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مقدمة

كأحد المشاريع البحثية  وزارة الدفاع األمريكيةب( 9191لقد بدأت شبكة االنترنت في عام )
حيث صممت لتوزيع مرن وفعال لممعمومات يضمن  ؛(arapnet) يتبنالشبكة ار المتقدمة 

التوجيو الذاتي لشبكة القيادة التي من شأنيا أن تمّكن العسكرية األمريكية من مواصمة العمل 
كما  ،ى لو تمت اإلحاطة بيا من قبل العدو في بعض المواقع. وبعد إنشاء شبكة االنترنتحت

بدءا من الجامعات  ،تطورت إلى شبكة لؤلوساط األكاديمية األمريكية ،ا الحقاعمييأطمق 
وانتشرت بعد ذلك إلى الخارج. وقد تضاعف عدد مستخدمي شبكة االنترنت ودخمت تطبيقاتيا 

( مستخدما لشبكة 9071707,701,1حو )نوالنقاش العام؛ وىناك  في وسائل اإلعبلم
 م.عمى نطاق العال 112,ألول من عام االنترنت في الربع ا

ولكون االنترنت وضعت أصبل ألغراض محدودة وفي بمد واحد فمم يكن ىناك ثمة داع 
فإنيا لم تعد لمناقشة القضايا األخبلقية المتصمة بيا. ولكن مع تقدم االستخدامات وتطورىا 

حكرا عمى عدد قميل من الناس بل أصبحت شائعة االستخدام بين غالبية المواطنين في كثير 
وبدأت تطفو عمى السطح  ،ده وثقافتوإلىالتي كان لكل منيا قيمو وعاداتو وتق ،من دول العالم

ذا أخذنا بعين اال عتبار قضايا كثيرة ذات طبيعة أخبلقية وثقافية واجتماعية وقانونية. وا 
األشكال الرئيسة لمضمونيا مثل: البريد االلكتروني، والمنتديات الحوارية، والمدونات 

)شيمي  الشخصية، ومراكز البحث االلكترونية، والمجموعات اإلخبارية، والقوائم البريدية
؛ لوجدنا أن فحوى ىذه (917-912: 112,في الحاج عيسى وزمبلؤه،  112,وزمبلؤه، 

االتصاالت وتوفير المعمومات والتجارة والتدريب والحكومة االلكترونية األنشطة يمتقي في 
 .والتي تشكل في مجمميا تفاعبل بين األفراد والمجتمعات عمى اختبلف ثقافاتيا وقيميا

ومع سرعة إدخال الحاسوب واالنترنت في المدارس، فقد تركزت طاقاتنا في البداية عمى التعمم 
، وربما لم نعط اىتماما كافيا بالسموكات، التي تكفل ة استخدامياعن ىذه التكنولوجيات وكيفي
. ونحن اآلن بحاجة إلى تركيز اىتمامنا عمى القضايا األخبلقية استخداميا بصورة أخبلقية

المحيطة بالتكنولوجيا لضمان أن نمارس القيم الميمة لنا ولطبلبنا، مثل:احترام اآلخرين 
وحق اآلخرين في الخصوصية. وىناك استراتيجيات  ،ية،وممتمكاتيم، وحقوق الممكية الفكر 
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لتدريس أخبلقيات االنترنت منيا: وضع سياسات استخدام مقبولة؛ ووضع لوائح باألنظمة 
األخبلقية؛ وتأىيل نماذج لمسموك والقيم؛ وتشجيع مناقشة القضايا األخبلقية؛ ورصد سموك 

صفح الشبكة تحت إشراف المعمم؛ ورصد وتأكيد أمن النظم والشبكات والبرمجيات؛ وت ؛الطالب
 .البريد االلكتروني والمواقع عمى شبكة االنترنت

تطور الحوسبة وتكنولوجيا شبكة االنترنت، يستتبع مسؤولية أعضاء ىيئة التدريس في إن 
( 29,: 112,في عبداهلل وسميمان،  112,، وستانفورد )باركايمستوى القيم والسموك الجيد 

ئة العرب لبلقتداء واالحتذاء بيم مع وضوح في التعميمات وتشجيع عمى يحتاج فيو الناش
وجاءت ىذه الدراسة في ىذا السياق، بيدف الخروج بقائمة  ممارسة القيم والسموكات المقبولة.

