أخالقٔات التعله االلهذلّىٕ

اآلثار السلبية الناجتة عن انعدام األخالق املهنية للمعلن يف ظل التعلين اإللكرتوني:
 ضٔعتدل املعله التدزٓظ دلسد مَي٘ ّمصدز لسشقُ دٌّ
استطاب األدس مً عيد اهلل ضبشاىُ ّتعاىل .
 نتناٌ املعله للعله ّعدو احلسص عل ٙىكلُ لطالبُ ّإىل
األدٔال مً بعدِ بْضاٜل متعددٗ ( تألٔف الهتب  ،ىػس البشْخ
العلنٔ٘  ،اليػس عدل االىذلىت  ،املؤمتسات  ،املكاالت ) .......
ّقد قال زضْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّضله  ( :إذا مات ابً آدو
اىكطع عنلُ إال مً ثالث٘  :صدق٘ دازٓ٘ أّ عله ٓيتفع بُ أّ
ّلد صاحل ٓدعْ لُ) .
 عدو التصاو املعله بكْاىني ّأىظن٘ ّلْاٜح املدزض٘
اليت عنل بَا ّاملؤضط٘ الذلبْٓ٘ اليت ٓتبعُ .
 عدو احلسص عل ٙتطْٓس ىفطُ ّحتدٓح معلْماتُ
ّمَازات ّمْانب٘ مطتشدثات التعلٔه ّتكئات
التعلٔه مما ٓؤثس ضلباً عل ٙالطالب الرٖ ٓعلنَه
ّخمسداً للتعلٔه .
 عدو املْضْعٔ٘ يف تكْٓه الطالبّ ،عدو
املطاّاٗ يف التعامل معَه فكد ٓفطل طالب عل ٙآخس
قسب٘ مً مطؤّل معسّف .

 تكلٔل املعله لطبل ّقيْات التْاصل
بٔيُ ّبني مدزضتُ ّطالبُ ّأّلٔا ٛأمْزٍه مما
ٓكلل التفاعل بني عياصس امليظْم٘ التعلٔنٔ٘
 اقتصاز دّز املعله عل ٙالتدزٓظ
فكط ،دٌّ االٍتناو مبػانل أّ أىػط٘ مؤضطتُ الذلبْٓ٘ اليت ٓعنل بَا ّافتكازِ
ألظدٓات العنل اجلناعٕ ّزّح فسٓل العنل
 ضٔنجل املعله قدّٗ ضٔ ٘ٝأماو طالبُ يف ضلْنُ ّقٔنُ .

 عدو االٍتناو بغسع الكٔه الدٓئ٘ ّاالدتناعٔ٘ ّالْطئ٘ يف طالبُ أّ
تينٔ٘ االجتاٍات اإلجيابٔ٘ لدَٓه حنْ املدزض٘ ّطلب
العله
 اقتصاز تعامل املعله مع طالبُ عل ٙضاعات
احملاضسات فكط ،دٌّ تصّٓدٍه بطبل أخس ٚللتْاصل معُ
ضْا ٛاهلاتف أّ الدلٓد االلهذلّىٕ مما ٓيتر عيُ تكصرلِ يف تْدََٔه ّىصشَه
ّمتابعتَه ّتػذٔعَه باضتنساز.
 اٍنال املعله للفسّم الفدٓ٘ بني طالبُ ّ ،اٍنالُ
خلدلاتَه الطابك٘ ّمْٔهله ّاٍتناماٍه ّخصاٜص منٍْه
املدتلف٘.
 عدو زبط ما ٓتعلنُ الطالب بالْاقع أّ تْظٔفُ يف سٔاتَه الْٔمٔ٘ مما
ٓؤدٖ إىل عدو اىتكال آثس التعلهّ ،سصس التعله فكط داخل أضْاز املدزض٘.
 ضلبٔ٘ املعله يف التعامل ّالتْاصل ّالتفاعل مع دلتنعُ ّالكطآا اليت
تظَس عل ٙالطاس٘ ،فال ٓطَه يف سلَا ّال ٓسبٕ طالبُ عل ٙاملطاٍن٘ يف سل
مػانل اجملتنع .

أخالقيات الطالب يف ظل التعلين اإللكرتوني:
 تكْ ٚاهلل عص ّدل ّاستطاب األدس مً طلب العله.
 الصدم ّاألماى٘ يف أدا ٛالْادبات ّاملػازٓع ّالبشْخ .
 اليصاٍ٘ يف التيافظ مع الصمال ( ٛالتيافظ الػسٓف )
 اسذلاو ناف٘ العاملني يف املؤضط٘ التعلٔنٔ٘ ( مً املدٓس للنطتددمني)
 الدق٘ يف إتكاٌ املػازٓع ّالبشْخ  :قال زضْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّضله ( :إٌ
اهلل حيب إذا عنل أسدنه عنالً أٌ ٓتكيُ )
 التصاو مبادئ العنل اجلناعٕ ّعدو االتهال عل ٙاجملنْع٘
 التعاٌّ ّىػس العله ّاالضتفادٗ مً خدلات املتدصصني سْل العامل.
 اسذلاو الْقت ،ضْاّ ٛقت احملاضسات أّ مْعد تطلٔه الْادبات أّ ّقت أعطاٛ
ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ ( الصٓازٗ يف الطاعات املهتبٔ٘
فكط )
 احملافظ٘ عل ٙاملنتلهات العام٘
للنؤضط٘ التعلٔنٔ٘  ،مجل أدَصٗ احلاضب
اآللٕ ّالطبْزات االلهذلّىٔ٘  ..اخل
 التشلٕ بأخالم اإلضالو مً سطً
اخللل ّالهله الطٔب ّاللباق٘ ّالتْاضع ّالتطامح ّالتعاٌّ ّالتناع األعراز
 اسذلاو امللهٔ٘ الفهسٓ٘ ّ :عدو االقتباع مً مسدع ضْا ٛمطبْع أّ الهذلّىٕ دٌّ
اإلغازٗ إلُٔ يف قاٜن٘ املسادع ،أّ حتْٓل الهتاب ليطد٘ الهذلّىٔ٘ دٌّ اذٌ املؤلف.

 اسذلاو أىظن٘ املؤضط٘ التعلٔنٔ٘ ّلْاٜشَا ّااللتصاو بَا .
 احلفاظ عل ٙاهلدّ ٛأثيا ٛاحملاضسات ( التكلٔدٓ٘  ،االلهذلّىٔ٘ ) عدو تعند
إشعاز الصمال ٛأّ املعله أّ مكدو العسض.
 تكبل اليكد املْضْعٕ ّتطْٓس الرات باضتنساز.
 التطْز ّتبين األفهاز احلدٓج٘ ّعدو الطهٌْ.
 مساعاٗ تكالٔد ّعادات اجملتنع الصشٔش٘
 املػازن٘ يف تطْٓس املؤضط٘ التعلٔنٔ٘ عً طسٓل تكدٓه
اليكد البياّ ٛاملكذلسات للتطْٓس.

لْ نلفيت بعنل عح بػهل مجاعٕ مع  3مً شمٔالتو ـ ما ٍٕ ضْابط العنل
اجلناعٕ اليت ضتلتصمني بَا ؟

