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تمهيد
ر رالحديثكث   

 
بعضدأتوب.المعرفةاستخدامأخالقياتعنالماضيةالقليلةالسنواتف

،.تخصصكلمنكجزءاألخالقياتبتدريسالعلميةوالمعاهدرالجامعات
ً
يدرسفمثال

روهكذاركطبيبالعملأخالقياتالطبكلياتطالب  
 
ولعلنار.ةالمهنيالتخصصاتلباف

تقدرالمعرفةاستخدامأخالقياتأنكيفنذكرر راحثير رالببعضبدأرعندماروبقوةأثثر  
 
ف

يةالجيناتمجال راستنساخإمكانيةعنالتحدثالبشر مشاكلمنيتبعهقدرومارالبشر

رالحاسبعلمواقعفإنوبالمقارنة،.أخالقيةعلمية راآلل   
 
ىلعيفرضهذارعرصنارف

بويير رالمتخصصير ر
رالحاسباستخدامأخالقياتقضايارطرحرسعةوالث  ونجدربل.اآلل 

ربقوةونطرحهارباألخالقياتالحوسبةنربطأناآلنعلينارالمحتممنأنه  
 
الميادينلكف

رالسيمار  
 
نارنعلمعندماروالتدريبيةالتعليميةالميادينف ربالحاساستخدامغثر .اآلل 

لعملرالواقعرالملموسروالمشاهداتراليوميةرتفرضرعلينارأنرنقومربتعليمرأخالقياترا
رمقرراتنارالتعليميةروالت  

 
رف

ً
رخصوصا رواستخدامرالحاسبراآلل 

ً
رإلروالمهنةرعموما

ً
دريبيةرجنبا

رالظ  
 

هوررعىلرجنبرمعرالمادةرالتخصصية،رالسيماروقدربدأتربعضرالمشاكلراألخالقيةرف
رمجالراستخدامرالحاسبراآلل ر  

 
رأخالقياتراستخدامرالحاسبراآل.رالسطحرف ؟رفماره  ل 

األخالقياتروكيفرنقومربتطبيقها؟رولكنرقبلرالتطرقرإلرذلكرالبدرأنرنعرفرالمقصودرب
وأخالقياترالحاسب



مفهوم االخالقيات

"  
مجموعة القواعد الت 
ن  تنظم العالقة بي 

  
ن
األفراد والمؤسسات ف

بغرض , المجتمع
, ضبط السلوكيات

ديد وتح, والتحكم فيها
الحقوق والواجبات 

وجودة األداء



ةكثمسمياتالقواعد هذهعىلويطلق ي 

ف,العملأو المهنةأخالقياتمنها  وشر

المهنيةوالقيم,المهنةوآداب,المهنة

  المصطلحاتمنونحوها 
تحدد الت 

  الواجبات
  الت 

مأنينبغن ن ينتم  منا بهيلي 

.معينةمهنةإىل



تعريفات أخالقيات

الحاسب اآللي

) ادوارد جهرينجر . عرفها د
1997Dr.Ed.Gehringer )

