
علم اإلعالم 
كيف نميز املعلومات الخاطئة من املعلومات املضللة؟

[[[

]*[ Miroslav Tudjman and Nives Mikelic ،مريوسالف تودغامن، نيفس ميكلك

 )WWW( يسعى املشاركون يف عمليات التواصل التفاعلية )خاصة يف وسائل اإلعالم التفاعلية

إىل تغيري مقاصدهم، وأهدافهم، وقراراتهم وأفعالهم – وكذلك مقاصد املشاركني اآلخرين يف عملية 

التواصل وأهدافهم وقراراتهم وأفعالهم. لذلك تتأثر سالمة املعلومات: حيث تظهر التغريات عىل 

شكل أخطاء تقنية دللية واجتامعية وتؤدي إليجاد املعلومات information، واملعلومات الخاطئة 

misinformation، واملعلومات املضللة disinformation، التي تصبح مسائل مقبولة ومفيدة يف 

علم املعلومات. 

هذه املقالة املشرتكة لألستاذين الباحثني يف علم املعلوماتية من جامعة زغربـ  كرواتيا مريوسالف 

تودغامن ونيفس ميكليك تيضء عىل الكيفية التي يستطيع فيها املستخدم متييز املعلومات الصائبة 

من املعلومات املضللة يف عامل امليديا.

المحرر

فهم  يف  كربى  أهمية  العلمية   Rafael Capurro كابورو  رافائيل  البارز  املنظّر  لكتابات  كان 

إبستيمولوجيا علم املعلومات )Capurro, [978, [985, [992, 2000(. فقد ختم تحليله أّسس علم 

املعلومات Foundations of Information Science بالكلامت اآلتية: “يدرس علم املعلومات، 

الذي يفهم كحقل بالغيـ  هرمنيوطيقي األبعاد الرباغامتية السياقية التي تتشارك  فيها املعرفة إيجاباً، 

University of Zagreb, Zagreb, Croatia ـ باحثان يف علم املعلوماتية من جامعة زغرب كرواتيا ـ*
ـ العنوان األصيل للمقال:

Information Science: Science about Information, Misinformation and Disinformation 

ـ ترجمة: طارق عسييل ـ مراجعة: إبراهيم املوسوي.
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التقنية   من خالل أشكال االتصال  بوصفها معلومات، وسلباً،بوصفها معلومات خاطئة خصوصاً 

)Cappuro, 2000(. هذه إحدى االستنتاجات من تحليالته املرتكزة عىل املواقف التي تقول إن 

املعلومات يف جوهرها مرتبطة ببنية الفهم اإلنساين. أما علم الهرمنيوطيقا، فهو عىل عكس ذلك، 

يبّي النظرة الشمولية للعالقات بي اإلنسان والعامل. إنها مقاربة اجتامعية كام هي براغامتية، فالناس 

ليسوا جواهر فردة معزولة. وعليه ال يوجد دائرة خاصة أو ذاتية، معزولة عن الدائرة املوضوعية. “إن 

املعلومات، باملعنى الوجودي ـ الهرمنيوطيقي وسيلة للمشاركة املوضوعية واملوقعية يف عامل 

مشرتك«. )Cappuro   2000, (. يرى  كبورو  Cappuro، أن املعلومات ليست نتاجاً نهائياً للعرض، 

وأنها ليست شيئاً يبث من ذهن إىل آخر. واملعلومات ليست شيئاً مفصوالً عن الذاتية املنطوية، بل 

.)Cappuro, 2000( ”.هي البعد املؤسس “لوجودنا يف العامل مع اآلخرين

املعلومات  علم  أن  كبورو  فأطروحة  املعلومات.  طبيعة  حول  نقاش  يف  الخوض  نريد  ال 

األطروحة  ننقاش  أن  نريد  فحسب.  الدافع  هي  الخاطئة  واملعلومات  املعلومات  عن  العلم  هو 

الخاطئة  املعلومات  فهل  الخاطئة.  واملعلومات  املعلومات  يدرس  املعلومات  علم  إن  القائلة 

أو/ و املعلومات املضللة موجودة فعالً كموضوع لتوثيق املعلومات؟ وهل املعلومات الخاطئة 

واملعلومات املضللة هي ما ندرسه يف األنظمة املعلوماتية، وقواعد البيانات؟ وكيف ميكننا أن 

وإذا  املضللة؟  املعلومات  املعلومات عن  أو  الخاطئة،  املعلومات  املعلومات عن  نظرياً  منيّز 

جودة  )ال(  نقيس  أن  ميكننا  فكيف  االتصال،  عملية  يف  الصالحية  مقياس  هي  املالءمة  كانت 

املعلومات، واملعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة يف نفس العملية؟ 

حتديد املصطلحات

من املعاين، يف  بريطانيا عدداً  information يف  لكلمة معلومات  أن  مقالته  رأى كوبريو يف 

املعلومات   misinformation معنى  إىل  أي  السلبية،  لصيغها  إشارات  تقريباً  يوجد  ال  املقابل 

املعلومات   misinformation السلبية  الصيغة  إىل   Schrader رشادر  أشار  حي  يف  الخاطئة. 

الخاطئة، ومشتقاتها: »األكاذيب، الرتويج،  التحريف، اإلشاعة، التضليل، الهذيان، الخداع، الخطأ، 

 .)Cappuro, 2000( »التمويه، التشويه، التزيي، التعريض، الكيد

قد ال تكون الصيغة السلبية ملفردة معلومات موجودة يف اللغة الكرواتية. توجد بعض الكلامت 

فكلمة   .misinformation كلمة  يقابل  معتمد  تعبري  يوجد  ال  لكن  الجديدة،  والتعابري  األجنبية 

 .)pogrešna obavijest.Bujas, [999(  ترتجم إىل  معلومات خاطئة misinformation

علم المعلومات
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ويُستعمل التعبري اإلنكليزي misinformation مكان املعلومات الخاطئة، و / أو املعلومات 

املضللة. إذ إن املعلومات الخاطئة Misinformation ال تصدر بالرضورة بقصد خداع املستعمل 

 )FBI أو تضليله، عىل الرغم مام جاء يف بعض القواميس املتخصصة )مثالً يف مصطلحات ال 

من أن املعلومات الخاطئة misinformation هي املعلومات information )التي تعّدها بعض 

أجهزة املخابرات بهدف تضليل ثقة األفراد واملنظامت أو الحكومات وخداعها وإفسادها«  )990] 

.) ,B.W. Watson

التي  الخاطئة عن قصد  املعلومات   “ Disinformation   هو  التضليل  فإن  أخرى،  من جهة 

والخداع.«   الرش،  فعل  عىل  والحض  املتلقي؛  إيذاء  إىل  خاللها  من  املعلومات  مزود  يهدف 

.).Klaic, [978(

وهي   )dezinformatsiya( رويس  أصل  إىل   اإلنكليزية   Disinformation كلمة  أصل  يعود 

وتعرّف  للعامة.  أو  أخرى  إىل  التي تصدر من حكومة  املزيفة عمداً  املعلومات  تستعمل مبعنى 

disinformation بطريقة مشابهة: »يستعمل املصطلح يف العمليات  التضليل  أجهزة املخابرات 

سمعة  لتشويه  تستعمل  التي  املحرفة  أو  الزائفة  األدلة  لتوصيف  املغطاة  واملخابراتية  الرسية 

.)B.W.Watson, [990(  .»الخصم

 misinformation لـ pogrešna obavijest نقرتح استعامل املصطلحات اآلتية باللغة الكرواتية

.disinformation  معلومات مضادة( لـ( protuobavijest و )معلومات خاطئة(

من  بالرضورة موجهة  وليست  مزعومة  معلومات  Misinformation هي  الخاطئة  املعلومات 

ميكن   quasiinformation و   pseudoinformation ومرادفاتها  للتضليل.  قصد  عن  املستعمل 

"كاذب"  تعني  )التي   pseudo السابقة  إن  املركّبة،  الكلامت  ففي  الغاية.  لنفس  أيضاً  تستعمل  أن 

السابقة  أما  املصطنع.  اليشء  فيه،  املشكوك  الزور،  املّدعى،  الشبيه،  املزيف،  تعني  باليونانية( 

 .).Klaic, [978(  »قبل الكلمة فإنها تعني “كام لو” “مّدعى”، »مفرتض quasi

لهذا فإن عبارة misinformation )املعلومات الخاطئة( ميكن أن تستعمل مبعنى املعلومات 

غري الصحيحة، وغري الدقيقة، واملحرّفة، والزعومة.

