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بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و 
خانوادگي زنان روسپي در شهر تهران

2 و بايرام رنجگر1بهشته ميرزايي

تصادي، اجتماعي و هدف اساسي اين مطالعه، بررسي وضعيت اق

، ي پژوهشنمونه. خانوادگي زنان روسپي در شهر تهران است

 زن روسپي است كه با روش تصادفي ساده و با 105شامل 

تحليل . ، مورد سنجش قرار گرفتندي محقق ساختهپرسشنامه

12-19دهد كه اكثر آزمودني ها در دامنه سني نتايج نشان مي

ر  و مصرف كننده ي مواد مخدر سال قرار دارند، مجرد و بيكا

هستند، به كتابهاي عشقي عالقه دارند  و اوقات فراغت خود را 

بند مذهب نيستند، گذرانند، معموال پايبه صورت تفريح مي

سابقه محكوميت دارند و علت ارتكاب جرم خود را كمبود 

. محبت و اشكال در روابط خانوادگي مي دانند

ي، مصرف مواد مخدر، وضعيت زنان روسپ:واژه هاي كليدي

. اقتصادي، وضعيت اجتماعي، وضعيت خانوادگي

The Study of Social, Financial and 
Family Condition of the Woman 

Prostitutes in Tehran

Beheshteh, Mirzayi & Buyram Ranjgar  

The main purpose of this study is to 
investigate the social, financial and family 
condition of the women prostitutes in Tehran. 
The sample of the study includes 105 women 
prostitutes who were surveyed by simple 
random method and by using a research 
made questionnaire. The analysis of the 
results indicates that most of subjects are in 
a group of 12 to 19, are single, unemployed 
and drug user. They are interested in 
romance stories and they spend their free 
time for fun. They are not religious and they 
blame a lack of affections and improper
family relations as the reasons for 
committing the crime.
Keywords: women prostitutes, drug abuse, 
social, financial and family condition

مقدمه

ترين و مطالعه در زمينه بزهكاري و انحراف هاي اجتماعي زنان نشان داده كه روسپيگري از كهن

. ، مشاهده كردتوان در طول تاريخي بشري است كه رد پاي آن را ميترين انحراف هابا سابقه

چنانچه متجاوز از چهار هزار سال پيش در تاريخ مصر از اين پديده نام برده شده است، اين آسيب 

.)b،1367ويل دورانت(اجتماعي در ميان آشوريان، بابليان و عبرانيان نيز رايج بود 

اي بود كه ارتباط نزديك با مواضع اعتقادي  نوع روسپيگري شيوهترين قديمي،در جوامع باستاني

ي جنسي با يك راهب موجب نزديك  مثال مردم مصر و بابل بر اين باور بودند كه رابطه.داشت

در هر معبد تاميل . در هندوستان روسپيگري بطور كلي محدود به معابد بود. شودشدن به خدا مي

ي اول رقصيدن و آواز خواندن در شتند كه كارشان در وحلهوجود دا) زنان مقدس(گروهي از 

برخي از آنان گويا تقريبا معتكف صومعه بودند اما . برابر بتها و شايد هم سرگرم كردن برهمنان بود

1-Ph.Dاستاد يار  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 

 آزاد اسالميهيات علمي دانشگاه-2
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توانند پولي بدهند به شرط آنكه بخشي ديگران اجازه داشتند با كساني آميزش داشته باشند كه مي

).a1367 ، ويل دورانت(ي روحاني تحويل داده شود هااز اين درآمد به مقام

 اجتماعي، فرهنگي و ،ي جرم در هر جامعه بايد ابتدا به عوامل اقتصاديبراي شناخت پديده

بر اساس . ، توجه كرد تا معلوم شود اين عوامل تا چه حد جرم آفرين هستندپرورشي آن جامعه

. هاي اجتماعي هستندي آسيبدي، علت عمده مشخص شده كه مشكل اقتصا،هاي انجام شدهمطالعه

توان گردد ميها از جمله روسپيگري ميروياز ميان عوامل مختلف اقتصادي كه منجر به انواع كج

