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م  گريي روسپي ثر بر پديدهؤبررسي عوامل

 ∗∗مرضيه آقايي،∗دكتر سيد احمد حسيني

مي يكي از انحرافاتي كه سالمت هر جامعه:چكيده دري روسپي كند، پديده اي را تهديد گري است كه متأسفانه
و ضعف وجود دارد بر. تمام جوامع با شدت گري بررسي روسپيدر اين پژوهش تالش شده است كه عوامل مؤثر

يگر به جرم روسپي 1385نفر از زنان روسپي كه از تيرماه تا پايان شهريور ماه سال60ي آماري، جامعه. شود
و در زندان اوين شهر تهران دوران محكوميت خود را سپري مي مي دستگير شده باشد كه به دليل كم بودن كنند،

ا كه.ستحجم آماري از روش تمام شماري استفاده شده همچنين، با توجه به اينكه در اين پژوهش در نظر است
در ساله60تا17مقايسه شوند، لذا زنان عادي) زنان عادي(با گروه گواه) زنان روسپي(گروه آزمايش  ي ساكن

مي محله ل آماري گروه زنان عادي را تشكيي كردند، جامعه هايي كه زنان روسپي قبل از دستگيري در آنجا زندگي
به براي تعيين نمونه. دهند مي و صورتي گروه زنان عادي، اين گروه بر اساس سن زنان روسپي همتاسازي شد

به اند، نمونه تصادفي از مناطقي كه روسپيان قبل از دستگيري در آنجا ساكن بوده روش اين. عمل آمد گيري
و)اي مقايسه–علي(پژوهش از نوع پيمايشي  و براي تجزيه و آمارتبوده حليل اطالعات از آمار توصيفي

شد استنباطي، آزمون و آزمون تي استفاده مي يافته. هاي مجذور خي، فيشر دهد كه پايگاه اجتماعي ها نشان
و يا يكي از اعضاي  و اخالقي والدين خانواده، گرايشات مذهبي والدين، وجود اعتياد در خانواده، انحرافات اجتماعي

ي روابط جنسي والدين،ي والدين با يكديگر، مشاهده مانه والدين با فرزندان، روابط صميمانهخانواده، روابط صمي
و اين بدين%95نوع سرپرستي، ازدواج مجدد والدين در دو گروه مورد مطالعه با اطمينان تفاوت معناداري دارد

و روسپي ر بعد خانوار در اين پژوهش در همچنين متغي. گري رابطه وجود دارد معني است كه بين متغيرهاي فوق
.داري نشان نداد دو گروه تفاوت معني

 گري، عوامل خانوادگي انحراف اجتماعي، خانواده، روسپي:ها كليد واژه

 مقدمـه
و صنعتي با توجه به پيچيده و به دنبال آن سست تر شدن روابط اجتماعي شدن شدن جوامع

بيروابط عاطفي حاكم بر  و افزايش حاشيهروي خانواده، مهاجرت نشيني،ه به شهرهاي بزرگ
كهيكي.ي مناسبي براي گسترش انحرافات اجتماعي فراهم شده است زمينه از انحرافاتي

 
 استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي∗
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مي سالمت هر جامعه باي روسپي كند، پديده اي را تهديد گري است كه متأسفانه در تمام جوامع
و چونان خو و ضعف وجود دارد برهشدت اساي به جان جوامع اين پاره فرهنگ.تشري افتاده

و تمدن ترين فرهنگ كه در دل اصيل ميها ها نمايد، كمر به سان بيماري حاوي ويروس عمل
حا حمايت بر استحاله پژوهشگران همواره به دنبال.م بر جوامع بسته استكي فرهنگ انساني

بتوانند راه مناسبي براي تا اند پديده بوده يافتن علل يا عوامل مؤثر بر به وجود آمدن اين
و تكوين اوليه.كردن اين معضل بيابندكن ريشه شكل از آنجايي كه رشد ي هر فرد در خانواده

فر گيرد، در صورتي مي و هدايت د نداشته باشند، بحراني كه والدين صالحيت كافي براي تربيت
اشود كه بحران هويت يا سرگشتگي نام دارد كه بسياري از رفت ايجاد مي و ارهاي ضد جتماعي

گيري از بروز چنين از اين رو، براي پيش. توان از اين ديدگاه توجيه نمود ناسازگارانه آنان را مي
و پديده و عوامل مؤثر بر بروز آن شناخته شود تا راهكارهاي الزم شناسايي اي، الزم است علل

رو. ارايه گردد گري پرداخته شده است، سپيدر اين پژوهش به بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر
و تكوين اصولي شخصيت باشد كه با شناسايي اين عوامل بتوانيم خانواده ها را در جهت رشد

.اي نباشيم فرزندان ياري دهيم تا در آينده شاهد چنين پديده

لهأمس طرح
و زندگي پا به عرصه از زماني كه انسان و محيط پيرامونش را شناخت و خود ي حيات گذاشت

و جاذبه در كنار ديگران را در اجتماع تجربه كرد، به كه طور طبيعي از عطش ي دروني خود
مي پيوسته و جاذبه در جنس او را به سمت جنس مخالفش سوق داد آگاه شد، اما كشش

و اقتصادي جوامع  و تحت تأثير شرايط اجتماعي مخالف هميشه مسير درست خود را طي نكرده
از مختلف، در پاره از. مقاطع، ساكنان آن جوامع را مسحور خود ساخته است اي تعجب برانگيز