 معايير أخبلقية تناسب البيئة التربوية العربية.

 أهداف الدراسة
ة الستخدام الحاسوب واالنترنت من قبل تيدف ىذه الدراسة لوضع قائمة بالمعايير األخبلقي

أعضاء ىيئة التدريس في البيئة التربوية العربية؛ فتطور الحوسبة وتكنولوجيا شبكة االنترنت، 
القيم والسموك الجيد يحتاج فيو من مستوى تقديم يستتبع مسؤولية أعضاء ىيئة التدريس في 

ات وتشجيع عمى ممارسة القيم تعميممع وضوح في ال ،الناشئة العرب لبلقتداء واالحتذاء بيم
 :ات المقبولة. كما تيدف الدراسة إلىكوالسمو 
.الكشف عن مدى توافر األنماط األخبلقية في استخدام الحاسوب واالنترنت -9

.عرض إيجابيات تطبيق األنماط األخبلقية في استخدام الحاسوب واالنترنت-,

اط األخبلقية في استخدامتعرف مدى استعداد أعضاء ىيئة التدريس لتطبيق األنم -2
.الحاسوب واالنترنت

أسئمة الدراسة
 :لمبحث فييتمثل السؤال البحثي الرئيس 

ما المعايير األخبلقية الستخدام الحاسوب واالنترنت من قبل أعضاء ىيئة التدريس في البيئة "
:التاليةويتفرع منو األسئمة  "التربوية العربية؟
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التي ينبغي استخداميا من قبل أعضاء ىيئة التدريس ما معايير الممكية الفكريةأ.  -9
من وجية نظر  عند استخداميم لمحاسوب واالنترنت في البيئة التربوية العربية

؟أعضاء ىيئة التدريس
( في وجيات نظر 1012) ≥ب. ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 -أن تعزى لمتغيرات: النوعأعضاء ىيئة التدريس حول معايير الممكية الفكرية يمكن 
 الخبرة؟  -يةتعميمالمؤسسة ال -الرتبة العممية

ما معايير الممكية العامة التي ينبغي استخداميا من قبل أعضاء ىيئة التدريس أ. -,
من وجية نظر  عند استخداميم لمحاسوب واالنترنت في البيئة التربوية العربية

؟أعضاء ىيئة التدريس
( في وجيات نظر 1012) ≥داللة إحصائية عند مستوى  ىل توجد فروق ذاتب. 

 -أعضاء ىيئة التدريس حول معايير الممكية العامة يمكن أن تعزى لمتغيرات: النوع
 ؟من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس الخبرة -يةتعميمالمؤسسة ال -الرتبة العممية

يئة التدريسما معايير السموك والتصرف التي ينبغي استخداميا من قبل أعضاء ى -2
من وجية نظر  عند استخداميم لمحاسوب واالنترنت في البيئة التربوية العربية

؟أعضاء ىيئة التدريس
( في وجيات نظر 1012) ≥ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ب. 

أعضاء ىيئة التدريس حول معايير السموك والتصرف يمكن أن تعزى لمتغيرات: 
 الخبرة؟ -يةتعميمالمؤسسة ال -يةالرتبة العمم -النوع

التي ينبغي استخداميا من قبل أعضاء ىيئةوالداعمة ما المعايير التدريسية أ.  -7
من وجية  التدريس عند استخداميم لمحاسوب واالنترنت في البيئة التربوية العربية

؟نظر أعضاء ىيئة التدريس
في وجيات نظر  (1012) ≥ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ب. 

يمكن أن تعزى لمتغيرات:  المعايير التدريسية والداعمةأعضاء ىيئة التدريس حول 
من وجية نظر أعضاء ىيئة  الخبرة -يةتعميمالمؤسسة ال -الرتبة العممية -النوع

 ؟التدريس
ما معايير الوعي والتوعية التي ينبغي استخداميا من قبل أعضاء ىيئة التدريسأ.  -2

من وجية نظر  م لمحاسوب واالنترنت في البيئة التربوية العربيةعند استخدامي
 ؟أعضاء ىيئة التدريس
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( في وجيات نظر 1012) ≥ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ب. 
أعضاء ىيئة التدريس حول معايير الوعي والتوعية يمكن أن تعزى لمتغيرات: 

من وجية نظر أعضاء ىيئة  الخبرة -يةتعميمالمؤسسة ال -الرتبة العممية -النوع
 ؟التدريس

أ. ما معايير الحماية واألمان التي ينبغي استخداميا من قبل أعضاء ىيئة التدريس -9
عند استخداميم لمحاسوب واالنترنت في البيئة التربوية العربية من وجية نظر 

أعضاء ىيئة التدريس؟
( في وجيات نظر 1012) ≥ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ب. 

