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 شنبه  25دی 1400

ندا حاج ابراهیمی
جامعه امروز ما متفاوت از گذشــته است
هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت زندگی.
گذر از زندگیهای سنتی به زندگیهای
ماشینی توأم با گرایش به تجملگرایی،
توسعه و نفوذ شبکههای ماهوارهای و نیز
ســهولت ارتباطگیری با وجود ابزارآالت
متعــدد ارتباطی چون تلفــن ،اینترنت،
موبایل و  ...پیامدهای خاص خودش را در
زندگیهای امروزی داشته است.
به تناسب آن افزایش و ترویج خشونتها،
اختالفات زناشویی ،پرخاشها ،جدالهای
لفظی درون خانواده ،روابط خارج از عرف
دختران و پسران ،طالقها ،خیانتها و...
چه بخواهیم و چه نخواهیم موجب فزونی
بیبند و باری در جامعه شده است.
وقتی جشن مث ً
ال ازدواج جای خود را به
جشن طالق میدهد و یا روابط دوستانه
خارج از خانواده و بهدور از چهارچوبهای
اخالقی گســترش مییابد ،نشانههایی از
بیبندوبــاری و جابجایی ارزشها پدیدار
میشود .متأسفانه در جوامع جهان سوم،
بسیاری افراد روشنفکرنما ،بیبندوباری را
نشانه اجتماعی شــدن میدانند و روابط
آزاد جنســی را بــر میتابند در حالیکه
اینها نشــانه ســقوط اخالقی است نه
پیشرفت و روشنفکری .تنوعطلبی زنان
و مردانی که به هــر بهانهای میخواهند
نامتناسب با شخصیت
همسرانشــان را
ِ
خود نشــان دهند ،یا تنوعطلبی جوانان
در انتخــاب دوســتهای مختلــف و
معاشــرتهای نامطلــوب ،نمونــهای از
بههمریختگی فرهنگی است.
یکــی از دختران که مدیــر فروش یک
شرکت اســت میگوید :اکثر مشتریان
شرکت مردان هستند .برخی از موقعیت
سواستفاده میکنند و سعی در برقراری
ارتباطات ناصحیــح دارند .اکثریت آنها
متأهلنــد و برای راضی کــردن من ،به
همسرشان انواع صفات نادرست را نسبت
میدهند اما مجبــورم با آنها مدارا کنم
چون به شــغلم محتاجم .او با اشــاره به
اینکه اینها نشانه بیبندوباری در مردان
اســت میگوید :علــت بیبندوباری را
میتواند کمبود ارزشهای فردی ،سستی
ارتباط با خانواده و ضعف ایمان به خدا و
نبود عزت نفس باشــد .از سویی گرایش
برخی زنــان به طال و تجمــل و آرایش
و خودنمایی بیشــتر بــرای جلب توجه
مردان ،آنها را به سمت هرزگی ،خیانت
و بیبندوباری ســوق میدهد .آن هم در
شــرایطی که ابزارآالتی چون ماهواره و
اینترنت ،به این عارضه در اجتماع کمک
میکنــد .هم اینک نوجوانان و جوانان به
طور مقاومتناپذیری به سوی تاریکترین
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ریشههای بیبند و باری

حوزههای اینترنت کشــیده میشــوند.
هرزهنــگاری اینترنتــی ،زنــان و مردان
هوسبــاز را به مثابــه بازیچه هوسهای
جنسی به تصویر میکشد .در نتیجه این
نوع تصویرسازی ،باورهای پسران درباره
چگونگی زندگی واقعی را شکل میدهد.
اغلب پســران در سنین نوجوانی و حتی
ِ
کمتر ،خود را در حال تماشای تابوهایی
مییابند که هیچگونه وســیله دفاعی در
برابر آنها ندارنــد .از این رو کودکان در
برابر مخاطرات آشــکار ایــن تابوها قرار
میگیرند در حالی که هیچگونه چهارچوب
اجتماعی و روانشناختی برای پردازش و
خنثی کردن این تصویرســازیها وجود
ندارد .همین پوشش را اگر در نظر بگیریم
لباسی که میتواند برای هر شخصی مايه
وقار و آراســتگي باشد ،گاهی نشانههایی
از بیفرهنگی و ضعف اعتقاد و بنیانهای
فرهنگی را نمایان میسازد .اما علتالعلل
یوبندوباریها در روابط جنســی و
این ب 
دوستیابیهای کذایی که بنیان خانواده
و جامعه را هدف میگیرد چیست؟

