعا: مجتمع وعينة الدراسة: 

يتمثل مجتمع الدراسة احلالية يف مستخدمي وسائل التواصل االجتمـاعي مـن الشـباب 

العربي، ومت سحب عينة ممثلة لهذا املجتمـع مـن أربـع دول عربيـة هـي (مصـر، السـعودية، 

ا ضـخمً  ا اإلمارات، تونس)، كما مت حتديـد احلجـم األمثـل لهـذه العينـة كونهـا متثـل مجتمعـً

ــيغة  ــتخدام الصـ ــه باسـ ــل مفرداتـ ــى كـ ــول إلـ ــاحثون الوصـ ــتطيع البـ ــوم، وال يسـ ــر معلـ وغيـ
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  :  حيــــث

n     =  .احلجم األمثل للعينة  
عنــد مســتوى 1.96قيمــة مســتوى الثقــة، وتأخــذ درجــات مختلفــة، إذ تســاوي   =  

  % .99مستوى ثقة  عند  2.575%، وتساوي 95الثقة  

pC   =   وال 5% ، و3قيمة حد الثقة يف إطار مفهوم احلصة أو النسـبة، وتتـراوح بـني %
  %، وترتبط مبستوى الثقة املستخدم.10تزيد بأي حال من األحوال عن 

P    =   أي 50نســـبة احتمـــال تـــوافر خصـــائص املجتمـــع يف العينـــة، وهـــي تســـاوي %
0.50  

يف الصيغة اإلحصائية السـابقة يتبـني أن احلجـم األمثـل للعينـة التـي ميكـن   وبالتعويض
 384.16أن متثل مجتمع مستخدمي وسائل التواصل االجتمـاعي مـن الشـباب العربـي = 

  مفردة تقريًبا .   400أي= 
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ومت اختيار الدول األربع املُشار إليها لتطبيق الدراسـة امليدانيـة يف إطـار مجموعـة مـن  
  التي حددها الباحثون يف ضوء أهداف البحث، ومتثلت هذه املعايير فيما يلي:  املعايير
 حتقيق التوازن بني قطري العالم العربي يف قارتي أفريقيا وآسيا.  -
والفئات   - القطاعات  بني  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  كثافة  ارتفاع 

 املختلفة من الشباب داخل الدولة التي يتم اختيارها.
احل  - يخلق وضوح  مبا  اختيارها؛  يتم  التي  الدولة  يف  والسياسي  االجتماعي  راك 

 املجال إلنتاج املحتوى الرقمي وتداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ويف إطار املعايير السابقة، ومن واقع تطبيق كل معيار من هذه املعايير على كافة الدول 

على الدول األربع املُشار إليها، كونها أكثر   العربية، واملفاضلة بني هذه الدول، وقع االختيار
الدول العربيـة جتسـيًدا لظـاهرة اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي؛ إذ تصـدرت هـذه 

، قائمة الدول العربيـة 2020لعام    wearesocial.comالدول بناء على إحصائية موقع  
عي والسياسـي من حيث كثافة استخدام تلك الوسائل، فضًال عن وضـوح احلـراك االجتمـا

بكل دولة من الدول األربع التي مت اختيارها، وتنوعها من حيث وجود  ضـوابط وتشـريعات 
منظمــة للمحتــوى الرقمــي املنشــور عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي، إذ تعتمــد اإلمــارات 

، وتعتمـد اململكـة العربيـة 2016العربية املتحدة قـانون اجلـرائم اإللكترونيـة الصـادر عـام  
، كمـا تعتمـد جمهوريـة مصـر العربيـة 2011ة الئحة النشر الرقمي الصادرة عـام السعودي

، أمــا دولــة تــونس فتعتمــد قــانون 2018قــانون تنظــيم مواقــع التواصــل االجتمــاعي لعــام 
. ويضاف إلـى مـا سـبق حتقيـق الـدول األربـع 2020مكافحة األخبار الزائفة الصادر عام  

يير سـحب العينـة، واخلـاص مبراعـاة التـوازن بـني التي مت اختيارها للمعيـار األول مـن معـا
قطــري العــالم العربــي؛ إذ تقــع دولتــي جمهوريــة مصــر العربيــة وتــونس بــالقطر األفريقــي، 

  بينما تقع دولتي اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف قارة آسيا. 
إلكترونية مت تصـميمها واعتمد الباحثون يف سحب مفردات العينة على تطبيق استبانة  

، ومت تضـمني رابـط االسـتبانة وطلـب اإلجابـة عليهـا يف Google  Driveباسـتخدام أداة
رســالة مت توجيههــا إلــى املبحــوثني، واســتخدم البــاحثون يف تطبيــق االســتبانة اإللكترونيــة 

، وذلـك مـن خـالل االسـتعانة بـاثنني Snowballأسلوب املعاينة املتكاثرة (عينة كرة الثلج)  
، قـاموا بإرسـال االسـتبانة اإللكترونيـة )(من الزمالء يف كل دولة من الدول عينة الدراسـة  

 
       في خوزة  أبو  رمیس  رینیھ  ود.  مؤید،  جوده  اإلماراتد.محمد  إبراھیم   -دولة  أ.  و  الرشیدي،  محمد  أ. 

ود. محرز   -د. عبدالواحد بن قرنھ، وأ. كوثر نیلي في دولة تونس  -الصبیحي في المملكة العربیة السعودیة  
  غالي، ود. محمود عبد الحلیم في جمھوریة مصر العربیة.
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ــة  ــى أصــدقائهم مســتخدمي وســائل التواصــل االجتمــاعي بالدول ــا إل ــة عليه ــب اإلجاب وطل
ــى أســئلة االســتبانة، وإرســالها إلــى  ــة عل املقيمــني بهــا، ليقــوم هــؤالء املســتخدمون باإلجاب

صــية مبواقــع أصــدقائهم، كمــا قــام البــاحثون بنشــر رابــط االســتبانة عبــر حســاباتهم الشخ
  التواصل االجتماعي.

تطبيق  يف  عاونوهم  ممن  الباحثون  طلب  إليه  املشار  األسلوب  تطبيق  إطار  ويف 
املتغيرات   من  متغير  كل  يف  املتضمنة  الفئات  لكافة  العينة  شمولية  مراعاة  االستبانة 
العينة، ويحقق شمول   الفئات بحصة يف  الدميغرافية؛ مبا يضمن متثيل كل فئة من هذه 

بلغت  الع عام  وبوجه  خلصائصه.  ومتثيلها  املجتمع  وفئات  قطاعات  لكافة  وتغطيتها  ينة 
النهائي (  العربية،    97) مفردة؛ بواقع  392العينة يف حجمها  مفردة من جمهورية مصر 

و  99و السعودية،  العربية  اململكة  من  العربية    100مفردة  اإلمارات  دولة  من  مفردة 
  مفردة من دولة تونس.   96املتحدة، و

  )  اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة 2جدول ( 

  عاشًرا: أدوات ومقاييس الدراسة: 
تـــُعد الدراســة احلاليــة مــن الدراســات امليدانيــة التــي مت تطبيقهــا باســتخدام صــحيفة 

والتـــي اشـــتملت علـــى ثمانيـــة أســـئلة رئيســـة باإلضـــافة إلـــى أســـئلة البيانـــات االســـتبانة، 
، بهــدف جمــع البيانــات عــن املتغيــرات القابلــة للقيــاس بغــرض اختبــار فــروض الشخصــية

الدراسة، وبناًء على ذلك تضمنت الصحيفة أسئلة عن درجة امتالك أفراد العينـة ملهـارات 
التربية اإلعالمية الرقمية، وانتقائية تعرضهم ملحتوى وسائل التواصل االجتمـاعي، ودرجـة 

ذا املحتــوى، فضــًال عـن أســئلة تتنـاول آليــة استشــكاف قيـامهم بتحديــد احتياجـاتهم مــن هـ
أفراد العينة للمحتوى الرقمي الزائف املنشور عبر وسائل التواصـل االجتمـاعي، وأسـاليب 
تداولهم لهذا املحتوى، والعوامل املـؤثرة يف حتديـد شـكل هـذا التـداول، ويف إطـار مـا سـبق 
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  :اشتملت الدراسة على ثالثة مقاييس على النحو التالي
  مقياس مستوى امتالك كل مهارة من مهارات التربية اإلعالمية الرقمية. ) 1
  مقياس مستوى استخدام كل أسلوب من أساليب تداول املحتوى الرقمي الزائف.  ) 2
باستخدام  ) 3 الصلة  ذات  واإلدراكية  املعرفية  األبعاد  من  بُعد  كل  مستوى  مقياس 

 املحتوى الرقمي الزائف. 
  وإجراءات الصدق والثبات:خطوات إعداد املقاييس 

جمع املـادة العلميـة للمقـاييس مـن خـالل االطـالع علـى األطـر النظريـة والدراسـات    -أ
ــة  ــة اإلعالمي ــارات التربي ــوى الرقمــي ومه ــداول املحت الســابقة املرتبطــة بأســاليب ت

 الرقمية وذلك على النحو التالي: 
 مقياس مستوى امتالك مهارات التربية اإلعالمية الرقمية:   –

ا إلــى مــا قدمتــه أدبيــات البحــث العلمــي يف مجــال التربيــة  مت بنــاء هــذا املقيــاس اســتنادً 
 Kachkaeva,et)اإلعالمية الرقمية، واملهارات التي تنطوي عليها، ومنهـا دراسـات كـل مـن  

) 622011 ,Hobbs ;612004 ,; Livingstone602020,al  ويف هـذا اإلطـار مت بنـاء .
هذا املقيـاس بطريقـة ليكـرت ليتضـمن أربعـة أبعـاد رئيسـة، ُيعبـر كـل منهـا عـن أحـد املهـارات  

  - التقيـيم   - التحليـل   - األربع التي تنطوي عليها التربية اإلعالمية الرقمية املتمثلة يف (الوصـول 
  إنتاج املحتوى).  

