
جامعة النجاح الوطنية

  وثيقة أخالقيات التعلم اإللك��و�ي

2020-2021



كفاية صّباح

إعداد

إشراف ومتابعة

د. سائدة عفونة

كريمة علي

محاسن سحويل 

مي جعيدي

ياسمين أبو مخ

محمد القاسم

أمل صوالحة



 كلمة تقديمية 

لم يعد توظيف التكنولوجيا في التعلم خيار ألي مؤسسة بل أصبح بعد جائحه 
إمكانياتها  عن  النظر  بغض  التعليمية  للمؤسسات  الوحيد  املالذ  هو  الكورونا 
ولم  التعليمية،  العملية  استمرار  ضمان  هو  وأصبح  لذلك،  استعدادها  أو 
والتي  واالشكاليات  التحديات  من  العديد  رافقه  وإنما  سهل   عمل  هذا  يكن 
وغير  األلكتروني  والتنمر  األمنية  اقات  االختر أو  االستخدام  سوء  أهمها  من 
ذلك، وكل هذا جاء إما بسبب حداثة التجربة، وعدم املعرفة أو غياب امتالك 
املهارات التقنية، أو سوء االستخدام أو ربما  نابع من غياب منظومة أخالقية 
الشدة. ساعة  في  األخالق  تنكشف  يقولون  فكما  األشخاص  لبعض  رادعة 

التي تم فيها اختراق للخصوصيات والتنمر  ومن مشاهدتنا للكثير من الحاالت 
على املدرسين أو نشر للصور وفعاليات املساقات في معظم املؤسسات التعليمية  
التعلم  في  الدكتوراة  لطلبة  التعليم  مهنة  أخالقيات  ملساق  كمدرسة  ارتأيت 
للتقييم  نهائية  بمهمة  طلبتي  أكلف  أن  الوطنية  النجاح  جامعه  في  والتعليم 
العمل  ثم  ومن   

ً
عامليا االلكتروني  للتعلم  األخالق  ملواثيق  تحليلية  بمراجعه 

بمنهجية علمية على إعداد هذا امليثاق. عمل الطلبة بجد واجتهاد وبمسؤولية 
العمل  تم  ثم  ومن  األولية،  بصورتها  الوثيقة  إلعداد  علمي  بحث  وبمنهج  عامة 
عليها بشكل نهائي من قبلي والطالبة كفاية الصباح إلخراجها بصورتها النهائية.

معنا  شاركوا  الذين  الفلسطينية  الجامعات  من  للخبراء  والتقدير  الشكر  كل 
عرض  بورشة  وشاركوا  معهم،  املقابالت  عقد  على  افقوا  وو الوثيقة  بتحكيم 
الوثيقة النهائية، كما الشكر موصول للدكتور يوسف الصباح لتدقيق الوثيقة. 



د. سائدة عفونة 

مدرسة مساق اخالقيات مهنة التعليم 

وعميدة كلية العلوم التربوية وإعداد املعلمين 

ومديرة مركز التعلم اإللكتروني 

الذين  التعليم  مهنة  أخالقيات  مساق  في  لطلبتي  أيضا  الشكر 
وكانوا  إلنتاجها،  املعرفة  استهالك  من  التحول  في  أنموذجا  كانوا 
مشخصين  فقط  وليس  معاصرة،  لقضية  الحلول  إيجاد  في  فاعلين 
الحياتي. بالسياق  املرتبط  للتعلم  عملي  نموذج  كانوا   لها.  ومنتقدين 

وانهي بالقول 

إنما األمم األخالق ما بقيت...فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا



املقدمة

التقدم  لتحقيق  عنصر  أهم  واملعلم  للتنمية،  األساسية  الركيزة  التعليم  يعتبر 
الذي  فاملعلم  وأخالقية،  وعاطفية  عقائدية  بقيم  جيل  وإعداد  االجتماعي 
والعسكريين  السياسيين  تأثير  من  أكثر  مجتمعه  في  يؤثر  طيبٍة  بأخالٍق  يتحلى 
فيه، فهو قادر على رفع الهمم، وتسخير الطاقات، وصقل القدرات، واالستثمار 
الدور  هو  املعلم  أدوار  أهم  أن   Capli)2015( ويوضح  البشري.  املال  برأس 
فيه  يبني  والذي  واملجتمع،  التعليمية  املؤسسة  بين  فيه  يربط  الذي  األخالقي، 
 
