
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

 

 

۱۷۳ 

 ۲۲، شماره ششمفصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال 

  
  

  پور جعفر شرافتي
  
  

 نقش عوامل اجتماعي و اقتصادي در بروز انحرافات اجتماعي از :لهأطرح مس
تحقيق حاضر . توجه قرار گرفته است شناسان و محققين مورد طرف اغلب جامعه

هاي اجتماعي و  شناسان به بررسي ويژگي هاي اين قبيل جامعه با تكيه بر يافته
هدف از اين تحقيق . پردازد  مي۸۳خياباني در شهر تهران در سال اقتصادي زنان 

  .ها و خياباني شدن زنان است    ميان اين ويژگيةتعيين رابط
 آماري را زنان خياباني در تهران ة روش تحقيق پيمايشي بوده و جامع:روش

اين تحقيق عالوه بر روش آمار .  نفر است۱۵۰حجم نمونه . دهند  ميتشكيل
 ميان ةبا بهره گيري از روش آمار استنباطي، به تجزيه و تحليل دقيق رابطتوصيفي، 

  .متغيرهاي مستقل با متغير وابسته پرداخته است
 سالگي ۵/۱۳ اولين تماس جنسي زنان خياباني عمدتاً مربوط به سن :ها يافته

ن فراواني سن شروع فعاليت جنسي در خيابان، مربوط به سن يشتري ب.است
 بار تماس جنسي ۹طور متوسط هر زن خياباني در هر هفته  هب. سالگي است۱۵

 .كنند  ميدرصد از زنان خياباني به تنهايي زندگي۳/۴۵. كند  ميبرقرار
 اين نتيجه حاصل ،زمان در مدل  طور هم  عوامل بهة با مطرح شدن كلي:نتايج

غيرهاي هاي اقتصادي به عنوان مت هاي اجتماعي و ويژگي  ميان ويژگيةشد كه رابط
   .دار بود ، معنا)به عنوان متغير وابسته(مستقل و خياباني شدن 

  
   قتصاديهاي ا ويژگي جتماعي،هاي ا  ويژگي،زنان خياباني ،خياباني شدن :ها كليد واژه

  ۲۱/۸/۸۵: تاريخ پذيرش    ۱۲/۳/۸۵: تاريخ دريافت

                                                           
  كارشناس ارشد مديريت نظامي<j_sherafatipour@yahoo.com>  

هاي اجتماعي و اقتصادي زنان  ويژگي
  خياباني در شهر تهران
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۱۷۴ 

 مقدمه

در آن محدوده تهران، هزاران زن روسپي   شهرنو درة پس از تخريب قلع۶۷در سال 
پس از مدتي اكثر اين افراد به دليل ناتواني . دستگير و تحويل سازمان بهزيستي شدند

تر و  اما از ميان اين عده، افراد قديمي. ربط در بازپروري آنان، آزاد شدند هاي ذي دستگاه
به آوري روسپيان جوان، به صورت مخفيانه شروع  هاي فساد و جمع خانه  ةكار، با اجار كهنه

تا پايان دوران دفاع مقدس، فعاليت اين افراد در سطح تهران و يا شهرهاي . فعاليت كردند
اما تغيير شرايط .  لذا تأثيرات كمتري به همراه داشت،ديگر كشور عمدتاً غيرعلني بود

 به بعد، به تدريج ۷۰ ةفرهنگي و اجتماعي كشور و بروز مشكالت اجتماعي به ويژه از ده
توان  هاي جنسي وارد نمود، گروهي كه نمي  فعاليتة روسپيان را به عرصوه ديگري ازگر

اين گروه، از نسل . شان برقرار ساخت ارتباط چنداني ميان آنان و تجربيات نسل گذشته
حاصل شرايط جديد هستند، شرايطي كه ها   آنپيشين خود كمترين اطالعي ندارد زيرا

 بنابراين وجه بارز ؛ علني به نظر برسدل قبةبيش از دهها   آنموجب شده است فعاليت
 .گروه جديد، زنان خياباني هستند

عواملي نظير پراكندگي زنان خياباني در شهرهاي بزرگ و فقدان انسجام جغرافيايي 
 فعاليت و نيز اختفاء اقدامات برخي از آنان در محل سكونت و از همه ةمربوط به حوز

ها در طول هر   فعاليت خيابانيةد جديد به گردون ملحق شدن تعداد زيادي از افرا،تر مهم
 پژوهش، انجام تحقيقات در اين خصوص را ةسال و نيز وجود مشكالت فراوان در زمين