أعضاء ىيئة التدريس حول معايير الحماية واألمان يمكن أن تعزى لمتغيرات: 
من وجية نظر أعضاء ىيئة  الخبرة -المؤسسة التعميمية -الرتبة العممية -النوع

؟التدريس

مبررات الدراسة وأهميتها
 :تنبثق أىمية الدراسة من

لعولمة وااللتزام بالضوابط األخبلقيةأىمية استخدام الحاسوب واإلنترنت في زمن ا -9
 .ليذا االستخدام

ندرة الدراسات التي أجريت عمى األنماط األخبلقية في استخدام الحاسوب واالنترنت -,
وتعرف واقع تطبيق ىذه األنماط واالتجاىات نحوىا والمعوقات التي تحول دون 

 .استخداميا
خدام الحاسوب واالنترنتوضع تصور عن واقع تطبيق األنماط األخبلقية في است -2

 .مية العربيةيعممن قبل أعضاء ىيئة التدريس في المؤسسات الت

مية في استنباط األنماطيعممساعدة المسئولين ومتخذي القرار في المؤسسات الت -7
.األخبلقية لمؤسساتيم عند استخدام الحاسوب واإلنترنت

لحاسوب واالنترنت فيتعرف طرق االستفادة من األنماط األخبلقية في استخدام ا -2
.السياق العالمي وطرق تكييفيا لمبيئة التربوية العربية
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 أدبيات الدراسة

 
 أوال: القضايا األخالقية

حظ أن المشاكل األخبلقية التي تنطوي عمى الحواسيب تشكل تحديا من نوع خاص، لعدد نبل
ج في بعض األحيان من األسباب المختمفة؛ أوليا: أن ىناك اتصاال شخصيا اقل؛ ونحن نحتا

لمتعامل مع شركائنا وجيا لوجو التخاذ القرارات، وىذا النوع من االتصال مفقود عند استخدام 
يا يعماالنترنت؛ ولذلك فقد وضعت أسس وقواعد لمسموك في التعامل بطريق االنترنت أطمق 

: 112,في الحاج عيسى وزمبلؤه،  112,، شيمي وزمبلؤه) (netiquette) كيت االنترنتيأت
ومن المحتمل أن ىذه القواعد ال تعالج عمى نحو مبلئم أشكاال أخرى من االتصال ( 917

عمى االنترنت. وثانييا، أن لسرعة اتخاذ القرارات باستخدام االنترنت تداعيات عمى أعمالنا لم 
عمى يتم النظر بما فيو الكفاية فييا عند اتخاذ تمك القرارات، مما قد يقود إلى نتائج مؤسفة. و 
 عمىسبيل المثال، ليس من المناسب إرسال بريد الكتروني في لحظة غضب يؤدي إلى ندم ف

من طرف المرسل الحقا، إذ أنو ال يمكن لو التراجع عن قرار تم اتخاذه في تمك المحظة. 
و في عميوثالثيا، أن المعمومات المتوافرة في شكل الكتروني ىي أكثر ىشاشة مما كانت 

ما يمكن تغييرىا بسيولة، وىي عرضة إلمكانية وصول غير المصرح بيم شكميا الورقي، ك
يا، كما يمكن بسيولة أن تكون مستنسخو وىذا يثير أسئمة في ما يتعمق بقضايا مثل: يإل

والقرصنة، والخصوصية. ورابعيا، أن ىناك قضايا حول  واالنتحال،حقوق الممكية الفكرية، 
مكانية طبيعة المعمومات ذاتيا من حيث: سبلم ة المعمومات، وسريتيا، ومدى توافرىا، وا 

 .تبادليا
 

وىناك العديد من القضايا األخبلقية فيما يتعمق باستخدام االنترنت ىي بحاجة إلى معالجة 
 م والتعمم.يعمأكثر القضايا عبلقة بمجال الت التاليةوسنستعرض في البنود فورية. 

