پژوهشهای تربیتی شماره  - 40بهار و تابستان 1399

تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و راهکارهای پیشگیرانه با تأکید بر
آموزههای تربیتی قرآن و احادیث

امیر مرادی ،1سوسن کشاورز 2،محسن کردلو
تاریخ دریافت1399/03/27 :

3

پذیرش نهایی1399/07/07 :

چکیده

امروزه با توجه به گسترش اینترنت و رسانههای اجتماعی ،محیطهای تربیتی جدیدی به نام شبکههای اجتماعی ظهور و
گسترش یافتهاند که به دلیل امکانات و قابلیتهای منحصربفردشان ،نوجوانان را مجذوب خود کردهاند .به دلیل خنثی
نبودن فناوری ،نوجوانان با فرصتها و تنگناهای تربیتی متعددی از طریق شبکههای اجتماعی مواجهه هستند .بنابراین
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی بر نوجوانان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه با تأکید بر
قیاس عملی است .یافتههای پژوهش نشان داد ،مهمترین تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی بر تربیت نوجوانان شامل
هنجارشکنی (نظیر قانونشکنی ،خشونت و پرخاشگری ،آزادی جنسی و ترویج محتوای مبتذل ،ترویج و عادیسازی روابط
نامشروع دختران و پسران ،ترویج تجملگرایی و مصرفگرایی افراطی ،نقض برخی از فضیلتهای اخالقی و دینی ،روزمرگی
و کلیشهگرایی) ،اعتیاد به شبکههای اجتماعی و دوری از خداوند و تجاوز به حریم خصوصی است .همچنین فرهنگسازی،
ارتقای نظارت آگاهانه والدین ،صیانت از حریم خصوصی ،پر کردن اوقات فراغت و تأکید بر اهمیت عزت نفس و پرورش
مهارتهای آن از جمله راهکارهای پیشنهادی است که بررسی قرآن و احادیث جهت کاهش تأثیرات منفی تربیتی شبکههای
اجتماعی ما را بدان رهنمون میکند.
کلیدواژهها :تنگناهای تربیتی ،شبکههای اجتماعی مجازی ،تربیت ،نوجوانان ،قرآن ،احادیث
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 - 1دانشآموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران ،مشاور مدرسه و مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان
کرمانشاه.
 - 2دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی ،تهران.
 - 3دانشآموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،آموزگار و مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان کرج.
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آموزههای تربیتی قرآن و احادیث .روش پژوهش حاضر ،کیفی و از نوع توصیفی -تحلیلی (تحلیل محتوای کیفی) و استنباط

پژوهشهای تربیتی شماره  ،40بهار و تابستان 136-108 ،1399
مقدمه

نوجوانی را میتوان مقطعی از زندگی ( 12تا  18سالگی) دانست که طی آن افراد فرایندی از تعادل دوباره میان قدیم و
جدید را تجربه میکنند (کگان 1982 1،به نقل از براسای2و همکاران .)2012 ،قسمتی از این جریان میتواند شامل انتقال
از دیدگاه های ایدئولوژیک برگرفته از دوران کودکی به ادراکی از جهان دانست که با ارتقاء در توانمندیهای شناختی و
آگاهی اجتماعی همراه است که شاخصی از بزرگسال بودن به حساب میآید .این استقالل در جوامع امروزی در سنین
نوجوانی محقق می شود .نوجوان در راستای کسب هویت باید بتواند تصویری جامع از جهان پیرامون خویش ترسیم کرده
و هزاران اطالعات گاه متناقضی را که از منابع مختلف (فضای حقیقی و مجازی) در محیط او ایجاد میگردند را یکپارچه
کند (مارسیا.)1966 3،
امروزه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با رشد و گسترش خود ،تغییرات بسیاری را در ساختار جوامع فراهم
آوردهاند .در واقع به تناسب بهرهمندی از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی و تعامل بین مردم و تبادل اطالعات و

اطالعاتی و ارتباطی و شکلگیری زندگی اجتماعی جدید پیوندی استوار برقرار شدهاست ،مفهومی اغراقآمیز نیست
(گریپنبرگ ،2005 ،ص .)2در این میان مسأله اساسی ،مشکالت فرهنگی و تربیتی بهرهگیری از آنها بسیار جدی است.
فناوری تنها یک ابزار است؛ هیچ فناوریای نمیتواند جای یک فلسفه آموزشی غلط را بگیرد ،اگر ما در مسیر نادرستی قدم
برداریم ،فناوری ما را سریعتر به آنجا (که دقیق ًا نمیدانیم کجاست) میرساند (حداد و دراکسلر ،1384 ،ص .)13رهبر فرزانه
انقالب با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحوالت در این عرصه خاطرنشان کردند« :کسی مخالف
استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصهای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده
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دسترسی جامعه به این فرایند ،تغییرات اجتماعی شتاب و شدت بیشتری میگیرد .لذا بیان اینکه بین فناوریهای نوین

صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد» .در نتیجه رهبر انقالب نیز بر این باورند
که بستن فضای مجازی و شبکههای اجتماعی عاقالنه نیست (بیانات رهبر انقالب در دیدار معلمان ،اردیبهشت .)1396
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درباره محیط و تأثیر آن بر تربیت نوجوانان باید توجه داشت که انسان از محیط تأثیرپذیر است .در واقع محیط است
که مىتواند نوجوانان را به خداپرستی سوق دهد یا او را به بتپرستى بکشاند .محیط است که منشأ انواع مفاسد و بدبختیها
یا سرچشمه صالح و پاکى مىگردد .البته انتخاب نهایی منوط به انتخاب خود انسان است (مکارم شیرازی ،1374 ،ص
 .)335نمونه این مسأله در قرآن ،داستان اصحاب کهف است .یکی از درسهای مهم تربیتی این داستان قرآنی همان
شکستن سد تقلید و جدا شدن از همرنگى با محیط فاسد است .لذا انسان باید سازنده محیط باشد نه سازشکار با محیط
(مکارم شیرازی ،1374 ،ص .) 402با عنایت به تأثیرگذاری محیط بر تربیت و شواهد قرآنی مبنی بر ضرورت جدا شدن از
همرنگی با محیط ناسالم ،توجّه به مقوله تربیت در شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان یک محیط تربیتی نوین ،یک
اولویت فوری محسوب میگردد.
اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی میشود که ترکیب سنى استفادهکنندگان از شبکههاى اجتماعى مجازى
در سالیان اخیر دچار تغییراتى چشمگیر بوده است؛ در ابتدا شبکههای اجتماعی در محیط دانشگاهى و به منظور استفاده

آیا باید مانع عضویت و فعالیت آنها شد؟ قطعاً منع آنها نمیتواند کمک کننده باشد .به این دلیل که از یکسو محدودسازی
میتواند اثرات منفی (نظیر انزوا ،خشم و لجاجت) در آنها ایجاد کرده و از سوی دیگر شبکههای اجتماعی مزایا و کارکردهای
مثبت گسترده ای نیز دارد و همین کارکردها و مزایا باعث شده است که مدارس نیز برای سهولت در امور تربیتی و آموزشی
و همچنین ارتباط مستمر و نزدیکتر با اولیاء و خود دانشآموزان از امکانات همین شبکههای اجتماعی بهره گیرند .در
مقابل ،ممکن است به دلیل عدم فرهنگسازی ،نظارت و مدیریت صحیح آنها توسط والدین و مسئوالن بر فعالیت نوجوانان
در شبکههای اجتماعی و همچنین وجود محتوای ضدتربیتی و غیر اخالقی در برخی کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی،
نوجوانان در تجربه داشتن لذتهای زندگی اسالمی و واقعی را از دست بدهند (محکمکار و حالج.)1395 ،
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دانشجویان راهاندازى شد ،لیکن به تدریج ورود طیف کودك و نوجوان به این شبکههاى اجتماعى افزایش یافته است .اکنون،

بررسی پیشینه پژوهشهای انجام شده نشان میدهد؛ این موضوع تاکنون در داخل و خارج مورد پژوهش قرار نگرفته