هاي  گري فراوان است و اين عوامل از جنبه علل و عوامل مؤثر در روسپي .نمايد دشوار مي
جتماعي، بيش از ساير موارد هاي ا در اين ميان توجه به زمينه. مختلف قابل مطالعه هستند

بديهي است ضعف عمده در اين زمينه موجب . باشد نيازمند مطالعه و بررسي جدي مي
 شرايط خودمان بر مبنايگونه كه  ، بلكه آنسته استگونه كه باي شود اين پديده نه آن مي

  .ريزي و برخورد قرار گيرد ايم، منشأ قضاوت، برنامه غيرواقعي براي آن ترسيم كرده
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۱۷۵ 

  بيان مسأله ) ۱

 حيات گذاشت و خود و محيط پيرامونش را شناخت و ةاز زماني كه انسان پا به عرص
زندگي در كنار ديگران را در اجتماع تجربه كرد، به طور طبيعي از كشش و جاذبه اي در 

 ةكشش و جاذب. داد  ميدرون خود آگاه شد كه پيوسته او را به سمت جنس مخالفش سوق
هميشه مسير درست خود را طي نكرده و تحت تأثير شرايط اجتماعي و دو جنس مخالف 

 تجاري ميان دو ةاي از مقاطع موجب برقراري نوعي رابط اقتصادي جوامع مختلف، در پاره
 تن و ةكنند را به عنصر عرضه) زن( اي كه هميشه يك طرف گونه هطرف شده است ب

  . را به عنصر خريدار تبديل كرده است) مرد( ديگري
  انحصار معابد قرارةگري گاه در حلق در اعصار كهن، فروش لذت جنسي و يا روسپي

معابد متعدد  ،شده است و به قول ويل دورانت  مي اعتقادي آن بارزترةگرفته و لذا جنب مي
گرفته اند كه در اين   ميها آن را در خدمت خود خانواده گاه. گرديده است  ميبراي آن برپا

ها و صاحب منصبان از آن  شده و زماني دولت  مي خانوادگي تبديلصورت به يك هنجار
پادشاهان و افراد  مانسيني محقق فرانسوي، گابريل اند و حتي به تعبير ژان برده  ميمنافع مادي

 از .يافته است  مي تجاري آن تفوقة جنب،گي پيدا كرده در نتيجه وابسته به آنان نقش واسطه
روسپيان معابد، روسپيان  هايي چون در آن اعصار به نامگري  اين رو در خصوص روسپي

هايي از  تواند نشانه  مي اين امرخوريم كه مقدس، كنيزان روسپي و روسپيان دربار برمي
  . هاي اجتماعي آن دوران باشد ويژگي

تر شدن زندگي انسان و اجتماعات بشري در قرون معاصر، اين پديده نيز  به موازات پيچيده
به عنوان مثال . التي شده و اشكال جديدتري از آن در اجتماع ظاهر شده استدستخوش تحو

 :كند ن را به طبقات ذيل تقسيم مي روسپيا(Perkins. 1991:2) بندي جديد، پركينز در يك دسته
  ١روسپيان خياباني -
 ٢روسپيان سالن ماساژ -

                                                           
1. Street Prostitutes (street walker)  
2. Bondage And Discipline 
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۱۷۶ 

  ١روسپيان خصوصي يا دختران تلفني -
  ٢قهوه خانه/كلوپ/روسپيان هتل -
  ٣روسپيان فاحشه خانه -
 ٤كننده روسپيان همراه يا مشايعت -

گري در هر دسته و شكلي كه باشد امروزه اكثر كشورهاي دنيا آن را به عنوان  روسپي
 و به همين دليل اقداماتي براي كنترل  يك واقعيت اجتماعي و تاريخي مورد توجه قرار داده

 با قاچاق زنان و دختران و حتي مشتريان اغلب كشورها  از جمله دراند؛ داده آن صورت
 آمار روسپيان در اكثر كشورها مشخص بوده و  همچنين٥.شود  ميگري مبارزه روسپي

  . پذيرد  ميهاي مشخص انجام چارچوب فعاليت آنان تحت ضوابط و
اي كه   به گونه،كند  مينمود و تظاهر مجرمانه پيدا اما فعاليت زنان خياباني در تهران

را زنان خياباني كه در يسازد ز  ميا با نگراني و فراتر ازآن ناامني فزاينده مواجهجامعه ر
ها ودر مقابل ديدگان عابران و رهگذران با مشتريان خود ارتباط برقرار  سطح خيابان