 
 حقوق الممكية الفكرية  .1

عنوية التي يجب إدراجيا ضمن التشريعات واالتفاقات والتوجييات لتكون ىناك جزء الحقوق الم
. كما ينبغي البرامج الحاسوبية ف ونشرأليفي صالح العاممين من المبدعين وأصحاب حقوق ت

ظيور مع . و التي تنتيك مثل ىذه التشريعات األفراد والمؤسساتأن تكون عقوبات عمى 
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الفيديو  وأشرطة السمعية األشرطةنسخ  سرعةمن فراد ن األالتكنولوجيات الجديدة التي تمكّ 
 ،أو القرصنة االختبلسمفيوم فقد أعيد تعريف ، (299: 117,)عيادات،  الحاسوبوبرامج 

لمنسخة  إذنلديو ليس و أ    متمكيال  وىو منتجسرقة نسخة من بشخص ما  فيو يعني قيام
ني القرصنة النسخ غير المشروع وتع. المنتجأو فرد( التي ابتكرت ىذا  شركةالجية )من 

%( من كافة 21ما يقرب من )     لمبرامج الحاسوبية، وىي مشكمة خطيرة، حيث يقّدر أن 
البرامج ىي عمى نسخ مقرصنة. وينفق المبرمجون ساعات طويمة في تصميم البرامج 

نيا الحاسوبية. ورغم أن البعض قد يجادل بأن ينبغي السماح بالسرقة في أضيق الحدود أل
تسمح بنشر استخدام الحاسوب بين المزيد من السكان؛ فإن ذلك، بالنسبة لمشركات، يعتبر 

والشك أن القول ىدرا لحقوق الممكية الفكرية، ويؤدي إلى الكثير من اإلضرار بيوامش الربح. 
بأن تكمفة البرامج الحاسوبية باىظة ىو غير دقيق، ألن الشركات المبتكرة ليذه البرامج عادة 

نتاج تمك البرامج، وىذه التكمفة قد تزيد أو تنقص تبعا م ا تدفع الكثير من األموال لكتابة وا 
ذا ما أضفنا لذلك تكمفة اإلعبلنات لتعريف المستفيدين عن توافرىا،  لدرجة تعقيد كل برنامج، وا 
وتكمفة توزيعيا لمنافذ البيع في الدول المختمفة، ناىيك عن خدمات المتابعة والتحديث 

ستفادة من التغيرات التكنولوجية الحادثة في الحواسيب. ولو أن كل شخص لم يدفع كمفة لبل
برنامج حاسوبي يقتنيو واستخدم نسخة غير أصمية منو ثم تحول األمر ليصبح إلى مئات من 
األشخاص يسمكون نفس المنحى، فإن ىذا سيؤدي إلى تقميل عدد البرامج الحاسوبية المتاحة 

نتاج برامج جديدة. لذلك، فإن احترام كافة نتيجة إفبلس الش ركات المبتكرة ورفضيا لكتابة وا 
الحقوق لمجيات واألفراد المبتكرين وحصوليم عمى أجر مقابل خدماتيم واستخدام برامجيم 

وفي الحين ا وعمى المستفيدين من خدماتيا. عمييالحاسوبية سيكون لو مردود كبير األثر 
مك فرد برنامجا حاسوبيا نسخة من البرنامج، فإن بيع برنامج الذي تعتبر فيو سرقة أن يمت

 حاسوبي تمت سرقتو من الجية المبتكرة لكسب العيش ربما
ال يندرج تحت بند االختبلس خاصة إذا الحظنا بأن الشركات المبتكرة تدفع رواتب ألناس  

يعممون لمئات الساعات يقضونيا البتكار ىذا البرنامج الحاسوبي. 

بأن شركات البرامج الحاسوبية التي ال تضع حماية لبرامجيا فيي ال تيتم بنسخيا، ىو  القولو 
ب لحماية برمجياتيا لتحافظ عمى اليقول غير صحيح، فالكثير من الشركات تستخدم أس

ذا ما  ال     ذلك فؤلنيا تسعى لتوفير خدمة أفضل بحيث عنبعض األحيان  تخّمتحقوقيا؛ وا 
. ومن المفاىيم قدة لجعل تركيب البرامج عمى الحواسيب صعبةتؤدي طرق الحماية المع
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