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 خالصه 

 را انساني جامعه بنیان که است نوظهور اجتماعي هایپدیده از یكي الكلي مصرف مشروبات مقدمه:

های مخربي را در عرصههایي است که تاثیرات منفي و الكلیسم یكي از نابهنجاری.تحت تاثیرقرارمي دهد

پذیر این انحراف، و زنان فردی، خانوادگي به همراه دارد. نهاد خانواده به عنوان مهمترین نقطه آسیب

شوند که پیامدهای مصرف مشروب در مصرف کننده به عنوان اولین قربانیان این کجروی محسوب مي

ش حاضر، پدیدارشناسي تجربه زیسته ارتباطات فردی و خانوادگي آنها اثر گذار است. هدف از  پژوه

 .باشدکننده مشروبات الكلي شهر اصفهان ميروابط فردی و خانوادگي در زنان مصرف

است.  شده استفاده کالیزی با رویكرد پدیدارشناسي حقیق کیفيدر این مطالعه از روش ت روش کار:

نفر به روش  30فهان هستند که جامعه آماری این تحقیق ،زنان مصرف کننده مشروبات الكلي در شهر اص

ها از نوع گلوله برفي و معیار اشباع نظری انتخاب شدند.جمع آوری داده ها نمونه گیری هدفمند، نمونه

زنان مصرف کننده   ربه زیسته جدقیقه انجام شد. که ت 150-60مدت  با مصاحبه ها ی نیمه ساختار یافته به

 .مورد واکاوی قرار گرفت  از روابط فردی و خانوادگي  آنها کشف و

یافته های پژوهش به دو مضمون  تجربه زیسته روابط فردی)ویژگي فرد مصرف کننده،عوامل  نتایج:

تسریع کننده مصرف، ارتباط نامشروع(  و تجربه زیسته روابط خانوادگي)والدگری نا مناسب، مصرف 

مقوله و مفاهیم در این مقاله به مشروب در خانواده،شكاف فكری درخانواده( تقسیم شد که در قالب 

 .آنها پرداخته شده است

 به میان اعضای خانواده، در گرایش تعامل خانوادگي وهمچمینروابط   روابط فردی و :گیرینتیجه

 .ی داردموثر، نقش يالكلمشروبات مصرف 

 زنان، تجربه زیسته، مشروبات الكلي، ارتباطات خانوادگي، ارتباطات فردی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

مصرف مشروبات الكلي و گرایش به الكل یكي از معضالت 

های اخیر در کشور رشد و و مشكالت اجتماعي است که در سال

گسترش باالیي داشته است. به گزارش سازمان پزشكي قانوني 

کشور حدود شش درصد افراد در کشور تجربه مصرف مشروبات 

دود الكلي را دارند. شیوع مصرف و اختالل الكل در کشور ح

درصد  3درصد این افراد دچار وابستگي و  7یک درصد است.

مصرف الكل هستند. شاخص مصرف سنگین آنان دچار سوء

درصد اما بنابر آمارهای غیر رسمي این  3/6ای در دنیا دوره

درصد است، یعني فردی که درکشور  19شاخص در کشور ما 

در الخمرکند نسبت به افراد دائمخواری ميایران مشروب

کند. برطبق کشورهای اروپایي سه برابر بیشتر الكل مصرف مي

درصد  6/22آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 

 .(1)کننده مشروب در کشور وجود دارد مصرف

گرایش مصرف الكل در میان زنان نیز قابل تامل است با آنكه 

آمار رسمي از میزان مصرف الكل در میان زنان ایراني وجود ندارد 

درصدی زنان در میان  30اما آمارهای غیر رسمي از سهم 

های بسیاری را به کنندگان الكل حكایت داشته که آسیبمصرف

میزان 1394خانوار سال تبع خود دارد. بنابرگزارش پیمایش ملي 

درصد )در بین  7/9شیوع مصرف مشروبات الكلي در کشور 

 85/2درصد ( و در اصفهان  7/2درصدودر بین زنان  8/16مردان 

 . (2)درصد بوده است 

که جنسیت، سن و تحصیالت هم با در تحقیقي نشان داده شد 

به مصرف مشروبات الكلي و هم با نظم خانوادگي رابطه  گرایش

بدین صورت که مردان گرایش به مصرف بیشتری  .ادار دارندمعن

نسبت به زنان دارند و با افزایش سن گرایش به مصرف مشروبات 

بیشتر میشود و در تحصیالت پایین تر گرایش به مصرف 

پاسخگویان بیشتر است بین نظم خانوادگي و گرایش به مصرف 

 آنهایج تحقیق نتا ر اساسالكل رابطه منفي معناداری وجود دارد. ب

داشتن روابط سالم و محبت آمیز در خانواده نقش موثری در 

 (.3) کاهش گرایش به مصرف الكل دارد

-نشان دادند که همه (4)دوست و همكاران پژوهش حق    

های مختلف سني، جنسي و گیری مصرف الكل در کلیه گروه

طبقات اجتماعي در حال افزایش است و همچنین جنسیت، سطح 

یالت، درآمد و وضعیت اشتغال خانواده و به عبارت دیگر تحص

شده طبقه و جایگاه اجتماعي بر نحوه مصرف و نوع مواد مصرف

پذیری بیشتر تاثیرگذار بوده و طبقات پایین اجتماعي دارای آسیب

 باشند .مي

تجربه زیسته اعتیاد به الكل در "در پژوهشي تحت عنوان   

که مصرف الكل زنان در تایلند به  نشان داده شد "زنان تایلندی

کننده گردد و به همین دلیل زنان مصرفعنوان تابو محسوب مي

-پذیر ميپردازند و بسیار آسیبدر مقابل مردان به مصرف مي

شناسي زن تایلندی به روش پدیدار 12بر روی  باشند. این تحقیق 

 -ي ارزشمقوله: احساس حقارت و بي 4توصیفي انجام گرفته و به 

احساس  -رس مرگ زود -احساس صدمه جسمي و روحي 

  (5)برتری و قدرت  به عنوان نتیجه مصرف الكل اشاره نموده اند. 

پژوهشي با عنوان، تجربه زیسته مصرف الكل در بین جوانان    

انجام گرفت، که (6)شهر کرمان توسط آقای کیاني و همكاران 

هم مبین خصلت و  واره مصرف الكلنتیجه نشان داد که عادت

رفتار فردی و هم نوعي فضا یا جو اجتماعي است که در 

ها و نهادهای جمعي عینیت یافته ای از رسوم، ارزشمجموعه

کنندگان مشروبات زیسته مصرفاست. پژوهشي با عنوان، تجربه 

الكلي با تاکید بر عوامل مصرف در شهر قزوین توسط آقای دشتي 

ته که براساس نتیجه تحقیق نگرش و ، انجام گرف(7)و همكاران 

کنندگان از مصرف مشروبات الكلي را در دو درک مشارکت

بندی است که مقوله اصلي نگرش مثبت و منفي قابل دسته

های شادی بخشي، درمانگری، .نگرش مثبت شامل زیر مقوله1:

. نگرش منفي شامل زیر مقوله 2عرف انگاری، تفریح و تفنن 

پرخاشگری و قبیح بودن است. همچنین عوامل زایي، بیماری

-گذار بر مصرف مشروبات الكلي از دیدگاه مشارکتتاثیر

های فردی، کنندگان در چهار مقوله اصلي، شامل گرایش

های های معیشتي و مناسبتهای خانوادگي، مناسبتمناسبت

 بندی است.ارتباطي قابل دسته _اجتماعي

سي عوامل موثر برگرایش در پژوهشي به برر (1)رضوی فرد 

جوانان شهر تهران به مصرف مشروبات الكلي پرداخته است. این 
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پژوهش درزمره مطالعات پیمایشي و همبستگي است و بر اساس 

ساله شهر تهران به عنوان  30تا  18نفر از افراد  400فرمول کوکران 

اند. نتایج تحقیق نشان داده است که نمونه این تحقیق انتخاب شده

های دوستي، احساس تغیرهای احساس آنومي، مصرف گروهم

ناکامي، ابهام در مورد آینده و احساس تنهایي برگرایش جوانان 

 به مصرف مشروبات الكلي تاثیر دارد. 