ال قلیزاده و زمانی ( )1396در مقاله خود نتیجه گرفتند که سه مفهوم اصلی نقض حریم
و چالشها تأکید کردهاند ،مث ً
خصوصی ،کاهش اعتماد در روابط اجتماعی و استفاده از هویت جعلی و کاذب مهمترین چالشهای شبکههای اجتماعی
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است و پژوهشهای مشابهی هم که انجام شده ،بیشتر بر یکی از مفاهیم مانند فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،فرصتها
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مجازی در زندگی کاربران است .نظری ( )1394در پژوهش خود دریافت که دانشآموزان و والدین به مقوله استفاده از
شبکههای اجتماعی اغلب برای خوشگذرانی و لذتطلبی بیشترین درجه اهمیت را قائل شدهاند و مقولههایی مانند
بیتوجهی دانشآموزان به دستورات دینی مانند نماز و بحران هویت ناشی از شبکههای اجتماعی در پایینترین ردهبندی
اهمیت قرار دادند .دارم ( )1392در مقاله خود دریافت که شبکههای اجتماعی میتواند ابزاری در جهت ایجاد گفتمانهای
آموزشی و پرورشی متنوع ،گامی در جهت افقی کردن رابطه معلم و فراگیر ،آموزش تفکر انتقادی ،پرورش خالقیت ،آموزش
از راه گفتگو و  ...باشد .در مقابل آسیبهایی مانند بیمعنا کردن دور کردن افراد از محیطهای نامطلوب را ممکن است در
پی داشته باشد .وی توجه به اصل عقالنیت؛ تأکید بر تقوای حضور ،تأکید بر ارزیابی ،نقادی ،گزینش و طرد ،برگزاری
گروههای نقادی و بحث ،افزایش سواد رسانهای والدین و مربیان ،تأسیس شبکههای اجتماعی داخلی را مهمترین راهبردهای
مقابله با این چالشها میداند .مش1و تلمود ( )1394در پژوهش خود نتیجه گرفتند؛ نوجوانانی که از فضای مجازی استفاده
بیش از حد میکنند معموالً با والدین خود دچار مشکل هستند و این مسأله بر کیفیت ارتباط آنها اثر میگذارد .همچنین
صرف زمان در پشت میز رایانه میتواند جانشینی برای دیگر فعالیت ها و روابط نوجوان ،به هم خوردن روابط دوستانه با

دیکینسون )2017(2در پژوهش خود دریافت که استفاده از شبکههای اجتماعی از طریق تلفن همراه ،میتواند ضمن
اثرگذاری بر نگرش افراد با هدف حمایت از آنان ،راههای ارتباطی جدیدی برقرار کند .حضور در شبکههای اجتماعی میتواند
باعث افزایش گردشگری پایدار و شیوههای جدید ارتباط بین فردی شود .بروکرز )2016(3در یافتههای پژوهش خود عنوان
میکند ،شبکههای اجتماعی یکی از راه های مهم کسب دانش و تجربه برای کاربران است .دسترسی به کاربران دیگر ،محتوا
و منابع غنی بسیار و ابزارهایی که برای تصمیمات مهم زندگی نیاز به کنترل دارند ،از نتایج استفاده از شبکههای اجتماعی
است؛ هر چند برای برخی کاربران هم ،شبکههای اجتماعی ممکن است شبیه یک زندان اجتماعی باشد که تمام شیوههای
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همکالسیها و افت تحصیلی باشد.

کمک و روابط موجود را از بین میبرد.
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با مرور یافتههای پژوهشی در زمینه تأثیرات شبکههای اجتماعی میتوان به خوبی دریافت که پژوهشهای قبلی بومی
نبوده و به موضوع شبکه های اجتماعی از منظر مبانی فکری اسالمی و قرآن نپرداختهاند .ضمن ًا بین صاحبنظران مختلف
در خصوص تأثیرات شبکههای اجتماعی توافق کاملی وجود ندارد و برخی از آنها (مانند ترکل )2011 1،دیدگاهی مثبت
و خوشبینانه نسبت به شبکه های اجتماعی دارند و برخی دیگر (مانند دریفوس2009 2،؛ کاستلز2007 3،؛ توپراك 4و
همکاران )2010 ،دیدگاهی منفی و بدبینانه به شبکههای اجتماعی مجازی دارند .در مقابل هم عدهای دیگر از دانشمندان
دیدگاهی واقعبینانه که تلفیقی از خوشبینی و بدبینی نسبت به تأثیرات شبکههای اجتماعی است دارند (مانند گیدنز،
 .)1387بنابراین در این تحقیق ،همین موضوع مبنای معرفتشناسانه مفروض قرار گرفته است ،به این معنا که بهرهگیری
از شبکههای مجازی هم قابلیت فراهم کردن فرصتهای مناسب برای ارتقاء سطح آگاهی ،معرفت و توانمندسازی مخاطبان
را دارد و هم میتواند دریردارنده تهدیدهایی برای مخاطبان در عرصه بینشی ،نگرشی ،گرایشی و ابعاد زیست فردی و
اجتماعی آنان باشد .در مجموع ،این عدم توافق در بین صاحبنظران در خصوص فناوری شبکههای اجتماعی مجازی
موضوعی مهم و نیازمند بررسی و کنکاش علمی است .از سوی دیگر این مسأله در ایران نیز به علت رشد و توسعه شبکههای

باالتری برخوردار است.
بر بنیاد آنچه گفته شد ،این پژوهش تالش دارد بهطور واقعبینانه و بدون سوگیری تنگناهای تربیتی شبکههای
اجتماعی مجازی را بر نوجوانان با تأکید بر قرآن و احادیث مورد بررسی قرار دهد .چرا که امروزه حداقل در بین اکثر صاحب
نظران این توافق حاصل شده است که از منبع وحی هم میتوان به عنوان یکی از منابع معرفت در کنار تجربه و عقل بهره
گرفت .به هر حال باید گفت؛ چون امروزه از یک سو مسأله رسانه و فضای مجازی و شبکههای مجازی به دلیل ماهیت
تربیتی که پیدا کردهاند ،جایگاه و نقش اساسی در تربیت نوجوانان دارند و به عنوان یکی از ارکان مهم تربیتی محسوب
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اجتماعی مجازی متنوع و غیر ایرانی و همچنین توجه به مؤلفههای دینی ،اخالقی و ملی در کشور از حساسیت و ارزش

میگردند و از سوی دیگر رسالت اصلی ادیان آسمانی هم هدایت و تربیت انسانها میباشد .بنابراین میتوان از آموزههای
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دینی در راستای چگونگی تربیت مخاطبان بهره گرفت و حتی با انجام مطالعات میدانی و تجربه و مشاهده پیامدهای تربیتی
عمل به این آموزهها را در بینش ،نگرش و گرایش مخاطبان مورد رصد قرار داد .لذا هدف اصلی پژوهش حاضر؛ بررسی
تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه با تأکید بر قرآن و روایات میباشد.
سواالت اساسی پژوهش حاضر عبارتند از:
 مهمترین تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان کدامند؟ راهکارهای پیشگیرانه بر تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی با تأکید بر قرآن و روایات کدامند؟روش پژوهش

پژوهش حاضر ،از جنس پژوهشهای کیفی و از نوع توصیفی -تحلیلی (تحلیل محتوای کیفی جهتدار) 1و روش استنتاجی
بوده است .محتوا دانش سازمانیافته و اندوخته شده اصطالحات ،واقعیات ،حقایق ،اصول ،روشها ،مفاهیم ،تعمیمهای
پدیدهها و مسائل مربوط به یک موضوع علمی است (ملکی .)1395 ،تحلیل محتوا عبارت است از شناخت و برجسته کردن

همچنین تحلیل محتوای کیفی را میتوان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی از طریق فرایندهای
طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تمسازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست (ایمان ،1390 ،ص.)172
تحلیل محتوای کیفی سه دستهاند؛ عرفی و قراردادی ،جهتدار و تلخیصی یا تجمعی .در پژوهش حاضر ،از روش
پژوهش تحلیل محتوای جهتدار بهرهگرفته شده است ،چرا که نظریه یا تحقیقات قبلی دربارة تنگناهای شبکههای اجتماعی
و راهکارهای آن یا کامل نیستند و یا به توصیفهای بیشتری نیازمندند .همچنین در فرایند تحلیل ،رمزهای دیگری نیز به
دست میآیند و همچنین رمزهای قبلی (حاصل از نظریه) باز بینی و اصالح میشوند و از این طرق زمینه اصالح و گسترش
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محورها و خطوط اصلی یک متن یا متون مکتوب با هدف فراهم آوردن تحلیلی توصیفی (ساروخانی ،1378 ،ص.) 82

نظریه موجود که از آن بهره بردهاند ،فراهم میگردد .بنابراین محققان کار خود را با شناسایی متغیرها یا مفاهیم اصلی برای

میشود .مراحل تحلیل محتوای کیفی جهتدار در نمودار شماره یک نشان داده شده است.

