
 

ىبن اداب واخالقياث استخذام الحاسمقذمت بحث ع  

تغى هللا انشدًٍ انشدُى، وانذًذ هلل سّب انؼانًٍُ ػهً يا أَؼى ته ػهُُا يٍ َؼًح انؼهى 

وانثذس انؼهًٍ، وأكشيُا تُرُجح انثذس انًطّىل نُضؼه تٍُ أَذَكى وَكىٌ يشجًؼا 

نً ذىضُخ اعرخذاياخ يىشىلًا نكم طانة وطانثح، فمذ لًُا يٍ خٗل ػًهُح انثذس إ

انذاعىب، ويٍ شى ذذذشُا ػٍ آداب اعرخذاو انذاعىب، تأضافح إنً أخٗلُاخ 

اعرخذاو انذاعىب نركىٌ جاهضج تٍُ أَذَكى نٗعرفادج يُها وطثاػرها تشكم وسلٍ 

 .دغة انذاجح

 بحث عن اداب واخالقياث استخذام الحاسىب

ٌّ انذاعىب أصثخ نغح انؼصش فٍ انؼًم  وانذساعح وانرغهُح وأصثخ انجهاص تاػرثاس أ

أنكرشوٍَ اْكصش اػرًاًدا يٍ لثم جًُغ اْفشاد صغاًسا وكثاًسا ورنك تانرضايٍ يغ 

انرطىساخ وانرذذَصاخ نهذىاعُة انصاترح وانًذًىنح، واَٖرشاس انكثُش نَٕرشَد، كاٌ 

عرفادج يُها ٖ تّذ نُا يٍ ذمذَى تذس يفّصم ػٍ آداب وأخٗلُاخ اعرخذاو انذاعىب نٗ

فٍ انرؼايم يغ اِخشٍَ عىاًء ضًٍ انؼًم أو انذساعح أو فٍ انرىاصم يغ اِخشٍَ 

 .ػثش أَرشَد

 استخذاماث الحاسىب

َؼرثش انذاعىب يٍ أكصش انىعائم واْجهضج أنكرشوَُح اعرخذاًيا فٍ يخرهف يجاٖخ 

نذانٍ وتؼذ اَرشاس ذاياخ انذاعىب فٍ ولرُا اخج انؼهًُح وانؼًهُح وغُشها، فاعرانذُا

اَٖرشَد فٍ جًُغ أَذاء انؼانى أصثذد واعؼح وكصُشج جًذا، عىاًء تمصذ انذساعح 

ػٍ تؼذ، أو ػًهُاخ انثذىز وانرماسَش انؼهًُح نهذساعح، تأضافح إنً اعرخذايه فٍ 

ذُظُى وإداسج انؼًم واٖعرغُاء ػٍ انًؼايٗخ وانجذاول انىسلُح انرٍ ذرطهة ولد 

ًٗ ػٍ إيكاَُح ذهفها، كًاوجهذ أكثش، ف ُح غهأصثخ اعرخذاو انذاعىب تهذف انر ض

تًشاهذج اْفٗو وانهّؼة وكزنك انرىاصم يغ اْصذلاء ػثش انًىالغ أنكرشوَُح 

 .انًخرهفح

 اداب استخذام الحاسىب

َرىجة ػهً يغرخذيٍ انذاعىب إنً اٖنرضاو تاِداب ويشاػاذها أشُاء اٖعرخذاو 

  :ورنك يٍ خٗل اذثاع اِداب انرانُح فٍ اعرخذاو انذاعىب ويُها

  اعرخذاو انذاعىب تانطشَمح انًرؼثح وػذو انؼثس تمطؼه وأجضائه، وخاصح

 .أجهضج انذاعىب فٍ اْياكٍ انؼايح كانًذاسط وانجايؼاخ



  اٖنرضاو تؼذو ذذًُم انثشايج وانرطثُماخ يٍ يصادس غُش يىشىلح نؼذو ذذًُم

