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دساسة هيذاًية بىالية  إسالهية عي طشيق الشهىص اًرتًتصٌاعة شبكة 
 االغىاط باجلضائش أمنىرجا

 هاشن امحذ ًغيوش الضوبعيد.  ساهية بي عوشد.  بىدايل بي عىى. د
 العلىم االسالهية العاملية جاهعة اجلضائش  -جاهعة االغىاط  

  عواى، االسدى
 املستخلص

ٌتعد وسائل اإلعالم من أىم وسائط االتصال والتأثير الحديثة التي تسيطر عمى األفراد 
والجماعات والدول في غالبية أنحاء العالم في عصرنا الحالي، وذلك لما تتميز بو من مميزات 
ال تتوافر في الوسائل األخرى، خاصة في ظل التنامي المتسارع لمتكنولوجيا الحديثة واالنفتاح 

المي، وتعد شبكة المعمومات العالمية )االنترنت( من أىم ىذه الوسائل بل من أحدثيا اإلع
من المجتمعات اإلسالمية  % 55أكثر من ان حيث نجد ومن أخطرىا في الوقت نفسو، 

 تقرر  ىذه المجتمعات يشير إلى أنوىذا ما تستعمل شبكة االنترنت في المنازل بشكل منتظم 
ويبحر عن  اً ذكي نقاالً  اً يحمل ىاتف فرد اصبحكل ، فعما عيدناه سابقاً الترفيو بوسائل جديدة 

ر في والية االغواط بالجزائ % 64نسبة  ان ، كما نجدفي إي حقل شاء شبكة االنترنيتطريق 
يستعممون ىذه  الذين نسبةعمى  بالقياس ،االنترنت في المنازل يستعممون الشبكة العنكبوتية

 35إلى  %75، وىذه النسبة تتدحرج ما بين نت في مقاىي االنترنتة االنتر الشبكة العنكبوتي
غير أن ىذا التطور في األداء اإلعالمي في ، ىواليات الجزائر األخر  من في كل قطر %

نما كان يردد صدى التغيرات العالمية  المجتمعات اإلسالمية لم يكن صناعة محمية كاممة وا 
ن مستعممي ،في صناعة اإلعالم المتجدد كبير جدًا ولو  يلم اإلسالماشبكة االنترنت في الع وا 

نستطيع التحكم في ىذه النسبة وتوجيو مسارىا في االتجاه الذي يخدم اإلسالم الستطعنا أن 
 كل أنواع الوسائط االتصالية بدءً  عن طريق استعمال استخدام اً جديد اً إسالمي اً نصنع إعالم

 الذكية والتابالت وغيرىا. (الموبيالتالنقالة )اليواتف من االنترنت عمى الحواسيب إلى 
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Abstract 

The media is considered as a most important and modern means of 
communication, which controls the individuals, groups and nations in most parts of 
the world in our time, and that due to its features not available in other especially 
in light of growing exponential modern technology and media openness means, 
and the Internet is one of the  most important of these means, but from the most 
recent and the most serious at the same time where we find more than 50 % of 
Muslim societies use the Internet at home on a regular basis and this indicates 
that we decided to entertainment in new ways, each one of us carries smart 
phone and navigate through wifi in the internet in any field willing, as we find 46 
% in Laghouat Province Algeria are using the World Wide Web of the Internet in 
homes just like the users of this Web of the Internet in Internet cafes, and this 
percentage rolling between 30 % to 70 % in all over the states of Algeria. 
However, this development in the performance of the media in Islamic societies 
did not complete a domestic industry, but it echoes the global changes in the 
renewed media industry, though the Internet users in Islamic world is very large 
even if we can control this ratio and directing its course in the direction which 
serves the Islam that we were able to make new Islamic media through the use of 
all types of communication media ranging from online computers to Smart Mobiles 
and tablet and others 

 :هقذهة
التكنولوجي الذي شيده العالم اإلسالمي بصفة عامة والمجتمع الجزائري  رأدى التطو 

بصفة خاصة في ىذا القرن إلى تطور قطاعات المجتمع بما فييا قطاع اإلعالم بوسائمو 
المختمفة، ونظرا ألىمية الوسائل اإلعالمية السمعية البصرية وعمى رأسيا االنترنت فقد شيدت 

بل المختصين، فأصبحت من أىم الوسائل اإلعالمية التي ىذه األخيرة عناية خاصة من ق
يمكن أن تسيم في إعادة صياغة المفاىيم الثقافية التي تساعد عمى بمورة القالب الثقافي في 
المجتمع خاصة في العصر الذي نعيشو عصر االنفتاح اإلعالمي والتكنولوجي واالنفجار 

 المعرفي المتالحق. 
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ليذه الشبكة  استعماالً األكثر  عدة حول نوع الفئات ساؤالتتتبادر إلى أذىاننا توىنا 
ما ىو موقف اإلسالم و ؟ عمى ىذه الشبكة تناوال العمالقة االنترنت؟ وما ىي المواضيع األكثر

العمالقة االنترنت؟ وىل استعمال االنترنت من طرف ىذه النسبة المعتبرة من فئات من الشبكة 
لجديد لإلسالم، ونصرة الدين اإلسالمي ونشر اإلسالم في المجتمع اإلسالمي تخدم اإلعالم ا

التطرف؟ وىل عن طريق ىذه الشبكة العمالقة من اإلعالم الجديد الجيل و  العالم ومحاربة
نستطيع تحقيق أىداف الدعوة اإلسالمية عن طريق توجيو مسار استعمال ىذه الشبكات 

ح واالبتعاد عن التطرف ويصبح إعالم المختمفة من اإلعالم الجديد إلى نصرة اإلسالم الصحي
مف التخصصات جديد إسالمي يواكب التطورات االلكترونية الحديثة وذلك قصد تطوير مخت

؟ كميا تساؤالت تبعث بالحيرة العممية لمبحث عن حمول عممية وعممية في الحياة اإلسالمية
ن جديد عن طريق ميدانية ذات استراتيجيات بعيدة األمد لمنيوض بالحضارة اإلسالمية م

صناعة إعالم إسالمي جديد مستحدث يواكب التطورات السريعة في عالم ضخم تداخمت فيو 
 .ثقافات قديمة وأخرى جديدة وأخرى مستحدثة من اإلعالم واالتصال

I- املٌهجي للبحث اإلطاس 
 إذؽالقةذالبحث:ذأوال.

ولقد كرمنا بني آدم }  :قولو تعالىبل ربنا الخالق المتعال الذي عممنا في محكم التنزي
 وحممناىم في البر والبحر ورزقناىم من الطيبات وفضمناىم عمى كثير ممن خمقنا تفضيال{

وقولو تعالى: } ولقد ذرأنا لجينم كثيرا من الجن واإلنس ليم قموب  .35 :اآلية سورة اإلسراء،
كاألنعام بل ىم ال يفقيون بيا وليم أعين ال يبصرون بيا وليم آذان ال يسمعون بيا أولئك 

أفمن أسس بنيانو عمى {  . وقولو تعالى:73 :اآلية أضل أولئك ىم الغافمون { سورة األعراف،
شفا جرف ىار فانيار بو في نار جينم  تقوى من اهلل ورضوان خير أم من أسس بنيانو عمى

تجعمنا ة ىذه إسقاطات ودالئل رباني 753 :سورة التوبة، اآلية }واهلل ال ييدي القوم الظالمين
، وذلك بان اصبح عن الدين القويم واإلسالم الصحيح الكثير من المسممين ابتعادنستنتج 

ييرول وراء الحاجات اليومية ومتطمبات و  اليوىتبع ي الكثير من افراد المجتمعات االسالمية
 إلسالمي في أخذ األمور الدنيوية.الترفيو دون الرجوع إلى األصل ا



ذ                                        جمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذاإلندانقة

ذ

ذذ(1اجملؾدذ)ذ(1العددذ)

ذ2016(ذآذار)

 

  (745 (  
 

ن بالمائة من يمن خمس بوجود نسبة تقتربعالم اإلسالمي في الاليوم فما نشيده 
افراد ىذه  المنازل بشكل منتظم يشير إلى أنالمجتمعات اإلسالمية تستعمل شبكة االنترنت في 

يبحر عن طريق شبكة ىاتف نقال ذكي  باستعمالالترفيو بوسائل جديدة  تقرر  المجتمعات
 حقل شاء. يأاالنترنت في 

أن ىذا التطور في األداء اإلعالمي في المجتمعات اإلسالمية لم يكن  والمالحظ
 ،عالمية في صناعة اإلعالم المتجدديردد صدى التغيرات البل نجده  ،صناعة محمية كاممة

ففي إطار عولمة النشاط اإلعالمي مارست القوى الغربية الكبرى ضغوطا لتحرير اإلعالم من "
عادة ىيكمة وسائمو وا   خضاعو آلليات السوق ألسباب سياسية واقتصادية فتحولت القيود وا 

 7."المعرفة من خدمة إلى سمعة يتم تصنيعيا وفق رغبات الجميور وليس بحسب احتياجاتيم
ستبانة عمى إلفي صورة تقنية  عدة قررنا أن نضع تساؤالتمن خالل ىذا الطرح و 
ط بالجزائر كعينة تمثيمية بالمائة من مستعممي شبكة االنترنت في والية االغوا 05نسبة 

ن جمع ألألممجتمع الجزائري ككل والتي يمكن أن تطبع عمى العالم العربي واإلسالمي 
خصوصية اإلسالم في العالم موحدة. وكذلك لكي نستخمص بعض التوصيات بطرق غير 
مباشرة من الميدان قصد الوصول إلى حمول عممية لمنيوض بصناعة إعالم إسالمي جديد 

 تي: تساؤالت ىي كاآلوىذه ال متمدن،العالم الواكب الحضارات المتطورة في مشترك ي
 ؟ىل تؤثر قوة ذكاء مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد -
 ؟ىل تؤثر البالغة المغوية لمستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد -
 ؟الجديدىل تؤثر إرادة مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي  -
 ؟ىل يؤثر طموح مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد -
 ؟ؤثر كفاءة مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديدتىل  -
 ؟ىل تؤثر الثقة العالية لمستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد -
ز إعالمية إسالمية عمى بروز رمو  ةالجديد ةاالنترنت اإلسالميشبكة ىل يؤثر استخدام  -

 ؟قوية
عمى ظيور برامج إعالمية  ةالجديد ةاالنترنت اإلسالميشبكة ىل يؤثر استخدام  -

 ؟إسالمية
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عمى وجود جودة إعالمية  ةالجديد ةاالنترنت اإلسالميشبكة ىل يؤثر استخدام  -
 ؟إسالمية

ة عمى بروز تكنولوجيا إعالمي ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكة ىل يؤثر استخدام -
 ؟إسالمية

عمى تحقيق سيطرة إعالمية  ةالجديد ةاالنترنت اإلسالميشبكة ىل يؤثر استخدام  -
 ؟إسالمية

ذػرضقاتذالبحث:ثانقا.ذ

 تي:أن نتصور الفرضيات عمى النحو اآل نحاول
 تؤثر قوة ذكاء مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد. -
 اإلعالم اإلسالمي الجديد. تؤثر البالغة المغوية لمستعممي االنترنت عمى -
 تؤثر إرادة مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد. -
 يؤثر طموح مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد.  -
 ؤثر كفاءة مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد.ت -
 لجديد.تؤثر الثقة العالية لمستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي ا -
عمى بروز رموز إعالمية إسالمية  ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكة يؤثر استخدام -

 قوية.
 عمى ظيور برامج إعالمية إسالمية. ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكةيؤثر استخدام  -
 عمى وجود جودة إعالمية إسالمية. ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكةيؤثر استخدام  -
عمى بروز تكنولوجيا إعالمية  ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكةيؤثر استخدام  -

 إسالمية.
 عمى تحقيق سيطرة إعالمية إسالمية. ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكةيؤثر استخدام  -
ذأهؿقةذالبحث:ثالثا.ذ

تأتي أىمية البحث من خالل التطور السريع لوسائل اإلعالم والوسائط االتصالية 
عالمية والتسويقية العالم اإلسالمي في حيرة عممية من اليجمات اإل الجديدة التي جعمت

عة في يالتقنية الحديثة والسر  فيذه ،الذي يزخر بالثقافات المتنوعة عالميا دلإلعالم الجدي
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 حيث بأي مكان في العالم بسرعة رىيبة ودقة عالية من االتصاللفرد االتصاالت مكنت ا
  لمختمف المجتمعات. التراث الثقافي واالجتماعي ت لونقم

فيذه الرسائل اإللكترونية الموجية والمبرمجة تعمل عمى تجسيد اليوية وتوعية 
الشعوب وتجعميا منفتحة عمى العالم الخارجي، وىنا يمكن أن تكون حافزا قويا في توجيو الرأي 

صنع إعالم  يوحدىا من خاللالعام نحو ما ىو منطقي وواقعي يخدم القيم االجتماعية و 
 إسالمي جديد تميزه عالمات عالمية.

