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Abstract
Aim and Background: Alcohol consumption is one of the emerging social phenomena. Among these, the most
vulnerable group is young women who are more prone to alcohol consumption due to psychological crises
caused by social problems. The aim of the present study was the Phenomenology of Behavioral and Emotional
Experiences of Tendency to consume alcohol in Women in Isfahan.
Methods and Materials: The method of qualitative phenomenological research with Colaizzi approach has been
used. The statistical population of this study is women consuming alcohol in Isfahan. Data were collected
through semi-structured interviews for 30-40 minutes.
Findings: The results showed that women started consuming alcohol at the suggestion of their husbands, friends
and family members and pointed to two categories of negative emotions (feeling sad, monotonous and lack of
excitement) and positive emotions (feeling of laughter and happiness, attractiveness and availability of alcohol)
Which has led to their tendency to consume alcohol.
Conclusions: It seems that women's experiences after alcohol consumption include two categories, emotional
(feeling of loss and falling behind in life, feelings of regret and emptiness) and behavioral (cartwheel, imbalance,
profanity, loss of consciousness, Violence).
Keywords: Women, Alcohol, Behavioral Experience, Emotional Experience.
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پدیدارشناسی تجارب رفتاری و احساسی گرایش به مصرف الکل در زنان شهر اصفهان
محبوبه پاینده ،1سید علی هاشمیانفر  ،2اصغر محمدی
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 -4دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استادیار ،گروه جامعهشناسی ،واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران.
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زمینه و هدف :مصرف مشروبات الکلی یکی از پدیده های نوظهور اجتماعی است .دراینبین آسیب پذیرترین گروه ،زناان جاوان هساتند کاه باه دلیا
بحرانهای روانی ناشی از مشکالت اجتماعی ،بیش از سایرین به مصرف الک گرایش دارند .هدف از تحقیا حارار پدیدارشناسای تجاار رتتااری و
احساسی گرایش به مصرف الک در زنان شهر اصفهان بود.
مواد و روشها :روش تحقی کیفی پدیدارشناسی با رویکرد کالیزی استفادهشده است ،جامعه آماری این پژوهش ،زنان مصرفکننده مشروبات الکلای
در شهر اصفهان هستند که  33نفر به روش نمونهگیری هدتمند ،از نوع گلوله برتی با معیار اشباع نظری بهعنوان نمونه انتخا شدند .جمعآوری دادههاا
با مصاحبههای نیمه ساختاریاتته به مدت  33-13دقیقه انجام شد.
یافتهها :یاتتهها نشان داد زنان به پیشنهاد همسر و دوستان و اعضای خانواده شروع به مصرف الک نموده و به دودسته احساسات منفی (احساس غم،
یکنواخت بودن زندگی وعدم هیجان) احساسات مثبت (حس خنده و خوشحالی ،جذابیت و در دسترس بودن مشرو ) اشارهکردهاند که سبب گرایش آنها
به مصرف الک شده است.
نتیجهگیری :به نظر میرسد که تجار زنان پس از مصرف مشرو الک شام دو مقوله ،احساسی (احساس باخت و عقب اتتاادن از مسایر زنادگی،
احساس پشیمانی و پوچی) و رتتاری (عربدهکشی ،عدم تعادل ،هرزهگویی ،از دست دادن هوشیاری ،خشونت) میباشد.
واژههای کلیدی :زنان ،مشروبات الکلی ،تجربه رتتاری ،تجربه احساسی.
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مصرف الک و وابستگی به مشروبات الکلی یکای از مهامتارین
مسائ اجتماعی جهان امروز است .در سال های اخیر مصرف آن
بهعنوان یک پدیده نوظهور اجتماعی است که تمایا و گارایش
به مصرف آن اتزایشیاتتاه اسات ( .)4پدیاده اعتیااد مشاروبات
الکلی با توجه به تأثیرات روانی ،اخالقی و اجتماعی که دربردارد،
خانواده و جامعه را تهدید میکند .این امار باه رتتارهاایی مانناد
تنش در نقش های خانوادگی ،ولگردی ،رتتارهاای ناهنجاار و در
موارد حاد و به ویژه در موارد اعتیاد زناان باه انحاراف جنسای و
خودتروشی منجر مایشاود ( .)2اماروزه باا رشاد شهرنشاینی و
صنعت ،یکسان شدن نقش زنان و مردان به دلیا دور شادن از
سبک زندگی مذهبی ،رشد جنبش های اجتماعی و اشتغال زناان
باعث شده است کاه زناان همانناد ماردان تحات تاأثیر پدیاده
اجتماعی ازجمله اعتیاد به مشروبات الکلی قرار بگیرناد .مصارف
الک در بسیاری از کشورهای جهان گسترش تراوان یاتته اسات
و در حال حارر بهعنوان یکی از بزرگترین آتتهای اجتمااعی
موردبررسی قرار میگیرد ،به طوریکه سازمان بهداشات جهاانی
( )WHOبرآورد کرده است که در سراسر جهان تقریبأ بین 233
تا  231میلیون نفر مشروبات الکلی مصارف مایکنناد و حادودا
 233میلیون نفر نیز با اختالالت قاب تشخیص مرتبط با الک در
سراسر جهان زندگی میکنند در دهههای اخیار میازان مصارف
الک بهویژه در کشورهای توسعهیاتته در حال اتزایش است (.)3
تحقیقات مختلفی در ارتباط با علا گارایش باه مصارف الکا
بهویژه در میان زنان صورت گرتته است که در این تحقیقات باه
مسائلی مانند جنسیت ،سان ،گاروههاای آموزشای و تشاارهای
اجتماعی اشارهشده است ()9-1
دشااتی و همکاااران ( )7نشااان دادنااد کااه نگاارش و در
مشارکتکنندگان از مصرف مشروبات الکلی در دو مقولاه اصالی
نگرش مثبت و منفی قاب دسته بندی است ،نگرش مثبت شام
زیر مقولههای شادی بخشی ،درمانگری ،عرف انگاری ،تفاری و
تفنن و نگرش منفی شام زیر مقوله بیماریزایی ،پرخاشگری و
قبی بودن است .حمیدیان راد و همکاران ( )8دریاتتند که شیوع
مصرف سیگار و الک در دانشجویان مارد بیشاتر از دانشاجویان
زن بوده است .جنسیت و گروههای آموزشی تحت تأثیر الگوهای
رایج مصرف مواد و الک قرارگرتته است.