تضليل  إىل  تهدف  التي  البديلة  الخاطئة  املعلومات  تعني  فإنها   Disinformation عبارة  أما 

املعلومات  بدل  قصدياً  للخصم  الدقيقة  وغري  املزية  املعطيات  توجيه  يتّم  حيث  املستعمل. 
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أو  الكاذبة  املعلومات  هي   disinformation أن   Djordjevic دحوردجفيك  ويرى  الصحيحة. 

املعطيات غري الدقيقة. وميكن أن تكون أخباراً ملفقة، وأخباراً محرّفة جزئياً أو غري دقيقة، ويستعمل 

هذا املصطلح إذا كانت الرسالة مرتكزة عىل معطيات متناقضة عن الظروف الحقيقية، وإذا كانت 

مقبولة من الذي توجه إليهم )Djordjevic [960(. أما مرادفات disinformation فهي املعلومات 

كام   disinformation ليست  فالدعاية  املضادة.  واملعلومات  املعاكسة،  واملعلومات  املقابلة، 

ال ميكن تصنيفها يف خانة الـ misinformation، عىل الرغم من أن بعض املؤلفي يدرجونها يف 

 ،misinformation أما العالقات والفروقات بي الـ ،)Cappuro, 2000( الصيغ السلبية للمعلومات

املستوى  عىل  ال  النظري  املستوى  عىل  عنها  البحث  فيجب   disinformation والـ   والدعاية 

الداليل. 

نبدأ من فرضية أن الـ misinformation، والدعاية والـ  disinformation هي نتائج للمعالجة 

العرضية أو القصدية للتعامل مع املعلومات يف العملية التواصلية. ففي عملية التواصل، يتّم تبادل 

املعلومات بي املرِسل واملرَسل إليه. والـ Misinformation تسبق إفساد سالمة املعلومات يف 

أثناء التواصل. والـ Disinformation  تكون مسبوقة بالتالعب باملصادر، أي تكون نتيجة التالعب 

بصحة نسبة املعطيات إىل مؤلفها الحقيقي. أما الدعاية فهي عىل عكس ذلك تهدف إىل التالعب 

مبواقف املستعمل أي تهدف إىل التأثري يف اهتاممات املستعمل.

Disinformation و Misinformation و Information معيار التمييز بي

  مل تكن مصطلحات  Information و misinformation   وdisinformation   موضوعاً للبحث 

النظري يف علم املعلومات إال حديثاً. فاليوم، ال يقدم اإلنرتنت واملواقع االلكرتونية معلومات موثوقة 

وحديثة فحسب، بل تقدم أيضاً معلومات مضللة ومخادعة. ولذلك، يلزم استعادة معيار التمييز بي الـ 

information و misinformation  و  disinformation  وخصوصاً عىل اإلنرتنت. 

يقدم د. تاركزا D. Tarcza  وأ. بوكر A. Buker   املعيار التايل لتمييز املواقع اإللكرتونية التي 

:Disinformation و Misinformation و Information تزود بالـ

املواقع املعلوماتية تعرض املعلومات الواقعية. فهي تكشف عن املؤلف، وتشري إىل مصدر 

أو  األخطاء  من  وخالية  دقيقة،  املعلومات  هذه  مصداقية:  ذات  ومعلوماتها  وصاحبها،  املعلومة 

الذاتيات، وهي حديثة متاماً.

علم المعلومات
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أو  السابقة  للمعلومات  معاكسة  محرفة،  ألنها  والفوىض  الحرية  تجلب   Misinformations

معّدلة يف العملية التواصلية، و Misinformation تحمل أخطاء ومعلومات ذاتية منتهية الصالحية. 

وهي ال تكون دامئاً محاولة مقصودة لإلقناع بالخطأ، ألنها تعرّب عن وجهات نظر ميكن أن تكون 

غارقة يف الذاتية. 

 Disinformations تريد التضليل قصداً، وتخدع، وتغش. فاملؤلف الفعيل غري واضح. وال 

يوجد جهة اتصال، وال يوجد مرجعية فعلية ملصدر املعلومات، ال تاريخ لكتابتها وال تحديث، 

وال تعريف مبؤلفها. 

لتقييم  الخمسة اآلتية  أ. بوكر  A. Buker )2001( املعايري  D. Tarcza  و  تاركزا  كام قدم د. 

املعلومات عىل الشبكة:

املصدر.

الدقة. 

املوضوعية.

التداول.

التغطية.

ال يقدم د. تاركزا D. Tarcza  و أ. بوكر  A. Buker يف بحثهام تفسرياً نظرياً  لتصنيفهام. لذلك 

فإن تصنيفهام، الذي يتبع املعايري املذكورة أعاله، هو تصنيف براغاميت وبياين بالدرجة  األوىل. 

عالم المفاهيم
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)الجدول رقم 1: تصنيفات ناتجة عن تلخيص أطروحتهام(.

التغطيةالتداولالدقةالسند

املؤلفون 

والرعاة معروفون: 

إضافة إىل ذلك 

هناك عنوان لجهة 

االتصال وحتى 

تحذير من انتهاك 

حقوق الطبع.

تضم 

املعلومات 

معطيات 

واقعية: 

تعرض 

املعطيات 

بطريقة تسمح 

بالتأكد من 

صحتها.

املعطيات 

حول مصدر 

املعلومات، 

وزمانها ومكان 

صدورها، 

وتحديثها 

تامة.

وظائف 

التواصل: 

يوجد عناوين 

لجهات 

االتصال 

والروابط 

باملواقع 

األخرى أو 

صفحات 

االنرتنت.

ليس واضحاً 

من راعي املوقع، 

من ميلكه أو من 

هو املؤلف.

ليس 

للمعلومات 

دليل خاص  

حول 

املعطيات 

املقدمة: وال 

ميكن فحص 

املعطيات.

املعطيات 

عن مصدر 

املعلومات، 

وزمان 

صدورها 

ومكانه غري تام 

وقدمية. 

وظائف 

التواصل؛ 

هناك جهات 

اتصال وروابط 

مبواقع أخرى 

)صفحات 

إلكرتونية( 

لكنها تكون 

ناقصة أحياناً.
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املؤلف 

الحقيقي للموقع 

مجهول وال يوجد 

جهة اتصال.

ال تضم 

املعلومات 

حقائق واقعية 

مثبتة، تضم 

املعلومات 

معطيات غري 

دقيقة وكاذبة. 

املعطيات 

حول مصدر 

املعلومات 

وزمان 

مصدرها 

ومكانه غري 

موجودة أو ال 

يتم تحديثها. 

التواصل ال 

يؤدي وظيفته؛ 

التفاعل 

املستقبيل مع 

املوقع غري 

واضح.

