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 أخبار كاذبة!
 

على اإلنترنت .. وفً رإوسنا! اسؤل نفسك: هل هذا التفكٌر  الكثٌرة كاذبةالألخبار نواجه ا

 أخبار كاذبة؟

 

 

نسمع الكثٌر عن األخبار الكاذبة من خالل وسائل اإلعالم، وقد تم تحذٌرنا اآلن من االنتباه 

 وسائل التواصل االجتماعً.على المنشورة كآخر األخبار لدٌنا للقصص اإلخبارٌة الكاذبة 

 

مات الذٌن لدٌهم مكان! ٌتم إنشاء األخبار الكاذبة فً الغالب من قبل األفراد والمنظ   ها فً كل  ن  إ

  ٌ  هون الحقٌقة!ا أن نصدق هذا التحٌز ونإمن به. إنهم ٌشو  وٌرٌدون من   -ز تح

 

ٌ  األمر  فً بداٌةذلك لبدأنا االنتباه  االنتخابات  - ٦١٠٢فً عام ة الكبرى بعد األحداث السٌاس

  ٌ ٌ  الرئاس ً  ة األمرٌك ٌُعتقد أن ٦١٠٢لعام  ة واستفتاء خروج برٌطانٌا من االتحاد األوروب  .

على وسائل التواصل االجتماعً،  باألخص  (، الجوانبالقصص اإلخبارٌة الكاذبة )من جمٌع 

 وبالتالً على النتائج. ،أثرت على طرٌقة تصوٌتنا

 

ٌ ًداتمكن من رإٌنا لم نأكثر اآلن، لكن  ٌمكننا أن نرى ذلك  لم ٌكن األمر  -فً ذلك الوقت  ته ج

آخر األخبار التً فً  هوشاهد هوكان معظمنا ٌمٌل إلى تصدٌق ما قرأ شوًفا بالنسبة لنا،مك

 .ترده

 

ا بشؤنه ما قد  ًٌ (مصنع األخبار )هو نكون أًٌضا أقل وع  ً ٌ   الوهم زه الخاص، فً الذي ٌعمل بتح

 أذهاننا.

 

لحفاظ على ا لمحاولةتفسٌر العالم من حولنا،  علىللمساعدة  بجد  وتعمل أذهاننا باستمرار 

ما نعرفه من الماضً، أو األشٌاء ووضعنا الحالً بٌن مطابقة ال تجرٌبسالمتنا، من خالل 

 ف الحقٌقة. إنها تبثاألمور. تحر  فً  أذهاننا خطئتمن األحٌان،  جه إلٌها. لكن فً كثٌر  التً نت  

 األخبار الكاذبة! الدعاٌة اإلذاعٌة المتحٌزة.
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 ال تصدق كل ما تفكر فيه!

ً  أن نا مثلما  ، فال داعً لتصدٌق كل فكرة ال نشتري كل شًء نراه فً متجر التسوق اإللكترون

 .لدٌنا

 

 مالحظة مصنع األخبار الكاذبة الخاص بك!بابدأ 

ٌ ة. الحظ واعترف باألخبار الكاذبة -  أو الوهم

 ر به!تصدق كل ما تفك   ال -

 .حاول تغٌٌر بإرة التركٌز -

 .بوعً )بانتباه( -المهمة التً بٌن ٌدٌك باستمر  ببساطة افعل شًٌئا آخر أو -

 

 

 