ً
وجادا  

ً
مميزا دوره  يعد  السبب  ولهذا  املتعلم،  الطالب  قبل  اإلنسان  الطالب 

مع  تتناسب  الخصائص  من  مجموعة  لديه  تتوفر  أن  ويجب  مجتمعه.  في 
التعليم  مهنة  قدسية  على  وتحافظ  سلوكه  تنظم  والتي  إليه،  املسندة  األدوار 
 .)Deshach,2014( للمجتمع  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  الفاعل  ودورها 

املستحدثات  توظيف  خالل  من  تعليمها  لتطوير  األمم  جميع  تسعى  هنا  ومن 
التعليمية،  العملية  محور  املتعلم  جعل  إلى  تهدف  التي  التكنولوجية، 
التكنولوجيا  أحدثتها  التي  التطورات  أهم  أحد  يمثل  اإللكتروني  والتعلم 
تطور  أسلوب  هو  اإللكتروني  فالتعلم   .)2018 )السعيد،  التعليم  عالم  في 
مكان،  وأي  وقت  أي  في  التعلم  ويسهل  يعزز  والذي  بعد،  عن  التعلم  عن 
توصيل  في  اإلنترنت  فيه  ويستخدم  التفاعلية،  الشبكات  تقنيات  باستخدام 
.)Melicherikova & Busikova , 2013( التعليمي  املحتوى  من   80-100%

في  تتمثل  سلوك  مدونة  بأنها  اإللكتروني  التعلم  أخالقيات  وتعرف   
جنسيته  أو  جنسه  عن  النظر  بغض  التعليم  على  شخص  أي  حصول 
العقلية، أو  الجسدية  اإلعاقات  أو  األيدولوجية  االختالفات  أو 



التقنيات  توظيف  في  املتعلمين  مهارات  تطوير  اإللكتروني  التعلم  ويتطلب 
التقنيات،  هذه  استخدام  في  وسلبية  إيجابية  سلوكيات  يبرز  مما  الحديثة، 
التي  القانونية  والضوابط  األخالقية  القواعد  على  مستخدموها  تمرد  إذا 
أن  مختلفة  دراسات  وأثبتت   .)2016 )السيد،  اإلنسانية  الحیاة  شؤون  تنظم 
التعلم  من  أكثر  أخالقي  غير  بشكل  للتصرف   

ً
فرصا وفر  قد  اإللكتروني  م 

ّ
التعل

الطرق  إحدى   
َ

أن به  َسلم 
ُ
امل ومن   .)Muhammad & et al., 2016( التقليدي 

تصبح  أن  اإللكتروني،  م 
َ
التعل في  الشخ�صي  السلوك  سوء  ملعالجة  الفّعالة 

 .)Eftekhari, 2012( التكنولوجيا  على  القائم  التعليم  من   
ً
جزءا األخالق 

للسيطرة  مطلوبة  التعليم  مهنة  أخالقيات  مدونة  أن    Capli ويعتقد)2015( 
األخالق  مدونة  توفر  فإن  لذلك  االنحراف،  من  وحفظها  التعليم  عمليات  على 
يتم  ما  أهم  من  التعليم  مهنة  أخالقيات  وثيقة  وتعد  معلم،  لكل  ضرورة  تمثل 
إعداده من قبل املتخصصين في هذا املجال، وتمتاز كل دولة بوثيقة أخالقيات 
أهمل  من  األخالقية  الوثائق  ومن  وطلبتها،  معلميها  واحتياجات  تتناسب 
لتصاعد  نتيجة  بها،  وثيقته  أغنى  من  ومنها  التعليم  في  التكنولوجيا  موضوع 
التعامل  أخطار  وتزايد  العاملية،  األزمات  ظل  في  اإللكتروني  بالتعلم  االهتمام 
مع التكنولوجيا، وتصاعد مخاوف اآلباء واألمهات على أبنائهم، ولذا تأتي هذه 
 للمعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتبين 