ات تعكس كل مهارة مـن املهـارات األربـع  واشتمل كل ُبعد من أبعاد املقياس على عدة عبار 
عبــارة، ُطلــب مــن كــل  18املُشــار إليهــا، وبلــغ إجمــالي عــدد عبــارات املقيــاس بأبعــاده األربعــة  

ا" ومت   مبحــوث االســتجابة لكــل عبــارة منهــا باختيــار بــديل واحــد مــن ثالثــة بــدائل هــي: "دائمــً
ــديل   ــار هــذا الب ــام باختي ا" ومت إ   3إعطــاء مــن ق ــً ــاره  درجــات، و"أحيان ــام باختي عطــاء مــن ق

وقام الباحثون بتقسـيم درجـات  درجتني، و"نادًرا" ومت إعطاء من قام باختياره درجة واحدة.  
كل بُعد من األبعـاد األربعـة ملقيـاس مسـتوى امـتالك مهـارات التربيـة اإلعالميـة الرقميـة  
وفــق إجمــالي درجــات عبــارات هــذا الُبعــد إلــى ثالثــة مســتويات تتــدرج بــني االنخفــاض  

  واالرتفاع. 
  مقياس مستوى استخدام كل أسلوب من أساليب تداول املحتوى الرقمي الزائف:  –

مت بناء هذا املقياس استناًدا إلى ما قدمته أدبيات البحـث العلمـي يف مجـال أسـاليب  
 ,Ehrenfeld & Barton)تـداول املحتــوى الرقمــي الزائــف، ومنهــا دراســات كــل مــن 

 )642017 ,Chandra; 632019  :ويتضـمن هـذا املقيـاس عشـرة أسـاليب تتمثـل يف ،
أســــلوب التــــداول بالنشــــر املباشــــر؛ وأســــلوب التــــداول بالتصــــديق؛ وأســــلوب التــــداول  
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باالســتفهام؛ وأســلوب التــداول بالتعجــب؛ وأســلوب التــداول بالتفســير؛ وأســلوب التــداول  
ــداول بالتصــحيح؛ وأســلوب ال  ــد؛ وأســلوب الت ــداول بالنق ــداول  بالتشــكيك؛ وأســلوب الت ت

  باالستثمار؛ وأخيًرا أسلوب التداول بالسخرية. 
ويف إطار ما سبق مت تصميم مقياس مستوى استخدام كل أسلوب من أساليب تـداول  
املحتوى الرقمي الزائف بطريقة ليكرت؛ وذلـك مـن خـالل إدراج األسـاليب املُشـار إليهـا،  

أسـلوب تـدرج ثالثـي    واملقترحة يف إطـار منـوذج الدراسـة داخـل قائمـة؛ بحيـث يقابـل كـل 
يتضمن ثالثة بدائل اسمية تعبر عن ثالثة مستويات الستخدام هذا األسلوب، وُطلب من  
كل مبحوث اختيار أحد هذه البدائل ليعبر عن معدل استخدامه لكل أسلوب، ومت إعطاء  
مــن يختــار بــديل "أســتخدمه بدرجــة كبيــرة" ثــالث نقــاط، ومــن يختــار بــديل "اســتخدمه  

نقطتـني، ومـن يختـار بـديل "أسـتخدمه بدرجـة محـدودة" نقطـة واحـدة  بدرجه متوسـطة"  
  فقط. 
مقياس مستوى كل ُبعد من األبعاد املعرفيـة واالدراكيـة ذات الصـلة باسـتخدام املحتـوى   –

  الرقمي الزائف: 
مت بنــاء هــذا املقيــاس اســتناًدا إلــى مــا قدمتــه أدبيــات البحــث العلمــي يف مجــال التربيــة  

 Talwar, et)اإلعالمية الرقمية، وأساليب تداول املحتـوى الرقمـي ومنهـا دراسـات كـل مـن 
 ,Corbu & Buturoiu ,ţăniătefŞ; 662020 ,et al ,; Corbu652020 ,al

;)682018 ,; Jang & Kim672018    والتي اختبرت عالقة متغيـري إدراك شـدة التهديـد
وفعاليـــة االســـتجابة بســـلوك التعـــرض للمحتـــوى الرقمـــي الزائـــف عبـــر شـــبكات التواصـــل  

  االجتماعي. 
هذا اإلطار تضمن املقياس ثالثة أبعاد، ُتـجسد مجتمعة املتغيرات الوسيطة التي    ويف

  مت طرحها يف النموذج املقترح بالدراسة، وهي على النحو التالي:  
   :يف تتمثل  فرعية  أبعاد  أربعة  الُبعد  بهذا  ويرتبط  املعريف:  البناء  على  بُعد  القدرة 

ذا املحتوى، والتنبؤ بتأثيراته، ومدى  كشف املحتوى الزائف، وإدراك محددات صناعة ه 
  . فهم دالالته 

   :التعرض  بُعد التحصني أو اللقاح: ويرتبط بهذا الُبعد ثالثة أبعاد فرعية تتمثل يف
  .االنتقائي، والوساطة، وفرضية تأثرية اآلخرين 

   :بُعد السلوك التفاعلي والتشاركي: ويرتبط بهذا الُبعد أربعة أبعاد فرعية تتمثل يف
فاعلية  إدراك   ومدى  املحتوى،  بهذا  للتهديد  والقابلة  الزائف،  املحتوى  تهديد  شدة 

  . االستجابة له، ودرجة الفاعلية الذاتية للمستخدم 
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ومت تصميم املقياس باستخدام أسلوب ليكرت؛ إذ مت التعبير عن كل بُعد من األبعـاد    
ثــة بــدائل اســمية  الفرعيــة املُشــار إليهــا بعبــارة تعكســه، يقبلهــا تــدرج ثالثــي يتضــمن ثال 

متدرجة؛ وُطلب من كـل مبحـوث اختيـار أحـد هـذه البـدائل، بحيـث مت إعطـاء مـن يختـار  
بديل "تؤثر بدرجة كبيرة" ثالث نقاط، ومت إعطاء من يختار بديل "تؤثر بدرجة متوسطة"  

  نقطتني، ومت إعطاء من يختار بديل "تؤثر بدرجة محدودة" نقطة واحدة فقط. 
  حساب صدق املقاييس املستخدمة وثباتها:  -ب
  املحكمني: صدق  –

للتأكــد مــن صــدق محتــوى مقــاييس الدراســة مت عرضــها علــى مجموعــة مــن املحكمــني 
، وقد ُطلـب مـن كـل محكـم اإلجابـة علـى عـدد )69(املتخصصني يف مجال اإلعالم واالتصال

من األسئلة املتعلقـة بـإذا مـا كانـت العبـارات املسـتخدمة مبقـاييس الدراسـة تقـيس بالفعـل 
األبعـــاد املُصـــممة لقياســـها، ومبـــدى اتســـاق وتـــرابط هـــذه العبـــارات، وســـالمة ومالئمـــة 

باملفــاهيم العلميــة صــياغتها العلميــة واللغويــة، وارتباطهــا باألهــداف املوضــوعية للدراســة و
واإلجرائية التي تتضمنها. كما ُطلب منهم حتديد مدى شـمولية املقـاييس املُشـار إليهـا مـن 
حيث عدد األسئلة وعدد البدائل لكل سؤال، وبوجه عام جاءت نسبة االتفاق بني املحكمني 

  مرتفعة، ومت األخذ مبعظم مالحظاتهم قبل التطبيق.
  الصدق العاملي: حساب  –

ــام   ــاحثونقـ ــمنت (   البـ ــة تتضـ ــة أوليـ ــداد قائمـ ــة  39بإعـ ــى عينـ ــا علـ ــارة، مت تطبيقهـ ) عبـ
الصــدق العــاملي للمقــاييس املســتخدمة يف    حلســابمفــردة، وذلــك    60اســتطالعية قوامهــا  

الدراســة، وحتديــد أبعادهــا، والتحقــق مــن منهجيتهــا العلميــة، ومــن أنهــا تقــيس بالفعــل مــا  
حتليـل املكونـات األساسـية لعبـارات كـل مقيـاس  ُصممت لقياسه. ومت االعتمـاد علـى طريقـة  

ا    (Varimax)مــن مقــاييس الدراســة، والتــدوير املتعامــد ملحــاوره بطريقــة فارميــاكس   وفقــً
، مــن أجــل اســتخالص  Spss18باســتخدام برنـامج    (Kaiser Henry)ملحـك هنــري كيــزر  

  العوامل املكونة لهذا املقياس، بعد التطبيق على العينة االستطالعية. 
مــا يلــي خطــوات إجــراء التحليــل العــاملي حلســاب صــدق مقــاييس الدراســة وثبــات  وفي 

  أبعادها: 
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  ) تشبع مفردات مقاييس الدراسة  3جدول ( 

عبـارة)    39) أن جميـع مفـردات مقـاييس الدراسـة ( 3اجلـدول السـابق (رقـم    مـن   ويتضـح
وهــذا يحقــق االفتــراض    0.687و   0.352ذات تشــبع بالعامــل العــام مبقــدار يتــراوح مــا بــني  

ولقياس جودة  ) لتحقيق محك التشبع اجلوهري،  0.30الذي يؤكد بأن تكون املفردة أكبر من ( 
  . (Kmo)امل  عبارات مقاييس الدراسة مت استخدام مع 

  جلودة عبارات مقاييس الدراسة   Kmo)  معامل  4جدول ( 

جميـع عبـارات  ، لقيـاس جـودة  Kmoوتوضح بيانات اجلدول السابق ارتفاع قيم معـامالت  
أبعاد مقاييس الدراسة. ومت حساب الثبات باستخراج معامل ألفا كرونبـاخ مـن التطبيـق الـذي  

  استخدم التحليل العاملي للمقياس وعلى العينة ذاتها، يوضحها اجلدول التالي: 
  ) : معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات مقاييس الدراسة  5جدول ( 
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اع معــامالت ثبــات عبــارات كافــة مقــاييس الدراســة،  وتوضــح بيانــات اجلــدول الســابق ارتفــ
  يف كل األبعاد.   0.7فجميعها تخطت قيمة  

  حادى عشر: املعاجلة اإلحصائية للبيانات:
عــدد مــن املعــامالت واالختبــارات اإلحصــائية لتحليــل بيانــات الدراســة  اســتخدام مت   

التكــــرارات  ": وتتمثــــل هــــذه املعــــامالت واالختبــــارات يف:Spss18باســــتخدام برنــــامج "
البسيطة، والنسب املئويـة، واملتوسـطات احلسـابية واالنحرافـات املعياريـة، واختبـار حتليـل 

، واختبــــار "ت" L.S.Dبعديــــة واملعــــروف بـــــ التبــــاين ذي البعــــد الواحــــد، واالختبــــارات ال
(T.Test)ومعامـل ارتبـاط بيرسـون 2، واختبار كـا ،)Person( ومعامـل االرتبـاط اجلزئـي ،

(Partial Correlation)  
  ثاني عشر: نتائج الدراسة: 

  (أ) نتائج الدراسة امليدانية: 
التربيــة اإلعالميــة اســتجابات أفــراد العينــة أمــام عبــارات مقيــاس درجــة امــتالك مهــارات  -1

 الرقمية:
استجابات أفراد العينة أمام غالبية عبارات مقياس مسـتوى امـتالك كـل مهـارة   اجتهت 

من مهارات التربية اإلعالمية الرقمية إلى التعبيـر عـن تـوفر القـدرات التـي تنطـوي عليهـا 
كــل مهــارة مــن هــذه املهــارات بدرجــة كبيــرة لــديهم، إذ عكســت اســتجاباتهم أمــام العبــارات 

ــامهم بأمنــاط  ــا قي ــار إليه ــة يؤسســها إدراك ســهولة املُش ســلوكية ُجتســد ممارســات فردي
 االستخدام.