زارع شاهآبادی و همکاران ( )1به این نتیجه دست یاتتند که
جنسیت ،سن و تحصیالت هم با گرایش باه مصارف مشاروبات

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.12.1

الکلی و هم بانظم خانوادگی رابطه معنادار دارند .بدینصورت که
مردان گرایش به مصرف بیشاتری نسابت باه زناان دارناد و باا
اتزایش سن گرایش به مصرف مشاروبات بیشاتر مایشاود و در
تحصیالت پایین تر گرایش به مصرف پاسخگویان بیشاتر اسات
بین نظم خانوادگی و گارایش باه مصارف الکا رابطاه منفای
معناداری وجود دارد .بر اساس نتایج تحقی آنها داشتن رواباط
سالم و محبتآمیز در خانواده نقش مؤثری در کاهش گرایش به
مصرف الک دارد.
پژوهش ح دوست و همکاران ( )6نشان داد که همهگیری
مصرف الک در کلیه گروههای مختلف سنی ،جنسای و طبقاات
اجتماعی در حاال اتازایش اسات و همنناین جنسایت ،ساط
تحصیالت ،درآمد و ورعیت اشتغال خاانواده و باه عباارتدیگار
طبقه و جایگاه اجتماعی بر نحوه مصرف و نوع مواد مصرفشاده
تأثیرگذار بوده و طبقات پایین اجتماعی دارای آسیبپذیری بیشتر
میباشند .کولناری ( )1در پژوهشی تحت عنوان «تجربه زیساته
اعتیاد به الک در زنان تایلندی» که بر روی  42زن تایلندی باه
روش پدیدارشناسی توصیفی انجامگرتته باه  1مقولاه :احسااس
حقارت و بیارزشی  -احساس صدمه جسمی و روحای  -مارگ
زودرس  -احساس برتری و قدرت بهعنوان نتیجه مصرف الکا
اشاره نمودهاناد .مصارف الکا زناان در تایلناد باهعناوان تاابو
محسو میگردد و به همین دلی زنان مصرفکننده در مقابا
مردان به مصرف میپردازند و بسیار آسیبپذیر میباشند.
نتایج یاتتههای ترن و همکاران ( )9در رابطه باا مسایرها و
پیشبینی کنندههای مصرف الکا طای دوره  24سااله زنادگی
باروری مادران نشان میدهد که متغیرهای مهم در عدم مصرف
مشروبات الکلی شام  ،درآمد پاایین خاانواده ،ازدواج و تراوانای
باالی حضور در کلیسا است درحالیکه مصرف بیش ازاندازه الک
در گروه زنانی بود که در حال حارر ازدواج نکرده بودند ،یا هرگز
کلیسا نرتته بودند و رتتارهای سبک زندگی ناسالمی داشتهاند.
نتایج مطالعه آسلین ( )43در خصوص اینکه چگونه تشاارها،
متغیرهای ورعیت و جنسیت باهم ارتباط دارند ،نشاان مایدهاد
که مردان بیشتر از زنان به مصرف الک گارایش دارناد و علات
این امر هم به کمبود حمایت اجتماعی در آنهاا برمایگاردد .در
مقاب  ،اثر تشارها بر روی مصرف الک در زنان معنادارتر اسات.