1 Directed content analysis
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طبقهبندی رمزهای اولیه آغاز میکنند .در مرحلة بعد تعریفهای عملیاتی برای هر مقوله با استفاده از نظریه مشخص

امیر مرادی ،سوسن کشاورز ،محسن کردلو ،تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ...
• مشخص كردن مسئله پژوهش ( مرحله آمادگی برای تحلیل)

گام اول

•تدوين سؤاالت و اهداف (مرحله آمادگی برای تحلیل)

گام دوم

• تعريف و مشخص كردن متغیرها (مرحله آمادگی برای تحلیل)

گام سوم

•نمونه گیری و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه (مرحله سازماندهی)

گام چهارم

•كدگذاری و مقوله بندی (مرحله سازماندهی)

گام پنجم

•تحلیل و استنباط نتايج و گزارش (مرحله گزارش)

گام ششم

نمودار شماره  :1مراحل اجرای تحلیل محتوای کیفی

روش پژوهش دوم ،روش استنتاجی است .این روش بر این فرض مبتنی است که میتوان در پرتو نظریههای کلی و انتزاعی
معرفتشناسانه ،متافیزیکی و اخالقی دیدگاه ها و مکاتب فلسفی ،رهنمودهای اساسی منطقی را در قالب آموزههای تربیتی
استنباط و استخراج کرد .ارسطو از دو گونه قیاس در روش استنتاجی نام برده است که شامل قیاس اخباری و نظری1و

مانند اخالق و سیاست مورد توجه است (باقری ،1389 ،ص .)97بنابراین در اینجا و جهت پاسخ به سوال پژوهش از روش
استنتاجی به صورت قیاس عملی استفاده میشود ،چرا که مقدمههای صغرا ،کبرا و نتیجه جنبه ارزشی و بایستی دارند و
متشکل از گزارههای حاوی «است» و «باید» هستند که زمینه استنتاج گزارههای حاوی «باید» را از مجموعه گزارههای
مذکور را فراهم میکنند .همچنین الزم به ذکر است که گزارههای توصیفی (حاوی است) و هنجارین (حاوی باید) که
مقدمات قیاس عملی هستند برگرفته از آیات قرآن ،کتب روایی و تفاسیر معتبر و نتایج پژوهشهای معتبر هستند .مثالً؛
 -الف :ویژگی بارز شبکههای اجتماعی مجازی ،تجاوز به حریم خصوصی دیگران است (گزاره واقعنگر).
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قیاس عملی2است  .قیاس نظری در قلمرو حکمت نظری مانند متافیزیک یا فیزیک و قیاس عملی در عرصه حکمت عملی،

 ب  :احترام به حریم خصوصی دیگران ارزشی است که باید در نوجوانان نهادینه گردد (گزاره هنجارین). -ج :احترام به حریم خصوصی دیگران و صیانت از حریم خصوصی خود در شبکههای اجتماعی را باید به نوجوانان آموزش

1 Demonstrative syllogism
2 Practical syllogism
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داد (راهکار استنتاج شده)
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عالوه بر موارد مذکور ،در خصوص استنتاج راه کارهای پیشگیرانه مبتنی بر آیات و روایات از منطق استقراء بهره گرفته
شده است .منطق استقرایی که از جزء به کل و از دادههای تجربی به سمت نظریه حرکت میکند بر این اصل استوار است
که میتوان با مشاهده و تفکر دقیق پیرامون الگوهای تکرار شونده آن ،به کشف قواعد حاکم بر یک عرصه خاص نائل آمد.
بنابراین با توجه به استنتاج تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی بر نوجوانان و عدم وجود اطالعات کافی در مورد شیوههای
کاهش و رفع تنگناها بر بنیاد قران و احادیث اسالمی ،راهکارهای موثر در پیشگیری از تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی
مبتنی بر آیات و روایات از طریق رهیافت استقرا به صورت قواعدی عام استنتاج میشود .اسناد مورد تحلیل نیز شامل قران
کریم ،کتب روایی معتبر ،کتب تفاسیر معتبر ،نشریات داخلی و خارجی ،سایتهای معتبر علمی ،نظرات صاحبنظران و
پیشینه مطالعاتی و پژوهشهای انجام شده در این زمینه بوده است.
روايی و پايايی دادهها (قابلیت اعتماد تحقیق)
چهار معیار برای ارزیابی نتایج به دست آمده در پژوهشهای کیفی وجود دارد:

تحلیل دادههای متضاد و بررسی تفسیرهای دادههای خام استفاده شده است.
 انتقال پذیری :انتقالپذیری همانند تعمیم پذیری نتایج در رویکرد کمی به پژوهش است .در این خصوص سعی گردیددر تفسیر ،تحلیل و توصیف دادهها دقت و حساسیت الزم صورت گیرد و به بررسی دادهها جامعیت الزم داده شود.
 وابستگی (پایایی) :این مفهوم به ثبات نتایج در طول زمان اشاره می کند .سعی گردید از ابتدا تا انتهای کدگذاری ،ثبتدقیق مراحل و شیوه ترکیب ،تلفیق و تلخیص دادهها از روشی واحد پیروی گردد تا به سایر محققان در تکرار پژوهش و نه
رسیدن به نتایج همانند کمک شود.
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 -باورپذیری :جهت باورپذیر کردن نتایج ،از راهبردهای سه سو سازی (جمع آوری دادهها از منابع و روشهای گوناگون)،

 -اعتماد پذیری :منعکس کننده ویژگیهای پنهان یا آشکار تلخیص شده در دادههاست و نه در ترجیحات و سوگیریهای

انسجام فرایندهای پژوهش).
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احتمالی محقق .جهت تأئیدپذیر کردن دادهها؛ سعی شده است نتایج و فرایندهای پژوهش مورد بازبینی قرار گیرد (بررسی

امیر مرادی ،سوسن کشاورز ،محسن کردلو ،تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ...

تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی بر نوجوانان
امروزه شبکه های اجتماعی مجازی کل جامعه را درگیر خود کرده است ،به گونهای که حتی میتوان ردپای گروههای
اجتماعی کم سن و سال را در شبکههای اجتماعی همچون فیسبوك و اینستاگرام نیز مشاهده کرد (چاووشی و کرامتی
معز ،1397 ،ص .)106در مقابل این موفقیت ،تبدیل شدن شبکههای اجتماعی به یک تهدید برای نوجوانان مسلمان و
ایرانی در حوزه تربیتی می تواند زائیده انفعال و از دست دادن زمان در انتخاب باشد و نیازمند بررسی و کنکاشی از منظر
آموزههای قرآنی و روایات است .برخی از مهمترین تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی بر نوجوانان شامل موارد زیر است:
 -1ساختشکنی(1هنجارشکنی)
خصیصه بارز و چالش برانگیز شبکههای اجتماعی ،ساختشکنی آن است .پدیدهای که با شکسته شدن معیارها و از بین
رفتن حدود و ثغور فرهنگها همراه است ،هیچگونه مرزبندی را نمیپذیرد و فرصت مجاز برای هر نوع ارتباطی را که عرف

نداشته باشد آدمی میتواند به هرکاری مبادرت ورزد و در این صورت سخن گفتن از تربیت اخالقی (بایدها -نبایدها) و
تربیت دینی (واجب -حرام) میسر نخواهد بود (علمالهدی ،1388 ،ص  .)124مهمترین مصداقهای هنجارشکنی شبکههای
اجتماعی عبارتند از:
الف -قانونشکنی :از مهمترین هنجارهایی که به برقراری آرامش و نظم و ثبات در خانواده و جامعه کمک میکنند،
هنجارهای قانونی هستند که موارد بسیاری همچون رعایت ادب و احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی ،قوانین اقتصادی،
قوانین حوزه فرهنگ و قوانین جزایی و مدنی را شامل میشوند .بدیهی است بی توجهی به این قانونها و زیر پا گذاشتن
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جامعه میپسندد یا نمیپسندد فراهم می آورد .تربیت نوجوانان با حدود و مرزها سروکار دارد و اگر حد و مرزی وجود

آنها به هر شکلی ،نمونه بارز هنجارشکنی است .متأسفانه در بیشتر رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی ،قانونشکنی

1 Deconstruction

116

] [ DOI: 10.52547/erj.7.40.118

صورت میگیرد و حتی همین قانون شکنی به شکلی پسندیده به نمایش گذاشته میشود (آقاپور.)1388 ،
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ب -خشونت و پرخاشگری :امروزه موضوع خشونت به شدت بر رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی سایه افکنده
است و این نمیتواند به دور از هر گونه تأثیر و پیامد منفی باشد ،به ویژه اگر مخاطب چنین برنامههایی ،گروه سنی کودك
و نوجوان باشند .با توجه به حجم گسترده برنامههای خشونتآمیز ،این گروه سنی خواهند پنداشت که خشونت نیز میتواند
یکی از راههای رسیدن به هدفها -حتی مطلوب -باشد و این معنایی جز کج روی اجتماعی ندارد؛ زیرا به تعبیر مرتون،
ابزارها با هدفها هماهنگ نیستند؛ یعنی فرد برای رسیدن به یک هدف -حتی پذیرفته و مشروع -چه بسا از ابزاری نابهنجار
و غیرمعمول بهره میگیرد (سخاوت ،1385 ،ص .)51
ج -آزادی جنسی و ترويج محتوای مبتذل و غیراخالقی :اصل بنیادین انسانگرایی اندیشه مدرن ،دفاع از آزادی
شخصی است .بر بنیاد اندیشه اومانیستی مدرن ،اساسیترین آزادی ،آزادی اخالقی است .این نوع از آزادی شامل انواع
متعددی از آزادیها میشود که برخی از آنها عبارتند از؛ آزادی جنسی ،آموزش جنسی ،حقوق تناسلی ،کنترل موالید و
حق سقط جنین (کورتز ،1994 1،ص .)55از سوی دیگر ،غریزه جنسی و مسائل مرتبط با آن یکی از مهمترین مسائلی

