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چکیده:
بذٍى تردیذ در عصر حاضر بْرُ گیری از اهکاًات ٍ تَلیذات برتر فکری ٍ فٌاٍری رٍز آهذ ًظیر رایاًهِ ٍ
شبکِ ایٌترًت برای ّوِ اًساى ّای فْین ٍ تَاًوٌذ اهری است الزم ٍ ضرٍری .بِ یمیي ّر ٍسیلِ ٍ دستگاُ
جذیذی کِ ظرافت ،لذرت ،سرعت سَْلت ٍ اثر بخشی بیش تری داشتِ باشذ در صَرت کن تَجْی ههی
تَاًذ بِ ّواى صَرت ٍ هیساى ًیسآسیب رساى باشذّ.ریك از ٍسایل ارتباط جوعی ضوي ایٌکهِ بهِ لظها
تسْیل اهَرآثار هثبتی درجاهع ِ داشتِ ٍدارًذ بِ لظا سَءاستفادُ ای کِ ازآًْا هی شَد .هوکي است آسیب
ّایی را برای جاهعِ بِ دًبال داشتِ باشٌذّ .رچِ ٍسایل ارتباط جوعی بیشتر لابل کٌترل باشٌذ آسیب ّهای
ًاشی ازآًْا کوتراست ٍّرچِ لابلیت کٌترل ایي ٍسایل کوترباشذ بیشتر هَرد سَء اسهتفادُ لرارههی گیرًهذ
ٍآسیب ّای ًاشی ازآًْا برای جاهعِ بیشتراست .بی گواى ها در یکهی از بظراًهی تهریي ٍ حسهاي تهریي
دٍراى تاریخ زًذگی هی کٌین ،دٍراى توذى هاشیٌی کِ بی شك ٍسایل ارتباط جوعی بِ عٌَاى یکی ازعَاهل
هْن دگرگًَی ارزشْای فرٌّگی از هعیارّای هلی بَدُ ٍ لادرًذ با برًاهِ ریسی ّای دلیهك ٍ کٌتهرل شهذُ،
اًذیشِ هردم را شکل دادُ ٍ رفتار آى را بِ صَرت دلخَاُ لالب ریسی ًوایذ.
ّذفّ:ذف اصلی همالِ بررسی تفصیلی ًمش ایٌترًت ٍدًیای هجازی در ایجاد آسیبْای اجتواعی ٍ ارائِ
راّکارّا ٍپیشٌْاداتی در جْت هواًعت از ایي آسیبْاست.
هَاد ٍرٍشْا:همالِ هرٍری فَق یك هطالعِ کتابخاًِ ای بر رٍی آخریي ٍجذیذتریي هماالت هَجَد در کتب
ٍسایتْای هرتبظ بَدُ ٍبا ًگاّی اجوالی بِ ًمش ایٌترًت بِ بررسی راّکارّا هی پردازد.
واژههای كلیدی :دًیای هجازی -ایٌترًت -آسیبْای اجتواعی ًَ پذیذ.

 - 1عضَ ّیات علوی داًشگاُ آزاد ٍاحذ شْر هجلسی
 - 2هربی آهَزشی داًشگاُ آزاد ٍاحذ فالٍرجاى
 - 3عضَ ّیات علوی داًشگاُ آزاد ٍاحذ فالٍرجاى