و رابطه اي نادرست به وجود آورده است، پس چگونه آن جهت كه اگر اين جاذبه، ميلي ناصحيح
و مالل آور از آن جهت كه در بسياري از  در اين جوامع از گستردگي بسيار برخوردار گرديده

و موارد اين عادت نادرست جنبه ها توانسته است در عمق روح خانوادهي اعتقادي به خود گرفته
به. رسوخ نمايد .ي ناميمون عمدتاً اقتصادي بوده است شهادت تاريخ، وجه غالب اين رابطهاما،

به رابطه و مرد هميشه زن را و ديگري عنصر عرضه كنندهي تجاري ميان زن به) مرد(ي تن را
و  همواره فعال خريداران جنسي در طول تاريخ موجب شده تا بازارعنصر خريدار تبديل كرده

مي. نگاه داشته شود تواند در تن دادن اين زنان به چنين لزوم پرداختن به عوامل خانوادگي كه
تواند حايز اهميت باشد كه حدود يك ميليون نفر عملي تأثيرگذار باشد، از آن جهت مي

ك بي ميخانمان در كه شور زندگي ي خود محتاجند، ولي حاضر به انجام به نيازهاي اوليه كنند
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و امرار معاش خود نيستند) گري روسپي(چنين عملي مي. براي كسب درآمد رسد لذا، به نظر
و شكل گيري شخصيت اين افراد با ديگر افراد جامعه بايد تفاوت داشته باشد، كه شرايط رشد

كه. اندب كردهكه آنها براي كسب درآمد چنين عملي را انتخا از طرفي شمار دختران فراري
مي ساز اصلي فعاليت روسپي زمينه به گري هستند در هر سال افزايش نسبي كه رقم طوري يابد،

ي زنان روسپي نه تنها پديده. مورد رسيده بود 6000به 1380اين گونه دختران در سال 
و رواني اجت ميسالمت امنيتي، اخالقي، بلكه سالمت بهداشتي تأثيرات. اندازد ماع را نيز به خطر

و مردان، از طريق گسترش برخي بيماري از اين پديده در سالمت جنسي زنان ها به ويژه ايدز،
كه آن جهت نگران بنا 1382ي سوم سال مار تعداد مبتاليان به ايدز در سه ماههآكننده است

ب به اظهار رئيس مركز مديريت بيماري از طرفي. نفر رسيده است 5780ه هاي وزارت بهداشت
توجه به اين نكته مهم است كه الگوي ابتال به ايدز در ايران از اعتياد تزريقي به روابط جنسي 

و يكي از اركان غير قابل انكار در بحث روابط جنسي ناسالم، وج ود ناسالم در حال تغيير بوده
د اجتماعي نيروي انتظامي، طي هاي واحد مبارزه با مفاس بنا بر گزارش. زنان روسپي است

زا از نظر حضور روسپيان در شهر نقطه يا كانون آسيب26تعداد 1382و 1381هاي سال
هاي نشاني به آمارهاي مندرج در اين گزارشنگاه. تهران مورد شناسايي قرار گرفته است

به مي تهران دستگير نفر به اتهام فساد خياباني در شهر 250طور متوسط ساالنه حدود دهد،
به پديده. ميشوند و مفاسدي زنان روسپي عنوان يك آسيب اجتماعي با انواع ديگري از جرايم

).1384شرافتي،(اجتماعي مرتبط است 
مي هاي اخير هر مشاهده در سال در تواند در بررسي مشاهده گر دقيقي به خوبي اي خود

و دختران جواني در سطح خي و معابر عمومي مواجه شود كه با حركت شهر تهران با زنان ابان
و ايستادن در مناطق خاص شهر به خودنمايي مشغول هستند در. در خيابان روسپياني كه

و رهگذران با مشتريان خود وارد معامله و در مقابل ديدگان عابران ي جنسي سطح خيابان
مي مي بيهاز نظر جامع. كنند شوند احساس ناامني را در جامعه تقويت توجهي به اين شناختي،

ي زنان، اذهان نوجوانان تواند آثار مخربي داشته باشد زيرا مماشات با رفتارهاي مجرمانه امر مي
و جنبهو جوانان را به تدريج در هاي ناهنجاري اين به آنها عادت داده و رفتار را كمرنگ ساخته

ميدراز مي طوربه.دكشان مدت تعداد بيشتري از زنان را به اين عرصه گري توان گفت روسپي كلي
شكل سنتي آن و جلوه از اعصار كهن تا قرن حاضر، چه در هايو چه در قالب مظاهر علني

و به ويژه در سالجديد آن، كاركردها هاي اخير تجارت زنان با اهداف جنسيي مختلفي داشته
رو از اين.تبه يكي از پر درآمدترين منابع تجاري در دنيا تبديل گرديده اس سپيان به تدريج رو،

د اي تبديل گرديده شده به عناصر مسخ و هويت خويش را به سرعت از دست و اند كه كرامت اده
ي زنان ديگر كه شرايطي اين اوصاف، با مشاهده با همه. اند در خدمت ديگران قرار گرفته
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وبو زندگي مشابه زنان روسپي را دارند، مثالً فقر اقتصادي، مطلقه ، اين پرسش به ذهن ...دن
چر مي ميا اين افراد به اين رفتار تن نميرسد كه و تالش با دهند و كنند كه سالم زندگي كنند

مي لم به امرار معاش بپردازند؟ همانكار سا هاي دانيم، يك تفاوت عمده در ويژگي طور كه
و اعقادي آنان، مي ضد اجتماعي از جمله اي به رفتارهاي بايست باعث گرايش عده شخصيتي