گیرد و از دید عموم پنهان نگه داشته شود .مفهوم آزادی در اسالم به معنای کنترل هوای نفس در چارچوب مشروع و
پیشگیری از تضعیف عقل در فرآیند تصمیم گیری انسان در اثر غلبه هواهای نفسانی است .در نگاه دینی ،برخی رفتارها
حتی در صورتی که آزادی سایرین را محدود نکند نیز مجاز شمرده نمیشوند؛ چرا که معیار مشروع یا غیرمشروع بودن یک
رفتار ،نه آزادی سایر افراد جامعه؛ بلکه صالح و فساد شخصی و اجتماعی است که این صالح و فساد ،در احکام الهی تجلی
یافته است (نبویان.)1395 ،
د -ترويج و عادیسازی روابط نامشروع دختران و پسران در جامعه :یکی دیگر از مصادیق هنجارشکنی توسط

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

است که تقریباً همه مکاتب و ادیان به ویژه اسالم به شدت بر آن تأکید میکنند که باید در پرده شرم و حیا و عفاف قرار

شبکه های اجتماعی ،از بین بردن قبح روابط غیراخالقی در بین نوجوانان و جوانان است .امام رضا (ع) درباره علت نگاه به

ل وَ الَ یَجمُل َو َکذَ ِلکَ مَا أَشْبَ َه الشُّعُورَ » ...؛ (نگاه به گیسوان زنان
ل فِیمَا الَ یَحِ ُّ
ج إِلَیْ ِه مِنَ الْ َفسَادِ َو الدُّخُو ِ
وَ مَا یَدْعُو التَّهْیِی ُ

1 Kurtz
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ج الرِّجَالِ
ن تَهْیِی ِ
ن النِّسَاءِ لمَا فِی ِه مِ ْ
ت بِاالَزْوَاجِ َو إِلَی غَیِرهِنَّ مِ َ
ی شُعُو ِر النِّسَا ِء الَمجُوبَا ِ
نامحرم میفرمایند ... « :حُرِّ َم ال َّنظَرُ إِل َ

امیر مرادی ،سوسن کشاورز ،محسن کردلو ،تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ...

شوهردار و دیگر زنان ممنوع شد زیرا که این کار موجب تحریک مردان و پیامدهای فساد انگیز آن است و نیز گام نهادن
در راهی است که نه زیباست و نه حالل .همچنین نگاه کردن به هر چه از اندام که همانند گیسوان باشد) (ابن بابویه1378 ،
ق ،ج 2؛ مجلسی ،1403 ،ج 103 :6؛ حرعاملی 1409 ،ق ،ج  ،20ص.)193
طبق فرمایش حضرت رضا (ع) باید در جامعه اسالمی تا حد امکان از تهییج و تحریک شهوات خودداری شود .حال
اینکه امروزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فضایی آکنده از محتوا ،عکس ،فیلم و متون غیراخالقی و مستهجن است
که همه کاربران (به خصوص نوجوانان) را به نوعی تهدید میکند و این مسأله به شدّت کار تربیت اسالمی و دینی را مشکل
خواهد کرد.
ر -ترويج تجملگرايی و مصرفگرايی افراطی :یکی از فعالیتهای هدفمند شبکههای اجتماعی ،مقوله تبلیغات
مسمومکننده آن است و در این راه به گونهای به تبلیغ مشغولند که گویی زندگی بدون کاالهای لوکسی که آنها ترویج
میکنند ،امکانپذیر نیست و این تبلیغات تا حدی است که بسیاری از خانواده ها را به مرور زمان وادار به خریدن آن میکند

سادهزیستی و برخورداری از رفاهی میانه تأکید و سفارش میکنند
س -نقض فضیلتهای اخالقی و دينی :منظور از فضیلتهای اخالقی ،راستگویی ،تقوا و اخالص ،قناعت ،احترام به
والدین و بزرگترها و  ...است .فضای حاکم بر برنامهها ،محتوا و تولیدات شبکههای اجتماعی به گونهای است که این
فضیلتهای اخالقی چندان که باید و شاید ارزش ندارند و از درجه اهمیت آنها به میزان زیادی کاسته شده است .بنابراین
کمارزش شدن آداب فردی و اجتماعی و رعایت نکردن احترام و تقدیس والدین و بزرگساالن -در عرصه شبکههای مجازی-
عامل مهمی در جهت سست شدن روابط و پیوندهای اجتماعی و عاطفی نیز است .این در حالی است که آیات زیادی در
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و در خانواده هایی که از خریدن آن ناتوان هستند ،مشکالتی به بار می آورد .در حالی که قرآن و معصومین همواره بر

قرآن کریم در تأکید بر اهمیت ارتباط صحیح و مبتنی بر احترام با والدین و خویشاوندان مشاهده میشود .مثالً آیه 36

الْقُرْبَى» ؛ (و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره خویشاوندان  .)...لذا در
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سوره مبارکه نساء در تأکید بر این مسأله چنین میفرماید« :وَ اعْبُدُوا اللَّهَ َولَا ُتشْرکُوا به َشیْئًا َو بالْوَالِدَیْن إحْسَانا وَبذِی
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این آیه خداوند در مورد احسان به پدر و مادر و خویشاوندان امر کردهاند ،مسئلهای که شبکههای اجتماعی امروزه چندان
به آن اهمیت نمیدهند.
ش -روزمرگی و کلیشهگرايی :امروزه بخش زیادی از محتوای شبکههای اجتماعی به نمایش مضمونهای سطحی،
کلیشهای و غیرسازنده معطوف است و عنصر تعالیبخشی کاربر نادیده گرفته میشود ،به گونهای که محتوا تنها در جهت
سرگرمی آنها تولید و پخش می شوند (آقاپور .)1388 ،امام موسی کاظم میفرمایند« :مَن استَوى یَوماهُ فَهُوَ مَغبونٌ و مَن
ت خَیرٌ لَهُ
ن و مَن کانَ إلَى النُّقصانِ فَالمَو ُ
ف الزِّیادَةَ فی نَفسِ ِه فَهُ َو فی نُقصا ٍ
ن آخِرُ یَومَیهِ شَرَّهُما فَهُوَ مَلعونٌ و مَن لَم یَعرِ ِ
کا َ
مِنَ الحَیاةِ» ( ،هر که دو روزش برابر باشد ،مغبون است و هر که امروزش بدتر از دیروزش باشد ملعون و از رحمت حق به
دور است و هر که پیشرفتى در وجود خود نبیند در کمبود به سر برد و هر که در مسیر کاستى باشد ،مرگ براى او بهتر از
زندگى است) (بحاراألنوار ،ج  ،78ص.)327
 -2اعتیاد به شبکههای اجتماعی و دوری از خداوند

شکل افقی و رابطه با خالق در بعد عمودی است .حال آنکه در شبکههای اجتماعی تنها به یکی از این دو بعد اشاره شده
است .حذف مفهوم ارتباط دائمی با خداوند در نگاه ارتباطی شبکههای اجتماعی ،تمامی مولفههای دیگر روابط را در این
شبکهها تحت تأثیر قرار میدهد .اعتیاد به شبکههای اجتماعی میتواند مشکالت جدی تحصیلی ،خانوادگی و معنوی برای
ال برخی از نوجوانان ،شبها را تا صبح با حضور در شبکههای اجتماعی میگذرانند و تمام صبح
کاربرانش به وجود آورد ،مث ً
را خواب هستند و از ارتباط با خداوند غافل میشوند و این مسأله آغازگر دوری از نماز و عبادت و در یک کلمه دوری از
خداوند است (اکبری ،1390 ،ص .)158بنابراین نوجوانان که از نظر عقیدتی و مذهبی ضعیف هستند ،به دلیل نداشتن قوه
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اصل نخست تربیت اسالمی ،خدامحوری یا توحیدگرایی و توجه به ساختار دو بعدی روابط یعنی رابطه با سایر مخلوقات به

تجزیه و تحلیل کافی در مواجهه با مفاهیم و اطالعات انحرافی و شبههناك ،کم بودن دانش و آگاهیهای دینی ،از القائات

اجتماعی مجازی ایجاد میکند که هیچ راهکار جایگزینی برای رفع آن پیدا نخواهد شد.
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دروغین و هجمههای فرهنگی تأثیر میپذیرند .به عبارت دیگر ،حذف مفهوم ارتباط دائمی با خداوند ،نقیصهای در ارتباطات

امیر مرادی ،سوسن کشاورز ،محسن کردلو ،تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ...

