تأثیر فضای مجازی بر خانواده و جوانان (آسیبها و راهكارها)
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پذیرش1396/07/24 :

چكیده
پديده جهانی شدن از بحث برانگيزترين مسائل جهان معاصر به شمار میرود .پديدهای که
در تصميمگيریها و فعاليتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی انسانها نقش تعيين
کنندهای داشته و مرزهای جغرافيايی را به حداقل ممکن کاهش میدهد ،منافع مردم و
کشورها را بيش از پيش به هم تنيده کرده و عالوه بر کاال و خدمات ،افکار و دانش بشری را
آسانتر از گذشته مبادله میکند.
از طرف ديگر ،فضای مجازی نسل جديدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با
اينکه عمر خيلی زيادی ندارند ،توانسته در زندگی مردم جا باز کند تا جايی که مردم
بسياری در سنين مختلف و از گروههای اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمده
و از فاصلههای بسيار دور در دنيای واقعی ،از اين طريق با هم ارتباط برقرار میکنند.
بر اين اساس ،امروزه روشهای ارتباطی با ديگران از طريق اينترنت افزايش يافته و پست
الکترونيک ،پيامهای کوتاه ،چترومها ،وبپايگاهها و بازیها به روشهايی برای گسترش
و حفظ روابط اجتماعی تبديل شدهاند؛ به طوری که روزانه نزديک به  400ميليون نفر در
سراسر دنيا از اينترنت استفاده میکنند که يکی از کاربردهای اصلی آن ،برقراری ارتباط
اجتماعی با ديگران است.
به نظر میرسد عيب اصلی ارتباطهای اينترنتی آن است که ارتباط در فضای مجازی
بر متن استوار است؛ لذا از نشانههای بصری و شنيداری در تعامل دوطرفه ،بیبهره است.
امروزه خانواده ايرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکههای ماهوارهای ،فضای مجازی
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و رسانههای مدرن است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآيند تأثيرگذاری در خانواده را
هدف گرفتهاند .بعضی از شبکههای ماهوارهای که به طور تخصصی تمام تمرکز خود را بر
مقوله خانواده نهاده است .مطابق با اين تبيين ،در پژوهش حاضر تالش شده به بررسی نقش
و تأثير فضای مجازی و اينترنت بر خانواده و جوانان با ارائه راهکارهای مقتضی پرداخته شود.
واژگان کلیدی :خانواده ،جوانان ،فضای مجازی ،آسيبها ،راهکارها

مقدمه
ظهور فناوری های نوين ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحوالتی که در فضای
مجازی به وجود آم ده است ،بسياری از کارکردهای خانوادهها را دچار اختالل کرده
است .در مباحث آسيب شناختی نهاد خانواده ،يکی از محورهای مهم ،بررسی
آسيب های ناشی از تحوالت خانواده است؛ تحوالتی که -خود -منشأ بروز
دگرگونی هايی عميق در نوع روابط و ارزشهای خانوادگی است و البته بسياری از
اين تحوالت و دگرگونیها از بيرون بر خانواده تحميل میشود.
از زمانی که اينترنت وارد فضای زندگی انسان شده تا به امروز -علیرغم تمام
محاسن و مزايای آن -يکسری دغدغهها و نگرانیها بر خانوادهها تحميل شده؛
موضوعی که در تمام جوامع موضوعيت داشته و محدود به جامعه و يا اقليتی خاص نمیشود.
از طرف ديگر ،به دليل ويژگیهای خاص فضای مجازی و نو بودن اين پديده ،بسياری
از والدين فرصت و امکان و يا توان کافی برای شناخت دقيق اين فضا و کاربردهای آن را به
دست نياوردهاند که عدم آشنايی مناسب آنها با اين فضا و در مقابل استفاده روزمره
نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از اين فضا باعث شده فضايی محرمانه و خصوصی در
داخل خانه برای فرزندان ايجاد شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر
ً
بيرونی به سايتهای مختلف در اين فضا دسترسی يافته و -بعضا -به دليل ويژگیهای
سنی و شخصيتی و کنجکاویهای خود ،متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اينترنت گردند.
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پیشینه پژوهش
در اين قسمت به بررسی پژوهش های مرتبط با اين تحقيق پرداخته میشود:
-