المتخصص في علم أخالقيات 

ل الحاسب اآللي والذي يعد من أفض
.من تطرق لهذا الموضوع تحديدا  

ن فقد ذكر الدكتور جهرينجر أ

أخالقيات استخدام الحاسب 

غير مرتبطة بآلة الحاسب 

والبرمجيات، بل هي متعلقة 

ل بمستخدم الحاسب الذي يعق

. أفعاله



تعريفات أخالقيات الحاسب اآللي

زر بيةأهميةتثر رالوازعووجودرالث   
رالدين   

 
دوىجلعدمالذاتلمراقبةواألخالف

،.نفسهمعالشخصيتعاملعندمارالقوانير ر
ً
راألخالقياتأهممنفمثال  

يجبالن 

املآلخرينإيصالهارعلينار ام:بهاواإللث   راررلألخطتعريضهاروعدمالذاتاحث   
الن 

رذلكومن.فقطالمستخدمعىلتنعكس
ً
رالرمثال

ً
عندرالوقتإضاعةعدم:حرصا

،الحاسباستخدام مات،المحررإلالنظررأورفيهفائدةماالرإلالنظرروعدماآلل 

رعوراتعىلاالطالعوعدم رخصوصياتهمأورالغثر لويسهمتاحةكانتلورحن 

رإليها،الوصول
ً
ا روليسوأخثر

ً
اررعدمآخرا روإعطائهبالجسماإلض 

ً
الراحةنمقسطا

.الخصوصوجهعىلوالعينير ربالظهررواالهتمام

رالحاسببير رللتعاملاألطررهذهكل رزرعهاريجبوالمستخدماآلل   
 
طالبناروسنفف

روموظفينارومتدربينار  
 
لهذهابطضاليوجدرألنهعملناروأماكنومدارسناركلياتنارف

.لنفسهالشخصمراقبةسوىاالفعال



أخالقيات استخدام  الحاسب اآلليأنواع 

م أخالقيات استخدا

ن الحاسب اآللي بي

.الشخص ونفسه

أخالقيات استخدام 

الحاسب اآللي بين

الشخص المستخدم 

.وغيره

أخالقيات بين 

المستخدم والجهاز



ومن األخالقيات التى يجب علينا اإللتزام بها إحترام الذات وعدم 

:تعريضها لألخطار التي تنعكس على المستخدم فقط ، مثل

عدم 
اإلضرار 
بالجسم 
وإعطائه 
قسطاً من 
الراحة 

عدم اإلطالع 
على عورات 
الغير أو 

خصوصياتهم 
حتى لو كانت 
متاحة ويسهل 
.الوصول إليها

عدم النظر 
إلى ماال 
و فائدة فيه أ
النظر إلى 
المحرمات

عدم إضاعة 
الوقت عند 
إستخدام 
الحاسب 
اآللي



لمستخدم أخالقيات استخدام الحاسب اآللي بين الشخص ا: ثانيا  

.وغيره

منوعالنهذارآخرين،وأناسالمستخدمبير ريكونالنوعهذار

رااألنظمةبعضبسننقننهأننستطيعاألخالقيات  
لن 

ر سنأنيمكنكمارالمستخدمير رتحم 
ُ
ير رالقوانبعضت

راألجهزةلحماية
ً
رولكن.أيضا رالمحورريبق  تطبيقلاألساس 

رالوازعهوراألنظمةهذه .الشخص 



من أمثلتها

ام• رالفكريةالملكيةاحث  للغثر

رسواءاآلخرينوأرساررالخصوصيةعىلالحفاظ• هارنشر
رأور رعنهارالبحثحن   

 
هاأورالمنتدياتف .غثر

رعدم•  
رعىلالتجن  ينهمدأورعرقهمأورللونهمسواءالغثر

رمستواهمأور أوربسمعتهمالمساسأوراالجتماع 
رمنهماالنتقام  

.عليهموالتجن 



:أخالقيات بين المستخدم والجهاز: ثالثا  

عدمرإساءةراستعمالراآللةر
 computer(الحاسوب)

Abuse رالعامر
ً
خصوصا

منهاركأجهزةرالمدارسر
والجامعاتروالمكتباتر

العامة

الحرصرعىلرسالمةرأجزاء
الجهازروبرامجهر

ومحتوياتهرسواءرمنر
أورتحميلربرامج تكسثر
تثقلرأورتسببرتلف

األجهزة

روض  
رالن  امربالقوانير   

عترااللث 
نرلتنظيمرعمليةراالستفادةرم

الحاسبركالحفاظرعىلراسمر
المستخدمروكلمةرالشروعدم
ر إعطائهارلآلخرينرمنرغثر
4ةالمرصحرلهمراستخدامراألجهزر



:يةالتالالنقاطفيالكمبيوترأخالقياتتلخيصويمكننا

رالحاسبتستخدمالر1. رإليذاءاآلل  .الغثر

رتتدخلالر2.  
 
.اآلخرينملفاتإلتدخلوالراآلخرين،عملف

رالحاسبتستخدمالر3. .للشقةاآلل 

مجهذهثمندفعدوناآلخرينبرمجياتتستخدمالر4. .ياتالثر

.منهمإذندوناآلخرينأجهزهعىلتدخلالر5.



:القواعد األخالقية الخمس 

."يعاملوكأنتحبماربمثلالناسعامل":الذهبيةالقاعدة1.

رالمبادئوه:المبادئ2.  
هذار"مناسفليغشنارمن"مثالعليها،تربينارالن 

رالمبادئمنمبدأر  
.سالموالالصالةعليهالكريمرسولنارإياهارعلمنارالن 

ينفعبمارقمتهل..رسقتأوربالغشقمتلورماذار:العامةالمنفعة3.

رآذيتكونقدربالعكس،المجتمع
ً
.تعرفهالرأحدا

5مجتمعبالسيحدثفماذارالشقةأورالغشفكرهتعميمتمإذار:التعميم4.

رماروهذار:المألعىلاالعالن5. يفالحديثعنهيعثر رحاكماراالثم"الشر
 
ف

روهذار،"عليهالناسيطلعانوكرهتصدرك  
كاناذارالشخصأنيعن 

ر
ً
رعملفهوربهقامالذيالفعلالمألرعىليعلنأنعىلقادرا  

 
اذارأمارأخالف

رعملبالطبعفهورإعالنهمناستىح رغثر  
 
.أخالف



(1)تكليف 

ل ما الجرائم اإللكترونية وسب

الحماية منها؟؟؟؟؟