ً
 إرشاديا

ً
الوثيقة لتمثل دليال

م اإللكتروني.  
َ
التعل التي تقع على عاتقهم تجاه أخالقيات  لهم أهم املسؤوليات 

باالحترام  اإللكتروني  التعلم  في  األخالقي  السلوك  مدونة  أسس  وتتمثل   
تعليمي  جو  خلق  إلى  يؤدي  مما  النية،  وحسن  والتسامح  والعدالة  املتبادل 
أطراف  من  طرف  كل  يعرف  بحيث  األمثل؛  والتعلم  التدريس  إلى  يف�صي 
  ).Ng & Chuah, 2017( التعليمية دوره والتزاماته وحقوقه وواجباته العملية 



م اإللكتروني
ّ
أهمية وثيقة أخالقيات التعل

م اإللكتروني
ّ
وثيقة أخالقيات التعل

: الرسالة
ً
ثانيا

تهدف هذه الوثيقة إلى التعريف بالقواعد السلوكية واألخالقية في مجال التعلم 
اإللكتروني، من خالل تعزيز استخدامه بطريقة سليمة تضمن السالمة واألمان 
السرية  بأهمية  توعيتهم  وكذلك  التعليمية،  بالعملية  املعنين  الشركاء  لجميع 
والحفاظ على الخصوصية، وامللكية الفكرية. فدور املعلم ال يقتصر على نقل 
املعرفة، وإدارة العملية التعليمية بما يكفل تحقيق أهدافها املرجوة، بل يتعدى 
 لطلبته في إرساء القواعد األخالقية في التعامل مع جميع أطراف 

ً
ذلك ليكون قدوة

العملية التعليمية، ومع املوارد واملصادر اإللكترونية، كما ُيناط به توعية طلبته 
باملخاطر اإللكترونية التي قد تبرز في العالم االفترا�صي وفي بيئة التعلم اإللكتروني.

املستخدمين  وممارسات  اإللكتروني  م 
ّ
والتعل التعليم  بأخالقيات  االرتقاء 

 
ً
وفقا االفتراضية  التعليمية  العملية  ضبط  إلى  باإلضافة  العالقة،  وذوي 
اإللكتروني. م 

ّ
التعل خدمة  تقديم  في  التميز  إلى   

ً
وصوال وشاملة،  محددة  ملعايير 

املختلفة،  بمجاالتها  اإللكتروني  م 
ّ
التعل ألخالقيات  مرجعية  وثيقة  إعداد 

 
ً
وصوال اختصاصاتها  بكل  التعليمية  العملية  مراحل  جميع  تتضمن 

املستخدمين،  أداء  مستوى  يرفع  متميز،  رقمي  تعليمي  محتوى  إلى 
االمتثال  تقييم  في  إليها  د  االستنا  يمكن  وواضحة  محددة  معايير  ضمن 
واستخدامها. اإللكتروني  م 

ّ
التعل أنظمة  تطوير  عند  األخالقيات  إلى 

: الرؤية
ً
أوال



: القيم املهنية
ً
ثالثا

: تعريف املصطلحات
ً
رابعا

الصدق، والعدالة، والشفافية، واملسؤولية، واملساءلة، واحترام النظام والخصوصية.