عاملی و حسنی ( )1391در پژوهشی با عنوان «دو فضايی شدن آسيبها
و ناهنجاریهای فضای مجازی» ،مفهومسازی را عمدهترين آسيب
فضای مجازی معرفی میکنند؛ همچنين با مطالعه تطبيق سياستگذاریها
در برخی کشورها ،راهبردهای اتخاذ شده دستهبندی شده است .نتايج اين
تحليل تطبيقی نشان میدهد که سياستها و برنامههای فرهنگی و اجتماعی
کشورها را میتوان به سياستهای ايجابی -فرهنگی و اجتماعی ،برنامهها
و سياست هايی معطوف به توليد محتوا ،مديريت محتوا ،برنامههای
ديجيتال سازی اطالعات آنالوگ و دسترس پذير ساختن اطالعات و محتوا
در شبکه اينترنت -و سياستهای سلبی -سياستها و برنامههای حذف و
کنترل و نظارت -تقسيم کرد.

-

کشتی آرای و اکبريان ( )1390در پژوهش خود «عصر جديد و چالش
پيشرو» با معرفی عصر جديد به عنوان عصر پ رشتاب ارتباطات ،ورود
بسيار ساده و سريع ،حداقل محدوديت برای دسترسی ،برقراری ارتباط با
سراسر دنيا به اشکال مختلف و عدم وجود محدوديت زمانی و مکانی،
دسترسی به پايگاههای اطالعاتی مختلف و شرکت در فعاليتهای اقتصادی،
علمی ،فرهنگی ،هنری و مذهبی را از ويژگیهای بیبديل آن بر شمردهاند.

-

ياسمینژاد و همکاران ( ) 1390در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند
که فضای مجازی میتواند امنيت اجتماعی را مورد تهديد قرار دهد؛ زيرا
اينترنت با وجود اين که میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه
اطالعرسانی به کار گرفته شود -تا آنجا که گاهی از آن به عنوان انفجار اطالعات
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نام برده میشود -اما اين فناوری مدرن با تمام فوايدی که دارد ،تهديدها و
خطرهايی نيز داشته است؛ به طوری که امروزه ،بخش عمدهای از جرايم
مربوط به حوزه کا مپيوتر ،اينترنت و فضای مجازی است که امنيت
اجتماعی را هدف قرار داده است.
-

ابری ( )1387در پژوهش « فضای مجازی عرصه خالقيت» معتقد است
فناوری ديجيتالی و جامعه شبکهای ،افراد را به سوی نوعی زندگی سوق
داده است که در آن می توانند با اتخاذ نقشی فعال و خالق و به صورت
فردی يا جمعی در ساختن چيزی جديد سهيم باشند ،در فرايند هم آفرينی
شرکت کنند و به خوديابی خويشتن کمك کنند .کيفيت آزادیبخشی
اينترنت ،کاربران اينترنتی را دعوت میکند به تفکر ،تجربه ،بازی،
فعاليتهای گروهی و ارتباطی بپردازند .مطابق با يافتههای پژوهش،
اينترنت همواره محيطی را خلق کرده که همگان میتوانند با تکيه بر توانايیها
و استعدادهای خود دست به ابداع و خالقيت بزنند .از ميان رفتن
محدوديت مکان و زمان ،نبود کنترل و انتقاد ،ناشناس ماندن ،امکان
خيالپردازی و تنوع گوناگون محيطهای اينترنتی فرصت مناسبی برا بروز
خالقيت فراهم میکند.