ذأهدافذالبحث:ذرابعا.ذ

بالجدية  اتميز عن غيرىت ةجديد إسالميةانترنت شبكة ييدف البحث إلى صناعة 
سيطر عمى حقل العالم تحاول إن ت اووضع بصمات الشريعة اإلسالمية في مضاميني

التي تختمف عن عادات  ةاإلعالمية العالمية المتطور نافس التيارات تواكب و تاإلسالمي و 
في حقل العموم ميجمات الغربية ل يصدتال لكي تساىم فيوتقاليد المجتمعات االسالمية 

، وتجعل من الفرد المسمم ينمي قدراتو والمعموماتية عبر شبكات االنترنتاالعالم و والتكنولوجيا 
اجمع، في العالم  ابي ىييتد اً نموذج ايجعل منيي العممية والتكنولوجية بالمغة العربية، والذ

شبكات وبرامج االنترنت يرة العممية عن التبعية وسيطرة مختمف اغمومن االىداف الذاتية ىي ال
 شكل خاص.العالم ككل، والعالم العربي واإلسالمي ب الغربية عمى

ذجماالتذالبحث:.ذخامدا

من شرائح المجتمع اإلسالمي بوالية فئات مختمفة تحددت مجاالت البحث المكانية في 
 .االغواط بالجزائر

بداية شير ابريل إلى غاية شير مايو من سنة  منذ في حين تحدد المجال الزماني
0575. 
ذالبحث:ذإجراءاتذ.داددا

 البحث القيام بالخطوات االتية: إجراءاتتطمبت 
 مجتمع الدراسة:  .1

مرحمة انتقاء عناصر مجتمع  بأناأن ، وىنا نشير االغواط بالجزائروىو مجتمع والية 
البحث التي ستمثل العينة ىي مرحمة ميمة في البحث ليذا وعمى ضوء تعريفنا لممشكمة 
والمقاييس الخاصة، ينبغي أن نحدد بدقة المجتمع الذي يستيدفو البحث وأن نختار بدقة وحذر 
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بة الممثمة لمعينة المعاينة حسب قوانين كيفية أخذ العينات إحصائيًا وطرق تحديد النس
ن دراسة المجتمعات اإلحصائية تعتمد أساسا عمى أخذ كل مفردات  المدروسة والصحيحة "وا 

وبصفة عامة فإن معالم أي مجتمع ىي  .المجتمع لمتعرف عمى خصائص ومعالم ىذا المجتمع
تمع مقادير ثابتة لممجتمع الواحد ولكنيا تتغير من مجتمع إلى آخر وىي التي تعطي ليذا المج

صفاتو دون غيره ونظرا لوجود صعوبات كثيرة تحول دون دراسة جميع مفردات المجتمع 
بواسطة أسموب الحصر الشامل، فإننا نجرى بحثنا عمى جزء صغير من ىذا المجتمع أو ما 
يسمى بالعينة، حيث أنو من غير العممي أن يقوم الباحث بالحصول عمى بيانات من جميع 

قوم بالحصول عمى تمك البيانات من قطاع صغير منو وىو ما تعارف أفراد المجتمع ولكنو ي
 .  0عميو عمماء اإلحصاء بأنو العينة"

  عينة البحث: .2
أحد مشكالت أسموب  دعالمجتمع األصمي تٌ  إن عممية اختيار مفردات العينة من

"وىناك أساليب الختيار العينات ولكن نوع ، حجم المجتمع األصميعمييا توقف يالمعاينة و 
جراءات سحبيا من المجتمع اإلحصائي تختمف واالعتبار الجوىري الذي يراعيو  العينة وا 
الباحث ىو الحصول عمى عينة مناسبة. والواقع أن المعيار األساسي لكون العينة مناسبة ىو 

قائيم وجيرانيم وأقاربيم ون إلى أصدأن يمجيبعض الباحث ،العينة برضاء الباحثأن تحظى 
  .7وزمالئيم ويعتبرونيم كأفراد ضمن العينة"

من مستعممي شبكة االنترنت في  % 05نسبة  نختارقررنا أن من خالل ىذا الطرح و 
والية االغواط بالجزائر كعينة تمثيمية لممجتمع الجزائري ككل والتي يمكن أن تطبع عمى العالم 

 ية اإلسالم في العالم موحدة.ن خصوصجمع ألأالعربي واإلسالمي 
  :عينة البحثأسموب أخذ حجم  .3

"يمجأ  لقد اعتمدنا في بحثنا األسموب اإلحصائي في أخذ العينة التمثيمية، حيث
الباحثون إلى تحديد حجم العينة باستخدام األساليب اإلحصائية تفاديا لتحديده بطريقة تعسفية 

العممي والجيد الذي يبذلو الباحث. ويواجو الباحث تثير االنتقادات وتقمل من أىمية العمل 
احتمالين أساسيين عندما يسعى إلى تحديد حجم العينة إحصائيا، ىو أال يكون عمى عمم بعدد 

وأخيرًا  ،د مفردات المجتمع اإلحصائيمفردات المجتمع اإلحصائي أو أن يكون عمى عمم بعد
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دد معين من المبحوثين وفى ىذه الحالة قد تقترح جية ما عمى الباحث أن يجرى بحثو عمى ع
يميل الباحث إلى تحديد نسبة الخطأ في ىذه العينة ليتأكد من أىمية البيانات التي سيحصل 

بما أن المجتمع اإلحصائي و  .6"عمييا ومدى تمثيل تمك العينة لممجتمع الذي سحبت منو
  .5"العينةوات التالية في تحديد حجم ا غير معموم، "فإننا نتبع الخطنلبحث

صائي غير معموم من عمى أساس أن حجم المجتمع اإلح (7ننحسب حجم العينة )
 : يةتالمعادلة اآل

 
ىي القيمة المعيارية عند مستوى ثقة معين وىى في جميع أحوال األبحاث  Z حيث 

=   Zو %35أو مستوى ثقة  5.55عند مستوى داللة  Z  =7.34تأخذ أحد رقمين ىما: 
ىي الخطأ المعياري المسموح  مو خ  .%35أو مستوى ثقة  5.57عند مستوى داللة  0.53

عند  Eα  =5.55 )) م خ بو وىو أيضًا في جميع أحوال األبحاث يأخذ أحد قيمتين ىما:
 .% 35مستوى ثقة 
(: ىي درجة االختالف بين مفردات d. و ف )% 35عند مستوى ثقة  5.57=  مخ 

 دائمًا. 5.5المجتمع اإلحصائي وقد اصطمح عمى وضعيا بقيمة ثابتة أي أن  قيم ف = 
 .n) )= 736 7نومنو العينة 

  :يد نسبة الخطأ في حجم عينة البحثتحد .4
حتى نتأكد من أن نسبة الخطأ في حجم عينة الدراسة التي نحن بصدد القيام بيا ال 

"فانو قد يقرر الباحث إجراء دراستو عمى عدد معين من األفراد  النسبة المسموح بيا،تتعدى 
وفى ىذه الحالة التي يحدد فييا الباحث حجم العينة بطريقة تخمينية أو يفرض عميو من الجية 
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المستفيدة بالدراسة نجده يميل إلى محاولة تحديد نسبة الخطأ في حجم العينة حتى يطمئن إلى 
لييا تتمتع بمستوى عالي من نات سيحصل عمييا والى أن النتائج التي سيتوصل إأن البيا
 :4أ في العينة وفق المعادلة اآلتية. وتتحدد نسبة الخطالثقة

 
ىي القيمة المعيارية عند مستوى ثقة معين وىى في جميع أحوال األبحاث  Zحيث  

=  Z. و% 35أو مستوى ثقة  5.55عند مستوى داللة  Z  =7.34 تأخذ أحد رقمين ىما:
(: ىي درجة االختالف بين dف ). و % 33أو مستوى ثقة  5.57عند مستوى داللة  0.53

مفردات المجتمع اإلحصائي وقد اصطمح العمماء عمى وضعيا بقيمة ثابتة أي أن  قيم ف = 
 دائمًا. ن أو ىي عدد مفردات العينة. إن نسبة الخطأ في تحديد حجم عينة الدراسة ىي 5.5
"ومن المالحظ أن حجم العينة من مجتمع إحصائي معموم  وىي مقبولة في األخطاء. % 5

العدد أقل من حجم العينة من مجتمع إحصائي غير معموم العدد، ولذلك فإن استخدام معادلة 
ن كان الفرق تصحيح معامل حجم الع ينة قد أسيم في ترشيد حجم العينة المناسب لمبحث وا 

 بين حجمي العينتين ليس كبيرًا عمى ما يبدو. 
 مـفجذالبحثذاملقداني:دابعا.ذ

 ،نتائج الدراسة االستطالعية االطالع عمى تم استخدام منيجية النمذجة وذلك بعد
قد جاء و  ،ل التقنية المناسبة لمبحثوالوسائحديد المنيج ن ان نستطيع ،وطبقَا لمشكمة البحث

ىذا بعد إجراءات الدراسة االستطالعية لمظاىرة، وبعد محاولتنا لفيم وتفسير خصوصية 
المجتمع المبحوث ووصف عناصره بمدينة األغواط بالجزائر واعتمادًا عمى المسار العممي، 

لبناء اإلشكالية، وبعد االستعانة بمناىج مدعمة في البحث مستخمصة من  والنسق ألمفاىيمي
الدراسة االستطالعية كالمنيج االستقرائي واالستنباطي واإلحصائي، اعتمدنا المنيج الوصفي 

)وأسموب التحميل  لوصف الظاىرة وصفًا دقيقَا في الميدان في شكميا العام والمنيج التحميمي
تحميل مضامينيا الخاصة ببعض األبعاد التي تحتاج إلى تحميل قصد  ()تحميل المضمون(

كما نستعمل في ىذا البحث منيجية  ،صائيالمنيج اإلحبمعمق في البحث، مدعمًا في ذلك 
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النمذجة كمدخل ىام لمتغمب عمى صعوبات التجريب الفعمي، بل ىو المدخل الوحيد الذي 
 .اًل لمميدان وتبسيطًا لمظاىرةتمثي ذج يعتبرقة لمواقع من أن النمو يمكننا من تقديم صورة دقي

لنمذجة الخاصة بفرضيات البحث أو الظواىر بصفة اإلجراء عدة أساليب  يوجدو 
عامة منيا عمى سبيل المثال النمذجة الطبيعية، والتناظرية، والرمزية، والوصفية، والتصويرية 

قرب ما تكون إلى النمذجة الرمزية وكذلك النمذجة البنائية التي تم اعتمادىا في بحثنا بصفتيا ا
أو الرياضية واإلحصائية، حيث يتم فييا النظر إلى المشكمة المراد دراستيا كمتغيرات مستقمة 
وتابعة يمكن قياسيا وتحديدىا كميًا من خالل بناء نموذج لقياسو واختبار مدى صدق نموذج 

لعاممي التوكيدي، وقد اتحميل يب اإلحصائية المتقدمة كالالقياس من خالل مجموعة من األسال
تضم النمذجة بالمعادلة البنائية أكثر من نموذج قياس بحيث يكون لكل ظاىرة أو متغير 
نموذج مستقل لقياسو، ويتم عممية تحديد عالقات التأثير والتأثر بين المتغيرات المتعددة 

 وصواًل إلى تفسير يحاكي واقع الظاىرة المدروسة.
ضاح أىمية وىدف النمذجة في العموم االجتماعية واإلنسانية ومن خالل ىذا يمكن إي

واإلسالمية انطالقًا من الطبيعة المعقدة لمظاىرة، والتي تقتضي في كثير من األحيان بناء 
 النماذج المختمفة قصد تسييل دراستيا والتعامل معيا بدقة وموضوعية. 