و پرهيز عده روسپي مي. اي ديگر از رفتارهاي انحرافي گردد گري دانيم با توجه به اين كه
مي گيري شخصيت هر فرد در خانواده شكل افتد، به عبارت اي كه در آن بزرگ شده است اتفاق

مي ديگر خانواده در اجتماعي ر جامعه را نبايد كند، ولي تأثي كردن غالب كودكان نقش مهمي ايفا
).1373ياسايي،(ناديده گرفت
و معيارهاي شدن فرآيندي است كه كودكان به كمك آن ارزش اجتماعي ها، اعتقادات

و.آموزند رفتاري را كه فرهنگشان از آنها انتظار دارد، مي خصوصيات كودك با خصوصيات
لذا در اين پژوهش به تأثير ). 1373ياسايي،(ي فرزندپروري والدين در كنش متقابل است نحوه

به عوامل خانوادگي بر روسپي يك گري پرداخته شده است، چرا كه خانواده ترين از مهميعنوان
، همواره مورد)گري به ويژه انحرافات جنسي نظير روسپي(متغيرهاي اساسي در بروز انحرافات 

و انديشمندان بوده است مطالعه ماعي جوانان تحت تأثير دو بنياد اجت.ي جدي پژوهشگران
شكل مي كهو ديگري ساخت) هاي فردي ويژگي(يكي فرديت جوان: گيرد پديده هاي اجتماعي

به بر آن تـأثير مي و گروه همساالن ها ترين ساخت عنوان مهم گذارند كه در اين ميان خانواده
ا). 1383راسخ،(باشند مطرح مي فراد خانواده، فقدان ساترلند عواملي از قبيل بزهكاري ساير

و  والدين، عدم كنترل فرزندان، ناسازگاري در منزل، اختالفات مذهبي، نامساعد بودن محل كار
خاكپور،(داند سكونت، فشارهاي اقتصادي را در خانواده موجب ارتكاب به بزه فرزندان مي

به هايي كه در خصوص روسپي در معدود پژوهش). 1354 ا گري درجتعنوان يك انحراف ماعي
. گري اشاره شده است داخل كشور صورت گرفته، به تأثير عوامل خانوادگي در بروز روسپي

گري در قبل از انقالب، مربوط به خانمي روسپي ترين پژوهش در زمينه هاي مهم يافته
دو56: دهد فرمانفرمائيان، نشان مي و مادر هر درصد از روسپيان از نعمت سرپرستي پدر

و مادر بوده،85اند؛دهبرخوردار بو درصد از روسپيان داراي رابطه خوب خانوادگي با پدر
از8/24ميانگين سني آنها  بي88سال، بيش از درصد آنها درصد روسپيان بين60سواد، بيش

).1349فرمانفرمائيان،(اند گري شده سالگي وارد كار روسپي25تا 16
ر5صديق سروستاني به مدت و دختران تحت پوشش بهزيستي پژوهش سال بر وي زنان

و به اين نتيجه رسيد كه  از54نموده اند، درصد افرادي كه مرتكب فرار از منزل شده60درصد
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بي56همچنين. اند علت اين كار را مشكالت درون خانواده عنوان كرده سواد درصد اين افراد
و بيش از نيمي از افر ).1372سروستاني،(كردندمي اد، مواد مخدر استعمالبوده

مي تاريخ به مواردي از روسپي در گري اشاره كند كه هدف از آن كمك به جريان زندگي
مي. ماع خانواده بوده استاجت تمام دختران ليدي قبل از ازدواج خودفروشي: نويسد هرودوت
و امروز همي مي ن سنت در ژاپن وجود كنند تا بتوانند براي عروسي خود جهيزيه فراهم كنند،

و در آفر بي(يقا نيز متداول است دارد ويل دورانت از قول ارسطو، ترس از ازدياد).تا مانسيني،
ميت در يونان را منشأ پيدايش روسپيجمعي ).1365آريان پور،(داند گري

اق جنبه و اجتماعي روسپيگري در سالي به تصادي مرزهاي هاي اخير ديگر محدود
برآورد شده كه درآمدهاي 1995در سال. اند فراملي شدهها امروز يايي نيست، اين جنبهجغراف

در روسپي مي درصد بودجه60تا59تايلند بين گري در سال. داده استي دولت را تشكيل
و هاي اقتصادي تايلند، اندونزي، درصد مجموع فعاليت14تا2ي بينگر، روسپي1998 مالزي

ميفيليپين را تش مي). 2004بولتن،(داده است كيل توان با عنوان برآوردن فحشا را
مي روسپي). 1383صبوري،(تعريف كرد هاي جنسي در برابر پول خواهش به گري عنوان تواند

احي جنسي تعريف شود كه با بهره هر مبادله و ساسي براي عرضه كننده همراهي جنسي
بي اصطالح به معامله. نيست ي جنسي توسط مرد يا زن براي كسب درآمد بندوبارانهي پاياپاي

و مشتري، نوعي تحقير متقابل است. شودو تأمين معاش اطالق مي نوع رابطه ميان روسپي
گري يعني عرضه كردن خود براي خدمات جنسي در مقابل دريافت روسپي). 1381كامكار،(

).1382اجتهادي،( اجرت

 ضرورت پژوهش
از ادگي مؤثر بر روسپيسي عوامل خانوبرر ميگري در آن جهت كه با شناخت اين عوامل توان

و نوجوان آينده در اين راه برنامه ريزي نمود، حايز جهت پيشگيري از ورود دختران جوان
مي. اهميت فراوان است از ديدگاه: يابد توجه به اين مسأله از چند جهت ضرورت

