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ALCOHOL DRINKING AND ALCOHOL EXPECTANCIES AMONG MARRIED WOMEN AND
MEN

ABSTRACT – Aim of the study was to analyse relationship between alcohol expectancies and alcohol use by men and women. Review of literature indicated some
gaps in this area, which concerned relationship between: (1) alcohol use and
configuration of alcohol expectancies related to various aspects of self-functioning, (2) alcohol expectancies and drinking style expressed in beverage preferences, frequency and quantity of use, (3) husbands and wives alcohol use and
expectancies.
Data was obtained by mail questionnaires from couples (N=339), with at least
one adolescent child. Majority of respondents was 41-50 years old and completed
university degree. Husbands and wives had similar questionnaires with items concerning frequency and quantity of beer, wine and vodka use in the past 12 months
and alcohol expectancies related to social, motor-cognitive and sexual functioning
and assertiveness.
Results indicate that expectancies of both impairment and improvement of functioning while drinking are positively correlated to alcohol use. Husbands’ and wives’ expectancies and drinking style are significantly related to each other. Moreover, wives have more positive alcohol expectancies when their husbands drink
more alcohol. Cluster analysis results were similar for men and women. Four clusters were differentiated according to configuration of various alcohol expectancies and five various drinking styles were identified. Interpretation of further analysis suggests that expecting strong negative consequences of alcohol use does not
prevent alcohol use more than having low expectancies (both positive and negative). Women’s alcohol expectancies and drinking style are related to husband’s
educational degree.
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Explorative type of the present study and respondents specificity, makes formulation of hypotheses for future research possible, but further conclusions rather unlawful.
Key words: alcohol, drinking style, alcohol expectancies, adults.

WSTÊP
Oczekiwania zwi¹zane z piciem okreœlane s¹ jako zespó³ przekonañ jednostki o
tym, jaki wp³yw ma na ni¹ alkohol (4). Oczekiwania mog¹ dotyczyæ ró¿nych sfer
funkcjonowania cz³owieka: spostrzegania w³asnej osoby i innych ludzi, odczuwania
przyjemnoœci lub przykroœci, radzenia sobie ze stresem i innymi trudnoœciami. Ludzie tym wiêcej i chêtniej pij¹, im bardziej oczekuj¹ pozytywnych efektów w zwi¹zku z piciem. Na podstawie dotychczasowych badañ nie mo¿na równie jednoznacznie stwierdziæ wystêpowania zale¿noœci miêdzy oczekiwaniem negatywnych skutków picia a wstrzemiêŸliwoœci¹ w piciu alkoholu (12).
Przeprowadzone dotychczas badania pozwalaj¹ opisaæ zmiany oczekiwañ wobec
alkoholu w ró¿nych okresach ¿ycia. Dzieci maj¹ przewa¿nie zdecydowanie negatywne oczekiwania, zw³aszcza jeœli same jeszcze nie próbowa³y piæ, ani nikt z ich
najbli¿szych nie nadu¿ywa alkoholu (3, 8). Oko³o 8-9 roku ¿ycia nastêpuje prze³om
polegaj¹cy na gwa³townym zwiêkszeniu oczekiwañ dotycz¹cych pozytywnych skutków picia (8). Do osi¹gniêcia pe³noletnoœci treœci (struktura) oczekiwañ zmieniaj¹
siê w zale¿noœci od osobistych doœwiadczeñ, ale pozostaj¹ zdecydowanie pozytywne (2, 10). U m³odych doros³ych (powy¿ej 20 r.¿.) oczekiwania mog¹ byæ bardziej
umiarkowane ni¿ u m³odszych, jednak jest to efekt stwierdzony (jak do tej pory)
tylko w grupie osób du¿o pij¹cych (7). To, ¿e z wiekiem s³abnie przekonanie o pozytywnym wp³ywie picia alkoholu potwierdzaj¹ te¿ badania, w których porównywano oczekiwania m³odych doros³ych z oczekiwaniami osób w wieku powy¿ej 45 lub 55 lat (5, 13).
Stosunkowo niewiele badañ poœwiêcono oczekiwaniom zwi¹zanym z piciem alkoholu ludzi doros³ych pij¹cych w sposób umiarkowany. Uzasadnieniem ma³ego
zainteresowania oczekiwaniami tej populacji mo¿e byæ twierdzenie, ¿e wœród osób
o ugruntowanym stylu picia procesy poznawcze zwi¹zane z ocen¹ oczekiwanych
efektów bezpoœrednich nie maj¹ ju¿ takiego znaczenia jak w przypadku osób, które
maj¹ mniej osobistych doœwiadczeñ zwi¹zanych z piciem – dopiero kszta³tuj¹ swój styl
picia (9). Zdaniem innych badaczy (6) zwi¹zek niektórych miar oczekiwañ z piciem jest
mo¿liwy do uchwycenia tylko w przypadku osób pij¹cych alkohol w du¿ych iloœciach.
Dane na temat ró¿nic w oczekiwaniach zwi¹zanych z piciem u kobiet i mê¿czyzn
wydaj¹ siê równie¿ niepe³ne, a czasami sprzeczne. Brown i wsp. (1) stwierdzili, ¿e
kobiety w wiêkszym stopniu ni¿ mê¿czyŸni oczekuj¹ ogólnie pozytywnego wp³ywu
alkoholu, a mê¿czyŸni – zwiêkszonej agresywnoœci. Z kolei Rosenhow (12) stwierdzi³, ¿e kobiety i mê¿czyŸni nie ró¿ni¹ siê w swoich oczekiwaniach zwi¹zanych z
wp³ywem alkoholu na agresywnoœæ i seks. Natomiast kobiety maj¹ mniej pozytywnych oczekiwañ co do wp³ywu alkoholu na odczuwanie przyjemnoœci i zmniejszenie napiêcia ni¿ mê¿czyŸni, a wiêcej oczekiwañ zwi¹zanych z zaburzeniami funkcji
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poznawczych i motorycznych. W badaniach Satre i Knight (13) nie stwierdzono
¿adnych ró¿nic w oczekiwaniach alkoholowych kobiet i mê¿czyzn, a jedynie efekt
interakcji z wiekiem. Starsze kobiety (œrednia wieku 71 lat) pi³y mniej alkoholu, gdy
oczekiwa³y raczej zaburzeñ z tym zwi¹zanych ni¿ przyjemnoœci, a m³odsze (œrednia
wieku 21 lat) pi³y wiêcej, jeœli oczekiwa³y przyjemnoœci. Starsi mê¿czyŸni pili wiêcej, jeœli oczekiwali przyjemnoœci, a mniej, gdy spodziewali siê przykroœci w efekcie picia. W innych badaniach (11) oczekiwania kobiet by³y zró¿nicowane w zale¿noœci od kontekstu – okolicznoœci picia. Kobiety oczekiwa³y wiêkszego pobudzenia seksualnego w efekcie picia alkoholu w towarzystwie sta³ego partnera ni¿ w czasie „randki
w ciemno”, podczas gdy dla mê¿czyzn kontekst sytuacyjny nie mia³ znaczenia.
Przedstawione wyniki zachêcaj¹ do prowadzenia dalszych badañ nad oczekiwaniami zwi¹zanymi z piciem alkoholu u kobiet i mê¿czyzn, starszych i m³odszych,
pij¹cych umiarkowanie i nadu¿ywaj¹cych alkoholu:
– Interesuj¹ca jest nie tylko kwestia zró¿nicowania oczekiwañ dotycz¹cych wp³ywu alkoholu na ka¿d¹ ze sfer funkcjonowania, ale równie¿ konfiguracja oczekiwañ
odnosz¹cych siê do wp³ywu picia na ró¿ne aspekty ¿ycia.
– ¯adne ze znanych mi badañ nie obejmowa³o par ma³¿eñskich, a przecie¿ mo¿na
z du¿ym prawdopodobieñstwem zak³adaæ, ¿e oczekiwania wobec alkoholu mê¿a i
¿ony s¹ ze sob¹ powi¹zane.
– We wszystkich cytowanych badaniach pos³ugiwano siê jednowymiarowymi wskaŸnikami picia alkoholu – dotycz¹cymi czêstoœci lub iloœci albo globalnym wskaŸnikiem
³¹cz¹cym te dwa wymiary. Tymczasem, istotna mo¿e byæ równie¿ zale¿noœæ miêdzy
oczekiwaniami a stylem picia wyra¿aj¹cym siê np. w wyborze okreœlonych trunków.

