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چکيده
هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگوی نظری نظارت اجتماعی نوجوانان براساس اهداف، 
مبانی، اصول و روش های منبعث از تفسير الميزان می باشد. روش مورد استفاده در این مقاله جهت 
دست یابی به طراحی الگوی نظری، روش تحليل مفهومی و روش استنتاجی است. جامعه تحليلی 
آیات قرآنی و تفســير الميزان است که از این جامعه تحليلی بخش هایی که نظارت اجتماعی را 
پوشش دهد، به طور هدفمند انتخاب و به طور پيوسته مورد تجزیه و تحليل و نهایتاً تعبير و تفسير 
قرار گرفت. یافته های حاصل حاکی از این اســت که: عالمه طباطبایی نظارت اجتماعی را مانند 
اهرمی برای نگهداری و بقــای جوامع می داند که اختالل در آن، موجب زوال»وحدت اجتماعی« 
می شود. بر این اســاس مبانی نظارت اجتماعی فطری بودن ارزش های اخالقی، گرایش به نظم، 
داشــتن ارتباط مطلوب با خود و دیگران، ضرورت وجود قانون در جامعه اســت. اهداف نظارت 
اجتماعی احيای ارزش های اخالقی، برقراری انضباط فردی و اجتماعی، برخورداری از ســالمت 
در ارتباط خود با دیگران و قانون مندی اجتماعی اســت. با توجه به مبانی و اهداف، اصول نظارت 
اجتماعی عبارت است از حفظ ارزش های اخالقی، رعایت نظم، ارتباط تؤام با حرمت نفس نسبت به 
خود و دیگران و اجرای قانون. نهایتاً روش های تربيتی نظارت در قلمرو فردی)غيررسمی( تزکيه، 
خود انضباطی، حفظ حرمت نفس در برقراری ارتباط با خود و در قلمرو اجتماعی رسمی موعظه، 
نظارت اقناعی و آموزش قوانين می باشد. این چارچوب حاصل توسط متخصصان اعتباریابی و مورد 

تأیيد قرار گرفت. 
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مقدمه 
نوجوانی اغلب به عنوان دوره ای بین بچگی و بزرگســالی تعریف می شود. در بیشتر 
موارد نوجوانی با مفاهیم روانی و اجتماعی بیان می شود؛ مثاًل شروع آن، با بلوغ جنسی 
و خاتمۀ مبهم و نامشــخص آن با بزرگسالی است. از جمله تغییرات بیولوژیک- روانی 
و اجتماعی که می توان برای این دوره دســته بندی نمود عبارتند از؛ آگاهی های شغلی، 
رشد ارزش ها و خودمحوری های مسئوالنه، بازشدن گره های عاطفی با والدین )شرفی، 

.)39 :1391
ا  در قرآن در سوره قصص، 14 کلمه »اشد« مترادف با »نوجوانی« به کار رفته است.»َولَمَّ
ُه َواْستََوی آتَیْنَاُه ُحْکًما َوِعْلًما َوَکَذلَِک نَْجِزي الُْمْحِسنِیَن. و چون به رشد و کمال  بََلَغ أَُشدَّ
خویش رسید به او حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش می  دهیم«. 
بلوغ»اشد« به معناي این است که انسان آن قدر زنده بماند و عمر کند تا نیروهاي بدنش 
به حد قوت و شــدت برســد و این غالباً در سن هجده سالگي صورت مي گیرد. کلمه 
استوي از استواء است، که به معناي اعتدال و استقرار مي باشد، پس استواء در حیات، به 
معناي این است که آدمي در کار زندگي اش استقرار یابد و این در افراد، مختلف است، 
بیشــتر بعد از بلوغ »اشد« یعني بعد از هجده سالگي حاصل مي شود )طباطبایی، ترجمه 

موسوی همدانی، 1392، ج 16: 16(. 
با توجه به این معنی بلوغ در قرآن، می توان سن آغاز آن را هجده سالگی که همزمان 
با روئیدن محاسن است، بیان کرد. در سوره روم آیۀ 54 »قوت« هم معنی با »نوجوانی« 
ًة ثُمَّ َجَعَل مِْن  ُ الَِّذي َخَلَقُکْم مِْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل مِْن بَْعِد َضْعٍف ُقوَّ بیان شــده است. »اللَّ
ةٍ َضْعًفا َوَشیْبًَۀ یَْخُلُق َما یََشاُء َوُهَو الَْعلِیُم الَْقِدیُر. خداست آن کس که شما را ابتدا  بَْعِد ُقوَّ
ناتوان آفرید آنگاه پس از ناتوانی قوت بخشید. سپس بعد از قوت ناتوانی و پیری داد هر 
چه بخواهد می آفریند و هموســت دانای توانا«. ضعف در مقابل قوت است و کلمه من 
در جمله من ضعف براي ابتداء است و آیه چنین معني مي دهد که خدا خلقت شما را از 
ضعف ابتداء کرد، یعني شما در ابتداي خلقت ضعیف بودید و مصداق این ضعف - به 
طوري که از مقابله بر مي آید - اول طفولیت اســت، هر چند که ممکن اســت بر نطفه 
هم صادق باشــد. مراد از قوت بعد از ضعف، رسیدن طفل است به حد بلوغ و مراد از 
 ضعف بعد از قوت، دوران پیري اســت )طباطبایی، ترجمه موســوی همدانی، 1392، 
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ُکْم.  ج 16: 307(. همچنین در ســوه حج آیۀ 5 آمده: »ثُمَّ نُْخِرُجُکْم ِطْفاًل ثُمَّ لِتَبُْلُغوا أَُشدَّ
آنگاه شما را ]به صورت[ کودک برون می  آوریم سپس ]حیات شما را ادامه می  دهیم[ تا 
به حد رشــدتان برسید«. مقصود از بلوغ »اشد« حالت نیرومند شدن اعضا و قواي بدني 

است )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 14: 486(. 
در سوره احقاف آیۀ 15 نیز بلوغ هم معنای »اشد« قرار داده شده است»َحتَّی إَِذا بََلَغ 
ُه َوبََلَغ أَْربَعِیَن َسنًَۀ. تا آنگاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد«. بلوغ  أَُشدَّ
»اشد« به معناي رسیدن به زماني از عمر است که در آن زمان قواي آدمي محکم مي شود. 
همان طوری که در تفســیر آیه 14 قصص اختالفي را که مفسرین در معناي بلوغ »اشد« 
دارند نقل شد، که بلوغ چهل سال، عادتاً مالزم با رسیدن به کمال عقل است )طباطبایی، 
ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 18: 307(. کلمه »اشد« هم معنی با رشد به کار رفته 
است. عالمه طباطبایی دوره نوجوانی را دوره ای می داند که با تغییرات بلوغ شروع شده 
و در ظاهر افراد نیز باعث روییدن محاسن در مردان شده و عالوه برآن با نیرومندتر شدن 
آن ها همراه می باشد. در این دوره کمال عقل انسان آنگونه که از معنای قرآنی آن استنباط 
می شود در سن چهل سالگی به اوج خود می رسد. در قرآن کلمه »اشد« هم معنی با بلوغ 

و در برخی آیات هم معنی با رشد به کار رفته است.
نوجوانان بیشــتر تحت تأثیر گروه همساالن و شــبکه های مجازی بوده، با توجه به 
فناوری الکترونیکی که کانال های ارتباطی را به بیشترین حد خود رسانیده است، کنترل 
و نظارت خانواده ها نســبت به نوجوانان به کمترین حد خود در طی ســال های گذشته 
رسیده است. با ریشه یابی کردن بســیاری از نابسامانی های رفتاری و پرخاشگری هایی 
که در جامعه نوجوانان وجود دارد، می توان اذعان داشــت که اگر این رفتارها پیشگیری 
می شدند، به صورت معضالتی اجتماعی درنمی آمدند، که نیاز به دوره های درمان طوالنی 
داشته باشــد و عالوه بر آن نوجوانان در سایۀ نظام تربیتی صحیح از سالمت اجتماعی 
برخوردار خواهند شــد. ضرورتی که نیاز جامعــه امروز نوجوانان ایرانی به امر نظارت 
اجتماعی را بیان می کند، با توجه به عصر ارتباطات در جهان حقیقی و مجازی به خوبی 

مشهود است. 
در حقیقت با انجام به موقع نظارت بر مسائل تربیتی نوجوان می توان از وقوع چنین 
مشکالتی پیشــگیری کرد. نظارت اجتماعی در نوجوانان زمانی می تواند به طور مؤثر و 
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فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

پایــدار صورت بگیرد که به صورت عملی باشــد. یادگیری از راه عمل بهترین روش و 
ماندگارترین راه برای آموختن نظارت اجتماعی می باشد. امام صادق )ع( فرمودند:»کونوا 
ُدعاًة لِلنّاِس بَِغیِر الِْسنَتِکمْ « مردم را به دین حق و صالح دعوت کنید، اما با ابزاری غیر از 

