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تأثير تنقية شبكة اإلنترنت في حصول الباحثين على المعلومات ألغراض 
  البحث العلمي

  
تناولــت هــذه الدراســة موضــوع تــأثير تنقيــة شــبكة اإلنترنــت فــي حصــول البــاحثين   

علــى المعلومــات ألغــراض البحـــث العلمــي، ومــدى هـــذا التــأُثير، والتخصصــات األكثـــر 
ا بالحجـــب، والتعـــرف علــــى الطـــرق التــــي تعرضـــا للحجـــب، والتخصصــــات األكثـــر تــــأثر 

يســتخدمها البــاحثون للحصــول علــى المعلومـــات المحجوبــة، ومــدى قنــاعتهم بالحاجـــة 
للتنقيــة بالمملكــة، ومــدى أهميــة اإلنترنــت كمصــدر للمعلومــات البحثيــة، والتعــرف علــى 

 كما هـدفت الدراسـة الـى التعـرف علـى. مقترحاتهم لتجاوز اإلشكاليات المتعلقة بالتنقية
أكثر التخصصات العلمية تعرضا للحجب وأكثرها تأثرا بالحجب، وموقف البـاحثين مـن 

وأخيـرا، هـدفت الدراسـة . التنقية سواء من تعرض منهم للحجب أو الذين لم يتعرضوا له
  .الى معرفة انطباعات المشاركين عن اإلنترنت ومميزاتها ومدى أهميتها للبحث العلمي

اغتها وتحليـــل نتائجهـــا لتحقيــــق أهـــداف هــــذه أســـئلة بحثيـــة عديــــدة تمـــت صــــي   
)  ١٠٧٥( وتــم توزيــع اإلســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن . الدراســة واإلجابــة علــى أســئلتها

جامعـة ( طالبا وطالبة من طالب وطالبات الدراسات العليـا بالجامعـات الرئيسـية بالريـاض
عربيــة للعلــوم اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، جامعــة الملــك ســعود، جامعــة نــايف ال

مـن مجمـوع أفـراد مجتمـع الدراسـة الكلي،وقـد عـاد % ١٥، وهـذه العينـة تمثـل )األمنيـة
وقـد تمـت . مـن مجمـوع العينـة% ٤٦استبانة صالحة للتحليـل أو مـا نسـبته  ٥٠٤منها 

معالجـــة البيانـــات التـــي تـــم جمعهـــا وتحليلهـــا باســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية المناســـبة  
  .والنسب المئويةكالتوزيعات التكرارية 

وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، ومن أهمها أن حـوالي ثلثـي المشـاركين   
، و % ٦٥في الدراسة مـن الذين يسـتخدمون اإلنترنـت تعرضـوا للحجـب بنسـبة قـدرها 



مــن % ٧٠إضــافة الــى أن . مــنهم تــأثرت أبحــاثهم بســبب الحجــب% ٦٦,١أن نســبة 
وبينــت . مصــادر أخـرى للحصـول علـى المعلومـاتهـؤالء يضـطرون للرجـوع الـى مراجـع و 

ـــر التخصصـــات العلميـــة تعرضـــا للحجـــب بنســــبة  الدراســــة أن الحــــقل الشـــرعي هـــو أكث
ــأثرا %. ٧٤,٦، ثــم الحقــل الطبــي والصــحي بنســبة %٧٦ أمــا اكثــر الحقــول العلميــة ت

بالحجــب فكــان الحقــل الطبــي والصــحي حيــث بلغــت نســبة المتــأثرين بســبب الحجــب   
  %. ٧٣,٧الحقل الشرعي بنسبة  ، ثم%٧٤,٥
وفــي نهايــة الدراســة وبنــاء علــى النتــائج التــي تــم التوصــل اليهــا، فقــد تــم تضــمين   

عــدد مــن التوصــيات والمقترحــات مــن أجــل تجــاوز إشــكالية تــأثير التنقيــة علــى البــاحثين 
  .     لتحقيق اإلفادة من اإلنترنت بشكل كامل وفعال للباحثين والباحثات بالمملكة