 ریشههای روانی بیبندوباری
دکتر فاطمــه پورشهســواری؛ دکترای
روانشناسی بالینی و عضو هیأت علمی
دانشــگاه رفتارهــای نابهنجــاری را که
آسیبزا هستند و به نوعی در چهارچوب
قانــون نمیگنجند مثل رابطه جنســی
خارج از حوزه ازدواج و خانواده ،مشروبات
الکلــی خوردن و تضییــع حقوق فردی
دیگــران به عنــوان بیبندوباری تعریف
میکنــد و درباره علل و ریشــههای آن
میگوید« :بیبندوباریهــا علل متعدد
روانشناختی و اجتماعی دارند و عوامل
روانشناختی جزو علل مهم این رفتارها
میباشد».
این اســتاد دانشگاه در توضیح بیشتری
میگوید« :ریشــه رفتارهای بیوبندوبار
را در وضعیت ســامت روانی شــخص؛
ارزشها و سیســتم اخالقــی و فکری و
شــخصیتی فرد بایستی جســت و جو
کــرد .افــراد بیبندوبار معمــوالً دارای
سیستم فکری منطقی نیستند و بیشتر
به دنبــال لذتهــای آنــی و لحظهای
هســتند و به عواقب آن فکر نمیکنند و
یا اص ً
ال برایشــان مهم نیست .این افراد
به تأثیرات و آسیبهایی که این رفتارها
بــرای خودشــان و دیگــران دارد توجه
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نمیکنند».
وی با تقسیمبندی علل و ریشه رفتارهای
غیراخالقی ،ابتدا به اختاللهای شخصیتی
اشــاره میکنــد و میگوید«:اختــال
شــخصیت ،یکی از علل بروز رفتارهای
بیبندوبار اســت ،از جمله این اختاللها
مــی توانیــم بــه اختالل شــخصیت
ضداجتماعی و اختالل شــخصیت مرزی
اشــاره کنیم .در اختالل شخصیت ضد
اجتماعی؛ فرد معموالً قانونشکن است
و چهارچوبها و هنجارهای اجتماعی را
رعایت نمیکند .این افراد معموالً براساس
عالقههای شخصی به صورت خودشیفته
رفتــار میکنند و هیچ پایبندی به اصول
اخالقی ندارنــد در حالیکه پایبندی به
اصول اخالقــی الزمه انجــام رفتارهای
درست اســت .اخالق ،ترمز انسان است
و انســان را از خطرات و آسیبها حفظ
میکند اما این دسته افراد از رشد اخالقی
مناسبی برخوردار نیســتند و به راحتی
حقوق دیگــران را تضییع کرده و قوانین
و ارزشهــا را زیر پــا میگذارند .ضمن
اینکه رفتارهای خود را هم توجیه کرده
و مسئولیت آن را نمیپذیرند .حتی خود
را حق به جانب نشــان داده و دیگران را
مقصر میدانند!».

باعــث بیبندوباری نیســت اما یکی از
عوامل زمینهساز و تشــدید کننده آن
است .نقطه مقابل فقر ،رفاه است .وقتی
در یک جامعه فاصله بین افرادی که در
رفاه هســتند و افرادی که در فقر بسر
میبرند زیاد شود شکاف طبقاتی ایجاد
میشود .از این رو ،شکاف اقتصادی در
این شــرایط ،هر دو دسته افرادی را که
در دو ســر این ماجرا (فقر و رفاه) قرار
دارند آسیبپذیر میکند .از طرفی وجود
امکانات و منابع فــراوان نیز در اختیار
افراد بدون اینکه در مجراهای متناسب
اقتصــادی و اجتماعی هدایت شــوند
میتوانند به بروز رفتارهای ناسازگارانه
مانند خودنمایی ،سبک زندگی آسیبزا
و از این قبیل منجر شود .در این شرایط
فرد تصور میکننــد که به خاطر ثروت
فراوان میتواند هر کاری را دوست دارد
انجــام دهــد و چهارچوبهای اخالقی
کمرنگ میشوند».
این دکتــر روانشــناس بالینی نقش
خانواده را هم عامل بســیار مهمی در
بروز این رفتارهــا میداند و میگوید:
«فرد در خانواده متولد میشــود ،رشد
کرده و بزرگ میشــود .اگــر خانواده
اصول اخالقی را رعایت نکنند فرزندان
هم یــاد گرفتــه و تکــرار میکنند.
شــبکههای اجتماعــی ،ماهوارهها و
اینترنــت نیز یــک شمشــیر دو لبه
هســتند که میتوانند موجب معرفی
و گسترش سبکهای زندگی ناسالم و
ناسازگار شوند .این سبکهای نوظهور
مســئولیتناپذیری؛ عدم تعهد ،تجمل
طلبــی و زیادهخواهی را تبلیغ کرده و
به آن ارزش میدهند».