زبان یعنی با ابزار عمل )کلینی، 1365، ج 2: 78(.
پس نظارت اجتماعی از مهم ترین فرایض دینی و واجبات کفایی است که در اسالم 
بر آن تأکید زیادی شده است و به عنوان عاملی برای حفظ و بقای جامعه به شمار می آید. 
اهمیت نظارت اجتماعی در اسالم تا به آن جاست که خدای عزوجل از آن مؤمن ضعیف 
که دین ندارد، نفرت دارد. سؤال شد: مؤمن ضعیف بی دین کیست؟ در جواب فرمودند: 
عِیَف الَِّذی ال دِیَن  َوَجلَّ لَیُبْغُِض الُْمْؤمَِن الضَّ َ َعزَّ آن کــس که نهی از منکر نمی کند»اِنَّ اللَّ
عِیُف الَِّذی ال دِیَن لَهِ؟ قاَل الَِّذی الیَنْهی َعِن الُْمنَْکِر« )حرعاملی،  لَُه َفقِیَل َو َماالُْمْؤمُِن الضَّ
1403 ق، ج 11: 397(. در 30 آیه از سوره های قرآن به امر نظارت اجتماعی اهمیت داده 
شده اســت. نظارت اجتماعی جزء فروع ده گانه دین اسالم می باشد. به اعتقاد امام علی 
)ع( خدا را با خدا، رسوالن را با رسالت و اولی االمر را با امر به معروف و نهی از منکر 
می توان شناخت»َوَفَقا لإِلمام َعلي )ع(، یَمُکن التَّعَرَف َعلَی الل َمَع الل مِن َقبِل الُرُسِل َمَع 
الَمهَِمۀ َواألََوَل مِن الُعمِر بَِفضَل الَخیِر َوالَشِر النَهي« )کلینی، 1365، ج 3: 85(. در حقیقت 
نظارت اجتماعی عاملی بازدارنده از بدی ها و ســوق دهنده بــه خوبی ها بوده و مانند 
عقل باعث هدایت انسان خواهد شد و شاید به همین دلیل است که اولین بهره نظارت 

اجتماعی به افرادی می رسد که خود این کار را انجام می دهند. 
نظارت اجتماعی به ابزارها و روش هایی اطالق می شــود، که برای وادار کردن فرد 
به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می رود )کوئن1 ترجمه توســلی 
و فاضلی، 1372: 197(. عالمه طباطبایی با توجه به آیات 104 تا 110 سوره آل عمران 
نظارت اجتماعی را وســیله ای محکم برای نگهداری و بقای جوامع می داند که اختالل 
در آن، موجب زوال وحدت اجتماعی می شــود. این آیات از ســوره آل عمران بیانگر 
امر نظارت در بعد فردی و اجتماعی اســت. همچنین با توجه به ســوره توبه آیۀ 71؛ 
»َوالُْمْؤمِنُــوَن َوالُْمْؤمِنَاُت بَْعُضُهْم أَْولِیَاُء بَْعٍض یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َویَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر...إِنَّ 
َ َعِزیٌز َحِکیٌم. و مردان و زنان با ایمان دوســتان یکدیگرند که به کارهای پســندیده  اللَّ
1. Cohen 
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وامی  دارند و از کارهای ناپســند باز می  دارند و نماز را بر پا می  کنند و زکات می  دهند و 
از خدا و پیامبرش فرمان می   برند آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد 
داد که خدا توانا و حکیم است«. دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای 
همگانی، واجب کفایی و متقابل برعهده مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم 
و مردم نسبت به دولت است )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج نهم: 455(. 
در ضمن امر به معروف و نهی از منکر فراتر از امور واجب و حرام است، به طوری 
که عالوه بر این که در اصالح و ریشــه مؤثر است، می تواند عاملی برای برطرف نمودن 
کمبودها، نقصان ها و ضعف هایی باشد، که در جامعه براساس اعتقادات اسالمی ممکن 
اســت وجود داشــته باشــد. نظارت تنها در حوزه  اعتقادات فردی یا اجتماع خالصه 
نمی شــود، بلکه شامل کلیۀ برنامه های اجتماعی، سیاسی، اخالقی، فرهنگی، اقتصادی و 
معنوی است. هنجارهایی که بر پایه و اساس دین اسالم در جامعه وجود دارند، مبنایی 
برای نظارت هستند، زیرا در صورت عدم اجرای این هنجارها در جامعه انحراف، جرم، 
جنایت و کجروی به وجود خواهد آمد، لذا باید تطابق و هماهنگی با این هنجارها ابتدا 
از جنبه فردی آغاز شــود و سپس به بعد اجتماعی ختم شود، پس در کل نظارت دارای 

ابعادی است که می تواند به صورت )غیررسمی(1 و )رسمی(2 صورت گیرد.
نظارت رسمي نظارتي است که به صورت رسمی و طبق روش ها و قوانین و مقررات 
تعریف شده، صورت می گیرد و غالباً توسط افراد یا نهادها و سازمان هایی که وظیفه شان 
نظارت اجتماعی است، انجام می پذیرد. مثاًل، مأموران پلیس یا قضات در برخورد با افراد 
مجرم، بر طبق قواعد تعریف شده ای عمل می کنند و اجازه ندارند که خارج از چارچوب 
قوانین حتی در جهت بازداری و نظارت مجرم، دســت به اقدامی بزنند )امیرکاوه، 1393: 
45(. نظارت اجتماعی رســمی معموالً در چارچوب قوانین در جامعه در ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، و گروه های رسمی، شرکت ها، بانک ها، مؤسسات و سایر 
خدمات جامعه اعمال می   گردد. نظارت از بعد فردی شروع شده و سپس جنبه  اجتماعی 
پیدا خواهد کرد. با توجه به الزم بودن امر نظارت اجتماعی در جامعه؛ باید بخشی از هدف 
برنامه های آموزشی - تربیتی به این امر مهم اختصاص یابد. در این پژوهش تمامی یافته های 

1. informal 
2. formal 
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مبتنی بر شکل گیری نظارت اجتماعی ابتدا در بعد فردی و سپس در بعد اجتماعی می باشند.
با توجه به مطالب بیان شــده، نظارت اجتماعی امری حائز اهمیت در تمامی جوامع 
بشری از ابتدا تاکنون بوده اســت، با وجود گسترش دامنۀ ارتباطات به ویژه اینترنت و 
شــبکه های اجتماعی مجازی، این امر در عصر حاضر نمود بیشتری پیدا کرده است. در 
کشــور ما نیز که از این قاعده مســتثنی نیست، امر نظارت اجتماعی با توجه به فرهنگ 
اســالمی بیشتر احساس می شود؛ بحران و چالشــی که در هویت نسل جوان کشور ما 
به وجود آمده اســت، مؤید این ادعا است، زیرا نظارتی که در برنامه های تربیتی صورت 
گرفته به اندازه ای نبوده که این چالش را برطرف کند، مضاف بر این که باعث دین گریزی 
و بعضاً دین ستیزی بســیاری از نوجوانان نیز شده است. ارزش ها و هنجارهایی که در 
قالب نظام فکری، در یک کشــور وجود دارند؛ سازنده هویت ملی نوجوانان می باشند. 
مقام معظم رهبری درباره  ارتباط هویت ملی و اسالمی می فرمایند:»ملت ایران احساس 
هویت می کند؛ هویت اســالمی که هویت ایرانی هم از آن نشأت گرفته است. احساس 
می کند که ایران اســالمی همان هویت گمشده ای است که بایستی این ملت دوباره آن 
را به دست بیاورد و براساس آن، آرمان های خود را معین و برنامه ریزی کند و تالش و 

مجاهدت خود را شکل دهد« )مقام معظم رهبری، 1387/2/16(. 
لذا جهت جلوگیری از شــیوع فرهنگ بی دینی در بین نوجوانان، ضرورت طراحی 
الگوی نظری در دفاع، پاسداری و مراقبت از ارزش های دینی به صورت نظارت اجتماعی، 
بر مبنای اســالم احساس می گردد. الگو »مدل مفهومی« است که با هدف ساده سازی و 
قابل فهم کردن مفاهیم انتزاعی شــکل یافته است. الگو بازنمود جنبه های مختلف یک 
نظریه اســت که به درک مطلب و نظریه سازی کمک می کند. الگو ابزاری سودمند برای 
ســازماندهی و تبیین مجموعه ای از اطالعات و دانش است )نوروزی و رضوی، 1390: 
174(. الگوی نظری، اصل و اساس پدیده و روابط بین اجزای آن را توصیف می کند. این 
ساختار ذهنی، در واقع بیانگر آن است که پدیده را به طور شفاف دریابیم. لوتز1 )1975( 
بیان می کند که الگوهای نظری، مجموعه ای از عناصر تجربی مرتبط با یکدیگر هســتند 
که با مفاهیم»نظری« یا روابطی که بر روی هم تأثیر می گذارند، تنظیم می شوند )کامن2، 

1. Loutez 
2. Kamen 
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1978: 37، بــه نقل از دهقانی؛ امین خندقــی؛ جعفری ثانی، نوغانی دخت بهمنی، 1390: 
115(. الگوی نظری خود به ســه دسته رویه ای، توصیفی و مفهومی تقسیم می شود. در 

این پژوهش از الگوی نظری- مفهومی استفاده شده است. 
الگوهای نظری- مفهومی برآیند نظریه پردازی هستند و با نظریه در ارتباط هستند و 
خیلی کمتر بر فرآیندها و رویه ها تأکید دارند و بیشــتر بر عمق  موضوع ها تمرکز دارند. 
این الگو روشی را برای فهم معنی پدیده ای معلوم و مفروض برای اجرا فراهم می کند و 
یکی از برجسته ترین روش ها برای رسیدن به بصیرت است )دهقانی و همکاران، 1390: 
114-112(. در این پژوهش الگو به صورت یک سازمان منسجم است که دارای مبانی، 

اهداف، اصول و روش های تربیتی براساس تفسیر المیزان می باشد.
تاکنون پژوهشی درباره  طراحی الگوی نظری نظارت اجتماعی در نوجوانان براساس 
تفسیرالمیزان، به صورت همه جانبه انجام نشده است. پژوهش های انجام شده بیشتر به 