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
 ١ 

 ٢ مقدمة ١/١     

 ٤ مشكلة الدراسة ١/٢     

 ٥ أهداف الدراسة ١/٣     

 ٦ أسئلة الدراسة ١/٤     

 ٦ أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع ١/٥     

 ٧ ات الدراسةمصطلح ١/٦     

 ٩ حدود الدراسة ١/٧     



 ١١ 

 ١٢  اإلطار النظري   ٢/١     

 ١٢  اإلنترنت والبحث العلمي ٢/١/١          
 ١٣  بداية اإلنترنت ٢/١/١/١               
 ١٣   ماهية اإلنترنت                 ٢/١/١/٢               
 ١٤  دور اإلنترنت في مجال البحث العلمي ٢/١/١/٣               
 ١٧  فوائد اإلنترنت للباحثين ٢/١/١/٤               
معوقات استخدام اإلنترنت ألغراض                 ٢/١/١/٥               

  البحث العلمي        
  

١٩ 
 ٢١  اإلنترنت في المملكة ٢/١/٢         

تاريخ اإلنترنت والربط الشبكي في  ٢/١/٢/١               
  المملكة 

٢١ 

 ٢٥  ضوابط ادخال خدمة اإلنترنت للمملكة   ٢/١/٢/٢         
  

 ٢٥  وحدة خدمات اإلنترنت ٢/١/٢/٣                   
  انتقال مسئولية تنظيم اإلنترنت لهيئة  ٢/١/٢/٤               

  االتصاالت السعودية         
  

٢٦ 
 ٢٨  تنقية اإلنترنت ٢/١/٣        
 ٢٨  مفهوم التنقية ٢/١/٣/١         

  الفرق بين تنقية اإلنترنت والرقابة على  ٢/١/٣/٢               
  اإلنترنت         

  
٢٩ 

 ٣٠  الجهة المخولة بالتنقية ٢/١/٣/٣               
 ٣١  األسباب الداعية لتنقية اإلنترنت ٢/١/٣/٤         

 ٣٢  أهمية تنقية اإلنترنت للمجتمعات ٢/١/٣/٥               



 ٣٤  مستويات تنقية اإلنترنت ٢/١/٣/٦               
 ٣٥  طرق وأساليب التنقية  ٢/١/٣/٧               
 ٣٦  الوسائل المتبعة لتنقية اإلنترنت في المملكة٢/١/٣/٨               
 ٣٧  ة اإلنترنت في المملكةآلية تنقي٢/١/٣/٩               
 ٣٨  أثر التنقية على سرعة اإلنترنت٢/١/٣/١٠               

 ٣٩  الدراسات السابقة ٢/٢     

– ٤٦ 
 ٤٧  مقدمة ٣/١     
 ٤٧  منهج الدراسة ٣/٢     
 ٤٨  مجتمع الدراسة ٣/٣     
 ٥٠  عينة الدراسة ٣/٤     
 ٥١  إطار العينة  ٣/٥     
 ٥٢  إجراءات جمع البيانات ٣/٦     
 ٥٣  أداة الدراسة ٣/٧     

  



 ٥٥  أساليب المعالجة اإلحصائية ٣/٨     
– ٥٦ 

 ٥٧  مقدمة٤/١      
 ٥٧  السمات العامة للمشاركين في الدراسة ٤/٢      

 ٥٨  المشاركون في الدراسة حسب الجامعات ٤/٢/١          
  المشاركون في الدراسة حسب الكلية والحقل  ٤/٢/٢          
  العلمي       

 
٥٩ 

 ٦١  المرحلة الدراسية ٤/٢/٣          
 ٦٣  العمر ٤/٢/٤          
 ٦٣  الجنسية ٤/٢/٥          
 ٦٤  الجنس ٤/٢/٦          
 ٦٥  ارة في استخدام الحاسب اآلليالمه ٤/٢/٧          