ية فعالة في معالجة العديد وفي ىذا اإلطار تظير النمذجة بالمعادلة البنائية كمنيج
معادلة البنائية االىتمام باستخدام منيجية النمذجة بالاسباب الن  ،3من الظواىر في المجتمع

 : 3المحدثين ىي من بين الباحثين
أن الباحثين أصبحوا أكثر وعيًا بالحاجة الضرورية الستخدام متغيرات مشاىدة عديدة  -7

لتحسين فيم الظاىرة فالطرق اإلحصائية التقميدية تستخدم فقط عددًا محددًا من 
كون غير قادرة عمى التعامل مع النظريات المعقدة مثل تالمتغيرات والتي عادة ما 

الجتماعية األخرى المعقدة والمتطورة، كما أن ظاىرة اإلعالم الجديد والظواىر ا
استخدام عدد قميل من المتغيرات لدراسة وتحميل الظواىر المعقدة أصبح أمرًا تقميديًا ال 

ن أل، يدرس الظاىرة في واقعيا االجتماعي، وليس من اىتمام الباحثين المحدثين
ظرية المعقدة، بل عن االرتباطات التتابعية البسيطة غير كافية الختبار النماذج الن

طريق مدخل النمذجة بالمعادلة البنائية يتيح نمذجة العالقات المتداخمة والمتشابكة بين 
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ومن ىنا أصبحت منيجية النمذجة خاصة ، المتغيرات العديدة واختبار الظواىر المعقدة
 بالمعادلة البنائية الطريقة المفضمة لتأكيد أو رفض النماذج النظرية بصورة كمية. 

االعتراف الكبير بأىمية صدق وثبات الدرجات المشاىدة من أدوات القياس، فمنيجية  -0
 النمذجة بالمعادلة البنائية تأخذ في الحسبان خطأ القياس أثناء تحميل واختبار البيانات.

ن عامًا يالحداثة في منيجية النمذجة بالمعادلة البنائية خالل ما يزيد عن ثالث -7
بتيا ىذا المدخل في تحميل النماذج النظرية األكثر تقدمًا وخصوصًا القدرة التي أث

 وتعقيدًا. 
برامج النمذجة أصبحت عديدة وحديثة لدى الباحثين، عمى سبيل المثال حتى سنة  -6

وىو أحد برامج إجراء النمذجة (LISREL) ل يكان مستخدمي برنامج الميزر  7336
ج لنماذجيم، وفي ذلك الوقت كان البد وان يدخموا أوامر البرنام ،بالمعادلة البنائية

الكثير من الباحثين يطمبون المساعدة ألنو ليس لدييم معرفة بأوامر النمذجة المطموبة، 
وليس لدييم دراية بالبرمجة المعقدة لمبرنامج، أما اآلن فقد حدث تطور ىائل في معظم 

 ام.برامج النمذجة، حيث أصبح برنامج النمذجة اليوم أسيل وأيسر في االستخد
  "إن ىدف النمذجة بالمعادلة البنائية ىو تحديد مدى مطابقة النموذج النظري لمبيانات 
الميدانية، ويمكن تحديدىا بوصفيا منيجية بحثية الختبار النماذج االجتماعية النظرية كميًا 
باستخدام المنيج العممي الختبار الفروض البحثية، وذلك من أجل تحقيق فيميا أفضل 

 المعقدة بين المتغيرات في الظاىرة  االجتماعية.لمعالقات 
تطوير النمذجة بالمعادلة البنائية بالرجوع  0556وقد قدم شوماخر ولوماكس في سنة 

، والتوكيدي لبناء "لسبيرمان"والنموذج التحميل العاممي  "لكارل بيرسون"لى نموذج االنحدار إ
وىو النمط الثالث  "سيول رايت"وجي أدوات القياس ونموذج المسار لصاحبو العالم البيول

والنمط الرابع واألخير من النماذج وىو نماذج  الستخدامو عن طريق معامالت االرتباط.
المعادلة البنائية لكارل جوسكوج ووردكسمنج وديفيدويمي وىي من نماذج تحميل المسار 

الحروف االولى لمعمماء  (JKW)والتحميل العاممي التوكيدي ولذلك عرف ىذا المدخل ب 
 (Linear Structional Relation)الثالث والذي يعرف باسم نموذج العالقة البنائية الخطية 

)برنامج ليزرل( عمى يد  7337مع تطوير أول برنامج محوسب عام  (LISREL)أو 
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جارسكوج وفان تيمو لخدمة االختبارات التربوية ثم انتشر مجال النمذجة في جميع 
 .   3"وأصبح ىو الخيار الشائع لمطرق المتعدد لممتغيرات 7336ت في سنة التخصصا

 تؼـقاتذالبحثذاملقداني:ثامـا.ذ
 : المالحظة .1

لقد كانت المالحظة الميدانية أداة الزمتنا طوال البحث، انطالقَا من الدراسات 
االستطالعية عن طريق مشاىدات يومية وميدانية لمظاىرة في الواقع الميداني، وكانت وسيمة 
داعمة لمتقنية األصمية في ضبط بعض المؤشرات المشتقة من الفرضيات المتوقعة وفقًا 

 فراد العينة المختبرة. جية أللمالحظاتنا االبستميولو 
  المقابالت الشخصية: .2

بعد القيام بالمالحظات المباشرة وغير المباشرة لمظاىرة رأينا أننا بحاجة إلى بعض 
المقابالت الخاصة ببعض األفراد الذين ىم أكثر الناس معاممة مع شبكة االنترنت والتي ليا 

الجديد، وذلك قصد استقصاء الظاىرة وىي خام اىتمام واحتكاك مباشر باالتصاالت واإلعالم 
 لمتوصل إلى استفسارات عن األبعاد الخفية لتقوية الظاىرة وضبط مؤشراتيا.

  :االستمارة .3
والتي تتمحور بعد تحميل مفاىيم متغيرات الفرضيات إلى أبعادىا ومكوناتيا ومؤشراتيا 

الم االسالمي لجديد حول بعض البيانات الشخصية، وفقرات تتضمن مؤشرات رموز االع
شبكة و  طموحو  كفاءةو  البالغة، و عمميات التخاطب والبحث عن المعموماتبرامج منيا: 

ا عبر االنترنت ووضع بصمات الشريعة اإلسالمية في مضامينيعبر االنترنت اإلخباريات 
 بروز تكنولوجيا إعالمية إسالمية، و االنترنت قوة ذكاء مستعمميو  لإلعالم االسالمي الجديد

حيث وغيرىا  متيارات اإلعالمية العالمية الغربية المتطورل اإلعالم االسالمي الجديدنافس ت
نستطيع عن طريق المؤشرات الضابطة طرح مجموعة من األسئمة المغمقة حسب طبيعة 
الفرضية والتي تكون منظمة ومرتبة ومتسمسمة وواضحة وموجزة ودقيقة الطرح حسب كل 

الميدان خالل الدراسة االستكشافية كعينة توزع عمى بعض  متغير، وبعد اختبارىا في
المختصين المبحوثين ثم تصحيح صدق وثباتيا، وتحكيميا عن طريق مجموعة من األساتذة 
 "ألفا كرونباخ"لمعرفة صدقيا تصبح عن طريق مجموعة من األساليب اإلحصائية كمعامل 

سئمة االستمارة المشتقة من تفكيك تساق الداخمي لمؤشرات أاالومعامل التجزئة التصفية و 
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الفرضيات، وبعد ما أصبحت أداة معبرة عن الفرضيات المطروحة وثابتة وصادقة وصالحة 
 : لمتطبيق في الميدان وجاىزة لمتوزيع عمى أفراد العينة المبحوثة حسب ما يأتي

ذاجراءاتذالصدقذوالثبات:تادعا.ذ

 صدق االستبيان: .1
نقصد بمعنى الصدق ىو االختبار الصادق الذي يقيس ما وضع لقياسو، فاختبار 
المتر الذي يقيس األطوال فعاًل اختبار صادق مثمو في ذلك كمثل الكيموغرام في قياسو لألوزان 
والساعة في قياسيا لمزمن، وتختمف االختبارات في صدقيا تبعًا القترابيا أو ابتعادىا من تقدير 

تيدف إلى قياسيا، فاختبار صدق ما ألفراد تجاه أي فعل الذي يصل في قياسو الصفة التي 
أصدق من أي اختبار آخر لصدق الفرد ال يصل إلى ىذا المستوى أي أنو  5.3إلى مستوى 

وبالمناسبة أثناء  5.5أصدق مثاًل من االختبار الذي يصل في قياسو لصدق الفرد إلى مستوى 
حكيم االستبيان، وتم االعتماد في حساب صدق االستبيان عمى الدراسة االستطالعية قمنا بت

صدق المحكمين حيث عرضت عمى عشرة محكمين من األساتذة الزمالء بيدف التعرف عمى 
آرائيم في االستبيان من حيث ضبط مؤشرات الفرضيات والتحكيم عموماً كان من ناحية 

أألسئمة المفتوحة، )مع الفرضيات، أي الشكل الظاىري لالستبيان وتناسب نوع أسئمة االستبيان 
الخ(. ومدى ضبط أسئمة االستبيان، أي ىل توجد أسئمة ال تخدم  المغمقة نوع القياسات.