صورت بخشی و جداگانه با تأکید بر نظارت در سایر زمینه ها می باشند. 
کریمــی و آل علی )1397( شــیوه های کارآمد نظارت اجتماعــی در نهج البالغه را 
بررسی کرده اند. ســلیمانی، شــهابی و صولتی )1397( راهبردهای قرآن در پیشگیری 
از انحراف های اجتماعی را تحلیل نموده اند. برادران )1394( ضمن برشــمردن نظارت 
اجتماعی به عنوان فروع دین نشــان داده اســت که نظارت؛ ضامن بقای اسالم، واجبی 
است که به سبب آن، اجرای همه واجبات صورت می پذیرد. مور، داد و سحر1 )2016( 
در زمینــه  تأثیر تربیت اجتماعی در حفظ و کنتــرل جامعه از دوران کودکی و نوجوانی 
نکاتــی را مطرح نموده اند. پتری و پارتنــرز2 )2005( بیان می دارند که راه های مختلفی 
برای حفظ جنبه های سیاست عمومی از طریق تربیت اجتماعی وجود دارد که برخی از 
آن ها از این قرار هســتند: در دورة نوجوانی آموزه های اجتماعی باید به عنوان بخشی از 
برنامه های آموزشــی باشند و عالوه بر آن دوره هایی منظم برای فعالیت های آموزشی و 
پرورشــی اجتماعی ارائه شود. هدف اصلی از تربیت اجتماعی ایجاد جامعه ای است که 
بــا نظم بوده و از قوانین اجتماعی تبعیت نمایند، به طوری که همه در قالب یک الگوی 
واحد به فرایند اجتماعی شدن ادامه دهند، اگر این فرایند اجتماعی شدن با مشکل مواجه 

1. Moore, Dodd, & Sahar 
2. Petrie, & Partners 
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شود، باید از نظارت اجتماعی استفاده کرد تا در جامعه از هم گسیختگی و بی هنجاری 
و بی نظمــی به وجود نیاید )به نقل از مور و همکاران، 2016(. امیرکاوه )1393( یادآور 
شــد که نظام کنترلی اسالم با پذیرش مجازات ها و پاداش های دنیوی عناصری هم چون 
ایمان مذهبی، پاداش های معنوی و پاداش های اخروی را به عنوان ضمانت های اجرایی 
مطرح می ســازد. همین ضمانت های اجرایی، عاملی برای استمرار نظارت اجتماعی در 
بقای تمدن اسالمی است. برادران و موسوی شوشتری )1393( بر این باورند که یکی از 
شاخصه های مهم تمدن اسالمی، اسالمی بودن سبک زندگی است، که نظارت اجتماعی 
می تواند به تحقق آن کمک کند. داوری، صدیق اورعی، عبدخدایی )1393( نظارت خدا 
بر رفتار انســان و اثر آن بر تنظیم رفتار اجتماعی را بررسی نموده اند. مسعودی )1393( 
حریم خصوصی و نظارت اجتماعی از منظر قرآن و نهج البالغه را بررســی کرده است. 
مهدی پور )1392( یادآور شد که برای جلوگیری از اختالس و سرقت های نرم افزاری و 
سخت افزاری اموال عمومی و خصوصی، وجود عالمان دین در جامعه الزم است، که بر 
فعالیت های اقتصادی در همه بخش های جامعه نظارت داشته باشند. بخشی و دوستدار 
)1392( نظارت همگانی ســامانه )197( ناجا را تحلیــل نموده اند. رضایی راد )1390( 
ِحسبِه شاخصی برای ارزیابی استحکام و انسجام نظام ارزشی جامعه، از آغاز ظهور اسالم 
تا زمان حاضر می باشــد. از آن زمان به بعد در تمامی امور اقتصادی و اجتماعی افرادی 
که مسئولیت ِحسبِه را داشتند، در امر حکومت با حاکم، همکاری می کردند. در اسالم با 
اجرای امر نظارت اجتماعی جلوی بسیاری از کجروی ها و ناهنجاری ها گرفته می شود. 
مطابق تحقیقات کاتر1 )2012( نظارت اجتماعی با ســن و جنس نیز ارتباط دارد. محیط 
اجتماعی یک زمینه مهم را برای رفتارهای ســالم در طول عمر فراهم می کند، همچنین 

یک نقطه بالقوه مداخله برای افزایش فعایت های بدنی است.
حیدرکوشــا )1389( کنترل اجتماعی غیررسمی از منظر آیات و روایات را بررسی 
کرده اســت. جالئیان اکبرنیا )1386( یادآور شــد نظم امری است که بر عالم تکوین و 
تشریع حاکم بوده و انسان در مسیر پیمودن کمال، به آن نیاز دارد. برنامه ریزی و مدیریت 
از عناصر تشــکیل دهندة نظم اســت که در حوزة نظم شخصی و اجتماعی قابل تحقق 
اســت. برای ایجاد این اصل باید دین داری، انگیزه، عدالت، الگوســازی، برنامه ریزی، 

1. Cotter 
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تقویت سیســتم های نظارتی، تشویق، تنبیه و تأمین نیازهای معیشتی را مد نظر داشت، 
تا به انضباط دســت یافت. جان احمدی )1385( با تحلیل جامعه شــناختی از نظارت 
اجتماعی در عصر نبوی یادآور شــد که آنچه می تواند به تداوم فرایند اجتماعی شــدن 
و فرهنگ پذیری با معیارهای اســالمی بیانجامد؛ موضوع نظارت اجتماعی و ایجاد نظم 
عمومی است. پوریانی )1384(معتقد اســت هنجارها در جامعه زمانی تحقق می یابند، 
که نظارت اجتماعی وجود داشته باشد. جمشیدی )1384( کیان جامعه اسالمی مرهون 
تعهدپذیری و مسئولیت شناسی هر یک از مؤمنان در قبال یکدیگر است و چنانچه افراد 
جامعه، نظارت متقابل اجتماعی )یا همان امر به معروف و نهی از منکر( را وظیفه شرعی 
و قطعی خود فرض نکنند، جامعه اســالمی آسیب پذیر خواهد شد. قهرمانی )1381( به 
تبیین نظارت اجتماعی در دو بعد رســمی و غیررسمی پرداخته و معتقد است، نظارت 
نقش مؤثری در کاهش جرم و جنایت دارد. غفاری فر )1381( در پژوهشــی نشان داد 
کــه پدیدة نظارت اجتماعی تک عاملی نیســت. عناصر اجتماعی در صورتی کارآمدی 
بیشــتری دارند، که همۀ عوامل مؤثر مادی و معنــوی در کنار هم قرار گیرند. از زمانی 
که حکومت اســالمی در عرصه  جهان به وجود آمد؛ برای اداره بهتر جامعه از »ِحسبِه« 
اســتفاده می شد. از این رو براســاس مرور پژوهش هاي پیشین، فقدان الگوي مفهومي 
در این زمینه کامال احســاس مي شود. بر این اساس هدف این پژوهش؛ طراحی الگوی 
نظری نظارت اجتماعی در نوجوانان براساس اهداف، مبانی، اصول و روش های منبعث 

از تفسیر المیزان است. 

روش  پژوهش
روش پژوهش کیفي اســت. در این روش از الگوي بازسازي شده فرانکنا1 )1969( 
اســتفاده شده است. الگوي بازسازي شده فرانکنا دو نوع گزاره را جهت تحلیل مباحث 
تعلیم و تربیت مطرح مي کند. گزاره هاي هنجارین که ماهیت تجویزي دارند و گزاره هاي 
واقع نگر که بر روابط و مناسبات واقعي میان امور ناظرند. الزم به ذکر است که از نظر 
فرانکنا، گزاره هاي هنجاري که داراي ماهیت تجویزي هستند سه گونه هستند. گزاره هاي 
مربوط به اهداف تربیتي، گزاره هاي مربوط به اصول و گزاره هاي مربوط به روش عملي. 

1. Frankena 
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گزاره هاي واقع نگر داراي ماهیت توصیفي اند و به روابط و مناســبات واقعي میان امور 
ناظرند. در این الگو گزاره هاي واقع نگر حاوي»اســت« در کنار گزاره هاي هنجارین که 
مي توانند هدف باشند قرار مي گیرند و در نهایت اصل یا اصول به عنوان نتیجه از آن ها 
استنتاج مي شوند. قابل ذکر است که در این پژوهش گزاره هاي واقع نگر با اصطالح مبنا 

مورد مطالعه قرار گرفته اند )باقری، سجادیه و توسلی، 1394: 170-176(. 
جامعه پژوهش حاضر کتاب قرآن و تفاسیر بوده که از میان، کتاب 20 جلدی تفسیر 
المیزان، بخش هایی که موضوع نظارت اجتماعی را پوشــش داده است به طور هدفمند 
انتخاب و فیش برداری شدند. سپس با توجه به گزاره های واقع نگر موضوعاتی را که بر 
واقعیت های وجودی انسان مبتنی هستند، و با عبارت»است« در زمینۀ نظارت اجتماعی 
بیان شده بودند، کدگذاری شده، ســپس مبانی و موضوعاتی که حاوی دستورالعمل ها 
و راهبردها برای بهتر زندگی کردن انســان در ســایۀ اجرای قوانین و دستورالعمل های 
نظارت اجتماعی که با عبارت»باید« مشخص می شوند، کدگذاری شده و اصول به عنوان 
نتیجه ای کلی از این دو گزاره، به دست آمدند. الزم به ذکر است همزمان با جمع آوری 

اطالعات، داده هاي حاصل مورد تجزیه و تحلیل و نهایتاً تفسیر قرار گرفت.