بیني مصرف در پژوهشي به عنوان پیش (8)صادقي و همكاران 

های کنترل و حمایت خانوادگي الكل در جوانان بر مبنای مولفه

ها نشان داده است میانگین اند که یافتهر تهران پرداختهدر شه

 76/20گزارش مصرف الكل در جوانان مورد مطالعه این پژوهش 

است.  14/12و  14/17و میانگین حمایت و کنترل خانواده 

همچنین بین حكایت و کنترل خانوادگي با مصرف الكل رابطه 

و حكایت  داری وجود دارد. بنابراین متغیرهای کنترلمعني

داری برای مصرف الكل در کننده های معنيبینيخانواده، پیش

 جوانان هستند. 

درتحقیقي مشخصات شخصیتي، سبک  (9)اشتون و کامالي 

وبه وجود رابطه  زندگي و مصرف الكل را بررسي نمودند

معناداری بین متغیرهای جمعیتي به ویژه سن، جنسیت و محل 

جامعه( و مصرف الكل و گرایش زندگي )به ویژه طبقات پایین 

باالتر مصرف در بین پسران جوان نسبت به دختران دست یافتند. 

با توجه به اینكه اکثر تحقیقات علمي در مورد  مصرف الكل و 

مشروبات الكلي تا کنون به صورت روش تحقیق کمي صورت 

گرفته است و تحقیقات اندکي از نظر کیفي  به بررسي زنان مبتال 

اند، بررسي و واکاوی تجربه زیسته زنان الكل پرداختهبه مصرف 

درمصرف الكل که به کشف تجربیات زنان و احساس آنان نسبت 

پردازد، موضوع جدیدی به مصرف الكل و مشروبات الكلي مي

دهد. است که دامنه و حوزه اصلي پژوهش حاضر را تشكیل مي

وع تحقیق از سوی دیگر این تحقیق از منظر ساختار داخلي، یک ن

باشد که  در بین پژوهشهای موجود کمتر دیده درون فهمي مي

  شود و از این نظر نیز حاوی اطالعات جدیدی خواهد بود.مي

بدین ترتیب نتایج کاربردی حاصل از این تحقیق که عمدتاً شامل 

ساز و واکاوی نیازها و مشكالت زنان آسیب شناخت عوامل زمینه

تواند نقش بسیار مهمي در يدیده از این معضل است، م

های دولت و نهادهای مربوطه در راستای آگاه گذاریسیاست

سازی و کاهش وپیشگیری از مصرف الكل در بین زنان به طور 

  خاص و همه افراد جامعه به طور کلي داشته باشد.

 کهاست  رانیا يو فرهنگ يسنت یاز شهرها يكیاصفهان  شهر

 این در .گردديم محسوب زینجهان اسالم  يفرهنگ تختیپا

 و الكل مصرف دچار دختران و زنان از تعدادی فرهنگي کالنشهر

 شهر، این پهناور وسعت به توجه با که. اند شده آن به اعتیاد

 پرداختن  مذهبي، و فرهنگي نظر از آن اهمیت و آن باالی جمعیت

 و شرایط دقیق بررسي و دیده آسیب دختران و زنان مشكالت به

 مساله واقع در. است ضروری و الزم آنها زندگي مشكالت

 پژوهش مورد و شود پرداخته آن به تا گردد بغرنج نباید اجتماعي

 هم خوار مشروب کم افراد تعداد وجود بلكه گیرد قرار تحقیق و

 افراد ذهن اصفهان شهر مانند فرهنگي و مذهبي  ای جامعه برای

 سو و سمت  به افراد چگونه که کند مي درگیر را مند دغدغه

با روش  کند يتالش م پژوهش نیا .اند شده کشیده مشروب

بپردازد که  يزنان ستهیتجربه ز یبه مطالعه و واکاو يدارشناسیپد

گزارش  هنوزشد  انیب که همانطور. مشكل مواجه هستند نیبا ا

دسته از زنان در  نیو مشكالت ا طیو شرا ستنیاز نحوه ز یمستند

 ادیکه باعث ازد ياز عوامل يكی دینشده است و شا گزارشجامعه 

 طیدسته از زنان است، درک نكردن شرا نیاو گسترش تعداد 

و  یریجلوگ یبرا رانهیشگیانجام ندادن اقدامات پ جهیآنان و در نت

با وجود پیامدهای اعتیاد در زنان . باشدروند رو به رشد  نیتوقف ا

مصرف کننده  مشروبات یت اطالعات در خصوص زنان دمحدو

در ایران چالش برانگیز است.اتجام مطالعات کیفي اکتشافي مبتني 

بر تجارب زنان درگیر در پدیده اعتیاد یه مشروب موجب روشن 

ترشدن ابعاد مختلف پدیده وایستگي به مشروب در زنان و 

شناخت واقعي تر و عمیقتر آن مي شود واز همین رو پژوهش 

و بهره گیری از روش پدیدارشناسي به  حاضر با رویكرد کیفي

ان روابط فردی و خانوادگي زن  از توصیف تجربه های متفاوت

 .مصرف کننده مشروب پرداخته است
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 :روش کار

 به پدیدارشناسي روش تحقیق کیفي از استفاده با پژوهش این

پرداخته است. جامعه  الكلي مشروباتاز مصرف  فهم و تفسیر زنان

کننده مشروبات الكلي در شهر پژوهش، زنان مصرفآماری این 

گیری هدفمند، از نوع نفر به روش نمونه 30 هستند کهاصفهان 

نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهگلوله برفي با معیار اشباع نظری 

ها در تحقیق پدیدارشناسي همچون تحقیقات کیفي تحلیل داده

 زمانهمتحلیل ها و آوری دادهیک الگوی منظمي از تكرار جمع

ها، تحلیل آوری دادههاست. این الگو شامل مراحلي از جمعداده

ها در های مختلفي برای تحلیل دادهباشد. روشها ميو اشباع داده

های این پژوهش مطرح است که با توجه به ویژگي 1پدیدارشناسي

استفاده شد. بر اساس پاسخي  2ای کالیزیاز روش هفت مرحله

دگان از تجربیات خود توصیف نمودند، محقق کننکه شرکت

. تحلیل افتیدست هاآنهای مشترک به درک تجربه تیدرنها

آوری اطالعات انجام شد. در تحلیل پدیدارشناسانه، پس از جمع

های مهم و معنادار برجسته شود تا شد گفته نآبراطالعات، سعي 

کنندگان از تجربه بر اساس آن بتوان به چگونگي آنچه مشارکت

که در این مرحله افق فكری  میابیدستاند، خود بیان کرده

کنندگان مشخص شد. در مرحله بعد بر اساس بیانات مشارکت

کنندگان و در آخر دار و مهم به توصیف تجربیات مشارکتمعني

 کنندگان پرداخته شد.به توصیف دقیق تجربه مشترک مشارکت

داشتن گرایش به مصرف الكل و  معیار ورود به تحقیق شامل

داشتن رضایت کامل و آگاهانه جهت شرکت در پژوهش بود. 