 الفرضيات إطالقا. 
ودرجة أسئمة  ،لمفاىيمي لمؤشرات الفرضيات في االستمارةاوالمستوى المغوي 

 ،الفرضيات في االستمارةدرجة وضوح مؤشرات و  ،موجزة وغير مممة لممبحوث االستبيان
ودرجة  ،ومستوى الطرح المنيجي لالستبيان ،ومدى دقة مؤشرات الفرضيات في االستبيان

ومدى سالسة وترتيب  ،مؤشرات أسئمة االستبيان مشتقة تمامًا من تفكيك أبعاد الفرضيات
ة تكرار أو ومدى درج ،أفكار أسئمة االستبيان دون خمط في مفاىيم المتغيرات المستقمة والتابعة
ومدى تمثيل كل عبارة  ،عدم تكرار األسئمة في االستبيان دون أن تخدم أو ال تخدم الفرضيات

ضافة أو حذف بعض البنود أو تعديميا ،لممجال الذي تنتمي إليو وتعديل كل الفقرات التي  ،وا 
وعمى ضوء ذلك قمنا بالتعديالت التي أوصي بيا المحكمون  ،تعبر عن مؤشرات الفرضيات

  لكي يكون االستبيان صالح لمتطبيق.
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بعد قيامنا بتفريغ البيانات المحكمة بعد جمعيا عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية 
، قصد معرفة صدق االستبيان بحساب معامل ألفا كرونبتاخ والذي spssلمعموم االجتماعية 

يا تقترب أكثر من قيمتو تكون محصورة بين الصفر والواحد، فكمما كانت القيمة المتحصل عمي
الواحد نقول أن االستبيان يقترب من الصدق أكثر وبالتالي فإنيا ثابتة وتصمح لمتوزيع وذلك 

وكانت النتائج المتحصل عمييا  ،فأقل 5.73بعد حذف القيم السالبة والضعيفة التي تقترب من 
 :كاآلتيموضحة 
 نتائج صدق االستبيان عن طريق معامل الفا كرونباخ:  أ.
 : يوضح صدق االستبيان بمعامل ألفا كرونباخ قبل التعديل في البنود:57رقم  جدول

عدد البنود )المحاور المحكمة من 
 األساتذة(

Cronbach's Alpha قيمة معامل ألفا كرونباخ 

07 0.47 
 spssنتائج مخرجات البرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية   جماعة البحث:: من إعداد المصدر

 
 : يوضح صدق االستبيان بمعامل ألفا كرونباخ بعد التعديل في البنود:50رقم جدول 

عدد البنود )المحاور المحكمة من 
 األساتذة(

Cronbach's Alpha  قيمة معامل ألفا
 كرونباخ                          

53 5.47 
 spssنتائج مخرجات البرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية   جماعة البحث:المصدر : من إعداد 

 
  تحميل نتائج صدق االستبيان:ب.

نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية التي تمت عن طريق البرنامج اإلحصائي لمعموم 
قبل   5.63االجتماعية أن قيمة ألفا كرونباخ التي تعبر عن مدى صدق االستبيان تساوي 

حذف وتصحيح العبارات غير المناسبة في االستبيان التي أوصى بيا المحكمون، وكان 
اتفاقيم عمى البند الثاني الذي يعبر عن درجة الشكل الظاىري لالستبيان، حيت تم إعادة 

وكانت النتائج أن القيمة ارتفعت  "الفا كرونباخ"الشكل الخارجي وتم مرة أخرى حساب معامل 
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 5.5ىي قيمة تعبر عن صدق االستبيان ألنيا تقترب من الواحد وليست أقل من و  5.47إلى 
 كتقنية لمتطبيق. اً وبالتالي نستطيع القول بأن االستبيان أصبح صالح

  ثبات االستبيان: .2
يقصد بثبات االستبيان استقراره وعدم تناقضو مع نفسو، وأن تعطي النتائج نفسيا إذا 

العينة في نفس الظروف، أي بتغيير المكان والزمان معًا.  أعيد تطبيق االستبيان عمى نفس
ولمقيام بثبات أسئمة االستبيان نستخدم أحد معامالت الثبات مثل معامل كرونباخ ألفا 

"Cronbach’s Alpha" أو التجزئة النصفية "Split – half ." ومعامل الثبات يأخذ قيما
ثبات في أسئمة االستبيان فان قيمة المعامل تتراوح بين الصفر والواحد، فإذا لم يكن ىناك 

 تكون مساوية لمصفر وعمى العكس إذا كان ىناك ثبات تام تكون قيمة المعامل تساوي الواحد.
حينيا  واالستبيانوكمما اقتربت قيمة معامل الثبات من الواحد كان الثبات مرتفعًا 

كمما اقتربت من الصفر كان يكون صالح لمتطبيق بقوة االرتفاع في قيمة معامل الثبات، و 
حينو يكون غير صالح لمتطبيق بقوة االنخفاض في قيمة معامل  واالستبيانالثبات منخفضًا 

ميدانيًا لمتحقق من ثباتو عن كريق حساب معامل ألفا  االستبيانكما قمنا باختبار  ،الثبات
د جمع لمعينة وبع 736% من مجموع  55استبيان بنسبة  73كرونباخ حيث تم توزيع 

البيانات تم تفريغيا في البرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية ثم تم حساب معامل ثبات 
وقمنا بالتعديالت في مؤشرات االستبيان والتي كانت  ،عن طريق الفا كرونباخ االستبيان

حتى يصبح االستبيان صالح لمتطبيق.  5.73عباراتيا سالبة القيم أو ضعيفة تقترب من 
ما إذا كان االستبيان ثابت أم ال وىل يمكن أن يطبق مرة ثانية عمى عينة قصد معرفة وب

أخرى في ظروف أخرى، فكمما كانت القيمة المتحصل عمييا تقترب أكثر من الواحد نقول أن 
بعد حذف القيم السالبة  االستبيان يقترب من الثبات أكثر وبالتالي فإنو ثابت ويصمح لمتوزيع

 :كاآلتيج المتحصل عمييا موضحة وكانت النتائ ،والضعيفة
 نتائج ثبات االستبيان عن طريق معامل الفا كرونباخ: . أ

 : يوضح قيمة ثبات االستبيان بمعامل ألفا كرونباخ بعد التعديل في البنود 57جدول رقم: 
                          قيمة معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's Alpha عدد العبارات )أسئمة االستبيان(

53 5.55 
 spssنتائج مخرجات البرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية   جماعة البحث:المصدر : من إعداد 
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 : يوضح قيمة ثبات االستبيان بمعامل ألفا كرونباخ بعد التعديل في بنود 56 جدول رقم
 قيمة معامل ألفا كرونباخ                         Cronbach's Alpha   عدد العبارات )أسئمة االستبيان(

53 5.43 
 spssمخرجات البرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية    جماعة البحث:المصدر: من إعداد 

 
 تحميل نتائج ثبات االستبيان: . ب

نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية التي تمت عن طريق البرنامج اإلحصائي لمعموم 
قبل  5.55االجتماعية أن قيمة ألفا كرونباخ التي تعبر عن مدى ثبات االستبيان تساوي 

حذف أو تصحيح أسئمة االستبيان غير المناسبة في ضوء اختبارىا عمى نسبة من العينة حيث 
كانت إجاباتيم عمى كل األسئمة وكان اتفاقيم عمى كل محتوى االستبيان ما عدا األسئمة 
الشخصية التي أو الوسيطة التي لم تكن متناسقة حسب إجابات العينة المختبرة والتي كانت 

يا المنعدمة كالجنس، وسالبة كالسن والحالة المدنية وعدد األوالد، والضعيفة منيا قيميا من
مينية والحالة المعيشية، والتي ترتفع قيمة معامل الثبات اللفا كرونباخ قمياًل  -الحالة السوسيو

، ولكن بما أن القيمة األولى مرتفعة وىي قيمة تعبر عن ثبات االستبيان ألنيا 5.43بقيمة 
وبالتالي نستطيع القول بأن االستبيان صالح كتقنية  5.5من الواحد وليست أقل من  تقترب

 عمى نفس العينة وفي ظروف مكانية وزمنية مختمفتين. عدة لمتطبيق مرات
II- تها يف العامل وخذهاتها ًشأوهشاحل  اإلطاس الٌظشي للبحث: االًرتًت

 االتصالية
 االنرتنت:ذذأوال.

اليائل الذي تعرضت لو المجتمعات البشرية خالل العصر أدى التقدم التكنولوجي 
الحالي بصفة عامة وكذلك التراكم الكبير من المعرفة بشتى فروعيا إلى تطور أساليب 
الجماىيرية بصفة خاصة وىذا التطور التراكم المعرفي أدى إلى ظيور وسائل اتصال جديدة 

سان المتأثرة بالتراكم المعرفي والعممي ذات درجة عالية من التطور، ومن ىنا كانت إرادة اإلن
بمثابة الدافع األساسي لعقول بعض العمماء في التفكير، نحو وجود وسائل اتصال  دعوالتي تٌ 

، تغيرات التي تعرضت ليا المجتمعاتجماىيرية جديدة ذات كفاءة عالية تالئم التطورات وال
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يطمق عمى ىذا  ما جعل البعضالتفكير في صناعة شبكة انترنت م المحظة حيث بدا في تمك
 :يأتي ولكن ما ىي ىذه الوسيمة؟ وىذا ما سنتعرض لو فما ،العصر عصر االتصال

وكممة  INTER CONNECTIONعرف االنترنت بأنيا: تتكون من كممتين 
NETWORK  وىذا يعني أن مئات الشبكات مربوطة مع بعضيا البعض وعمى ىذا األساس

 بسيطة، حدة مربوطة ببعضيا البعض يتم توصيميا بطريقةيمكننا اعتبار الشبكة قطعة وا
أي  INTERNATIONALNET/WORKوىي اختصار لــ  INTERNET" وتعتبر كممة

 .75متواجدة في أماكن متفرقة عبر العالم" الشبكة العالمية التي تحتوي عمى أجيزة
آلي وىي توصيالت تعاونية لعدد من شبكات الحاسبات اآللية وىي عبارة عن حاسب 

يتحدث إلى حاسب آلي آخر يرتبطان بواسطة سمك التميفون العادي، أو أي فرع آخر من 
ن  الكوابل ولذا تكون عممية االتصال من حاسب إلى آخر عن طريق سمك تميفون عادي وا 

نما ىي ممكية تعاونية بشرية بقدر إسياميم فييا  .االنترنت ال يممكيا أحد معين وا 
لكتاب الصادر عن برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة عام األنترنيت في ا ٌعرفتوقد 

، أنيا شبكة اتصاالت دولية تتألف من مجموعة من شبكات الحواسيب، تربط بين أكثر 7336
 75وتؤمن االشتراك فييا حولي  ألف شبكة من مختمف شبكات الحواسيب في العالم، 75من 

دولة في العالم لدييا نوع من االرتباط  755مميون مستخدم من المجاميع وىناك أكثر من 
مكانية الوصول إلى الشبكة  .77وا 

نا نالحظ أن االنترنت تمغي كافة الفوارق الطبقية وأن الناس يمكنيم التعامل ىومن 
مع بعضيم البعض بحرية تامة ودون رقابة بتبادل األفكار والمعمومات واآلراء وغير ذلك فيي 

والتعامل مع اآلخر والحصول عمى المعمومات الباطنية  وسيمة من خالليا يمكن التفاعل
عبارة عن نظام اتصالي حديث قائم  االنترنيتشبكة ف، ارجية ومعرفة ما يحصل في العالموالخ
عمل فيي ت المختمفة، واإلعالمية االتصالية الوسائل جلحتوي تقاعدة بيانات ومعمومات و  بذاتو

وسعي  استمرارية مدى عن واضحة صورة عطيناتعمى نقل البيانات بين مختمف الشبكات و 
فعالية  أكثر وجعميا والمعمومات اإلتصال تكنولوجيا من المزيد واقتناء الكتساب األفراد نشاط
  .لمجميع وفائدة وكفاءة
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تميز عن ت ةجديداإلسالمية  انترنيتصناعة شبكة وفي ىذا البحث مفيومنا يكمن في 
بو في  ىييتد اً نموذج تكونو  ا،بالجدية ووضع بصمات الشريعة اإلسالمية في مضاميني اغيرى