یافته های پژوهش
یافته های پژوهش به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول با توجه به گزاره های 
خبری که بدیهی هستند و از آیات قرآن وام گرفته شده اند؛ مبانی دسته بندی شده و سپس 
از مبانی و اهداف نظارت اجتماعی با توجه به تفسیر المیزان اصول استنتاج شده است. 
در بخش دوم برای هر یک از اصول به دست آمده روش های تربیتی در هر دو قسمت 
نظارت رسمی و غیر رسمی ارائه شده و با توجه به این دو بخش الگوی نظری تدوین 

شده است.

مبانی نظارت اجتماعی نوجوانان بر اساس تفسير الميزان
مبانی تعلیــم و تربیت؛ گزاره هایی خبری یا بدیهی  هســتند که از دانش های دیگر 
وام گرفته می شــوند و بــرای تعیین اهداف، اصول، ســاحت ها، مراحل، عوامل، موانع 
و روش هــای تعلیم و تربیت به کار می آیند )مصباح یــزدی، 1391: 65(. پایه های نظام 
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آموزش و پرورش ایران بر اساس فرهنگ دین اسالم استقرار یافته است. محتوای نظام 
آموزشی و تربیتی کشــورمان سرشار از اطالعات غنی و متقن درباره خداوند، انسان و 
ارزش ها می باشد، که متکی به منابع وحیانی و عقالنی است. چارچوب نظارت اجتماعی 
مملو از راهکارهای تربیتی جهت پیشگیری از انحرافات اخالقی و اجتماعی می باشد که 
می تواند راه گشای بسیاری از مسائل تربیتی در نوجوانان باشد. دسته بندی مبانی نظارت 

اجتماعی بر اساس آیات قرآن صورت گرفته است.
بســیاری از آموزه های تعلیم و تربیت در قالب گزاره های مشــتمل بر»بد«، »باید« و 
»نباید« بیان می شــوند، برخی این مفاهیم را بیانگر واقعیتی خــارج از ذهن نمی دانند، 
داوری ارزشی در مباحث گوناگون تعلیم و تربیت اسالمی و تعیین اهداف نهایی آن جز 
با بهره گیری از مباحث ارزش شناســی ممکن نیست )مصباح یزدی، 1391: 66(. آگاهی 
از نظام ارزش هایی که درباره انسان و ارتباطش با جامعه وجود دارد، می تواند زمینه های 
نظارت بر اعمال اخالقی انسان را در جامعه فراهم نماید. خلقیات منشأ رفتار انسان بوده 
و آنچه که مورد نظارت قرار می گیرد، همین رفتارهای منبعث از خلقیات هســتند، لذا 

به عنوان یکی از مبانی نظارت اجتماعی می توان آن ها را مورد بررسی قرار داد.   
به اعتقاد عالمه طباطبایی انســان برای رسیدن به سعادت باید از راه افراط و تفریط 
در این قوا بپرهیزد، چون اگر یکي از آن ها از حد وســط به یک سو تجاوز کند، وجود 
هماهنگ آدمي خاصیت خود را از دســت مي دهد )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 
1392، ج 1: 559-558(. برای ایجاد تعادل در این قوای سه گانه و نیز به منظور جلوگیری 
از به وجود آمدن افراط و تفریط در هر یک از این سه قوه وجودی انسان و حاصل همه  
آن ها که عدالت است، باید به امر نظارت اجتماعی اهتمام ورزید و در صورت مشاهده 
هر گونه خروج از حد وســط این قوا، مراتب را به افراد متذکر شد. براهین عقلی حکم 
می کند که وجود قانون در جامعه ضروري است و باید نظارت بر اعمال دعوت به خیر 
و پرهیز از اعمال شر توسط انبیا و اولیای الهی صورت گیرد )طباطبایی، ترجمه موسوی 
همدانــی، 1392، ج 15: 462-461(. نمونه ای از آیات قــرآن که به موضوع ضرورت 
ُسوَل. ..أُولَئَِک ُهُم الُْمْفلُِحوَن. همانان  وجود قانون در جامعه پرداخته اند:»الَِّذیَن یَتَّبُِعوَن الرَّ
که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که ]نام[ او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته 
می  یابند، پیروی می  کنند]همان پیامبری که[ آنان را به کار پســندیده فرمان می  دهد و از 
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کار ناپسند باز می  دارد و برای آنان چیزهای پاکیزه را حالل و چیزهای ناپاک را بر ایشان 
حرام می  گرداند و از ]دوش[ آنان قید و بندهایی را که بر ایشــان بوده است، برمی  دارد. 
پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او 
نازل شده است پیروی کردند، آنان همان رستگارانند« )اعراف، 157(. همچنین در سوره 

توبه، آیات 112 و 71 و آل عمران آیه 104 به این موضوع اشاره شده است.
ارتباط مطلوب با خود و دیگران از دیگر مبناها براي نظارت اجتماعي است. انسان 
در مقایســه با همنوعانش در مواردی آزاد است که مربوط به شخص خودش باشد. اما 
در مــواردی که پای مصلحت ملزمه خود او و باالخص مصلحت ملزمه اجتماع و عامه 
مردم در کار باشــد و علل و اسباب او را به مصالحی و به مقتضیات آن مصالح هدایت 
کنــد، در آن جا دیگر به هیــچ وجه آزادی اراده و عمل نــدارد. در چنین مواردی اگر 
کســی و یا کسانی او را به سوی ســنت و یا هر عملی که قانون و یا مجری قانون و یا 
فردی ناصح )اندرزگو( و متبرع )نیکویی کننده برای رضای خدا( آن را موافق با مصالح 
انسانیت تشخیص داده دعوت کند و به اصطالح امر به معروف و نهی از منکر نماید و 
برای دعوت خود حجت و دلیلی روشن بیاورد، نباید او را به زورگویی و سلب حریت 
مشروع افراد متهم نمود )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 11: 557(. داشتن 
ارتباط مطلوب با خود و دیگران در بسیاری از آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته است 
بُُه َعَذابًا نُْکًرا. گفت اما  ا... َفیَُعذِّ که از آن جمله می توان به این آیات اشــاره نمود:»َقاَل أَمَّ
هر که ستم ورزد، عذابش خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش بازگردانیده می   شود. 
آنگاه او را عذابی سخت  خواهد کرد« )کهف، 87؛ اعراف، 103؛ شعراء، 227، بقره، 44، 

177،112 یونس، 44، 54 و حجرات،10، 11، 12(.
داشــتن نظم عاملی برای بهره مندی درست از عمر است که در کالم ائمه معصومین 
)ع( بسیار نقل شده است. چنان که علی )ع( می فرمایند:»لِْلُمْؤمِِن ثاََلُث َساَعات: َفَساَعٌۀ 
تِها فِیَما یَِحلُّ َو  یُنَاِجي فِیَها َربَُّه، َوَســاَعٌۀ یَُرمُّ َمَعاَشُه، َوَســاَعٌۀ یَُخلِّي بَیَْن نَْفِسهِ َو بَیَْن لَذَّ
یَْجُمُل. َولَیَْس لِْلَعاقِِل أَْن یَُکوَن َشــاِخصاً إاِلَّ فِي ثاََلث: َمَرمَّۀ لَِمَعاش، أَْو ُخْطَوة فِي َمَعاد، 
م. یعنی انسان با ایمان ساعات شبانه روز خود را به سه بخش تقسیم  ة فِي َغیِْر ُمَحرَّ أَْو لَذَّ
می کند: قسمتی را صرف مناجات با پروردگارش می کند و قسمت دیگری را برای ترمیم 
معاش و کســب و کار زندگی قرار می دهد و قســمت سوم را برای بهره گیری از لذات 
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حالل و دلپسند می گذارد و سزاوار نیست که انسان عاقل حرکتش جز در سه چیز باشد: 
مرمت معاش، گامی در راه معاد و لذت در غیرحرام« )نهج البالغه، حکمت 390(. هدف 
از برقراری نظم اجرای قانون و امنیت اجتماعی اســت.   بنابر نظر قرآن در ســوره توبه، 
71 )شــرح آن آمد(، مردان و زنان مؤمن با دعوت به امور پســندیده و بازداری از امور 
ناپسند، باعث برقراری رحمت الهی در جامعه می شوند. به اعتقاد عالمه حکومت عاملی 
برای اجرای قانون در جامعه اســت )طباطبایی، 1365: 41(. در سوره عنکبوت آیه 67 
یکی از نعمت های خداوند امنیت اجتماعی اســت که به مردم مکه داده است»أََولَْم یََرْوا 
ِ یَْکُفُروَن. آیا ندیده  اند که ما ]برای آنان[ حرمی امن قرار دادیم و حال  ـا...     َوبِنِْعَمۀِ اللَّ أَنَـّ
آن که مردم از حوالی آنان ربوده می   شــوند. آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت  خدا 
کفر می  ورزند«. همچنین در سوره حشر آیه 23 و سوره بقره آیات 125 و 126 موضوع 

امنیت اجتماعی بیان شده است.