و عوامل خان جامعه و ارايهواشناختي، تبيين علل ي پيشنهادهاي الزم دگي مؤثر بر اين پديده
ول آن؛ از نظر اقتصادي كاهش هزينهبراي كنتر هاي مربوط به دستگيري، محاكمه، اصالح

و در نتيجه  تهذيب منحرفان؛ از ديدگاه اخالقي، براي جلوگيري از انحطاط هر چه بيشتر جوانان
بهبه خطر افتادن سالمت جا گري را بيش از پيش آشكاري روسپي مسأله معه، ضرورت پرداختن

مي ضمن اين كه پژوهش. سازد مي تواند انسجام بيشتري در اظهارنظر هايي از اين دست
و متخصصان در خصوص وضعيت انحرافات اجتماعي در سطح كالن شهرها به وجود  مسئوالن

.آورد
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گري را نيزي روسپي يدهپد. توان منتزع از يكديگر دانست هاي اجتماعي را نمي آسيب
در بروز. هاي اجتماعي بررسي كرد توان جدا از ساير پديده عنوان يك آسيب اجتماعي نمي به

هر اين پديده عوامل متعددي نقش دارند كه مي بايست مورد بررسي قرار گيرند؛ اما بيش از
و تحليل شون .دچيز الزم است عوامل خانوادگي مؤثر بر بروز اين پديده توصيف

 مروري بر پيشينه پژوهش
و دخترانها شناختي به ويژگي نگرش به جامعه«هدف اصلي پژوهشي با عنوان و وضعيت زنان

، بررسي وضعيت مراكز بازپروري زنان، دختران ويژه»ي اجتماعي در مراكز بازپروري ديده آسيب
و براي و دخترو ميزان كارايي آنان در انجام وظايف خود ي ديده ان آسيبوضعيت پسران

و دختران تحتي آماري پژوهش فوق را كليه جامعه. باشد اجتماعي در اين مراكز مي ي زنان
ميپوشش مراكز بازپروري سا آماري ايني جامه. دهد زمان بهزيستي شهر تهران تشكيل

از پژوهش دائماً تغيير مي و از آغاز تا پايان پژوهش ا 650تا 230كرده .ستنفر نوسان داشته
گ شدگان يد، معتادان در حال ترك، بازداشتي جمش روه شامل زنان اعزام شده از محلهاين

بيت و مطلقه وسط مأموران منكرات، متكديان، بيه سرپرستان از اي بيم پناهي بودند كه
به هاي قبيله سنت و يا و به اجبار و سرانجام به تهران رسيده اختيار در اين اي متواري شده

ا ).1372سروستاني،(اند سكان يافتهمراكز
در عادليان راسي در پژوهش خود سعي كرده است عوامل خانوادگي مؤثر بر روسپي گري

8به اين جهت،. سال مركز بازپروري حريت مشهد را مورد بررسي قرار دهد35تا15زنان 
طال: گري مورد توجه قرار گرفت متغير زير در ارتباط با روسپي ق، ميزان اعتياد، ميزان ميزان

 بزهكاري، تعداد جمعيت خانواده، فقر خانواده، ميزان اعتقادات مذهبي، ميزان اختالف خانوادگي
از نامه ها، پرسش يابي به دادهو ميزان ازدواج اجباري، جهت دست و براي تكميل آن اي تهيه

و در پايان دا و همچنين بررسي اسناد استفاده شد و مشاهده ها از طريق محاسباتدهمصاحبه
و نتايج زير حاصل گرديد و تحليل اعتقادات مذهبي خانواده، طالق والدين،: آماري، تجزيه

و فقر خانواده بر روسپي ).1377عادليان راسي،(گري تأثير دارد اعتياد فرد، بزهكاري فرد
و- ماعيهاي اجتي ميان ويژگي شرافتي پور هدف از پژوهش خود را تعيين رابطه اقتصادي

مي خياباني رو شدن زنان بيان و جامعهكند ي آماري آن را زنانش پژوهش وي پيمايشي بوده
و حجم نمونه آن ابزار گردآوري داده. فر بوده استن 150خياباني تهران تشكيل داده هاي

و استنبا96اي شامل نامه پرسش و پرسش بوده كه با روش آماري توصيفي طي، به تجزيه
ي ميان رابطه:و نتايج زير حاصل شده استي ميان متغيرها پرداخته تحليل دقيق رابطه
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ي زنان خياباني در سطح شهر، خشونت هاي اقتصادي، مشاهده هاي اجتماعي، ويژگي ويژگي
پ بهخانوادگي، و نااميدي و يوند با جامعه، يأس غيرمت(شدن خياباني عنوان متغير مستقل

و آنومي با گسستگي خانواده، همنشيني با خالفبود، ولي عوامل دار معني) وابسته كاران
).1384شرافتي پور،(داري نداشتندي معني شدن زنان رابطه خياباني

در- هاي خانوادگي بررسي ويژگي«پژوهش خود با عنوان صابري در اجتماعي زنان روسپي
ا»مقابل زنان غير روسپي ي مربوطه تكميل گرديد، نامه افراد پرسشز طريق مصاحبه با اين، كه

فر يجه رسيد كه بين خود ارزيابي شدهبه اين نت بيي  عدالتي د، نوع روابط خانوادگي، احساس
و تحصيالت با روسپي دار وجود دارد، اما، بين قشر گري بين دو گروه تفاوت معني نسبي در فرد
و ازدو گراجتماعي فرد، امكانات زندگي گري در دو گروه تفاوت ايش فرد به روسپياج اجباري با

