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 چکیده

ها اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، های رو به گسترش است که امروزه در تمام عرصهفناوری ازجملهفناوری اطالعات 

ترین تأثیرگذارترین بخش فناوری اطالعات در حال ایجاد عمیق عنوان بهرار داده است اینترنت خود ق تحت تأثیرسیاسی جامعه 

یابد ها نیز توسعه میتبادل بین فرهنگ جوامعی ارتباط بین ی ارتباط اجتماعی و توسعهی جهانی است با توسعهآثار در جامعه

های جوامع گوناگون در ولوژیئو معیارهای اخالقی اعتقادات و اید هاو جدی به همراه دارد باورها و ارزش مؤثرکه پیامدهای 

گذارند، لذا مباحث اخالقی و نیز در سطح بین گیرد. و تأثیر و تأثر جدی بر یک دیگر میتری با یک دیگر قرار میارتباط نزدیک

در ژنو  2113اطالعاتی که در سال اند. سران کشورها در نشست سران جامعهتری مورد توجه قرار گرفتهالمللی به صورت جدی

کند معیارهای سیستم اخالقی مورد نیاز ی مزبور سعی میاند اعالمیهبرگذار گردیده اعالمیه اصول خود به این مطلب پرداخته

از  ی اطالاعاتیشود به بعضی از جوامع از جوانب بحث اخالقی در جامعهجامعه اطالعاتی را ارایه نماید در ان نوشته تالش می

های که در پیش ی جهانی سازی چالشی آن با پدیدهمختلف در مورد آن پرداخته شود و رابطه جوامعهای دید اصول و دیدگاه

های اجتماعی مجازی زمینه سازه نگرشی نوین در تعامل در ارتباطات انسانی ماست مورد بررسی قرار گیرد. شبکه جوامعروی 

سازند. ی زمانی و مکانی، ارتباط افراد با یک دیگر را در تمام نقاط دنیا برقرار میبردن فاصله ها با از بیناند این شبکهشده

ارتباط در فضای مجازی با افراد ساختگی عالوه بر ایجاد هویت در فرد باعث غفلت فرد در ارتباط چهره به چهره با افراد واقعی 

اختی که مشتمل بر دو بخش نظری و میدانی است به برسی تأثیر شنگردد. در تحقیق حاضر قصد داریم با دیدی جامعهمی

فضای مجازی بر اصول اخالقی جوانان و دختر در دانشگاه فرهنگیان فاطمه زهرا بپردازیم. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده 

 است.
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