اطمینان داده شد که  هاآنبه  هايآزمودنبعد از کسب اجازه از 

ی اطالعات با آورجمعمحرمانه خواهد ماند.  هاآناطالعات و نام 

توجه به اهداف پژوهش از طریق مصاحبه انفرادی نیمه 

تا مهرماه  1399سال  ماهبهشتیاردماه از  6به مدت  افتهیساختار

ی و بردارادداشتدر دفتر مشاوره در شهر اصفهان با ی 1399سال 

تالش نمود تا تمامي  گرمصاحبهمشاهده انجام شد. محقق با عنوان 

                                                           
1. phenomenology  

ت گرفت نفر صور 30با  هادادهابعاد موضوع بررسي شود. اشباع 

 مستعار است. .ضمنا اسامي به کاربرده شده

کننده مشروبات شرکت کنندگان در پژوهش ، زنان مصرف

الكلي در شهر اصفهان هستند.که با استفاده از روش  نمونه گیری 

نفر به عنوان  30هدفمند ،از نوع گلوله برفي با معیار اشباع نظری 

نمونه انتخاب شدند.در این روش نمونه گیری پژوهشگر شرکت 

یار های مشخصي انتخاب مي کنندگان را بر اساس مع

نماید.شرکت کنندگان بر اساس معیار سابقه مصرف مشروب، 

مشارکت داوطلبانه در تحقیق وتوانا در ییان تجربیات خود 

ازمصرف مشروب انتخاب شدتد. گروه سني این پژوهش زنان بین 

سال هستند. به دلیل گرایش بیشترافراد در این رده سني  15-40

 .ه های سني  انتخاب شدند،افراد در این گرو

رکت کنندگان به صورت انفرادی و روایت های مختلف ش

 اختاریافتهسصاحبه عمیق و نیمه ه به چهره وبا استفاده از ابزار مچهر

ط شده است.در این روش با محوریت داستان سرایي ثبت و ضب

 مصاحبه گر ضمن تحدید مداخله خود در تعیین ساختار مصاحبه

من ضو پایاني مصاحبه با طرح پرسش های کلیدی  به مراحل اولیه

ترغیب شرکت کنندگان به بیان روایت های خود از مصرف 

مشروب، موجب تمرکز روایت بر روی موضوع و دوره زماني 

 خاصي از زندگي فرد مي شود .از آنها خواسته شد ضمن روایت

. نمایند داستان اعتیاد به مشروب،تجربه های ارتباطات خود را بیان

وده دقیقه ب 150تا  60متوسط زمان هر کدام از مصاحبه ها بین 

 است.       

 تحقیقات همچون پدیدارشناسي تحقیق در هاداده تحلیل

 وتحلیل هاآوری دادهجمع تكرار از منظمي الگوی یک کیفي

آوری جمع از شامل مراحلي اغلب الگو این .آنهاست همزمان

 اشباع این روال تا رسیدن به مرحلهو و ادامه  ها، تحلیل آنهاداده

 در هاداده تحلیل برای مختلفي های( روش1).باشدمي داده

 پژوهش این هایویژگي به توجه با که است مطرح پدیدارشناسي

با استفاده از این  .شد استفاده کالیزی ایمرحله هفت روش از

 12روش توصیف و تفسیرارتیاطات فردی  در قالب سه مقوله و

2. colaizzi  
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قالب سه  در  زنان مفهوم وهمچنین از تفسیر روابط خانوادگي

 .یافت مفهوم ظهور 13مقوله و

 

 :نتایج
 

 ارتباطات از کنندهمصرف زنان یزیسته تجربه

 فردی

 اصلي مضمون دهد که:نشان مي 1ها در جدل شماره یافته     

فردی شامل  ارتباطات از کنندهمصرف زنان یزیسته تجربه

فردی و  هایخیانت و ویژگي و نامشروع های ارتباطمقوله

تر مورد باشد که در ادامه به طور گستردهکننده مصرف ميتسریع

 گیرندتوصیف و تبیین قرار مي

 

 زنان از روابط فردی. تجربه زیسته 1جدول 

 مضمون اصلي مقوله مفاهیم

 ارتباط پنهاني با غیر همسر

 عذاب وجدان نداشتن در هم آغوشي با غیر همسر

 جداشدن از دوست پسر

 متارکه با شوهر

 اختالفات زناشویي

 ارتباط نامشروع و خیانت

 تجربه زیسته از روابط فردی
 عدم آگاهي ازمضرات

 بهنجارشدن مصرف

 روزمرگيرهایي از 

 فراموشي درد

 تسریع کننده مصرف

 اعتماد بیجا کردن

 ناتواني در نه گفتن

 اعتماد به جنس مخالف

کننده در ویژگي فرد مصرف

 ارتباط با دیگری

 مشروعالف: ارتباط نا

 :گیردبرمي در را مفهوم پنج نامشروع و خیانت ارتباط مقوله   

 همسر غیر با پنهانی ارتباط   _

ها، گرایش به ارتباط به دور از شرکت کنندگان در مصاحبه     

های فامیل را  بیان های شوهر و یا پسرچشم شوهر با دوست

 مشروب مصرف شوهرم هایرفیق با من"گوید ميشیما اند. نموده
 ."داشتم پنهاني ارتباط و داشتم

 همسر از غیر با آغوشیعذاب وجدان نداشتن درهم    _

از آنجا که زنان در روابط زناشویي پایبندی بیشتری دارند،      

هنگام برقراری ارتباط با فردی غیر از همسر ، احساس عذاب 

کنند، به همین دلیل و برای اینكه بتوانند در وجدان و ناراحتي مي

کنند یا از بین ببرند،  لحظه ایجاد ارتباط، این حس خود را حذف

 پسر دوست"گوید: ميزیبا آورند. به استفاده از مشروب روی مي
 از بعد دلیل، همین به کنم ازدواج اون با نداد اجازه پدرم داشتم

 باهاش آغوشيهم و کردم برقرار باهاش رابطه دوباره ازدواج
 عذاب و دارم راحتي احساس خورممي مشروب وقتي. دارم

 ."ندارم وجدان



 
 

 مكارانو  ه  محبوبه پاینده                        خانوادگی  و فردی  تجربه زیسته زنان مصرف کننده مشروبات الکلی از ارتباطات -4102
 

 

  (عشقی شکست) پسر دوست از شدن جدا   _
زماني که افراد از لحاظ احساسي و عاطفي درگیر یک ارتباط      

شوندکه  بدون هیچ قرارداد و تعهدی باشد، بعد ازمدتي، مي

کند، طرف دیگر دچار چنانچه یكي از طرفین این ارتباط را قطع 

شود.  در این میان فرد در حد افراط سردرگمي و افسردگي مي

 سانازفراموش کند.  نوشد که تلخي جدایي رامشروب مي

 رو چي همه شدم مست وقتي پسرم دوست با ارتباط در"گوید:مي
. سخته برام واقعا شدم جدا که االن و شدم وابسته دادم دست از