املهنية  األخالقيات  وثيقة 

أخالقيات املهنة

م اإللكتروني
ّ
التعل

الخصوصية 

وحماية  املمارسين  توجيه  بهدف  مهنية،  هيئة  بصياغتها  تقوم  مكتوبة  وثيقة 
العمالء والحفاظ على سمعة املهنة، وتشتمل مدونات قواعد السلوك واملعايير 
األخالقية املتعلقة باملؤسسة، ويتم إنشاؤها بشكل عام على أساس التعاون بين 
.)Shapira-Lishchinsky,2020( املتخصصين  والعلماء  واملطورين  املمارسين 

الالزمة  املهنية  والقواعد  واملبادئ  املثل  من  مجموعة 
)Thoker, 2017( املهنة   ممارسة  في  والكفاءة  التميز  لتحقيق 

م 
ّ
التعل محتوى  إنتاج  على  ويركز  م، 

َ
للتعل اإللكتروني  الدعم 

باستخدام  م 
ّ
التعل نشاطات  وتنفيذ  إلكترونية،  وسائل  باستخدام 

اإلنترنت،  وشبكة  الرقمية،  واألجهزة  اإللكترونية  األدوات 
.)Sitzmann, 2015( التقنية  واملنصات  املتعددة،  والوسائط 

ومساحتهم  للمستخدمين  الشخصية  املعلومات  بضبط  ُيعنى  مفهوم 
أجل  من  إليها،  به  املصرح  غير  الوصول  إتاحة  وعدم  الخاصة، 
.)Birnhack, 2010( بأصحابها  الضرر  وإلحاق  انتهاكها  وعدم  حمايتها 



أمن الشبكة العنكبوتية

التنمر الرقمي

حقوق امللكية الفكرية  

املساواة الرقمية 

املحتوى الرقمي 

والبيانات  والبرامج  الشبكات  لحماية  املصممة  التدابير  من  مجموعة 
قبل  من  املختلفة  اإللكترونية  والهجمات  الضرر  من  اإللكترونية 
املعلومات  أمن  مقاييس  على   

ً
حفاظا لهم،  املصرح  غير  األشخاص 

.)Yatman et al,2015( افر  والتو والسالمة  السرية  وتشمل 

متكرر  بشكل  باآلخرين  األذى  إللحاق  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام 
آخر  إلكتروني  جهاز  أي  أو  الحاسوب  وأجهزة  املحمولة  الهواتف  كاستخدام 

.)Englander et al, 2017(

 حصرية في 
ً
حقوق تعطى لألفراد مقابل مبتكراتهم الفكرية، حيث يعطى الفرد حقوقا

استخدام إبداعاته ملدة زمنية محددة، ويعطى الحق في أن ينسب هذا العمل لنفسه 
.)Renner, 2015( 

ً
 أو فكريا

ً
أو من يمثله، وتحديد املستفيدين من هذا العمل ماديا

التكنولوجيا  على  الحصول  على  واملجتمعات  األفراد  جميع  قدرة 
والديمقراطية،  املجتمع،  في  الكاملة  للمشاركة  الالزمة  الرقمية 
مدى  والتعلم  والعمالة،  والثقافية،  املدنية  واملشاركة  واالقتصاد، 
.)Willems et al, 2019( األساسية  الخدمات  على  والحصول  الحياة، 

يشمل  وهو  فيديو،  أو  صورة  أو   ،
ً
نصا كان  سواًء  رقمي  محتوى  أي 

على  واإلداري  واألدبي  والترفيهي  واالقتصادي  العلمي  املحتوى 
البرمجيات  يشمل  كما  اإللكترونية،  والخدمات  الويب،  اقع  مو
.)ESCWA,2012( املفتوحة  التعليمية  واملواد  البيانات  وقواعد 



م اإللكتروني
ّ
: املجاالت واملمارسات األخالقية عبر التعل

ً
خامسا

املجال األول: مسؤولية املعلم وعضو هيئة التدريس

املسؤولية تجاه الزمالء  .2  

املسؤولية تجاه الطلبة  .1  

يتعاون املعلم ويتشارك مع زمالئه في إعداد املحتوى التعليمي 	 
اإللكتروني.

الثقة بالزمالء واالحترام املتبادل واالنفتاح لوجهات النظر والتعامل 	 
االلكتروني.

النزاهة املهنية وعدم انتهاك الحرية الفكرية والشخصية للزمالء.	 
تقديم الدعم املنهي، واملعنوي، والتقني لزمالء املهنة، وتشجيع الجدد 	 

منهم والعمل معهم.  