 -3تجاوز به حريم خصوصی
حریم خصوصی به معنای حق تصمیم گیری در خصوص این امر است که دسترسی به چه میزان از اطالعات ،احساسات،
تفکرات ،کردارها و شئون شخصی (یک فرد) برای دیگران جایز است (گودکین .)2006 1،امروزه در بسیاری از شبکههای
اجتماعی ،اطالعات افراد به صورت بالقوه در دسترس بسیاری از کاربران قرار داده میشود .در این شبکهها ،افراد غریبه
قادرند برخی از اطالعات به اشتراك گذاشته شده توسط یک کاربر را انتخاب و بدون اجازه و آگاهی او منتشر کنند ،حتی
کاربران را برای به اشتراك گذاشتن اطالعات غیراخالقی تشویق میکنند (موسوی و الستی ،1395 ،ص .)67در اسالم،
حریم خصوصی بسیار محترم شمرده شده است؛ تا جایی که خداوند متعال در سوره حجرات ،آیة  12میفرماید« :یا أَیهَا
سسُوا وَ ال یغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً»( ،اى کسانى که ایمان آورده
الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ التَجَ َّ
اید ،از بسیارى از گمانها بیرهیزید که پارهاى از گمانها گناه است و جاسوسى مَکنید و بعضى از شما غیبت بعضى نکند).
طبق این آیه شریفه ،خداوند متعال صریح ًا از تجسس و کنجکاوی در امور مؤمنان و جستجو و کشف اسرار و عیوب آنها

که انجام این عمل موجب نقض حریم خصوصی است .در دیدگاه اسالمی ،حرمت مومن در نزد خداوند همسنگ حرمت
پیامبر ،خاندان پیامبر ،قران و کعبه اهمیت دارد (کلینی ،1407 ،ص .)108امام رضا (ع) میفرمایند« :إِیَّاكَ َو ُمکَا َشفَ َة
النَّاسِ»( ،بر حذر باش از پردهدری و هتک حرمت مردم) (کلینی ،1407 ،ج  ،2ص 448؛ مجلسی1403 ،ق ،ج  ،90ص.)367
با ورود شبکههای اجتماعی ،فرایند آینهای و شفاف شدن فضای روابط به درجهای خواهد رسید که دیگر هیچ حریمی در
عرصه زندگی فردی و جمعی ،خصوصی نخواهد ماند (خوارزمی ،1390،ص.)20
در مجموع و با توجه به تنگناهای تربیتی بیان شده به خوبی میتوان دریافت که فناوری شبکههای اجتماعی ابزاری
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نهی کرده است .در کنار هم قرار دادن این اطالعات و واکاوی آنها زمینه تجسس در امور شخصی افراد را فراهم میسازد

خنثی نبوده ،بلکه ارزشها و فرهنگهای خاصی را با خود به همراه دارد و میتواند چالشهایی را نیز بهبار آورد ،از اینرو،

(قانونشکنی ،خشونت و پرخاشگری ،ترویج محتوای غیراخالقی ،عادیسازی روابط نامشروع ،ترویج تجملگرایی و

1 Goodkin
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استفاده بیرویه و بیضابطه از شبکههاى اجتماعى توسط نوجوانان ممکن است پیامدهاى تربیتی منفى مانند ساختشکنی
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مصرفگرایی  ،نقض فضیلتهای اخالقی و دینی و روزمرگی) ،اعتیاد مجازی و دوری از خداوند و تجاوز به حریم خصوصی
را به دنبال داشته باشد .لیکن آنچه مسلم است ،برخورد سلبى با کلیه پدیدههاى نوین همچون شبکههاى اجتماعى مجازى،
نه تنها مثمرثمر نخواهد بود ،بلکه تأثیر معکوسى نیز خواهد داشت.
راهکارهای سالم سازی محیط تربیتی شبکههای اجتماعی
برای کاهش تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی باید نگاهی به آموزههای قرآن و احادیث داشت و راهکارهای عملی مبتی
بر قرآن و اسالم برای سالمسازی محیط تربیتی شبکه های اجتماعی را استخراج کرد .در ادامه به برخی از راهکارهای
پیشگیرانه مبتنی بر قرآن و احادیث اشاره میشود.
 -1فرهنگسازی استفاده صحیح از امکانات شبکههای اجتماعی
یکی از راهکارهای مهم در زمینه اصالح محیطتربیتی شبکههای اجتماعی ،فرهنگسازی است .یکی از راهکارهای

سالمت فطرت براى انسان دست دهد (طباطبایی ،1363 ،ج  ،2ص .)250امام رضا (ع) در این زمینه میفرمایند« :أَفْضَل
ن بِ َنفْسِهِ» (برترین خردورزى ،خودشناسى انسان است) (حلوانی 1408 ،ق ،ص .)44اگر نوجوان حقیقت
الْعَقْل مَعْرِفَ ُة الِانْسَا ِ
انسانیت خودش را بفهمد و بداند که به چه منظور به این دنیا آمده است و چه آیندهای را در پیش دارد ،همیشه تالش
خواهد نمود تا مسیر الهی را طی کد و هیچ گاه از قوانین الهی تخطی نکند .همچنین امام رضا (ع) در سخن دیگری
ک امْرُ ٌؤ عَرَفَ قَدْرَه» (هر که قدر خویش بشناسد ،نابود نخواهد شد) (ابنبابویه 1378 ،ق ،ج  ،2ص.)54
فرمودهاند« :مَا هَلَ َ
بنابراین یکی از راهکارهای فرهنگسازی استفاده از شبکههای اجتماعی ،توجه دادن به ابعاد معنوی و حکمت خلقت انسانی
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فرهنگ سازی ،توجه به تعقل ،تفکر و عقالنیت است .از دیدگاه عالمه طباطبایی مراد از عقل آن ادراکى است که با آن

است و اینکه انسان به دلیل عقالنیت و تفکر ،هیچگاه نباید از حریم قوانین الهی خارج شود .همچنین باید همیشه بر زشت
شمردن گناه و خارج شدن از حدود الهی تأکید کرد ،چرا که به فرموده حضرت علی (ع)؛ «إستقباح الشّرّ یحدو إلى تجنّبه»

استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی به نوعی همان ایجاد حس مسئولیتپذیری بابت انتخاب گزینههای سالم به هنگام
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(زشت شمردن کار زشت انسان را به دوری گزیدن از آن برمیانگیزد) (تمیمیآمدی 1410،ق ،ص .)75بنابراین فرهنگسازی

امیر مرادی ،سوسن کشاورز ،محسن کردلو ،تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ...

استفاده است و نوجوانان یاد میگیرند در برابر چالشهای مختلفی که ممکن است در شبکههای اجتماعی تجربه کنند،
گزینههای شایستهای داشته باشند.
یکی دیگر از موارد فرهنگسازی ،آموزش آداب فعالیت در شبکه های اجتماعی به نوجوانان است .به عبارت دیگر
نوجوانان برای حضور در شبکه های اجتماعی باید تربیت شود .امام رضا درباره دشواری کار تربیت میفرمایند ...« :وَ الْاَ َدبُ
ف الْ َادَبَ قَ َدرَ عَ َل ْیهِ  ( »...تربیت دشوار است ،هر کس دشواری آن را بر خویش هموار کند بدان دست یابد
ن تَکَلَّ َ
کُلْفَةٌ فَمَ ْ
(کلینی :1365 ،ج  ،1ص .) 24در نتیجه برای تربیت و آموزش موثر نوجوانان ،والدین باید برنامه داشته باشند و سعی کنند
محیط تربیتی خوبی را در خانواده فراهم کنند .آداب فعالیت در شبکههای اجتماعی را میتوان در چهار بخش خالصه کرد:
شناخت شبکههای اجتماعی  ،تعیین هدف ،انتخاب مخاطب و داشتن آگاهی دینی .در خصوص شناخت شبکههای اجتماعی،
نوجوانان کاربر شبکههای اجتماعی باید به درستی آن را بشناسند ،با خطرات و حفرههای امنیتی آن آشنا باشند ،ظرفیتها
و قابلیتهای آن را بشناسند .در خصوص تعیین هدف نیز ،نوجوانان برای ورود و عضویت در شبکههای اجتماعی ،باید
هدفمند باشند .از اینرو ب اید به پرسش به چه منظور؟ پاسخ دهند .این پاسخ دو حُسن دارد :مسیر را مشخص میکند،

نشر مطالب غیراخالقی و هتک حرمت دیگران پرهیز میکند.
در خصوص انتخاب مخاطب نیز باید گفت؛ فعالیت در شبکههای اجتماعی به صورت کامل بر محور مخاطب بنا میشود
و مطالب بر اساس نیاز مخاطب و فضایی که او در آن قرار دارد ،ارائه میشود .در این خصوص ،امام رضا میفرمایند« :مجالسة
األشرار تورث سوء الظن باألخیار ( »...همنشینی با اشرار و بدکاران موجب بدبینی نسبت به نیکان و درستکاران میشود)
(ابنبابویه 1378 ،ق ،ج  ،2ص .)53در نتیجه میتوان دریافت که نوجوانان باید قبل از عضویت و فعالیت در کانالها و
گروههای متعدد موجود در شبکههای اجتماعی مختلف اعضای آن ها را بشناسند و با هدف تشکیل گروه و کانال و محور
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شاکله کلی محتوا را معین مینماید و به آنها انگیزه میدهد و دوم اینکه ،موجب تقوای رسانه ای میشود و از دریافت و

اصلی محتوای آنها آشنایی داشته باشد تا آسیب خاصی از ناحیه آنها متوجه فرزندانشان نشود .در مورد کسب آگاهی