 ٦٥  استخدام اإلنترنت   ٤/٣     
 ٦٦  استخدام اإلنترنت ٤/٣/١          
 ٦٧  السبب في عدم استخدام اإلنترنت ٤/٣/٢          
 ٦٨  مدى استخدام اإلنترنت ٤/٣/٣          
 ٧٠  طبيعة استخدام المشاركين في الدراسة لإلنترنت ٤/٣/٤          
 ٧١  استخدام اإلنترنت) أغراض ( أسباب  ٤/٣/٥          
  أهمية وميزات اإلنترنت كمصدر للمعلومات  ٤/٣/٦          
  البحثية       

 
٧٢ 

 ٧٤  تنقية اإلنترنت وأثرها في الحصول على المعلومات ٤/٤     
التعرض لعملية الحجب أثناء البحث عن معلومات  ٤/٤/١          
  علمية أو بحثية ألغراض        

 
٧٥ 

 ٧٧  طبيعة المعلومات المحجوبة ٤/٤/٢          
  



  

 ٧٨  نوع التأثير الناتج عن مواجهة عملية الحجب ٤/٤/٣          
  الطرق المتبعة للحصول على المعلومات المحجوبة ٤/٤/٤        

 
 

٧٩ 

مدى تجاوب وحدة خدمات اإلنترنت مع طلب رفع  ٤/٤/٥        
  الحجب     

 
٨١ 

  تقييم سرعة تجاوب وحدة خدمات اإلنترنت مع  ٤/٤/٦        
  طلب رفع الحجب     

 
٨٢ 

التوجهات نحو تنقية اإلنترنت كمصدر للمعلومات    ٤/٥    
  البحثية     

  
٨٣ 

 ٨٣  مدى الحاجة لتنقية اإلنترنت بالمملكة ٤/٥/١        
 ٨٤  مبررات وفوائد التنقية بالمملكة  ٤/٥/٢        
   مدى إمكانية أن تكون التنقية عامل يقلل من قيمة  ٤/٥/٣        
  الشبكة            

 
٨٦ 

الحلول المقترحة لتجاوز إمكانية كون التنقية عامل  ٤/٥/٤         
  يقلل من قيمة الشبكة            

 
٨٧ 

 ٨٩  العالقات بين متغيرات الدراسة ٤/٦     
 ٨٩  حسب الحقل العلميالتعرض للحجب  ٤/٦/١        
 ٩٢  التعرض للحجب وأثره على القناعة بأهمية التنقية  ٤/٦/٢        
 ٩٣  التأثر بالحجب وأثره على القناعة بأهمية التنقية ٤/٦/٣        
      العالقة بين كثافة استخدام اإلنترنت والتعرض  ٤/٦/٤        
  للحجب     

 
٩٤ 

 ٩٦  الدراسة مقترحات المشاركين في ٤/٧     
  
  
  
  



  

– ٩٨ 
 ٩٩  ملخص الدراسة ٥/١     
 ١٠٠  النتائج ٥/٢     
 ١٠٧  التوصيات ٥/٣     

 ١١٠ 

 ١١١  العربية - أوال     

 ١١٩  اإلنجليزية - ثانيا     

 ١٢١ 

 ١٢٢  ميةالقرارات الرس) ١(الملحق      
 ١٢٣  قرار الموافقة على ادخال خدمة اإلنترنت للمملكة) ١(             

  قرار نقل مهام اإلشراف على اإلنترنت الى هيئة ) ٢(             
  اإلتصاالت وتقنية المعلومات      

 
١٣٠ 

 ١٣٥  المخاطبات الرسمية  ) ٢(الملحق      
 ١٤٤  إستبانة الدراسة) ٣(الملحق      

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة الجداول
 

 الصفحة الجدول  رقم الجدول
 10  الفترة الزمنية لتوزيع االستبانات على مجتمع الدارسة  ١
 ٢٤ مراحل دخول اإلنترنت للمملكة  ٢

 ٤٩  طالب وطالبات الدراسات العليا المقيدين في جامعات الرياض  ٣
 ٥١  حجم العينة المختارة في كل جامعة   ٤
 ٥٢  وعدد المستجيبين حجم العينة  ٥
 ٥٨ توزيع المشاركين في الدراسة على حسب الجامعات  ٦