تصميم محتوى تعليمي يتالءم مع املنهاج وإمكانات البيئة الرقمية 	 
املتوفرة، وتجنب املحتوى غير الالئق بثقافتهم ومعتقداتهم.

التواصل الفعال مع الطلبة من خالل الساعات املكتبية اإللكترونية.	 
تقديم التغذية الراجعة للطلبة حول الواجبات وحلقات النقاش في 	 

املنتديات.
 	.

ً
 ونفسيا

ً
التعامل مع الطلبة بعدالة وتوفير مناخ تعليمي مالئم صحيا

تقديم الدعم الالزم للطلبة وفق احتياجاتهم املختلفة وتشجيعهم على 	 
م الذاتي.

ّ
التعل



املسؤولية تجاه املؤسسة  .3  

املسؤولية تجاه املجتمع  .4  

االطالع على أنظمة املؤسسة وسياساتها في السلوك األخالقي، 	 
واالمتثال لها.

احترام حقوق النشر والحقوق الفكرية للمؤسسة التي يعمل بها 	 
وااللتزام بها.

الحفاظ على سرية بيانات املؤسسة، ومعلوماتها اإللكترونية وعدم 	 
افقتها. نشر أي منها دون مو

احترام املعتقدات الدينية والفكرية والسياسية والثقافية 	 
واالجتماعية لجميع أفراد املجتمع ومؤسساته في النقاشات 

والتعليقات واملحتوى االلكتروني.
الشفافية في التعامل مع مؤسسات املجتمع املحلي التي تقدم الدعم 	 

م اإللكتروني.
ّ
للتعل

فتح قنوات اتصال مع املجتمع املحلي مبنية على الثقة املتبادلة 	 
م اإللكتروني.

ّ
لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تطوير التعل



املجال الثاني: األمن والخصوصية

على أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حماية البيانات الشخصية وعدم 	 
استخدامها لغير األغراض املخصصة لها أو نشرها أو مشاركاتها دون 

افقتهم املسبقة. مو
على املؤسسة التعليمية توعية أعضاء الهيئة التدريسية  والطلبة بأي 	 

مخاطر أو ممارسات خاطئة ناتجة عن انتهاك األمن والخصوصية.
التأكد من خلو منصات التعلم اإللكتروني من أي محتوى مخل بالجانب 	 

األخالقي أو الديني أو الثقافي أو القانوني.
تجنب إتاحة بيانات اتصال الطلبة أو الزمالء لبعضهم البعض الناتجة عن 	 

املجموعات الخاصة على شبكات التواصل االجتماعي. 
نشر سياسة األمن والخصوصية للمؤسسات التعليمية وتطبيقها لضبط 	 

التعامل مع أنظمتها اإللكترونية.
التوعية باملخاطر األمنية لشبكات اإلنترنت، وكيفية تجنبها وإجراءات األمان 	 

املتبعة، كالتحرش، واالبتزاز، واالحتيال، واالنتحال.
توفير األدوات واإلجراءات الوقائية لحماية املستخدمين من املخاطر 	 

والتهديدات األمنية التي قد يتعرضون لها في البيئة االفتراضية.
االعالن عن الجهات املسؤولة عن متابعة أي انتهاكات أو تهديدات أمنية 	 

يتعرض لها املعلم أو الطالب.
توفير اإلنترنت اآلمن واملحمي ببرمجيات الحماية والرقابة ملستخدمي التعلم 	 

اإللكتروني من املعلمين والطلبة بالتعاون مع مزودي خدمات اإلنترنت.
التأكد من مصدر البيانات أو امللفات أو الروابط املتبادلة بين املعلمين 	 

والطلبة قبل تشغيلها.
عدم نشر روابط الصفوف االلكترونية على الصفحات العامة واإلعالنات 	 

لتجنب دخول املتطفلين، وحمايتها بكلمات املرور مع تغييرها بشكل دوري.