سعی در تخطئه و یا به انحراف کشیدن آنها دارد ،ضروریتر به نظر میآید .قرآن مجید یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر
(ص) را تزکیه نفوس و تربیت انسانها و پرورش اخالق حسنه میداند« :هُوَ الَّذی بَعَثَ فِیاالُمِّیِّینَ َرسُوالً ِمنْهُ ْم َیتْلُوا عَلَیْهِ ْم
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دینی نیز میتوان گفت که تقویت و استحکامبخشی ،بهویژه درباره باورهایی که دشمن روی آنها تمرکز بیشتری کرده و
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ل مُبینٍ» (او کسی است که در میان جمع درس
حکْمَه و إِنْ کانُوا مِنْ قَ ْبلُ لَفی ضَال ٍ
آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِ ْم وَ یُعَلِّمُ ُهمُ ا ْلکِتابَ وَ ال ِ
نخوانده و از بین آنها رسولی برانگیخت که آیات خود را بر آنها میخواند و آنها را تزکیه میکند و به آنان کتاب و حکمت
میآموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند) (سوره جمعه ،آیه .)2
در مجموع ،در خصوص راهکار فرهنگسازی چنین میتوان گفت که شبکههای اجتماعی در جامعه ما هنوز به دلیل
تأخر فرهنگی و نبود سواد رسانهای کافی میان نوجوانان و خانوادههای آنها کارکردهای اصلی و مهم خود را به دست
نیاورده است .بنابراین فرهنگسازی استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی به نوعی همان ایجاد حس مسئولیتپذیری بابت
انتخاب گزینههای سالم به هنگام استفاده از آن است.
 -2تأکید بر نظارت آگاهانه و عاقالنه والدين بر فرزندان در شبکههای اجتماعی
واقعیت این است که اگر نظارت بر نوجوانان از سوی والدین کافی نباشد ،امکان انحراف ،فساد و تباهی آنها فراهم میشود.

ک َفسَادُ الخْلْقِ أَجَمعین» (زمانی که مردمان به کارهای ممنوع دست زدند و هرکس هر چه دلش خواست
الَحَدٍ کَانَ فِی َذلِ َ
عمل کرد ،بدون آن که کسی نظارت کند (در این صورت) مردم همگی به فساد و تباهی دچار میشوند) (ابنبابویه1378 ،
ق :ج  ،2ص .)99این حدیث و سیره حضرت رضا (ع) بیانگر این موضوع است که ایشان همواره از طرق گوناگون مانند
نامه و پیامهای شفاهی بر وضعیت فرزند خویش نظارت میکردند و راهنماییهای الزم را به ایشان ارائه میدادند .با توجه
به این حدیث میتوان دریافت که نظارت و همراهی بر فرزندان در شبکههای اجتماعی یکی از راهکارهای کاهش آسیبهای
تربیتی شبکههای اجتماعی است و الزمه این کار افزایش آگاهیهای والدین در حوزه فناوری شبکههای اجتماعی است.
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ن مَا َیشْتَهِی وَ یَهْوَاهُ مِنْ غَیِرِ مُرَاقَبَةٍ
خضرت رضا (ع) در این باره میفرمایند« :إِذَا فَعَلَ النَّاسُ هَذِ ِه االْشْیَاءَ وَ ارْ َتکَبَ کُلُّ إِنْسَا ٍ

ارتقای سواد رسانهای1والدین و آگاهیهای آنها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نوین به تقویت شناخت والدین
در شیوه نظارت صحیح بر فعالیت رسانهای فرزندانشان کمک میکند .لذا به والدین میآموزد که از حالت انفعالى ،ناآگاهی
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و مصرفى در قبال فعالیت فرزندانشان و حتی خودشان در شبکههای اجتماعی خارج شده و نگاه نقادانه به این شبکههای

امیر مرادی ،سوسن کشاورز ،محسن کردلو ،تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ...

داشته باشند و به آنها کمک میکند تا از سفره شبکههای اجتماعی بهگونهای هوشمندانه و مفید بهرهمند شده و
خوراكهای مسموم و فاسد آن را دور بریزند.
 -3صیانت از حريم خصوصی
با تمرکز بر قرآن و حدیث ،مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای صیانت از حریم خصوصی کاربران نوجوان در شبکههای
اجتماعی به شرح ذیل است:
 ممنوعیت اشاعه فحشاء :قران کریم اشاعه فحشاء را عملی معرفی کرده است که پیامد آن عذاب دردناك در دنیا وحبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفاحِشَه فِی الَّذینَ آ َمنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ فِی الدُّنْیا
آخرت است .آیه  19سوره نور بیان میدارد« :إِنالَّذینَ یُ ِ
وَ االخرَه وَ اللَه یَعْ َل ُم وَ أَنْتُ ْم التَعْ َلمُونَ» (آنهایی که دوست دارند کارهای زشت و منکر در میان اهل ایمان اشاعه پیدا کند،
برایشان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی وجود دارد و خداوند میداند و شما نمیدانید) .در خصوص آیه پیش گفته از امام

ع الْفا ِحشَه» .با توجه به این آیه و حدیث میتوان دریافت که قرآن
ن أَنْ تَشی َ
ن یحِبُّو َ
خداوند درباره آنها فرمود است :إِنَّ الَّذی َ
و اسالم عالوه بر این که حکومت و کارگزاران و عوامل آن و نیز اشخاص دیگر را از تجسس و ورود به حریم خصوصی انسانها
و افشای اسرار از جمله فساد و فحشا آنان منع میکند ،حتی صاحب حریم را نیز مجاز نمیداند تا شخصاً به افشاء و اشاعه
اسرار خویش که در اصطالح به عورت تعبیر گریده است ،اقدام کند .در نهایت هیچ کس حق ندارد و نمیتواند تصاویر
مبتذل خود و دیگران را در شبکه های اجتماعی بارگزاری نماید ،چرا که از مصادیق نقض حریم خصوصی است و جرم
محسوب میشود.
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صادق (ع) روایت شده است که؛ « هر کس درباره مؤمنی آنچه را که دیده و یا شنیده است بگوید ،از زمره افرادی است که

 -رعايت حقوق همنوعان و پرهیز از آزار ديگران :منظور از آزار دیگران ،هر گونه تهدید یا عملی است که برای دیگر

دیگران به افراد بیگانه ،غیبت کردن و پخش شایعات و  . ...این در حالی است که یکی از مکارم اخالقی در تعالیم اسالم،
صفت عیب پوشی از دیگران است .پیامبر اکرم (ص) میفرمایند« :هر کس زشتکاری مومنی را بپوشاند ،جنان است که
124
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کاربران ،ایجاد ناراحتی و مزاحمت کند ،مانند تالش برای فاش کردن اطالعات شخصی دیگران ،فرستادن پیامهای خصوصی
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دختر زنده بهگور شدهای را نجات داده است» (محمدی ریشهری ،1384 ،ص .)4220بنابراین آزار دیگران در شبکههای
اجتماعی توسط نوجوانان موجب تضعیف اعتماد عمومی میگردد.
 ممنوعیت تجسس در زندگی ديگران :تجسس و تالش برای کشف عیوب اشخاص از موجبات مداخله در امور دیگرانض
ن بعَ َ
و نقض حریم خصوصی آنان است .در آیه  12سوره حجرات آمده است« :یا اَیها الذینَ آمَنُوا اجتَنبُوا کثیراً منَالظَّنّ ا َّ
سسُوا» .طبق این آیه شریفه ،خداوند صریحاً از تجسس و کنجکاوی در امور مومنان و جستجو و کشف
الظَّن إثمٌ و التجَ َّ
اسرار و عیوب آنها نهی کرده است و آن را بهطور مطلق حرام دانسته است .پیامبر اکرم (ص) میفرمایند« :از بدگمانی
نسبت به دیگران بپرهیزید ،چرا که آن حرفی که بر پایه سوءظن و بدگمانی گفته شود ،دروغترین سخنان است ،در کارهای
آشکار و پنهان مردم کنجکاوی و تجسس نکنید و درباره همدیگر افشاگری نکنید» (منتظری نجفآبادی ،1409 ،ص.)540
با توجه به موارد مذکور میتوان چنین گفت که شبکههای اجتماعی به دالیل گوناگون اطالعات مختلفی را از نوجوانان
دریافت و آنها را در اختیار مدیران و سایر کاربران قرار می دهد .در کنار هم قرار دادن این اطالعات و واکاوی آنها زمینه

 ممنوعیت استراق سمع و بصر :مفهوم استراق سمع ،گوش دادن به سخن دیگری به صورت پنهانی است که از دیدگاهاسالم و نص صریح قرآن ،ممنوع و عمل او حرام و گناه است .در تعبیر حضرت محمد (ص) از استراق سمع آمده است:
« برای هر عضوی از اعضای بدن آدمی سهمی از زناست ... ،و زنای گوش انسان شنیدن سخن مخفیانه است ( »...محدث
نوری ،1408 ،ص  .) 269همچنین استراق بصر نیز به مفهوم نگاه غیرمجاز و پنهانی به هر چیزی است که در قلمروی
خصوصی اشخاص قرار می گیرد ،در حالی که صاحب حریم خصوصی رضایتی بر نظاره دیگری ندارد .پیامبر اکرم (ص) در
خصوص نگاه کردن دزدانه و بی اجازه به مکاتبات اشخاص فرموده است« :هر کس به نامه برادر دینی خود نگاه کند مانند
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تجسس در امور شخصی افراد را فراهم میسازد که این عمل موجب نقض حریم خصوصی است.

