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المحور الثالث

ياتيكيت التعليم االلكترون
اهم قواعد االتيكيت الواجب

مراعاتها 



:اإلتيــــكيــت 
الذياألخالقيالسلوكبأنهاإلتيكيتفنيعرف

المحافلوفِيالمجتمعات،فيفيهالتعامليتطلب

علىيركزسلوكوهوواالجتماعية،الرسمية،

الرسميةبالمتطلباتوااللتزامواللياقة،األدب،

ف.المهذبالمجتمعفيالسلوكتحكمالتي آدابأحدأنهبايضااإلتيكيتيُعرَّ

كلبشالتصرفأوالحميدة،الخصالكانتسواءاالجتماعية،السلوكيات

تعامالتيفتتحكمالتيالقواعدمنالعديداإلتيكيتويمتلكوالمجاملة،لبِق،

فضل،األنحوبالحياةاالرتقاءعلىيساعدمماالناس،معاإلنسانوسلوكيات

وكالسليختصرأنيجب.اآلخرينلدىلإلنسانإيجابيةصورةوتكوين

أنتحبكماالناسعامل)وهياالمهمةقاعدةعلىالناسبيناالجتماعي

تنان،واالمالشكر،بكلماتوالتلفظالتحية،وإلقاءفاالبتسامة،،(يعاملوك

وديلشخصالكاملاالهتماممنحأومقابل،أوطلببدونالمساعدةوتقديم

ىعلنصيةرسالةعلىالردأو،تجاهلهدوننقاشفيالدخولأوالحديث،

.ذلكوغيرالهاتف



آدابقائمةإلىتضافالسلوكياتهذهجميع

وجميعهااإلتيكيت،فنفيوالتعاملالسلوك

البيئةفيالناسبيناالجتماعيالترابطيعزز

فيأوالبيت،فيسواءفيها،يتعايشونالتي

فيوحتىالعام،النقلوسائلفيأوالعمل،

لوتقباآلخرينسماععلىاإلتيكيتفنيحثالحديثأسلوب.الشارع

همألنفقطبعدوانيةعليهمالردأوحديثهم،أثناءمقاطعتهموعدمآرائهم،

هم،آرائيقدرلآلخرين،يستمعاجتماعياً،المهذبفالشخصمخالفة،آراء

اشاتنقفيالدخولويتجنبوالنقاش،الردفيلسانهقبلعقلهيستخدم

بويتجنالنزاع،منجواً تخلققدإنهاطالمامنها،ترجىفائدةالعقيمة

لمكانافييناقشرئيسيحديثوجودأثناءالجانبيةاألحاديثفيالدخول

بحيث،لآلخرينالمحرجةالشخصيةاألسئلةطرحويتجنبفيه،يتواجدالذي

لإلخطاءارتكابهعندويعتذرمعه،الحديثإلكمالمرتاحينغيرتجعلهم

.منهقصددونمنأوقصدعنأكانتسواء



:االتيـــكيـــت فن 

جميعلدىالمهمةالمواضيعمناآلخرينمعالتعاملموضوعيُعد

معاهدبيونالغرافتتحفقداإلسالمية،والشعوبالغربيونومنهاالعالم،شعوب

الثقةكسبعلىتساعدالتيوالطُرقاالجتماعية،المهاراتبدراسةتختص

-هللاولرسعننُقلتكماالتعامل،آدابيبيناإلسالميالدينأنكمابالذات،

.وسلّمعليههللاصلى
Internet Etiquetteاتيكيت اإلنترنت 

مىويساإلنترنتإتيكيتاليوم؛موضوعناجوهروهو

منمجموعةأيضاهيو.اإلنترنتأخالقياتأوآداب

وسائلباستخدامتختصولكنهاالسلوك،وآدابالقواعد

هذاظهروقداإللكتروني،العالمفيالمختلفةاالتصال

الويب،ظهورقبلأي1983عامفيمرةألولالمصطلح

رقيعلىدورهافياإلنترنتإتيكيتاستخدامأهميةوتكمن

ية،اإللكترونالمجتمعاتفيالتواصلوطريقةالخطابلغة

علىويساعدهلصاحبهاحسنةصورةتعطيأيضاوهي

.اإليهمحتاجايكونعندماالفعالةالمساعدةعلىالحصول



:التعليم االلكتروني 
دامباستخاإلنترنت،شبكةعلىالمقدمالتعليمهو

تعلقيماكلإلىللوصولالحديثةاإللكترونيةالتقنيات

مأهومنالتعليمي،الصفحدودخارجالتعليميةبالمواد

عليمالتهيووصفهعنهللتعبيرالمستخدمةالمصطلحات

كدورة  يكونحيثالمحوسب،اإللكترونيوالتعليمبعد،عن

التفاعليهافالطالبيستطيعاإلنترنت،شبكةعبرتفاعلية  

.الوقتذاتفيمهامهموتلقيالمعلمينمع



:ايجابيات التعليم اإللكتروني :  اوال
طرقمحلحليستجعلهوالتياإللكترونيالتعليميقدمهاالتيالفوائدمنالكثيريوجد