نافس التيارات تواكب و تسيطر عمى حقل العالم اإلسالمي و تإن  حيث تحاول العالم ككل
 .اإلعالمية العالمية الغربية المتطور

ذنشأةذاالنرتنت:ثانقا.ذمراحلذ

 قميمة سنوات يمض فمم الجماىيرية، االتصال وسائل من ىامة وسيمة االنترنيت عدت
 يصل التيالمواقع والشبكات  من العديد الي أصبحت جدا قصيرة فترة وخالل ،اظيورى من

 إنتاج إلى التوصل مت ناى ومن ،العالم بقاع مختمف في من المستخدمين الماليين مداىا
 المجاالت كافة في ااستخدامي أدى إلى الكبير التوسع ىذا، و ودقيقة حديثة وصناعة شكبات

 ما وىذا األولى اتطورى مراحل خالل قبل من فييا ستخدمت كنت لم والتي ،واألساسية الحيوية
 المستوى عمى وكذلك العالمي المستوى عمى اوتطورى ايأتنش مراحل ألىم تتبعنا خالل نراه

 :تيةاآلمراحل القد تطورت شبكة االنترنت عبر ف، المحمي
  الخمسينات:مرحمة  –1

الباردة بين المعسكرين الغربي  تعود فكرة إنشاء شبكة االنترنت منذ ظيور الحرب
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية والمعسكر السوفياتي بعد إطالق المركبة الفضائية "سبوتنك" 

 .70ردت عميو أمريكا بإطالق صاروخ، ثم أنشأت وكالة األنباء "النازا" 7353ديسمبر سنة 
أسست وكالة المشروعات لألبحاث المتقدمة لتدعيم البحث العممي  7353وفي سنة 

ARPA 77ألغراض عسكرية وعممية.  
 :1962 مرحمة الستينات -2

أول  7343ظيرت فكرة ربط الحواسيب ببعضيا البعض واستغالليا لالتصاالت وفي 
إنشاء شبكة  7343في سنة  ،'تنشر بواسطة لورنس روبرت ARPAورقة تصميم عن 

وذلك من أجل االتصال  ARPAالمعمومات من قبل إدارة الدفاع األمريكي من خالل وكالة 
ببعضيم البعض من خالل شبكة االتصال من الحواسيب التي يمكنيا الصمود أمام أي 

 .76ىجمة
 
 



ذبوداليذبنذعوند.ذ

ذ

ذإدالمقةذعنذرروقذالرموزذانرتنتصـاعةذذبؽةذ

ذدرادةذمقدانقةذبوالوةذاالغواطذباجلزائر

ذدامقةذبنذعؿرد.ذ

ذهاذمذامحدذنغقؿشذالزوبعيد.ذ

ذ

) 735 ) 
 

 مرحمة السبعينات:  –3
كول يسمح لجميع أن مجموعة قامت ببحث تصميم بروتو  1970 نجد في سنة

تم ربط  7330سنة ، باالتصال بجامعة "ىاواي" ARPAيا شبكة ضمالحواسيب التي ت
ALOHANET  بـــARPA NET  سال واخترع "ري تممنسون" برنامج البريد االلكتروني إلر

وذلك  ARPAحدث أول اتصال وربط دولي مع  7337سنة  ،الرسائل عبر الشبكات الموزعة
 TALتسمى  ARPA NET ين نسخة تجارية لـــتم تدش 7336مع جامعة كمية لندن وسنة 

NET  وفي نفس السنة تم نشر تصميم بروتوكول يسمىTCP ، نمت شبكة  7333وفي سنة
ARPA  إذ بمغ عدد النظم المضيفة  بسرعةLOSTS تم  7333وفي سنة ، 777 حوالي

التي سمحت لجميع المتخصصين وأعضاء  CSNETإنشاء شبكة المؤسسة القومية لمعموم 
 .75 ىيئة التدريس بالجامعات بالدخول إلييا

  مرحمة الثمانينات: –4
 055شيدت زيادة في عدد مستخدمييا وأصبحت تتوفر عمى أكثر من  7337سنة 

تم نقل القسم  7337 تم استخدام مصطمح االنترنت ألول مرة وفي سنة 7330وفي ، 74موقع
وبذلك انقسمت الشبكة إلى قسمين األول إلى   MIL NETالشبكة إلى ما يسمىري من العسك

قامت المؤسسة الوطنية  7334البحث العممي والثاني إلى النشاطات العسكرية وفي سنة 
وصل أكبر مراكز البحوث وتوحد  لمعموم بتمويل شبكة المسافات البعيدة والتي تعمل عمى

 7333جياز، وفي سنة  75555تجاوز عدد النظم المضيفة  7333الشبكات الجامعية وسنة 
وكل ىذه المؤشرات  ARPA شبكة بديمة تقوم بجميع وظائف MSF NETأصبحت شبكة 

توسعت ىذه الشبكة التي  7333كانت بمثابة البدايات األولى لظيور شبكة االنترنت وسنة 
  .73ت مخصصة لخدمة البحث العممي أمام االحتياجات المتزايدة لمستخدميياكان

  مرحمة التسعينات: – 5
 THE WORLLD COMES ON – HINE وأصبحت شركة ARCHIEنشأت 

  وىي تونس كما تم إنشاء  أول دولة عربية ترتبط بالشبكة 7337أول شركة تجارية وفي سنة 
GOPHER/WAIS وWWW تأسيس جمعية االنترنت وتجاوز عدد تم  7330 وفي سنة

ارتباط البنك الدولي باالنترنت والبيت األبيض واألمم  7337 النظم المضافة المميون وفي سنة
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، وفي بشكل واسع جدا GOPHER WWW/MOSAICالمتحدة ومصر واإلمارات وانتشار 
ح طر  7335انتشر التسويق عبر االنترنت والشركات بشكل كبير وفي سنة  7336سنة 

JAVA  عدد ، وبمغانعقاد أول معرض دولي لالنترنت 7334كمغة جديدة لمبرمجة وفي سنة 
 أولى الصين وتعد ،0553 ديسمبر في شخص مميار 7.773 العالم في اإلنترنت مستخدمي

 شير في شخص مميون 007 فييا عددىم بمغ الذين اإلنترنت مستخدمي عدد في العالم دول
 .73 0553 فبرابر
ذ:العربيذالعاملذيفذاالنرتنتذثالثا.

 عندما الثمانينات منتصف إلى العربي الخميج في عامة حاسب شبكة أول تاريخ يعود
 واليدف المنطقة، في ألنظمتيا تسويقية كخطوة 7335 عام شبكة بناء مشروع (IBM) تبنت
 الخميجية الشبكة ربط تم 7333 عام وفي ،والبحثي األكاديمي المجال خدمة الشبكة ىذه من

 والتقنية لمعموم العزيز عبد الممك مدينة يربط إتصال خط طريق عن العالمية( نت بت) بشبكة
 عام( نت بت) شبكة دعم توقف ولكن واشنطن، جورج لجامعة التابع اآللي الحاسب بمركز
 سنة عام الكويت وتمتيا عربية، دولة كأول باإلنترنت تونس أرتبطت 7337 عام وفي، 7334
 شبكة دخمت ، وبعدىا7336 عام والمغرب لبنان ثم ،7337 عام واإلمارات مصر ثم ،7330
 وفي مميون، 7 إلى مستخدمييا ووصل عدد 7336 عام العربي اإلىتمام حيز في اإلنترنت
 بدأ وسوريا، ومن ىنا وصمت االنترنت قطر 7334المستخدمين وفي عام  عدد زاد 7335
 عام األنترنت مستخدمي عدد وألن الربط، محاوالت وبدأت وعممياً  جدياً  يفكر العربي العالم
 أن الواجب من صار العربي العالم سكان يقارب عدد وىو مميون 755 إلى وصل 7334
 الخدمة بدأت السعودية العربية المممكة ففي اإلنترنت، عالم نحو وجريئة ثابتة خطوات يخطو
 لمعموم العزيز عبد الممك بمدينة الجامعات ربط تم حيث 75/70/7333 تاريخ في فعمياً 

 أيضاً  وتم لممستخدمين، اإلنترنت خدمة تقديم عممية تتولى ومؤسسات لشركات إضافة والتقنية،
 المدينة أصدرت وقد لممستفيدين، اإلنترنت خدمة تقديم في الراغب الخاص القطاع تقييم

 إلى اإلنترنت لخدمة التنظيمية الميام إنتقمت وأخيراً  الشركات، من لمعدد الخدمة تقديم تراخيص
  .73 7/77/7607 في المعمومات وتقنية السعودية اإلتصاالت ىيئة

 
 



ذبوداليذبنذعوند.ذ

ذ

ذإدالمقةذعنذرروقذالرموزذانرتنتصـاعةذذبؽةذ

ذدرادةذمقدانقةذبوالوةذاالغواطذباجلزائر

ذدامقةذبنذعؿرد.ذ

ذهاذمذامحدذنغقؿشذالزوبعيد.ذ

ذ

) 733 ) 
 

 (0553 مارس إحصاءات) الدولة العربية حسب المستخدمين : يوضح عدد7رقم  جدول

 العذد التقريبي الذولة

وسبة عذد 

المستخذميه 

 للسكان

 العذد التقريبي الذولة
وسبة عذد 

 للسكانالمستخذميه 

 %20.2 222 000 سلطىة عمان %6.2 2 000 000 لجزائرا

 %6.7 246 000 فلسطيه %6.6 4 020 000 سودان

 %22.0 222 000 قطر %04.6 7 260 000 السعودية

 %24.24 252 000 ليبيا %22 0 220 000 العراق

 %،22.2 256 000 البحريه %05.0 2 660 000 اإلمارات

 %0.6 70 000 الصومال %5.74 2 700 000 سوريا

 %0.7 22 600 موريحاويا %22.6 2 260 000 جووس

 %2.2 20 000 جيبوجي %26.2 624 000 الكويث

 %25.6 22 420 000 مصر %02.7 2 600 000 األردن

 %42.2 24 260 000 المغرب %25.2 626 000 لبىان

  %2.0 006 000 اليمه

  76:05الساعة  0575أغسطس  7المصدر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة: 
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 

ذاألنرتنقتذيفذاجلزائر:ذذرابعا.