هرچند که اعتیاد به الک هنوز مسئله ای مردانه تلقی میشود اما
شواهد نشان میدهد که زنان باه گوناه ای ساریع در حاال روی
آوردن به مصرف الک هساتند ،زناناه شادن اعتیااد باه الکا ،
مفهومی است که با اعتیاد زنان تفااوت دارد .اعتیااد زناان یاک
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مسئله شناختهشده و تثبیتشده را بازمینماید ،به این معنای کاه
در بین جامعه معتادان در کشور ،همیشه درصدی نیز باه جامعاه
زنان تعل داشته و دارد ایان موراوع جدیادی نیسات ،ویژگای
خاص این پژوهش ،زنانه شدن اعتیااد باه الکا اسات .ماردان
بهمنظور سرخوشی و تکر نکردن به مسائ اقتصادی و مشکالت
زندگی به مصرف الک روی میآورند ولای زناان باهمنظاور باه
دست آوردن حال خوش و تارار کاردن از مشاکالت باه دنباال
مصرف مشروبات الکلی هستند .زنان جاوان معتااد باه الکا  ،از
طری دوستی با دوستان خود و یا ارتباط با جنس مخالف با الک
آشنا شده اند؛ این در حالی است که مردان معتاد به الک بیشتر از
طری آشنایان و دوستان هامجانس باا الکا و مشارو آشانا
شدهاند .درواقع ،زنان معتاد به الکا از طریا رواباط نزدیاک و
صمیمانه ،با الک آشنا میشوند که این امر میتواند بهطور بالقوه
پیامدهای منفی برای آنها در برداشته باشد (.)44
زنان معتاد به الک از خیلی جنبهها ناشناخته ماندهاند .روایت
این زنان از زندگی و مشکالت آنهاا در نهادهاای قاانونی و در
بین مردم کمتر شنیده میشود و بیشتر بر اساس کلیشههای رایج
درباره آنان داوری میشود .درواقع ،پژوهشهای اجتماعی ،نگااه
ویژه به زنان و اعتیاد به الک آنان نداشتهاند؛ بنابراین ،راروری
است اعتیاد زنان باه الکا را باهعناوان یاک مسائله اجتمااعی
پذیرتت .همننین ازآنجاکه شهر اصفهان یکی از کالنشهرهای
سنتی و ترهنگی ایران است ،از این مسئله در امان نمانده است؛
بنابراین الزم است مسائ مربوط به زنان مصرفکننده مشارو
در این شهر کشف و تهم و تفسایر قارار گیارد .در ایان مطالعاه
سعی بر این است که نشان داده شود چه کسانی مشوق زنان در
شروع مصرف مشرو بودهاند و تحات چاه حااالت و شارایطی
آن ها به سامت مصارف آن کشایده مایشاوند .همنناین چاه
احساسی از مصرف الک و چه رتتاری بعد از مصارف آن دارناد.
این اهداف و پرسشها کانون توجه پژوهش کیفی حارر است.

یافتهها

مواد و روشها
این پژوهش با استفاده از روش تحقی کیفی پدیدارشناسای باه
تهم و تفسیر زنان از مصارف مشاروبات الکلای پرداختاه اسات.
جامعه آماری این پژوهش ،زنان مصرفکننده مشروبات الکلی در
شهر اصفهان هستند که  33نفر به روش نمونهگیری هدتمند ،از
نوع گلوله برتی با معیار اشباع نظاری باهعناوان نموناه انتخاا
شدند .تحلی دادهها در تحقی پدیدارشناسی همنون تحقیقاات

1. phenomenology
2. colaizzi
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در این پژوهش ازنظر سنی  47نفر از پاسخگویان در گروه سانی
 41-33سال 8 ،نفر درگروِ سنی  34-39ساال 1 ،نفار در گاروه
ساانی  13و باااالتر قاارار دارنااد .همننااین تحصاایالت  2نفاار از
پاسخگویان سیک  43،نفر دیپلم 9 ،نفر دانشاجو و  6نفار دارای
مدر لیسانس بودهاند 43.نفار از پاساخگویان مجارد 44 ،نفار
مطلقه بوده اند 8 .نفر از مصرفکنندگان زیر سن  41ساال و 43
نفر در بین  41تا  49سالگی و بقیه باالی سن  49سالگی شروع
به مصرف مشرو نمودهاند .کمترین سن شروع مصرف مشرو
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کیفی یک الگوی منظمی از تکرار جماعآوری دادههاا و تحلیا
همزمان دادههاست .این الگو شام مراحلی از جمعآوری دادهها،
تحلی و اشباع دادهها میباشد .روشهای مختلفی برای تحلیا
دادهها در پدیدارشناسی 4مطرح است که با توجه به ویژگیهاای
این پژوهش از روش هفت مرحلهای کالیزی 2اساتفاده شاد .بار
اساس پاسخی که شارکتکننادگان از تجربیاات خاود توصایف
نمودند ،محق درنهایات باه در تجرباههاای مشاتر آنهاا
دستیاتت .تحلی پدیدارشناسانه ،پاس از جماعآوری اطالعاات
انجام شد .در تحلی اطالعات ،سعی بران شد گفتههای مهام و
معنادار برجسته شود تا بر اساس آن بتاوان باه چگاونگی آنناه
مشارکتکنندگان از تجربه خود بیان کرده اند ،دستیابیم کاه در
این مرحله ات تکری مشارکتکنندگان مشخص شد .در مرحله
بعد بر اسااس بیاناات معنایدار و مهام باه توصایف تجربیاات
مشارکتکنندگان و در آخر به توصایف دقیا تجرباه مشاتر
مشارکتکنندگان پرداخته شد.
معیار ورود به تحقی شام داشتن گرایش به مصرف الکا
و داشتن ررایت کام و آگاهانه جهت شرکت در پاژوهش باود.