).1382صابري،(دار وجود ندارد معني

 مباني نظري
و نگرشب1رفتار انحرافي يا كجروي اجتماعي ميه تمام آن رفتارها، اعمال به هايي گفته شود كه

و نهادها سازگار نيستند انتظارات فرد، گروه ا به بيان دقيق). 1383راسخ،(ها نحراف تر، مفهوم
هم يا كجروي شامل هر گونه رفتاري مي سخاوت،(نوايي ندارد شود كه با هنجارهاي اجتماعي

1380.(
و3شناختي، روان2شناختي زيست: نوع تبييندر مورد علل كجروي اساساً سه

.وجود دارد4شناختي جامعه
ري در ايجاد بيماريشناختي به نقش عوامل بدن ديدگاه زيست ميهاي آزاد،(كند واني تأكيد

مي اي آسيب در اين ديدگاه، كجروي پديده). 1376 آيد كه در درون فرد استقرار زا به حساب
و در واقع ماهيتي طبيعي دارد  و داوري،(يافته است در اين ميان عوامل فردي) 1380سليمي

و ويژگيمانند قد،  بهتهاي ژنتيكي براي تبيين علل زيس جنس، سن، گروه خون كار شناختي
).1370كي نيا،(شوند گرفته مي

مي ديدگاه روانشناختي، عوامل رواني را به به عنوان علل رفتار مورد توجه قرار و با توجه دهد
و روان افراد كجرو چنين توجيه مي هاي شخصيت، گرايش كند كه برخي از گونه شخصيت

).1376، آزاد(دهند بيشتري به اعمال مجرمانه نشان مي

1- Social Deviation    2- Biological Approach 
3- Psychological Approach   4- Sociological Approach  
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و هاي بسياري از كجروي شناختي، ريشه اما در تبيين جامعه هاي اجتماعي را بايد در محيط
، زيرا ماهيت جرم به نهادهاي اجتماعي بستگي)1369فرجاد،(شرايط اجتماعي جستجو كرد 

و اساسي كجروي بر عهده). 1383صبوري،(دارد ي محيط اجتماعي در اين ديدگاه نقش مهم
شكلاس و و موقعيتت و گيري رفتارهاي منحرفانه به ساخت اجتماعي، شرايط هاي اجتماعي

مي گروه .شود هايي كه فرد به آن تعلق دارد، مربوط
بي ري از انحرافات در شهرها در سايهبسيا مي توجهي خانوادهي عوامل. گيرد ها صورت

ك هاي دقيقه نقش هر يك بايد با انجام پژوهشخانوادگي مؤثر در رخداد اين انحرافات بسيارند
و عام. مشخص گردد ميخانواده اولين محل آنچه در اين. گذارد لي است كه در رفتار فرد تأثير

و كمبودهاي خانوادگي است كه  متوجه ساير مورد بيشتر مورد توجه است آثار سوء نواقص
و. باشد اعضاي خانواده نيز مي و اختالالت آثار آن است كه تحت شرايط خاص، همين كمبودها

و تباهي قرار داد فرد را در كجمعرض فساد و آنها را به ميه شام بياتي،(دهد رفتاري سوق
1372.(

و مهم اصوالً خانواده اساسي ستوده. كردن كودكان است ترين نهاد در روند اجتماعي ترين
كه بيان مي ميكند كه بين روابطي و كجروي جوانان آن رابطه در كانون خانواده ي گذرد

و و زندگي در محيط خانواده). 1382ستوده،(جود دارد مستقيمي يي از هم پاشيده هاي آلوده
مي ين، اساس كجروي را در كودكي پايهكننده، عدم مراقبت دقيق والد منحرف كه گذاري نمايد

م و حدت ظاهر ).1383ستوده،(گرددياين امر در نوجواني با شدت
مي كودكان نگرش و چنانچه يكي از والدين آلودگي هاي اجتماعي را از خانواده آموزند

شام(داشته باشد، فرزندان آنها بيش از هر كس در معرض خطر آلودگي قرار خواهند گرفت 
).1372بياتي، 

 شناسي پژوهش روش
مي مقايسه-يعلّشروش پژوه:پژوهش روش- و از نوع پيمايشي .اشدب اي

به:آماريي جامعه- يي عوامل خانوادگي مؤثر بر منظور شناسا با توجه به اين كه اين پژوهش
و عدم روسپي گري در شهر تهران طراحي شده است، اما به دليل پراكندگي زياد روسپيان

ب و محدوديتدسترسي به آنان هاي فرهنگي موجود در شناسايي،ه دليل خاص بودن مسأله
ن دستيابي به مي يست، پس جامعه فاقد چارچوب نمونهكل افراد مورد نظر مقدور باشد، گيري

د و به جرم روسپي 1385ر تابستان سال لذا پژوهشگر به ناچار زناني را كه گري دستگير شده
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ميدر زندان او . نمودند مورد پژوهش قرار داده است ين دوران محكوميت خود را سپري
با) زنان روسپي(زمايشآدر اين پژوهش در نظر است كه گروه همچنين، با توجه به اين كه

كهي ساكن در محله ساله60تا17مقايسه شوند، لذا زنان عادي) زنان عادي(گروه گواه هايي
آ اند، جامعه كرده زنان روسپي قبل از دستگيري در آنجا زندگي مي راي ماري گروه زنان عادي

.دادند تشكيل مي

 مطالعه افراد مورد-
ان در اين پژوهش، گروه آزمايش زنان روسپي هستند كه از تيرماه تا پاي: افراد گروه آزمايش