توجهي  ، بيشناختي از منظر جامعه .كنند  مي، احساس ناامني را در جامعه تقويتسازند يم
 زنان، اذهان ةآثار مخربي داشته باشد زيرا مماشات با رفتارهاي مجرمان تواند به اين امر مي

 هاي ناهنجاري رفتار زنان خياباني جنبه نوجوانان و جوانان را به تدريج به آن عادت داده،
  .كشاند  ميرنگ ساخته و در دراز مدت تعداد بيشتري از زنان را به اين عرصه را كم

اي  هاي مشاهده تواند در بررسي  ميقيقي به خوبيگر د هاي اخير هر مشاهده در سال
ها و معابر عمومي مواجه شود  سطح خيابان تهران با زنان و دختران جواني در خود در شهر

به خودنمايي مشغول هستند،  كه با حركت در خيابان و ايستادن در مناطق خاص شهر

                                                           
1. Private Prostitution (Call Girl) 
2. Hotel/Club/Coffee Dounge Prostitution 
3. Brothel Or parlour prostitution 
4. Escort Work 

 .آيد گري برخورد قانوني به عمل مي در كشور سوئد، براساس قوانين جديد، با مشتريان روسپي.  
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۱۷۷ 

  :بندي كرد گونه دسته توان اين را ميهاي اين زنان  ويژگي
لذا خود را در ) عمدتاً متحرك هستند(ر ابتداي فعاليت، محل ثابت و يا پايداري ندارند د -

 . دهند  ميبيشتري از مشتريان قرار معرض انتخاب تعداد
 .شناخت قبلي نسبت به مشتريان ندارند -
 .باشد شان قطع نمي كوتاه مدت لزوماً ارتباط خانوادگي در -
 .عمل آنان مداومت دارد -
 .هاي مشترك آنان است ترين شاخص د تقريباً يكي از مهماعتيا -
العاده بيشتري را از نظر رواني و اجتماعي به  هاي فوق آسيب نسبت به ساير روسپيان، -

 .كنند  ميجامعه وارد
 فعال، ةهاي زيادي را از گروه همساالن فراگرفته و در يك چرخ ها و آموزش مهارت -

 .گردند  ميوي دختران جوان تبديلر خود به يك عامل تأثيرگذار بر
هاي نابسامان هستند و تحت شرايط اجتماعي و اقتصادي نامناسب  اغلب از خانواده -

 .زنند  ميدست به فحشا
به دليل رعايت اصل احتياط، به هنگام حركت يا ايستادن در خيابان به ندرت در  -

 .ندشو  ميهاي سه نفره و يا باالتر، در كنار يكديگر ديده گروه
  ۱.هاي فساد در ارتباط هستند ها و خانه بسياري از آنان با شبكه -

 زنان ي حاکم بر زندگي و اقتصاديهاي مختلف اجتماع ق با تكيه بر جنبهين تحقيدر ا
  :شود يگونه مطرح م ني بد پژوهش، سؤال اصلييابانيخ

  » اجتماعي هستند؟ـهاي اقتصادي  زنان خيابان داراي چه ويژگي«
  :باشند ير ميتحقيق به شرح ز گري، سؤاالت دي اساسين دو ويژگيه بر ااما عالو

  رابطه وجود دارد؟ها   آنهاي اقتصادي زنان و گرايش به خياباني شدن آيا ميان ويژگي) الف
 آيا ميان ويژگي اجتماعي زنان و گرايش به خياباني شدن آنان رابطه وجود دارد؟) ب

                                                           
هاي  هاي متعدد با زنان خياباني و بررسي پرونده هاي موردنظر، خالصة اطالعات حاصل از مصاحبه ويژگي. ۱

  .  محقق در اين زمينه بوده استةها فعاليت و تجرب ه طي سالمربوط
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۱۷۸ 

هاي  يش از زناني كه متعلق به خانوادهادگي هستند بآيا زناني كه گرفتار خشونت خانو) ج
 از هم گسسته هستند در معرض خياباني شدن قرار دارند؟

  ق ي تحقيچارچوب نظر) ۲

   در زنانيانحراف جنس ساز نهين عوامل زمييتب) ۱-۲
، ها مسكن نامناسب در اين خانواده. آيند هاي نابسامان به دنيا مي زنان خياباني اغلب در خانواده