عن طرق مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني  باالنترنيتتم ربط الجزائر 
(CERIST في مارس )وذلك في إطار التعاون مع اليونسكو بيدف إقامة الشبكة  ،7366

بؤرة انطالق، إال  –ا يبحكم موقع –( والتي تمعب فييا الجزائر RINAF) اإلفريقية لممعمومات
 34أن طاقة الخط التي تم ليا ربط الجزائر بالمدينة االيطالية بيزا كانت ضعيفة )

كيموبايت/ثانية باستخدام األلياف البصرية  054م إلى 7333كيموبايت/ثانية( ثم طورت عام 
م عن طريق واشنطن 7333ط الجزائر في نياية واالرتباط عبر باريس الفرنسية، وقد تم رب

م أصبحت 7333ميغابايت/ثانية وفي مارس  57بطاقة  (MAAبالقمر الصناعي األمريكي )
 ميغابايت/ثانية. 50طاقة ارتباط الجزائر 

ىيئة، وارتفع  775ب  7334ولقد قدر عدد الييئات المشتركة في األنترنيت سنة 
ىيئة من  555ىيئة من القطاع الجامعي،  755يا م من7333ىيئة سنة  355العدد إلى 

ىيئة من القطاع الطبي، والبقية موزعة عمى القطاعات األخرى،  55 القطاع االقتصادي،
وكان استخدام األنترنيت في باديء األمر ضئيال، ثم عرف تطورا سريعا خصوصا بعد صدور 
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وط وكيفية استغالل م الذي يحدد شر 7333أوت  05في  053/33المرسوم التنفيذي رقم 
 .05خدمات األنترنيت
م، وفي محاولة منيا اخذ حصة ىامة من سوق األنترنيت بالجزائر، 0557وفي عام 

قامت وزارة البريد والمواصالت بعد إنشاء مؤسسة" الجزائر تيميكوم "بالتعاقد مع شركتين 
ريكسون  ( األمريكية،Losent Technologieعالميتين ىما: لوسنت تكنولوجي ) وا 

(Ericson السويدية إلنشاء قواعد خاصة، ستكمن من الحصول عمى بث يتجاوز )75 
ومع ارتفاع مقدمي خدمة األنترنيت، ارتفع عدد المستخدمين ليصل إلى حوالي  ،ميغابايت/ثا

م أعمنت في تقرير ليا، أن عدد 0554م، و في أكتوبر 0555مميون مستخدم عام  7.3
م في حين بمغ عدد 0554ماليين مستخدم بحمول جويمية  7قد بمغ  المستخدمين في الجزائر

 .07ألف مستخدم 355( منيم ADSLمن يستخدم األنترنيت عالي السرعة )
ماليين،  6م فتشير إلى عدد المستخدمين قد بمغ 0553إما إحصائيات سبتمبر 

، فضال عن مفايسبوكلمميون مستخدم  7.5ماليين مشترك، و حوالي  4ولدييا اآلن حوالي 
 .00مميون مشترك في الياتف المتحرك 70نحو 

ذ:االنرتنقتلشبؽةذذاالتصالقةاخلدماتذذخامدا.

"أي عممية يتم التفاعل من خالليا بين طرفين أو أكثر ،بيدف  باالتصاليقصد 
، والرموز ذات العالقة المعمومات واآلراء، واألفكارتحقيق قدر من التفاىم عن طريق تبادل 

  .07"المحيط الذي تتم فيو تمك العمميةبالثقافة الخاصة وفي 
الشخصي من خالل المواقع  االتصالفي "مجال  االتصالي االنترنيتيبرز دور شبكة 

، يم الشخصيةالشخصية التي يديرىا ويشرف عمييا أفراد يقومون بنشر أخبارىم ومعمومات
. كما تقدم الشبكة خدمة البريد اإللكتروني التي ما يضعونو من روابط لمواقع أخرى إضافة إلى

باإلضافة إلى  االنترنيتتتميز إلى جانب سرعتيا الفائقة في كونيا مجانية لمستخدمي شبكة 
ومي احتوائيا عمى أخبار متنوعة تصل إلى البريد اإللكتروني الخاص بالمشترك بشكل ي

 .06"يرغب بياوحسب التخصصات التي 
ة بعد تطوير برامج تخاطبية كذلك خدمات ومزايا عديدة وخاص  االنترنيتوتقدم شبكة 

والتخاطب بين األجيزة  االتصال، واستخدام نظم الوسائط المتعددة التي توفر إمكانية جديدة
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ل الشبكة الدولية إلى فضاء يعج ية بالصوت والصورة والنص المكتوبالحاسوب ، كل ذلك حوَّ
 ي:أتبما ي االتصاليةويتمثل أىم الخدمات  ،الصوت والصورة والنصوص المكتوبةلحركة و با

 : Electronic mail خدمة البريد اإللكتروني .1
، ويستمد البريد اإللكتروني تعريفو االنترنيتعبر شبكة  االتصالوىو أبرز ما يميز 

من تعريف الوسائل االلكترونية وىي "تكنولوجيا تفاعمية تعمل من خالل أجيزة الكومبيوتر 
أو  Textالشخصي بنوعيو الفردي والجماعي سواء لممعمومات النصية  االتصالوتسيل 
وىو نظام يمكن بموجبو لمستخدم األنترنيت   .Photos"05أو الصور المرئية  Voiceالصوتية 

تبادل الرسائل مع مستخدم آخر أو مجموعة مستخدمين من خالل تخصيص مساحة عمى 
الخادم الخاص بيم لتكون مخصصة لمبريد اإللكتروني وبالتالي يكون لكل مشترك مع ىذا 

اللو استقبال المزود مساحة فرعية خاصة بو، ويعطى المشترك عنوانا خاصا بو يمكن من خ
فيناك العديد من  ،أي مكان في العالم من .04الرسائل االلكترونية والتواصل مع اآلخرين"

، ىذا باإلضافة إلى تطوير الخدمات  hotmail ،yahoo،gmail: البريد اإللكتروني اتخدم
 . Forwardingالممحقة بخدمة البريد اإللكتروني تحويل الرسائل 

 :  Newsgroupsمجموعات األخبار .2
، وي اىتمامات مشتركة ترتبط ببعضياوىي عبارة عن مجموعة من األشخاص ذ

ويمكن وصف مجموعة األخبار" بالمائدة المستديرة التي تضم عددا من األفراد بحيث يمكن 
ويمكن من خالل  .03"الرسائل الموجية من شخص آلخرألي شخص أن يطمع عمى 

ويمكن  ،شكميا األولي، والصور الثابتة والمتحركةية تبادل النصوص في المجموعة اإلخبار 
لممشترك الدخول إلى مجموعات األخبار عن طريق البريد اإللكتروني الخاص بو وبعد ذلك 

يانات ونحوىا في إطار وب يصدر من ىذه المجموعة من معمومات، وأخباريتمقى كل ما 
 عبر البريد اإللكتروني. اىتماماتو

  :NEWS شبكة اإلخباريات .3
( أحد أكثر استخدامات األنترنيت شعبية، Usenet Newsتعد شبكة اإلخباريات )

 Network News Transfer) وتستخدم ىذه الشبكة بروتوكول نقل إخباريات الشبكة
Protocol NNTP رساليا ( الذي ينظم طريقة توزيع المقاالت اإلخبارية واسترجاعيا وا 
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وغرف الحوار  Bulletin Boardعالنات وتقدم الشبكة "لوحة اإل ،واالستعالم عنيا
Chatting Rooms كما تتألف شبكة اإلخباريات ،Net News  من نظام ضخم يشتمل

عمى عدد كبير من ندوات الحوار المفتوح والمستمر والتي تسمى مجموعات اإلخباريات 
News Groups وتستمر ىذه المجموعات بالعمل عمى مدار الساعة وعمى مدى أيام ،

بالنفاذ إلى مجموعات اإلخباريات،  Browsersوتسمح قوائم االستعراض التجارية  السنة،
حيث يستطيع المستخدم أن يتابع حوارًا مفتوحًا دون أن يشترك فيو، وىذا ما يسمى الترصد 

Lurking رسال مقالة ، وىو ما يشجع الوافدين إلى مجموعات اإلخباريات لمدخول في الحوار وا 
بسرعة كبيرة جدًا، إذ  Usenetإلى المجموعة التي يختارىا الوافد وتعمل شبكة اإلخباريات 

ورة قبل أن يقوم يحدد مديرو المجموعات المدة الزمنية التي تبقى فييا رسائل األعضاء منش
  .03"منشورة عادًة أكثر من أسبوع واحد، وال تحتفظ المجموعات برسائميا االنظام بإلغائي

  : Instsnt Messagingخدمة التراسل الفوري  .4
وىي الخدمة التي تساعد عمى تبادل البيانات والمعمومات والتحاور عبر األنترنيت بين 

البرامج التي تقوم شخص وآخر، وتتعدد خدمات التراسل الفوري التي تقدميا الشبكة بتعدد 
بتوفير ىذه الخدمة عبر األنترنيت؛ "ويمكن تقسيم ىذه البرامج إلى برامج حوارية متعددة الميام 
وأخرى غير متعددة الميام. فالخدمات التي تقدميا البرامج متعددة الميام ىي تمك الخدمات 

معمومات بإشكال التي يمكن استخدام بعض البرامج الخاصة في التراسل الفوري في تبادل ال
متعددة، مثل الصوت والصورة إلى جانب النصوص. أما الخدمات التي توفرىا البرامج 
الحوارية ذات الميام المحدودة، فيي تمك التي تقدم من خالل برامج تقتصر عمى أشكال 
محدودة في نقل البيانات مثل الصوت فقط أو النصوص فقط أو بيما معا دون استخدام 

 .03الصورة"
الذي  Pal talk، برنامج بال توك التي توفر خدمات التراسل الفوري ن البرامجوم

يمكن من خاللو التواصل مع اآلخرين عبر الصوت والصورة والنصوص المكتوبة، وىناك 
 Yahooو MSN Messengerبالطبع خدمة التراسل الفوري عن طريق برنامج 

Messenger   غرف خاصة إلجراء مكانية إنشاء ، وىي تتميز جميعا بسيولة االستخدام وا
 .الحوارات وغيرىا
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 : Gopherخدمة جوفر  .5
استخدام  بيدف تسييل عممية 7337نظام طورتو جامعة مينيسوتا األمريكية عام 

يمكنو  الممفات األنترنيت  وىو يعتمد عمى عممية البحث من خالل القوائم لقراءة الوثائق ونقل
وىو "برنامج لتسييل  .وغيرىا WAIS ومراكز معمومات Telnet اإلشارة إلى الممفات ومواقع

، إذ يستطيع االنترنيتعمميات التخاطب والبحث عن المعمومات يستخدم عمى نطاق واسع في 
المستفيد من خالليا القيام باستعراض المعمومات، دون أن يتوجب عميو أن يحدد سمفًا أين 

قوائم مصادر المعمومات وتساعد في وتسمح خدمة غوفر بالبحث في  توجد ىذه المعمومات.
قوائم االستعراض شمولية إرسال المعمومات التي يختارىا المستخدم، وتعد الخدمة من أكثر 

لى المموتكامالً  لى قواعد البيانات ، إذ تسمح بالنفاذ إلى النفاذ إلى قوائم المكتبات، وا  فات، وا 
 .75"وغيرىا
  :Search Enginesمحركات البحث  .6

 تتيح لممستخدمين البحث عن كممات محددة ضمن مصادر األنترنيتىي برامج 
المختمفة، وتتألف محركات البحث من عدد من البرمجيات التي تستخدم إليجاد صفحات 

ألذي  Spider Programالعنكبوت جديدة عمى الويب إلضافتيا، ومن ىذه البرامج، "برنامج 
ال يقتصر عمى الوصول لمصفحة األولى من الموقع المستيدف بل يتابع البرنامج الروابط 

Links  الموجودة في أي موقع لموصول إلى صفحات أخرى. ومن البرامج األخرى المستخدمة
الذي يعد قاعدة بيانات  Index Programفي محركات البحث برنامج المفيرس 

Database بحث الرئيسية عمى ، ومن أشير محركات ال77ويب"ضخمة تصف صفحات ال
. وتقدم بعض الشركات الميتمة Allta Vistaو Googleو Yahooو MSN شبكة األنترنيت

شريط أدوات من خواصو إمكانية إجراء  Googleثم  Yahooفي مجال البحث وفي مقدمتيا 
، وخاصية منع النوافذ عممية البحث دون الدخول إلى الموقع نفسو، وخاصية اإلكمال التمقائي