 خوادمي دلم سخته، جدایي ولي جنسي، ارتباط از نیستم پشیمون
 . "کنم فراموش رو چي همه

 همسر با متارکه  _

کنند ، به شوند و متارکه ميوقتي زنان از همسر خود جدا مي 

شوند. به همین پذیر ميلحاظ عاطفي و اجتماعي بسیار آسیب

علت، برای جبران احساسات عاطفي و نیازهای زندگي اجتماعي 

روند و جذب آنان و فردی خود به سمت مردهای دیگر مي

 متارکه ازش هندار دوست منو شوهرم"گوید:مي ثریا شوند.مي
 منو اون آخه کنم ازدواج دوستم با برم بشم جدا میخوام ام،کرده
 ."میفهمه خیلي

 

 زناشویی اختالفات  _

در زندگي مشترک زنان گاهي به دالیلي مانند اختالفات      

زناشویي، تفاوت عقاید و سالیق، وضعیت نامناسب مالي و .... از 

کنند و برای جبران گیرند و دوری ميشوهر خود  فاصله مي

کنند. به این احساسات عاطفي از فرد دیگر دریافت عشق مي

وادگي فرد را به سمت ترتیب دعواهای زناشویي و اختالفات خان

دهد. و سوی محیطي غیر از خانواده و فردی غیراز همسر سوق مي

و فردی که شنونده درد دل یک خانم هست به مرور زمان تبدیل 

شود که جایگزین شوهر و افراد خانواده به فردی مي

 شوهرم هستم، تنها تنهای"گوید:ميریحانه گردد.مي
 و سرد بسیار. داره نتخشو گاهي و هست مواد کنندهمصرف

 با رابطه خودم نیازهای ارضا برای من دلیل همین به روحبي
 ."دارم غیرازشوهرم

 کننده مصرف ب: عوامل تسریع

مفهوم وجود دارد که باعث شده است که فرد  4در این مقوله،     

کننده نوشیدن مشروب والكل را انتخاب نماید که عبارتند مصرف

 از: .

 از مضرات مشروب و عرق عدم آگاهی   _

کنندگان عدم آگاهي از مضرات مشروب و الكل را به شرکت     

عنوان عاملي در جهت گرایش خود به مصرف مشروب عنوان 

اند و بر این باور هستند که اگر شناخت صحیح و نگرش نموده

تری نسبت به مضرات و اثرات مشروب و الكل داشتند، واقع بینانه

کردندو چه سالمتي خود کوشش بیشتری مي در حفظ زیبایي و

 غزل کردند.بسا شاید از ابتدا این ماده را مصرف نمي

 مصرف مشروب وقتي از امشده نحیف و الغر خیلي من"گوید:مي
 حتي و ندارم را قبل زیبایي دیگه و ندارم غذا به میلي کنممي

 بس از نداشت تاثیری من برای حسيبي مواد رفتم که دندانپزشكي
 مشروب مصرف متوجه دندانپزشک دکتر که نوشیدم، مشروب

 ."سخته برام هم ترک دیگه االن ولي. دونستمنمي من. شد من

 بهنجار شدن مصرف  _

کنندگان اذعان داشتند که مصرف مشروب در مشارکت     

ای ها به اندازهها و دورهميمجالس جشن و عروسي و مهماني

رواج یافته است که حتي این باور که مشروب جز الینفک مراسم 

هاست، برای مردم جا افتاده و یک هنجار و عرف و میهماني

گر مشروب در شود . به این ترتیب که ااجتماعي  محسوب  مي

نمایند کنندگان در آن مراسم شرکت نميمجلسي نباشد، شرکت

ساناز  حتي ممكن است با تحریم دوستانشان روبرو شوند.

 باشي مست باید میری که هميدور و جشن و مهموني"گوید:مي
 مستیش، و مهمونیه. میشي تنها نمیكنه نگاتم کسي نباشي مست اگه

 که هست هم کسي مگه. نمیكني حال مشروب بدون اصال
 "!!!نكنه؟ مصرف مشروب

 رهایی از روزمرگی  _

کنندگان بر این باورند که تقریبا انجام هر کاری بدون شرکت     

توجه به باورهای ذهني و نیروهای دروني شخص انجام دهنده غیر 

ممكن است. در واقع اعتیاد همانطور که از نامش پیداست، اگرچه 

اما برای شكستن عادت دیگر انجام  خود صورت عادت دارد،
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گیرد. یكي از بارزترین علل گرایش به مصرف مشروب در مي

جوامع شكستن عادت ناشي از زندگي عادی فرد است که در گذر 

گیرد. حس کننده به خود ميزمان، صورت تكراری و خسته

طلبي و اینكه زندگي یكنواخت وروزمره نباشد و تفاوت را تنوع

اس کنند یكي از دالیل استفاده از مشروبات الكلي بامشروب احس

 وجود تفاوت باید مهموني و زندگي در"گوید:مي ساناز است.
 دوست اصال رو یكنواخت زندگي متفاوته، کني حس باشه داشته
 ."ندارم

 فراموشی درد و رنج  _

یكي  پاسخگویان فراموشي درد و رنج آالم روحي و رواني را     

اند. بیشتر آنان بیان های مصرف مشروب بیان نمودهاز علت

کنند که با نوشیدن مشروبات الكلي مشكالت را فراموش کرده مي

سرور و انگار در دنیای رویایي قدم میگذرند و در لحظه شاد و م

 از یشيم غصه و غم خیال بي مشروب با"گوید: ميفرح هستند. 
 م،ه تنهایي تو. میخندم فقط میشم شاد کنممي فرار مشكالتم
 . "هست همدمم تنها مشروب

 کنندهج: ویژگی فرد مصرف

کننده در ارتباط با دیگری، شامل سه مقوله ویژگي فرد مصرف     

 شود:شود که در زیر به آن اشاره  ميمفهوم مي

 اعتماد بیجا کردن _

را مطرح زنان و دختران در ارتباطات اجتماعي برای اینكه خود     

نمایند که مورد مقبولیت نمایند، خیلي راحت به افراد اعتماد مي

. مشروب با چیز همه از میشم خیال بي"گوید: ميفرح واقع شوند. 
 هار دنیاست تو غم هرچي از مصرف با و دارم دوستانم به اعتماد
 كنهمی فكر بفهمه اگه چون شوهرم از کنممي پنهانكاری میشم

 ."خرابم

 ناتوانی در نه گفتن  _

ها به افراد خانواده آموزش داده نشده که در در بیشتر خانواده     

شود اگر شرایطي که از آنها کاری و یا چیزی در خواست مي

استفاده نمایند.  "نه "دوست ندارند آن کار را انجام بدهند از کلمه

 ناتوانم خوشه. خیلي حالم کنم مصرف مشروب"گوید:مي ترانه
 بگم نمیتونم کنممي قبول بهم، میشه پیشنهاد وقتي گفتن، نه در
 اینكه برا کردم پسرم دوست به اعتماد"گوید:مي پروانه. یا "نه

 برام باشم داشته برتری و قدرت احساس هستم. قدرتمند بدم نشون
 ."میشم مسخره انگار نه، بگم نمیتونم نمیگم، نه میاره، مشروب

 اعتماد به جنس مخالف _

ه دست اعتماد بیجا به جنس مخالف به دالیل مختلف ازجمله ب     

 آوردن رضایت آنان، یا پیدا کردن فردی جهت درد و دل کردن

هایي است که در میان شرکت و تسلي یافتن هم از دیگر ویژگي

 رو تنهایي"گویدميشود. زیبا ها دیده ميمصاحبه کنندگان در
 شوهر اینكه با کردم پسرم دوست به بیجا اعتماد دارم. دوست
 متس به داشتن غم احساس با"گوید:ميو یا ساناز  "داشتم