اهداف نظارت اجتماعی نوجوانان بر اساس مبانی تفسير الميزان
هدف در لغت به معنای ساختمان بلند و برآمدگی کوه است. البته در معنای سرانجام 
کار نیز آمده است، ولی هدف تربیتی مشخص کننده  نقطه یا جهتی است که فعالیت های 
آموزشی و تحقیقاتی باید متوجه آن باشد و یا در مسیر آن حرکت فعالیت های تربیتی را 
نشــان دهد )بهشتی، 1389: 38-37(. هر یک از اهداف مربوط به امر نظارت اجتماعی 
که براســاس آیات قرآن دسته بندی شده است، به عنوان اهداف تربیت در نظام آموزش 
و پرورش می تواند مورد اســتفاده قرار  گیرد. اهداف تعلیم و تربیت براســاس ترتیب 
طولی، می توانند غایی و واسطه ای باشند. هدف غایی تربیت در نظام آموزش و پرورش 
رســاندن انسان به مقام قرب الهی در سایهی عمل به واجبات و ترک محرمات خداوند 
اســت. لذا نظارت اجتماعی که یکی از فروعات ده گانه دین اسالم و در زمره  واجبات 
کفایی می باشد، یکی از امور مهم در رسانیدن متربیان به مراحل رشد معنوی و دوری از 
انحرافات اجتماعی، یک هدف واسطه ای به شمار می آید. در هر جامعه ای ساختارهای 
هنجارمندی از ارزش ها، آداب و رسوم، عرف ها و قوانینی وجود دارد که معموالً در تمام 
سطوح جامعه تمامی طرح ها و برنامه ریزی ها براساس آن ها که برخاسته از نظام فلسفه 
تعلیم و تربیت کشور هستند، سازمان دهی می شود. در نظام آموزش و پرورش نیز چنین 
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ساختار هنجارمندی وجود دارد که دانش آموزان سعی در سازگاری خود با این ساختار 
دارند و دلیل آن هم وجود نظارت های رســمی و غیررســمي است. دسته بندی اهداف 
نظارت اجتماعی براســاس آیات قرآن و با توجه به این ساختار نظارتی فلسفه تعلیم و 

تربیت صورت گرفته است. 
از جمله اهداف در این زمینه »احیای ارزش های اخالقی« اســت. یعني این که امداد 
خداوند نصیب کسانی می شود که این فریضه را به جا آورند یعني به احیاي ارزش هاي 
اخالقــي مثل نماز، روزه، حج، جهاد و امر به معــروف و نهي از منکر و ... بپردازند. در 
حقیقت برخورداری جامعه اسالمی از حمایت و نصرت خداوند در گرو اعمال خیری 
چون نماز و امر به معروف می باشــد. در ســوره حج، آیه 41 قرآن بیان می دارد: »الَِّذیَن 
 ِ َکاَة َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَْکِر َولِلَّ اَلَة َوآتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِي اأْلَْرِض أََقاُموا الصَّ إِْن َمکَّ
َعاقِبَُۀ اأْلُُمورِ. همان کســانی که چون در زمیــن به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می  دارند 
و زکات می  دهند و به کارهای پســندیده وامی  دارند و از کارهای ناپســند باز می  دارند 
و فرجام همه کارها از آن خداســت«. یاری خداوند شــامل مؤمنینــی که امر به نیکی 
کرده اند، خواهد شد )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 14: 547-542(. امر 
به معروف در جامعه اسالمی، باعث به وجود آمدن خیر و نیکی در جامعه می شود. سوره 
نساء، آیه 114 قرآن این موضوع را به خوبی بیان می دارد: »اَل َخیَْر فِي َکثِیٍر... َعِظیًما. در 
بسیاری از راز گویي های ایشان خیری نیست، مگر کسی که ]بدین وسیله[ به صدقه یا 
کار پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دهد و هر کس برای طلب خشنودی خدا چنین 
کنــد، به زودی او را پاداش بزرگی خواهیم داد«. به اعتقاد عالمه طباطبایی خداي تعالي 
خیري را که صاحب نجوا به آنان امر مي کند، ســه چیز دانسته است: صدقه، معروف و 
اصالح بین مردم. در این جا نیز آوردن کلمه صدقه این منظور را می رساند که با وجودی 
که صدقه یکی از مصادیق معروف اســت، ولی این جا صدقه فرد، خود یک معروف به 
شمار آورده شده است )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 5: 130(. یکی از 
مهم ترین آثار خیرخواهی و امر به معروف، رســتگاری است. همان طوری که در انتهای 
آیه 104 ســوره آل عمران آمده: خداوند کســانی را که امر به معروف و نهی از منکر 
می کنند، در شمار رستگاران به حساب آورده است. هم چنین این موضوع در سوره توبه 

آیات 111 و 112 بیان شده است. 
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دیگر اهداف در این زمینه »برقراری انضباط فردی و اجتماعی« است یعني با دعوت 
به سوی خوبی ها در جامعه اسالمی زمینه  هرگونه اختالف و تضادی از بین خواهد رفت. 
در قرآن آیات 104 و 105 سوره آل عمران این موضوع را تبیین نموده اند. عالوه بر آن 
جلوگیری از فســاد و منکرات و برقراری انضباط اجتماعی می تواند توسط دانشمندان 
و صاحبان قدرت نیز صورت بگیرد. در ســوره هود آیــات 116 و 117 به این مطلب 
اشــاره شده اســت. نهی از منکر در جامعه آنگونه که قرآن در سوره اعراف، 165 بیان 
ُروا  ا نَُسوا َما ُذکِّ می کند، باعث نجات از عذاب الهی در امت های گذشته شده است. »َفَلمَّ
بِِه...     بَئِیٍس بَِما َکانُوا یَْفُســُقوَن. پس هنگامی که آنچه را بدان تذکر داده شده بودند از یاد 
بردند، کســانی را که از ]کار[ بد باز می داشتند، نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند، 
به سزای آن که نافرمانی می کردند، به عذابی شدید گرفتار کردیم«. در سوره اعراف آیه 
ٌۀ...     َولََعلَُّهْم یَتَُّقوَن. و آنگاه که گروهی از ایشــان  164 خداوند بیان می دارد: »َوإِْذ َقالَْت أُمَّ
گفتند برای چه، قومی را که خدا هالک کننده ایشــان اســت  یا آنان را به عذابی سخت 
عذاب خواهد کرد، پند می  دهید؟ گفتند تا معذرتی پیش پروردگارتان باشــد و شاید که 
آنان پرهیزگاری کنند«. ایشان اهل تقوا بوده اند، و از مخالفت امر خدا پروا داشته اند، آن ها 
دیگران را که اهل فسق بودند، نهي از منکر مي کردند، و در آخر آیه گفته شده تا معذرتی 
پیش پروردگارتان باشــد. گفته نشده پروردگارمان، بلکه گفته شده پروردگارتان؛ یعنی 
نهی از منکر تنها اختصاص به یک گروه از مؤمنان نداشته است، بلکه همه در برابر این 
امر واجب در مقابل پروردگار مســئولند و آن هایی هم که سکوت کردند مسئول هستند 

)طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 8: 384-385(.
دیگر اهداف این حوزه »تأمین سالمت فکری و جسمی افرد جامعه« است. سالمت 
فکری در راســتای پرهیز از گناه و افکار ناصواب شکل خواهد گرفت؛ پس انسان ها از 
ناظران درونی خود شده و از کجروی ها و انحرافات بازداشته خواهند شد. این موضوع 
در ســوره آل عمران آیات 114، 110 و 104 بیان شــده است. از طرف دیگر سالمت 
فردی، زمینه ســاز   فالح و رستگاری جامعۀ مؤمنان اســت. در سوره علق آیات 6 و 7 
خداوند در مورد انسان ســخن می گوید که با وجود نعمت های بی شماری که خداوند 
به او ارزانی داشــته است، باز اگر احســاس بی نیازی کند، طغیان می نماید. سرکشی و 
طغیان رفتاري اســت که انسان در مقابل نعمت هاي الهي از خود نشان مي دهد، رفتاري 
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که از خالل آیات قبل اســتفاده مي شود، خداي تعالي نعمت هاي بزرگي نظیر تعلیم به 
قلم و تعلیم از طریق وحي را به انسان داده، پس بر انسان واجب است شکر آن ها را به 
جاي آورد، نهایتاً »قانون مندی اجتماعی« نیز از اهداف مورد توجه در این زمینه اســت. 
قانون مندي اجتماعي به این معني است که قوانینی که تصویب می شوند، باید اجرا شوند. 
اما در جامعه همیشــه افراد و نیروهایی هستند که مخالف اجرای قوانین هستند. معموالً 
مصالح و منافع آن ها با اجرای قوانین به خطر می افتد و آن ها با این کار می خواهند، جلوی 
ضرر خود را در هر زمینه ای که هست بگیرند. اسالم ضمانت اجرائی قوانین خود را اوالً 
بر عهده حکومت اســالمی و ثانیاً به عهدة اجتماع گذاشته است. ضمانت اجرائی اسالم 
عبارت از: تربیت شایســته از نظر علم و عمل امر به معروف و نهی از منکر )طباطبایی، 
1365: 45-42(. مطابق با این آیات از قرآن موضوع قانون مندی مورد تأکید قرار گرفته 
شده است:»َکانُوا اَل...     َما َکانُوا یَْفَعُلوَن. ]و[ از کار زشتی که آن را مرتکب می   شدند، یک 
دیگر را بازنمی  داشتند. راستی چه بد بود آنچه می کردند )مائده، 79(. همچنین در سوره 
مائده، 42، 44؛ غافر، 48؛ رعد، 41؛ نســاء، 58؛ انبیاء، 78 و انعام، 114 حکومت الهی و 

احکام الهی ضمانت اجرایی قوانین می باشند )صدری، 1386(. 