CEL PRACY
Celem niniejszego opracowania jest analiza zwi¹zku miêdzy piciem alkoholu a
oczekiwaniami z tym zwi¹zanymi u kobiet i mê¿czyzn pozostaj¹cych w zwi¹zku
ma³¿eñskim. Szczegó³owe kwestie poddane analizom dotycz¹:
– zale¿noœci miêdzy piciem a konfiguracj¹ ró¿nych oczekiwañ,
– zwi¹zku oczekiwañ z preferowanym stylem picia alkoholu wyra¿onym zarówno
poprzez czêstoœæ picia i przeciêtnie wypijane iloœci oraz rodzaj preferowanych napojów alkoholowych (piwa, wina lub wódki),
– zwi¹zku miêdzy oczekiwaniami dotycz¹cymi efektów picia oraz stylem picia w parach ma³¿eñskich.

METODY
Procedura badania
Dane ankietowe analizowane w niniejszym opracowaniu zosta³y zebrane w ramach projektu badawczego dotycz¹cego czynników rodzinnych zwi¹zanych z piciem alkoholu przez m³odzie¿. Przed rozpoczêciem badañ rodzice uczniów z wylo71
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sowanych klas, otrzymali list, w którym zamieszczono informacjê o planowanych
badaniach, ich temacie i treœci pytañ zawartych w ankiecie dla uczniów oraz w ankietach dla matek i ojców. W liœcie by³a te¿ proœba o wyra¿enie zgody na udzia³
dziecka w tym badaniu oraz o wype³nienie ankiet przekazywanych rodzicom przez
dzieci i odes³anie ich na adres Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Równoczeœnie z
wype³nianiem ankiet w klasie szkolnej, nastolatkowie otrzymywali ankiety dla matki i dla ojca oraz zaadresowan¹ kopertê zwrotn¹ ze znaczkiem. Uczniowie byli proszeni o przekazanie tego zestawu rodzicom.
W wylosowanych klasach by³o w sumie 990 uczniów. Zgody na udzia³ w badaniach nie wyrazi³o oko³o 4% rodziców. W zwi¹zku z tym kwestionariusze wype³ni³o
950 uczniów. Rodziny, w których obydwoje rodzice odes³ali wype³nione ankiety
stanowi³y 36% próby uczniów, i to ich odpowiedzi s¹ przedmiotem niniejszego opracowania (N=339).

Zmienne i sposoby ich pomiaru
W badaniach wykorzystano ankietê w dwóch wersjach – dla ¿on i dla mê¿ów.
Picie alkoholu. Pytania dotycz¹ce picia alkoholu przez rodziców zosta³y zaczerpniête z kwestionariusza wywiadu na temat picia alkoholu standardowo stosowanego
w badaniach prowadzonych w Zak³adzie Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN. Pytania dotycz¹ czêstoœci picia piwa, wina i wódki w ci¹gu ostatnich 12
miesiêcy. W odniesieniu do ka¿dego z tych napojów respondenci maj¹ do wyboru
jedn¹ z dziewiêciu odpowiedzi: od „codziennie” do „ani razu w ci¹gu ostatnich 12
miesiêcy”. Miar¹ iloœci alkoholu jest odpowiedŸ na pytanie o zwykle wypijan¹ iloœæ
ka¿dego z napojów, a odpowiedzi s¹ wyra¿ane na siedmiopunktowej skali, w której
wartoœæ maksymalna to 100 g czystego alkoholu i wiêcej. Powy¿sze pytania umo¿liwi³y skonstruowanie skategoryzowanego wskaŸnika picia prezentuj¹cego roczne spo¿ycie 100% alkoholu.
Oczekiwania zwi¹zane z piciem alkoholu. Pomiar tej zmiennej oparto na amerykañskim kwestionariuszu udostêpnionym przez Wall i wsp. (14). Kwestionariusz zaadoptowany dla potrzeb niniejszych badañ zawiera 28 zdañ tworz¹cych
cztery skale:
1. Oczekiwania zwi¹zane z funkcjonowaniem towarzyskim (9 zdañ, w tych badaniach, w grupie kobiet α Cronbacha = 0,89, w grupie mê¿czyzn α Cronbacha = 0,87).
Stwierdzenia tej skali dotycz¹ pozytywnego wp³ywu picia alkoholu na samopoczucie (np. „Jeœli jestem w «do³ku», mam chandrê, picie poprawia mi samopoczucie”),
pewnoœæ siebie, swobodê zachowania w towarzystwie i ³atwoœæ wyra¿ania uczuæ.
Jedno zdanie mówi o dobrym smaku napojów alkoholowych, a jedno – o piciu, jako
sposobie uczczenia specjalnych okazji.
2. Oczekiwania zwi¹zane z zaburzeniami funkcji poznawczych i motorycznych
(9 zdañ, w grupie kobiet i w grupie mê¿czyzn α Cronbacha = 0,90). Ta skala dotyczy
oczekiwañ negatywnych skutków picia alkoholu. Zawiera stwierdzenia mówi¹ce o
tym, ¿e picie alkoholu powoduje trudnoœci z koncentracj¹, spowalnia dzia³anie, spra72