افتادگي فرهنگ غير مادي نسبت به ي عواملي چون پيهاي اجتماعي كه خود زاييدهاز مشكل

ي به ت مالي و اقتصادي در يك دورهپيشرفت تكنولوژي است و يا بحران اقتصادي و ضعف قدر

اي عده. چيزي و زندگي در جايي كه واقعا قابل سكونت نيست را نام بردخصوص، فقر و بي

هاي فني، زير كنترل دقيق ، پيشرفت دور سوداگري از ميان برود،كن شودمعتقدند كه اگر فقر ريشه

ي ، در آن صورت جامعهدار گردندهاي اوليه برخورقرار گيرند و همه از نعمت داشتن احتياج

).  1375فرجاد، (هاي اجتماعي خواهد بود رويبشري عاري از انحراف ها و كج

نقش بزهكاري در زنان و سو مصرف مواد و الكل را مورد توجه ) 1987 (1، نيوكمب  و بنتلراستين

، به نقش محل انجام شدهاز بين پژوهشهايي كه در مورد روسپيگري و زنان خياباني . اندقرار داده

اليير و ). 1998، 3؛ بوريتس21991لويت(سكونت و حمايتهاي اجتماعي پي برده شده است 

 سال نقش سخت رويي را در واكنش زنان 5ي طولي به مدت در يك مطالعه) 1992 (4اسكيند

6ز كينگ به نقل ا1993( و همكاران 5پاركر. بزهكار به عوامل فشارزاي خانوادگي بررسي كردند

. پي بردند كه بين بزهكاري و تعارض و دو سوگرايي و ابراز هيجان رابطه وجود دارد) 1998

در پژوهش خود دريافتند كه زنان بيشتر در ابراز هيجان مثبت ) 2000( و همكاران 7همچنين كراز

مانند عشق و عاطفه در ديگران دوسوگرا هستند تا هيجانهاي منفي مانند خشم و حسادت كه 

.اثرهاي مهمي در روابط بين فردي و گرايش آنان به انحراف هاي جنسي دارد

ها به عمل آمده است الزم ختي روسپيروان شنااي كه در مورد وضعيت به جز تحقيقهاي گسترده

.است تا نقش وضعيت اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي اين زنان نيز مورد بررسي قرار گيرد

1-Stein, Newcomb and Bentler 2- Levit              3- Burtees                        4- Lawier & Schinied
7- Krause     5-Parker 6- King
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روش

، شامل زناني است كه در مراكز و كانونهاي اصالح ي اين پژوهشجامعه: هشي پژوجامعه و نمونه

 نفر به طور تصادفي 105از  بين آنان . شوند ي زنان در شهر تهران نگهداري مي ويژهو تربيت

.اندانتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته

ابزار 

ي انفرادي است كه به و مصاحبهي محقق ساخته ، پرسشنامهابزار مورد استفاده در اين پژوهش

.پردازدبررسي وضعيت زنان روسپي مي

هايافته

، ضمن توصيف وضعيت سني، محل تولد تهراني يا شهرستاني بودن زنان روسپي ما در اين پژوهش

 وضعيت خانوادگي، تعداد افراد خانواده، استفاده از ،ميزان تحصيل، وضعيت تاهل، وضعيت اشتغال

ي مندي به كتاب، گذران اوقات فراغت، پايبندي به مذهب، سابقه عالقه،لكلمواد مخدر و ا

 پشيماني، اقدام به ،محكوميت، رضايت از خود، علت ارتكاب جرم، احساس تقصير، احساس انتقام

به تحليل وضعيت ) 2 و 1جدول (خودكشي، عالقمندي به ازدواج و رضايت از مراكز بازپروري 

.ايماين گروه پرداخته

 سـال قـرار     12-19در سـنين    %) 56(بينيم كه بيشترين درصـد زنـان         مي 1ي  با توجه به جدول شماره    