بعد از کسب اجازه از آزمودنیها به آنها اطمیناان داده شاد کاه
اطالعات و نام آنها محرمانه خواهد ماند .جمعآوری اطالعات با
توجااه بااه اهااداف پااژوهش از طریا مصاااحبه انفاارادی نیمااه
ساختاریاتته به مدت  6ماه از اردیبهشتماه سال  4399تا مهرماه
سال  4399در دتتر مشاوره در شهر اصفهان با یادداشتبرداری و
مشاهده انجام شد .محق با عنوان مصاحبهگر تاالش نماود تاا
تمامی ابعاد موروع بررسی شود .اشباع دادهها با  33نفر صاورت
گرتت و اتراد از شماره  4تا  33شمارهگذاری شدند.
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 42سالگی و بیشترین سن شروع  11سالگی بود .میاانگین سان
شروع مصرف مشرو  46سال بود 47 .نفر از پاساخگویان پادر
آنها دائمالخمر باودهاناد .از باین شارکتکننادگان  42نفار باا
پیشنهاد دوستپسر مصرف نموده و  8نفر باه پیشانهاد دوساتان
هم جنس خود مشرو نوشایدند .همنناین  6نفار باه پیشانهاد
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سن مصرف
28
21
42
24
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48
23
21
49
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24
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23
23
46
41
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41
41
23
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46
41
13
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11
47
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جدول  .1توزیع پاسخگویان در خصوصیات زمینهای
تعداد ترزند
شغ
ورعیت تأه
تحصیالت
 4دختر
خانهدار
مطلقه
دیپلم
 2دختر
خانهدار
متارکه
دیپلم
 4دختر
کمپ
متارکه
دیپلم
 4بار سقط
خانهدار
مطلقه
دیپلم
 4پسر
مطلقه
دیپلم
 4دختر
خانهدار
مطلقه
دیپلم
 2پسر
کارمند
بیوه
لیسانس
بیکار
مجرد
دیپلم
آرایشگر
مجرد
دانشجو
دانشجو
مجرد
دانشجو
حسابدار
مجرد
لیسانس
دانشجو
مجرد
دانشجو
دانشجو
مجرد
دانشجو
خانهدار
متأه
دانشجو
خانهدار
عقد
توقدیپلم
دانشجو
مجرد
دانشجو
دانشجو
مجرد
دانشجو
دانشجو
مجرد
دانشجو
 4دختر
آرایشگر
مطلقه
دیپلم
 4پسر  2دختر
خانهدار
مطلقه
سیک
 2پسر
خانهدار
بیوه
سیک
 4دختر توت شد
خدماتی
مطلقه
دیپلم
 4دختر
خدماتی
مطلقه
لیسانس
بیکار
مطلقه
دیپلم
 4دختر
آرایشگر
مطلقه
دیپلم
 4دختر
مربی
مطلقه
لیسانس
 4پسر
تروشنده
متارکه
دیپلم
 4پسر  4دختر توت
خانهدار
متأه
دیپلم
 1دختر
خانهدار
بیوه
لیسانس
تروشنده
مجرد
دانشجو
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شماره
4
2
3
1
1
6
7
8
9
43
44
42
43
41
41
46
47
48
49
23
24
22
23
21
21
26
27
28
29
33

سن
34
33
22
27
38
39
13
31
24
49
32
23
48
24
22
23
23
48
33
31
13
32
13
23
28
29
12
38
23

شوهر و  1نفر به پیشنهاد خانوادگی شروع به نوشایدن مشارو
نمودهاند.
جدول شماره  4توزیع پاسخگویان را در خصوصیات زمینه ای
نشان میدهد.
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تجربه و نگاه زنان از شروع ویرایش بهه مصهرف
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الکل
این مضمون شام دو مقوله میشود که عبارتاند از :الاف.
چگونگی اولین شروع مصرف  .چگاونگی کشاش باه سامت
مصرف مشرو .
الف :چگونگی اولین شروع مصرف مشروب
شرکت کنندگان شاروع اولاین مصارف خاود را باا پیشانهاد
دوستان ،شوهر ،دوستپسار ،خاانواده و جماع خاانوادگی (عماه،
دایی ،عمو) و هم پیک شدن با این اتراد مطرح نمودند.
همساالن و دوستان بیشترین تأثیر را درروند جامعاه پاذیری
اتراد دارا میباشند و همننین در گرایش به مصرف مشرو نیاز
دارای نقش ویژهای هستند .ساناز میگوید «در سن  41سالگی و
با پیشنهاد دوستم شروع به مصرف کردم».
ازآنجاکه در حریم خانواده ،شوهر نزدیک ترین ترد به باانوی
خانه است و در دین اساالم هام اطاعاتپاذیری از شاوهر الزم
است ،پدیده اعتیاد به مشرو نیز از این قضیه مستثنا نشده است
وزنان در بعضی از موارد به دلی حفظ کیان خانواده با درخواست
شوهر برای مصرف مشرو مواتقت نمودهاند .آرزو میگوید «باا
شوهرم مصرف کردم هم پیک او شدم که به هم خیانت نکنه».
در ارتباطهای نامتعارف دوساتی باا جانس مخاالف ،جهات
ارتباط برقرار نمودن راحتتر به زنان پیشانهاد مصارف مشارو
دادهشده آنها نیز پیروی مینمایند .زهارا مایگویاد «آخاه مان
شوهر دارم و چون هم آغوشی با دوستم سخته اون برام مشرو
میاره که مصرف کنم و راحت باهاش رابطه برقرار کنم».