Picie alkoholu i oczekiwania z tym zwi¹zane u kobiet i mê¿czyzn w zwi¹zkach ma³¿eñskich

wia, ¿e ludzie s¹ bardziej nieostro¿ni i nietaktowni. Np. „Alkohol sprawia, ¿e trudno
mi siê skoncentrowaæ”.
3. Oczekiwania zwi¹zane z wywieraniem wp³ywu na innych i agresywnoœci¹
(6 zdañ, w grupie kobiet α Cronbacha = 0,79, w grupie mê¿czyzn α Cronbacha = 0,84).
W tej skali znajduj¹ siê stwierdzenia dotycz¹ce wp³ywu alkoholu na poczucie si³y,
agresywnoœæ, gotowoœæ mówienia wprost, co siê myœli np. „Picie nasila moj¹ agresywnoœæ”.
4. Oczekiwania zwi¹zane z wp³ywem picia alkoholu na aktywnoœæ i doznania seksualne (4 zdania, w grupie kobiet α Cronbacha = 0,86, w grupie mê¿czyzn α Cronbacha = 0,85). Stwierdzenia dotycz¹ wp³ywu picia alkoholu na pobudzenie i doznania seksualne oraz romantyczny nastrój. Np. „Gdy pijê jestem lepszym kochankiem”.
Ka¿demu zdaniu kwestionariusza towarzyszy piêciostopniowa skala odpowiedzi:
od 1 „nigdy” do 5 „zawsze”. W obrêbie ka¿dej ze skal odpowiedzi s¹ sumowane.

Analizy statystyczne
Pierwszym etapem analiz statystycznych by³o sprawdzenie korelacji miêdzy badanymi zmiennymi. Ze wzglêdu na porz¹dkowy charakter zmiennej opisuj¹cej rozmiary picia alkoholu wykorzystano test tau Kendalla.
Drugi etap polega³ na stworzeniu taksonomii osób badanych (kobiet i mê¿czyzn)
ze wzglêdu na konfiguracjê ich oczekiwañ wobec picia alkoholu. Do analizy skupieñ (metod¹ k-œrednich) wprowadzono zmienne opisuj¹ce cztery wymiary oczekiwañ: zwi¹zane z funkcjonowaniem towarzyskim, seksualnym, poznawczo-motorycznym oraz asertywnoœci¹. Tak¹ sam¹ metod¹ statystyczn¹ pos³u¿ono siê przy grupowaniu badanych pod wzglêdem ich stylu picia. Analizowane zmienne dotyczy³y czêstoœci picia i przeciêtnie wypijanych iloœci piwa, wina i wódki.
Uzyskane klasyfikacje pozwoli³y, w trzecim etapie, na przeprowadzenie dalszych
porównañ oczekiwañ wobec alkoholu i stylu picia alkoholu u kobiet i mê¿czyzn oraz
w parach ma³¿eñskich. W analizach tych pos³ugiwano siê testem t oraz χ2.

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY
Wszyscy badani mieli przynajmniej jedno dziecko w wieku 13 lub 15 lat (co wynika ze sposobu doboru próby). Przewa¿a³y rodziny z dwójk¹ dzieci (56%), rodziny
z jednym dzieckiem stanowi³y 26% próby, a najmniej by³o rodzin wielodzietnych
(przynajmniej z trójk¹ dzieci) – 18%. Rodziny pe³ne (z dwójk¹ naturalnych rodziców) stanowi³y 92% próby. Mê¿czyŸni byli nieco starsi ni¿ kobiety (odpowiednio
19% i 32% w wieku poni¿ej 40 lat oraz 16% i 5% osób powy¿ej 51 roku ¿ycia).
Wiêkszoœæ badanych (65% kobiet i 63% mê¿czyzn) by³a w przedziale wiekowym
miêdzy 41 a 50 lat. Ponad po³owa respondentów mia³a wykszta³cenie wy¿sze (54%
kobiet i 58% mê¿czyzn).
Zestawienie danych na temat rocznego spo¿ycia alkoholu (tabela 1) wskazuje, ¿e
w badanej próbie, w porównaniu ze œredni¹ krajow¹, by³o niewielu abstynentów
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oraz osób pij¹cych powy¿ej 6 l czystego spirytusu rocznie. Wielu badanych nie odpowiedzia³o na wszystkie pytania dotycz¹ce picia alkoholu – braki danych stwierdzono w 33% kwestionariuszy odes³anych przez kobiety i w 23% kwestionariuszy
od mê¿czyzn. Porównanie grup osób, które udzieli³y pe³nych odpowiedzi na pytania
o picie alkoholu z tymi, którzy czêœæ pytañ (lub wszystkie) pozostawili bez odpowiedzi wskazuje na brak istotnych statystycznie ró¿nic zwi¹zanych z wiekiem, wykszta³ceniem, liczb¹ dzieci oraz oczekiwaniami zwi¹zanymi z piciem. W zwi¹zku z
tym, mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e pe³ne dane na temat picia alkoholu uzyskaliœmy w wiêkszoœci od osób nie maj¹cych obecnie ani w przesz³oœci problemów z tym
zwi¹zanych. Inn¹ przyczyn¹ wysokiego odsetka braków danych mo¿e byæ z³o¿onoœæ stosowanych pytañ. Osoby nie pij¹ce w ogóle alkoholu mog³y zaznaczaæ odpowiedni¹ odpowiedŸ tylko w odniesieniu do pierwszego z trzech wymienianych rodzajów alkoholu (wódka, wino, piwo) i nawet nie czytaæ dalszych pytañ.
TABELA 1
Charakterystyka badanej próby pod wzglêdem poziomu picia alkoholu.
Roczne spożycie alkoholu
Abstynenci
do 1,2 litra
Między 1,2 a 6,0 litrów
Między 6,0 a 12,0 litrów
Powyżej 12,0 litrów