املجال الثالث: حقوق امللكية الفكرية

املجال الرابع: التنمر الرقمي على منصات التعلم اإللكتروني

توعية األفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يخص امللكية الفكرية والنشر 	 
والترخيص.

نشر سياسة واضحة حول ملكية املحتوى الرقمي واللقاءات االفتراضية 	 
املسجلة التي ينتجها املعلمون والطلبة.

افق مع سياسات 	  احترام حق الزمالء والطلبة في نشر نتاجهم الفكري بما يتو
النشر اإللكتروني املعتمدة في املؤسسة التعليمية.

 تحري األمانة العلمية في التوثيق واالستخدام والنقل.	 
نشر سياسة استخدام املنصات اإللكترونية وترخيصها والحفاظ على 	 

حقوق املؤلفين واملعدين.

التوعية بمفهوم التنمر اإللكتروني وخطورته وأساليب التعامل معه 	 
ومعالجته.

تجنب االبتزاز اللفظي واملعنوي والتعليقات املسيئة أو املحرجة في املنتديات 	 
اإللكترونية.

تجنب التشهير والخالفات الشخصية في الحوار ونشر التعليقات املسيئة.	 
التعبير عن الرأي دون املساس باآلخرين، وتقبل الرأي اآلخر واحترام وجهات 	 

النظر املختلفة.
وضع سياسة إلقصاء املستخدمين املسيئين من املنتديات اإللكترونية 	 

والصفوف االفتراضية.
عدم نشر أي معلومات، أو صور، أو فيديوهات غير الئقة، أو محرجة للزمالء 	 

أو الطلبة.



املجال الخامس: حق الوصول إلى املعلومات املوثوقة

م اإللكتروني في املؤسسات 	 
ّ
التمكين الرقمي ملستخدمي أنظمة التعل

التعليمية. 
التحقق من صحة املعلومات والقرارات التي تصدرها املؤسسات التعليمية 	 

م اإللكتروني ومن مصادرها قبل نشرها لتجنب اإلشاعات.
ّ
بشأن التعل

توفير منصات مفتوحة وقوية قادرة على استضافة املوارد التعليمية 	 
افرها. لضمان استمرارية تو

إتاحة املحتوى التعليمي للمعلمين والطلبة بمرونة عالية، وضمان وصولهم 	 
إليها في أي زمان أو مكان.

إتاحة بدائل متعددة من املصادر التعليمية الرقمية بأساليب مختلفة 	 
ومتنوعة.

تجنب خطابات العنصرية أو الكراهية، أو االتهامات الباطلة والتشهير، أو 	 
اإلذالل والسخرية واالبتزاز، أو التحالف ضد اآلخرين.

أن تكون لغة الخطاب الشفهية واملكتوبة في البيئة االفتراضية املتزامنة وغير 	 
.
ً
 واجتماعيا

ً
املتزامنة الئقة ومقبولة أخالقيا



املجال السادس: املساواة الرقمية بين مستخدمي منصات 
التعلم اإللكتروني

املجال السابع: الشراكة والتعاون في إدارة التعلم اإللكتروني

ضمان املساواة في وصول الطلبة واملعلمين إلى اإلنترنت واملنصات الرقمية 	 
واملحتوى التعليمي.

ضمان امتالك املعلمين للمهارات التقنية والتربوية الالزمة بشكل متكافئ .	 
تعزيز االستخدام الفعال واملبتكر للتكنولوجيا.	 
املساهمة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها شبكات اإلنترنت.	 
افر 	  مراعاة الطلبة من ذوي الدخل املحدود واألماكن املهمشة والتي ال تتو

فيها خدمة إنترنت.
مراعاة املساواة في تصميم املحتوى التعليمي اإللكتروني ليناسب جميع 	 

مستويات الطلبة والفروق الفردية بينهم،
مراعاة احتياجات ذوي اإلعاقة الجسدية والنفسية عند إعداد املحتوى 	 

الرقمي ليتناسب معهم.
تزويد الطلبة بمعايير تقييم األداء لألنشطة اإللكترونية لضمان عدالة 	 

التقييم وتزويدهم بالتغذية الراجعة.