حول سالمة املعلومات

تبادل   فيها  يتم  التي  العملية  بتصنيف  املعلومات  لسالمة  النظري  التفسري  يبدأ  أن  ينبغي 

املعلومات بي املرِسل واملتلقي. تبدأ املكتبة القياسية، والتوثيق ونظريات املعلومات بافرتاض 

أن املعلومات )املعطيات، الوثائق( يجب أن تبدأ من املصدر، تبث وتعالج وتخزن، ثم توزع عىل 

.)T.Saracevic, J.B.Wood )1981 M.Buckland )1994( املستخدمي

لكن حتى قبل تأسيس علم املعلومات بوقت طويل، كان معروفاً أن األبعاد الرمزية والداللية 

والرباغامتية تشري إىل اكتامل املعلومات. كام أن هذا القسم يقبل التطبيق يف نظرية املعلومات 

الرياضية لـ س. شانون  C. Shannon و و. ويفر  W. Weaver )1949( اللذين شددا عىل أنهام غري 

مهتمي بالبعد الرباغاميت أو الداليل للمعلومات، بل فقط بنقل اإلشارة من املصدر إىل هدفها. 

تقني  بعد  إىل  واملعلوماتية  الكمبيوتر  علم  املعلومات يف  اختزال متامية  يتّم  املوقف،  هذا  بعد 

فقط: بث اإلشارات، أي معالجة املعلومات من دون أي تعمق يف املعاين الرباغامتية والداللية. 

  Fuchs نظرياً، توجد مجموعة من املحاوالت لتعريف سالمة املعلومات، فقد سعى فوخس

 Unify Theory of Information( لتعريف توحيد نظرية املعلومات Hofkirchner وهوفكرشرن

UTI Fuchs, C., Hofkirchener, W., 2002( وذلك استكامالً من األطروحة القائلة يجب التمييز 

يف عملية تطور املعلومة املفردة بي املعطيات، واملعارف، والِحكم؛ أي إن املعطيات تتشكل 

عىل أساس التلقي املفرد. واملعطيات هي نقطة االنطالق لتشكيل املعرفة الالزمة للتقييم وصنع 

دامئاً  تكون  املعرفة  أن  املعلومات،  نظرية  توحيد  يف  جاء  وقد  للحكمة.  آخر،  بتعبري  أو  القرار. 

املعلومة  بها.  املحيطة  والظروف  لألحداث  وفقاً  دامئاً  تقرر  فالذات   : الخارجي  بالعامل  متصلة 
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الواحدة هي املعلومة التامة، ولها ثالثة مستويات، البيانات، املعارف، والِحكم.

عىل املستوى األول، تدرك اإلشارات من املحيط، فاإلدراك هو الفعل الذي يشتمل عىل تلقي 

.data  اإلشارة وفهمها: الوحدة الجديدة تسمى بيانات

عىل املستوى الثاين، تفرس املعطيات، أي يضاف معنى للمعطيات وتتشكل املعرفة. فالتفسري هو 

عملية الفصل بي اإلسقاط واالستدماج. تطبّق املعرفة املوجودة عىل املعطيات باإلسقاط، مبعنى 

إسقاط النسق عىل الحقيقة. أما يف االستدماج، فيتم تفسري املعطيات الجديدة وفقاً لعالقتها ببنية 

املعلومات املوجودة التي تنشأ عنها بنية املعرفة الجديدة. وبتعبري آخر، يستدمج النسق الواقع يف 

بنيته. واإلسقاط واالستدماج هام مثريان المتناهيان للمعرفة. لذا ميكن القول إن البيئة ال ميكن أبداً 

أن تحدد املعرفة بالكامل. ولكن املعرفة أيضاً ال تتشكل بالكامل بشكل مستقل. وال هي تتشكل من 

البيئة بالكامل. فاملعرفة هي نتيجة تفسري املعطيات وهذه العملية تشتمل عىل تجربة وحقائق. 

عىل  املعرفة  وتقيّم  بأهدافها،  خاص  سياق  يف  املعرفة  الذات  تضع  الثالث،  املستوى  عىل 

أساس املعلومة الواحدة التي تحتوي عىل قيم، ومعايري، وقواعد، وآراء، وأفكار، ومعتقدات. تبدأ 

هذه العملية يف حال اضطرار الذات للترصف من أجل حل املشكلة. ويف هذه الحاالت، يتّم تقييم 

العرفة ويضاف إليها املعنى. وتتألف عملية التقييم من وصف ونصح. الوصف هو تطبيق قواعد 

التقييم املوجودة يف عملية حل املشكلة التي ال تتغري يف أثنائها  قيم الشخص ومعايريه. والنصح 

عند  الجديدة  واملعتقدات  والقواعد  واملعايري  والقيم  التجارب  أثنائها  تظهر يف  التي  العملية  هو 

الشخص.

ميكننا، وفقاً لتفسري  Fuchs وHofkirchner للمعلومة الواحدة، أن نستنتج ما يأيت:

املعطيات نتيجة لتلقي اإلشارة التي تدخل إىل النسق وإدراكها.

تنتج املعرفة عن تفسري العالقة بي موضوع املعرفة واإلشارة.

التي  واملشكلة  )القرار(  الفعل  بي  العالقة  من خالل  وقيمتها  املفردة  املعلومة  معنى  يتحدد 

تواجهها الذات العارفة.

غري أن فوخس Fuchs  وهوفكرشرن Hofkirchner يلفتان انتباهنا وبسبب مقنع إىل املعلومات 

االجتامعية، التي تصدر عن النشاط االجتامعي. والعالقات االجتامعية تتأسس يف أثناء النشاط 

املتبادل لفردين  فاعلي.  إذ يعتقد أن التعاون االجتامعي يحصل عندما تنشأ العالقات االجتامعية 
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العالقات  أثناء  تنشأ يف  التي  والقواني  والقواعد  والقيم  املعايري  تعترب  لذا  االجتامعي.  والتفاعل 

االجتامعية معلومات اجتامعية ألن األفراد مضطرون لالشرتاك بالرأي نفسه من أجل تفسري الواقع 

وبنائه. وهذا يؤكد عىل أساس نشاطهام وتفاعلهام االجتامعيي. 

من هنا كان التأكيد اآليت، الذي قدمه فخس وهفكرشرن مهامً لتفسري سالمة املعلومات: »الفعل 

االجتامعية  العالقة  االجتامعية ألن  العالقة  لتأسيس  كافياً  ليس رشطاً  لكنه  االجتامعي رضوري، 

ال يلزمها العالقة بي العوامل: فالعامل األول ميكن أن يرتبط بنشاط الثاين، لكن الثاين ال يحتاج 

.).Fuchs, C., Hofkirchener, W., 2002(  »لالرتباط بنشاط األول

  information, misinformation واآلن ميكننا العودة إىل التفسري النظري للفرق بي

 .disinformation و

تتأكد سالمة املعلومات وفقاً لـ Unify Theory of Information من خالل وحدة املعطيات 

ومعنى املعلومات. واملعلومات املكتملة هنا، هي املعلومات التي تتلقى اإلشارات بدقة وتدركها، 

ثم تفرس املعطيات بشكل صحيح وتطبق املعرفة قصداً من أجل حل املشكلة. 

وقد يحصل تعطيل سالمة املعلومات عىل مستويات ثالثة:

مستوى سالمة املعطيات.

مستوى سالمة املعنى.

مستوى صنع القرار.

يف الحالة األوىل، يحصل خطأ يف بث و/ أو تلقي اإلشارة.

يف الحالة الثانية، يف أثناء التفسري، مثة احتامل لنوعي من األخطاء، إما أن تخطئ اإلشارة يف 

التوجه إىل املوضوع املعريف، أو أنها توجه إىل موضوع معريف خطأ. 

يف الحالة الثالثة، تنشأ عالقة خاطئة بي املعلومات والفعل، سواء أكانت تقديرات خاطئة قامئة 

عىل معلومات خاطئة misinformation و / أو عىل قرار خاطئ. واضح أن املستوى الثاين يتضمن  

فإن املعطيات  معاً. وعليه  الثاين واألول  يتضمن  الثالث  أن املستوى  األول، يف حي  املستوى 

الخاطئة هي أساس التفسري الخاطئ، بينام يؤدي التفرس الخاطئ إىل تقييم خاطئ وقرارات خاطئة. 