 حین رو بكارتم و کردم مخالف جنس به اعتماد. میام مشروب
ساغر و یا  "کنممي پنهانكاری امخانواده از. دادم دست از مستي

 جنس اب رابطه عاشق و کردم مخالف جنس به اعتماد "گوید:مي
 تمنیس ارتباط در زني هیچ با هستم تنها هم همیشه هستم مخالف

 آنها با رو سكس و مشروب و دارم ارتباط جماعت مرد با فقط
 ".دارم تجربه

 ارتباطات از کنندهمصرف زنان یزیسته تجربه

 خانوادگی

 یزیسته تجربه دهد مضمون اصلينشان مي 2های جدول یافته     

 شامل سه خانوادگي ارتباطات از مشروب کنندهمصرف زنان

 خانواده، مصرف در نسلي والدگری نامناسب، شكاف :مقوله

 باشد.مي خانواده در مشروب
 

 . تجربه زیسته زنان از روابط خانوادگی2جدول 

 مضمون اصلی مقوله مفاهیم
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 طالق والدین و زندگي تک والد -

 عدم حمایت عاطفي و رابطه عاطفي نامناسب -

 عدم مهارت ارتباطي -

 اهمیت ندادن به فرزند -

 خشونت علیه فرزند -

 اعتیاد والدین -

 والدگری نامناسب

تجربه زیسته از روابط 

 خانوادگی

 وجود اختالفات فكری و عقیدتي و مذهبي -

 وبسته بودن محیط خانواده سنتي بودن -

های مذهبي و قطع ارتباط خانوادگي بین خانواده -

 امروزی

 طردشدن از خانواده به دلیل مصرف مشروب -

 شکاف فکری درخانواده

 دسترسي آسان افراد خانواده به مشروب مثل آب -

 مصرف والدین  و ترغیب فرزندان به مصرف مشروب -

 داشتن والدینمصرف پنهاني فرزند و توجه ن -

مصرف شوهر وترغیب به مصرف در جمع خانوادگي  -

 )دایي، عمه، عمو و ...( 

مصرف مشروب در 

 خانواده

 

 مناسبالف: والدگری نا

گیرد که مفهوم قرار مي شش در مقوله والدگری نامناسب     

 :عبارتند از 

 والدین طالق -

جدایي پدر و مادر عاملي است که امنیت خانه و افراد      

دهد. زنان  و دختراني که یا خود خانواده را تحت تاثیر قرار مي

اند، برای اند و یا اینكه والدین آنها از همدیگر جدا شدهجدا شده

نمایند. کردن مشكالت خود مشروبات الكلي مصرف ميفراموش

 کنممي زندگي مادرم با. جداشدند مادرم پدرو"گوید: مي فرح 
 براش من نداره من با ایرابطه هیچ شوهرم هستم عقد دوره در و

 خودم. جداشدند مادرم پدرو"گوید: مي سحریا  "ندارم اهمیتي
 و مادر پدرو از نه. نیست قائل اهمیت برام کسي. شدم جدا دوبار

 ."ندیدم محبتي ازدواجم دوبار از نه

 عدم حمایت عاطفی  _

زنان از بعد عاطفي بسیار حساس وتاثیرپذیر هستند و وقتي      

با کمبود عاطفه و مهرباني از شوهر و پدرو مادر و افراد خانواده 

روبرو شوند، این کمبود را در نوشیدن مشروبات الكلي جستجو 

 نداشتند، عاطفه من به زیاد مادرم پدرو"گوید:ميالهام  مینمایند.
 خواستممي رو چیز همه بودم فعال بیش ،من به نمیدادن اهمیت
 ."کردم جبران رو چي همه قلیون و مشروب با کنم تجربه

 عدم مهارت ارتباطی  _

کنندگان بر این باور هستند که تحصیالت پایین و مشارکت     

های ارتباطي نقش مهمي در فرهنگ سوادی ونبود مهارتبي

 و پدر"گوید: مي زیباخانواده و تعلیم و تربیت فرزندان دارد. 
 سواد تحصیالت لحاظ از و گیرسخت و سنتي و مذهبي مادرم
 چون کردم ازدواج که بعد بودم. تنگنا در خیلي داشتند. پایین
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 بودم. وراحت گذاشت آزادم لحاظ هر از داشت، دوستم شوهرم
 ارتباط داره دوستم خیلي که ازدواجم از قبل پسر دوست با هم من

 نداشتن وجدان عذاب و بودن راحت دلیل به ایشون با و دارم
 ."کنممي مصرف مشروب

 فرزند  به ندادن اهمیت _

در جامعه ایران که جامعه مردساالری است، زن در درجه      

دوم اهمیت قرار دارد و به همین دلیل به فرزندان دختر اهمیت 

اهمیتي را شود. از این رو برخي دختران این بيآنچنان داده نمي

 پدر"گوید: مي کمندنمایند.در اهمیت دادن به مشروب جبران مي
 اهمیتي هیچ. ندارن توجهي من به دارم بابا زن. شدند جدا مادرم و

 "گوید:مي مهناز. "نداره فرقي. زنده یا اممرده که براشون نداره

 نداشتم اهمیتي من. بود الخمردائم پدرم. شدند جدا مادرم و پدر
 و کم سن اون با خانه از بیرون در کردممي کار من و. براشون
 . "ه است کننده مصرف که پدرم برا بودم بیار درآمد

 فرزند علیه خشونت _

زنان مصرف کننده مشروبات الكلي معموال فرزنداني دارند      

کنند. این دسته از کودکان آرامش و که آنها نیز الكل مصرف مي

شود.  در قرار ندارند و پرخاشگری میان آنها نیز زیاد دیده مي

برخي از موارد مادران با مصرف مشروب آنها را مورد اذیت و 

ه فرزندان هم از مادران الگوی دهند و در نتیجآزار قرار مي

 و من مصرف دلیل به دخترم"گوید: ميفرناز گیرند.مصرف مي
 پاک خواممي دخترم خاطر به من و شده الكل به معتاد شوهرم

پروانه یا ". نبینه دخترم دیدم من که را اذیتهای آزارو تا بشم

 فرزند وتنها بودیم مشروب به معتاد شوهرم و من"گوید: مي
 بیش دوتا هر وقتي سالگي هفت سن در بود. معتاد هم دخترمون

 را وخانه گذاشتیم خونه تو تنها رو مون فرزند بودیم، مست حد از
 نجاتش نتونست کسي و سوخت دخترم متاسفانه و زدیم آتش

  ".بده

 والدین اعتیاد _

پاسخگویان بر این باور هستند که اعتیاد پدر یا مادر و یا      

دهد. و از هردو از یكسو کنترل و تسلط بر فرزندان را کاهش مي

شود. در این سوی دیگر عامل انتقال این عادت به فرزندان مي

الخمر بودند درصد از شرکت کنندگان پدرانشان دائم 56تحقیق 

 پدرم"گوید: مي سانازل داشتند. و فرزندان نیز گرایش به الك
 من نداره اهمیت براشون اصال. میكشه قلیون هم ومادرم معتاده
 بابام اصال خونه، میام مست شب دو ساعت من. کنممي چكار
رویا و یا  "کردم مصرف مشروب و سیگار من که نمیشه متوجه