 علل و عوامل اقتصادی
دکتر پورشهسواری از دیگر علل و عوامل
بیبندوبــاری را مشــکالت و تنگناهای
اقتصــادی افــراد میدانــد و میگوید:
«گســترش شــکاف طبقاتــی ،نقش
معنــاداری در ناهنجاریهای اخالقی و
افزایش رفتارهــای ضداجتماعی دارد.
البته باید یادآور شــوم کــه فقر لزوماً

 تأثیر شبکههای اجتماعی
دکتر فاطمه شــیبانی عضو هیأت علمی
دانشــگاه آزاد و فارغالتحصیل دکترای
روانشناسی نیز در این گزارش همراه ما
شد و در شــرایطی که در ساعات پایانی
تهیه گــزارش وقت چندانی باقی نمانده
بود وی در پاسخ سوال علل بیبندوباری
در جامعه به صورت کوتاه به ریشــههای
«خانوادگی»«،محیطی» و «رســانههای
اجتماعی» اشــاره کــرد و گفت« :قبل
از هــر چیز ما باید نــوع بیبندوباری را
مشخص کنیم چون انواع مختلفی دارد،
اما یک ســری موازین شرعی ،مذهبی و
یا ُعرفی وجــود دارد که تخلف از آنها،
بیبندوباری تلقی میشود.».
این استاد روانشناسی در ادامه میگوید:
«ریشــه برخی موازین عرفی به تربیت
خانوادگی برمیگردد .به نظر من ریشــه
اولیه بیبندوباری ،خانوادگی است .شما
تصور کنید درختی که در جای محکمی
ریشه داشته باشد ممکن است باد آن را
تکان بدهد اما نمیتواند آن را ســرنگون
کنــد .اما پس از بحث تربیت خانوادگی،
بحث دوستان و آشنایان و محیط اطراف
هم مهم اســت و میتواند در شخصیت
فرد تأثیــر بگذارد .نوع رفتــار و نگرش
دوستان فرزندمان باید از همان کودکی
تحت نظارت والدین قرار بگیرد».
دکتر شیبانی سپس به تأثیر رسانههای
جمعی و شــبکههای اجتماعی اشــاره
میکنــد و میگویــد «:امــا از یکی از
مهمترین ریشهها ،وسایل ارتباطجمعی
است که از همان ابتدای ورود به جامعه،
مثــل بســیاری از تکنولوژیهای دیگر
هیچگونه فرهنگسازی در استفاده از آن
صورت نگرفت .ابتــدا بیمهابا در اختیار
همه قرار گرفت و ســپس به فکر چاره
افتادند تا بستر اســتفاده از آن را فراهم
کنند .شــما تصــور کنیــد محیطهای
شبکههای اجتماعی از جمله واتسآپ،
تلگرام و اینســتاگرام ،محیطهای بی در
و پیکری هســتند که انواع پیامها در آن
رد و بدل میشود و باعث میشود تا ُقبح
بســیاری مســائل از بین برود و فرد در
جریان خیانتهای زناشویی قرار بگیرد».
این اســتاد و مشــاور روانشناسی در
موضوع خیانتها هم که سبب گسترش
بیبندوباری میشــود چنین میگوید:
«خیانــت در برخی اوقات به ویژگیهای

شخصیتی و در برخی اوقات به تنوعطلبی
فرد مربوط میشــود .گاهی اوقات نیز به
دلیل کمتوجهی یکــی از زوجین ،باعث
میشــود که فرد به سوی بیبندوباری و
خیانت ســوق داده شود .البته عکس آن
هم صادق اســت و در حالــی که همه
زمینههــا برای فرد فراهم اســت ولی او
خطا نمیکند چون ریشــه تربیتی قوی
دارد» .وی دربــاره راهکار حل اینگونه
معضــات اجتماعی ،عالوه بر نقش مهم
خانواده ،به نقش مؤسســات آموزشی و
فرهنگی و رســانههای جمعی هم اشاره
میکند که اگر در مسیر صحیح هدایت
اصالحی
کننــد میتوانند جهتدهــی
ِ
نتیجه بخشی در جامعه داشته باشند.
 خیانت در خانوادهها
دکتر پورشهســواری نیز نقش خیانتها
را در افزایش بیبندوباری مؤثر دانســته
و میگویــد :یک خانواده بــا ازدواج زن
و مرد تشکیل میشــود که تعهد پایه و
اساس آن است .اگر این تعهد خدشهدار
شود و از بین برود ،بنیان خانواده سست
میشود .بنابراین والدین الگوهای مهمی
برای فرزندان به شمار میروند و اگر هر
کــدام از زوجین رابطهای نادرســت در
خارج از خانواده داشــته باشند بر روی
فرزندان نیــز اثر مخربی میگذارد .البته
این را عرض کنم که پایبندی به تعهدات
اخالقی و خانوادگی ،هم وظیفه زن و هم
وظیفه مرد است و توجیهاتی از این قبیل
که رابطه برای مــردان در خارج از خانه
اشکالی ندارد جایی ندارد و این خود ،به
نوعی زمینه ترویــج بیبندوباری را رقم
میزند .فردی که به همســرش خیانت
میکنــد در واقع رفتــار غیرمتعهدانه از
خود نشــان میدهد و مســئولیتگریز
است .گسترش خیانت در خانواده نه تنها
به فرد و خانواده او آسیب میزند بلکه به
تضعیف بنیادهای اخالقی در جامعه نیز
منجر میشود».
 راهکار چیست؟
از این اســتاد روانشناســی پرسیدیم
چه راهکارهایی بــرای کاهش و اصالح
ایــن ناهنجاری در جامعه از نظر شــما
وجــود دارد کــه وی در پاســخ گفت:
«ما با انســان و متغیرهای انســانی سر
و کار داریــم .وقتی یک فــرد بیبندوبار
میشود مشکالت روانشناختی خود را
دارد .متغیرهــای اجتماعی و اقتصادی و
همچنین ارتباطات نیــز در این معادله
تأثیــر میگذارنــد و فرد را به ســمت
خصیصههایی سوق میدهد که با عنوان
بیبندوباری از آنها یاد میکنیم که هم
برای خود فرد و هم بــرای دیگران آثار