ازآنجاکه خانواده اولین پایگاه اجتماعی ترد است و ترزندان
از پدر و مادر الگو میگیرند ،پادر و ماادری کاه مشاک اعتیااد
داشته باشند به تبعیات از آنهاا ،ترزنادان نیاز هام در معار
یادگیری مصرف قرار دارند و حتی پیشنهاد مصرف و کمککننده
در مصرف نیز هستند .دنیا میگوید «خانوادگی مصرف مشارو
داریم مصرف مشرو برای ما یه ترهنگ شده و جااتتااده ».باه
زنهای تامی پیشنهاد داده میشاود و اگاه قباول نکنناد ماورد
تمسخر و استهزاء قرار میگیرند و انگ عقبمانده باه آنهاا زده
میشود.
ب :چگونگی کشش به مصرف مشروب
پاسخگویان در مقوله چگونگی کشش به مصرف مشرو 6
مفهوم را بیاان نماودهاناد ،احسااس غام و پنهاان کاردن غام،
یکنواخاات بااودن زناادگی ،هیجااان و اناارهی ،حااس خنااده و
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خوشحالی ،حس کنجکاوی و جذابیت مشرو  ،در دسترس بودن
مشرو .
زنان در شرایطی قرار میگیرند که برای پنهاان کاردن غام
خود ،سرحالی و سرخوشای ظااهری باه مصارف مشارو روی
می آورند .آزیتا میگوید« :برای تحم شرایط سخت زندگی ،رها
شدن از غم و برای اینکه روحیهام عو بشه و خیانت شاوهرم
را تراموش کنم مشرو مصرف کردم».
حس تنوعطلبی و ترار از یکنواختی زندگی باعث میشود که
از مشرو استفاده کنند و تفاوت را باا مشارو احسااس کنناد.
ساناز میگوید« :در زندگی و مهمونی باید تفااوت وجاود داشاته
باشه حس کنی متفاوته...زندگی یکنواخت را دوست ندارم».
هیجان و انرهی ،مصرف مشرو باعث مایشاود کاه تارد
دارای هیجانات خودانگیخته شود و احساس انرهی زیادی کناد و
درواقع اعمال و حرکاات آنهاا عاقالناه و ارادی نیسات .غازل
میگوید« :هیجان و تاز خناده و انارهی شاادی اون رو دوسات
دارم .مشرو بخوری و بشینی پشت ترمون ماشین و تا میتاونی
پات رو بزاری رو پدال گاز ،عاش هیجان مشروبم».
مصرف مشرو الکلی احساس شادی و خنده به تارد مای-
دهد .آنها در لحظه خوش هستند و خنده و قهقهه مستانه را بار
تمام مشکالت و سختیها تارجی مایدهناد .سایما مایگویاد:
«مشرو میخورم که شادوشنگول بشم لحظاتی هرچند کوتااه،
در لحظه خوش و شادباشم».
حس کنجکاوی نسبت به مشرو و جاذابیت آن ،باازگویی
تجربه مصرفکننده از حالتهای مصرف مشرو باعث ترغیاب
اتراد به استفاده از آن میشود .اتراد در هر شارایطی نمایتوانناد
بدون مشرو باشند حتی در محف غم .چون وقتای در محفا
غم استفاده مینمایند تاز غم و گریه دارند و بیشازحد گریه می-
کنند .مهناز می گوید« :پدرم دائم الخمر بود و مدام مصرف داشت
که حس کنجکاوی من و جذابیت مشرو باعث شد من هم مِی
بنوشم».
در دسترس بودن مشرو  :در خانوادههایی که والدین و یاا
ترزندان مصرف مشارو دارناد محایط زنادگی اتاراد بساتری
وسوسه کننده برای تریب سایر اعضاای خاانواده اسات .سامیرا
میگوید« :جمع خانواده مصرف میکنند من هم نوشایدم از هار
نوع مشرو که بخواهی در منزل ما پیدا میشود».
تجربه و نگاه زنان نسبت به مصرف مشرو بعد از مصرف
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این مضمون  2مقوله ،نگااه باه مشارو بعاد از مصارف و
چگونگی احساسات رتتااری بعاد از مصارف مشارو را شاام
میشود.
الف :مقولهه نگهاه بهه مشهروب بعهد از مصهرف
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مشروب
نگاه شرکتکنندگان به مشرو  ،بعد از مصرف آن در قالاب
 8مفهوم بیان میشود:
عقب ماندن از زنادگی :آن دساته از پاساخگویان کاه نگااه
منفی به مشرو  ،بعد از مصرف پیدا نمودهاند و باخت زنادگی و
عقب مانادن از مراحا رشاد و پیشارتت زنادگی را در مصارف
مشرو می دانند .شیما می گوید« :همه چی رو باا عارق بااختم
میخورم برگردم به زندگی واقعی».
اظهار پشیمانی از مصرف مشارو  :باا توجاه باه حااالت و
پیامدهایی که مصرف مشرو برای آنها در پی داشته اسات از
مصرف آن اظهار ندامت میکنند .آرزو می گوید« :از بس تحقیار
شدم اآلن دیگه می خورم برگردم به زندگی آروم و عادی خاودم،
پشیمون هستم دلم میخواد یه روز پا باشم».