االلتزام األخالقي من قبل الشركاء في العملية التعليمية بإتاحة بيئة إلكترونية 	 
مشتركة.

الشراكة والتعاون في تطوير املحتوى التعليمي اإللكتروني وتقديم مقترحات 	 
التطوير. 

إسهام املؤسسة التعليمية في تقليص الفجوة الرقمية من خالل توفير 	 
مختبرات حاسوب مجانية مزودة بخدمة اإلنترنت، مفتوحة لجميع املعلمين 

والطلبة بالتعاون مع املحليات، وخاصة في املناطق والتجمعات النائية 
واملهمشة. 



املجال الثامن: املساءلة واملحاسبة

توخي الشفافية، واملوضوعية، واملوثوقية، واملسؤولية في الفضاء 	 
اإللكتروني من املعلمين والطلبة على حد سواء.

يخضع املعلم واملتعلم في البيئة اإللكترونية للمساءلة األكاديمية واالدارية 	 
والقضائية  عند انتهاكهم لقواعد أخالقيات التعلم اإللكتروني بشأن 

الخصوصية، وامللكية الفكرية، والتنمر وغيرها.
يحق للجنة الضبط األكاديمي اتخاذ اإلجراءات اإلدارية املناسبة اتجاه 	 

اقع ذات  منتهكي قواعد السلوك األخالقية عبر املنصات التعليمية واملو
الصلة.

يحق ملن اخترق قواعد السلوك األخالقية الطعن في اإلجراءات اإلدارية 	 
التي اتخذتها لجنة الضبط األكاديمي للدفاع عن نفسه بالحجج والبراهين 

القاطعة.



منهجية إعداد هذه الوثيقة

من  التعليم  مهنة  اخالقيات  مساق  طلبة  من  مجموعة  من  الوثيقة  إعداد  تم 

كمدرسة  عفونة  سائدة  الدكتورة  بإشراف  والتعليم  التعلم  دكتوراة  برنامج 

للمساق وضمن مهمة من مهمات املساقمن خالل منهجية علمية منظمة وهي 

للوثيقة  العامة  املحاور  الستخالص  النظري  األدب  ودراسة  تحليل  إلى  الرجوع 

فقد تم مراجعه عدة دراسات واستخالص املحاور ووضعها في سياق فلسطيني، 

الجامعات  في  اإللكتروني  التعلم  خبراء  مع  الشخصية  املقابالت  إجراء  ثم  ومن 

ثم  واملعايير،ومن  املجاالت  أهم  تضمنت  أولية  وثيقة  وإعداد  الفلسطينية، 

اإللكتروني،  م 
ّ
التعل في  آخرين  وخبراء  مختصين  قبل  من  الوثيقة  تحكيم  تم 

الجامعات  في  والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  آلراء  استطالع  عقد  تم  كما 

النهاية،  وفي  توجههم،  التي  واملشاكل  الوثيقة  لهذه  حاجتهم  مدى  ملعرفة 

الراجعة  التغذية  على  والحصول  الوثيقة  مسودة  لعرض  عمل  ورشة  عقدت 

التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  ومهتمين  ومختصين  خبراء  من  املشاركين  من 

الحالية. النهائية  بصورتها  إلخراجها  العالي  التعليم  مؤسسات  من  والطلبة 



الخاتمة

 للهيئات التدريسية في التعليم العالي ملمارساتهم 
ً
 مرجعيا

ً
تمثل هذه الوثيقة إطارا

في التعلم اإللكتروني الذي أصبح حلقة الوصل الوحيدة التي تربطهم بطلبتهم، 
 للمعلم في تأدية واجباته 

ً
وخاصة في فترة جائحة كوفيد19-، وأصبح يشكل منجدا

أصبح  الذي  الوقت  وفي  مهم. 
ّ
تعل الستمرار  فرصة  للطلبة  ويمثل  الطلبة،  تجاه 

م اإللكتروني،  ، أصبحت 
ّ
الطلبة واملعلمون يقضون معظم أوقاتهم في بيئة التعل

افر فيها معايير السالمة  م إلكتروني آمنة ومحفزة، تتو
ّ
الحاجة ملحة لتوفير بيئة تعل