وبوجـــه عـــام تصـــدرت عبـــارة "أســـتطيع تصـــفح وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي" قائمـــة 
العبارات التي تعكس القدرات التي تنطوي عليها مهارة الوصول إلى املحتـوى الرقمـي، مـن 

العبـارة يف إطـار مـن الفرديـة   حيث تأكيد أفراد العينة قيامهم بالسلوك الذي ُجتسده هـذه
ا عبــارة "أســتوعب خصـائص وســائل التواصــل االجتمــاعي التــي  والسـهولة، وتصــدرت أيضــً
أستخدمها" قائمة القدرات التي تعكس مهارة التحليل من حيث تأكيد أفراد العينة قيامهم 
 بالســلوك الــذي ُجتســده، ويف اإلطــار ذاتــه جــاءت عبــارة "أســتطيع حتديــد مــدى حياديــة أو
حتيز اآلراء املنشورة عبر وسائل التواصـل" يف مقدمـة القـدرات التـي تنطـوي عليهـا مهـارة 
ا عبــارة "أســتطيع اســتخدام املعلومــات املنشــورة عبــر وســائل  تقيــيم املحتــوى، وجــاءت أيضــً
التواصل االجتماعي للتعبير عن وجهات نظري" يف مقدمـة القـدرات املُجسـدة ملهـارة إنتـاج 

  املحتوى.
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  ) 6جدول ( 
  استجابات أفراد العينة على مقياس درجات امتالك مهارات التربية اإلعالمية الرقمية   
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) أن العبــارات األربــع املُشــار إليهــا 6قــراءة نتــائج اجلــدول الســابق (رقــم  مــن ويالحــظ 
ا أعلــى قــيم أوزان نســبية مقارنــة بغيرهــا مــن العبــارات املتضــمنة يف مقيــاس  ســجلت أيضــً

مــن مهــارات التربيــة اإلعالميــة الرقميــة، ويؤكــد ذلــك اتســاق  مســتوى امــتالك كــل مهــارة
القــدرات التــي تعكســها هــذه العبــارات مــع تصــورات أفــراد العينــة ملفهــوم امــتالك مهــارات 
التربيــة اإلعالميــة الرقميــة، بشــكل يفــوق درجــة اتســاق القــدرات األخــرى املتضــمنة يف 

ــائج بوجــه عــام مــع طبيعــة مجتمــع هــذه املقيــاس. وتتفــق  ــة، بوصــفه  النت الدراســة امليداني
ا يضم فئات وقطاعات من اجلماهير ذات اخلصـائص االتصـالية املتجانسـة،  مجتمًعا نوعّيً
كونهم يشتركون جميًعا يف اسـتخدام وسـائل التواصـل االجتمـاعي مـن ناحيـة، ويف التعامـل 

يهم مـع املحتــوى الرقمــي املنشــور عبرهــا مــن ناحيــة أخـرى؛ وهــو مــا ُيعــزز تلــك املهــارت لــد
  سواء أكانت على مستوى الوصول للمحتوى الرقمي أو حتليله أو تقييمه أو إنتاجه.  

 انتقائية تعرض أفراد العينة ملحتوى وسائل التواصل االجتماعي: -2
  )  7جدول ( 

  انتقائية تعرض أفراد العينة للمحتوى الرقمي بوسائل التواصل االجتماعي  

 الداللة =غير دالة    0.627املعنوية=    0.105معامل التوافق=  6درجة احلرية =    4.369=  2قيمة كا

وسـائل التواصـل    ستخدام اتفق غالبية أفراد العينة بالدول األربع موضع تطبيق الدراسة يف ا 
ُيشـير إلـى ضـعف  االجتماعي بشكل عشوائي دون حتديد هدف معني لهذا االستخدام؛ وهو مـا  

ا   مستويات انتقائية تعرضهم للمحتوى الرقمي املنشور عبر هذه الوسائل من ناحية، وُيشـير أيضـً
  إلى ارتفاع مستويات هذه االنتقائية لدى نسب قليلة منهم من ناحية أخرى.  

ا سبق افتقاد مستخدمي وسائل التواصـل االجتمـاعي يف العـالم العربـي إلـى ويتبني مم
حد ما لُبعد رئيس من أبعاد ثقافة االستخدام الهادف لهـذه الوسـائل، وكـذلك عـدم رسـوخ 
مفــاهيم التربيــة اإلعالميــة الرقميــة لــديهم؛ إذ أن تــوافر مســتويات مرتفعــة مــن االنتقائيــة 
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ــد يف جــوهره مب ــي ُيع ــوى الرقم ــك للمحت ــى رســوخ تل ــة عل ــة أحــد أهــم املؤشــرات الدال ثاب
  املفاهيم التربوية املُشار إليها يف املجتمعات اإلنسانية بوجه عام.

مــــدى حتديــــد أفــــراد العينــــة احتياجــــاتهم مــــن املحتــــوى الرقمــــي عبــــر وســــائل التواصــــل  -3
 االجتماعي:

  )  8جدول ( 
  مدى حتديد أفراد العينة احتياجاتهم من املحتوى الرقمي عبر وسائل التواصل االجتماعي  

  الداللة =غير دالة    0.065املعنوية=    0.135معامل التوافق=  3درجة احلرية =    7.232=  2قيمة كا

أشارت استجابات غالبية أفراد العينة بالدول األربع موضع تطبيق الدراسة فيما يتعلق 
تحديــد احتياجــاتهم مــن املحتــوى الرقمــي املنشــور عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي إلــى ب

تصفحهم ألي محتوى يصادفهم عبر هذه الوسـائل، بينمـا أشـارات اسـتجابات نسـبة قليلـة 
منهم إلى تصفحهم ملحتويات معينة دون غيرها، وتتفق هذه النتائج مـع مـا سـبقت اإلشـارة 

  العشوائي للمحتوى الرقمي لدى غالبية أفراد العينة.  التصفح   إليه من ارتفاع نسبة
وبوجه عام ميثل اتفاق أفراد العينة بالـدول األربـع موضـع الدراسـة يف ارتفـاع معـدالت 
عشوائية تصفحهم للمحتوى الرقمي، والتي يجسدها ضعف قيامهم بتصفح محتـوى معـني 

ئة االتصـالية الرقميـة لوسـائل دون غيره، ميثل إطارًا عاًما ميكن من خالله رصد واقع البي
التواصــل االجتمــاعي يف العــالم العربــي مــن ناحيــة، والتنبــؤ مبســتقبل املمارســات القائمــة 
داخل هذه البيئة مـن ناحيـة أخـرى، وبخاصـة يف ظـل مـا تشـهده مـن تنـامي واضـح حلجـم 
ــاهيم جديــدة تتعلــق بوصــف هــذه املــواد  املــواد واملضــامني املتداولــة عبرهــا؛ لتـــُجسد مف

؛ األمر الذي ُيشكل عـامًال (Big Data)واملضامني يف إطار ما ُيعرف باملعلومات الضخمة 
مثبًطا لقدرة املستخدم علـى حتديـد احتياجاتـه مـن املحتـوى الرقمـي املنشـور عبـر وسـائل 

  التواصل االجتماعي.  
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 مدى استكشاف أفراد العينة املحتوى الرقمي عبر وسائل التواصل االجتماعي: -4
أكدت نتائج الدراسة جتانس استجابات أفراد العينة بالدول األربع موضع التطبيق مـن 
حيث استكشاف طبيعة املحتوى الرقمي املنشور عبر وسائل التواصل االجتماعي؛ إذ أشار 

تفاصيل املحتوى الرقمـي املنشـور عبـر قيامهم بالتركيز على بعض غالبية أفراد العينة إلى 
وميكـن تفسـير ذلـك يف ضـوء انتشـار مـوقعي "فـيس بـوك" لتعرض لها،  تلك الوسائل أثناء ا

أهـم املواقـع التـي يعتمـد عليهـا موضع تطبيق الدراسة؛ وكونهما من و"تويتر" بالدول األربع  
مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي بهذه الدول يف متابعة أيـة أحـداث واستكشـاف أيـة 

بيئـة االتصـال يف املـوقعني املُشـار إليهمـا   متيـزفضـًال عـن  تطورات سياسية أو اجتماعيـة؛  
بإتاحة الفرصة الستخدام وتوظيف الصـور ومقـاطع الفيـديو التـي يسـُهل معهـا التركيـز يف 

  بعض تفاصيل املحتوى.  
   ) 8جدول ( 

  مدى استكشاف أفراد العينة املحتوى الرقمي عبر وسائل التواصل االجتماعي  

  الداللة =غير دالة    0.956املعنوية=    0.063معامل التوافق=  6درجة احلرية =    1.554=  2قيمة كا

)، إلى ارتفاع مسـتوى وعـي مسـتخدمي 8وبوجه عام تشير نتائج اجلدول السابق (رقم  
 –إلــى حــد مــا  –موضــع تطبيــق الدراســة مــاعي يف الــدول األربــع وســائل التواصــل االجت

وهو ما يتيح لهم القدرة على تـداول   ؛املحتوى الرقمي املنشور عبر تلك الوسائلبخصائص  
  هذا املحتوى؛ وإن اختلف أسلوب هذا التداول.
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ــائل  -5 ــر وسـ ــي الزائـــف عبـ ــداول املحتـــوى الرقمـ ــرار تـ ــة قـ ــراد العينـ ــاذ أفـ ــل مـــدى اتخـ التواصـ
 االجتماعي:

  )   9جدول ( 
  مدى اتخاذ أفراد العينة قرار تداول املحتوى الرقمي الزائف عبر وسائل التواصل االجتماعي  

  الداللة =غير دالة    0.814املعنوية=    0.049معامل التوافق=  3احلرية =  درجة  0.946=  2قيمة كا

ــق  ــع موضــع تطبي ــة مــن الــدول األرب ــة بكــل دول ــة أفــراد العين أشــارت اســتجابات غالبي
املنشـــور عبـــر مواقـــع التواصـــل  الزائـــفالدراســـة إلـــى قيـــامهم بتـــداول املحتـــوى الرقمـــي 
لــة مــنهم إلــى عــدم تــداول هــذا املحتــوى، االجتمــاعي، بينمــا أشــارت اســتجابات نســب قلي

وميكن تفسير هذه النتيجة يف ضوء مفهوم "دافعيـة االسـتخدام"، والتـي متثـل يف جوهرهـا 
أحد أهم محددات تشكيل واقع املمارسات االتصالية ملستخدمي وسائل اإلعـالم اجلديـدة 

ــه السياســية ــة للمســتخدم وأهدافــه وغايات ــة الديني ، ومصــاحله بوجــه عــام؛ إذ إن املرجعي
الشخصية؛ تقترن جميعهـا باتخـاذه قـرار تـداول محتـوى معـني دون غيـره؛ حتـى وإن أدرك 
زيف هذا املحتوى؛ وهو ما يعكس ضعف االهتمام بالتربيـة اإلعالميـة الرقميـة ملسـتخدمي 
ا  وســائل التواصــل االجتمــاعي يف الكثيــر مــن دول العــالم العربــي مــن ناحيــة، ويعكــس أيضــً