 التطفمية وغيرىا.
 : Telnetالتمينيت  .7

ىي بروتوكول انترنت معياري لخدمات الربط عن بعد ويسمح لممستخدم بربط جيازه 
وىي طريقة أخرى  .كمبيوتر مضيف جاعاًل جيازه وكأنو جزء من ذلك الكمبيوتر البعيد عمى
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لمنفاذ إلى المعمومات المحممة عمى الخدمات، من خالل الدخول الفعمي إلى الحاسوب عن بعد 
واستخدامو بصورة عادية، فعندما يتصل المستخدم بواسطة تمنت يستطيع استخدام حاسوبو عن 
بعد كما لو أن لوحة المفاتيح مربوطة فعاًل عمى حاسوبو عن بعد، وبإمكانو استخدام الخدمات 

لمتاحة ألي مستثمر محمي، وىذا يعني أنو يستطيع تشغيل برنامج معين عمى نفسيا ا
الحاسوب الذي يقع في النصف اآلخر من الكرة األرضية، كما لو كان يجمس أمامو تمامًا 
.ويمكن استخدام تمنت لمشاىدة قائمة البطاقات اإللكترونية في مكتبة الكونجرس أو المكتبة 

والشرط الوحيد ، كن استخداميا الستعراض قواعد بيانات حكوميةالبريطانية في لندن، كما يم
دم الحاسوب الذي دخل إليو عن الستخدام تمنت بنجاح ىو" أن يعرف المستفيد كيف يستخ

، كما يجب أن يسمح لو ىذا الحاسوب بالنفاذ إلى ممفاتو. وىنالك عدد كبير من بعد
ا لكي يتمكن مستخدمو إنترنت المؤسسات التي قامت بتحميل برمجيات خاصة ضمن نظمي

 .70من النفاذ الفوري إلى المعمومات"
  :Webشبكة  الويب  .8

نكبوتية تطورا ميما في مسرة األنترنيت  تمثّل في ظيور الشبكة الع 7337شيد العام 
"ألذي أبتكره بعد تجارب كثيرة من قبل الفيزيائي البريطاني تيم  World Wide Web الدولية

في المعمل األوربي لفيزياء الجزئيات في جنيف، وفي حدود  Tim Berners-Leeبيرنرزلي 
فانفر بوش  عندما كتب المستشار العممي لمرئيس األمريكي فرانكمين روزفمت، 7365عام 

Vannevar Bush   مذكرات حول نظام أسماه الميمكسMemex   وىو جياز قائم عمى
وثائق في مكتب واحد. وفي الستينات قاد نظام الميروفيمم بإمكانو حفظ كمية ضخمة من ال

والذي  Online Systemبإبتكار نموذج باسم  Douglas Engelbartدوغالس انغمبيرت 
بما يسمح باالستعراض وتحرير النصوص  Hypertextأعتمد عمى تكنولوجيا النص التشعبي 

، وتتميز صفحات الويب 77التشعبية والممفات والصور والرسوم واألصوات عمى الشبكة"
فيي نظام متكامل يميز صفحات الويب يشمل النصوص، الصور،  Interactivity"بالتفاعمية 

وىي حالة المشاركة واألخذ والعطاء  Animationsاألصوات، اإلطارات، واألشكال المتحركة 
التي تنقل المستخدم من صفحة إلى  Hyperlinkوتستفاد من ميزات الوصالت التشعبية 

ويقول ممفين ديفمير وساندرا روكيش" يشير التفاعل  .76موقع إلى آخر" صفحة أخرى ومن
التبادلي بوجو عام إلى عمميات اإلتصال التي تتخذ خصائص اإلتصاالت بين األشخاص، 
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ففي اإلتصاالت الشخصية يشترك المرسل والمستقبل في أداء دور رجل اإلعالم بالتناوب، 
 .75"ة في شكل رسائل شفيية وغير شفييةالمرتدة فورا وبصورة كامم ويستقبل كل شريك التغذية

III-  اإلطاس العولي للبحث: هٌهجية الٌوزجة 
نحن بصدد معالجة مشكمة محددات ونواتج اإلعالم اإلسالمي الجديد عبر شبكات    
واليدف ىنا ىو دراسة العوامل المؤثرة عمى صناعة إعالم  ،في العالم اإلسالمي االنترنت

إسالمي جديد عبر شبكات االنترنت، لذا فإننا نبدأ بتقديم إلطار النظري الذي نراجع فيو 
أدبيات البحث العممي ونتائج الدراسات الميدانية السابقة فيو، وبناءًا عمى ذلك نضع نموذجًا 

ة اإلعالم اإلسالمي الجديد في العالم اإلسالمي، مع نظريًا يوضح فيو محددات ونواتج صناع
وصف دقيق لنوع وطبيعة العالقة بين متغيرات مدخالت صناعة اإلعالم اإلسالمي الجديد 
ومخرجاتو كنتائج بين المتغيرات، قصد توضيح مسار العالقات بينيا بالرسم مستخدمين في 

وبعد المراجعة  ،ية المتبنية في بحثناادلة البنائذلك األسيم واإلشكال الخاصة بنموذج المع
النظرية الشاممة توصمنا إلى أن ما يجب أن يكون من محددات وعوامل صناعة إعالم 

 إسالمي جديد ىو كما يأتي:
 .توجيو الذكاء في اإلعالم -7
 .البالغة المغوية في اإلعالم -0
 .اإلرادة في اإلعالم -7
 .الطموح في اإلعالم -6
 .الكفاءة في اإلعالم -5
 .اإلعالمالثقة في  -4

 أما نواتج صناعة اإلعالم اإلسالمي الجديد ىي:
 .رموز إسالمية إعالمية قوية -أ 
  .برامج إسالمية إعالمية قوية -ب 
 .جودة إعالمية إسالمية -ج 
 .تكنولوجيا إعالمية إسالمية قوية -د 
  .سيطرة إعالمية إسالمية -ه 
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عشر نموذج قياس أساسية، وىي  احدومن خالل ما سبق يمكن إيضاح أن ىناك 
عوامل كمدخالت لتقوية اإلعالم  س إعالم إسالمي جديد كصناعة جديدة، وخمسةقيا

اإلسالمي الجديد، وخمسة نواتج من صناعة اإلعالم اإلسالمي الجديد كمخرجات عالمية عبر 
 (:57االنترنت والمبينة في الشكل رقم )
 .: يبين نموذج البناء النظري لمبحث57شكل رقم 

 
 البحثجماعة من إعداد  :المصدر

 
متغيرًا كامنة أو غير مقاسة كل  عشر احدواضح من الشكل أن ىذا النموذج يتضمن 

منيا يتطمب تفكيك إلبعاده ومكوناتو ومؤشراتو قصد قياسو من خالل بناء أدوات دقيقة 
 تتضمن مؤشرات القياس. وبعد تحديد ورسم ىذا النموذج النظري نقوم باشتقاق الفرضيات التي

 :اآلتيوعميو نحاول أن نتصور الفرضيات عمى النحو  ،نسعى لتحقيقيا في الميدان
 تؤثر قوة ذكاء مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد. -
 تؤثر البالغة المغوية لمستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد. -
 د.تؤثر إرادة مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجدي -
 يؤثر طموح مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد. -
 ؤثر كفاءة مستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد.ت -
 تؤثر الثقة العالية لمستعممي االنترنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديد. -
عمى بروز رموز إعالمية إسالمية  ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكةيؤثر استخدام  -

 قوية.
 عمى ظيور برامج إعالمية إسالمية. ةالجديد ةاالنترنت اإلسالميشبكة يؤثر استخدام  -
 عمى وجود جودة إعالمية إسالمية. ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكة يؤثر استخدام -
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المية عمى بروز تكنولوجيا إع ةالجديد ةاالنترنت اإلسالميشبكة يؤثر استخدام  -
 إسالمية.

 عمى تحقيق سيطرة إعالمية إسالمية. ةالجديد ةاالنترنت اإلسالميشبكة يؤثر استخدام  -
ذالتحؼقذمنذصدقذالـؿوذج:ذذاوال.

عمى اإلطار النظري لكل نموذج، نقوم ببناء أدوات قياس تضم مجموعة من  بناءاً 
المؤشرات المعبرة عن كل متغير كامن قصد تطبيقيا عمى العينة المناسبة، ثم بعد ذلك 
نستخدم التحميل العاممي االستكشافي لمبيانات في بداية البحث تم بعد ذلك نستخدم التحميل 

ثم نقوم  ،ت قياس كل نموذج من نماذج القياسدق مؤشراالعاممي التوكيدي لمتحقق من ص
بحذف المؤشرات التي يثبت ضعف ثباتيا أو عدم ارتباطيا أو تشبعيا عمى نموذج القياس 

 ( أحد نماذج القياس في ىذا البحث الميداني50الذي تنتمي إليو. بحيث يبين الشكل رقم )
 وىو نموذج قياس قوة ذكاء مستعممي االنترنت:

 : يبين نموذج قياس قوة ذكاء مستعممي االنترنت50م شكل رق

 
 جماعة البحثمن إعداد  :المصدر

          
نالحظ من خالل الشكل أعاله أن المتغير الكامن لقوة ذكاء مستعممي االنترنت في 
نموذج القياس لو ثالثة مؤشرات مشاىدة وىي قوة ذكاء الطالب الجامعي وقوة ذكاء األستاذ 

وقوة ذكاء عامة مستعممي االنترنت وان لكل من المؤشرات المشاىدة خطأ قياس الجامعي 
 مفترض يقدره البرنامج، كما أن ىناك خطأ بناء لممتغير الكامن يقدره البرنامج كذلك.
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لتوكيدي عمى المؤشرات اأن نقوم بإجراء التحميل ألعاممي في ىذه الحالة يفترض عمينا 
نترنت، وبعد تقدير مدى صدق النموذج من خالل برنامج الثالثة لقوة ذكاء مستعممي اال

 57كما ىو موضح في الشكل رقم  فإننا نقوم بتوضيح نتائج ىذا لتقدير (LISREL)الميزرل 
 تي:اآل

 : يبين نموذج قياس قوة ذكاء مستعممي االنترنت بعد االختبار57شكل رقم 

 
 جماعة البحثالمصدر من إعداد 

 
أعاله أن النموذج الخاص بقياس المتغير الكامن الذي ىو نالحظ من خالل الشكل 

( e1, e2 ,e3يتضمن ثالث مؤشرات، ولكل مؤشر خطأ قياس ) مي االنترنتقوة ذكاء مستعم
 لعاممي ألتوكيدي لقوة ذكاءاحيث نبين نتائج التحميل  ،المتغير الكامن لخطأ البناء دلتاو 

 تي:مستعممي االنترنت حسب الجدول اآل
 يبين نتائج التحميل العاممي لقوة ذكاء مستعممي االنترنت: :55 جدول رقم

 خطأ التباين القيم العاممية المعيارية مؤشرات قوة ذكاء مستعممي االنترنت
 5.70 5.30 قوة ذكاء الطالب الجامعي
 5.77 5.37 قوة ذكاء األستاذ الجامعي

 5.75 5.35 قوة ذكاء عامة الناس
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 نتائج إحصاءات المطابقة ليذا النموذج:: يبين 54جدول رقم 

 
 

ذالتحؾقلذاإلحصائيذلـتائجذإحصاءاتذاملطابؼة:ذثانقا.