این است که به عورت خویش نظر افکنده است» (قمی ،1363 ،ص.)389

نوجوانان از ضرورتهای قرآنی و تأکیدات پیامبر و ائمهاطهار در این خصوص و جرم بودن نادیده گرفتن قوانین شرعی باعث
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در مجموع ،با توجه به موارد مذکور در مورد راهکار صیانت از حریم خصوص میتوان چنین نتیجهگیری کرد که آگاهی

امیر مرادی ،سوسن کشاورز ،محسن کردلو ،تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ...

میشود ،این قشر جامعه با احتیاط در شبکههای اجتماعی رفتار کنند .در نتیجه در صورت حفظ ارزشهای انسانی و اخالقی
در شبکههای اجتماعی ،این فناوری میتواند در خدمت رشد و تعالی بشر قرار گیرد.
 -4مديريت زمان و پر کردن اوقات فراغت
عمر انسان و فرصتی که از جانب خداوند برای زندگی به او داده شده ،مهمترین سرمایه حیات اوست .نوجوان نسبت به این
سرمایه و هدیه خداوندی مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد ،لذا نمیتواند به بطالت و بیهودگی سپری گردد .رسول اکرم
صحَّةُ و الفَراغُ» (بیشتر مردم درباره دو خصلت دچار گمراهی
س فیهِما مَفتونٌ  :ال ِّ
ن کثیرٌ مِن النا ِ
(ص) فرموده است« :خَلَّتا ِ
و ضاللت هستند؛ یکی در مورد سالمت و صحت و آن دیگر در امر فراغت و بیکاری) (کلینی ،1407 ،ص .)252امام صادق
(ع) در تفسیر آیه « ...أَوَلَ ْم نُعَمِّرْکُمْ مَا یَ َتذَکَّرُ فِی ِه مَنْ تَ َذکَّرَ( »...آیا شما را به اندازهای عمر ندادیم که هرکه اهل تذکر و پند
شنیدن است در این مدت متذکر شود) (فاطر ،آیه  )37فرمودهاند :این آیه مالمت و سرزنش جوانان غافلی است که از
فرصت نوجوانی و جوانی خود استفاده نمیکنند و به سن هجده سال رسیدهاند  .امام سجّاد (ع) در رسالة حقوق خود درباره

دنباله روی توست و به درستی که تو در تربیت نیکو و راهنمایی به سوی پروردگارش و یاریرسانی او در فرمانپذیری از
خداوند نسبت به خویشتن و حقّ فرزندت پرسیده خواهی شد .پس [اگر وظیفهات را به انجام رسانی] پاداش گیری و [چون
کمکاری کنی] بازخواست شوی» (حرانی ،1363 ،ص .)461در نتیجه والدین باید بدانند که در ایجاد محیطی غنی و اسالمی
و بسترسازی آن برای فرزندانشان در پیشگاه خداوند مسئولند .با توجه به موارد مذکور میتوان دریافت که نوجوانان باید
برای اوقات فراغت و بیکاری خود برنامهریزی کنند و این مسئولیت والدین آنهاست که نگذارند فرزندانشان این لحظات
گرانبهای عمرشان را بیهدف در شبکههای اجتماعی بگذرانند.
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حقوق فرزندان بر والدینشان فرمودند « :حقّ فرزند تو این است که بدانی او از توست و در پسند و ناپسند دنیای زودگذر

از اشکال پر کردن اوقافت فراغت ،شرکت نوجوانان در جلسات قرآنی و دینی مساجد با هدف انجام فرایض ،رشد و

سدُوا فِی الْأَرْض وَ ُتقَطِّعُوا أَرْحَامَکم»( .پس آیا امید بستید که چون ]از خدا[ برگشتید در زمین
عَسَی ُتمْ إنْ تَوَلَّیتُ ْم أَنْ تُفْ ِ
فساد کنید و خویشاوندی های خود را از هم بگسلید) .همچنین در آیه نخست از سوره مبارکه نساء که میفرماید« :ا َّتقُوا
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ل
تربیت مذهبی و تقویت صلهرحم و روابط سالم اجتماعی است .آیه  22از سوره مبارکه محمد چنین میفرماید« :فَهَ ْ
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اللَّهَ الَّذِی َتسَاءَلُونَ بهِ وَالْأَرْحَا َم إنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیکمْ َرقِیباً» (از خدایی که به ]نام[ او از همدیگر درخواست میکنید پروا نمایید
و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان است).
شکل سوم مدیریت زمان اوقات فراغت ،ورزش کردن است .ورزشهایی همچون تیراندازی ،اسبدوانی ،شکار و شنا
مورد توصیه دین اسالم است .پیامبر اکرم (ص) میفرمایندَ «:حقُّ الوَلَ ِد عَلى وا ِلدِ ِه أن یُعَ ِّلمَ ُه الکِتابَةَ وَالسِّباحَةَ وَالرِّمایَةَ» (از
حقوق فرزند بر پدر آن است که به او نوشتن ،شنا و تیراندازی یاد دهد» .در حدیثی دیگر آمده است که پیامبر اکرم ـ صلی
اهلل علیه و آله و سلم ـ برنامه اسب دوانی را در مدینه و در مسافت بین حصبا و مسجد النبی و زیق اجرا نمودند و برای
برنده اوّل ودوم و سوم یک درخت خرما جایزه قرار دادند (علی بن حسام ،1975 ،ص .)443در مجموع پر کردن منطقی
اوقات فراغت نوجوانان خصوصاً در تابستان باعث میشود آنها زمان بیکاری کمتری برای مشغول شدن در شبکههای
اجتماعی داشته و در مقابل به فعالیتهای مفید و اسالمی بپردازند.
 -5تأکید بر عزت نفس و پرورش مهارتهای مرتبط با آن

ل
ب وَ العَمَ ُ
کس خواهان عزت است باید آن را از خدا بخواهد « :مَن کانَ بُریدُ العّزهُ فَلِلهِ العِزَ ِه جَمیعاً ِالَی ِه یَصعَدُ الکَ ِلمُ الطَیِ ُ
ک هُوَ یَبُو ُر» (فاطر .)10 ،از سوی دیگر ،پیامبر و مومنان
ب شدیدٌ َو مَکرُ اولئِ َ
ت لَهُم عَذا ٌ
ن السَّیئا َ
ن یَمکُرُو َ
ح یَرفَعُ ُه َو الَّذی َ
الصّالِ ُ
نیز مراتبی از عزت را دارند « :یَ ُقوُلونَ لَئِن رَّجَعنَا اِلیَ المَدِینَهِ لَیُخرِجَنَّ االَعَزُّ مِنها ا َالذَلَ وَ هللِ العِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُومنینَ َو
لَکِنَّ المُنافِقینَ الیَعلَمُونَ» (منافقون .)8 ،خداوند در این آیه بر پیوند عزت و ایمان تأکید کرده است و میگوید انسان تا
وقتی که ایمان دارد ،عزت هم دارد .عزت نفس مانع می شود که انسان آگاه خود را ارزان بفروشد .کسی که جایگاه خود را
بشناسد ،هرگز به پستی و حقارت و طمع و ذلت کشیده نمی شود و گوهر خود را به تمنیات نفسانی و خواهشهای مادی
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عزت در قرآن مخصوص خداوند متعال است و تنها راه کسب عزت نفس ،رسیدن به درگاه خدای یگانه است (ایمان) و هر

نمیفروشد (محدثی ،1381 ،ص .)211سرچشمه عزت نفس ،خداوند است و هر عزتی از او سرچشمه میگیردَ « :ولِلَّهِ العِزَّةُ