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده
با توجه به اهميت فضای مجازی در توسعه جوامع ،در ايران نيز طی سالهای اخير
به فناوری اطالعا ت و ارتباطات توجه زيادی شده است؛ در عين حال آسيبهای
جدی نيز وجود دارد که الزم است به ريشهيابی آن پرداخت.
کشور ايران از نظر بهرهمندی از اينترنت در بين  187کشور جهان رتبه  87را دارد
که بر اساس طبقهبندی اتحاديه جهانی مخابرات جزو کشورهای متوسط به شمار میرود.
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از طرف ديگر 35 ،درصد استفاده کنندگان اينترنت را قشر جوان تشکيل میدهند
و ميانگين صرف شده برای اينترنت  52دقيقه در هفته است؛ (صادقيان)1384 ،
همچنين شبکههای دوستيابی -در کشور -به سرعت در ميان جوانان ايرانی
محبوب شده و ايرانیها رتبه سوم را در اين شبکهها کسب کردهاند( .ستارزاده)1386 ،
به طور کلی ،فرهنگ رسانه ای اينترنت ،فضای ذهنی جوانان را اشغال کرده و از
آن مهمتر ،نمايان گر نقش خانواده در کنار اين ابررسانه است که والدين روی
فرزندان خود تا چه حد کنترل تربيتی و نظارت اخالقی دارند.
بروز آسيبهای نوظهور میتواند زمينهساز نوع جديدی از آسيبهای اجتماعی
و روانی باشد؛ به همين دليل ،برنامهريزی برای شناسايی ،پيشگيری و کاهش اين
آسيبهای ضروری است.
آسيبهای نوظهور نيز آسيبهای مرتبط با فناوریهای جديد است که آسيبهای
ناشی از استفاده از ماهواره ،بازیهای رايانهای ،تلفن همراه و اينترنت میتواند در
اين مجموعه قرار گيرد.