ىجىدج ػهً انثشايج انصمُهح وانفُشوعاخ انرٍ ذغثة ذهف نهثشايج انً

 .انذاعىب

  ػذو يُخ اعى انًغرخذو وكهًح انغش نٓشخاص غُش انًصّشح نهى تاعرخذاو

 .انذاعىب ٌْ فٍ رنك ػذو أياَح ويخانفح نهمىاٍَُ

  انذشص ػهً ػذو اعرخذاو انفٗشاخ واْلشاص انًضغىطح فٍ دال ػذو

او انرأكذ يٍ عٗيرها وخهّىها يٍ انفُشوعاخ انرٍ لذ ذرغثة تأػطال فٍ َظ

 .انذاعىب

 اخالقياث استخذام الحاسىب

َجة يشاػاج انؼذَذ يٍ اْخٗلُاخ انؼايح أشُاء اعرخذاو انذاعىب، ويٍ ضًٍ ذهك 

  :اْخٗلُاخ كًا َهٍ

 ذؼرثش يٍ اهى أخٗلُاخ اعرخذاو انذاعىب، فٗ  :احترام خصىصيت اآلخرين

نذاق انضشس أو انرهف نهثشايج انًىجىدج َجة انمُاو تأٌ شكم يٍ أشكال إ

ػهً انذاعىب، أو ذغُُش اعى انًغرخذو وكهًح انًشوس انخاصح تهى، تأضافح 

 .إنً ػذو اعرخذاو دغاتاخ اِخشٍَ يٍ أجم أغشاض شخصُح

 وهى ػثاسج ػٍ اخرشاق غُش لاَىٍَ نجهاص انذاعىب ورنك يٍ  :القرصنت

إنذاق انضشس تهخٗل يغرىَاخ اْياٌ انخاصح تانذاعىب و . 

 أو يا َؼشف أًَضا تخصىصُح انًؼهىياخ وهٍ ػثاسج ػٍ  :حمايت البياناث

دًاَح انثُاَاخ انرٍ ذهذف إنً انذفاظ ػهً دمىق انخصىصُح انفشدَح 

 .وانغًاح تاعرخذاو انثُاَاخ ْغشاض أخشي

 هٍ اذثاع نطشَمح يا تهذف إخفاء اعى انًغرخذو وهىَره  :إخفاء الهىيت

انرطثُماخ انًخصصح نزنكتاعرخذاياخ  . 

 وهٍ ذهك انرٍ َرى ذُضَهها نخهك يشكٗخ وخهم فٍ َظاو  :البرامج الضارة

دج وتشايج انرجغظ، دُُس ًَكٍ اونذاعىب، يصم انفُشوعاخ وأدصُح طشا

نهفُشوعاخ دزف انًهفاخ انًخضَح ػهً انمشص انصهة، وذمىو تشايج 

بانرجغظ تجًغ انثُاَاخ انًىجىدج ػهً جهاص انذاعى . 

 خاتمت بحث عن اداب واخالقياث استخذام الحاسىب

َُؼرثش تذس ػٍ آداب وأخٗلُاخ اعرخذاو انذاعىب يٍ أهى انًىاضُغ واْتذاز 

اب واْخٗلُاخ انرٍ َجة اذثاػها نهذفاظ انؼهًُح، ورنك نًا َمذيه يٍ ذؼشَف نّد

ػهً أجهضج انذاعىب عهًُح وخانُح يٍ اْػطال، فمذ لًُا ػثش عطىس انثذس 

ترؼشَف انضائش انكشَى ػهً اعرخذاياخ انكًثُىذش، ويا هٍ آداب وأخٗلُاخ اعرخذاو 

 .انكًثُىذش، وانرٍ ذى اػرًادها تاٖعرُاد إنً انًشاجغ انؼهًُح انًىشىلح

 