اَعَزَّ به غیرِ اللّه اَهْلَکَهُ الْعِزُّ»( ،کسی که از طریق غیر خدا به عزت برسد ،همان عزّت [غیر واقعی] او را به هالکت میرساند).
مطابق با آیات و روایات مذکور میتوان مهمترین راههای دستیابی به عزت نفس و پرورش آن را در موارد زیر جستجو کرد:
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وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنینَ( »...منافقون( ،)8 /و عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است) .حضرت علی (ع) فرمودند« :مَنْ
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ن یُرِی ُد الْعِزَّه َفلِلَّهِ الْعِزَّه جمیع ًا» (فاطر( ،)10/کسی که خواهان عزت است،
ن کا َ
 توکل بر خدا :قرآن کریم میفرماید« :مَ ْعزت یکسره از آن خداست) .با توجه به آیه مذکور میتوان گفت که هر کس عزت میخواهد باید آن را از خداوند متعال
طلب کند ،زیرا همه عزت مُلک از آنِ خداوند است و انسان در سایه عبادت و پرستش خدا و تسلیم در برابر او و ایمان و
عمل صالح به عزت نفس میرسد.
 تمسک به قرآن :بنابر آموزههای قرآنکریم تمسک به کالم خدا و استمداد از آن عامل عزت و سربلندی است .خداوندسئَلُونَ»
ک وَ سَوْفَ تُ ْ
ک وَ ِلقَوْمِ َ
ستَقِی ٍم وَ إِنَّهُ لَ ِذکْرٌ َل َ
ک عَلی صِراطٍ مُ ْ
ی إِلَ ْیکَ إِنَّ َ
سکْ بِالَّذِی أُوحِ َ
متعال میفرماید« :فَاسْتَ ْم ِ
(زخرف ( ،)44 -43 /آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیمی و این مایه یادآوری (و عظمت) تو و قوم
تو است و به زودی سوال خواهید شد).
ن الْمُنافِقِینَ ال یَعْ َلمُونَ» (منافقون،)8 /
 تعامل با مومنان :قرآن کریم میفرماید« :وَ ِللَّهِ الْعِزَّه وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمْومِنِینَ وَ لکِ َّ(و عزت مخصوص خدا و رسول او و مومنان است ،ولی منافقان نمیدانند) .از این رو ارتباط با مومنان که افتخار بندگی خدا

در مجموع ،با توجه به این مطالب مذکور میتوان چنین دریافت که باید به عزت و کرامت نفس در تمام سنین به
خصوص کودکی و نوجوانی توجه کرد چرا که اساس و شالودة عزت نفس از کودکی ریخته میشود و باید در جامعه احترام
به همه سنین کودکی تا پیری درونی شده و تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود .بر این اساس ،به منظور پرورش عزت نفس
و مقابله با تنگناهای شبکههای اجتماعی توجه به اصول ارزششناختی (مانند تقویت ایمان و تقوا ،حفظ و ارتقای کرامت
انسانی ،تأمین آزادمنشی) ،در قالب اهداف تربیتی مانند تقویت اندیشهورزی ،تدبیر اخالقی و تمیز زشتی و زیبایی فعل
اخالقی مورد تأکید است.
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را دارند و عزت خویش را از سرچشمه اصلی یعنی خداوند عزیز گرفتهاند ،میتواند عامل عزت و مانع ذلتپذیری باشد.

خالصه یافتههای پژوهش در جدول شماره  1نشان داده شده است.
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جدول شماره  :1تجربه دبیران درباره علل گرایش ،چالشهای عضویت و راهکارهای پیشنهادی آنها در شبکههای اجتماعی
رديف

موضوعات اصلی

1

تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی

موضوعات اصلی

موضوعات فرعی
قانونشکنی
خشونت و پرخاشگری
آزادی جنسی و ترویج محتوای
مبتذل

ساختشکنی (هنجارشکنی)

عادیسازی روابط نامشروع
ترویج تجملگرایی
نقض فضیلتهای اخالقی
روزمرگی و کلیشهگرایی

اعتیاد به شبکههای اجتماعی و دوری از

تجاوز به حریم خصوصی
فرهنگسازی استفاده شبکههای اجتماعی

تأکید بر نظارت آگاهانه و عاقالنه والدین
ممنوعیت اشاعه فحشاء
2

راهکارهای تربیتی سالمسازی شبکههای
رعایت حقوق همنوعان

اجتماعی
صیانت از حریم خصوصی
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خداوند

ممنوعیت تجسس در زندگی
دیگران

مدیریت زمان و پر کردن اوقات فراغت
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ممنوعیت استراق سمع و بصر

امیر مرادی ،سوسن کشاورز ،محسن کردلو ،تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ...
توکل بر خدا
تأکید بر عزت نفس و پرورش آن

تمسک به قرآن
تعامل با مومنان

بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسی تنگناهای تربیتی شبکههای اجتماعی مجازی بر نوجوانان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه مبتنی
بر قرآن و احادیث بود .یافتههای پژوهش نشان داد که فناوری شبکههای اجتماعی مجازی به علت خنثی نبودن دارای
تأثیرات دوگانه مثبت و منفی است ،اگرچه شبکههای اجتماعی فرصتهایی را در حوزه تربیت نوجوانان ایجاد میکند اما
استفاده نادرست و غیراصولی از آن و عدم نظارت و مراقبت والدین بر آنها موجب بروز مشکالت و آسیبهای تربیتی
متعددی مانند هنجارشکنی (نظیر قانونشکنی ،خشونت و پرخاشگری ،آزادی جنسی و ترویج محتوای مبتذل ،ترویج و
عادیسازی روابط نامشروع دختران و پسران ،ترویج تجملگرایی و مصرفگرایی افراطی ،نقض برخی از فضیلتهای اخالقی

نوجوانان میشود .این تنگناهای تربیتی شبکه های اجتماعی در درجه اول تربیت و اخالق نوجوانان ،سپس نهاد خانواده و
در نهایت کل جامعه را درگیر بحرانهای اساسی تربیتی و اخالقی میکند .در نتیجه میتوان گفت؛ اگر شبکههای اجتماعی
نتواند همسو با اهداف تربیتی اسالم و آموزش و پرورش به پرورش نوجوانان آگاه ،توانمند و مسئولیتپذیر بپردازد در آینده
قبول صالحیت های آن در اسالم و آموزش و پرورش از سوی نهادهای ذیربط زیر سؤال خواهد رفت .اما فینبرگ ()2002
معتقد است همانطور که میتوان قانون را تغییر داد ،تغییر فناوری و آوردن شبکه های اجتماعی منحصربفرد و منطبق با
اهداف و رسالتهای اسالم و تربیت اسالمی ممکن است ،لذا می توان امیدوار بود با اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از
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و دینی ،روزمرگی و کلیشهگرایی) ،اعتیاد به شبکههای اجتماعی و دوری از خداوند و تجاوز به حریم خصوصی و  ...برای

طریق بازاندیشی ،اصالح و باز طراحی شبکههای اجتماعی مجازی در جهت تربیت و پرورش اسالمی نوجوانان و نواقص

در نهایت میتوان جنبه نوآورانه این پژوهش را نسبت به پژوهشهای قبلی در این موضوع دانست که نوجوانان امروز
متولدین دهه هشتاد شمسی و پس از آن هستند و این قشر از جامعه ،نسلی هستند که چند سال از دوران زندگی خود را
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تربیتی آن رفع گردد.
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در اینترنت (بازیهای اینترنتی) و فضای وب و شبکههای اجتماعی مجازی گذراندهاند و بخشی از شخصیتشان در عصر
وب( 2که از آغاز فعالیت آن سال  2004است) و شبکههای اجتماعی مجازی شکل گرفته است .مطابق با دیدگاه

آیدی1

( )2009و بونگه )2003( 2فناوری شبکههای اجتماعی مجازی ممکن است برخی از ابعاد زندگی نوجوانان را به بهای
تضعیف برخی ابعاد دیگر تقویت کند .همچنین بر بنیاد دیدگاه فینبرگ )2002(3شبکههای اجتماعی ابزاری خنثی نبوده،
بلکه ارزشها و فرهنگهای خاصی را با خود به همراه دارد و میتواند فرهنگ و اعتقادات اسالمی ایران را به چالش بکشد،
لذا این پژوهش چنین موضوع مهمی را با محوریت نوجوانان و همچنین استنتاج راهکارهای پیشگیرانه با تأکید بر قرآن و
احادیث مورد بررسی و کنکاش علمی قرار داد ،در حالی که تا کنون چنین پژوهشی صورت نگرفته است
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1 Ihde
2 Bunge
3 Feenberg
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The educational bottlenecks of virtual social networks on adolescents and its
preventive strategies with emphasizing the educational teachings of the
Qur'an and hadiths
Amir Moradi1, Susan keshavarz2, Mohsen Kordlou3

Abstract
Today, with the expansion of the Internet and social media, new educational environments
have emerged and expanded the names of social networks which has attracted adolescents
due to their unique features and capabilities. Because technology is not neutral, adolescents
with numerous educational opportunities and dilemmas by social networks are faced.
Therefore, the purpose of this study is to study the educational bottlenecks of social
networks on adolescents and providing preventive strategies with emphasizing the
educational teachings of the Qur'an and hadiths. The method of this study is qualitative and
descriptive-analytic (qualitative content analysis) and inference of practical analogy.

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

Findings of the research showed; educational bottlenecks of social networks on the
education of children and adolescents, including breaking the norm (such as breaking the
law, violence and aggression, sexual freedom and the promotion of abusive content, the
promotion and normalization of the illegitimate relations of girls and boys, promotion of
luxury and extreme consumerism, violating some ethical and religious virtues, routine and
stereotypes), addiction to social networks and away from god and violation of privacy.
Also, culturalize, Promoting Conscious parental supervision, protect privacy, fill leisure
time and emphasize the importance of self-esteem and breeding its skills is a suggested
solution which leads to the study of the Qur'an and traditions to reduce the negative effects
of our social networks.
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