Kobiety N=227
3,08%
68,72%
23,79%
3,96%
0%

Mężczyźni N=260
2,31%
33,08%
49,23%
9,62%
5,77%

WYNIKI
I etap – Korelacje miêdzy analizowanymi zmiennymi
Jak widaæ w tabeli 2, zarówno wœród kobiet, jak i wœród mê¿czyzn wystêpuje
silny zwi¹zek miêdzy iloœci¹ alkoholu spo¿ywanego w ci¹gu roku a oczekiwaniem
pozytywnych efektów picia. Wartoœci wspó³czynników korelacji sugeruj¹ nieco silniejsze zwi¹zki miêdzy analizowanymi zmiennymi w grupie mê¿czyzn. Niezale¿nie
od p³ci badanych mo¿na stwierdziæ, ¿e im bardziej pozytywnego wp³ywu picia na
funkcjonowanie towarzyskie, w³asn¹ agresywnoœæ, atrakcyjnoœæ i zainteresowanie
seksem ludzie oczekuj¹, tym wiêcej pij¹. Stosunkowo najs³abiej z rozmiarami picia
koreluj¹ oczekiwania zaburzeñ poznawczych i motorycznych mog¹cych wyst¹piæ w
efekcie picia.
Wartoœci wspó³czynników korelacji pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e iloœæ alkoholu wypijanego w skali roku przez respondentów jest zwi¹zana z rozmiarami picia wspó³ma³¿onka. Poza tym, mo¿na przypuszczaæ, ¿e im wiêcej pije m¹¿, tym bardziej pozytywnych efektów picia oczekuje ¿ona. Natomiast iloœæ alkoholu wypijana w ci¹gu
roku przez ¿onê ma jedynie s³aby zwi¹zek z oczekiwaniami mê¿a co do poprawy
funkcjonowania spo³ecznego po alkoholu.
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Oczekiwania jakie m¹¿ i ¿ona maj¹ w zwi¹zku z piciem, s¹ ze sob¹ powi¹zane. Zw³aszcza oczekiwania jednego ze wspó³ma³¿onków zwi¹zane z funkcjonowaniem towarzyskim koreluj¹ z oczekiwaniami co do pozytywnego wp³ywu alkoholu na ró¿ne aspekty
funkcjonowania tej drugiej osoby.
TABELA 2
Wspó³czynniki korelacji tau Kendalla miêdzy zmiennymi dotycz¹cymi picia alkoholu
i oczekiwañ zwi¹zanych z piciem ¿ony i mê¿a.
1
2
1. Picie alkoholu przez żonę
2. Picie alkoholu przez męża
0,28
Oczekiwania żony związane z wpływem alkoholu na:
3. Kontakty społeczne
0,34 0,18
4. Zaburzenia zachowania
0,13 0,07
5. Asertywność
0,23 0,17
6. Funkcjonowanie seksualne
0,21 0,13
Oczekiwania męża związane z wpływem alkoholu na:
7. Kontakty społeczne
0,10 0,43
8. Zaburzenia zachowania
0,05 0,21
9. Asertywność
0,06 0,32
10. Funkcjonowanie seksualne
0,04 0,31

3

4

5

0,32
0,57
0,53

0,50
0,26

0,49

0,25
0,10
0,13
0,18

0,13
0,20
0,13
0,17

0,19
0,13
0,14
0,19

6

7

8

9

0,17
0,04
0,07
0,28

0,33
0,53
0,49

0,50
0,29

0,41

II etap – Taksonomie badanych
a) Taksonomia uwzglêdniaj¹ca ró¿ne wymiary (konfiguracjê) oczekiwañ
zwi¹zanych z piciem alkoholu
Przeprowadzona w grupie kobiet analiza skupieñ skal dotycz¹cych oczekiwañ
zwi¹zanych z wp³ywem alkoholu na poszczególne aspekty funkcjonowania doprowadzi³a do utworzenia czterech skupieñ. W tabeli 3 s¹ przedstawione œrednie, odchylenia standardowe i wyniki analizy wariancji zmiennych tworz¹cych te skupienia. Graficzn¹ ilustracj¹ taksonomii jest rycina 1 pokazuj¹cy œrednie wartoœci zmiennych. Pierwsze skupienie (N=40) utworzy³y kobiety maj¹ce wyraŸnie wiêcej oczekiwañ co do negatywnych skutków picia ni¿ oczekiwañ pozytywnych. W drugim
skupi³y siê osoby, u których przewa¿aj¹ oczekiwania dotycz¹ce wzrostu przyjemnoœci zwi¹zanych z ¿yciem towarzyskim i kontaktami seksualnymi po alkoholu (N=113).
Trzecie skupienie utworzy³y kobiety, maj¹ce generalnie wiêcej oczekiwañ zwi¹zanych z piciem ni¿ osoby z pozosta³ych grup (N=53). W czwartym skupieniu znalaz³y
siê osoby maj¹ce mniej ni¿ pozosta³e pozytywnych i negatywnych oczekiwañ zwi¹zanych z piciem (N=92).
Skupienia wyodrêbnione wœród mê¿czyzn mo¿na scharakteryzowaæ doœæ podobnie (tabela 4, ryc. 2). Mê¿czyŸni z pierwszego skupienia maj¹ zdecydowanie
wiêcej oczekiwañ co do negatywnych skutków picia ni¿ oczekiwañ pozytywnych (N=56). W drugim skupieniu znaleŸli siê panowie, którzy maj¹ zdecydo75
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TABELA 3
Zestawienie œrednich, odchyleñ standardowych i wartoœci F i p dla zmiennych w czterech
skupieniach zró¿nicowanych pod wzglêdem oczekiwañ, w grupie kobiet.
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Ryc. 1. Œrednie wartoœci na skalach oczekiwañ wobec alkoholu w czterech skupieniach kobiet.

wanie mniej ni¿ pozostali jakichkolwiek oczekiwañ zwi¹zanych z piciem (N=70).
Trzecie skupienie zgromadzi³o osoby, u których przewa¿aj¹ oczekiwania co do
lepszego funkcjonowania w sytuacjach towarzyskich i w kontaktach seksualnych (N=82). W czwartym skupieniu znaleŸli siê mê¿czyŸni maj¹cy wiêcej ni¿
inni zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oczekiwañ co do wp³ywu alkoholu na funkcjonowanie (N=57).

b) Taksonomia badanych ze wzglêdu na styl picia alkoholu
Analiza skupieñ zmiennych dotycz¹cych czêstoœci picia poszczególnych napojów alkoholowych (piwa, wina, wódki) i przeciêtnie wypijanych iloœci doprowadzi³a do wyodrêbnienia piêciu grup kobiet (tabela 5, ryc. 3), które mo¿na opisaæ jako:
skupienie 1 – Pij¹ce umiarkowanie, najczêœciej wódkê i piwo (N=49),
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Tabela 4
Zestawienie œrednich, odchyleñ standardowych i wartoœci F i p dla zmiennych w czterech
skupieniach zró¿nicowanych pod wzglêdem oczekiwañ, w grupie mê¿czyzn.
Oczekiwania związane z
wpływem alkoholu na:
Kontakty społeczne
Zaburzenia zachowania
Asertywność
Zach. seksualne

skupienie 1
skupienie 2
skupienie 3
skupienie 4
(N=56)
(N=70)
(N=82)
(N=57)
F
P
średnie S.D. średnie S.D. średnie S.D. średnie S.D.
20,46 3,24 15,76 3,70 26,12 3,69 30,84 3,98 206,30 0,000
25,43 5,00 12,43 2,91 17,71 2,79 27,30 4,03 227,23 0,000
10,30 2,72 6,81 1,21 10,54 2,34 15,89 3,84 127,62 0,000
8,39 2,75 5,98 2,29 10,07 2,49 11,88 3,18 57,56 0,000
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Ryc. 2. Œrednie wartoœci na skalach oczekiwañ wobec alkoholu w czterech skupieniach mê¿czyzn.