تعداد فرزندان باال، فقر، بيكاري و اعتياد پدران، خشونت خانوادگي، پايين بودن سطح 
  ۱.گردند ها محسوب مي ترين ويژگي تحصيالت والدين، مشاغل پست و يا سطح پايين از مهم

 هايي رشد ن در محيطيش از ايوندند، پيپ ي ميابانيان خي روسپة که بعدها به جرگيزنان
بنابراين از زماني . شود  ميها اغلب در آنان با تأثيرات عميق همراه ژگيكنند كه اين وي مي

ن دسته از زنان ميان دو يا .شناسند در معرض شديدترين فشارها قرار دارند  ميكه خود را
هاي   خانه آنان را احاطه كرده و ارزشهايي كه در درون  ارزش:ها قرار دارند دسته از ارزش

هاي  هاي درون خانه، بيش از ارزش اس بيشتر آنان با ارزشبديهي است سطح تم. واقعي
ماتزا معتقد است گرايش به سوي . دهد  مي آنان را به سمت انحراف سوق،بيروني

 نخست آن ممكن است اتفاقي يا غيرقابل ةرفتاري يك جريان تدريجي است كه مرحل كج
رفتاري در  مي و كجكجرفتار كسي است كه در واقع ميان هنجارهاي رس. بيني باشد پيش

رو فردي با حداقل آگاهي است كه  رسد كه از نظر ماتزا كج  ميبه نظر. حال نوسان است
 هرچند رو كج. شود  ميداند چه بايد بكند و هر لحظه به سويي كشيده خود دقيقاً نمي

 .دهد  با آزادي كامل انتخابي انجام نمي، از ديد ماتزازند اما نهايتاً دست به انتخاب مي
اي كه ماتزا براي  انگيزه. رو بيشتر مشابه يك انسان سرگردان است بنابراين تصوير او از كج

هايي مانند پول،  هاي كجروها براي دستيابي به پديده كند، خواسته  ميرفتاري ذكر انجام كج
هاي قانوني قادر به دستيابي به  چون اين افراد از راه. روابط جنسي نامشروع و هيجان است

                                                           
   .۸۳ تا ۸۱ سال ي گزارش ها- تهران بزرگي انتظامي فرمانده-يواحد مبارزه با مفاسد اجتماع. ۱
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۱۷۹ 

  فعاالنه عمل، برعكس،ها نيستند، به جاي پذيرش سرنوشت خود به شكل مفعول  پديدهاين
 .كند  ميان و زنان خياباني اين نظر كامالً صدقيدر مورد روسپ). ۱۷۱:۱۳۸۱ممتاز، ( كنند مي

 افراد مورد يت اجتماعيدهد وضع يقات به عمل آمده نشان مي از تحقياري بسيها تهفاي
 خانواده يت اعضايميزان ارتباط و صميتعداد فرزندان خانواده، م ،مدير شغل، درآ نظيبررس

  نفر از روسپيان شهر بارنول۴۲۴طي يك تحقيق در مورد  والنو. نامناسب بوده است... و
ترين  گيري والدين به عنوان مهم اعتياد و سخت از مشكالت مالي،) واقع در روسيه(

  .(Volnov, 2001) د كرده است با آن مواجه هستند يامشكالتي كه روسپيان
به عدم برآورده شدن اين . له كه نيازها و تمايالت بشر نامحدود هستندأدوركيم با طرح اين مس

كند و معتقد است اگر  نيازها در جوامع و در ميان اقشار مختلف سلسله مراتب اجتماعي اشاره مي
ردناك اجتماعي و سياسي مواجه هاي د شرايط اقتصادي جامعه دچار نابساماني شود يا با بحران

هاي  در واقع در حالت نابساماني. را از دست خواهد داد  جامعه كنترل خود به اعضايش،شود
 آن بعضي افراد ناگهان در موقعيتي ةآيد كه در نتيج اي پيش مي اقتصادي، نوعي ازهم پاشيدگي طبقه

 نيازهاي ،هاي خود بكاهند د از فرصتشون به اين ترتيب ناچار مي. گيرند تر از قبل قرار مي پايين
هنجاري در جامعه شده و در  ها منجر به بروز بي به نظر دوركيم اين نابساماني. خود را محدود كنند

كند  گونه تكميل مي  دوركيم را اينةكونيگ نيز نظري. يابد  انحرافات افزايش مي،هنجاري  اين بيةساي
گر به عنوان يك عامل ثبات بخش در جامعه عمل كه فقر به تنهايي و بدون دخالت عوامل دي