تأثیر فضای مجازی در نارضایتیهای خانوادگی
يکی از بزرگتر ين مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال هستند ،ضعف
بنياد خانواده است؛ از آنجايی که مشکالت خانوادهها به صورت ناهنجاریهای
اجتماعی بروز میکند ،خانواده و سالمت آن از اهميت بااليی برخوردار است.
همچنين ،آماده کردن فرزندان برای پذيرش مسئوليتهای اجتماعی يکی از وظايف
مهم خانوادهها به شمار میرود؛ لذا جوانان بايد بتوانند برای زندگیهای مشترک آماده
شده و سعی نمايند روابط خود را با پيرامون -در حد متعارف و قابل قبول -تنظيم نمايند.
صرفنظر از آمار و ارقام بااليی که در مسائلی مانند باال رفتن سن ازدواج،
طالق ،ف رار از منزل ،فحشا و ساير مسائ ل خانوادگی وجود دارد ،سرد شدن
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ارتباطات عاطفی و نارضايتیها از زندگی خانوادگی نيز قابل تأمل است که باعث
ناکامی و شکست های بزرگی در زندگی جوانان شده است.
اين مسائل نشان از مشکالت عميقی در سطح خانواده دارد که بايد ريشهيابی و
درمان شوند .يکی از زمينه های اصلی در بروز مشکالت خانوادگی و نارضايتی از
زندگی مشترک ،فضای مجازی است که تحت تأثير توليدات رسانهای به وجود آمده
و باعث آن گرديده تا سطح توقع و ارضا از زندگیهای مشترک را به خصوص در
ميان نسل جوان باال ببرد.
تحت تأثير اين فضا ،آنچه جوان بايد از زندگی مشترک انتظار داشته باشد،
تحريف میشود؛ از طرف ديگر ،لذت و صميميتی که از برنامهها و محتويات
رسانه ها مانند فيلم و سريال در اذهان جوانان نقش میبندد تا حد زيادی در زندگی
طبيعی قابل دستيابی نخواهد بود که اين مسئله می تواند تبعات زيانباری برای آينده
جوانان به همراه داشته باشد.
در ادامه به برخی از اين تبعات اشاره میشود:
 .1اعتیاد به اینترنت
يکی از آسيب های اينترنت ،اعتياد به آن است؛ به طوری که از ميان  47ميليون
استفاده کننده از آن در آمريکا 2 ،تا  5ميليون نفر دچار اعتياد اينترنتی شده و با
معض الت زيادی گريبانگير هستند( .اکبری و مينا اکبری)158 :1390 ،
نتيجه تحقيقات انجام شده در داخل کشور نشان میدهد که بيشترين استفاده
کنندگان از اينترنت ،جوانان هستند و  35درصد از آنها به خاطر حضور در چتروم،
 28درصد برای بازیهای اينترنتی 30 ،درصد به منظور چک کردن پست الکترونيکی
و  25درصد نيز به دليل جستجو ،در شبکه جهانی هستند.
اعتياد به اينترنت می تواند مشکالت تحصيلی و خانوادگی برای مخاطبان به
وجود آورد .اگر استفاده کنندگان از اينترنت نتوانند به مدت يک ماه دوری از اينترنت را
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تحمل کنند ،در معرض خطر اعتياد به آن قرار دارند که اي ن پديده در ميان جوانان
مشاهده میشود؛ به طوری که برخی از آنها شبها را تا صبح با اينترنت میگذرانند
و تمام صبح را خواب هستند که اين مسئله آغازگر آسيبهای متعدد ديگر نيز میشود.
از جمله اين آسيبها میتوان به آسيبهای خانوادگی ،ارتباطی ،عاطفی ،روانی،
جسمی و اقتصادی اشاره کرد.
 .2بحران هویت و اختالل در شكلگیری شخصیت
عناصر سهگانه هويت -شخص ،فرهنگ و جامعه -هر يک در تکوين شخصيت فرد
نقش مهمی را ايفا میکنند .هويت شخصی ،ويژگی بیهمتای فرد را تشکيل
میدهد ،هويت اجتماعی در پيوند با گروهها و اجتماعات مختلف قرار گرفته و
شکل گيری آن متأثر از ايشان است و هويت فرهنگی نيز برگرفته از باورهايی است
که در عمق وجود فرد به واسطه تعامل او با محيط پيرامون و آموزههای آن -از بدو
تولد تا کهنسالی -جای گرفته است.
از آنجا که فضای مجازی ،صحنهای فرهنگی و اجتماعی است که -فرد -خود را
در موقعيتهای متنوع ،نقشها و سبکهای زندگی قرار میدهد ،زمينهای برای
آسيبپذيری شخصيت کاربر است که موجب چندشخصيتی شدن کاربر خواهد شد.
در فضای مجازی بيش از آنکه هويت ظاهری فرد طرح گردد ،درونمايههای
افراد بروز میکند ،هر کس در صدد بيان انديشهها و عالقهمندیهای خويش است،
مطرح نشدن هويت شخصی و مشخصات فردی در اينترنت موجب تقويت
شخصيت های چندگانه و رشد و استحکام آن میگردد ،جوانان در اين محيط از
آسيب پذيری بيشتری برخوردارند و به ويژه در دورانی که هو يت آنان شکل میگيرد،
اين خطر پررنگترمیشود.
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با امکانات و گزينههای فراوانی که رسانههای عمومی از جمله اينترنت در
اختيار جوانان میگذارند ،آنان با محرک های جديد و انواع مختلف رفتار آشنا
میشوند؛ چنين فضايی هويت نامشخص و پيوسته متحولی را میآفريند ،يعنی
اينترنت يک صحنه اجتماعی است که فرد را در موقعيتهای متنوع نقشها و سبکهای
زندگی قرار می دهد و از آن تأثير میپذيرد( .اکبری و مينا اکبری)162 :1390،
از نظر صاحبنظران جامعهشناسی ،شکل گيری هويت افراد تحت تأثير منابع
گوناگونی است؛ عمدهترين اين منابع عبارتند از :خانواده ،رسانههای گروهی،
مدرسه و گروه همساالن .از اين ميان ،رسانه های گروهی با توجه به گستره نفوذ و
فراگيری آن اهميت ويژهای يافتهاند؛ همچنين گسترش تلويزيونهای ماهوارهای
موجب شده شکل گيری نظام شخصی و هويت افراد تحت تأثير عوامل متعدد و گاه