skupienie 2 – Pij¹ce du¿o i czêsto wszystkie rodzaje napojów alkoholowych (N=28),
skupienie 3 – Pij¹ce g³ównie wino (N=27),
skupienie 4 – Pij¹ce bardzo czêsto lekkie alkohole (piwo, wino), przy czym wino
równie¿ w du¿ych iloœciach (N=39),
skupienie 5 – Pij¹ce alkohol rzadko i w ma³ych iloœciach (N=41).
Równie¿ wœród mê¿czyzn wyró¿niono piêæ skupieñ (tabela 6, ryc. 4):
skupienie 1 – Pij¹cy umiarkowanie wszystkie rodzaje napojów alkoholowych (N=45),
skupienie 2 – Pij¹cy du¿o i czêsto wszystkie rodzaje napojów alkoholowych (N=21),
skupienie 3 – Pij¹cy bardzo czêsto piwo i wódkê, przy czym wódkê równie¿ w du¿ych
iloœciach (N=29),
skupienie 4 – Pij¹cy alkohol rzadko i w ma³ych iloœciach (N=19),
skupienie 5 – Pij¹cy bardzo czêsto i w ma³ych iloœciach wszystkie rodzaje napojów alkoholowych (N=44).
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TABELA 5
Zestawienie œrednich, odchyleñ standardowych i wartoœci F i p dla zmiennych w piêciu
skupieniach zró¿nicowanych pod wzglêdem stylu picia alkoholu, w grupie kobiet.
Skupienie 1 Skupienie 2 Skupienie 3 Skupienie 4 Skupienie 5
(N=49)
(N=28)
(N=27)
(N=39)
(N=41)
F
p
średnie S.D średnie S.D średnie S.D średnie S.D średnie S.D
Wódki
2,59 1,10 3,71 1,21 2,41 1,39 2,82 1,34 0,49 0,81 35,72 0,000
Wina
1,92 0,70 3,75 1,58 4,11 1,42 4,31 1,30 2,05 1,22 35,03 0,000
Piwa
2,78 1,40 5,04 1,17 1,55 1,01 5,31 0,95 0,88 1,23 100,27 0,000
Przeciętnie wypijane ilości:
Wódki
2,88 1,73 5,00 1,59 2,04 1,34 1,44 0,88 0,34 0,57 60,52 0,000
Wina
1,86 0,89 4,54 1,69 4,15 1,35 3,67 1,30 1,66 1,17 40,60 0,000
Piwa
1,10 0,62 3,07 1,49 0,89 0,64 1,41 0,64 0,39 0,49 50,41 0,000
Częstość picia:

TABELA 6
Zestawienie œrednich, odchyleñ standardowych i wartoœci F i p dla zmiennych w piêciu
skupieniach zró¿nicowanych pod wzglêdem stylu picia alkoholu, w grupie mê¿czyzn.
Skupienie 1 Skupienie 2 Skupienie 3 Skupienie 4 Skupienie 5
(N=45)
(N=21)
(N=29)
(N=19)
(N=44)
F
p
średnie S.D średnie S.D średnie S.D średnie S.D średnie S.D
Wódki
3,29 1,29 3,95 1,72 4,17 1,39 1,63 0,96 3,20 1,71 9,83 0,000
Wina
3,69 1,52 3,62 1,86 2,52 1,40 1,11 0,88 3,68 1,43 14,17 0,000
Piwa
5,38 1,23 5,14 1,74 5,66 0,90 2,26 1,37 5,34 1,26 25,38 0,000
Przeciętnie wypijane ilości:
Wódki
5,56 1,27 7,71 0,72 7,31 0,97 2,84 1,89 1,89 0,99 148,52 0,000
Wina
4,80 0,99 5,86 1,96 2,24 1,02 1,47 1,26 2,48 1,19 57,95 0,000
Piwa
2,87 1,04 6,29 1,82 2,66 1,23 1,37 0,76 1,84 0,86 64,67 0,000
Częstość picia:
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Ryc. 3. Œrednie wartoœci na skalach czêstoœci picia poszczególnych napojów alkoholowych i przeciêtnie
wypijanych iloœci w piêciu skupieniach kobiet.
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Rys. 4. Œrednie wartoœci na skalach czêstoœci picia poszczególnych napojów alkoholowych i przeciêtnie
wypijanych iloœci w piêciu skupieniach mê¿czyzn.

III etap – Porównania oczekiwañ wobec alkoholu oraz picia
alkoholu w wyró¿nionych grupach
a) Taksonomia oczekiwañ a picie alkoholu
W celu okreœlenia zwi¹zku miêdzy konfiguracj¹ oczekiwañ zwi¹zanych z piciem,
a rocznym spo¿yciem alkoholu przeprowadzono analizê wariancji (ANOVA). Jej
wyniki (ryc. 5) dowodz¹ wyraŸnego zró¿nicowania (wœród kobiet F(3,165)=9,06,
p=0,000, wœród mê¿czyzn – F(3,154)=12,67, p=0,000). Wyniki testu post hoc1 wskazuj¹, ¿e najwiêcej alkoholu pij¹ osoby maj¹ce ogólnie du¿e (i pozytywne i negatywne) oczekiwania z tym zwi¹zane (p<0,001 przy porównaniach z osobami maj¹cymi
ogólnie ma³e, lub negatywne oczekiwania i p<0,01wœród kobiet oraz p<0,05 wœród
mê¿czyzn, przy porównaniach z osobami, u których przewa¿aj¹ oczekiwania zwi¹zane z popraw¹ kontaktów towarzyskich). Mniej od nich, pij¹ osoby maj¹ce pozytywne oczekiwania zwi¹zane z wp³ywem alkoholu na funkcjonowanie towarzyskie
i seksualne (p<0,001 wœród mê¿czyzn i p<0,01 wœród kobiet przy porównaniach
z osobami o ogólnie niskich oczekiwaniach oraz p<0,01 wœród mê¿czyzn i p<0,05
wœród kobiet przy porównaniach z osobami, u których oczekiwania negatywnych
skutków przewa¿aj¹ nad pozytywnymi). Osoby maj¹ce ogólnie ma³e oczekiwania zwi¹zane z alkoholem i te, które spodziewaj¹ siê raczej negatywnych ni¿ pozytywnych skutków picia wypijaj¹ podobne iloœci alkoholu (miêdzy tymi grupami ró¿nice s¹ nieistotne
statystycznie) – mniejsze ni¿ reprezentanci dwóch pozosta³ych skupieñ.
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Ryc. 5. Rozmiary picia alkoholu w grupach o zró¿nicowanych oczekiwaniach wobec picia.
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Ryc. 6. Skategoryzowany histogram stylu picia w grupach (skupieniach) kobiet o zró¿nicowanej konfiguracji oczekiwañ wobec alkoholu.