سـاكن شـهر هـستند، بيـشترين درصـد زنـان روسـپي        %) 99(دارند و بيشترين درصـد زنـان روسـپي          

داراي تحـصيالت   %) 71/45(از بين زنان شهرستاني است، بيشترين درصد زنـان روسـپي            %) 52/69(

كنند و بيـشتر  در نزد پدر و مادر تني خود زندگي مياكثرا  . تند و مجرد و بيكار هستند     راهنمايي هس 

بيشتر اين زنـان مـواد مخـدر        .  نفر است  5 تا   3اند كه اعضاي آنها بين      هايي بوده اين زنان در خانواده   

ت ، اوقـات فراغـ    صـد مـوارد     در  09/58مند به كتابهاي عشقي هستند و در        كنند و عالقه  مصرف مي 

.كنندمي) سينما، قمار، مشروب، تماشاي ويديو و مهماني(خود را صرف تفريح 
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ها در هر يك از ابعاد مورد پژوهشتوصيف وضعيت آزمودني: 1جدول 
درصدفراوانيجمع صفاتمتغير

سن

19-12

27-20

35-28

43-36

56

26

15

8

34/53

76/24

28/14

61/7

محل تولد
شهر

روستا

99

6

28/94

71/5

نوع شهر
تهران

شهرستان

32

73

47/30

52/69

ميزان تحصيل

سوادبي

ابتدايي

راهنمايي

ديپلم و باالتر

14

31

48

12

33/13

52/29

71/45

42/11

وضعيت تاهل

مجرد

متاهل

متاركه

60

14

31

14/57

33/13

52/29

اشتغال
كاربي

شاغل

70

35

66/66

33/33

وضعيت خانوادگي

ي پدر و مادردارا

داراي ناپدري و نامادري

فرزندخواندگي

روزيشبانه

54

13

27

7

4

42/51

38/12

71/25

66/6

85/1

تعداد اعضاي خانواده

5-3

7-5

9-7

50

28

12

15

61/47

66/26

42/11

استفاده از مواد مخدر و الكل
مواد مخدر

الكل

69

21

71/65

20

نوع عالقه به كتاب

ادبي و شاعرانه

پليسي و جنايي

عشقي

علمي

18

23

52

12

18/17

87/21

52/49

48/11
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توصيف وضعيت آزمودنيها در هر يك از ابعاد پژوهش: 2جدول 
درصدفراوانيجمع صفاتمتغير

گذران اوقات فراغت
مطالعه
تفريح

12
61

42/11
09/58

پايبندي به مذهب

زياد
كم

متوسط
هيچ

12
31
30
32

42/11
52/29
57/28
47/30

ي محكوميتسابقه
بله
خير

91
14

66/86
33/13

رضايت از جنسيت خود
بله
خير

62
43

04/50
95/40

علت ارتكاب جرم

ضعف در مذهب
كمبود محبت

فقر مالي و 
رفاهي

تاثير دوستان
همه موارد

6
47
6
20
26

71/5
76/44
71/5
04/19
76/24

احساس تقصير

در خودم
درخانواده

ر دوستاند
در فاميل

31
50
21
3

52/29
61/47
20
85/2

احساس انتقام

از خانواده
از دوستان
از اقوام
هيچكس

37
21
3
44

23/35
20
85/2
90/41

احساس پشيماني
بله
خير

74
31

47/70
52/29

عالقه به ازدواج
بله
خير

54
51

42/51
57/48

رضايت از مراكز بازپروري
بله
خير

29
76

61/27
38/72

ها پايبند بـه اعتقادهـاي دينـي نيـستند و            درصد روسپي  47/30دهد كه فقط    ها نشان مي  نتايج بررسي 

 درصـد آنهـا   65/40ي محكوميـت دارنـد و    درصـد سـابقه  66/86دهند، اعمال مذهبي را انجام نمي    

 در ، علـت ارتكـاب جـرم خـود را    زنـان روسـپي  .احساس عدم رضايت از جنسيت خـود را دارنـد  