متعارض قرار گيرد( .صبوری خسروشاهی)1386 ،
 .3تعارض ارزشها
تغييرات تکنولوژيکی ،ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را تحت تأثير خود قرار داده
است که يکی از اين چالشها ،برخورد با اين پديده است؛ چون ورود اينترنت همراه
با ارزشهای غربی ،چالشهای جديدی را در کشورهای ديگر به وجود آورده است.
از آنجا که برخی از عناصر موجود در اين پديده مغاير با فرهنگ خودی-
ارزشهای اسالمی و ايرانی -است ،پس اينترنت میتواند آسيبهای زيادی به
همراه داشته باشد.
به عنوان مثال؛ ورود اينترنت در حوزه خانواده موجب تغيير نظام ارزشی در
خانوادهها می شود .در يک مطالعه تجربی نشان داده شد که استفاده جوانان از
اينترنت موجب کاهش ارزشهای خانواده شده است( .زنجانیزاده و محمدجوادی)1384 ،
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 .4گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان
اينترنت به دليل تسهيل ايجاد روابط دوستانه و عاشقانه ،در زمينههای غير اخالقی
مورد توجه قرار گرفته تا جايی که اينترنت موجب سهولت خيانت در روابط زناشويی
و ايجاد روابط نامشروع میشود.
 .5شكاف نسلها
اينترنت شکاف ميان نسلها را بيشتر کرده است و اکنون شکاف ميان نسل دوم و سوم
عالقمند به اينترنت نيز آشکار شده؛ به گونهای که هيچ يک زبان ديگری را نمیفهمند.
امروزه با ورود وسايل و تکنولوژیهای جديد به عرصه خانوادهها شاهد اين
هستيم که والدين و فرزندان ساعتهای متمادی در کنار يکديگر مینشينند ،بدون
آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند .ما ديگر کمتر نشانههايی از آن نوع خانوادههايی
را داريم که والدين و فرزندان دور هم نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگی
و کاری با هم گفتگو کرده و نظرات همديگر را راجع به موضوعات مختلف جويا شوند.
در شرايط فعلی روابط موجود ميان والدين و فرزندان به سردی گراييده و دو نسل
به دليل داشتن تفاوتهای اجتماعی و تجربههای زيستی مختلف ،زندگی را از
ديدگاه خود نگريسته و مطابق با بينش خود آن را تفسير میکنند.
نسل ديروز -والدين -احساس دانايی و با تجربگی می کند و نسل امروز-
فرزندان -که خواهان تطابق با پيشرفتهای روز است ،در برابر آنها واکنش نشان
می دهد و چون از پس منطق و نصيحتهای ريشه دار و سرشار از تجربه آنها بر
نمیآيد ،به لجبازی روی میآورد( .رحيمی)19 :1390 ،
امروزه سرعت تکنولوژی شکاف بين نسل فرزندان و والدين را بسط داده است.
بر اساس اظهارات معاون سازمان بهزيستی ،ميزان گفتگو در ميان اعضای خانواده
در کشور تنها حدود  30دقيقه است که اين می تواند آسيبزا باشد .فرزندان در
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مقايسه با والدين با وجود اينکه در يک فضای فرهنگی زندگی میکنند ،اطالعات و
گرايشها و رفتارهای متفاوتی دارند؛ البته عوامل متعددی بر اين پديده تأثيرگذارند و
اين شکاف را بيشتر میکنند ،از جمله :سرعت تحوالت و بسط ارتباطات با جهان
توسعه يافته ،توجه بيشتر جوانان به برنامههای جهانیشدن فرهنگ ،رسانهها،
گسترش روزافزون انجمنها و کانونهايی غير از کانون خانواده برای پيوستن و تعلق
يافتن جوانان به آن ها و غيره از آن جمله است( .همان)19 :
 .6سوء استفاده جنسی
در سال  1999ميالدی گردهمايی جهانی با عنوان «کارشناسی برای حمايت
کودکان در برابر سوء استفاده جنسی از طريق اينترنت» برگزار گرديد که منجر به
صدور قطعنامه ای شد که در آن آمده است هر چه اينترنت بيشتر توسعه پيدا کند،
کودکان بيشتر در معرض محتو يات خطرناک آن قرار خواهند گرفت.
بر اين اساس ،فعاليت های محرمانه مربوط به فحشای کودکان و پورنوگرافی که
از طري ق اينترنت مورد استفاده واقع می شود ،اکنون از مسائل حاد به شمار میرود.
(اکبری و مينا اکبری)163 :1390 ،
 .7انزوای اجتماعی
امروزه اينترنت در زندگی اجتماعی ،جای دوستان و نزديکان را گرفته و جايگزين
روابط دوستانه و فاميلی شده است .افرادی که ساعتها وقت خود را در سايتهای
اينترنتی میگذرانند بسياری از ارزش های اجتماعی را زير پا مینهند؛ چرا که
فعاليت های اجتماعی خود را کنار گذاشته و به فعاليتهای فردی روی میآورد.
نتايج پژوهش شاندرز نشان داد که استفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف اجتماعی
مرتبط است؛ در نقطه مقابل ،کاربرانی که از اينترنت کمتر استفاده میکنند ،به طور قابل
مالحظهای با والدين و دوستانشان ارتباط بيشتری دارند( .صبوری خسروشاهی)1386،
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بررسی محققان نشان میدهد -شايد -هيچ گاه کاربران اينترنت از افسردگی و
انزوای اجتماعی خود آگاه نباشند و در صورت آگاهی آن را تأييد نکنند؛ اما ماهيت
کار با اينترنت چنان است که فرد را در خود غرق میکند.
پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که دنيای اجتماعی در آينده دنيای
منزوی باشد؛ چرا که اينترنت با توجه به رشدی که دارد و جذابيتهای کاذبی که
برای نوجوانان ايجاد میکند ،آنها را به خود معتاد ساخته و جانشين والدين میشود.