  لية االجتماعية لديهم من ناحية أخرى.غياب مفهوم املسؤ
استجابات أفراد العينة على مقياس مســتوى اســتخدام أســاليب تــداول املحتــوى الرقمــي  -6

 الزائف عبر وسائل التواصل االجتماعي:
حــول مســتوى اســتخدامهم لكــل أســلوب مــن أســاليب  العينــةتباينــت اســتجابات أفــراد 

ــوى الرقمــي الزائــف عبــر وســائل  االجتمــاعي، وبوجــه عــام ســجلت  التواصــلتــداول املحت
أســاليب التــداول باالســتفهام، وبالنقــد، وبالتصــحيح أعلــى درجــات االســتخدام مــن جانــب 

ــر،  وبال ــر املباشـ ــداول بالنشـ ــاليب التـ ــجلت أسـ ــا سـ ــة، بينمـ ــراد العينـ ــة أفـ ــديق، غالبيـ تصـ
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 أقل درجات االستخدام من جانبهم.  وباالستثمار
  ) 10جدول ( 

  استجابات أفراد العينة على مقياس مستوى استخدام  
  أساليب تداول املحتوى الرقمي الزائف عبر وسائل التواصل االجتماعي  

) إلــى أن اتخــاذ قــرار تــداول املحتــوى الرقمــي 10وتشــير نتــائج اجلــدول الســابق (رقــم    
عبر مواقع التواصل االجتماعي ال يعني بالضرورة القيام بسلوك إعادة النشـر دون الزائف  

اخلــوض يف تفاصــيل هــذا املحتــوى أو التعــرض لهــا بنظــرة ناقــدة، وإمنــا يتجــاوز ذلــك إلــى 
طرح التساؤالت، وتفنيد األدلة واألسانيد، وتصحيح األخطـاء؛ وبنـاء عليـه ميكـن القـول إن 
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تداولــه؛ وإن انطلــق مــن دوافــع وغايــات كامنــة (كمــا ســبقت  ســلوك إعــادة نشــر املحتــوى أو
اإلشــارة)، إال أنــه ال يقتــرن باســتنتاج ضــعف مســتويات التربيــة اإلعالميــة الرقميــة فقــط؛ 
ا باسـتنتاج تـداخل مجموعـة مـن العوامـل التـي قـد تتوسـط العالقـة بـني  وإمنا يقتـرن أيضـً

يــة مــن ناحيــة، وشــكل أو أســلوب امــتالك كــل مهــارة مــن مهــارات التربيــة اإلعالميــة الرقم
ــرض منــوذج  ــي افت ــة أخــرى، وهــي العوامــل الت ــف مــن ناحي ــوى الرقمــي الزائ ــداول املحت ت
الدراسة وجودها يف إطار تنظيري إمبيريقي يقوم على اختبار مجموعة من الفروض التـي 

     تقيس تأثيرات تلك العوامل.     
من األبعاد املعرفيــة واإلدراكيــة ذات استجابات أفراد العينة على مقياس مستوى كل ُبعد   -7

 الصلة باستخدام املحتوى الرقمي الزائف عبر وسائل التواصل االجتماعي:
مستوى كـل بُعـد مـن  تباينت استجابات أفراد العينة أمام كل عبارة من عبارات مقياس  

، وذلـك وفـق األبعاد املعرفيـة واإلدراكيـة ذات الصـلة باسـتخدام املحتـوى الرقمـي الزائـف 
ــد ــراته،  الُبعـ ــارات مؤشـ ـــُجسد تلـــك العبـ ــم  ويفالـــذي تـ ــرا: "فهـ ــار ســـجل مؤشـ ــذا اإلطـ هـ

ص"، و"اكتشـاف زيـف املحتـوى"، أكثـر مؤشـرات بُعـد البنـاء   األيدولوجيات الكامنة خلف الـنَّ
املعريف تـأثيًرا يف مشـاركة املحتـوى الرقمـي الزائـف عبـر وسـائل التواصـل االجتمـاعي مـن 

د العينة؛ وهو ما يشير إلـى اقتـران تـداول املحتـوى الزائـف لـديهم، بـإجراء وجهة نظر أفرا
عمليات عقلية مركبة يتم خاللهـا حتليـل أبعـاد ودالالت هـذا املحتـوى الزائـف للكشـف عـن 

  أيدولوجيات بنائه ومدى مطابقته للواقع.
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  ) 11جدول ( 
  استجابات أفراد العينة على مقياس مستوى األبعاد املعرفية واإلدراكية  

  ذات الصلة باستخدام املحتوى الرقمي الزائف عبر وسائل التواصل االجتماعي 

ويؤكــد مــا ســبق ارتفــاع نســبة أفــراد العينــة ممــن أشــاروا إلــى وضــوح تــأثير مؤشــري: 
 واللقـاح؛ وضـوح تأثيرهمـا علـى "احلذر"، و"إدراك تأثرية اآلخرين" من مؤشرات التحصـني

قيــام هــؤالء األفــراد مبشــاركة املحتــوى الرقمــي الزائــف. وتشــير هــذه النتيجــة إلــى اقتــران 
ا بــبعض العمليــات  تــداول املحتــوى الزائــف لــيس فقــط بــإجراء عمليــات عقليــة؛ وإمنــا أيضــً

تفــاعلي الوجدانيــة املرتبطــة مبشــاعر اخلــوف، والقلــق حيــال اآلخــر. أمــا عــن بُعــد الــدور ال
والتشــاركي، فقــد تصــدر مؤشــرا: "إدراك حجــم التهديــدات املجتمعيــة للمحتــوى الزائــف" 
و"اتخاذ تدابير مواجهتها"؛ قائمة املؤشرات التي تعكـس ذلـك الـدور املُشـار إليـه مـن وجهـة 
نظــر أفــراد العينــة، ليؤكــدا بــذلك مــا ســبقت اإلشــارة إليــه مــن اقتــران عمليــات مشــاركة 
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  ائف بأبعاد عقلية وعاطفية متنوعة.  املحتوى الرقمي الز
عالقة اخلصائص الدميغرافية ألفراد العينة مبتغيري: درجة امتالكهم مهارات التربيــة  -8

اإلعالمية الرقمية، ومســتوى اســتخدامهم أســاليب تــداول املحتــوى الرقمــي الزائــف عبــر 
 وسائل التواصل االجتماعي:  

العينــة بالــدول األربــع موضــع تطبيــق تباينــت تــأثيرات اخلصــائص الدميغرافيــة ألفــراد 
الدراســة علــى درجــة امــتالكهم مهــارات التربيــة اإلعالميــة الرقميــة مــن ناحيــة، ومســتوى 
ــل  ــائل التواصـ ــور عبـــر وسـ ــاليب تـــداول املحتـــوى الرقمـــي الزائـــف املنشـ اســـتخدامهم أسـ
االجتمــاعي مــن ناحيــة أخــرى. ويف هــذا اإلطــار كشــفت النتــائج عــن وجــود فــروق دالــة 

ــة إحصــائيًّ  ــارات التربي ــارة الوصــول مــن مه ــاث يف مســتوى امــتالك مه ــذكور واإلن ــني ال ا ب
ــة واالقتصــادية  ــني ذوي املســتويات التعليمي ــني وجــود فــروق ب ــا تب ــة، كم ــة الرقمي اإلعالمي
املختلفة يف مستوى امتالكهم مهارتي تقييم املحتـوى الرقمـي وإنتاجـه، إذ جـاءت مسـتويات 

  . 0.05 ≤املعنوية يف احلاالت الثالث  
ا بــني أفــراد العينــة مــن الــذكور  ا عــن وجــود فــروق دالــة إحصــائّيً وكشــفت النتــائج أيضــً
واإلناث يف درجة استخدامهم أسلوبي التداول بالتشكيك، وبالسخرية. وكذلك وجود فروق 
دالــة بــني ذوي املســتويات التعليميــة واالقتصــادية املختلفــة يف درجــة اســتخدامهم أســلوبي 

ــتثم ــداول باالسـ ــثالث التـ ــاالت الـ ــة يف احلـ ــتويات املعنويـ ــاءت مسـ ــحيح؛ إذ جـ  ≤ار، والتصـ
0.03.  

  (ب) نتائج اختبار فروض الدراسة: 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بني مسـتوى امـتالك مهـارة الوصـول    ول: الفــرض األ 

للمواد املنشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي، ومدى اتخاذ قـرار تـداول املحتـوى الزائـف  
 عبر هذه الوسائل. 

  ) 12جدول ( 
  معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني مستوى امتالك مهارة الوصول للمواد املنشورة عبر    

  وسائل التواصل االجتماعي، ومدى اتخاذ قرار تداول املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل من عدمه 

لالرتباط، وأسـفرت النتـائج عـن   (Person)ولدراسة هذا الفرض مت استخدام معامل  
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ا بـني مسـتوى امـتالك مهـارة الوصـول للمـواد املنشـورة  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائّيً
هــذه  عبــر عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي، ومــدى اتخــاذ قــرار تــداول املحتــوى الزائــف 

ا ع0.281الوســائل؛ إذ بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون (+ نــد )، وهــي دالــة إحصــائّيً
). وتتفق هذه النتيجة مع طبيعية وسائل التواصل االجتمـاعي، ومـا 0.05مستوى معنوية (

تتيحه من إطار واسع حلرية تداول وإعادة نشر املـواد واملضـامني املختلفـة؛ بصـرف النظـر 
ــواد واملضــامني؛ إذ إن النظــرة املجــردة  ــك امل ــة تل ــداول، أو عــن طبيع عــن أســلوب هــذا الت

  التي تتيحها تقودنا إلى اجلزم مبنطقية النتيجة املُشار إليها.  للوسيلة ولإلمكانات
امـتالك مهـارة الوصـول للمـواد املنشـورة عبـر    مسـتوىتتأثر العالقـة بـني   الفرض الثاني: 

، ومـدى اتخـاذ قـرار تـداول املحتـوى الزائـف عبـر هـذه الوسـائل  االجتمـاعيوسائل التواصل 
 (حتديــد االحتياجــات مــن املحتــوى، والتعــرض  مبجموعــة مــن العمليــات العقليــة املتمثلــة يف

  االنتقائي، واستكشاف طبيعة املحتوى الرقمي). 
 Partial)نتــائج اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل االرتبــاط اجلزئــي  وأســفرت 

Corelation)    :عما يلي  
  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى امـتالك مهـارة الوصـول للمـواد املنشـورة

وســائل التواصــل االجتمـاعي، ومــدى اتخــاذ قــرار تـداول املحتــوى الزائــف عبــر عبـر 
، 0.231هذه الوسائل باستبعاد تـأثير متغيـر حتديـد االحتياجـات مـن املحتـوى = +
) 0.281وهــي أقــل مــن قيمــة االرتبــاط بينهمــا دون اســتبعاد تــأثير ذلــك األخيــر (+

 األمر الذي ُيشير إلى تدعيمه للعالقة بينهما.
   قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى امـتالك مهـارة الوصـول للمـواد املنشـورة جاءت

عبـر وســائل التواصــل االجتمـاعي، ومــدى اتخــاذ قــرار تـداول املحتــوى الزائــف عبــر 
، وهـي أقـل مـن 0.198هذه الوسائل باستبعاد تأثير متغيـر التعـرض االنتقـائي = +

) األمر الذي ُيشير 0.281ير (+قيمة االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير ذلك األخ
 إلى تدعيمه للعالقة بينهما.