. هستند الخمردائم مشروبند، به معتاد مادرم پدرو"گوید: مي
 من و دادندمي مصرف پیشنهاد من به حتي. نداشتم اهمیت براشون

 ."کردممي مصرف راحت هم

 ب: شکاف فکری در خانواده

مفهوم  چهار برگیرنده در خانواده در فكری شكاف مقوله     

 :شودشامل موارد زیر مي است که

 ، مذهبی و عقیدتی و فکری اختالفات وجود _
با توجه به اینكه در عصر تكنولوژی ارتباطات قرار داریم،      

شكافي که تكنولوژی جدید ایجاد نموده دلیلي شده است بر 

اختالفات فكری و عقیدتي نسل جدید که با نسل قدیم متفاوت 

هستند. مصرف مشروب برای نسل گذشته با توجه به اعتقادات 

که مشروب استفاده شد و کسي محسوب مي "تابو"دیني و مذهبي 

نمود جایگاهي در جامعه و خانواده نداشت. ولي امروزه مي

های مذهبي به سراغ مصرف فرزندان دختر در بعضي از خانواده

روند. البته ناگفته نماند که سختگیری بیش از حد مشروب مي

 و مذهبي امخانواده"گوید: مي سیماکند. همانند فنر رفتار مي
 ندارند خبر اونها. هستم روز مد به بسیار من ولي سختگیر و سنتي

 بسیار تفاوت هم با اموخانواده من. دارم مشروب مصرف من
 من نمیدونن اصال مادرم پدرو" گوید:ميماریا . و یا "داریم

 میزنه. شدید کتک منو بفهمه پدرم اگه. دارم مشروب مصرف
 ."دارم فكرامروزی من ولي دارند قدیمي افكار اونها

 خانواده محیط بودن بسته و بودن سنتی _

هایي که فرهنگ بسته دارند و بسیار بر آداب و خانواده     

رسوم گذشتگان خود پایبند هستند، محیط زندگي را بر زن و 

نمایند. به این ترتیب زن و فرزندان فرزندان خود بسته و سخت مي

نمایند و از بسته بودن محیط احساس خستگي و فرسودگي مي

. زیبا کنندده جستجو  ميمحبت را در بین افراد بیرون از خانوا
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 و پدر. دارم مشروب مصرف من نمیدونه شوهرم "گوید: مي
 دوست با ارتباطم از حتي شوهرم. هستند سنتي و سختگیر مادرم
 ."میشم محروم زندگي از کال بدونن اگه. نمیدونه چیزی پسرم

 مصرف دلیل خانواده واجتماع به از شدن طرد _

 مشروب

کنندگان افراد جامعه یا خانواده بعد بنا به عقیده شرکت     

کند، معموال او را ازاینكه متوجه شوند کسي مشروب استفاده مي

 فرق من با مادرم پدرو"گوید: مي ترانه کنند.از جمع خود طرد مي
 مصرف بدونن مادرم پدرو اگر. ندارن قبول رو مشروب. دارن

 امخانواده "گوید:مي ریحانه. "کنندمي طردم دارم مشروب
 خانواده بودن. مشروب اهل شوهرم خانواده ولي سنتیه. و مذهبي
 و هستم روز مد به خودم دارم. مصرف من نمیدونن اصال مادریم

 رو همدیگه چون هامبچه حتي اطرافیانم تمام با امرابطه قطع
 طالق. داشتم اجباری ازدواج "گوید:ميمهری . "فهمیمنمي

 امخانواده. کردند طردم هم االن. داشتم مذهبي خانواده. گرفتم
 ."سختگیرن و سنتي

 مذهبی هایخانواده بین خانوادگی ارتباط قطع _

 امروزی ومدرن

داند، با توجه به شعائر اسالمي که مشروب را حرام مي     

ای که مشروب خانواده ای که مذهبي است هیچ ارتباطي با خانواده

کنند، ندارند هرچند  فرزندان خودشان باشند. به این مصرف مي

 بار دو "گوید:ميسعیده گردد.ترتیب صله رحم بین آنها قطع مي
 زندگي امخانواده از جدا دم،ش جدا هم االن و کردم ازدواج

 و. هستند مذهبي امخانواده. نكرده درک منو هیشكي. کنممي
ثریا ."امشده طرد خانواده از. شناسندنمي رو مشروب اصال

 ولي سرسختن، سنتي و مذهبي پدریم و شوهر خانواده "گوید:مي
 مصرف ومشروب هستم امروزی که من هایدیدگاه دلیل به

 منو جمع آبروی توی حتي اند.کرده طرد کامال منو کنم،مي
 ."امکرده متارکه شوهرم از هم من و کشیدم قلیون که ریختند

 ج: مصرف مشروب در خانواده

را شامل  مفهوم پنج خانواده، در مشروب مصرف مقوله     

 :شودمي

 مشروبات انواع به خانواده افراد آسان دسترسی _

 خوردن آب همانند الکلی

زماني که مشروب راحت در دسترس باشد، حس      

گردد که افراد به استفاده آن کنجكاوی و وسوسه باعث مي

هنگامي که افراد در محیطي قرار همینطور  تحریک شوند

شود، چگونگي گیرند که در آن مشروبات الكلي مصرف ميمي

ساناز گیرند. مصرف این مشروبات را از دیگران یاد مي

 دسترسم در خوردن آب مثل منم میكنه. مصرف درمپ"گوید:مي
 متوجه که پدرم نمیگن، چیزی هم مادرم. کنممي مصرف هست،

 مشروب خونمون تو ما"گوید: ميدنیا . "نمیشه من مصرف
 ."داره وجود دسترسم در چي همه فرهنگه. یه کردن مصرف

 مصرف به فرزندان ترغیب مصرف والدین و _

 مشروب 

کننده مشروب باشند، وقتي که پدر و مادر هر دو مصرف     

نمایند و انگیزه مصرف را فرزندان خود را ترغیب به استفاده مي

 ترغیب مادرم پدرو"گوید: مي غزل آورند. در فرزندان بوجود مي
 پیش رو چیز همه باید بچه معتقدند چون کنم. مصرف که کردند

 ."نكنه تجربه رفیق با خانه از بیرون و کنه تجربه مادر و پدر

 والدین نداشتن توجه و فرزند پنهانی مصرف _

وقتي که فرزندان در خانواده مورد توجه قرار نگیرند، این      

نمایند. به این بي توجهي والدین را در بیرون از خانه جبران مي

ترتیب ممكن است با دوستان خود به سمت مشروب یا مواد 

 دارند. مصرف پدریم خانواده"گوید:مينیلوفر کنند.گرایش پیدا 
 زیرا دارم مصرف مادرم یواشكي من و سرسخت مخالف مادرم

 "گوید: ميزیبا . و یا"نمیشه متوجه مادرم و. هست دسترسم در

 شوهرم و مادرم و پدر یواشكي من و میكنه تهیه برام پسرم دوست
 رو کردن مصرف پسرم دوست با. کنممي مصرف پسرم بادوست

 ."دارم دوست خیلي

 عقب( ،عمه،عمو،خاله دایی) خانوادگی جمع در _

 نشدن محسوب مانده

جنسان و همساالن وقتي خانمي در جمع خانواده و گروه هم     

گیرد، کم و بیش تحت تاثیر  رفتار و اعمال آنها قرار خود قرار مي

ها معموال اگر فردی نخواهد با دیگران گیرد. در اینگونه جمعمي
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رود و در برخي موارد همرنگ و هماهنگ شود، زیر سوال مي