 ٥٩ توزيع المشاركين في الدراسة على حسب الكليات ٧

 ٦١ توزيع المشاركين في الدراسة على حسب الحقل العلمي ٨

 ٦٢ توزيع المشاركين في الدراسة على حسب المرحلة الدراسية ٩

 ٦٣ دراسة على حسب الفئة العمريةتوزيع المشاركين في ال ١٠

 ٦٤ توزيع المشاركين في الدراسة على حسب الجنسية ١١

 ٦٤ توزيع المشاركين في الدراسة على حسب جنسهم ١٢

   
١٣ 

توزيع المشاركين في الدراسة على حسب مهارتهم في استخدام 
  الحاسب اآللي

 

 
٦٥ 

 ٦٦  لإلنترنتاستخدامهم توزيع المشاركين في الدراسة على حسب   ١٤
 ٧٠  اجابات المشاركين في الدراسة عن طبيعة استخدامهم لإلنترنت ١٥

 
١٦ 

اجابة المشاركين في الدراسة عن مدى أهمية اإلنترنت كمصدر 
  للمعلومات البحثية 

   

 
٧٣  

 ٧٥  توزيع المشاركين في الدراسة حسب تعرضهم للحجب  ١٧
 ٧٧  ت المحجوبة اجابات المتعرضين للحجب عن طبيعة المعلوما ١٨
  

١٩ 
اجابات المشاركين في الدراسة عن نوع التأثير الحاصل بسبب 

  الحجب 
  

  
٧٩ 



 ٨٠  الطرق المتبعة للحصول على المعلومات المحجوبة   ٢٠
  

٢١ 
اجابة المشاركين في الدراسة عن مدى تجاوب وحدة خدمات 

  اإلنترنت مع طلبات رفع الحجب  
  

٨١ 
  

٢٢ 
في الدراسة عن مدى سرعة تجاوب وحدة اجابة المشاركين 

  خدمات اإلنترنت مع طلبات رفع الحجب  
  

٨٢ 
  

٢٣ 
اجابة المشاركين في الدراسة عن مدى الحاجة لوجود تنقية 

  لإلنترنت في المملكة  
  

٨٣ 
  

٢٤ 
اجابة المشاركين في الدراسة عن مدى إمكانية ان تكون التنقية 

  ر للمعلومات  عامالً يقلل من قيمة الشبكة كمصد
  

٨٦ 
 

٢٥ 
مقارنة المتعرضين للحجب مع الذين لم يتعرضوا له داخل كل 

  حقل علمي
  

٩٠ 
 

٢٦ 
 

توزيع المشاركين في الدراسة الذين تعرضوا للحجب وفقا 
  لمدى تأثير الحجب في حصولهم على المعلومات  

  
٩١ 

 ٩٢  نتالعالقة بين التعرض للحجب والقناعة بالحاجة لتنقية اإلنتر   ٢٧
 ٩٣  التأثر من الحجب والقناعة بالحاجة لتنقية اإلنترنت  ٢٨
 ٩٤  العالقة بين التعرض للحجب ومدى استخدام اإلنترنت ٢٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة األشكال التوضيحية
 

 الصفحة عنوان الشكل  رقم الشكل
 

١ 
رسم بياني يوضح أسباب عدم استخدام اإلنترنت من قبل 

  الدراسة المشاركين في 
 

  
٦٧ 

 ٦٩ رسم بياني يبين مدى استخدام المشاركين في الدراسة لإلنترنت   ٢

 
٣ 

استخدام اإلنترنت من قبل  ) أغراض(رسم بياني يمثل أسباب 
  المشاركين في الدراسة 

 

  
٧١ 

 
٤ 
 

رسم بياني يمثل مميزات اإلنترنت من وجهة نظر  المشاركين 
 في الدراسة 

  
٧٤ 

 ٧٦ ثل مدى تأثير الحجب على الباحثينرسم بياني يم ٥

رسم بياني يمثل فوائد التنقية من وجهة نظر المشاركين في  ٦
 الدراسة  

  
٨٥ 

   
٧ 

رسم بياني يمثل الحلول التي يراها المشاركون في الدراسة 
  لتجاوز مشاكل التنقية 

 

 
٨٨ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