 درصـد 61/47انـد و در  ، كمبود محبت و اشـكال در روابـط خـانوادگي ذكـر كـرده            درصد 76/44

داننـد و در  اعضاي خانواده اعم از پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر را در وضعيت خود مقـصر مـي     

و در خود احساس انتقام دارند     ) پدر، مادر، خواهر، برادر و شوهر     (، نسبت به خانواده      درصد 23/35
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، از كـار خـود    درصـد 52/29اند كه از كار خود پشيمان هستند،  ، اظهار كرده   درصد 47/70حاليكه  

. پشيمان نيستند

تحليل نتايج .)3جدول (ايم هاي به دست آمده را تحليل كرده داده،براي اثبات وضعيت موجود

 سال قرار 12-1 دامنه سني داري  دربه طور معني)  درصد34/53(دهد كه اكثر زنان روسپينشان مي

)3(  =22/51 و<01/0P(دارند 
2
χ ( و بيشتر آنها)داري  متولد شهر به طور معني)  درصد28/94

)1( =37/82 و <01/0P(هستند
2
χ .( اكثر زنان روسپي)داري شهرستاني به طور معني)  درصد52/69

)1( =009/16 و <01/0P(هستند 
2
χ .(ي ميزان تحصيالت اكثريت زنان روسپ)به طور )  درصد71/45

14/57(اكثر زنان روسپي ) . 2χ)3(=334/32 و  <01/0P(داري  در سطح راهنمايي استمعني

 و  <01/0P(و بيكار هستند) 2χ)2(=914/30 و  <01/0P(داري  مجردبه طور معني) درصد

666/11=)1(2χ .( اكثر اين زنان )داري  داراي والدين تنيبه طور معني) درصد42/51

)4( =41/79 و <01/0P(هستند
2
χ .( تعداد خانواده اكثر آنها)به طور معني داري بين )  درصد61/47

)3( =16/34 و <01/0P( نفر است 5-3
2
χ . ( و اكثر زنان روسپي)داري  به طور معني)  درصد71/65

)2( =62/38 و <01/0P(اندمواد مخدر مصرف كرده
2
χ .(به كتابهاي عشقي عالقه دارند)01/0P> و 

99/35= )3(
2
χ (گذرانند و اوقات فراغت خود را به صورت تفريح مي)01/0P> 2( =686/34 و(

2X (

)3( =39/10 و <05/0P(بند مذهب نيستندپاي)  درصد47/30 (و معموال
2X. (

)1( =466/56 و <01/0P(سابقه محكوميت دارند 
2
χ (داري علت ارتكاب جرم خود را به طور معني

)4( =857/54 و <01/0P(اند كال در روابط خانوادگي توصيف كردهكمبود محبت و اش
2
χ ( اكثر

)3( =990/43 و <01/0P(دانند داري خانواده را مقصر ميبه طور معني)  درصد61/47(آنها
2
χ ( در

)4(  =048/38 و<01/0P(داري قصد انتقام ندارند آنها به طور معني)  درصد90/41(حاليكه 
2
χ(.

حس انتقام از خانواده دارند و از كار خود پشيمان هستند )  درصد23/35(توجهي  ليكن نسبت قابل 

)01/0P>  2)1(=609/17 وχ ( و بيشتر آنها)عالقه به ازدواج دارند، ليكن اين نسبت )  درصد42/51

 و <01/0P(دار نيست معني) درصد57/48(در مقابل نسبت كساني كه عالقه به ازدواج ندارند 

085/0= )1(
2
χ ( به طور معني داري از مراكز بازپروري رضايت ندارند)01/0P> 1( =038/21 و(

2
χ.(
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ها در مورد وضعيت زنان روسپيتحليل يافته: 3جدول 
)شاخص متوسط(نما  هاشاخص