:الفوائدهذهومن.التقليديةالتعليم

للقيامجديدة  صفوف  بناءأوخاصة  منشأة  لوجودحاجةالإنهحيثالتكاليف،تقليلعلىيعمل-1

شأنهنموهذاتعليميةلمنشأة  للذهابحاجةالأنّهإلىباإلضافةدراسية،وحلقات  دورات  بعمل

.التنقلتكاليفتقليل

ألعماراجميعمناألشخاصيستطيعحيثالمختلفة،العمريةوالفئاتاألفرادلجميعيتوفر-2

قيوددونلهممفيدةمهاراتوكسباإلنترنتشبكةعلىالمطروحةالدوراتمناالستفادة
.التقليديةالمدارس

ً بالمرونة،يتسم-3 فيالتعلّماألشخاصفيستطيعالوقت،بموضوعارتباطاتيوجدالأنهخصوصا

.لهمالمالئمالوقتحسبشاءواوقت  أي

خاللالوقتاعوضيالطالببينالتفاعالتفكرةتُلغىحيثالوقت،ضياعوتقليلالتعلّمزيادة-4
.تعطيالتأيةدونالفرديتعلمهماكميةفتزدادواألسئلةالدردشة

ً يوفّر-5 لتقييمضافةباإلذاته،التعليميالمحتوىالطالبلدىيكونحيثومنظماً،محايداً تعليما

،بشكل  االختبارات .الشبكةىعلالموجودنشاطاتهوسجلطالبكلإنجازاتتتبعفيوالدقةمحايد 

ً يعد-6 تضرقديالتالموادمنوغيرهاواألقالماألوراقالستخدامحاجةالألنهنظراً للبيئة،صديقا