"أن  نالحظ من خالل جدول نتائج اإلحصاءات الخاصة بالمطابقة ليذا النموذج
مة لمبيانات ئممي االنترنت قد أظير مطابقة موانموذج القياس ليذا المتغير وىو قوة ذكاء مستع

ت بين كانت نتيجة مدى االستقاللية لمؤشرات متغير قوة ذكاء مستعممي االنترن السابقة حيث
 7.75قوة ذكاء األستاذ الجامعي وقوة ذكاء عامة الناس بقيمة قوة ذكاء الطالب الجامعي و 

، وىي تعتبر غير دالة إحصائية، وان باقي 5.55ومستوى معنوية  50عند درجة حرية 
في المدى المثالي،  وقعتCFI و RMRوAGFI و GFIو RMSEAمؤشرات المطابقة من 

ويدل ذلك عمى حسن مطابقة النموذج لمبيانات الخاصة بالبحث الميداني حسب الجدول رقم 
المعيارية لمؤشرات قوة ذكاء مستعممي االنترنت دالة  أعاله، وأن كل القيم العاممية 54

، وىذا ما يؤكد صدق نموذج قياس قوة ذكاء مستعممي 55إحصائيا حسب الجدول رقم 
وان حسب خصوصية الموضوع  .74االنترنت وحسن مطابقتو لبيانات عينة البحث األساسية"

ات الدراسة الميدانية والتي الثقافية لمعينة البحثية نستطيع البحث في تحميل وتفسير فرضي
كانت مطابقة نسبية جدًا، وذلك بالبحث عن نموذج ينطبق عمى بيانات الميدان عن طريق 

( الميزرل وذلك بإدخال (LISREL توليد النموذج بالمجوء إلى برنامج النمذجة بالمعادلة البنائية
دخال البيانات التي تعبر عن كل نموذج ق عطاء النموذج النظري المفترض وا  ياس لمبرنامج وا 

األمر لمبرنامج بتقدير المطابقة بين النموذج النظري والبيانات الميدانية، قصد استشارة 
البرنامج في مؤشرات التعديل التي يقترحيا لتحقيق مطابقة النموذج، ثم بدأنا في فحص لكل 

مؤشرات التي مؤشر يقترحو برنامج لتعديل مسار العالقات بين المؤشرات، فقمنا باختيار ال
تتفق مع إطارنا النظري المقترح وقمنا بحذف بعض المؤشرات التي ال تخدم البحث المقترحة 

 .ذج حتى وصمنا إلى تحقيق المطابقةمن طرف البرنامج ثم قمنا بإعادة تقدير النمو 
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 يوضح نموذج البناء بعد اختباره في برنامج الميزرل :56الشكل رقم 

 
 البحثجماعة إعداد  :المصدر

 
ذذالتحؾقلذاإلحصائيذلـتائجذمنوذجذالبـاءذبعدذاختبارهذيفذبرنامجذالؾقزرل:ذثالثا.

نالحظ من خالل شكل النموذج بالمعادلة البنائية أن المتغير الكامن الذي ىو اإلعالم 
، غير معروفة وأن 5م .6م .7م .0م .7اإلسالمي الجديد يرتبط بخمسة مؤشرات وىي م

المغوية واإلرادة،  ، والبالغةؤثر فيو خمسة أبعاد وىي: الذكاءاإلسالمي الجديد تمتغير اإلعالم 
يتأثر بثالثة مؤشرات. وأن نواتج اإلعالم اإلسالمي  ابعاده والطموح، والكفاءة، وكل بعد من

بمثابة اشتقاق لخمسة أبعاد وىي: رموز إسالمية، برامج إسالمية، جودة  الجديد والتي ىي
، حيث يوضح وجيا إعالمية، وسيطرة إعالمية، ولكل منيا ثالثة مؤشراتنول، تكإعالمية

 :  خصًا لنتائج اختبار نموذج البناءمم اآلتي 53الجدول رقم 
 يبين ممخصًا لنتائج اختبار نموذج البناء: :53جدول رقم 

 Chi-square RMR CFI RMSEA GFI AGFI اإلحصاءات
 5.45 5.37 5.537 5.37 5.530 7735 نتائج النموذج الميداني
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ذذالتحؾقلذاإلحصائيذمؾخصًاذلـتائجذاختبارذمنوذجذالبـاء:ذرابعا.

نالحظ من خالل ممخص نتائج اختبار نموذج البناء، أن نموذج البناء غير مطابق 
لمبيانات الميدانية حيث وجدنا أن قيمة كاف مربع دالة إحصائية وىذا مما يدل عمى عدم 

إحصاءات المطابقة األخرى لم تقع في المدى المقبول، مما يشير إلى لك جميع ذوك ،المطابقة
عمى ما ذكر ربما يحتاج ىذا النموذج الذي لم يطابق  وبناءً  ،عدم مطابقة النموذج لمبيانات

إلى تعديل حتى يحقق حسن المطابقة، وأننا في ىذه لحالة نقوم بمراجعة مؤشرات التعديل التي 
وجدنا انو بإضافة المسارات الثالثة من الذكاء إلى السيطرة اقترحيا برنامج الميزرل، ف

ن أف، اإلعالمية، ومن الكفاءة إلى الجودة اإلعالمية، ومن اإلرادة إلى البرامج اإلعالمية
النموذج يحقق المطابقة المطموبة، وال يتعارض مع اإلطار النظري لمبحث وعميو قمنا بإضافة 

 :55في الشكل رقم  اآلتيموذج المسارات الثالثة فتحصمنا عمى الن
 يوضح نموذج البناء بعد تعديمو واختباره في برنامج الميزرل :55 لشكل رقم

 
 حثالب جماعة إعداد :المصدر    
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ذذالتحؾقلذاإلحصائيذلـؿوذجذالبـاءذبعدذتعدوؾهذواختبارهذيفذبرنامجذالؾقزرل:ذخامدا.

المسارات المعيارية دالة إحصائية أعاله بأن جميع  55نالحظ من خالل الشكل رقم 
 55ممخصًا لنتائج الشكل رقم  اآلتي 53، ويبين الجدول رقم 5.55توى معنوية عند مس

 الخاص بنموذج البناء بعد تعديمو واختباره مرة ثانية في برنامج الميزرل األتي:
 :البرنامجبعد تعديمو واختباره في يوضح نتائج إحصاءات نموذج البناء  53جدول رقم 

 Chi-square RMR CFI RMSEA GFI AGFI اإلحصاءات
 5.45 5.37 5.537 5.37 5.530 7735 نتائج النموذج قبل التعديل
 5.340 5.333 5.507 5.337 5.567 745 نتائج النموذج بعد التعديل

 
ذحتؾقلذنتائجذمنوذجذالبـاءذبعدذتعدوؾهذواختبارهذيفذبرنامجذالؾقزرل:ذذداددا.

نالحظ من خمل نتائج إحصاءات نموذج البناء بعد تعديمو واختباره في برنامج الميزرل 
أعاله، أن نموذج البناء بعد تعديمو ىو أفضل حل لممطابقة الن قيمة  53في الجدول رقم 

كاف مربع غير دالة إحصائيا، وىذا يدل عمى أنو ال توجد فروق بين البيانات الميدانية وىذا 
رح بحث أن النموذج بعد تعديمو يطابق البيانات الميدانية في البحث الخاص النموذج المقت

باإلعالم اإلسالمي الجديد، وأن جميع اإلحصاءات المطابقة الخاصة بو تقع في المدى 
المقبول، وىذا مما يدل عمى أنو أفضل النماذج في تفسير البيانات الخاصة بالدراسة الميدانية 

 الجديد. لتطبيق اإلعالم اإلسالمي
ذوتػدريذالػرضقات:ذالـتائجذمـاؼشةدابعا.ذ

من نتائج بيانات بناء النموذج التحميمي الخاص ببناء النسق المفاىيمي المشار إليو 
في اعتمادنا لمنيجية النمذجة بالمعادلة البنائية لمتحقق من صحة الفرضيات، وبعد نيجنا 

حصاءال ت المطابقة من اختبار كارل بيرسون ألساليب الخاصة بالنمذجة باستعمال أساليب وا 
ومؤشر حسن المطابقة ومؤشر المطابقة المقارن ومؤشر حسن المطابقة المعدل والجذر 

الجذر ألتربيعي لمتوسط مربعات البواقي وغيرىا، وبعد بناء تربيعي لمتوسط خطأ االقتراب و ال
، وبعد استعمال نموذج ألبعاد ومكونات ومؤشرات الفرضيات والتحقق من مطابقة المقياس

ضافة بعض المؤشرات في الفرضيات اتضح أن  برنامج الميزرل لتعديل بناء النموذج وحذف وا 
بناء النموذج بالمعادلة البنائية ينطبق عمى البحث الميداني لفرضياتنا وىذا ما يبين أن 
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مي فرضيات البحث محققة نسبيًا وأن قوة ذكاء مستعممي االنترنت تؤثر عمى اإلعالم اإلسال
 الجديد.

 ،رنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديدوكذلك تؤثر البالغة المغوية لمستعممي االنت
ويؤثر طموح مستعممي  ،رنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديدوكذلك تؤثر إرادة مستعممي االنت

رنت عمى اإلعالم ؤثر كفاءة مستعممي االنتتوكذلك  ،رنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديداالنت
 ،رنت عمى اإلعالم اإلسالمي الجديدوتؤثر الثقة العالية لمستعممي االنت ،اإلسالمي الجديد

وكذلك يؤثر  ،بروز رموز إعالمية إسالمية قوية ويؤثر استخدام اإلعالم اإلسالمي الجديد عمى
ويؤثر استخدام  ،عمى ظيور برامج إعالمية إسالمية استخدام اإلعالم اإلسالمي الجديد

ويؤثر استخدام اإلعالم  ،د عمى وجود جودة إعالمية إسالميةإلسالمي الجدياإلعالم ا
وكذلك يؤثر استخدام اإلعالم  ،سالميةاإلسالمي الجديد عمى بروز تكنولوجيا إعالمية إ

 اإلسالمي الجديد عمى تحقيق سيطرة إعالمية إسالمية. 
 خامتة: 

يًا وكيفيًا عن طريق تطرقنا في ىذا البحث إلى عرض مفصل لتحميل البيانات كم
حصاءات حسن المطابقة لمتحقق من فروض البحث  منيجية النمذجة واألساليب اإلحصائية وا 

مل نتائج الفرضيات تلموصول إلى نتائج من خالليا تكوكذا التحاليل السوسولوجية، و  الميداني
الل بيا قصد لبعضيا واستنتاج الغموض السائد في بداية البحث لمجمل النتائج العامة واالستد

 التعميم من العينة عمى المجتمع ككل. 
 ابعادىأو  ابكل مؤشراتي ةالجديد ةاالنترنت اإلسالمي شبكةومنو نستخمص من أن 

بقيم إسالمية بعد تطبيق ىذه المؤشرات  لمنيوضكون قوة مستقبمية إعالمية تستطيع أن ت
واستغالل ىذه الكفاءات والبالغة المغوية واإلبداع والطموح والذكاء الموجودة في مجتمعاتنا 

صالح العام لمنيوض بإعالم إسالمي جديد يوائم ويواكب وينافس الاإلسالمية وتوجيييا في 
لم امن مختمف دول العالمكتسب ي التراكم الثقاف ألن ،إلعالم الجديد العالمي بكل سيولةا
يجب التنبو لذلك عن فشكل خطر عمى الحضارة اإلسالمية وىجوم واضح لالنحالل الخمقي، ي

طريق صنع إعالم إسالمي جديد يحتاج إلى تكاتف الجيود من كل قطاعات الدول في العالم 
جديد مميز  اإلسالمي ومختمف شرائح المجتمعات العربية واإلسالمية لصنع إعالم إسالمي
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عمى التطورات الحديثة  لإلطالعولو بإشارات أو رموز تجذب مستعممي االنترنت في العالم 
 .ديد ينافس ويواكب اإلعالم الحاليفي الدين اإلسالمي من منبر إعالم إسالمي ج
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