اصول نظارت اجتماعی نوجوانان بر اساس مبانی تفسير الميزان
اصول دســتورالعمل های کلی هســتند؛ که به ما می گویند برای رسیدن به مقصد و 
مقصــود باید چه اقداماتی صورت بگیرد و از اهداف )گزاره های تجویزی( به دســت 
می آیند )باقــری، 1388: 88-87(. با توجه به مبانی و اهداف در آیات قرآن و تفســیر 
المیزان دستورالعمل هایی کلی )اصول( در زمینه نظارت اجتماعی استخراج شده است. 
به اعتقاد عالمه طباطبایی با رعایت اعتدال در میان ســه قوه می توان ارزش های اخالقی 
را حفظ نمود. اصول اخالق فاضله یعني عفت، شــجاعت و حکمت، و عدالت باعث 
به وجود آمدن فضایل اخالقی و حد افراط و تفریط سه قوه باعث به وجود آمدن رذایل 
اخالقی مانند: جبــن، تهور، بی عفتی، بی فکری و ظلم پذیری خواهد شــد )طباطبایی، 

ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 1: 558-559(. 
یکي از اصول اســتنتاج شــده در این زمینه »اصل رعایت نظم« اســت. این اصل 
ناظر به رعایــت قوانین و مقررات در جهت برقراری نظم و امنیت فردی و اجتماعی 
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اســت. با تقسیم بندی مناســب زمان، در انجام دادن کارهای روزانه، موفقیت بیشتری 
به دســت خواهیم آورد. نظم در اعمال عبادی نظیر نماز و روزه از مواردی اســت که 
باعث گســترش رحمت الهی به انسان می شود. رعایت نظم به اعتقاد عالمه طباطبایی 
از طریق حکومت که عاملی برای اجرای قانون در جامعه است، امکان پذیر خواهد بود 

)طباطبایی، 1365: 41(. 
دیگر اصول در این زمینه »ارتباط تؤام با حرمت نفس نسبت به خود و دیگران« است 
که در بردارنده تمامی اصول فردی و اجتماعی اســت که به عزت و شخصیت وجودی 
انسان منتهی می شوند، نظیر اصل عزت مندی در سوره یونس آیه 65: »َواَل یَْحُزنَْک َقْولُُهْم 
یُع الَْعلِیُم. سخن آنان تو را غمگین نکند زیرا عزت همه از  ــمِ ِ َجِمیًعا ُهَو السَّ َة لِلَّ إِنَّ الْعِزَّ
آن خداســت او شنوای داناست «. مســاوات، عدل، رازداری، مدارا، ایستادگی در برابر 
ظلم، دفاع از حقوق مظلومان، پرهیز از ســوءظن نســبت به مؤمنان در سوره حجرات، 
اٌب َرِحیٌم.  َ تَوَّ َ إِنَّ اللَّ ...َواتَُّقوا اللَّ نِّ 12 چنین آمده:»یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َکثِیًرا مَِن الظَّ
ای کسانی که ایمان آورده  اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه 
اســت و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. آیا کسی از شما دوست 
دارد که گوشــت برادر مرده اش را بخورد از آن کراهت دارید ]پس[ از خدا بترسید که 
خدا توبه  پذیر مهربان است«. مطابق با سوره توبه آیه 71 این که مؤمنین یک  دیگر را امر 
به معروف و نهی از منکر می کنند، به خاطر والیت داشتن ایشان در امور یک دیگر است، 
آن هم والیتی که تا کوچک ترین افــراد اجتماع راه دارد، که به خود اجازه می دهند هر 
یک دیگری را به معروف واداشته و از منکر باز دارد. همچنین امر به معروف و نهی از 
منکر و انفاق در راه خداوند، ذکر خدا است )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، 

ج 9: 453-455(.
اصــل دیگر در این زمینه »اجراي قانون« اســت. مطابق با اصــل اجرای قانون؛ در 
تمامی نظام آفرینش قوانینی وجــود دارد که همه ی موجودات از آن ها تبعیت می کنند. 
قوانین تکوینی مشترک بین انسان ها و سایر موجودات است )طه،50، اعلی، 3( و قوانین 
تشریعی مختص انســان ها است )اعراف، 29(. در اسالم انسان موجودی دارای دو بعد 
جســمی و روحی اســت که برای هر دو بعد او قوانین خاصی وضع شده است؛ برای 
جلوگیری از به وجود آمدن اصطکاک، دشــمنی، ضایع شدن حق و حقوق و... قوانین 
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وضع شده اند. در سوره نحل آیه 90 قرآن تعدادی از قوانین تشریعی را بیان می دارد: »إِنَّ 
َ یَْأُمُر بِالَْعْدِل َواْلِْحَساِن َوإِیتَاءِ ذِي الُْقْربَی َو یَنَْهی َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْکِر َوالْبَْغِي یَعُِظُکْم  اللَّ
ُروَن. در حقیقت  خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان  لََعلَُّکْم تََذکَّ
می  دهد و از کار زشــت و ناپسند و ستم باز می  دارد. به شما اندرز می  دهد. باشد که پند 
گیرید«. تکیه تنها به نیروی عقل و تجربه برای ایجاد قانون کافی نیست به اعتقاد عالمه 
طباطبایی با توجه به ســوره بقره آیه 213؛ انسان برحسب فطرتش اجتماعی و تعاونی 
اســت. اگر منافع و مصالح همه جانبه انســان ها به ویژه بُعد اخروی را در وضع قوانین 
در نظر بگیریم، ادراکات بشری، و عقل و تجربه از انجام آن ناتوان است. این استدالل، 
صورت ساده یکی از ادله اثبات نبوت و نیاز به وحی در تدوین قوانین است )طباطبایی، 

ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 2: 178-180(.

روش های نظارت اجتماعی در نوجوانان بر اساس تفسير الميزان
روش ها در بخش نظارت اجتماعي، مجموعه ای از راه ها هســتند که به وسیلۀ آن ها 
فرد وادار می شــود با انتظامات گروه معین یا تمام جامعه خود را منطبق و همراه نماید. 
روش های نظارت اجتماعی عبارتند از: موعظه، نظارت اقناعی، نظارت اجباری و آموزش 

قوانین.
در روش»موعظه« تالش بر آن اســت تا با نشان دادن نقاط مثبت و منفی یک عمل 
اخالقی زمینه های گرایش به عمل مطلوب اخالقی را در فرد به وجود آورده، و برعکس 
تمایالت منفی را از انسان دور نمایند )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 15: 
327-326(. بنیان های تجویزی قرآن که انسان ها را به موعظه دعوت می کنند، در آیاتی 
نظیر: مزمل، 19، مائده، 46، آل عمران، 138، یس، 11، نحل، 125 بیان شده است. تأثیر 
موعظه زمانی بیشتر خواهد بود که با نرمی و یگانگی خداوند همراه باشد. موعظه حسنه 
آن است که مردم را به سوی خدا بخوانند؛ زیرا که بهترین گفتار حق ترین و نافع ترین آن 
است و حق ترین و مفیدتر از سخن توحید هم سخنی نیست که همان یگانگی خداوند 
و زمینه ســاز رستگاری انسان است )فصلت، 33(. با توجه به سوره یونس آیه 57 چهار 
ویژگی را خداوند بیان می دارد که مجموع آن ها منبع همه  آثار طیب و نیکوی در نفوس 
مؤمنی است: 1- موعظه 2- شفاي آنچه در سینه ها است 3- هدایت 4- رحمت. قرآن در 
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اولین برخورد با مؤمنین، آنان را با مواعظ حسنه اندرز می دهد تا از غفلت بیدار شوند و 
به سوی خیر و سعادت وادارشان می سازد. در مرحله دوم شروع به پاکسازي باطن آنان 
از هر صفت خبیث و زشــت مي کند، تا جائي که به کلي رذائل باطني انسان هاي مؤمن 
را زایل ســازد. در مرحله سوم آنان را به ســوي معارف حقه و اخالق کریمه و اعمال 
صالحه داللت و راهنمائي مي کند، تا به ســر منزل مقربین رسانیده به فوز مخصوص به 
مخلصین رستگار سازد. در مرحله چهارم جامه رحمت بر آنان پوشانیده در دار کرامت 
منزل شان مي دهد و بر اریکه سعادت مستقرشان مي سازد تا جائي که به انبیاء و صدیقین 
و شهداء و صالحین»َوَحُسَن أُولَئَِک َرفِیًقا« )نساء، 69( ملحقشان نموده، در زمره بندگان 
مقرب خود در اعلي علیین جاي مي دهد )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 

 .)118-119 :10
دیگر روش هاي نظارت اجتماعي »نظارت اقناعي« است. در این روش با بیان عواقب 
یــک عمل در فرد الزم به انجام و یا عــدم انجام آن پدید می آید. به طوری که نیازی به 
کنترل فرد توسط دیگران نیست، بلکه احساس رضایت فرد از انجام عمل نیک و یا ترک 
عمل حرام، خود عاملی برای کنترل به شــمار می آید. یکی از رهنمودهایی که در قرآن 
در انتهای آیات به کار برده شده است، پاداش ها و یا عذاب های دنیوی و اخروی است 
که در اثر اجرا و یا عدم اجرای تعهدات و وظایف انسان بیان شده است. این خود یکی 
از تدابیر خداوند، در اعمال نظارت می باشــد و حالت بازدارنده از بدی ها و سوق دهنده 
به سوی خوبی ها را دارد. در سوره  انبیاء آیات 16 تا 31 از پاداش های مؤمنان سخن گفته 
شــده است. در ســوره حدید آیه 4:»َوُهَو َمَعُکْم أَیَْن َما ُکنْتُْم« اعتقاد به حضور خداوند 
در هر مکان عامل مهم برای کنترل اقناعی بیان شــده است، عالوه بر آن خداوند احاطه 
علمی بر اعمال ظاهری و باطنی انسان دارد )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، 