.منهاالتخلصعندبالبيئة



 ّ :سلبيات التعليم اإللكتروني : ثانيــــا

للتعليمالكثيرةالفوائدمنالرغمعلى

:منها,السلبياتبعضلهأنإالاإللكتروني

الرغمعلىالتكنولوجيا،علىاعتماده-1

القدخاصاألشمنالكثيرأنّ إالللجميع،متاح  اإللكترونيالتعليمأنَّ من

.اإلنترنترعبللتعلمداعمةاتصال  شبكةأوالكمبيوترأجهزةلديهميتوفّر

ً ذاتياإللكترونيالتعليمألنالتحفيز،صعوبة-2 عضبيجدما،نوعا

فيإتمامهوعملهمتنظيمأوبنفسهم،أنفسهمتحفيزفيصعوبةً األشخاص

.محددوقت  

نعبدالً الكمبيوترأجهزةمعالطالبتعاملبسببالعزلة،يسبب-3

شعرهميُ مماالخبرات،وتبادلمعهموالتناقشاآلخرينالطاّلبمعالتواصل

.واالنعزالبالوحدة



:اتيكيت التعليم االلكتروني 
ترةالففيااللكترونيالتعليمالستخدامالواسعاالنتشارمع

استخداموسلوكياتآدابعلىالوقوفالبديهيمنصار,الراهنة

لتواصلاوتديمالتعليميةالعمليةتخدمبطريقةااللكترونيالتعليم

اعدقوانبالذكرالجديرومن.وطلبتهاالستاذبينواالنيقاللبق

آدابعنتماماتختلفالااللكترونيالتعليماستخداموآداب

االهدافنفستتشاركانهاحيث,التقليديالتعليموسلوكيات

.الصعببالشيءيكونلنتطبيقهافأنوبالتاليوالمبادئ



معتدلة،لطيفة،صوتكوتيرةتكنان-1

اعدادكفعند.حدَّةوالفيهاقسوةال

,صوتكيتضمنفيديوامقطعا

تطبيقايعلىالكترونيةغرفةفيطلبتكمشاركةاو

وتيرةمراعاةيجب,الصوتبصمةرسائلاستخداماو

.للطلبةجيداانطباعايتركبشكلالصوت

بصواعلىتكونقد):قلبل(..مخطئأنت)أخطألمنتقلال-2

فأظنأناأما

من اهم قواعد اآلداب الواجب 

:اتباعها 



يجد, مع صعوبات استخدام التطبيقات االلكترونية-3

اذا ان استخدام, التدريسي نفسه بمواجهة صعوبة اخرى

ؤال االنترنت يتيح ألكثر من طالب االجابة على نفس الس

في وبنفس التوقيت مما يزيد الضغوطات على التدريسي

ساح فمن االفضل اف. توجيه الطلبة ومناقشتهم عن كل اجابة

المجال لهم ليكلموا واألصغاء اليهم بصمت واهتمام، وبعد

نقطة ذلك تستطيع طرح الفكرة بشكل اوضح واالنتهاء من ال

.  التي تم طرحها بوقت يناسب الفترة المحددة للمحاضرة



ان ممارسة الثناء والشكر بكثير من األدب -4

ئدة واللياقة يجعل من العملية التعليمية متعة وفا

.ويسهل تحقيق االهداف التعليمية

عن شخص ثالث موجود ( هي)أو ( هو)ال تقل -5

.بتوجه باالسم الصريح لكل طال. بين المتحدثين



يواجههاالتيالمشاكلأكبرإن-6

االلكترونيةالمنصاتمستخدمو

اهميةهيتعليميةلغايات

تختلفالمتلقيعلىتأثيراتمنالمكتوبةالكلمة

فإنشيئاتقولفعندما.المسموعةالكلمةعن

موايقيأنيمكنهمأساسهاوعلىالحديثنبرةيسمعونالناس

أنيمكنهميرونكوعندما.تعنيهعمايستفسرواأوويفسروا

يراتلتعبرؤيتهممنبكلماتكتعنيلماالمؤشراتبعضيأخذوا

هفعلي.للنصبالنسبةمفقوداألمرهذا.جسمكوحركاتوجهك

ةالمعلومايصاليسهلوواضحةمباشرةكلماتاستخداممراعاة

.المرجوةالتعليميةالغايةتحقيقويضمن



عدم فمثال مراعاة تنظيم الوقت و, مراعاة التنظيم في كل التعامالت-7

ايضا مراعاة تنظيم الفصل . تجاوز الوقت المحدد لكل محاضرة

حث .الدراسي من حيث المادة التي يتم تداولها خالل الفصل الدراسي 

كلة الطلبة على تنظيم اجاباتهم خالل المحاضرة حتى ال نقع في مش

م ان استخدا, ومن الجدير بالذكر. زحم المعلومات مع ضعف التنظيم

د الطالب الصف االلكتروني بصورة عامة تجربة جديدة على طلبتنا فنج

ياق يترك تعليقا على العام في حين ان االجابة مثال تكون ضمن س

ولتالفي هكذا ارباك يتم اغالق النشر, الموضوع الذي يتم شرحه

عد انتهاء بالنسبة للطلبة واتاحة خيار التعليق فقط خالل المحاضرة وب

ستطيع المحاضرة ايضا اغالق التعليق والنشر بالنسبة للطلبة حتى ي

الطالب استرجاع المادة العلمية بشكل منظم بعيدا عن المشاكل 

.  التنظيمية للفصل الدراسي



O8- لكل موقع من مواقع التواصل االجتماعي

ين في ح. استخداماته الخاصة به والمتعارف عليها

ان التعليم االلكتروني يكون ضمن صفوف و

لبة اال اننا نجد البعض من الط, تطبيقات مخصصة

ل يجد صعوبة في التفريق بين مواقع التواص

وهنا . نياالجتماعي وبين تطبيقات التعليم االلكترو

د يكون الدور االكبر للتدريسي في ارساء قواع

حتى ال وآداب استخدام تطبيقات التعليم االلكتروني

.يكون هناك ارباك وخلط  ما بينها في االستخدام



لمتلقياليتمكنبعنايةواالختصاراتالرموزاختيار-9

حيثمنالنقطةنفسالىنعودوهنا.فهمهامن

لتواصلاومواقعااللكترونيالتعليممنصاتاستخدام

سبيلعلىكالسرومالكوكلانحينفي.االلكتروني

لكلتمشابهةتعبيريةرموزاييحتويالالمثال

اناال,االجتماعيالتواصلمواقعفيالمستخدمة

مثلاخرىتطبيقاتالستخداميلجااالساتيذبعض

هناوالطلبةعلىللتسهيلالواتساباوالماسنجر

تناسباختصاراتاورموزاستخداماهميةتكمن

.الهدفوتحققالتعليميةالغاية



الطلبةعلىالتأكيدعلىالحرص-10
ماماالنضعندالصريحةاسماؤهمباستخدام

ونيااللكتربالتعليمخاصتطبيقألي
منالقاباووهميةاسماءاستخداموعدم
اوبالمستقللمساءلةالطالبتعريضشأنها
منصةالىتشيراوشكموضعتضعه
غيرمنصةبانهاااللكترونيالتعليم
.رسمية