80

Picie alkoholu i oczekiwania z tym zwi¹zane u kobiet i mê¿czyzn w zwi¹zkach ma³¿eñskich

Dalsze analizy dotyczy³y zestawienia konfiguracji oczekiwañ wobec alkoholu
ze stylem picia. Wœród kobiet zwi¹zek miêdzy zmiennymi jest istotny statystycznie (χ2=34,68, p=0,001). Styl picia kobiet jest wyraŸnie zró¿nicowany w grupach charakteryzuj¹cych siê ogólnie ma³ymi oczekiwaniami zwi¹zanymi z alkoholem lub przewag¹ oczekiwañ pozytywnych. W dwóch pozosta³ych skupieniach,
zale¿noœæ miêdzy konfiguracj¹ oczekiwañ i stylem picia jest mniej wyraŸna (ryc. 6).
Zarówno wœród kobiet nie spodziewaj¹cych siê znacznego wp³ywu alkoholu na
funkcjonowanie jak i wœród tych, które spodziewaj¹ siê przyjemnych doznañ w
zwi¹zku z piciem, jest wiele takich, które pij¹ alkohol w sposób umiarkowany,
przewa¿nie w postaci piwa lub wódki. Poza tym, kobiety oczekuj¹ce raczej pozytywnych zmian w efekcie picia chêtnie siêgaj¹ po lekkie alkohole (piwo, wino).
Natomiast te, które oczekuj¹ niewielkiego wp³ywu alkoholu na funkcjonowanie
pij¹ ma³o i rzadko.
U mê¿czyzn zró¿nicowanie stylu picia i oczekiwañ jest równie¿ istotne (χ2= 33,87,
p=0,001, ryc. 7). Warto podkreœliæ, ¿e w badanej grupie nie znalaz³ siê ¿aden
mê¿czyzna, który oczekuj¹c znacz¹cych negatywnych skutków picia pi³by w du¿ych iloœciach i czêsto, ani taki, który oczekuj¹c du¿ego (pozytywnego i negatywnego) wp³ywu alkoholu na funkcjonowanie pi³by rzadko i w ma³ych iloœciach.
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Ryc. 7. Skategoryzowany histogram stylu picia w grupach (skupieniach) mê¿czyzn o zró¿nicowanej konfiguracji oczekiwañ wobec alkoholu.
Interpretacja skupieñ oczekiwañ: 1 – przewaga oczekiwañ negatywnych, 2 – niskie oczekiwania
pozytywne i negatywne, 3 – przewaga oczekiwañ pozytywnych, 4 – wysokie oczekiwania pozytywne i negatywne.
Interpretacja skupieñ stylów picia: 1 – picie umiarkowane, 2 – picie czêsto i du¿o, 3 – g³ównie
wódka i piwo, 4 – picie rzadko i ma³o, 5 – picie czêsto i ma³o.
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b) Oczekiwania zwi¹zane z piciem oraz styl picia w parach ma³¿eñskich
Wyniki testu c2 potwierdzaj¹ wyniki analiz korelacyjnych. Konfiguracja oczekiwañ ¿ony jest powi¹zana z konfiguracj¹ oczekiwañ mê¿a (χ2=20,20, p=0,017). Zestawienie stylu picia alkoholu przez ¿onê i mê¿a równie¿ wskazuje na ich wzajemn¹
zale¿noœæ (χ2 =30,54, p=0,015).
Oczekiwania i styl picia respondentów pozostaj¹ te¿ w wyraŸnym zwi¹zku z ich
poziomem wykszta³cenia. Osoby z wy¿szym wykszta³ceniem maj¹ generalnie wiêksze oczekiwania ni¿ pozostali (tabela 7). Kobiety oczekuj¹ bardziej pozytywnego
wp³ywu picia alkoholu na kontakty towarzyskie i funkcjonowanie seksualne, gdy
same maj¹ wy¿sze wykszta³cenie lub gdy takie wykszta³cenie ma ich m¹¿. Interesuj¹ce, ¿e oczekiwania mê¿czyzn zwi¹zane z alkoholem nie s¹ zró¿nicowane w grupach wyró¿nionych ze wzglêdu na poziom wykszta³cenia ani ich w³asnego, ani ¿ony.
Wyj¹tkiem s¹ tylko oczekiwania dotycz¹ce zaburzeñ po alkoholu.
TABELA 7
Porównanie oczekiwañ wobec alkoholu kobiet i mê¿czyzn w grupach o zró¿nicowanym
poziomie wykszta³cenia.

:

Średnie w grupach kobiet
z wykształceniem ...

t (df)

<wyższym wyższym
Oczekiwania żony związane z wpływem alkoholu na
Kontakty towarzyskie
19,22
21,31
-2,81 (313)**
Zaburzenia zachowania
17,17
18,83
-1,95 (314)
Asertywność
8,80
9,26
-1,19 (319)
Funkcjonowanie seksualne
7,35
8,21
-2,30 (317)*
Oczekiwania męża związane z wpływem alkoholu na:
Kontakty towarzyskie
22,36
23,60
-1,65 (311)
Zaburzenia zachowania
19,03
21,43
-2,99 (310)**
Asertywność
10,67
10,59
0,18 (322)
Funkcjonowanie seksualne
8,76
9,01
-0,64(310)

Średnie w grupach
mężczyzn z
wykształceniem ...
<wyższym
wyższym

t (df)

18,96
17,30
8,88
6,93

21,35
18,60
9,16
8,45

-3,20(313)**
-1,50(314)
-0,72(319)
-4,05(317)***

22,44
19,72
11,13
8,68

23,45
20,76
10,24
9,05

-1,33(311)
-1,29(310)
1,93(322)
-0,95(310)