ج 19: 256(. 
»نظــارت اجباری« از دیگر روش هــاي نظارت اجتماعي اســت. این روش برای 
ملزم نمودن به رعایت قوانین برای افرادی اســت که از همســویی با فرهنگ و قوانین 
خودداری می کنند. کنترل اجباری بیشــتر از طریق جریمه، قصاص و زندانی کردن افراد 
خاطی صورت می گیرد؛ تا از این طریق فرایند جامعه پذیری و درونی کردن ارزش ها و 
هنجارهای دینی فراهم گردد، تا کسی ایجاد اخالل و بی نظمی در جامعه نکند. در سوره 
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بقره، 194 تجاوز در مقابل تجاوز با رعایت برابري تشریع شده است )طباطبایی، ترجمه 
موسوی همدانی، 1392، ج 2: 92(. همچنین در سوره های مائده، 45، بقره، 179 و 178 
نظارت اجباری به عنوان عاملی، در جهت اجرای عدالت و نظم در جامعه بیان شده است. 
به اعتقاد عالمه طباطبایی امر نظارت اجتماعی دعوت مردم به سوي خدا و امر به معروف 
و نهي از منکر و خالصه اســباب عادي هدایت را به کار بردن و ســپس اثر و مسبب را 
به خدا واگذاشــتن است زیرا همه امور به دست اوست. اما این که براي نجات مردم از 
هالکت، خود را به هالکت بیندازند، این صحیح نیست و خدا هم، چنین دستوري نداده، 
و کسي را به زشتي هاي دیگري مؤاخذه نفرموده است و هیچ کسي وکیل خدا بر دیگران 

نیست )انعام، 153( )طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1392، ج 6: 241-243(. 
الزم به ذکر اســت که ساختار هنجارمند جامعه متشکل از قوانینی است که سرباز 
زدن از هر کدام آن ها جرم محســوب شده و عواقب خواهد داشت، لذا اجرای آن ها 
در ســطح جامعه اجباری می باشد و براســاس آن  قوانین، تعهداتی برای هر کدام از 
شــهروندان جامعه مشخص شده است، که ملزم به انجام آن ها هستند. نمونه ای از این 
قوانین رعایت عدالت در جامعه  اســالمی اســت. پیامد این روش لحاظ کردن صالح 
اکثریت، بقای جامعه، همگانی بودن قوانین، سنخیت میان قوانین الهی و سیر تکوینی 
انســان در آفرینش، رفع حوائج زندگی و برطرف نمودن طغیان و سرکشی است. در 
ســوره مائده آیه 8 به عدالت رفتار نمودن حتی با دشمن تأکید شده است. کسانی که 
آمر به معروف و ناهی از منکر می شــوند این خصیصه رفتاری را باید داشته باشند»یَا 
َ َخبِیٌر بَِما تَْعَمُلوَن. ای کســانی که ایمان آورده  اید، برای خدا  أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا...     إِنَّ اللَّ
به داد برخیزید ]و[ به عدالت  شهادت دهید و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر آن 
دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر است و از خدا پروا دارید 
که خدا به آنچه انجام می  دهید، آگاه اســت«. همچنین در سوره نحل آیات 76، 90 و 
91، نســاء، 58 و 135، حجرات، 10 و 9، اعراف، 181 و 159 و انعام، 152 موضوع 

عدالت مطرح شده است)صدری، 1386(.
الزم به ذکر است که از قرار دادن مباني، اهداف، اصول و روش هاي نظارت اجتماعي 
شــبکه مفهومي شکل گرفته اســت که این شبکه مفهومي در شکل 1 به تصویر کشیده 

شده است.
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شکل1. طراحی الگوی نظری نظارت اجتماعی نوجوانان براساس تفسيرالميزان

اعتبار یابی الگو 

برای پاســخ به این ســؤال که آیا این چارچوب مفهومي طراحي شده مورد قبول 
متخصصــان این حوزه قرار دارد یا خیر، به اعتباریابي این چارچوب مفهومي پرداخته 
شــد. جهت این مهم از روش دلفی استفاده شده است. وینکس1)1996(، معتقد است 
ارزش هر نظریه یا مدل پیشــنهادی به اعتبار محتوایی و ســاختاری آن می باشد. وی 
با برشــمردن روش های کیفی مورد اســتفاده برای تأیید محتــوای مدل های نظری، 

1. Weinex 
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روش»پانــل ارزیابی محتــوا«1 را به عنوان یکی از روش هــای کارآمد ارزیابی محتوا 
برشــمرده اســت)بی تعب، قاضی نوری و فیروزآبادی، 1391(. به این معني که مبانی، 
اهداف، اصول و روش های اســتخراج شــده در یک جدولي به صورت پرسش نامه 
طراحي و در اختیار متخصصان قرآنی و فلســفه تعلیم و تربیت قرار داده شده است. 
تعداد گویه هاي این پرســش نامه 19 گویه بود. براي هر گویه ســه گزینه تعریف شد. 

این گزینه ها عبارت بودند از:
1. »مورد تأیید است«،

2. »مناسب است، ولی ضرورتی ندارد«؛
3. »مورد تأیید نیست«.

داده ها با توجه به روش»پانل ارزیابی محتوا« که در سال 1975 توسط الوش2 پیشنهاد 
شــده بود، مورد تجزیه و تحلیــل قرار گرفت. در زیر فرمــول CVR که از طریق آن 
داده های مربوط به نظارت اجتماعی، ارزیابی شده اند، ارائه شده است. تعداد متخصصان 
فلســفه تعلیم و تربیت 10 نفر و متخصصان قرآنی 4 نفر می باشند. در فرمول زیر خط 
پایه براي تأیید هر کدام از گویه ها 49% مي باشد. سپس پاسخ ها مطابق فرمول رتبه اعتبار 

محتوایی زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 
Nne

CVR N

−
= 2

2

در این رابطه NE شــامل تعداد متخصصاني است که به گزینه »مورد تأیید است«، 
پاسخ داده اند، و N تعداد کل متخصصان است. اگر مقدار محاسبه شده از مقدار جدول 
بزرگ تر باشد، اعتبار محتواي آن آیتم پذیرفته مي شود. n در این پژوهش 14 است. در 
جــدول1 تعداد افراد پانل متخصصان و میزان حداقل روایی که گویه نیاز به تأیید دارد، 

مشخص شده است.

1. Content Evaluation Panel 
2. Lavash 
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CVR جدول1.تصميم گيري در مورد

حداقل مقدار روایي تعداد افراد پانل متخصصان

0/99 5

0/99 6

0/99 7

0/85 8

0/78 9

0/62 10

0/49 15

0/42 20

0/37 25

0/33 30

0/29 40

نمونه ای از محاسبه CVR در مورد گویه شماره1: 

CVR

CVR

−
=

=

1411
2

14
2

71

CVR به دست آمده با توجه به تعداد متخصصان که 14 نفر بوده اند با تعداد نزدیک 

به آن یعنی 15 نفر در جدول بررسی می شود و چون میزان آن 0/71 از 0/49 بیشتر است، 
لذا گویه مورد نظر تأیید می شود.
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جدول2. دیدگاه متخصصان تعليم و تربيت 
در جهت اعتباریابی الگوی نظری نظارت اجتماعی در نوجوانان

وضعيت
)تأیيد/عدم تأیيد(

حداقل
 CVR

قابل قبول

CVR
متخصصان 

تعليم و تربيت
مؤلفه ها عد

ب

تأیيد 0/49 0/71 فطری بودن ارزش های اخالقی

ت
ظار

ی ن
بان

م

تأیيد 0/49 0/57 گرایش به نظم

تأیيد 0/49 0/57 داشتن ارتباط مطلوب با خود و دیگران

تأیيد 0/49 0/85 ضرورت وجود قانون در جامعه

تأیيد 0/49 0/71 احيای ارزش های اخالقی

ت
ظار

ف ن
دا

تأیيداه 0/49 0/57 برقراری انضباط فردی و اجتماعی

تأیيد 0/49 0/57 برخورداری از سالمت در ارتباط با خود و دیگران

تأیيد 0/49 0/85 قانون مندی اجتماعی

تأیيد 0/49 0/71 حفظ ارزش های اخالقی

ت
ظار

ل ن
صو

ا

تأیيد 0/49 0/57 رعایت نظم

تأیيد 0/49 0/57 ارتباط تؤام با حرمت نفس نسبت به خود و دیگران

تأیيد 0/49 0/85 اجرای قانون

تأیيد 0/49 0/71 تزکيه

می
رس

ير
ی غ

ها
ش 

رو

تأیيد 0/49 0/57 خود انضباطی

تأیيد 0/49 0/57 حفظ حرمت نفس در برقراری ارتباط با خود

تأیيد 0/49 0/71 موعظه

می
رس

ی 
ها

ش 
رو

تأیيد 0/49 0/57 نظارت اقناعی

عدم تأیيد 0/49 0/28 نظارت اجباری )تنبيه و مجازات(

تأیيد 0/49 0/85 آموزش قوانين
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داده های حاصل از جدول فوق حاکی از آن اســت که براســاس نظر متخصصان 
قرآنی و فالســفه تعلیــم و تربیت با توجه به فرمول»روایــی محتوا«،   در بخش مبانی 
نظــارت فردی و اجتماعی؛ گزینه 1، 0/71، گزینــه2، 0/57، گزینه3، 0/57و گزینه4، 
0/85 مورد تأیید اســت. در بخش اهداف نظارت فردی و اجتماعی؛ گزینه 5، 0/71، 
گزینــه6، 0/57، گزینــه 7، 0/57، گزینه 8، 0/85 مورد تأیید اســت. در بخش اصول 
نظارت فردی و اجتماعی؛ گزینه9، 0/71، گزینه 10، 0/57، گزینه11، 0/57، گزینه 12، 
0/85 مورد تأیید است. در بخش روش های تربیتی نظارت؛ نظارت فردی؛ گزینه 13، 
0/71گزینه 14، 0/57، گزینه 15، 0/57 مورد تأیید است. نظارت اجتماعی؛ گزینه 16، 
0/71، گزینه 17، 0/57، مورد تأیید اســت، گزینه 18، 0/28 مورد تأیید نیست، گزینه 

19، 0/85 مورد تأیید است. 