مخربی دارد .پس الزم است که سیستم
تعلیم و تربیــت بتواند افراد را توانمند و
برخوردار از ویژگیهای اخالقی و رفتاری
ســالم و ســازگارانه تربیت کند تا افراد
بتوانند هم از خود مراقبت کرده و منشأ
آسیب به هیچ انسان دیگری نشوند .برای
ِ
رسیدن به این منظور ابتدا باید خانواده را
قوی و توانمند کنیم که بتواند نقشهای
تربیتی خود را به شکل مطلوبی ایفا کند.
خانواده مبنای شکلگیری شخصیت فرد
اســت و لذا الزم اســت که فرزندان در
خانواده به حقوق خــود و دیگران واقف
شوند و عزت نفس و توان خود مراقبتی
و خودکنترلی باالیــی پیدا کنند که در
این حالت ،رفتارهای نامتناسب و خارج
از ُعرف نخواهند داشت».
پورشهسواری نقش مدارس را در تربیت
دانشآمــوزان بســیار مهــم میداند و
میگوید« :بعد از خانواده ،بخش مهمی از
مسئولیت تربیتی افراد بر عهده مدارس
است ،در مدارس قرار است دانشآموزان
به شکل ســازگارانهای جامعهپذیر شوند
و صفات اخالقی حســنهای کسب کنند
اما آنچه مشــاهده میکنیــم؛ مدارس
تنهــا بــه حــوزه علمــی میپردازند و
تربیت دانشآمــوزان را نادیده میگیرند
در حالی که قرار اســت بــا تحصیل در
مدرســه ،کودکان ،اجتماعیشــدن را
فرا گیرنــد و برای زندگــی در اجتماع
آمــاده و تبدیل به یک شــهروند آگاه،
سالم و مســئولیتپذیر گردند .کمک به
رشــد سیســتم خودمراقبتی ،کمک به
ارتقا هوش هیجانی ،مســئولیتپذیری،
توانمندیهای فردی ،کنترل هیجانات،
توانایی رد کردن پیشــنهادات نادرست،
مراقبت از حقوق خود و دیگران و ســایر
مهارتهای زندگی را آنها باید بیاموزند
ِ
ســبک ســالمی برای زندگی
تا بتوانند
انتخــاب کنند .راهکار مهــم و عملیاتی
دیگــر در پیشــگیری از روابط ناهنجار،
پایش بهداشــت روانی افراد اســت .زیرا
علت بسیاری از رفتارهای مخرب ،وجود
اختالالت روانی و حتی نقایص هوشــی
اســت .اختاللهایی مانند اضطراب نیز
میتواند به بروز رفتارهای ناسازگار منجر
شــود .از این رو آشــنایی با نشانههای
اختالالت روانــی و پیگیری برای درمان
و بهبــود آنهــا از طریــق مراجعه به
روانشــناس و یــا مشــاور میتواند در
پیشگیری بســیار کمک کند و اما نکته
آخر اینکه توجه بــه اوضاع اقتصادی و
برنامهریــزی کالن برای بهبود شــرایط
اقتصــادی مردم و جامعه و پیشــگیری
از بروز شــکافهای طبقاتی به گسترش
رفتارهای ســالم و ارتقاء بهداشت روانی
جامعه کمک شایانی میکند.