املعطيات وصوالً  تشكيل  عملية  أثناء  املعلومات يف  ترابط  االعتبار سالمة  بنظر  اخذنا  وإذا 
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إىل املعنى وصنع القرار، فإن سالمة املعلومات تراعي املعلومات بشكل أسايس من وجهة نظر 

الوظيفة املعرفية.  تفرس وحدة نظرية املعلومات  Unify Theory of Information املعلومات 

باعتبارها نتيجة لألفعال املعرفية التي تشمل اإلدراك والتفسري والتقييم. 

لذلك أعلن أن إعاقة سالمة املعلومات هي:

الخطا التقني: الخطأ يف نقل املعطيات أو خطأ يف إدراك املعطيات. ينتج من األخطاء التقنية 

 .misinformation معطيات خاطئة، أو بتعبري آخر

تشكل  الخاطئة  فاملعاين  التفسري.  يف  خطأ  أو  املعنى  إضافة  يف  خطأ  الدليل:  الخطأ 

misinformation وكذلك سوء فهم يف العالقات االجتامعية. لهذا فقد تشكل األخطاء الداللية 

.disinformation أساساً للتضليل

الخطأ االجتامعي ـ خطأ يف تقييم املعلومات واستعاملها. فاملعطيات الخاطئة والتفسريات 

قرار وفعل خاطئ.  أو   / و  للهدف،  للمشكلة، وتحديد خاطئ  تقدير خاطئ  تؤدي إىل  الخاطئة  

الرئيس  القرار هو املهمة األساسية والهدف  السلوك االجتامعي وصنع  ألن حصول األخطاء يف 

.disinformation للتضليل

أن  املعرفية،  الوضيفة  نظر  وجهة  من  املعلومات  لسالمة  التصنيف  لهذا  ميكن  كيف  يهم  ال 

يساعد يف فهم طبيعة information و  misinformation  و  disinformation فهذه املقاربة ال 

.disinformation  و  misinformation توفر اإلجابة التامة عن سؤال كيف وملاذا ميكن تشكيل

فلرنجع إىل الفروقات بي misinformation  و  disinformation )الجدول رقم2( كام قدمها 

Tarcza and Buker )2001(  نجد أن مصدر التضليل disinformation أو املناورة باملعلومات ال 

يكون يف العملية املعرفية، لكن يف التالعب بـ:

مصدر املعلومات: املصدر مجهول. 

مؤلف املعلومات: املؤلف غري معلوم.

مرسل املعلومات: التواصل مع املرسل غري متاح.

بالتايل:  نحن ال نسعى إىل االبتداء بـ misinformation و disinformation أوالً يف العملية 

نتاج رمزي  إن املعلومات  القائلة  نعود إىل األطروحات  التواصل. ولهذا،  املعرفية بل يف عملية 
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 .)M. Tudjman, [990, [99[( يتحدد بالوظيفة التواصلية واملعلومات والذاكرة

بشكل  مرتابطة  تشكلها  التي  الجزئية  الوظائف  لكن  ككل  تتطور  رمزي  كنتاج  واملعلومات 

من  تافهة  وهي  لها  أهمية  وال  ثابتة،  ليست  والعالقات  الوظيفة  املتداخلة  فالروابط  ينفصل.  ال 

وجهة نظر إدارة املعلومات. إن تغري الروابط املتداخلة تشكل امليزة الرئيسة ومضمون الحوسبة 

.)M. Tudjman, [990, pp.[20( وهذا يعني أنها تغري إدارة املعرفة الوظيفية computerization

misinformation and disinformation الجدول رقم 2: الفروقات الرئيسة بني

MISINFORMATIONDISINFROMATION

املؤلف الحقيقي غري واضحراع غري محددالسلطة

ال يوجد أدلة واضحة عىل الدقة

الحقائق

ال يتم التحقق من املعلومات بالوقائع

ال يكشف عن املصادر الحقيقيةوجهة نظر شخصيةاملوضوعية

املعلومات يف وقت االبتداء أو قدميةالتداول

التحديث مفقودة

التفاعل غري ممكنالوظيفة التواصلية جزئيةالتغطية

أشكال االتصال ونامذج املعلومات

الوسيلة  هو  النرش  وكان  التناظري  الشكل  عىل  تسجل  الحاسوب  ظهور  قبل  املعرفة  كانت 

أنواع  شامالً  لكل  النرش بوصفه مصطلحاً  يستعمل مصطلح  لتبادل املعارف.  الوحيدة  اإلعالمية 

املطبوعات )الرسائل العلمية، الدوريات، املطبوعات املتسلسلة إلخ.( وأيضاً لكل أنواع البحوث 

املعرفة  تنقل  واملطبوعات  إلخ.(.  واألبحاث،  واملقابالت،  )املقاالت،  الطبوعات  تحويها  التي 

من  املعرفة محدودة  كانت  لقد  والالمتغري.  الثابت  السجل  أي عىل شكل  التناظري.  عىل شكل 

الكتاب، أي املطبوعة،  لتمثيل املعرفة. فلامذا كان  ثابتة  التي تستخدم كمنطقة  خالل املطبوعة 

للمعرفة منذ غوتنربغ  Guttenberg ؟ ألن العملية املعرفية بأكملها، من اإلدراك والعرض  مرادفاً 

إىل تقييم املعرفة، متمثلة، ومحتواة، ومكتملة يف املطبوعات. وكان املؤلف مسؤوالً عن إيجاد 
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مصادر البيانات، والتزويد باألدلة واتخاذ القرارات. ليست املطبوعة إال مضاعفة للوثيقة األصلية. 

التي  إلخ.(  املقابالت،  ومجرو  املحرر،  )النارش،  اإلضافية  امليكانيزمات  بعض  متلك  أنها  غري 

تقدم ضامنات لصدقية وموثوقية املعرفة، لكن وظيفة التواصل ال تؤثر يف بنية املعرفة. ألن مهمة 

وظيفة التواصل هي مضاعفة املعرفة املسجلة بالطريقة التي  ميكن أن توزع بها عىل أكرب عدد من 

املستعملي.   

إن جمع املطبوعة ومعالجتها وتخزينها واستعاملها هو املهمة الوظيفية للتوثيق. وهذا يعني أن 

دورة حياة املعرفة التي تحويها املطبوعات تتحدد من خالل إيجاد املطبوعة وجمعها، ومعالجتها، 

وتخزينها واستخدامها. 

الوظيفية  واملهمة  املعلومات  توثيق  مكانز  أو  املكتبة  يف  منتظمة  املطبوعات  فإن  هنا  ومن 

للمعلومات هي تأكيد الوصول إىل املكنز أو إىل املوضوعات املكتبية الخاصة أو املادة التوثيقية. 

لكن تقييم املعلومات  يعود إىل املستخدم حرصاً، وإىل حاجاته وفطرته السليمة. فاملستخدم هو 

الذي يقيم املعلومات، بينام يؤكد كل نظام توثيق املعلومات فقط عىل انتقاء املطبوعات. لهذا 

فإن عمر املطبوعات مرتبط بقيمة استخدامها، أي عدد قروض املطبوعة يف الوحدة الزمنية وليس 

.)C.Couture-J.J.Rousseau, 1987( بقيمتها املعرفية

املطبوعة وسيلة  تلّق إعالمية )L.Floridi, [996(. والتغيري الجذري يف إدارة املعرفة بدأ من 

 Weaver وويفر Shanon  خالل تقديم وسائل اإلعالم الرقمية. سبق اإلعالن عن هذا التغيري شانون

 .)Mathematical theory of information )1949 يف كتابهام

فقد شددا بوضوح عىل أنهام يتعامالن مع بث اإلشارة فقط وليس مع البعد الداليل والرباغاميت 

وسيلة  من  نقلها  ومن  اإلعالم،  وسائل  عن  البيانات  فصل  من  الرقمي  السجل  ميّكن  للمعلومة. 