  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى امـتالك مهـارة الوصـول للمـواد املنشـورة
عبـر وســائل التواصــل االجتمـاعي، ومــدى اتخــاذ قــرار تـداول املحتــوى الزائــف عبــر 

، 0.201رقمي = +هذه الوسائل باستبعاد تأثير متغير استكشاف طبيعة املحتوى ال
) 0.281وهــي أقــل مــن قيمــة االرتبــاط بينهمــا دون اســتبعاد تــأثير ذلــك األخيــر (+

 األمر الذي ُيشير إلى تدعيمه للعالقة بينهما.
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  ) 13جدول ( 
االرتباط اجلزئي بني متغيري امتالك مهارة الوصول للمواد املنشورة عبر وسائل التواصل    

االجتماعي، ومدى اتخاذ قرار تداول املحتوى الزائف عبرها باستبعاد متغيرات: حتديد  

 االحتياجات، والتعرض االنتقائي، وطبيعة املحتـوى 
ــ ــرات الوس ــائج يف ضــوء كــون املتغي ــن تفســير هــذه النت ــا وميك ــار إليه ــة املُش يطة الثالث

(حتديـــد االحتياجـــات مـــن املحتـــوى، والتعـــرض االنتقـــائي، واستكشـــاف طبيعـــة املحتـــوى 
الرقمي) ُجتسد يف جوهرها تلك العمليات العقلية املَُشِكّلة للـدوافع التـي تقـود مسـتخدمي 

ول وسائل التواصل االجتماعي إلى القيام بأمناط محـددة مـن السـلوك املُجسـد لقـرار تـدا
  املحتوى املنشور عبر هذه الوسائل.

ا بني مستوى امـتالك مهـارة حتليـل   عالقة : توجد  الفرض الثالث  ارتباطية دالة إحصائّيً
االجتماعي، ومـدى اسـتخدام أسـاليب التـداول بالنشـر   التواصلعبر وسائل    املنشورة املواد  

املباشر، أو بالتصديق، أو باالستفهام، أو بالتعجب يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبر هذه 
 الوسائل.

  )  14جدول ( 
معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني مستوى امتالك مهارة حتليل املواد املنشورة عبر وسائل  

استخدام أساليب التداول بالنشر املباشر، أو بالتصديق، أو باالستفهام،    عي، ومدى  التواصل االجتما 
  أو بالتعجب يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل 
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لالرتباط، وأسـفرت النتـائج عـن   (Person)هذا الفرض مت استخدام معامل    ولدراسة
ا بني  عبـر  املنشـورة مستوى امتالك مهارة حتليـل املـواد وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائّيً

وســائل التواصــل االجتمــاعي، ومــدى اســتخدام كــل أســلوب مــن أســاليب: التــداول بالنشــر 
ــداول بالتعجــب يف إ ــداول باالســتفهام، والت ــداول بالتصــديق، والت عــادة نشــر املباشــر، والت

، وجــاءت هــذه العالقــة إيجابيــة ضــعيفة يف احلــاالت املحتــوى الزائــف عبــر هــذه الوســائل
ا عند مستوى معنويـة (0.2األربع؛ ولم تتجاوز قيمتها + أو   0.05، وإن كانت دالة إحصائّيً

0.01.(  
أسـاليب وميكن تفسير هذه النتائج يف ضوء طبيعة األساليب األربع املُشـار إليهـا كونهـا  

ال تستند إلى إعمال العقل؛ وإمنا تقتصر على مجـرد تقـدمي ردة فعـل مباشـرة، أو التوقـف 
لتوجيه استفسارات، أو للتعجب، أو غير ذلك من أمناط السلوك التـي تنطـوي علـى جانـب 
ــا،  ــة حتليله ــنص أو الرســالة االتصــالية ملحاول ــرن مبجــرد التعمــق يف ال مــن الســلبية، وتقت

دها يف إطار من احليادية أو السلبية التي تنأى عن تقـدمي وجهـة النظـر والوقوف على أبعا
الناقــدة أو املعارضــة؛ ليــتم االكتفــاء بطــرح التســاؤالت أو بالتعجــب، يف حالــة عــدم حتقــق 
االنسجام بني الرسالة االتصالية من ناحيـة واخللفيـة املعرفيـة أو التوجهـات األيديولوجيـة 

  للمستخدم من ناحية أخرى.
مســتوى امــتالك مهــارة حتليــل املــواد املنشــورة عبــر تتــأثر العالقــة بــني    الرابــع:   الفــرض 

ــائل  ــل وسـ ــر، أو  التواصـ ــر املباشـ ــداول بالنشـ ــاليب التـ ــتخدام أسـ ــدى اسـ ــاعي، ومـ االجتمـ
،  بالتصديق، أو باالستفهام، أو بالتعجب يف إعادة نشر املحتـوى الزائـف عبـر هـذه الوسـائل

ودافع احلماية لدى املستخدم، مستوى شدة التهديـد،   مبتغيرات: مستوى حتصني املستخدم، 
 ودرجة القابلية للتهديد. 

 Partial)نتــائج اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل االرتبــاط اجلزئــي  وأســفرت 
Corelation)    :عما يلي  

   امتالك مهـارة حتليـل املـواد املنشـورة عبـر  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى
يف إعـادة    التــداول بالنشــر املباشــر وسائل التواصل االجتماعي، ومدى استخدام أسـلوب  

باسـتبعاد تـأثير كـل بُعـد مـن أبعـاد متغيـري:   نشر املحتوى الزائف عبر هـذه الوسـائل 
االرتبـاط    مستوى حتصني املستخدم، ودافع احلماية لديه؛ جاءت أقل أو أكبر من قيمة 

الوسـاطة، األمر الذي ُيشـير إلـى تـدعيم أبعـاد: بينهما دون استبعاد تأثير هذا الُبعد،  
امـتالك مهـارة التحليـل ومـدى اسـتخدام  للعالقة بني مستوى    ودرجة القابلية للتهديد
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ــر  ــر املباشـ ــداول بالنشـ ــلوب التـ ــاد: أسـ ــعاف أبعـ ــة ، وإضـ ــائي، وتأثريـ ــرض االنتقـ التعـ
     لهذه العالقة. لتهديداآلخرين، ومستوى شدة ا

   امتالك مهـارة حتليـل املـواد املنشـورة عبـر  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى
يف إعادة نشر    التداول بالتصديق وسائل التواصل االجتماعي، ومدى استخدام أسلوب  

مسـتوى  باستبعاد تأثير كل بُعد من أبعاد متغيـري:    املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل 
حتصــني املســتخدم، ودافــع احلمايــة لديــه؛ جــاءت أقــل مــن قيمــة االرتبــاط بينهمــا دون  

التعـرض والوسـاطة،  األمر الـذي ُيشـير إلـى تـدعيم أبعـاد:  استبعاد تأثير هذا الُبعد،  
للعالقة لية للتهديد  ودرجة القاب  االنتقائي، وتأثرية اآلخرين، ومستوى شدة التهديد،

 .امتالك مهارة التحليل ومدى استخدام أسلوب التداول بالتصديق بني مستوى  
   امتالك مهـارة حتليـل املـواد املنشـورة عبـر  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى

يف إعــادة    التــداول باالســتفهام وســائل التواصــل االجتمــاعي، ومــدى اســتخدام أســلوب  
باسـتبعاد تـأثير كـل بُعـد مـن أبعـاد متغيـري:   بر هـذه الوسـائل نشر املحتوى الزائف ع 

مستوى حتصني املستخدم، ودافع احلماية لديه؛ جاءت أقل من قيمـة االرتبـاط بينهمـا  
الوســاطة، األمــر الــذي ُيشــير إلــى تــدعيم أبعــاد: دون اســتبعاد تــأثير هــذا الُبعــد؛  

ــو ــة اآلخــرين، ومســتوى شــدة التهدي ــائي، وتأثري ــة  د،التعــرض االنتق ودرجــة القابلي
امتالك مهـارة التحليـل ومـدى اسـتخدام أسـلوب التـداول  بني مستوى  للعالقة  للتهديد  

    .باالستفهام 
   امتالك مهـارة حتليـل املـواد املنشـورة عبـر  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى

يف إعـادة نشـر    التداول بالتعجــب وسائل التواصل االجتماعي، ومدى استخدام أسلوب  
مسـتوى  باستبعاد تأثير كل بعد من أبعاد متغيـري:    املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل 

ا دون  حتصني املسـتخدم، ودافـع احلمايـة لديـه؛ جـاءت أكبـر مـن قيمـة االرتبـاط بينهمـ
التعـرض والوسـاطة،  األمر الذي ُيشير إلى إضعاف أبعـاد:  استبعاد تأثير هذا الُبعد؛  

للعالقة ودرجة القابلية للتهديد    االنتقائي، وتأثرية اآلخرين، ومستوى شدة التهديد،
     .امتالك مهارة التحليل ومدى استخدام أسلوب التداول بالتعجب مستوى  بني  
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  )  15جدول ( 
  االرتباط اجلزئي بني مستوى امتالك مهارة حتليل املواد املنشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي،  
  ومدى استخدام أساليب التداول بالنشر املباشر، أو بالتصديق، أو باالستفهام، أو بالتعجب يف إعادة  

ودافع احلماية    نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل، بإبعاد متغيري: مستوى حتصني املستخدم، 
  لديه 

ــري: مســتوى حتصــني    الســابقةوتشــير النتــائج   ــاد متغي ــأثيرات أبع ــى تبــاين ت بوجــه عــام إل
مستوى امتالك مهارة حتليـل املـواد املنشـورة    املستخدم، ودافع احلماية لديه على العالقة بني 

عبر وسائل التواصـل االجتمـاعي، ومـدى اسـتخدام كـل أسـلوب مـن أسـاليب: التـداول بالنشـر  
باالستفهام، والتداول بالتعجب يف إعـادة نشـر املحتـوى    والتداولاملباشر، والتداول بالتصديق،  
اف العالقــة املُشــار إليهــا أو  ؛ تبــاين هــذه التــأثيرات بــني إضــع الزائــف عبــر هــذه الوســائل 

تدعيمها. وقد يرجـع ذلـك إلـى تبـاين أسـاليب التـداول األربعـة مـن حيـث طبيعـة كـل أسـلوب  
منها، واخلصائص التي تـدفع إلـى القيـام بالسـوك الـذي ينطـوي عليـه هـذا األسـلوب، كونهـا  

ني  يف إطار األبعـاد اخلمسـة املتضـمنة مبتغيـري: مسـتوى حتصـ  –نوًعا ما   –خصائص تتحدد 
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املستخدم، ودافع احلماية لديه. ويضاف إلى ما سبق الطبيعـة النوعيـة ملهـارة حتليـل محتـوى  
ــد   ــي تقــف عن ــة، الت ــة الرقمي ــة اإلعالمي وســائل التواصــل االجتمــاعي كأحــد مهــارات التربي
تصنيف املستخدم لنوعية املحتوى، ومـا يتضـمنه مـن تفاصـيل دون اخلـوض يف تصـحيحه أو  

ر الذي يفترض قيام املستخدم بتـداول هـذا املحتـوى يف إطـار األسـاليب  تقييمه أو نقده؛ األم 
  األربعة املُشار إليها فقط. 