األخالقية، وتضبطها معايير وثيقة أخالقيات مهنة التعلم اإللكتروني، وتضمن 
والتجارب  الخبرات  من  لالستفادة  وكان  والفاعلية.  األمان  واملعلمين  للطلبة 
الدولية في إعداد هذه الوثيقة دور أساس في وضوح رؤيتها للتحديات واملخاطر 
املخاطر. وتجنب  بمعالجتها  الكفيلة  والطرق  اإللكتروني،  م 

ّ
التعل تواجه  التي 

إن تعميم هذه الوثيقة سيسهم في تخفيف الضغط والتوتر الناتج عن استخدام 
التكنولوجيا لدى املستخدم، ويرفع من مستوى الكفاءة األخالقية والتربوية في 
البيئة الرقمية، مما يساعد في ضبط العملية التعليمية، وخلق املوازنة بين الثقة 
والجودة في إدارة عملية التعلم اإللكتروني وتقويمها، كما أنها تعتبر مرجعية لتفسير 
سلوكيات شركاء العملية التعليمية، مما يشعرهم بالتعاون واالنتماء واملسؤولية 
اقف  تجاه تطبيق بنودها. وتتسم الوثيقة باملرونة والقابلية للتعديل وفق تطور املو
م اإللكتروني 

ّ
التعليمية اإللكترونية، مما سيسهم في تطبيق بنود أخالقيات التعل

الطلبة  لتصرفات  تفسيرات  سيوفر  الوثيقة  تعميم  أن  كما  املستجدات،  وفق 
وأعضاء الهيئة التدريسية في البيئة االفتراضية وفق القيم األخالقية الخاصة 
، وقانونًيا، وأكاديمًيا، ودينًيا، وتربوًيا”.

ً
بالتعلم اإللكتروني املتفق عليها اجتماعيا

نتمنى لكم تجربة تعليمية آمنه



شكر وتقدير
اإللكتروني  التعلم  لخبراء  والتقدير  بالشكر  العمل،  فريق  نحن  نتقدم، 

أخالقيات  لوثيقة  املقترح  التصور  وإنجاز  التحكيم  في  أسهموا  الذين 

وهم: النهائية،  بصورتها  وإخراجها  املراحل،  مختلف  في  اإللكتروني  التعلم 

د. محسن عدس 

جامعة القدس

د. يوسف صباح

جامعة القدس املفتوحة )مدقق ومحكم(

د. خضر الرجبي

 جامعة القدس املفتوحة

د. غسان شاهين

 جامعة بوليتكنك الخليل.
أ. حازم جزر 

هيئة تطوير مهنة التعليم

د. رشيد الجيو�صي

جامعة القدس

أ.د. دانييل برغس

 جامعة النجاح الوطنية

أ.د خالد خنفر

جامعة فلسطين التقنية

أ. أكرم فراونة

وزارة التعليم العالي

د. نهى عطير

 جامعة فلسطين التقنية

د. مراد عوض هللا

جامعة فلسطين التقنية

د. جميل طميزي

 جامعة القدس األهلية
أ. رياض إبراهيم

مديرية تربية ضواحي القدس

أ. زهير خليف

جامعة النجاح الوطنية



شكر خاص لزمالئنا في مساق أخالقيات التعليم والتعلم 
في برنامج دكتوراه التعليم والتعلم للفصل الدرا�صي 

الصيفي2020-2019 وهم:

سحر الشوبكي  أحمد شتية  آية عمرو  ميساء أبو زنط  

شيرين حشاشكة  صدام الكوبري  منجي غانم   عادل سرطاوي 

صفية الترتير  دعاء غوشة  سميرة عليان  رهام سلحب 

مي عبد هللا  ايمان النجار  نائلة مطر  عائشة عبد ربه 
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