Przeprowadzone analizy wskazuj¹ równie¿ na znaczne zró¿nicowanie stylu picia
alkoholu w grupach wyró¿nionych ze wzglêdu na poziom wykszta³cenia mê¿a (tabela 8). Kobiety (χ2=16,94, p=0,002), których mê¿owie nie maj¹ wy¿szego wykszta³cenia czêœciej ni¿ pozosta³e nale¿¹ do grupy pij¹cych najchêtniej i w du¿ych iloœciach wódkê, natomiast te, których mê¿owie ukoñczyli wy¿sze studia czêœciej pij¹
lekkie alkohole w niewielkich iloœciach. Mê¿czyŸni z wy¿szym wykszta³ceniem czêœciej ni¿ inni (χ2=22,62, p=0,000) pij¹ piwo i wino oraz generalnie pij¹ mniej chocia¿ czêsto. Mê¿czyŸni, którzy nie ukoñczyli wy¿szych studiów, chêtniej wybieraj¹
wódkê lub piwo.
Wiek i liczba posiadanych dzieci, w znacznie mniejszym stopniu ni¿ wykszta³cenie ró¿nicuj¹ oczekiwania i picie osób badanych.
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TABELA 8
Zestawienie liczebnoœci kobiet i mê¿czyzn w grupach wyró¿nionych ze wzglêdu na styl
picia i poziom wykszta³cenia mê¿a.
Skupienia wyróżnione ze
względu na styl picia
wykształcenie męża
< wyższe
wyższe
wykształcenie męża
< wyższe
wyższe

kobiety
głównie
wódka

często i dużo

głównie wino

29 (59,18%)
20 (40,82%)

10 (35,71%)
18 (64,29%)

8 (29,63%)
19 (70,37%)
mężczyźni
gł. wódka i
piwo
19 (65,52%)
10 (34,48%)

gł. słabe
alkohole
9 (20,00%)
36 (80,00%)

często i dużo
10 (47,62%)
11 (52,38%)

głównie słabe
alkohole

rzadko i mało

7 (17,95%)
32 (82,05%)

17 (41,46%)
24 (58,54%)

rzadko i mało

często i mało

10 (52,63%)
9 (47,37%)

10 (22,73%)
34 (77,27%)

PODSUMOWANIE WYNIKÓW I DYSKUSJA
Picie alkoholu a oczekiwania zwi¹zane z piciem
Analiza korelacji miêdzy piciem alkoholu a oczekiwaniem pozytywnych skutków picia potwierdzi³a wystêpowanie silnego zwi¹zku miêdzy tymi zmiennymi zarówno wœród
kobiet, jak i wœród mê¿czyzn. Pokaza³a równie¿, ¿e dodatnia korelacja zachodzi miêdzy
oczekiwaniem negatywnych efektów picia a piciem. Wyniki te mo¿na interpretowaæ,
jako potwierdzenie tezy o sprzê¿eniu zwrotnym miêdzy zmiennymi – im bardziej pozytywnych efektów picia ludzie oczekuj¹ – tym wiêcej pij¹, im wiêcej pij¹ – tym bardziej
zwiêksza siê ich œwiadomoœæ zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków picia.
Dalszych informacji na temat zwi¹zku miêdzy oczekiwaniami a piciem dostarczy³o
porównanie spo¿ycia alkoholu w grupach o zró¿nicowanej konfiguracji oczekiwañ. Na
uwagê zas³uguje zw³aszcza brak ró¿nic w poziomie picia alkoholu miêdzy osobami oczekuj¹cymi raczej zaburzeñ ni¿ poprawy funkcjonowania po alkoholu oraz osobami o generalnie niewielkich (i pozytywnych i negatywnych) oczekiwaniach zwi¹zanych z piciem. Oznacza on, ¿e œwiadomoœæ zagro¿eñ nie ogranicza spo¿ycia alkoholu bardziej ni¿
brak g³êbszej refleksji nad mo¿liwymi skutkami picia. Œwiadomoœæ negatywnych konsekwencji picia alkoholu nie powstrzymuje przed piciem zw³aszcza, gdy jest siê œwiadomym równie¿ korzyœci jakie picie alkoholu mo¿e przynieœæ – œwiadczy o tym wysoka
œrednia spo¿ycia alkoholu w grupie osób oczekuj¹cych bardzo silnego (i pozytywnego i
negatywnego) wp³ywu alkoholu na wszelkie sfery ¿ycia.

Podobieñstwa i ró¿nice w zakresie badanych zmiennych miêdzy
kobietami a mê¿czyznami
Przeprowadzone analizy wskazuj¹ raczej na podobieñstwa ni¿ ró¿nice w oczekiwaniach kobiet i mê¿czyzn wobec alkoholu. Po pierwsze, w obu grupach wszystkie miary
oczekiwañ dodatnio koreluj¹ z miar¹ rocznego spo¿ycia alkoholu. Nieco mniejsze wspó³83
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czynniki korelacji wœród kobiet, zgodnie z przytaczan¹ we wstêpie koncepcj¹ Leigha (6)
mo¿na interpretowaæ jako zwi¹zane z ich generalnie ni¿szym ni¿ wœród mê¿czyzn spo¿yciem alkoholu. Po drugie, taksonomia oczekiwañ w obu grupach jest podobna. Zarówno wœród kobiet, jak i wœród mê¿czyzn mo¿na wyró¿niæ osoby charakteryzuj¹ce siê podobn¹ konfiguracj¹ oczekiwañ zwi¹zanych z piciem. Co wiêcej, porównanie œredniego
spo¿ycia alkoholu w wyró¿nionych grupach prowadzi do takich samych wniosków na
temat zale¿noœci miêdzy konfiguracj¹ oczekiwañ a piciem.
O ró¿nicach w zakresie badanych zmiennych miêdzy kobietami a mê¿czyznami
mo¿na mówiæ dopiero po uwzglêdnieniu ich stylu picia, a nie prostej miary rocznego spo¿ycia alkoholu. Uzyskane wyniki mog¹ wskazywaæ, ¿e oczekiwania dotycz¹ce picia maj¹ zwi¹zek z wyborem okreœlonych napojów alkoholowych przez kobiety
(czêste wspó³wystêpowanie picia piwa i wina z oczekiwaniami pozytywnych efektów) i rozmiarami picia (czêstoœci¹ i iloœci¹ niezale¿nie od rodzaju trunku) u mê¿czyzn. Równie¿ dalszych badañ wymaga kwestia ró¿nego, u kobiet i mê¿czyzn, zwi¹zku miêdzy stylem picia a konfiguracj¹ oczekiwañ, w której dominuj¹ te dotycz¹ce
zaburzeñ funkcjonowania po alkoholu. Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na
przypuszczaæ, ¿e przewidywanie negatywnych skutków picia ma silniejszy zwi¹zek
ze stylem picia mê¿czyzn ni¿ kobiet.