إعالمية إىل أخرى، أو بتعبري آخر، متّكن الوسيلة الرقمية املقاربة التفاعلية ملضمونها. أما نتيجة 

هذا التواصل التفاعيل فهي فصل البيانات عن معناها األسايس. وبفضل الفرص الجديدة للتواصل 

أو  املعلومات  هناك حق حرصي ملؤلف  يعود  األولية. ال  املعلومات  التفاعيل، تضعف سالمة 

التفسري  يصبح  وهنا  وتقييمها.  ورشحها  عرضها،  عند  أي  املعرفة،  تشكيل  عملية  عىل  للمراقبة 

والتقييم ممكني بالنسبة للمستخدم. لذا تكتسب املعلومات قيمة جديدة؛ أي تصبح مالمئة. كام 

تكتسب البيانات قيمة جديدة بالنسبة للمستخدم ألنها توضع يف سياق جديد وتُعطى معنى جديداً. 

لكن املالءمة تعرف بأنها »قياس الفاعلية يف عملية التواصل«  )Saracevic, [975( أو بدقة أكرث، 
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املالءمة قياس لوظيفة التواصل متاماً كام يكون الصدق مقياساً للوظيفة املعرفية. 

بفضل وسائل اإلعالم الرقمية وتكنولوجيا االتصال عن بعد تحول السجل إىل نص قابل للنقل. 

ميكن أن ترتاكم املعلومات الرقمية وتنتقى وتعالج وتعدل وتطبق وتستعمل يف حاجات جديدة. 

ويصبح النص وسيلة قابلة للنقل وحاملة ملعان مختلفة كثرية  لديها رسالة معرفية أولية للمؤلف لكن 

بالنسبة للمؤلف تكتسب قيمة اتصال جديدة – تصبح املعلومات مالمئة الستعامل مستقبيل ما.

غري أن املؤلف واملستخدم يتفاعالن مع البيانات، وتحديداً مع الجزء األسايس من النصوص. 

بتفسري اإلشارات التي يتبادلونها والتحقق منها. األول من خالل  وهذا يعني أنهام محكومان معاً 

تفصيل الرسالة )وظيفة املعلومات املعرفية(، والثاين من خالل فك رموز معناها  )قيمة التواصل(. 

بنك  املعلومات،  أنظمة  البيانات،  )قواعد  النص  جسم  يف  املنتظمة  املعلومات  أن  يعني  وهذا 

البيانات، منظومات الخرباء، إلخ.( تحددها أساساً وسائل اإلعالم الرقمية واملقاربة التفاعلية.  

:)V. Floridi, [996( لقد سبق لنا ذكر التصنيف اآليت

.W-media وسائل إعالم انفعالية ذات اتجاه واحد أو

.WW-media وسائل إعالم تفاعلية ذات اتجاهي أو

وميكننا بسهولة أن نضيف مجموعة أخرى لهذا التصنيف:

WWW- اليوم، اإلنرتنت هو منوذج من الوسائط املتعددة التفاعلية للشبكة العنكبوتية العاملية

.networked

إنها مدونات معرفية متعددة منترشة عىل الشبكة ترتبط بعدد من جوانبها. ودورة حياة املعلومات 

 :)V. Floridi , [996(  عىل اإلنرتنت تتحدد من خالل املراحل اآلتية

اإليجاد.

التخزين.

االسرتجاع.

التحديث.

)املعرفة(  املعلومات  من  النوع  هذا  واستعامل  والتوزيع،  والتنظيم،  العرض،  إن  وبالنتيجة، 

 .)WW-media( ووسائل اإلعالم التفاعلية )W-media( مختلف متاماً عن وسائل اإلعالم االنفعالية
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فقد سبق أن ذكرنا أن املؤلف هو املسؤول عن العرض، وعن تفسري وتقييم املعلومات بوسائل 

االتصال االنفعالية. وكذلك يف الوسائط املتعدد التفاعلية، يبقى املؤلف مسؤوالً عن العرض لكن 

املستخدمي والوسطاء يشاركون أيضاً يف عملية التفسري والتقييم. هنا نستعمل مصطلح الوسطاء 

مبعنى أنظمة املعلومات، وبنوك البيانات، وقواعد البيانات وكل البنى األساسية لتوثيق املعلومات 

التي تسهم يف عملية تجميع املعلومات وتخزينها ومعالجتها واستعاملها. 

يف أنظمة املعلومات التفاعلية WW- media تكون كل أنواع أنظمة توثيق املعلومات وسائط 

باتجاهي بحيث يكون مؤلف  تفاعلية  أنظمة  إنها  بي مؤلف املعلومات )املرسل( واملستخدم. 

املعلومات واملستخدمون متفاعلي مع النظام لكن ليس يف االتصال املبارش مع البيانات املرتدة.

لهذا عىل الرغم من أن املعلومات التفاعلية WW- media تكون منتظمة عىل الشبكة online، يوجد 

دامئاً انفصال متفاوت الدرجات بي نظام االتصال األويل ونظام املعلومات، بوصفه وسيطاً للمعلومات 

األولية. وبسبب هذا، ميكن اعتبار مؤلف املعلومات املرسل واملسؤول عن عرض املعلومات. 

فيام يخص WWW-media مل يخرس املؤلفون هويتهم، بل تغريت خاصية املؤلف وخاصية 

مصدر املعلومات. قيد املؤلف يتحدد موضوعياً، إضافة أنه من خالل املؤلف ومساعد املؤلف، 

ومن خالل رعاية املوقع اإللكرتوين وبطريقة غري مبارشة من خالل مزود خدمات االنرتنت. مل 

ومزود  اإلنرتنت،  اآلن  هو  بل  وثيقة،  أو  مؤسسة  أو  فقط،  واحداً  شخصاً  املعلومات  مصدر  يعد 

الخدمات، واملوقع اإللكرتوين. 

لذلك  ونتيجة  املعلومات.  إيجاد  يف  الجدد  الوسطاء  من  عدد  يشارك   WWW-media يف 

يزداد عدد املشاركي الذين يحددون مؤلف املعلومات ومصدرها. فقد غري حضورهم الثابت يف 

االتصال والتفاعل مع املستخدمي طبيعة التواصل من أساسها. يكون مصدر املعلومات الجديد 

حارضاً بحيوية عىل اإلنرتنت، ألنه يولد ويحدث معلوماته من ذاته.  ألن رعاة املوقع اإللكرتوين 

ومؤسسيه مهتمون بعرض املعلومات باسم املؤلف وباسم مصدر املعلومات أيضاً.

مدونات املعرفة يف أنظمة  WWW-systems مفتوحة أمام أعداد املشاركي الذين يشكلون 

مدونات  أن  ونوعه. كام  املعروض  املضمون  كم  االعتبار  بنظر  األخذ  وكذلك  االسايس  جزءها 

املعرفة عىل WWW-media تحّدث نفسها باستمرار. فليس من يحافظ علها ويحّدثها املستخدمي 

والوسطاء فقط، بل يحدثها املرِسلون أيضاً، أما األجزاء التي ال يحافظ عليها وال يتم تحديثها تلقائياً 

فتصبح قدمية وتنتهي.
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اليوم  لكنها  ملعالجتها.  وقواعد  معروفة  بداية  لها  الشبكة  عىل  مجودة  وسائل  هي   WWW

أنظمة مفتوحة بكل ما للكلمة من معنى. بالنسبة لنسب املعلومات، وعدد املستخدمي، واملزود 

باملعلومات، إلخ. فان حجم منظومتها غري خاضع للسيطرة. إضافة إىل أن اإلنرتنت وسيلة إعالمية 

تفاعلية، عىل الرغم من العالقات املتغرية  الكثرية بي مزود الخدمة واملستخدم. فكل مستخدم ميكن 

أن يصبح مزود معلومات وكل مؤلف قد يصبح املستخدم الذي ال يحتاج إىل وسيط يف تفاعله. هذا 

ممكن فقط ألن وظيفة املعلومات )وظيفة اختيار وتنظيم املعلومات( مرتبطة متاماً بوظيفة التواصل 

)وظيفة نرش املعلومات وتوزيعها(. النص القابل للنقل يتغري إىل نص تشعبي  hypertext و/ أو اىل 

نص متعدد الوسائط، منظم بطريقة ميكن من خاللها البحث عنه واستخدامه وفقاً لكل املعايري – 

بدءاً باللحظة التي تم إطالقه فيها. تلك الخاصية تربط املؤلف وتساويه باملستخدم وتحولهام إىل 

مشاركي يف االتصال، حيث يسعى كل منهام إلنجاز فوائد االتصال وإشباع حاجاته التواصلية. 