او به جرم روسپي 1385شهريور سال  و در زندان دوگري دستيگر شده ان محكوميت خودرين
ه با توجه به اين كه تعداد اين زنان محدود بود، از روش تمام شماري استفاد. كردند را سپري مي

.شد
بر براي تعيين نمونه: راد گروه گواهاف اساس سن روسپيي گروه زنان عادي، اين گروه

و به صورت تصادفي از مناطقي كه روسپيان قبل از دستگيري در آنجا ساكن همتاسازي شد
به اند، نمونه بوده .عمل آمد گيري

. گردآوري شـده اسـتمهنا پرسشدر اين پژوهش اطالعات مورد نياز از طريق:ابزار سنجش-
 اجتمـاعي ها در اختيار مـددكار نامه به علت منع ورود پژوهشگر به داخل بندهاي زندان، پرسش

شدبند زنان زندان اوين و جمع. قرار داده نامه پر شـد كـه پرسش60آوري، تعداد پس از توزيع
و تحليل قرار گرفت نامه اطالعات پرسش .ها مورد تجزيه

و- و آمار: تحليل اطالعاتروش تجزيه و تحليل اطالعات از آمار توصيفي براي تجزيه
دو. استنباطي استفاده شد گروه استفاده شده آمار توصيفي براي توصيف وضعيت خانوادگي هر

و در موردو براي مقايسه وي وضعيت ميان دو گروه از آزمون فيشر متغيرهايي كه از نوع اسمي
شداي بودند، از آزمون طبقه .مجذور خي استفاده

هاافتهي
مي يافته گ)1ي جدول شماره(گاه اجتماعي خانواده دهد كه پاي ها نشان رايشات مذهبي والدين،

و اخالقي، انحرافات اجتم)3ي جدول شماره(د اعتياد در خانواده، وجو)2ي جدول شماره( اعي
ه، روابط صميمان)5ي شمارهلجدو(خانوادهو يا يكي از اعضاي)4ي جدول شماره(والدين 

، نوع)7ي جدول شماره(، مشاهده روابط جنسي والدين)6ي جدول شماره(والدين با فرزندان
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در دو گروه مورد)9ي جدول شماره(، ازدواج مجدد والدين)8ي جدول شماره(سرپرستي
بي%95مطالعه با  و اين بدين معني است كه و اطمينان تفاوت معناداري دارد ن متغيرهاي فوق

همچنين متغير بعد خانوار در اين پژوهش در دو گروه تفاوت. گري رابطه وجود دارد روسپي
.داري نشان نداد معني

و روسپي مورد مطالعه بر حسب پايگاه اجتماعي:1ي شمارهلجدو توزيع فراواني دو گروه زنان عادي
 خانواده

 پايگاه اجتماعي
 گروه

كل باال متوسط پايين  جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 107/16407/66107/1660100 عادي
 257/41263/4391560100 روسپي

009/0=*P2=df451/9=2X

و روسپي مورد مطالعه بر حسب:2ي جدول شماره گرايشات مذهبي توزيع فراواني دو گروه زنان عادي
 والدين

ميزان گرايشات
 مذهبي

 گروه

جمع كلخيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كم

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0017/1107/161220377/6160100عادي
17/147/6203/33173/28183060100روسپي

009/0=*P

در:3ي جدول شماره و روسپي مورد مطالعه بر حسب وجود اعتياد توزيع فراواني دو گروه زنان عادي
 خانواده

 اعتياد در خانواده
 گروه

كل بلي خير  جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 549061060100 عادي
 467/76143/2360100 روسپي

05/0=*P1=df840/3=2X
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و روسپي مورد مطالعه بر حسب انحراف احتماعي:4ي جدول شماره توزيع فراواني دو گروه زنان عادي
و اخالقي يكي از والدين

 انحراف در والدين
 گروه

كل بلي خير  جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 549061060100 عادي
 4660244060100 روسپي

001/0=*P1=df40/14=2X

و روسپي مورد مطالعه بر حسب انحراف اجتماعي:5ي جدول شماره توزيع فراواني دو گروه زنان عادي
و اخالقي يكي از اعضاي خانواده

 انحراف در خانواده
 گروه

كل بلي خير  جمع
 درصددتعدا درصد تعداد درصد تعداد

 503/83107/1660100 عادي
 287/46323/5360100 روسپي

001/0=*P1=df72/17=2X

و روسپي مورد مطالعه بر حسب ميزان روابط:6ي جدول شماره توزيع فراواني دو گروه زنان عادي
 صميمانه والدين با فرزندان

ميزان گرايشات
 مذهبي

 گروه

كل خيلي زياد زياد متوسط كم  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 35203/33377/610060100 عادي
 233/28257/41113/1817/160100 روسپي

001/0=*P3=df02/31=2X

و روسپي مورد مطالعه بر حسب ميزان مشاهده توزيع فراو:7ي جدول شماره اني دو گروه زنان عادي
 روابط جنسي والدين

بطاميزان مشاهده رو
 جنسي والدين

 گروه

كمكم متوسط كل اصالً خيلي  جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0023/3610527/8660100 عادي
 17/11220137/21347/5660100 روسپي

001/0=*P
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و روسپي مورد مطالعه بر حسب نوع سرپرستي:8ي جدول شماره  توزيع فراواني دو گروه زنان عادي
 نوع سرپرستي

 گروه

 داراي والدين
 بي سرپرست تك سرپرست

)فوت هر دو والد(
كل  جمع

 فوت طالق
 درصد تعداد درصددتعدا درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 467/7623/383/1347/660100 عادي
 24401525122091560100 روسپي