کنند رد. به این ترتیب افراد سعي ميگیمورد تمسخر نیز قرار مي

برای اینكه برچسب امل بودن و عقب ماندگي به آنها زده نشود، 

همرنگ سایر افراد شوند و به مصرف مواد الكلي تن دهند. به 

المثل )خواهي نشوی رسوا هم رنگ عبارتي مصداق ضرب

 ترغیب منو پسرم دوست"گوید: مي سیماشوند.جماعت شو(مي
 اگه بودند کنندهمصرف هم هامخاله و مشروب فمصر به کرد

 ."میومدم حساب به مونده عقب و امل کردمنمي مصرف

 مشروب از استفاده به همسر ترغیب و مصرف شوهر _

ترین فرد در زندگي شوهر به عنوان نزدیكترین و صمیمي     

ای هم داشته باشد که آید که اگر خواستهیک خانم به حساب مي

شود. نابجا  و نادرست باشد،  به مرور زمان مورد قبول واقع مي

اند.، کنندگان هم این عقیده را بیان نمودههمانطور که شرکت

رورش یافتند که اعتیاد از هیچ ای پبرخي از آنان در خانواده

ای وجود نداشته است، ولي بعد ازاینكه ازدواج نمودند، با گونه

شیما اند. ترغیب شوهر، اعتیاد به مشروب یا مواد پیدا نموده

 مشروب سمت به هم رو من بود. کنندهمصرف شوهرم": گویدمي
 فرناز. و یا "بود دسترس در مشروب و عرق نوع همه و کشوند

 در راحت مشروب شدم. کنندهمصرف شوهرم کنار در"گویدمي
 بیان . را"شدم مصرف به تشویق شوهرم طرف از بود. دسترس

  اند. نموده

 
 :مدل مفهومی پژوهش

 

 
 

با توجه به این پژوهش، که با روش کیفي پدیدارشناسي 

های عمیقي که شكل تفسیری انجام شد و با استفاده از مصاحبه

گرفت، مدل مفهومي  پژوهش کشف گردید. بدین ترتیب زنان 

و دختران مصرف کننده مشروب با توجه به شرایط زندگي که در 

دسته اول   شوند:آن قرار دارند، به دو دسته عمده تقسیم مي

افرادیكه در شرایط نامطلوب خانوادگي و فردی قرار دارند و برای 

کاهش درد و رنج ناشي از مشكالت و سختیهای زندگي و محیط 

اطراف خود، همین که توسط یكي از نزدیكان خود یعني همسر، 

دوستان، اقوام، حتي پدر و مادر و یا سایر اعضای خانواده  به آنها  

پذیرند و مصرف شروب داده شود ،را ميپیشنهاد مصرف م

کنند.پس از مصرف برای دفعات اول، به دلیل مشروب را آغاز مي

ای برای دهد، عالقهحس شادی و بیخیالي که مشروب به آنها مي

تكرار مصرف و حتي مصرف در کنار سایر اعضای خانواده در 

ن شود خانواده که کانوشود و این کار باعث ميآنها ایجاد مي

اصلي پرورش و تربیت کودکان است به طور معكوس عمل کند 

ای ناسالم منجر به گسترش رفتارهای نادرست و و در چرخه

های اجتماعي برای همه افراد بوِیژه زنان و دختران گردد. آسیب

در نتیجه برای فرد جاذبه ایجاد شده و مصرف مشروب  را شروع 

وع میشود،  روابط مي نماید. از زماني که مصرف مشروب  شر

فردی و خانوادگي ضعیف مي شود و گاه ممكن است  به صورت 

خانوادگي مصرف نمایند. با توجه به اینكه خانواده و محیط آن 

محل پرورش نسل  است باید محیطي سالم باشد ولي متاسفانه 

کانوني برای زایش مسائل اجتماعي میشود واز محیط خانواده به 

 کند. دا ميمحیط اجتماع گسترش پی

و اما گروه دوم  زنان و دختراني هستند که محیط خانوادگي    

نسبتاً سالم تری دارند، اما بر اثر تربیت غلط اجتماعي یا آسیبهای 

روحي و رواني، دارای شخصیتهای ضعیف و غیرمستقلي هستند. 

چنانچه در بیرون از محیط خانواده مثال جمع همكاران و همساالن، 

نهاد مصرف مشروب داده شود، اینان نمیتوانند پبشنهاد به آنها پیش

را رد کنند و آن را قبول مي نمایند.شرایط خانوادگي این دسته از 

توانند در جمع تر است، لذا نميافراد از  محیط اطراف آنها سالم

ترتیب کم خانواده آزادانه به مصرف مشروف ادامه دهند، بدین

ند و دوستان خود)همكاران، کم از محیط خانواده دور مي شو

کنند. این دوست دختر، دوست پسر( را جایگزین خانواده مي
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گروه از افراد حتي مراجعه ای به خانه که محل آرامش و امنیت 

است ندارند و آرامش گمشده خود را در پارتیها و میهمانیهای 

نوشند تا رابطه شبانه مختلط  جستجو مي نمایند. آنجامشروب مي

ا تجربه نمایند. یكي از پیامدهای  مصرف مشروب روابط بهتری ر

متعدد جنسي است، چون با نوشیدن زیاد مشروب،  مستي را تجربه 

مي نمایند. آنها با زیاد مشروب نوشیدن در این اندیشه هستند که 

 متوجه این نباشند که با چه کساني ارتباط جنسي برقرار مینمایند.

کند تا آنجا و دسته ادامه پیدا مياین چرخه بیمار گونه در هر د 

که آسیبهای اجتماعي جبران ناپذیری را برای  زنان و دختران و به 

تبع آن با توجه به نقش حساس آنها در جامعه برای اجتماع  به 

رسند که دیگر هیچ ارزش آورد. آنها به نقطه ای ميدوجود مي

ی اجتماعي برای آنها مهم نیست و همه ارزشها و هتجارها

اجتماعي را زیر پا گذاشته و به رفتارهای نا بهنجار اجتماعي کشیده 

شوند  به این ترتیب ازجایگاه واالی خود به عنوان یک زن در مي

 کنند، به ورطه نابودی و فساد کشیده میشوند.   جامعه تنزل پیدا  مي

 

 

 

 گیرییجهو نتبحث 

این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق پدیدارشناسي به 

توصیف تجربه های ارتباطات زنان مصرف کننده مشروبات الكلي 

پرداخته است.بررسي مفاهیم مقوالت استخراج شده از روایت 

شرکت کنندگان چگونگي ارتباطات فردی وخانوادگي نشان داد 

ش و مصرف روابط و تعامل میان اعضای خانواده، در گرایکه 

های الكل، نقش غیرقابل انكاری دارد، از این رو در خانواده

الكلي، امكان گرایش دیگر اعضای خانواده بیشتر است و رفتار 

والدین میخواره،خواسته و ناخواسته، فرزندان را به استفاده از الكل 

های جدی سایر کنند. پدر الكلي در بدو امر، با مخالفتتشویق مي

ده به ویژه همسرش، به دلیل بروز رفتارهای اعضای خانوا

آزاری کاری فرزندان، تجاوز نامشروع، همسایهناشایست، کتک

شود. در این صورت فرد برای تداوم اعتیاد به الكل، و... مواجه مي

کند تا همسرش  تالش مياحتیاج به جلب نظر همسر دارد و معموالً

تار نابهنجار خود را ادامه را وابسته به مشروب نماید تا بتواند به رف

. مقوله مصرف در خانواده با نظریه باشد نداشتهي دهدومزاحم

یادگیری ادوین ساترلند که یادگیری رفتار انحرافي را از طریق 

کند و با نتایج همنشیني و داشتن رابطه با افراد منحرف بیان مي

که مصرف مشروب  (11)و وان همكاران  (10)راتل و همكاران 

كل توسط یكي از اعضا خانواده، داشتن روابط نزدیک با افراد و ال

کننده و دسترسي آسان به الكل را جز علل اصلي اعتیاد در مصرف

 زنان مي دانند مطابقت دارد.