يف كل اتصال، مؤلف املعلومات هو املشارك النشط، وهو يريد عند بث املعلومات التأكيد 

عىل فوائد التواصل لذاته، أي إن التواصل ليس غاية يف ذاته طاملا سعى املستخدم للمعلومات 

املالمئة إلشباع حاجاته ومطالبه، يريد مرسل املعلومات إشباع حاجاته التواصلية واالجتامعية من 

خالل إرسال املعلومات املالمئة من أجل تحقيق الهدف.

نظر  وجهة  من  فإنها  املوجودة،  املختلفة  املعلومات  مناذج   عدد  عن  النظر  برصف  لكن 

املرسل ليست مكتشفة فقط ألن املرسل يف W و  WW- media  كان املشارك املتلقي يف عملية 

الوسطاء  هي   WW-media و    W مع  تتعامل  التي  املعلومات  أنظمة  آخر،  بتعبري  املعلومات. 

التواصل  عمليات  تتداخل  WWW-media حيث  األساسية. يف  التواصل  أنظمة  ومساعدو  فقط 

يجب  لهذا  الحقول.  بعض  يف  انحل  أن  سبق  وقد  باالختفاء  الفاصل  الخط  يبدأ  واملعلومات، 

مراجعة فاعلية نظام االتصال، مع األخذ بعي االعتبار مالءمته للمستخدم وفائدة املرسل أيضاً.

WWW مالءمة املعلومات املوجودة عىل الشبكة العنكبوتية

مع ظهور وتطور نظام اسرتداد املعلومات، بات اسرتداد املعلومات املالمئة وتأمينها املهمة 

الرئيسة لهذه املنظومات. وباتت املالءمة منذ ذلك الحي هي املسألة الرئيسة لعلم املعلومات، 

التي تستخدم يف تحليل خدمات املعلومات واملفهوم النظري املالئم لتقييم تبادل املعلومات 

فإنه ال يوجد  العلم،  الحال مع كل املفاهيم األساسية يف  ولفهم معالجة املعلومات. وكام هي 

لفاعلية  أنها معيار  تفسري املالءمة عىل  يتم  فعادة  تعريف واحد ملصطلح املالءمة.  إجامع عىل 
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بعض  وألن  املستخدم.  ومطالب  املعلومات  إىل  الحاجة  إشباع  أجل  من  املعلومات  معالجة 

املؤلفي اعتربوا أن للعوامل املختلفة التي تحدد عملية تبادل املعلومات تأثرياً حاسامً يف فاعلية 

معالجة املعلومات، فقد نشأ تفسري مختلف للمالءمة. 

املعالج،  واملوضوع  واملقصد،  املعلومات،  نظام  نظر  وجهة  من  املالءمة  تفسري  ميكن 

.)Saracevic, [975(  .واملوضوع املعريف، واالنتامء، وكذلك من وجهة نظر منطقية وبراغامتية

املالءمة )يف نظرية علم املعلومات( ال تفرس من وجهة نظر مرسل املعلومات. وهناك سببان 

أساسيان لذلك: األول، وكام ذكرنا سابقاً، هو أن يف منظومات املعلومات التي تتعامل مع عملية 

W و  WW-media، ال يكون مرسل املعلومات )املؤلف( مشاركاً فعاالً يف تبادل املعلومات. 

فأنظمة املعلومات هي مجرد وسائط بي املستخدم ومرسل املعلومات ألن هذه األنظمة ال تضمن 

التواصل املبارش بينهام.

السبب الثاين لعدم استكشاف اهتامم مرسل املعلومات بتبادل املعلومات هو أن علم املعلومات 

بأنه  يعرّف  املعلومات  علم  وإن  العلمية.  املعلومات  أسايس مبعالجة  بشكل  يهتم  البدايات  يف 

 A.J.Mihajlov, R.S.Giljarevski,( العلمية  بنية املعلومات وخصائصها  حقل علمي يستكشف 

بأنه حقل يُعنى باملعلومات العلمية، فإنه ُعني  977](. ورغم أن علم املعلومات مل يعرّف دامئاً 

للتواصل العلمي منذ  بشكل أسايس باملعلومات العلمية واالحرتافية وكان قبل كل يشء موجهاً 

.)Tudjman, [990( .البدايات

فال بد  أن تكون املعلومات العلمية واالحرتافية صحيحة يف طبيعتها أو أن يكون هدفها إدراك 

الحقيقة، لذا مل يعد هناك حاجة لالعرتاض عىل فوائد االتصال ملرسل املعلومات ألنها تعّد من 

دون أهداف تواصلية أخرى غري الفوائد واألسباب العلمية واالحرتافية. 

امتد حقل علم املعلومات منذ زمن إىل كل أنواع املعلومات وليس فقط إىل املعلومات العلمية 

واالحرتافية. وقد أّدى تطور تكنولوجيا املعلومات  )WWW media( بأنظمة االتصال واملعلومات 

إىل ربط مرسيل املعلومات ومستخدميها بطريقة يحاول فيها الطرفان تحقيق مصالحام يف أثناء 

تبادل املعلومات. فباتت معالجة املعلومات وأنظمة املعلومات جزءاً من العالقات االجتامعية 

الفعلية ووسيلة التفاعل االجتامعي. 

بكم  ممتلئة  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  هي   اليوم  املعلومات  معالجة  عمليات  فإن  ولهذا 
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املضللة   واملعلومات    misinformation الخاطئة   املعلومات  وكذلك  املعلومات،  من  هائل 

disinformation. مل تعد الـ disinformation والـ  misinformation أخطاء النظام الوحيدة أو 

أخطاء برشية بل نتيجة الجهود واملساعي املؤسساتية. وألن هذا ليس موضوع بحثنا هنا، فإننا لن 

نذكر إال بعض األفكار. فاآلن يشكل التسويق والدعاية جزءاً مكوناً من كثري من الحقول املعرفية. 

كالتضليل  Disinformation”” ألنها  للتضليل   التوأم  الدعاية »األخت  يعترب بعض املؤلفي  لذا 

فإن  املنافسة،  تعرف  ال   ”Disinformation أن  طاملا  وفعالً  كالمية«،  »حرب   Disinformation

.)Liminski, 2002( الدعاية تعتاش عليها

يف أثناء الحرب الباردة، نشأت بعض املؤسسات مثل محطات الراديو، ودور النرش، إلخ. التي 

كانت مسؤولة عن تسويق الـ misinformation  و  disinformationعىل جانبي “الستار الحديدي”. 

.)See E.J.Epstein, 1989( واآلن هناك كثري من الكتب والصحف التي تكتب حول هذا املوضوع

تريد  التي  الوكاالت  االنفتاح،  من  متفاوتة  بدرجات  الحكومات،  بعض  أنشأت  أيضاً،  واليوم 

وأجهزة  العسكرية  القوى  العاملية. كام طورت  العام واملطبوعات  الرأي  التأثري من خاللها عىل 

تتجنب  disinforming. وليك  للتضليل   وبرامج  قواني خاصة  البلدان  من  كثري  املخابرات يف 

اإلعالم  وسائل  استخدام  خالل  من  التوتر  قليلة  النزاعات  توّجه  فإنها  التوتر  الشديدة  الرصاعات 

الجامهريية.