راهكارهای مواجهه با آسیبهای فضای مجازی
به منظور پيشگيری و کاهش آسيب های اجتماعی در فضای مجازی راهکارهايی
طرح شده که در صورت اجرای به موقع و مناسب میتوانند ثمربخش واقع شوند؛
در ادامه به برخی از اين راهکارها اشاره میشود:
-

اطالعرسانی و آموزش نحوه استفاده صحيح از اين فناوری؛

-

استفاده از ظرفيتهايی همچون رسانههای ديداری و شنيداری ،روزنامهها،
مجالت و نشريات برای نهادينه شدن فرهنگ مجازی؛

-

برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی در شهرستانها به
منظور آشنا نمودن و اطالعرسانی به والدين در مورد فناوریهای جديد
به ويژه اينترنت و شبکههای اجتماعی مجازی؛

-

برگزاری کالسهای آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به نوجوانان و
جوانان در مورد مزايا و معايب فناوریهای جديد و نحوه استفاده صحيح از آنها؛

-

تشويق به شرکت در فعاليتهای اجتماعی و تقويت اينگونه رفتارها
توسط والدين؛
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-

وضع قوانين سختگيرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرايم اينترنتی و
اجرايی نمودن اين قوانين؛

-

آگاهی و هوشياری بيشتر پليس مجازی در مورد انواع جديد جرائم رايانه ای و
اقدام در جهت نا کارآمد کردن دسيسههای دشمنان در اين زمينه؛

-

پخش آگهیهای آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در صدا و سيما
در جهت افزايش آگاهی خانوادهها در خصوص خطرات ناشی از اينترنت؛

-

گذراندن اوقات بيشتری با فرزندان در فضای بيرون از خانه به طوری که
فرزندان از نظر عاطفی  ،احساس خأل نکنند و جهت جبران اين کمبود به
فضای مجازي پناه نبرند؛

-

پخش برنامههای کوتاه آموزشی درباره مزايا و معايب اينترنت از زبان
ورزشکاران و هنرمندان محبوبی که جوانان آنها را الگوی خود قرار میدهند؛

-

طراحی بازیهای رايانهای به گونهای که در آنها انواع خطرات موجود در
فضای مجازی و راهکارهايی جهت آشنايی و مقابله با آنها تعبيه شده است؛

-

طراحی و تدوين بخشی در کتابهای درسی در ارتباط با آشنايی دانش آموزان
با فناوریهای جديد ،اينترنت و خطرات بالقوه آنها؛

-

ساخت و پخش فيلمها و سريالهايی با موضوع اينترنت و مزايا و معايب آن؛

-

استفاده از آموزههای دينی از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان
نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص؛

-

هنجارسازیهای مثبت و ترويج فرهنگ استفاده از اينترنت و فضای مجازی.
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