ا بني مستوى امـتالك مهـارة تقيـيم  الفرض اخلــامس  : توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائّيً
ــاعي ــل االجتمـ ــائل التواصـ ــر وسـ ــورة عبـ ــواد املنشـ ــداول  املـ ــاليب التـ ــتخدام أسـ ــدى اسـ ، ومـ

  لتشكيك، أو بالنقد يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل. بالتفسير، أو با 
  ) 16جدول ( 

معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني مستوى امتالك مهارة تقييم املواد املنشورة عبر وسائل  
ومـدى استخدام أساليب التداول بالتفسير، أو بالتشكيك، أو بالنقد يف إعادة    التواصل االجتماعي،  

  نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسـائل 

لالرتباط، وأسـفرت النتـائج عـن   (Person)هذا الفرض مت استخدام معامل    ولدراسة
ا بني    وجود عالقة ارتباطية عبـر   املنشـورة املـواد  تقيـيم مستوى امتالك مهـارة  دالة إحصائّيً

وسائل التواصل االجتماعي، ومدى استخدام كـل أسـلوب مـن أسـاليب: التـداول بالتفسـير، 
، بالنقـد يف إعـادة نشـر املحتـوى الزائـف عبـر هـذه الوسـائلوالتـداول  بالتشكيك،  والتداول  

، وإن 0.3وجاءت هذه العالقة إيجابية وضعيفة يف احلاالت الثالث؛ ولـم تتجـاوز قيمتهـا +
ا عند مستوى معنوية (كانت دالة إحصائ    ).0.01أو  0.05ّيً

وميكن تفسير هذه النتيجة يف ضـوء طبيعـة مهـارة التقيـيم ذاتهـا، بوصـفها مهـارة تقـوم 
ــيس ملجــرد  ــرتبط بإعمــال العقــل؛ ل ــي ت ــة الت ــى امــتالك مجموعــة مــن القــدرات النوعي عل

ديــد املعنــى التحليــل، وإمنــا لتنــاول تفاصــيل املحتــوى، والتطــرق إلــى داللتــه، فضــًال عــن حت
املُراد منه، وحتري مدى صدقه، ومهاجمة ما قد يحمله من أفكـار، وجميعهـا قـدرات متثـل 

التــداول يف جوهرهــا أســاس تشــكيل وبنــاء كــل أســلوب مــن أســاليب التــداول املُشــار إليهــا (
ا لتـوافر مـؤهالت والتداول  بالتشكيك،  والتداول  بالتفسير،   بالنقد) ومتثل أيًضا إطـارًا عامـًّ

  ذ قرار تداول املحتوى الرقمي الزائف باتباع أحد هذه األساليب الثالثة.اتخا
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املــواد املنشــورة عبــر العالقــة بــني مســتوى امــتالك مهــارة تقيــيم    تتــأثر  الفــرض الســادس: 
، ومـدى اسـتخدام أسـاليب التـداول بالتفسـير، أو بالتشـكيك، أو  االجتمـاعي  التواصل وسائل  

  املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل، باملتغيرات التالية: بالنقد يف إعادة نشر  
 ). تأثرية اآلخرين -التعرض االنتقائي  -الوساطةمستوى حتصني املستخدم (  –
 دافع احلماية لدى املستخدم (مدى فاعلية االستجابة).  –
إدراك محــددات    –البنــاء املعــريف للمســتخدم (القــدرة علــى كشــف املحتــوى الزائــف  –

 نبؤ بتأثيرات املحتوى الزائف).  الت   –املحتوى الزائف 
 Partial)نتــائج اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل االرتبــاط اجلزئــي  وأســفرت 

Corelation)    :عما يلي  
  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى امتالك مهارة تقييم املـواد املنشـورة عبـر

يف إعــادة ســير التــداول بالتفوسـائل التواصــل االجتمـاعي، ومــدى اســتخدام أسـلوب 
نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل، باستبعاد تأثير كل بُعد من أبعاد متغيـرات: 

جـاءت أقـل مـن قيمـة    بنائـه املعـريفمستوى حتصني املستخدم، ودافع احلماية لديـه؛ و 
األمـر الـذي ُيشـير إلـى تـدعيم أبعـاد: االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير هـذا الُبعـد؛  

الوساطة، والتعرض االنتقائي، وتأثرية اآلخرين، ومدى فاعليـة االسـتجابة، والقـدرة 
على كشف املحتوى الزائف، وإدراك محدداتـه، والتنبـؤ بتأثيراتـه؛ تـدعيمها للعالقـة 

 تغيرين املُشار إليهما.بني امل
  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى امتالك مهارة تقييم املـواد املنشـورة عبـر

يف إعـادة   التــداول بالتشــكيكوسائل التواصل االجتماعي، ومدى اسـتخدام أسـلوب  
نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل، باستبعاد تأثير كل بُعد من أبعاد متغيـرات: 

جـاءت أقـل مـن قيمـة    بنائـه املعـريف املستخدم، ودافع احلماية لديـه؛ و مستوى حتصني 
األمـر الـذي ُيشـير إلـى تـدعيم أبعـاد: االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير هـذا الُبعـد؛  

الوساطة، والتعرض االنتقائي، وتأثرية اآلخرين، ومدى فاعليـة االسـتجابة، والقـدرة 
تـــه، والتنبـــؤ بتأثيراتـــه للعالقـــة بـــني علـــى كشـــف املحتـــوى الزائـــف، وإدراك محددا

 املتغيرين املُشار إليهما.
  جاءت قيمة االرتباط بني متغيري: مستوى امتالك مهارة تقييم املـواد املنشـورة عبـر

يف إعادة نشـر   التداول بالنقــدوسائل التواصل االجتماعي، ومدى استخدام أسلوب  
ل بُعــد مــن أبعــاد متغيــرات: املحتــوى الزائــف عبــر هــذه الوســائل، باســتبعاد تــأثير كــ

جـاءت أقـل مـن قيمـة    بنائـه املعـريفمستوى حتصني املستخدم، ودافع احلماية لديـه؛ و 



 

 
570 570 

األمـر الـذي ُيشـير إلـى تـدعيم أبعـاد: االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير هـذا الُبعـد؛  
الوساطة، والتعرض االنتقائي، وتأثرية اآلخرين، ومدى فاعليـة االسـتجابة، والقـدرة 

لـــى كشـــف املحتـــوى الزائـــف، وإدراك محدداتـــه، والتنبـــؤ بتأثيراتـــه للعالقـــة بـــني ع
 املتغيرين املُشار إليهما.

  ) 17جدول ( 
االرتباط اجلزئي بني متغيري: مستوى امتالك مهارة تقييم محتوى وسائل التواصل االجتماعي،  

كل أسلوب من أساليب: التداول بالتفسير، وبالتشكيك، وبالنقد يف إعادة نشر    استخدام   ومدى  
عبر هذه الوسائل، باستبعاد تأثير متغيرات: مستوى حتصني املستخدم، ودافع    املحتوى الزائف  

  احلماية لديه، وبنائه املعريف 

عــدة    تفســير النتــائج الســابقة يف ضــوء اســتناد مهــارة التقيــيم يف حــد ذاتهــا إلــى   وميكــن
عمليات عقلية، يجب أن تتوافر القدرة على القيام بها لدى املسـتخدم بدرجـة كبيـرة، ليـتمكن  
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مــن اتخــاذ قــرار تــداول املحتــوى الرقمــي الزائــف باســتخدام أحــد األســاليب الثالثــة موضــع  
بالنقـد)، وكـذلك يف ضـوء مـا والتـداول  بالتشـكيك،  والتـداول  التـداول بالتفسـير،  الدراسة ( 

متغيــرات: مســتوى حتصــني املســتخدم، ودافــع احلمايــة األبعــاد املتضــمنة يف  تؤكــده طبيعــة
لديه، وبنائه املعـريف، مـن كونهـا متغيـرات تــُعزز العمليـات العقليـة العليـا لـدى الفـرد، وهـي 
العمليــات التــي تســتند إليهــا مهــارة التقييــيم كمــا ســبقت اإلشــارة؛ وبنــاء عليــه فــإن ارتفــاع 

ــ ــن املتغيـ ــر مـ ــل متغيـ ــتوى كـ ــل مسـ ــائل التواصـ ــتخدم وسـ ــدى مسـ ــة لـ ــيطة الثالثـ رات الوسـ
االجتماعي، يرفع مستوى مهارة التقييم لديه، مبا يتيح لـه إطـارًا أوسـع مـن القـدرات التـي 

  بالنقد.أو بالتفسير، أو بالتشكيك، متكنه من اتخاذ قرار التداول إما 
ا بــني مســتوى امــتالك مهــارة بنــاء    الفــرض الســابع  توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائّيً

ــائل التواصـــل االجتمـــاعي، ومـــدى اســـتخدام أســـاليب التـــداول   املحتـــوى الرقمـــي عبـــر وسـ
  بالتصحيح، أو باالستثمار، أو بالسخرية يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل. 