پوچ گرایی :احساس پوچی و نیستی که مصرفکننادگان باه
آن رسیده اند .مائده مای گویاد« :شارا در حاال تعاادل خوباه.
پشیمانم ،از مصرف مشرو به هیچ آرزو و هادتی نرسایدم جاز
پوچی».
وابستگی به مشرو  :احساس مثبتی که لحظهبهلحظاه باه
وابستگی شدید ترد به مشرو منجر می شود .نیلوتر مای گویاد:
«مشرو را خیلی دوست دارم بدون مشارو زنادگی ام هیناه،
وابستهام به مشرو ».
اظهار ندامت از دیرآشنا شدن با مشرو  :مشارکتکننادگان
نگاه مثبتی به مصرف مشرو دارند و زمان هایی را که اساتفاده
ننمودهاند زمان ازدسترتته عمر خود میدانند؛ کاه از ایان لاذت
زودتر مستفیض نشده اند .سمیرا می گویاد« :پشایمونم کاه چارا
این قدر دیر مصرف کردم باید زودتر مصرف می کردم باید زودتار
عش میکردم حیف دیر شروع کردم».
لذت بردن از مشرو و عرق :آنها بهاندازه مصرف کردن و
کجا مصرف کردن و با چه کسانی مصرف کنند را مدنظر داشتند.
همه مصرفکنندگان بر این باور بودند که باید از مشارو لاذت
ببری نه اینکه اجازه بادهی مشارو از شاما لاذت بباره .الهاام
می گوید« :با مشرو رابطه خاوبی دارم .رابطاه دوسات داشاتنی
است .مشرو منو خیلی آروم میکنه با اون حال میکنم».
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معناداری زندگی با مشارو  :معنای و مفهاوم زنادگی را باا
مشرو می شناسند .ساناز مایگویاد« :مشارو باه مان حاس
آرامش میده راحت میشم ،مهمونی و زنادگی باا مشارو معناا
داره تا بهت خوش بگذره».
وابستگی باه مشارو  :وابساتگی و نگااه مثبات کاه اگار
مشرو در زندگی آنها وجود نداشته باشاد دچاار ساردرگمی و
خماری می شوند .غزل می گوید« :مشرو نباشه من حالت خفاه
بودن دارم و احساس تنگی خل میکنم و نمیتونم نفس بکشم.
خلقم تنگ میشه مث پرنده میخوام پرواز کانم .مشارو آزادی
خاصی به من میده».
مشرو صندوقنه اسرار :مشارو بارای مصارفکننادگان
مث راز ناشناخته است که روزبهروز بیشتر به سمت آن گارایش
دارند .دنیا می گوید« :مشرو یه ترهنگه مشرو رو برای بساط
و شادی اون مصرف میکنم .مشرو صندوقنه اساراره .مان از
اون لذت میبرم».
ب :چگونگی رفتار بعد از مصرف مشروب
ازنظر شرکتکنندگان مقوله حالتهای رتتاری بعد از مصرف
مشرو  8مفهوم را شام میشود:
عربدهکشی :رتتاری که ناشی از مساتی اسات و باهصاورت
عربدهکشی و دادوبیداد میباشاد .آزیتاا مایگویاد« :وقتای زیااد
مصرف کنم ورع خوبی نادارم عصابانی بشام شاروع مایکانم
عربدهکشی ،جیغوداد تریاد که این را دوست نادارم ولای ارادهای
از خودم ندارم».
عدم تعادل در راه رتتن :در حین مستی هیچ کنترلای بار راه
رتتن خود ندارند و گاهی زمین میاتتند .سمیرا میگوید« :حاالم
بد میشه ،حال رقاص دارم رو پاهاام کنترلای نادارم روی ابرهاا
هستم ،هیچ کنترلی بر اعضا خودم ندارم».
پرنده در حال پرواز در آسمان :احساس سبکی که در مستی
دارند باعث می شود کاه تکار کنناد مثا پرناده در حاال پارواز
هستند .ساناز می گوید« :تلوتلو می خوردم هینای حاالیم نیسات
شهوتم میره باال انگار تو آسمون و ابرها هساتی از خاود بیخاود
میشم .مستی رو خیلی دوست دارم ،شده تو مستی با سر رتتم تو
شیشه ولی هینی حالیم نبود نه دردی و نه خونریزی».
راه رتتن رو ابرها :احساس نرمای و لطااتتی کاه در مساتی
برای ترد ایجاد میشود به راه رتتن روی ابرها تشبیه مایکنناد.
سمیرا می گوید« :اول با  8پیک مست می شدم اآلن با  43پیاک
مست میشم کنترل روی پاهام ندارم روی ابرها هستم خیلی نرم
احساس راحتی دارم روحم پرواز میکنه»
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مست بودم کاری از دستم بار نمیوماد وقتای عارق مای خاوری
هینی حالیت نیست مجباوری هار جاا هساتی بماونی هار جاا
مصرف کردم شناخت داشتم ولی آخرش کار خودشون (سکس و
تجاوز) رو انجام میدادند...و کاری از دستم بر نمیومد...چون مان
خیلی مست می شدم و در حالت بی هوشی کام و عرق کامال از
خود بیخودت میکنه...کسی که بهات عارق مای ده بارا اساتفاده
خودش میبرد دیگه و به هدف خودش میرسه...