عىل   disinformation وللتضليل   misinformation للخطأ  املعلومات  تعرّض  يقترص  ال 

 M.(  البيئية واملناخية البيانات  املعلومات السياسية والعسكرية والتجارية فقط، بل يتعداها إىل 

 Disinformation  وبسبب هذه التوجهات، يعلن بعض املؤلفي أن »عرص التضليل .)Swords, 2002

 )D.J.Rothkopf )1999 حل محل »عرص املعلومات«. واألهم من هذا كله أن د.ج. روثكوبف «

يبدأ مقالته بـ: “ال تصدق أحداً”.

املالءمة من وجهة نظر املرِسل

طبعاً ال بد من وجود أسباب نظرية وبراغامتية إلعادة التحقيق يف قيمة تبادل املعلومات يف 

نظر  وجهة  من  ليس  املعلومات  بجودة  التفكري  إعادة  ويجب  االتصاالت،   – املعلومات  أنظمة 

املستخدم فقط، بل من وجهة نظر املرِسل )املؤلف( أيضاً.

نتابع من األطروحة التي وضعها أ. كوفاكز A. Kovacz )1997( والتي تقول بإمكان تقييم جودة 
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أننا  من  الرغم  وفائدتها. وعىل  قابليتها لالستعامل  منظورين مختلفي:  املعلومات من  أو  الذكاء 

استعملنا هذه املعايري سابقاً )M.Tudjman, 2002( يف تحليل املعلومات، فإننا سنطبق التصنيف 

ذاته عىل التفسري الجديد ملفهوم املالءمة.

أو    misinformation أو     information( معها  نتعامل  التي   املعلومات  نوع  كان  ومهام 

عملية  يف  املشاركي  جميع  نظر  وجهات  من  الجودة  تقييم  نستطيع  فإننا   ،)disinformation

االتصال. 

إن قابلية املعلومات لالستعامل هو املعيار لجودة التواصل يف عملية املعلومات. ففي هذه 

العملية، تصل املعلومات إىل املستخدم املستهدف من خالل الخدمات التي جمعتها، وعالجتها، 

وحللتها ونرشتها. إن قابلية االستخدام هي معيار جودة خدمة املعلومات التي يقيمها املستخدم. 

وهكذا تكون قابلية املعلومات لالستخدام مسألة تقييم ذايت وأصيل يقوم به مستخدم املعلومات. 

متثّل سهولة االستخدام درجة إرضاء حاجات املستخدم للمعلومات يف لحظة بدايتها أو يف 

لحظة إرسال املعلومات إىل املستخدم. ويف علم املعلومات تكون املالءمة هي العبارة املقبولة 

لقياس قابلية استخدام املستخدم للمعلومات.

التوقيت،  دقة  فهي:  املعلومات املالمئة  قيمة  وأما  املالءمة.  االستعامل مبعيار  قابلية  تقاس 

الصالحية، دقة البيانات، التفصيل، ومالمئة التصنيف وطريقة عرض املعلومات. بتعبري آخر، تُقّدر 

قيمة املعلومات املالمئة مبعيار التأليف، والدقة، واملوضوعية، والرسعة والصحة.

وقابلية  استعاملها.  املستخدم  يستطيع  التي  املعلومات  هي  املالمئة  املعلومات  فإن  وعليه 

االستعامل هي بالفعل مقياس القابلية. فقابلية استعامل املعلومات توجه املستخدم إىل الخيارات 

التي  الرغم من املفاهيم  الجديدة املتاحة. لكن عىل  املمكنة املمنوحة عىل أساس املعطيات 

الستعامل  الحاجة  لعدم  األسباب  من  كثري  يوجد  لالستخدام،  قابليتها  من  الرغم  وعىل  نقدمها 

له  مسموح  غري  أو  املتاحة  املعلومات  استخدام  عىل  قادر  غري  املستخدم  فمثالً،  املعلومات. 

االجتامعي  الدعم  فقدان  وبسبب  األهداف  إىل  الوصول  وسائل  يف  النقص  بسبب  باستخدامها 

والسيايس والشعبي أو أي نوع آخر من املساعدة لتنفيذ القرارات بسبب فقدان الشجاعة أو الحزم 

يف اتخاذ القرار إلخ.

إذاً قابلية املعلومات لالستخدام هي معيار للجودة الحقيقية لعملية املعلومات. وميكن تقييم 
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قابلية استعامل املعلومات عىل أساس املعيار املوضوعي، الذي ال يحصل إال فيام بعد ؛ أي فقط 

بعد أن يكون املستخدم قد استعمل املعلومات بالفعل.

اعتمد أ. كوفاكس  A. Kovacz خمسة معايري لقياس قابلية استخدام املعلومات، عىل الرغم 

من إدراكه لعدم ترابط هذه املعايري الخمس بسبب تداخلها. ورأى أن املعيار الثالث يضم املعيار 

األول. فاملعلومات، وفقاً لـ أ. كوفاكس،  تكون قابلة لالستعامل إذا: 

كانت تدفع مستخدم املعلومات لتغيري القرار الذي اتخذ سابقاً أو لتغيري هدف الفعل؛

أتاحت خياراً مختلفاً )أفضل( لتطبيق القرار الذي سبق اتخاذه، أو من أجل هدف الفعل؛

تنفيذه يرتكز عىل املعلومات  القرار ألن  الفعل أو  القرار )تنفيذ  أّدت الدور األسايس يف صنع 

املعطاة(؛ فرضت عىل الخصم تغيري تنفيذ سياساته أو أفعاله؛ حّسنت من النتائج السياسية التي يتبعها 

املستخدم أو قللت من اآلثار السلبية ألفعال الخصوم؛ أي الناشطي االجتامعيي اآلخرين.

أ.  من  اقتبست  التي  واملعايري،  الحجج  عىل  يثار  أن  ميكن  الذي  االعرتاض  تأييد  من  بّد  ال 

وبالتايل ال  للمعلومات،  الخاصة  الجوانب  بأحد  إال  ترتبط  الحجج واملعايري ال  فهذه  كوفاكس. 

ميكن تطبيقها يف تقييم قابلية استعامل كل املعلومات.

لكن ال أهمية كبرية لتحليلنا إذا كان للحجج السابقة أهمية كلية أو جزئية )أي إذا كانت متصلة 

بكل أو ببعض أنظمة ومعالجة املعلومات(. وال بّد من لحاظ أمرين: األول أن قابلية املعلومات 

لالستخدام هي املعيار الفعيل لتقدير قيمة تطبيق املعلومات )الجزئية(، والثاين أن قرار املستخدم ال 

يكفي لتحديد قابلية املعلومات لالستخدام، بل  نواياه ومصالحه. وبالتايل، يجهد كل من املستخدم 

WWW- التفاعل )خصوصاً يف نوايا اآلخر وقراراته. ملاذا؟ ألنهام يف حالة من  لتغيري  واملرسل 

media( وهام يغرّيان باستمرار قواعدهام االجتامعية )املستخدم – املرسل(  يف عملية التواصل.

تنبثق املعايري املذكورة لتفسري قابلية املعلومات لالستعامل من األطروحة النظرية القائلة إن 

التي  واألفعال  املدخالت  تشكل  التي  باملعلومات  ميلء  أسود  صندوق  هي  القرار  صنع  عملية 

النموذج تكون املعلومات فعالة )أو مفيدة( إذا غريت مدخالتها  لهذا  تشكل املخرجات. ووفقاً 

املخرجات أي إذا أثرت يف تغيري تنفيذ الفعل.