  )  18جدول ( 
العالقة بني مستوى امتالك مهارة بناء محتوى وسائل التواصل  معامل ارتباط بيرسون لقياس  

استخدام أساليب التداول بالتصحيح، أو باالستثمار، أو بالسخرية يف إعادة نشر    االجتماعي، ومدى 
  املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل 

لالرتباط، وأسـفرت النتـائج عـن   (Person)ولدراسة هذا الفرض مت استخدام معامل  
ــني  ــة احصــائياً ب ــة دال ــة ارتباطي ــارة وجــود عالق ــاء  مســتوى امــتالك مه ــوىبن وســائل    محت

، بالتصـــحيح ، ومـــدى اســـتخدام كـــل أســـلوب مـــن أســـاليب: التـــداول التواصـــل االجتمـــاعي 
ــتثمار والتـــداول  ــادة نشـــر املحتـــوى الزائـــف عبـــر هـــذه بالســـخرية  والتـــداول ، باالسـ يف إعـ

وجاءت هذه العالقة إيجابية وضعيفة أو متوسطة القوة يف احلاالت الثالث؛ ولـم   ،الوسائل
ا عند مستوى معنوية (0.4تتجاوز قيمتها +     ).0.01أو   0.05، وإن كانت دالة إحصائّيً

وميكــن تفســير هــذه النتيجــة يف ضــوء طبيعــة األســاليب الثالثــة املُشــار إليهــا، وهــي 
يتطلـب اسـتخدامها   أسـاليبأساليب االستشهاد بالتصحيح واالسـتثمار والسـخرية، كونهـا  

يف تداول املحتوى توافر القدرة على إنتـاج وصـناعة املضـمون الرقمـي بوجـه عـام، بصـرف 
، والذي قد يتخـذ قالـب تصـحيح اخلطـأ، أو التوظيـف النظر عن شكل وحدود هذا اإلنتاج
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الهــادف، أو إثــارة اجلــدل يف إطــار مــن االســتهانة، وجميعهــا قوالــب تــرتبط يف املقــام األول 
بامتالك مهارة بناء وصناعة املحتوى؛ فكلما توافرت هذه املهـارة لـدى املسـتخدم كلمـا كـان 

ــف باســتخدام  ــوى الزائ ــى إعــادة نشــر املحت ــدرة عل ــر ق تلــك األســاليب التــي تقــوم يف أكث
  جوهرها على صناعة املحتوى.

تتأثر العالقة بني مستوى امتالك مهارة بناء املحتوى الرقمي عبر وسـائل    الفرض الثــامن 
ــتثمار، أو   ــحيح، أو باالسـ ــداول بالتصـ ــاليب التـ ــتخدام أسـ ــدى اسـ ــاعي، ومـ ــل االجتمـ التواصـ

  ائل، باملتغيرات التالية:  بالسخرية يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبر هذه الوس 
 مستوى حتصني املستخدم.  –
 دافع احلماية لدى املستخدم (درجة الفاعلية الذاتية).  –
 البناء املعريف للمستخدم (مدى فهم دالالت املحتوى الزائف).  –

 Partial)نتــائج اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل االرتبــاط اجلزئــي  وأســفرت 
Corelation)    :عما يلي  

ــوى وســائل  – ــاء محت ــارة بن ــاط بــني متغيــري: مســتوى امــتالك مه جــاءت قيمــة االرتب
يف إعـادة نشـر  بالتصــحيح التــداولاسـتخدام أسـلوب  ومـدى التواصـل االجتمـاعي، 

املحتــوى الزائــف عبــر هــذه الوســائل، باســتبعاد تــأثير كــل بُعــد مــن أبعــاد متغيــرات: 
؛ جـاءت أقـل مـن قيمـة  بنائه املعـريفديه؛ و مستوى حتصني املستخدم، ودافع احلماية ل 

األمـر الـذي ُيشـير إلـى تـدعيم أبعـاد: االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير هـذا الُبعـد؛  
والتعرض االنتقائي، وتأثرية اآلخرين، ودرجـة الفاعليـة الذاتيـة، ومـدى فهـم  الوساطة،  

 للعالقة بني املتغيرين املُشار إليهما.  دالالت املحتوى الزائف 
ــوى وســائل  جــاءت  – ــاء محت ــارة بن ــري: مســتوى امــتالك مه ــاط بــني متغي قيمــة االرتب

يف إعــادة نشــر  باإلســتثمار التــداولالتواصــل االجتمــاعي، ومــدى اســتخدام أســلوب 
املحتــوى الزائــف عبــر هــذه الوســائل، باســتبعاد تــأثير كــل بُعــد مــن أبعــاد متغيــرات: 

؛ جـاءت أقـل مـن قيمـة  بنائه املعـريفحتصني املستخدم، ودافع احلماية لديه؛ و مستوى  
األمـر الـذي ُيشـير إلـى تـدعيم أبعـاد: االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير هـذا الُبعـد؛  

والتعرض االنتقائي، وتأثرية اآلخرين، ودرجـة الفاعليـة الذاتيـة، ومـدى فهـم  الوساطة،  
 بني املتغيرين املُشار إليهما.    للعالقة دالالت املحتوى الزائف 

ــوى وســائل  جــاءت  – ــاء محت ــارة بن ــري: مســتوى امــتالك مه ــاط بــني متغي قيمــة االرتب
يف إعــادة نشــر  بالســخرية التــداولالتواصــل االجتمــاعي، ومــدى اســتخدام أســلوب 

املحتــوى الزائــف عبــر هــذه الوســائل، باســتبعاد تــأثير كــل بُعــد مــن أبعــاد متغيــرات: 
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جـاءت أقـل مـن قيمـة    بنائه املعـريف؛مستوى حتصني املستخدم، ودافع احلماية لديه؛ و 
األمـر الـذي ُيشـير إلـى تـدعيم أبعـاد: االرتباط بينهما دون استبعاد تأثير هـذا الُبعـد،  

رض االنتقائي، وتأثرية اآلخرين، ودرجـة الفاعليـة الذاتيـة، ومـدى فهـم  والتع الوساطة،  
  للعالقة بني املتغيرين املُشار إليهما.  دالالت املحتوى الزائف 

  )  19جدول ( 
  االرتباط اجلزئي بني متغيري: مستوى امتالك مهارة بناء محتوى وسائل التواصل االجتماعي، 

ومدى استخدام كل أسلوب من أساليب: التداول بالتصحيح، وباالستثمار، وبالسخرية يف إعادة نشر    
املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل،  باستبعاد تأثير متغيرات: مستوى حتصني املستخدم، ودافع  

  احلماية لديه وبنائه املعريف  

شـارة إليـه فيمـا يتعلـق بطبيعـة متغيـرات  هـذه النتيجـة يف ضـوء مـا سـبقت اإل   تفسـير وميكـن  
مستوى حتصني املستخدم، ودافع احلماية لديه، وبنائه املعريف، بأبعادها املختلفـة؛ وبارتبـاط  
هذه املتغيرات بالعمليات العقلية اخلاصـة بـالفرد مـن ناحيـة؛ ومبسـتوى هـذه العمليـات لديـه  

عمليات ذات صلة بطبيعـة أسـاليب تـداول املحتـوى الرقمـي الزائـف؛  من ناحية أخرى، كونها  
ومن ثم فإن وجود هذه املتغيرات يف العالقة بني امتالك املهـارة العقليـة، واسـتخدام أسـاليب  
التداول التي تقوم يف جوهرها على تنفيذ عمليـات عقليـة؛ مـن املؤكـد أن يكـون لـه دور داعـم  

  لتلك العالقة. 
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  نتائج الدراسة: ثالث عشر: مناقشة 
تنطلــق الدراســة احلاليــة مــن هــدف عــام يتمثــل يف الكشــف عــن آليــات تــداول املحتــوى  
الرقمـي الزائـف عبـر وسـائل التواصـل االجتمــاعي، ورصـد العوامـل املـؤثرة يف اتخـاذ القــرار  
بهذا التداول، وتقدمي منوذج مقترح لوصف وتفسير العمليات املرتبطة بتحديد شـكله، وذلـك  

عالميــة الرقميـــة، واملهــارات التـــي ينطــوي عليهـــا هــذا املـــدخل  يف إطــار مــدخل التربيـــة اإل 
ومت إجراء الدراسة بـالتطبيق علـى  كمقدمات تفضي إلى نتائج يتم تفسيرها ورصد دالالتها.  

مفـردة مـن    99مفـردة مـن جمهوريـة مصـر العربيـة،   97) مفـردة بواقـع 392عينة قوامها ( 
مفـردة مــن    96مـارات العربيـة املتحـدة، مفـردة مـن دولـة اإل   100اململكـة العربيـة السـعودية،  

  دولة تونس، وُروعي يف اختيار أفراد العينة مطابقتها ومالءمتها ألهداف الدراسة. 
لقـــد كشـــفت نتـــائج الدراســـة عـــن وضـــوح تـــأثير ســـلوك مســـتخدمي وســـائل التواصـــل  
االجتمـــاعي وحتيـــزاتهم الشخصـــية وكثافـــة اســـتخدامهم علـــى شـــدة العالقـــة بـــني مســـتوى  

هــارة الوصــول للمــواد املنشــورة عبــر الوســائل املُشــار إليهــا، ومــدى اتخــاذهم قــرار  امــتالكهم م 
تداول املحتوى الزائف؛ إذ إن ارتفـاع كثافـة االسـتخدام وتعـدد أمنـاط التفاعـل ُيفسـح املجـال  
ــار واملنشــورات   ــات األخب ــوا عرضــة ملئ أمــام مســتخدمي وســائل التواصــل االجتمــاعي ليكون

هــذه الوســائل؛ وهــو مــا قــد يقــودهم التخــاذ قــرار تــداول املحتــوى  والتغريــدات املنشــورة عبــر  
الزائف يف ظل ثقتهم مبن سبقوهم إلى تداوله وعدم قدرتهم علـى كشـف مـا بـه مـن حتريـف  
وزيف؛ األمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قـرار التـداول دون التفكيـر أو البحـث يف طبيعـة املحتـوى  

ات املتباينة للتحيزات املسبقة على درجـة حكـم  الذي يتم تداوله، ويضاف إلى ما سبق التأثير 
  (Schulz. Wirth, & Müller)الفـرد علـى مصـداقية املحتـوى. وهـو مـا أكدتـه دراسـة  

ا عـــن  ) 70(   2020عـــام   حتديـــد  وجـــود تـــأثيرات متباينـــة ملتغيـــرات:  . وكشـــفت النتـــائج أيضـــً
طبيعتــه، علــى العالقــة بــني  االحتياجــات مــن املحتــوى، والتعــرض االنتقــائي لــه، واستكشــاف  

مســتوى امــتالك مهــارة الوصــول للمــواد املنشــورة عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي، ومــدى  
  اتخاذ قرار تداول املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل. 

إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة دالــة    - فضـًال عمـا سـبق   –وُيشـير النمـوذج املقتـرح بالدراسـة 
ا بــني مســتوى امــتالك مســت  ملهــارة التحليــل مــن    وسـائل التواصــل االجتمــاعيخدمي  إحصـائّيً

أســاليب تــداولهم للمحتــوى الرقمــي الزائــف املنشــور مهــارات التربيــة اإلعالميــة الرقميــة، و 
إذ أثبتـت النتـائج يف  ؛ وذلك يف حـال اتخـاذهم قـرار تـداول هـذا املحتـوى؛ عبر هذه الوسائل

ليهـا مبـدى اسـتخدام أسـاليب التـداول هذا اإلطار ارتباط مستوى امـتالك املهـارة املُشـار إ
بالنشر املباشر، أو بالتصديق، أو باالستفهام، أو بالتعجـب يف إعـادة نشـر املحتـوى الزائـف 

وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن امــتالك األفــراد ملهــارة التحليــل  عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي؛ 
لة التــي تقدمــه،  التــي تقــوم يف جوهرهــا علــى فهــم أبعــاد املحتــوى، ومعرفــة خصــائص الوســي 
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يقــودهم إلــى التفاعــل عبــر هــذه الوســيلة إمــا بتوجيــه االستفســارات حــول ذلــك املحتــوى أو  
،  )71(  2020عـام    Kaya),(نتائج دراسة  بالتعجب منه، دون االنخداع بزيفه. وهذا ما أكدته  

األكثر قدرة على حتليـل املحتـوى املنشـور عبـر وسـائل التواصـل    األفراد إلى أن   والتي أشارت 
ا مــا يكونــون أقــل عرضــة لالنخــداع بأيــة مضــامني زائفــة، ولــن يســبب لهــم   االجتمــاعي، غالبــً

  املحتوى الزائف أي حالة من القلق. 
 ,Jones-Jang)وبوجه عام تتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه دراسات كـل مـن 

M. S.)  72( 9201عــام(و ،(Amazeen & Bucy)  2019عــام )(، و)73,(Lee  عــام
، إذ أشارت هذه الدراسـات إلـى فاعليـة التربيـة )75(  2019، ومها بهنسي عام  )74(  2018

اإلعالميــة الرقميـــة يف تنميـــة مهــارة حتليـــل املحتـــوى لــدى مســـتخدمي وســـائل التواصـــل 
الزائفــة، وعــدم التســليم االجتمــاعي؛ مبــا ُيعــزز قــدرتهم علــى كشــف القصــص اإلخباريــة 

بصحتها، والبحث عن مصادر املعلومات املتضمنة بها، ويرفع مـن مسـتوى وعـيهم بخطـورة 
املحتوى الرقمي الزائف. وأشارت نتائج الدراسة احلالية أيًضا إلى اقتـران ارتفـاع مسـتوى 
ــارة  ــى إثـ ــا علـ ــوم غالبيتهـ ــداول تقـ ــاليب تـ ــتخدام أسـ ــوى باسـ ــل املحتـ ــارة حتليـ ــتالك مهـ امـ

  ساؤالت والبحث عن اإلجابات.  الت
انطالًقا مما أشارت إليـه أدبيـات البحـث العلمـي    - لقد افترض النموذج املقترح بالدراسة 

مستوى حتصني مسـتخدم  تأثير ألبعاد متغيري:  وجود  - يف مجال التربية اإلعالمية الرقمية 
وسـائل التواصـل االجتمــاعي، ودافـع احلمايـة لديــه؛ علـى العالقـة بــني مسـتوى امـتالك هــذا  

بالنشــر املســتخدم ملهــارة التحليــل؛ ودرجــة اســتخدامه لكــل أســلوب مــن أســاليب التــداول  
يف إعادة نشر ما يتعرض لـه مـن محتـوى    املباشر، أو بالتصديق، أو باالستفهام، أو بالتعجب

تباين تأثيرات أبعـاد املتغيـرين املُشـار ئف عبر تك الوسائل. ويف هذا اإلطار أكدت النتائج  زا 
إليهمــا علــى تلــك العالقــة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى تبــاين أســاليب التــداول األربعــة مــن حيــث 
طبيعة كل أسلوب منها، واخلصائص التي تدفع إلى القيام بالسوك الذي ينطوي عليه هذا 

صائص تتحدد يف إطار األبعـاد اخلمسـة املتضـمنة يف متغيـري: مسـتوى األسلوب، كونها خ
حتصــني املســتخدم، ودافــع احلمايــة لديــه. ويضــاف إلــى مــا ســبق الطبيعــة النوعيــة ملهــارة 
حتليل محتوى وسائل التواصل االجتماعي كأحد مهارات التربية اإلعالمية الرقميـة، التـي 

مـا يتضـمنه مـن تفاصـيل دون اخلـوض يف تقف عند تصنيف املسـتخدم لنوعيـة املحتـوى، و
  عمليات تصحيحه أو تقييمه أو نقده. 

ا بــني   ا إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائّيً ويشــير النمــوذج املقتــرح بالدراســة أيضــً
املــواد املنشــورة عبــر مســتوى امــتالك مســتخدمي وســائل التواصــل االجتمــاعي ملهــارة تقيــيم  

دامهم أســاليب التــداول بالتفســير، أو بالتشــكيك، أو  اســتخ   ومــدى مــن ناحيــة،    هــذه الوســائل
وميكن تفسـير ذلـك يف ضـوء .  بالنقد يف إعادة نشر املحتوى الزائف عبرها من ناحية أخرى 
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ما أثبتته األدبيات السابقة من أن امتالك املستخدم ملهارة تقييم املحتوى يجعله أكثر قـدرة 
لباطلـة، وبـني املعلومـات املرتبطـة باملوضـوع على التمييز بـني احلقـائق املثبتـة واالدعـاءات ا

وغيــر املرتبطــة بــه، فضــًال عــن متكنــه مــن حتديــد مصــداقية مصــدر املعلومــات؛ وكشــف 
وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التـي خلُصـت إليهـا دراسـتا    .)76(حتيزها؛ واتخاذ قرار بشأنها

& Dennis) ,(Kim    2019عـام )77( و ،Reed)Lawrence&  ,(Visser    2020عـام 

ــوى  ، )78( ــى املحت ــأثير مهــارات التفكيــر يف حكــم املســتخدم عل ــان أشــارتا إلــى وضــوح ت واللت
الرقمي الذي يتعرض له، من خالل تقييم مصدر هذا املحتوى؛ إذ يـرتبط التفكيـر يف طبيعـة  
ــع هــذه   ــؤثر يف آليــات تفاعــل املســتخدم م ــا ي املصــدر بالتشــكك يف صــدق رســالته؛ وهــو م

  الرسالة.  
: مسـتوى حتصـني علـى توسـط متغيـرات النموذج املقترح بالدراسـة  ويف اإلطار ذاته يؤكد  

؛ توسطها العالقة بني مسـتوى امـتالك مهـارة  املستخدم، ودافع احلماية لديه، وبنائه املعريف
تقيــيم املــواد املنشــورة عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي، ومــدى اســتخدام أســاليب التــداول  
ــذه   ــر هـ ــوى الرقمـــي الزائـــف عبـ ــر املحتـ ــادة نشـ ــكيك، أو بالنقـــد يف إعـ ــير، أو بالتشـ بالتفسـ

تعزيــز قــدرات  الوســائل؛ وُيفســر النمــوذج ذلــك بــأن املتغيــرات الثالثــة املُشــار إليهــا تــرتبط ب 
املســتخدم ومدركاتــه، ليــتمكن مــن تقيــيم املحتــوى، ووالوقــوف علــى دالالتــه واملعــاني الكامنــة  

 & Van Duyn)  موذج يف هـذا التفسـير مـع مـا أشـارت إليـه نتـائج دراسـة خلفه. ويتفق الن 
Collier)    والتــي أكــدت علــى دور الوســاطة يف استكشــاف النخبــة لطبيعــة  ) 79( 2019عــام ،

  املحتوى الرقمي الزائف. 
ــرح بالدراســة  ويضــيف   ــة  النمــوذج املقت ــة دال ــى جانــب مــا ســبق وجــود عالقــة ارتباطي إل

ا بني مستوى امتال  االجتمـاعي،   التواصـل ك مهارة بناء املحتوى الرقمـي عبـر وسـائل إحصائّيً
ومــدى اســتخدام أســاليب التــداول بالتصــحيح، أو باالســتثمار، أو بالســخرية يف إعــادة نشــر  

  التواصـل املحتوى الزائف عبر هذه الوسائل، ويقدم النموذج يف هذا اإلطار مستخدم وسـائل  
  تصـحيح اخلطـأاالجتماعي األكثر نشاًطا وقدرة على إنتاج املحتوى الرقمـي؛ إمـا مـن خـالل  

، أو مـن توظيـف هـذا اخلطـأ، أو حتـي مـن خـالل القائم مبا يـتم تداولـه عبـر هـذه الوسـائل 
  حوله.  إثارة اجلدل 

إلـى تـأثير متغيـرات: حتصـني مسـتخدم وسـائل  النمـوذج املقتـرح بالدراسـة  وأخيًرا ُيشـير  
التواصل االجتماعي، ودافع احلماية لديه، وبنائـه املعـريف؛ تأثيرهـا فـى العالقـة بـني مسـتوى  
امــتالك مهــارة بنــاء املحتــوي الرقمــي عبــر هــذه الوســائل، ومــدى اســتخدام أســاليب التــداول  

ى الزائــف عبرهــا؛ ويف هــذا  بالتصــحيح، أو باالســتثمار، أو بالســخرية يف إعــادة نشــر املحتــو 
اإلطار شكلت درجـة الفاعليـة الذاتيـة لـدى املسـتخدم متغيـًرا بـارًزا يف حتديـد شـدة العالقـة  
املُشــار إليهــا؛ نظــًرا لتبــاين تلــك الفاعليــة مــن مســتخدم آلخــر مــن ناحيــة، وتبــاين األهــداف  
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هنسـي عـام دراسـات كـل مـن مهـا ب املُنتجة لها من ناحية أخـرى؛ ويتفـق ذلـك مـع مـا طرحتـه 
إذ    ،)82(2018عــام  Jang), (M. S، و)81(2018عــام  Ralston), (Sو  ،)80(2019

أشارت هذه الدراسات إلى تأثير متغيرات: طبيعة سلوك املسـتخدم جتـاه تهديـدات املحتـوى  
امتالكـه الدافعيـة الرقمي الزائف، وتفكيره النقدي بشأن كيفيـة الوقايـة مـن هـذا املحتـوى، و 

علــى درجــة توظيفــه ملهــارات إنتــاج وصــناعة تأثيرهــا  للقيــام بــرد الفعــل املناســب حيالــه، و
  ميتلكها يف تداول وإعادة نشر هذا املحتوى.    املحتوى التي

ولعلنــا نخلــص يف إطــار كــل مــا ســبق إلــى تقــدمي إطــار فلســفي شــامل لتفســير ظــاهرة تــداول  
ــة   ــوء مـــدخل التربيـ ــاعي؛ وذلـــك يف ضـ ــل االجتمـ ــائل التواصـ ــر وسـ ــي الزائـــف عبـ املحتـــوى الرقمـ

رصــد أبعــاد تلــك الظــاهرة،    اإلعالميــة الرقميــة، والنمــاذج املرتبطــة بهــذا املــدخل؛ مبــا يســهم يف 
والوقــوف علــى كيفيــة مواجهتهــا، واحلــد مــن آثارهــا الســلبية، ويتجســد ذلــك اإلطــار الفســفي  

    املُشار إليه يف النموذج النظري التالي:    
 

  
  منوذج أساليب تداول املحتوى الرقمي الزائف عبر وسائل التواصل االجتماعي 
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