شهوت بسیار باال :در حین مستی بدن بسیار گرم میشاود و
حس جنسی بسیار باالیی دارند .اکثر اترادی که در روابط جنسی
سرد هستند برای رابطه جنسی گرم مشرو مصرف ماینمایناد.
ترانه می گوید« :دتعه اول با  3پیک مست شدم واالن با  7پیک
مست میشام حاس شاهوت بااال میاره باه خصاوص شارا باا
دوستپسرم بکارت رو از دست دادم چون اصال نفهمیدم چی باه
چاای شااد چااون در مسااتی کاما بااودم رابطااه کاما رو دلاام
می خواست ،برام مهم نیست هرچی میخواد بشه...اونم که نخواد
من میخوام تا اآلن پشیمون نیستم چرا اینطور شده»...
خشونت پرخاشگر و عصبی :اگر ترد قب از مصرف مشرو
ناراحتی و عصبانیت داشاته باشاد در حاین مساتی پرخاشاگری،
خشونت و عصبی بودن او بیشازحد است .این رتتار پرخاشگرانه
در زنان بیشتر بهصورت تنبیه دیگران ،دشانام ،تهدیاد و تحقیار
کردن دیگران می باشد .سارا می گوید« :من مصرف کرده بودم با
مأمورین کالنتری دعوا کردم اماور کالنتاری باه مان پیشانهاد
سکس داد که به قاری شکایتش کردم کاه چارا پیشانهاد داده.
وقتی مست میشم خیلی بداخالق هستم عصبی ،کسای باه هام
نزدیک نمیشه .هیچوقت با کسی ساکس نداشاتم باه کسای پاا
نمی دادم چون هوشیار هستم و بداخالقم از چشمام خماری مناو
میفهمن که مصرف کاردم مشارو باعاث ساربلندی و قادرت
میشه .نشده که مشرو خورده باشم و با کسی همخوا بشم»
هرزهگویی و هرزهشنوی :در زمان مستی اتراد رتتارهای غیر
ارادی زیاد دارند؛ بنابراین به دیگاران حارفهاای رکیاک زده و
همینطور حرفهای رکیاک مایشانوند .ماریم مایگویاد« :در
سکس برام اوای خیلی خو بود که مصارف مای کاردم حاس
خوبی داشتم ولی اآلن برام مهم نیست که همسرم با من سکس
کنه یا دیگران همه رو تجربه کردم عربده کشیدم تلوتلو خاوردم
تو خیابان هرکسی هر رتتاری خواست با من داشت حرف هارزه
زیاد زدم آخه مست بودم .سکس زیاد باا مان شاده کاه دوسات
ندارم راجع بهش تکر کنم چون حالم بد میشه...حرف هرزه زیااد
شنیدم».
مستی کام  ،خلساه و از دسات دادن هوشایاری کاما  :در
زمان مستی اتراد کامال هوشیاری خاود را از دسات مایدهناد و
گاهی ممکن است تا دو الی سه روز در خلسه باشند و از زمان و
گذشت روز و شب هیچ متوجه نمیشوند .الهام میگوید« :بارای
اولین بار که مستی کام داشتم تا  3روز تو خلسه بودم و هینی
یادم نیس چاهکااری انجاام دادم ».زیناب مایگویاد :مشارو
می خوردم مست می شدم طرتم به من تجااوز مایکارد و چاون

بحث و نتیجهگیری
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این مقاله با بهره گیری از روش تحقی پدیدارشناسی به توصیف
تجربههای متفاوت زنان مصرفکننده مشروبات الکلای پرداختاه
اساات .بررساای مفاااهیم مقااوالت اسااتخراجشااده از روایاات
شرکت کنندگان پیرامون انگیزه ،چگاونگی گارایش باه مصارف
الک و بیان احساسات از مصرف مشرو نشان داد کاه خاانواده
یکی از مفاهیم کلیدی است که در تماام مراحا تحقیا بارای
زنان به عنوان کانون اصلی بهحسا میآید .ایان مسائله باعاث
شده است که برخی از زنان در محیط خانواده به علات مصارف
پدر ،مادر و یاا هار دودر معار حاس کنجکااوی و یاادگیری
مصرف قرار گیرند ( .)42یکی از دالی مصرف الک میتواند باا
شرایط محیطی در ارتباط باشد که باعث تقویت و گارایش اتاراد
به مصرف آن مای شاود ( .)43اتاراد بارای رهاایی از شارایط و
مشااکالت درون محاایط خااانواده ،مصاارف الکا و مشاارو را
انتخا کرده اند ( .)41عواملی مانند محایط آلاوده ( ،)41تارار از
خانه ( ،)46زنان متأه دارای همسر الکلی ( ،)47ازدواج اجبااری
و یا ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف بهقصد دوستی و ارتباط
به امید یاتتن راهی بهتر ( ،)48آنها را در دام مصارف مشارو
قرار می دهد .از طرف دیگر ارتباط داشتن با همسر و یاا شاریک
جنسی مصرف کننده مشرو  ،سابب سارعت و ساهولت بیشاتر
ترایند آشنایی زنان با مصرف مشرو میشود ( .)47مردان برای
اینکه زنان را با مصرف خود همراه کنند آنها را وادار به مصرف