کننده مشروب ،موجب شده حضور زنان در خانواده مصرف

است تا زنان با الگوگیری از والدین دائم الخمر خود رفتارآنها را 

قرار دهند تا به تدریج قبح و زشتي و حرام بودن مصرف الگو 

مشروب برای آنها کمتر شده و حالت عادی بگیرد. نقش دوستان 

ای در شروع مصرف مشروب در زنان هنگامي که با پیش زمینه

مانند داشتن اعضا خانواده دائم الخمر و کاهش روابط صمیمي بین 

تری در گرایش زنان به شود تاثیر بیشوالدین و فرزندان همراه مي

مشروب دارد. به طور کلي نقش خانواده  در تجربه اولین بار 

مصرف مشروب بسیار با اهمیت است که با نتایج خادمیان و 

که مصرف والدین را  (13)، سالیس و همكاران (12)قناعتیان 

گیری زمینه مصرف  در فرزندان مي دانند، مطابقت عامل شكل

 کند.مي

تباط با خانواده به دلیل وجود اختالفات، فكری مقوله قطع ار

های پژوهش دانش و و مذهبي میان اعضا خانواده، با یافته

تطابق دارد. قطع ارتباط با خانواده با پژوهش  (14)همكاران 

که تحقیر و طرد فرزندان از سوی ( 15)رحیمي موقر و همكاران 

دانند، موثر ميگیری اعتیاد در زنان خانواده و والدین را در شكل

 مطابقت دارد.

تواند ناسازگاری والدین، طالق و جدایي پدر و مادر نیز مي . 

بستر مناسبي را برای احساس شكست و فشار اجتماعي ایجاد کند 

های میخوارگي آسیب. و در نتیجه گرایش به الكل را افزایش دهد

گردد، بلكه حیات خانواده فقط به جسم و روان فرد منحصر نمي

و اجتماع را تهدید کرده و مشكالت هنجاری بسیاری را در روابط 

اعضای خانواده و جامعه ایجاد مي کند. آسیب های خانوادگي 

اجتماعي شدن   .تأثیر بر روابط زوجین و فرزندان راشامل مي شود
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کودک به معنای آموختن شیوه زندگي و پذیرش هنجارهای 

نواده محسوب اجتماعي، یكي از مهمترین کارکردهای خا

بایست بتواند واحد باثباتي از شود، بنابراین نهاد خانواده ميمي

پذیری باشد به نحوی که کودکان بتوانند فرهنگ و جامعه

های نقش را که برای زندگي بزرگسالي بسیار اساسي مهارت

است، بیاموزند. به عبارت دیگر، اجتماعي شدن فرایندی است که 

به تدریج به شخصي خود آگاه، دانا و در طي آن کودک ناتوان، 

شود، لیكن پدر الكلي های فرهنگي تبدیل ميورزیده در شیوه

ور آنقدر در حالت مستي و هیجانات ناشي از شرابخواری غوطه

ها، تواند الگوی مناسبي برای انتقال فرهنگ، ارزشاست که نمي

ن خود باشد. فرزند چنی فرزندهای اجتماعي به هنجارها و نقش

گویي، فراموشي، ترس، اضطراب و پدری، پیوسته شاهد هذیان

های بلند پدر مست خود مي باشد. طبیعي است که او در چنین نعره

خانواده ای، در مورد هنجارهای مناسب یک زندگي صحیح و 

مطلوب، مطلبي نخواهد آموخت، در این صورت کودکي که 

در شبكه  هنجارآموز نشده است، به عنوان یک انسان کجرو،

گیرد و از آنجا کنش و تعامل اجتماعي با سایر کنشگران قرار مي

کند، فرزند این خانواده، که جامعه، افراد کجرو را طرد مي

ای را در سلسله مراتب اجتماعي تواند پایگاه و نقش شایستهنمي

رو فرد میخواره به تدریج از فرهنگ برای خود احراز نماید، از این

گیری کرده و زمینه جذب وی در خرده فرهنگ عمومي کناره

 قیتحق نیحاصل از ا جیاست نتا دیام شودبزهكاری فراهم مي

 ياجتماع ینهادها اریاخت در ارزشمند یيهاداده ندتواب يفیک

 و علل از مطلوب درک با تا آورد فراهم نهیزم نیا در مسئول

 بتوان آنان مشكالت و طیشرا فهم و زنان نیا ادیاعت به ابتال عوامل

 داد کاهش را به الكل آنان ادیاعتساز  نهیاول عوامل زم جهرد در

 ن،ایمبتال نیا يزندگ تیفیک بهبود یبرا تالش با دوم وهله در و

 شرفتیروند رو به بهبود و پ یبرا یو بسترساز ریمس رییموجبات تغ

کل جامعه را فراهم  يسالمت اجتماع یارتقا جهیآنان و در نت

 .آورد

 

 و قدردانی تشکر
آزاد اسگگالمي دانشگگگاه  دکتری نامهپایان برگرفته از مقاله این

و تمامي  باشد. نویسنده از اساتید راهنما و مشاور    مي دهاقانواحد 

کمال تشكر را   کساني که در این راستا با محقق همكاری نمودند  

 دارد.

 تعارض منافع
 .باشدمياین مطالعه فاقد تضاد منافع 
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 Abstract 

Introduction: Alcohol consumption is one of the emerging social phenomena 

that affects the foundation of human society. Alcoholism is one of the 

abnormalities that has negative and destructive effects on individual and 

family areas. The institution of the family is considered as the most important 

vulnerable point of this deviation, and women consumers are considered as 

the first victims of this deviation that the consequences of alcohol 

consumption affect their personal and family relationships. The purpose of 

this study is the phenomenology of lived experience of personal and family 

relationships in women consuming alcohol in Isfahan. 

Methods: In this study, the qualitative method of phenomenological accuracy 

with Klaizi approach has been used. The statistical population of this study is 

women consuming alcoholic beverages in Isfahan. 30 people were selected 

by purposive sampling, snowball samples and theoretical saturation criteria. 

Data collection by semi-structured interviews for 60-. 150 minutes was done. 

The lived experiences of the tendency to consume alcohol and discover their 

personal and family relationships were analyzed. 

Results: The research findings were divided into two themes: lived 

experience of personal relationships (consumer characteristics, factors 

accelerating consumption, illicit communication) and lived experience of 

family relationships (inappropriate parenting, alcohol consumption in the 

family, intellectual gap in the family). Categories and concepts are discussed 

in this article. 

Conclusion;Individual relationships and family relationships, as well as 

interactions between family members, play an important role in the tendency 

to consume alcohol. 

Keywords: Women, Lived Experience, Alcohol, Family Communication, 

Personal Communication 
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