متغيرها

تعداد

متغيردرصد

2X درجه

آزادي

ضريب داريمعني

توافق

22/51301/0P>572/0سال12-10534/5319سن

37/82101/0P>663/0شهر10528/94محل تولد

009/16101/0P>364/0شهرستان10552/69نوع شهر

334/32301/0P>485/0راهنمايي71/45ميزان تحصيالت

914/30201/0P>475/0مجرد10514/57وضعيت تاهل

666/11101/0P>316/0بيكار10566/66وضعيت اشتغال

41/79401/0P>656/0داراي پدر و مادر10542/51ضعيت خانوادگيو

16/34301/0P>495/0نفر3-10561/475تعداد افراد خانواده

62/38201/0P>518/0موادمخدر10571/65مصرف مواد و الكل

99/35301/0P>505/0كتابهاي عشقي10552/49عالقه به كتاب

686/34201/0P>498/0تفريح10509/58گذران اوقات فراغت

39/10305/0P>300/0اصال10547/30بندي به دين اسالمپاي

466/56101/0P>591/0دارند10566/86سابقه محكوميت

438/3105/0P>178/0بله10504/59رضايت از جنسيت خود

كمبود محبت و اشكال در 10576/44علت ارتكاب جرم

روابط خانوادگي

857/54401/0P>585/0

990/43301/0P>543/0خانواده10561/47مقصر بودن

048/38401/0P>516/0كسهيچ91/41وجود حس انتقام

609/17101/0P>378/0بله10547/70پشيمان بودن از كار خود

085/0105/0P>028/0بله10542/51عالقمندي به ازدواج

038/21101/0P>408/0خير10538/72رضايت از مراكز بازپروري

گيريبحث و نتيجه

 عبارت ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي شهر تهران–به طور خالصه پروفايل وضعيت اقتصادي 

3-5خانواده داراي تحصيالت راهنمايي كه در يك و  بيكار ، مجرد،  ساله12-19است از زنان 

، اين زنان مواد مخدر مصرف  هستندكنند و عالقمند به كتابهاي عشقينفره با والدين زندگي مي

بند نبوده و اوقات فراغت را به صورت تفريح گذرانده و داراي كنند و به مسايل ديني پايمي

ه و اشكال در اكثر اين زنان علت ارتكاب جرم را كمبود محبت خانواد. باشندسوابق محكوميت مي

 با اين حال حس انتقام ،دانندروابط خانوادگي دانسته و خانواده را مقصر روسپي شدن خودمي

اين زنان سابقه اقدام به خودكشي دارند و عليرغم اين مسايل . نداشته و از كار خود پشيمان هستند

.انداضياز طرف ديگر، از خدمات مراكز بازپروري نار. اكثرا به ازدواج عالقه دارند
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)1998( لويت )1987(گيريهاي استن و همكاران هاي پژوهش، با نتيجهبينيم يافتههمانگونه كه مي

) 2000(و كراز و همكاران ) 1993( پاركر و همكاران )1992(ير و همكاران و ال)1998(سورتيس 

وزش  آم، سازيآگاه،توان گفت احترام به شخصيت زن و رشد اخالقهر چند مي. همسو است

 بايد از ا ولي ظاهر،تواند عامل موثري در جلوگيري از خودفروشي باشدميمهارت علمي و فني 

را در جرمها با دقت بيشتري » انتخاب« فاصله گرفت و نقش 1970هاي بدبيني جرم شناسانه دهه

دهند انتخاب واقعيت آن است كه اكثر مردم ، آنچه را انجام مي.مورد نقد و بررسي قرار داد

بنابراين بايد در ابتدا با تغيير محيط و شناسايي عوامل خطرآفرين به صورتي دايم و . كنندمي

بديهي است بازآموزيها و بازتوانيها . يافته، زمينه ارتكاب اين رفتارهاي انحرافي را كاهش دهيمنظام

آنان شود چون با تواند موجب تغيير رفتار همراه با تغيير طرز تفكر جامعه در ارتباط با آنان مي

هاي خانوادگي احساس تعلق توانند وارد بازار كار شوند و با قرارگيري دركانونكسب مهارتها مي

 .كنند و به اخالق اجتماعي احترام بگذارند
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