می کنند رمن اینکه زنان وابستگی عاطفی و احساسی عمی به
همساار خااود دارنااد ،باارای حفااظ زناادگی مشترکشااان تاان بااه
درخواستهای شوهر میدهند .درواقع نوعی ترس از رهاا شادن
در زنان باعث میشود که به همراهی با شوهر بپردازند .وابستگی
شدید زن به شوهر با وابستگی مشرو با همدیگر تاداخ پیادا
می کنند .روایت های شارکت کننادگان ،عادم مهاارت ارتبااطی،
عاادمحمایاات عاااطفی و طااالق والاادین و خشااونت والاادین و
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اطراتیان ،اعتیاد والدین و زندگی با ناپدری یا ناماادری و خیانات
والدین نشاندهنده روابط رعیف و شکننده و بیثباتی روابط بین
اعضا خانواده بوده است که زمینه را برای سقوط آنان به مصارف
مشرو تراهم نموده است (.)23 ،49
حضور زنان در خانواده مصرفکننده مشارو  ،موجاب شاده
است تا زنان با الگو گیری از والدین دائمالخمر خود رتتار آنها را
الگو قرار دهند تا بهتدریج قب و زشاتی و حارام باودن مصارف
مشرو برای آنها کمتار شاده و حالات عاادی بگیارد .نقاش
دوسااتان در شااروع مصاارف مشاارو در زنااان هنگااامیکااه بااا
پیشزمینه ای مانند داشتن اعضا خاانواده دائامالخمار و کااهش
روابط صمیمی باین والادین و ترزنادان هماراه مایشاود تاأثیر
بیشتری در گرایش زناان باه مشارو دارد .باهطاورکلی نقاش
خانواده در تجربه اولین بار مصرف مشرو بسیار بااهمیت اسات
که با نتایج خادمیان و قناعتیان ( ،)24سالیس و همکااران ()22
که مصرف والدین را عام شک گیری زمینه مصرف در ترزندان
میدانند ،مطابقت میکند.
مقوله مصرف در خانواده با نظریه یادگیری ادوین ساترلند که
یادگیری رتتار انحراتی را از طری همنشینی و داشتن رابطاه باا
اتراد منحرف بیان میکند و با نتایج تحقی ریماان و همکااران
( )23که مصرف مشرو و الک توسط یکای از اعضاا خاانواده،
داشتن روابط نزدیک با اتراد مصرفکننده و دسترسی آساان باه
الک را جز عل اصلی اعتیاد در زنان میدانند مطابقت دارد.
ترهنگ و تربیت درون خانواده مهم ترین عام اتزایش مصارف
الک است .بهبیاندیگر ،هنگامیکه برخی والدین جلوی ترزندان
خود اقدام به مصرف مشروبات الکلی میکنند ،به دلی آنکه ترد
از سن کودکی شاهد مصرف والدین خود بوده است قب مصارف
ریخته و مصرف مشروبات الکلی برایش عادی میشود .این تارد

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرتته از رساله دکتری جامعاهشناسای دانشاگاه آزاد
اسالمی واحد دهاقان میباشد .از اساتید راهنماا ،مشااور و تماام
اترادی که ما را در انجام ایان تحقیا یااری کردناد ،صامیمانه
سپاسگزاریم.
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در آینده چندان مقااومتی در برابار مصارف الکا نادارد و ایان
میتواند مخاطره در پی داشته باشد .مصرف مشرو در درازمدت
منجر به بروز اتسردگی و تمایا باه مصارف بیشاتر مایشاود،
اینگونه پدیده اعتیاد به الک اتفاق میاتتد چراکه ترد باهجاایی
میرسد که دیگر توانایی نخوردن مشرو را ندارد (.)21
حس خوشایند و آرام بخش و لذت سرخوشی حاص از اولین
تجربه مصرف مشرو همراه بااحساس مساتی و رهاایی سابب
میشود تا آنها برای تجربه دوباره این احساس بهمرور مصارف
تفننی و تفریحی خود را ادامه دهناد و دائامالخمار شاوند (.)21
عالوه بر موارد ذکرشده ،یک باور عجیاب در باین اتاراد جامعاه
بهویژه دختران جوان وجود دارد که گمان میکنند مصرف الکا
وابستگی ایجاد نمیکند و اعتیاد نمایآورد و نوشایدن آن شابیه
اتراط در غذا خوردن است که بهعنوان اعتیاد محسو نمیشاود
( )26ولی در بسیاری موارد دیدهشده که اتراد تکر میکنند اعتیاد
تقط ویژه مصارفکننادگان ماواد مخادر اسات .در پنادار عاوام
مصرف مشرو و الک در برخی خانوادهها نشان از بهروز باودن
است که برای پیروی از شرایط جدید ،خیلی راحت بادون توجاه
به محدودیت سنی و آسیبهای ناشای از آن ،مشارو و الکا
استفاده میشود ،گویا در برخای ترهناگهاا مصارف مشاروبات
الکلی به معنی پیشرو بودن و امری مطلو تلقی میشود
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