للنظرية  فإن  للشك،  مورد  الجودة  منظور  من  املعلومات  قياس  احتامل  أن  من  الرغم  وعىل 

القائلة برضورة قياس مالءمة املعلومات وفائدتها أهمية كربى.
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إذا بقيت املالءمة -املصطلح األسايس لعلم املعلومات- معياراً لجودة عملية املعلومات من 

منظور املستخدم، تكون قابلية املعلومات لالستخدام هي مقياس لجودة املعلومات من وجهة 

نظر املرسل.

كام أن معيار قابلية املعلومات لالستخدام هو قياس لفاعلية املرسل حيال عمليات صنع القرار 

وأفعال مستخدم املعلومات.

وفقاً  والقرارات  األهداف  اختيار  عىل  )املصدر(  املعلومات  ملؤلف  الفعيل  التأثري  ويقاس 

ملعيار الفائدة.

الواضح أن قيمة مالءمة املعلومات وفائدتها ستتداخل وقد تستعمالن كمرتادفات عندما تكون 

املعلومات دقيقة وموضوعية.

 disinformation  واملعلومات املضللة  misinformation غري أن فائدة املعلومات الخاطئة

تكون بالنسبة للمستخدم متناسبة عكسياً مع مالءمة املعلومات. 

اخلامتة

أردنا يف بداية مقالنا أن ندقق يف األطروحة القائلة إذا كانت موضوعات علم املعلومات هي املعلومات 

  misinformationالخاطئة املعلومات  أن  صحيح  فهل   .misinformation الخاطئة  واملعلومات 

واملعلومات املضللة  disinformation تشكل موضوعاً حقيقياً ملزاولة توثيق املعلومات؟

هل نحن نتعامل مع الـ misinformation  و  disinformation يف أنظمة املعلومات وقواعد 

املضللة؟  املعلومات  أو  و/  الخاطئة،  املعلومات  من  املعلومات  نظرياً  منيّز  وكيف  البيانات، 

نقيس قصور  أن  التواصل، فكيف ميكن  لقابلية االستعامل يف عملية  وإذا كانت املالءمة معياراً 

املعلومات؟ وإذا كانت املالءمة معياراً لقابلية االستخدام يف عملية االتصال، فكيف ميكننا قياس 

عدم فاعلية املعلومات، واملعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة يف عملية التواصل؟

تبادل املعلومات هو عالقة اجتامعية وشكل من  أن  ال ميكن أن يغيب عن علم املعلومات 

أشكال الفعل االجتامعي الذي يكون للمشاركي فيه مصالح متعارضة. لذلك يجهد املشاركون 

يف التفاعل لتغيري املقاصد، واألهداف، والقرارات، واألفعال – ليس التي تخّصهم فقط، بل التي 

تخّص املشاركي اآلخرين الذين ميكن أن يكونوا عىل نوع من االتصال معهم.
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لذا فإن علم املعلومات يجب أن يبدأ باكتشاف مالءمة املعلومات من وجهة نظر املستخدم 

ومن وجهة نظر املرسل باإلضافة إىل جميع املشاركي يف التفاعل. 

املعرفة  إيجاد  عملية  يف  املشاركي  بي  التفاعل  نوع  املتاحة  املعلومات  تكنولوجيا  تحدد 

الذاكرة  وظيفة  تحدد  كام  وتنظيمها.  املعرفة  بنية  يف  االتصال  نتائج  وتؤثر  وتبادلها.  واستعاملها 

)وظيفة تخزين املعلومات( صيغة العرض ونوع وسيلة اإلعالم. وعليه فإن الوظيفة املعرفية رشط 

رضوري لكنه ليس رشطاً كافياً لفهم بنية املعرفة وإدارتها.

وباالعتامد عىل تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتطور املعلومات، والتوثيق، ووظائف االتصال، 

ميزنا ثالثة مناذج اتصال مختلفة أي ثالث وسائل اتصال سائدة. 

يتبادالن  اللذين  واملستخدم  املعلومات  مؤلف  بي  التفاعل  االنفعالية  االتصال  وسائل  تتيح 

أدوارهام )املؤلف – املستخدم( ويكون لهام مصالح مختلفة وأحياناً متعارضة يعمالن عىل تحقيقها. 

يتواسط يف هذا التفاعل، عدد من املشاركي الجدد، غري املعروفي يف وسائل اإلعالم السابقة. 

لذلك من الرضوري أن نقبل حقيقة أن املعلومات، واملعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة 

تدور يف أنظمة املعلومات واالتصال وأن جميع أنواع املعلومات هي موضوعات لعلم املعلومات. 

من هنا تقع عىل عاتقنا مهمة وضع معايري ومقاييس لالعرتاف باملعلومات الخاطئة واملعلومات 

املضللة وتقييمها من أجل حامية املستخدمي وكذلك أنظمة املعلومات. فعلم املعلومات يجب 

الخاطئة  باملعلومات  التلوث  من  االتصال  وعمليات  املعلومات  لحامية  آليات  بوضع  يبدأ  أن 

واملعلومات املضللة.

ومن أجل إدراك هذه املهام، يحتاج علم املعلومات إلعادة تعريف بعض املصطلحات األساسية. 

فقد سبق وحذرنا من أن الذي يسيطر عىل وسائل اإلعالم يحدد بنية املعرفة ونظامها. وهذا يعني 

الوظائف يف وسائل اإلعالم املختلفة.  أن دورة حياة املعرفة وعمرها ال يحددان من خالل نفس 

فاملصطلحات األساسية مثل املعلومات، املؤلف، مرسل املعلومات، مصدر املعلومات، متلقي 

املعلومات، املالءمة إلخ. تصبح غري دقيقة، وغري واضحة، وغري محددة وغري مكتملة عندما تستخدم 

يف التحليل يف وسائل اإلعالم الحديثة )WWW( ومناذج االتصال الجديدة.

لقد حلّلنا يف هذه املقالة املعلومات واملعلومات الخاطئة واملعلومات املضللة ليس فقط من 

منظور الوظيفة املعرفية، بل أيضاً من منظور وظيفة املعرفة ومنظور وظيفة االتصال.
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 information املعلومات   أن  القائلة   Capurro كبورو   أطروحة  من  نتحقق  أن  ميكن 

موضوعات   disinformation املضللة   واملعلومات    misinformation الخاطئة  واملعلومات 

مباحة وهي رضورية لعلم املعلومات، وخصوصاً اآلن حيث تسيطر النامذج الثالثة عىل وسائل 

.WWW الشبكة العنكبوتية

عملية  يف  املشاركي  جميع  نظر  وجهات  من  املعلومات  جودة  باستكتشاف  بدأنا  لذلك 

التواصل. وبيّنا إمكان تقييم الجودة باالعتامد عىل قابلية االستعامل والفائدة. 

إن قابلية املعلومات لالستعامل هي معيار لجودة املعلومات كام يقيّمها املستخدم. واملالءمة 

أن  أطروحتنا  وكانت  املستخدم.  قبل  من  لالستعامل  املعلومات  قابلية  لقياس  مقبول  مصطلح 

قابلية املعلومات لالستخدام هي معيار لفاعلية املرسل حيال عمليات اتخاذ القرار وحيال أفعال 

العالقة  هو  القياس  القياس؛  مقدار وحدة  ليس  لكن  أيضاً،  معيار  والفائدة  املعلومات.  مستخدم 

فقط، التي يجب قياسها بنفس املعيار أو وحدات القياس. 

لهذا ال يقّدم تصنيفنا حلوالً نهائية. فالتصنيف يشري إىل أن املالءمة، التي ما زالت املصطلح 

األسايس يف علم املعلومات، هي وحدها معيار جودة املعلومات. كام ميكن قياس املعلومات 

ومجاالت  الجديد  للبحث  مجاالت  تنشأ  كذلك،  األمر  كان  وإذا  املعلومات.  فائدة  منظور  من 

للتطور، تدرس املصطلحات األساسية يف علم املعلومات.
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