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 بحث عن اداب واخالقيات استخدام االنترنت جاهز للطباعة

يرغب العديد من الناس في البدء في كتابة بحث عن آداب وأخالقيات استخدام االنترنت، حيث يمكن الجصول  

على بحث عن آداب وأخالقيات التعامل مع اإلنترنت جاهز من اجل الطباعة بشكل مباشر عن طريق الرابط 

 :"من هنا"، حيث أن عناصر هذا البحث تتضمن ما يلي 

 مقدمة بحث عن آداب وأخالقيات استخدام االنترنت  •

 ما هي آداب وأخالقيات استخدام اإلنترنت  •

 أهمية آداب استخدام اإلنترنت  •

 أمثلة عن آداب استخدام االنترنت  •

 خاتمة بحث عن اداب واخالقيات استخدام االنترنت  •

 مقدمة بحث عن آداب وأخالقيات استخدام االنترنت 

ستخدام اإلنترنت من قبل الناس في الحياة بشكل يومي البد من وجود حدود وضوابط من أجل  مع ازدياد ا

استخدام اإلنترنت بطريقة ال تؤذي المستخدمين اآلخرين، وهذه الضواط يمكن أن تعتبر حجر أساس البد 

نترنت، بحيث لجميع المستخدمين االتزام به بهدف الحفاظ على الخصوصية واألمان أثناء استخدام وتصفح اإل

 .يجد المستخدم أكبر فائدة ممكنة من اإلنترنت خالل فترة استخدامه

 بحث عن آداب وأخالقيات استخدام االنترنت 

اإلنترنت عالم واسع جدًا لدرجة أنه يشمل حميع المجاالت في الحياة العملية، حيث أنه يغطي جميع مجاالت  

قدرة على اإلضرار بهم، حيث أصبح أيًضا سوقًا حًرا التواصل مع الناس وإفادتهم بشتى الطرق، وحتى ال

 .للعمل وتبادل البضائع بشكل إلكتروني عبر العالم، وهو ما أدّى لضرورة معرفة الضوابط المتعلقة باستخدامه

 ما هي آداب وأخالقيات استخدام اإلنترنت 

إلنترنت، ثم العمل على تم وضع بعض اآلداب واألخالقيات التي البد من معرفتها قبل البدء في تصفح ا

 :[1]تطبيقها خالل عملية تصفح اإلنترنت، حيث تتمثل هذه اآلداب واألخالقيات فيما يأتي 

حيث ان الخصوصية هي واحدة من أهم االمور التي يجب على جميع   :احترام خصوصية المعلومات •

رد بحيث ال يقوم بنشر ومشاركة خصوصيته  مستخدمي اإلنترنت مراعاتها، وذلك على صعيد الف

على شبكات اإلنترنت، وعلى صعيد األفراد اآلخرين من حيث عدم المساس بخصوصيتهم ومراقبة  

 .حساباتهم ونشاطاتهم على اإلنترنت 

يعتبر مصطلح الرقابة الذاتية من عوامل التصفية الرئيسية لتصفح الفرد   :الرقابة الذاتية لالستخدام •

مكن الممكن أن نجد على اإلنترنت كل صغيرة وكبيرة، فمن ناحية نجد العديد من المواقع لإلنترنت، ف

واألشياء التي تقدم فائدة قصوى للمستخدم، ومن ناحية أخرى يمكن أن نرى العديد من األمور الفاسدة 

د  والمحتوى الُمخل باألدب أو المسيء لشريحة من الناس، لذلك يجب على مستخدم اإلنترنت التعو

على ضبط نفسه أثناء التعامل مع مثل هذه األمور من أجل النجاح في تجنبها، حيث ال يوجد مفر من  

 .وصول مثل هذا المحتوى للمستخدم
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من بين االستخدامات الرئيسية التي يتميز بها اإلنترنت هي التواصل   :المحافظة على آداب الحديث •

ب واخالقيات استخدام االنترنت األساسية هي  مع المستخدمين اآلخرين حول العالم، فمن بين ادا

التزام األدب في الحديث وعدم استخدام االلفاظ النابية من أجل مخاطبة أي طرف آخر على شبكة  

 .اإلنترنت مهما كان

يتم نشر محتوى من كافة األشكال واأللوان عبر اإلنترنت، مما يجعل من  :الحفاظ على حقوق النشر •

وى األصلي على اإلنترنت، وقد استغل بعض المستخدمين هذا  الصعب معرفة صاحب المحت

في سرقة المحتوى من صاحبه األصلي، لذلك يجب على أي مستخدم أن يحافظ على حقوق    االمر

 .نشر أي محتوى على اإلنترنت وأخذ إذن صاحبه قبل التصرف فيه

ترنت إال ان العديد من بالرغم من وجود قوانين تحدد طريقة استخدام اإلن  :االلتزام بالقوانين •

المستخدمين حول العالم ال يفكرون في تطبيق أي منها، وذلك نظًرا لإلنتشار الواسع للموارد ذات  

المصدر غير الموثوق، مما يلحق الضرر بالعديد من المستخدمين اآلخرين، وفي بعض الدورل يتم  

 .معاقبة من يخترق قوانين استخدام اإلنترنت 

 اإلنترنتأهمية آداب استخدام 

تكمن أهمية االلتزام بآداب وأخالقيات استعمال اإلنترنت في كونها طريقة من اجل ضبط التعامل مع  

المستخدمين الخرين، حيث أن الدردشة مع مستخدم آخر على اإلنترنت، أو التعامل التجاري معه، او حتى 

في الحياة على أرض الواثع، لذلك   عرض الخدمات الخاصة بنا عليه ال يختلف أبدًا عن مقابلة هذا المتخدم

 .تعتبر حدود األدب خط ال يجب اجتيازه، سواًء كان هذا الخط على اإلنترنت أو على أرض الواقع

 أمثلة عن آداب استخدام االنترنت

هناك الكثير من األمثلة التي تصور االلتزام بآداب وأخالقيات استخدام اإلنترنت، ومن هذه األمثلة يمكن أن  

 :ا يلي ندرج م

عدم التلفّظ او استخدمام العبارات المسيئة أو األلفاظ النابية خالل الدردشة مع شخص عبر مواقع  •

 .التواصل االجتماعي

إدراج اسم الموسيقى والمؤلف الذي قام بتلحينها مع وصف الفيديو عند نشره على قناة المستخدم على   •

 .منصة اليوتيوب 

 .عدم حفظ الصور الخاصة بالمستخدمين اآلخرين إلى جهاز المستخدم •

 .عدم اتباع الطرق غير الشرعية في بيع أو شراء البضائع •

 .تجنب نشر ومشاهدة المحتوى الفاضح، أو مشاركة المشاهد المخلة باألدب  •

 عن اداب واخالقيات استخدام االنترنت  خاتمة بحث

أن يتم تطبيقها إال عن طريق اقتناع االشخاص بها، حيث أنه    ت ال يمكنإن اداب وأخالقيات استخدام االنترن

بالرغم من التطور والتقدم في تقنيات التحكم باإلنترنت، فال يمكن فرض هذه اآلداب على أحد، بل يجب على  

كل مستخدم أن يلتزم بها من قرارة نفسه، وأن يعمل على نشرها من خالل تجنب اإلساءة للمستخدمين  

 .رين زحسن التعامل معهماآلخ
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