بحث و نتيجه گيری
این پژوهش درصدد رســیدن به طراحی الگوي نظــارت اجتماعی در نوجوانان 
براســاس تفسیر المیزان اســت. از اهداف این پژوهش استخراج مباني نظارت است. 
مبانی نظارت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان شامل: فطری بودن ارزش های 
اخالقی، گرایش به نظم،   داشــتن ارتباط مطلوب با خــود و دیگران، ضرورت وجود 
قانون در جامعه. این مباني استخراج شده با پژوهش هاي رضایی راد )1390(، برادران 
و موسوی شوشــتری )1393(، غفاری فر )1381(، جمشیدی )1384(، مور و همکاران 
)2016، پوریانی )1384( همســویی دارد. علت همسویي یافته حاضر با این مطالعات 
این اســت که این مطالعات همگي نظارت اجتماعي را به عنوان ابزاري براي اجرای 
قانون، عاملی برای ایجاد ســبک زندگی اســالمی، عاملي به عنوان یک وظیفه شرعی 

برای اداره بهتر جامعه، اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری مطرح نموده اند. 
دیگر اهداف این پژوهش استخراج »اهداف نظارت اجتماعي« است. اهداف نظارت 
اجتماعی نوجوانان براســاس تفســیرالمیزان عبارتند از؛ احیای ارزش های اخالقی: با 
نظارت اجتماعی که در دو بخش تجویزی )امر به معروف( و تحزیری )نهی از منکر(، 
برقراری انضباط فردی و اجتماعی، برخورداری از سالمت در ارتباط با خود و دیگران 
قانونمندی اجتماعی برقرار اســت. یافته های پژوهش تا حدودی با تحقیقات برادران 
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)1394، برادران و موسوی شوشتری )1393(، امیرکاوه )1393(، جان احمدی )1385(، 
جمشیدی )1384(، جالئیان اکبرنیا )1386(، مور و همکارن )2016(، پوریانی )1384 
همسویی دارد، چرا که این مطالعات بر نظارت واجبی که از طریق آن سایر امور دینی 
اجرا می شوند تأکید نموده اند و یادآور شده اند که پاداش های معنوی و اخروی عاملی 
برای استمرار نظارت اجتماعی است و نظارت اجتماعي عاملي برای اجتماعی شدن و 

فرهنگ پذیری با معیارهای اسالمی و جلوگیری از بی هنجاری در جامعه است. 
دیگر اهداف این پژوهش اســتخراج اصول نظارت اجتماعي است اصول نظارت 
اجتماعی نوجوانان براســاس تفســیر المیزان عبارتند از: حفــظ ارزش های اخالقی، 
رعایت نظم، ارتباط تؤام با حرمت نفس نســبت به خــود و دیگران و اجراي قانون. 
با رعایت اعتدال در هر ســه قوه وجودی، انسان می تواند ارزش های اخالقی منبعث 
از آن را حفــظ نمایــد. نوجوان با اجرای اصل نظم در بعد فــردی در انجام وظایف 
خود می تواند موفقیت کســب کند، مضاف بر این که با داشــتن برنامه مشــخص و 
تبعیــت از آن در زندگی اجتماعی هم باعث تســریع در روند کارها و اجرای قوانین 
شــده و باعث گســترش رحمت الهی می شود. الزم به ذکر اســت که در هر دو بعد 
جســمی و روحی برای انسان توسط شــریعت قوانینی وضع شده است که گذشته از 
مصالح دنیوی، مصالح اخروی نیز دارند، مانند دادگری و نیکوکاری که در ابعاد فردی 
و اجتماعی دارای خیر می باشــند. یافته های پژوهش حاضــر با تحقیقات رضایی راد 
)1390(، مهدی پور )1392(، جمشیدی )1384(، غفاری فر )1381(، امیرکاوه )1393(، 
مور و همکارن )2016(، جالئیان اکبرنیا )1386( بخشی و دوستدار )1392(، مسعودی 
)1393(، کریمی و آل علی )1397(، پوریانی )1384(، همسویی دارد. علت همسویي 
این است که این مطالعات بر وجود عالمان دین در امر نظارت اجتماعی، به عنوان یک 
وظیفه شرعی برای مؤمنان، و کسب پاداش های معنوی و اخروی به عنوان عاملی برای 

استمرار نظارت اجتماعی تأکید نموده اند. 
از اهداف دیگر این پژوهش اســتخراج روش های نظارت اجتماعی در نوجوانان 
براساس تفسیر المیزان اســت. روش هاي نظارت فردی؛ تزکیه، خود انضباطي، حفظ 
حرمت نفس در برقراری ارتباط با خود می باشند. روش های نظارت اجتماعی: موعظه، 
نظارت اقناعی و آموزش قوانین می باشــند. در این روش ها انسان با پیراستن از رذایل 
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و آراســتن به فضایل اخالقی به تزکیــه نفس خود انضباطی، نظارت اقناعي و رعایت 
قوانین خواهد رســید. این یافته با یافته های حیدرکوشا )1389(، رضایی راد )1390(، 
غفاری فر )1381(، داوری و همکاران )1393(، سلیمانی و همکاران )1397(، قهرمانی 
)1381( همســویی دارد. علت این همســویي این اســت که این مطالعات بر کنترل 
اجتماعی غیررســمی از منظر آیات و روایات، نظارت خدا بر رفتار انسان، راهبرهای 
قرآن در پیشــگیری از انحراف های اجتماعی، بررســی نظــارت اجتماعی در دو بعد 

رسمی و غیررسمی تأکید نموده اند. 
براســاس یافته های پژوهش حاضر این نتیجه حاصل مي شود که اگر جامعه دارای 
ســاختار هنجارمند و موازین اخالقی نباشد نظارت اجتماعی کاری عبث خواهد بود. 
بر این اســاس پیشــنهاد مي شــود که نوجوانان در این زمینه آموزش هاي الزم را از 
کانال هاي مطمئن و رســمي که مدرســه بهترین محل براي این مهم اســت دریافت 
نمایند. عالوه بر این دامنۀ این اطالعات بهتر اســت در کتب و برنامه درسی نوجوانان 
گنجانیده شــود. عالوه بر نوجوانان خانواده های آنان هم باید از راهکارهای مربوط به 
امر نظارت اجتماعی آگاهی داشــته باشــند. نظارت فردي و اجتماعي مي تواند باعث 
هدایت انســان به سمت و سویی  شود؛ که همه خود را مانند یک مراقب و نگهبان بر 
ارزش ها و باورهای دینی خود بدانند. در چنین شــرایطي است که می توان زمینه های 
برخورداری جامعه از آســایش و رفاه را فراهم نمود. از این رو استفاده از برنامه ریزی 
دقیق و به موقع جهت تقویت و تمرین مراقبت درونی از دوران کودکی دوم، از طریق 
انتشار کتب، بازی های فکری و برنامه های کارتونی در رسانه های جمعی می تواند در 
امر پرورش نظارت فردی مثمر ثمر باشــد. تقویت مثبت و دادن بازخوردهای مناسب 
یکی از روش های مناســب در این زمینه اســت. لذا پیشــنهاد می گردد این عقیده در 
دانش آموزان تقویت شــود، که نظارت نه تنها مطلوب اســت، بلکه یک نیاز روانی- 
زیســتی در جامعه برای رفاه اجتماعی اســت، این کار از طریق مشــاوران تربیتی، با 
اســتفاده از رهنمودهای مناســب دینی- تربیتی در قالب داستان، شعر، نمایش، تئاتر، 
فیلم، برنامه های تفریحی و ســرگرمی در مدارس مي تواند محقق شود به گونه اي که 

نوجوان خود به اقناع در این زمینه برسد.
از محدودیت های این پژوهش این اســت که در ایــن پژوهش تنها ابعاد فردی و 
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اجتماعی نظارت مورد بررســی قرار گرفت، باتوجه به گســتردگی دامنۀ نظارت بهتر 
اســت که در پژوهش های آینده، تعداد بیشــتری از تحقیقات، ســایر ابعاد نظارت را 
براساس تفسیر المیزان و سایر تفاسیر، کتب، دانشمندان اسالمی و غربی مورد بررسی 
قرار دهند. عالوه بر آن آیات قرآن مملو از دستآوردهای تربیتی و آموزشی الزم و مثمر 
ثمر برای بهتر زندگی کردن انسان می باشــد، دیگر محدودیت های محقق گستردگی 
محتوای این آیات بود، که امکان اســتفاده بیشــتر از آن در یک پژوهش میسر نبود و 

نیازمند تحقیقات دیگری در این زمینه می باشد.
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