001/0=*P4=df7/19=2X

و روسپي مورد مطالعه بر حسب ازدواج مجدد:9ي جدول شماره توزيع فراواني دو گروه زنان عادي
 والدين

 والدينازدواج مجدد
 گروه

كل بلي خير  جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 593/9817/160100 عادي
 4880122060100 روسپي

02/0=*P1=df439/10=2X

و  گيرينتيجهبحث
شد با توجه به يافته :هاي پژوهش حاضر، نتايج زير حاصل

ميي اول فرضيه كند كه بين پايگاه اجتماعي خانواده كه شامل ميزان تحصيالت عنوان
و وضعيت اقتصادي آنها مي و روسپي والدين، شغل والدين بررسي. گري رابطه وجود دارد باشد

دهد كه بين دو گروه از نظر پايگاه اجتماعي خانواده تفاوت آماري اين متغير نشان مي
به معني داري كه بين دو گروه از نظر پايگاه اجتماعي خانواده تفاوت معني طوري داري وجود دارد

شان در سطح پايين بوده، درصد گروه زنان عادي، پايگاه اجتماعي7/16كه طوري وجود دارد به
مي7/41در حالي كه اين درصد در گروه زنان روسپي  .باشد درصد

و در فرضيه و روسپياي دوم عنوان شد كه بين گرايشات مذهبي گري رابطه وجود لدين
ميبر. دارد ي دهد كه بين دو گروه از نظر ميزان گرايشات مذهب رسي آماري اين متغير نيز نشان

به درصد تفاوت معني95با اطمينان 7/81كه ميزان گرايشات مذهبي طوري داري وجود دارد،
ا و خيلي زياد بوده، ولي ين درصد در گروه زنان روسپي درصد از والدين گروه زنان عادي، زياد

.باشدمي3/58
مي فرضيه و روسپيي سوم عنوان بررسي. گري رابطه وجود دارد كند كه بين اعتياد والدين

داري وجود دهد كه بين دو گروه از نظر اعتياد والدين تفاوت معني آماري اين متغير نشان مي
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زددرص90ي كه در خانواده وريط ندارد به كه اين نان عادي، اعتياد وجود نداشت، در حاليگروه
بودن حجم درصد بوده است؛ شايد اين امر به علت پايين2/76درصد در گروه زنان روسپي 

.نمونه بوده است
و اخالقي والدين كه شامل خريد در فرضيه ي چهارم مطرح شد كه بين انحرافات اجتماعي

و مشروبات الكلي، و آمد با افراد ناباب، خيانت به همسر، دزدي، روابطو فروش مواد مخدر رفت
و داشتن سابقه مي نامشروع و روسپيي زندان بررسي آماري اين. گري رابطه وجود دارد باشد

به متغير حاكي از آن است كه بين دو گروه از اين نظر تفاوت معني كه طوري داري وجود دارد،
و اخالقي داشتند، در حالي كه اين درصد گروه زنان عادي والدين داراي 10 انحراف اجتماعي

مي. درصد بوده است40درصد در گروه زنان روسپي توان نتيجه گرفت كه بين وجود پس،
و روسپي و اخالقي والدين .گري رابطه وجود دارد انحرافات اجتماعي

مي فرضيه و روسپيي والدين با فرزندا كند كه بين روابط صميمانهي پنجم عنوان گرين
و: ماري اين متغير كه شامل مواردآبررسي. رابطه وجود دارد ميزان بيان احساسات، عقايد

ب و سرزنشانتقادات فرزندان، شوخي با والدين، ميزان تنبيه شدن، دني، ميزان تهديد، تحقير
و و آمد با دوستان، ميزان احترام والدين به نظرات فرزندان، نظارت كنترل ميزان منع رفت

با مشكالت، ميزان آزادي در هاي والدين در مواجههر فرزندان، ميزان اطمينان از كمكرفتا
شخ تصميم ي در مورد رابطه با گير صي، ميزان مشورت با فرزندان، سختگيري در مورد مسايل

مي جنس مخالف مي داري درصد تفاوت معني95ه با اطمينان دهد كه بين دو گرو شود، نشان
بهوجود  در كه در گروه زنان روسپي روابط صميمانه طوري دارد، درصد80ي والدين با فرزندان

3/38ها به ميزان متوسط تا خيلي كم بوده، ولي اين درصد در گروه زنان عادي آزمودني
.باشد مي

و روسپيي ششم عنوان شد كه بين مشاهده در فرضيه گري رابطهي روابط جنسي والدين
د مي. اردوجود 95دهد كه بين دو گروه از اين نظر با اطمينان بررسي آماري اين متغير نشان

بهدرصد تفاوت معني صد اصالً شاهد چنيندر7/76كه در زنان عادي طوري داري وجود دارد،
مي7/56اند، ولي در زنان روسپي اين درصد روابطي نبوده و اين امر نشان كه بوده است دهد
د و اخالقي را نكنند، در روسپي شدن اگر والدين ر برقراري روابط جنسي رعايت موازين تربيتي

.فرزندان تأثير دارد
مي فرضيه و روسپيي هفتم عنوان . گري رابطه وجود دارد كند كه بين نوع سرپرستي

ميبر دي دهد كه بين دو گروه از اين نظر يعني اين كه بين افرا رسي آماري اين متغير نيز نشان
ازي خود را كنار والدين زندگي كردهكه دوران كودكي يا نوجوان و آنهايي كه در كنار يكي اند