Oczekiwania wobec alkoholu i picie alkoholu w parach ma³¿eñskich
Wyniki badañ potwierdzaj¹, ¿e roczne spo¿ycie alkoholu oraz styl picia mê¿a i ¿ony s¹
ze sob¹ powi¹zane. Gdy jedno z nich pije znaczne iloœci alkoholu, to drugie na ogó³ te¿.
Gdy jedno wybiera okreœlone trunki, to partner te¿ je akceptuje. Podobieñstwa oczekiwañ dotycz¹ zw³aszcza tych, które odnosz¹ siê do funkcjonowania towarzyskiego po
alkoholu oraz generalnie niewielkich oczekiwañ co do dzia³ania alkoholu.
Interesuj¹ce s¹ wyniki korelacji wskazuj¹ce na zwi¹zek rocznego spo¿ycia alkoholu przez mê¿a z oczekiwaniami ¿ony wobec alkoholu: im wiêcej m¹¿ pije, tym
bardziej pozytywnego wp³ywu alkoholu na w³asne funkcjonowanie oczekuje ¿ona.
W „drug¹ stronê” taki zwi¹zek nie wystêpuje, tzn. picie alkoholu przez ¿onê nie
koreluje z oczekiwaniami mê¿a. Nasuwaj¹cy siê wniosek o wiêkszej podatnoœci kobiet na wp³ywy mê¿a ni¿ mê¿a na wp³ywy ¿ony – przynajmniej w zakresie oczekiwañ wobec alkoholu – potwierdzaj¹ te¿ wyniki dotycz¹ce zale¿noœci miêdzy oczekiwaniami i stylem picia kobiet a poziomem wykszta³cenia mê¿a. To, ¿e wiêkszoœæ
ró¿nic dotyczy oczekiwañ zwi¹zanych z funkcjonowaniem seksualnym po alkoholu
mo¿e potwierdzaæ wyniki innych badañ (11) mówi¹ce o wiêkszej podatnoœci tej
grupy oczekiwañ u kobiet na czynniki zewnêtrzne.

Ograniczenia przeprowadzonych badañ
Materia³ badawczy wykorzystany w niniejszym opracowaniu pochodzi z pracy, której
podstawowym celem by³o sprawdzenie zwi¹zku miêdzy okreœlonymi cechami i zachowaniami rodziców a ich dzieæmi. Mo¿liwoœæ analizy picia alkoholu i oczekiwañ z tym
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zwi¹zanych u matek i ojców dzieci objêtych badaniami pojawi³a siê niejako „przy okazji” realizacji zasadniczego celu badañ. Przes¹dzi³o to o eksploracyjnym charakterze
prezentowanych analiz i specyfice osób badanych. Poza tym, zastosowana procedura
(ankieta pocztowa), przes¹dzi³a o ma³ym odsetku odpowiedzi uzyskanych od obydwojga rodziców. W zwi¹zku z tym, mo¿liwoœæ uogólniania uzyskanych wyników jest bardzo
ograniczona. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e w badanej próbie znalaz³o siê zdecydowanie wiêcej osób z wy¿szym wykszta³ceniem i pij¹cych w umiarkowanych iloœciach ni¿ powinno
byæ w przeciêtnej losowej próbie doros³ych.
Uzyskane wyniki mo¿na w wielu przypadkach uznaæ za wskazówki pozwalaj¹ce
formu³owaæ hipotezy dotycz¹ce kierunku i si³y zale¿noœci miêdzy badanymi zmiennymi wœród osób doros³ych. Wymagaj¹ one sprawdzenia w badaniach eksperymentalnych, do których z góry zostan¹ w³¹czone osoby charakteryzuj¹ce siê okreœlonym
stylem picia i/lub okreœlon¹ konfiguracj¹ oczekiwañ.
Przyjêcie a priori za³o¿eñ co do stylu picia i konfiguracji oczekiwañ respondentów pozwoli zagwarantowaæ odpowiedni¹ wielkoœæ próby. Przy wyró¿nianiu czterech lub piêciu skupieñ, które nastêpnie by³y analizowane w zale¿noœci od innych
zmiennych grupa badana okaza³a siê zbyt ma³a.

STRESZCZENIE
Celem artyku³u jest analiza zwi¹zku miêdzy piciem alkoholu a oczekiwaniami
kobiet i mê¿czyzn zwi¹zanymi z piciem. Pytania badawcze zosta³y sformu³owane na
podstawie przegl¹du piœmiennictwa, który wykaza³ niejasnoœci co do zale¿noœci miêdzy: (1) piciem alkoholu a konfiguracj¹ oczekiwañ dotycz¹cych wp³ywu alkoholu
na ró¿ne sfery funkcjonowania, (2) oczekiwaniami a stylem picia wyra¿aj¹cym siê
wyborem okreœlonych napojów alkoholowych oraz iloœci¹ i czêstoœci¹ picia, (3) piciem i oczekiwaniami wobec alkoholu w parach ma³¿eñskich.
W badaniach wykorzystano dane od par ma³¿eñskich, uzyskane metod¹ ankiety
pocztowej (N=339). Wiêkszoœæ respondentów by³a w wieku 41-50 lat i ukoñczy³a
studia wy¿sze a wszyscy mieli nastoletnie dzieci. Pytania ankiet (wype³nianych osobno
przez mê¿a i ¿onê) dotyczy³y czêstoœci i iloœci picia w ci¹gu ostatniego roku: piwa,
wina i wódki oraz oczekiwañ zwi¹zanych z wp³ywem alkoholu na funkcjonowanie:
towarzyskie, poznawczo-motoryczne, seksualne i agresywnoœæ.
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e oczekiwanie negatywnych skutków picia, podobnie
jak oczekiwanie poprawy funkcjonowania po alkoholu, koreluje dodatnio z rozmiarami
picia. Wystêpuje te¿ korelacja miêdzy oczekiwaniami oraz rozmiarami picia mê¿a i ¿ony,
a oczekiwania kobiet co do poprawy funkcjonowania po alkoholu rosn¹ wraz z iloœci¹
alkoholu wypijan¹ w ci¹gu roku przez mê¿a. Analiza skupieñ przynios³a podobne rezultaty wœród kobiet i mê¿czyzn. Wyodrêbniono cztery grupy charakteryzuj¹ce siê odmienn¹
konfiguracj¹ oczekiwañ i piêæ grup o zró¿nicowanych stylach picia. Interpretacja wyników dalszych analiz wskazuje, ¿e niski poziom pozytywnych i negatywnych oczekiwañ
wobec alkoholu powstrzymuje przed piciem w tym samym stopniu co œwiadomoœæ powa¿nych negatywnych skutków picia.
85

Katarzyna Okulicz-Kozaryn

Eksploracyjny charakter badañ oraz specyfika respondentów wskazuje kierunki i hipotezy dalszych badañ, natomiast utrudnia wyci¹ganie dalej id¹cych wniosków.
S³owa kluczowe: alkohol, styl picia, oczekiwania zwi¹zane z piciem, doroœli.
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