و يا هر دو را از دست داده داري وجود دارد، درصد تفاوت معني95اند، با اطمينان آنها بوده
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ق(اند درصد آنان با يكي از والدين زندگي كرده60كه در زنان روسپي طوري به هر، طالق به علت
6/20اند، در حالي كه اين درصد در زنان عاديو يا هر دو را بر اثر فوت از دست داده) يا فوت

.باشد مي
ك در فرضيه بهي هشتم عنوان شد وه بين تعداد افراد خانواده يا عبارت ديگر بعد خانوار

ميبر. گري رابطه وجود دارد روسپي د كه بين دو گروه از اينده رسي آماري اين متغير نيز نشان
كه درصد تفاوت معني95ر با اطمينان نظ بودن اين امر احتماالً ناشي از پايين داري وجود ندارد،

.حجم نمونه است
كه در فرضيه و روسپيي نهم عنوان شد . گري رابطه وجود دارد بين ازدواج مجدد والدين

ميبر بي رسي آماري اين متغير نيز نشان 95د با اطمينانن دو گروه از نظر ازدواج مجددهد كه
به درصد تفاوت معني در طوري داري وجود دارد، ها در گروه زنان عادي، درصد آزمودني7/81كه

.باشدمي80اند، ولي اين درصد در گروه زنان روسپي والدين داراي ازدواج مجدد نداشته
مي فرضيه صمي دهم عنوان و روسپي مانهيكند كه بين روابط گريي والدين با يكديگر

ميزان عالقمندي والدين به همديگر،: بررسي آماري اين متغير كه شامل موارد. رابطه وجود دارد
ميزان احترام متقابل بين والدين، هماهنگي در تربيت فرزندان، مشورت كردن در خصوص امور 

و تهدي(خانه، درگيري لفظي والدين  ،)كاري كتك(، درگيري فيزيكي)دتحقير، توهين، تهمت
و كردن مسايل از يكديگر، مقايسه پنهان كردن يكديگر با همسر ديگران، بيان احساسات، عقايد

و همراهي در خريد وسايل خانه مي و تحسين يكديگر شود، انتقادات نسبت به يكديگر، قدرداني
به درصد تفاوت معني95دهد كه بين دو گروه با اطمينان نشان مي كه طوري داري وجود دارد،

ي والدين با همديگر زياد ها در گروه زنان عادي، ميزان روابط صميمانه درصد آزمودني4/68در
مي24ي در گروه زنان روسپي تا خيلي زياد بوده، ول مي. باشد درصد توان گفت كه ميزان پس،

دا شدن فرزندان رابطهي والدين با روسپي روابط صميمانه و هر چه رابطهي عكس ي بين رد
.شدن فرزندان كمتر است تر باشد، احتمال روسپي والدين صميمي

و راهبردها  راهكارها
هاي زير هاي ديگر نيز شناخته شود، لذا پژوهش با توجه به اين كه نياز است اين معضل از جنبه

:رسد در اين زمينه ضروري به نظر مي
جري روسپي بررسي رابطه- و انحرافات اجتماعيگري با ديگر  ايم
 سال50زنان روسپي در سنين باالييگبررسي كيفيت زند-
 گري بر شرايط زندگي فرزندان روسپيان بررسي تأثير روسپي-
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بههمچنين با توجه به يا نتايج دست آمده از پژوهش حاضر، پيشنهادهاي زير در جهت رفع
مي كاهش اثر عوامل خانوادگي بر روسپي :گردد شدن ارايه

:پيشگيريح در سط
و مدارس، برگزاري سخنراني در فرهنگهاي عمومي، آموزش والدين از طريق رسانه- سراها

كه اماكن عمومي در خصوص نحوه و توجيه اين مطلب و فرزندان ي ارتباط با همسر
همچنين. ارتباط نامناسب در خانواده يا عدم آن چه نقشي در رفتارهاي فرزندان دارد

.كردن اعضاي خانواده در مقابل انحرافات مذهب در واكسينهش آموز
و ارايه اجباري نمودن آموزش- دري خدمات مشاوره هاي پيش از ازدواج اي قبل از ازدواج

و مهارتي مهارت زمينه و تأثير طالق بر انحراف فرزندان، هاي زندگي هاي ارتباطي زوجين
نتا زوجين با آگاهي كامل اقدام به ازد و با كاهش ميزان جداييواج و موده طالق از ها

.گيري شود اثرات آن بر فرزندان پيش
عم باال بردن آگاهي- و ويژگيهاي يا ومي در خصوص عاليم ظاهري و هاي رفتاري معتادان

اخالقي هستند، تا از ازدواج فرزندان با چنين افرادي- افرادي كه داراي انحرافات اجتماعي
.جلوگيري شود

و- و يا ازدواجالدين در خصوص ازدواج اجباري آموزش هايي كه بدون تحقيقات فرزندان
مي) اخالقي-اعتياد، انحرافات اجتماعي(كافي در خصوص طرف مقابل  كه صورت گيرد

و نهايتاً با جدايي زوجين تأثير بر انحراف  منجر به بروز اختالفات خانوادگي شديد شده
.دارد شدن دختران فرزندان به ويژه روسپي

:در سطح زمان
و دختراني كه به سمت اين موضوع كشيده شده از با توجه به اين كه بسياري از زنان اند،

به روابط خانوادگي مناسبي برخوردار نبوده مي اند، لذا ي رسد كه اين افراد در زمينه نظر
و مقابله مهارت اي هاي ارتباطي و آموزش آنها در زاي دچار ضعف باشند بهن نظر مينه الزم

.رسد مي
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