اما اگر در مقابل فقر تصوير يا قول آرزوهاي بلندپروازانه ارائه شود در آن صورت است كه . كند مي
هايي كه از نظر وضع درآمد و  در خانواده). ۱۹ :۱۳۷۸رفيع پور، ( گردد فقر غيرقابل تحمل مي

به . شود  انحراف بيش از پيش فراهم مية هستند زمينبا مشكل مواجه... دارائي، وضعيت مسكن و 
 درآمد خانواده، محل  سادرلند بنابراين،يابد اعتقاد سادرلند كودك معموالً در خانواده پرورش مي
  ).۹۳: ۱۳۸۱ممتاز، ( داند اقامت و وضعيت مسكن را با ميزان بزهكاري مرتبط مي

واده، دقيقاً شرايط الزم را براي ورود آنان هاي اقتصادي خان در مورد زنان خياباني نيز ويژگي
 زندگي زناني نظير ة زيرا زنان خياباني با مشاهد،سازد به جرگة منحرفين اجتماعي فراهم مي

كنند  دليل برخورداري از منزلت اجتماعي در وضعيت بسيار مطلوب زندگي ميه خود كه ب
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 به تعبير كوهن طبقات پايين جامعه .كنند شوند و لذا براي جبران آن تالش مي دچار ناكامي مي
را براي كسب منزلت ها   آندر دستيابي به منزلت دچار ناكامي هستند، جامعه در عين حال كه

امكان دستيابي را ) شود هاي جمعي به شدت تبليغ مي  رسانهةو اين امر در ساي(كند  تشويق مي
هاي خود را براي دستيابي به  شيوه محروم، ةبه تعبير كوهن طبق. دهد در اختيار آنان قرار نمي

  .يابد منزلت پيدا كرده و اين امر از طريق اشتغال به امر خالف تحقق مي
گري و حضور درخيابان براي پيدا كردن مشتري   فعاليت روسپيةورود دختران به عرص

افي كه به لحاظ اقتصادي درآمد ناک  به ويژه آن؛تواند منطبق با نظرياتي باشد كه برشمرديم مي
بادريوا محقق روسي پس . ساز انحراف زنان باشد تواند زمينه خانواده و يا فقدان شغل مناسب مي

 كازان روسيه، ضمن اشاره به مشكالت ة نفر از روسپيان منطق۱۱۰از انجام يك تحقيق در مورد 
  .(Badriyeva ,2003) درصد روسپيان را افراد فاقد شغل عنوان نموده است۹۰ اقتصادي،

  خشونت خانوادگي  )۲-۲
ترين عوامل مؤثر در بروز انحرافات در  گمان خشونت در خانواده را بايد يكي از مهم بي

 زندگي با والدين و چه در ةخشونت زنان در ابعاد مختلف آن، چه در دور. زنان دانست
ه  ك،شود و اين پديده نه تنها در كشور ما  ميزمان پس از ازدواج در مورد اكثر زنان اعمال

 خشونت درخانواده به مراتب بيش از ١.در اغلب نقاط دنيا به اشكال گوناگون وجود دارد
تواند متكي بر   ميگسستگي در خانواده در بروز انحراف در زنان نقش دارد و اين امر

 بر مبناي نظر آگينو . ساخت اجتماعي مرتون باشد كه آگينو آن را كامل كرده استةنظري
 توجه به اهميت روابط ، مرتونة از جمله نظري،ي فشار اجتماعيتأكيد عمده نظريه ها

                                                           
 .ترجمة منوچهر صبوري (شناسي جامعه، )۱۳۸۳. (گيدنز، آنتوني: براي اطالعات بيشتررجوع شودبه( ،

، تهران، پژوهشي دربارة خشونت عليه زنان در ايران، )۱۳۸۰. ( مهرانگيز؛۲۱۸تهران، نشرني، صفحه 
خشونت عليه زنان در ، )۱۳۸۳. (؛ سروريان، سيدمحمدكمال۱۳انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص 

؛ و گارشكوا، ايرنيا و شورگينا، ايرنيا، اعمال خشونت از جانب ۲۳، تهران، كتاب زنان، ص فرانسه و آمريكا
   htm.womeniran.www://http، در )ترجمه سيامك سلطاني(والن مسئ
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 احساسات منفي مخصوصاً خشم را به ،اين روابط اجتماعي منفي. اجتماعي منفي است
  .)۱۳۸۱،۷۷ممتاز، ( همراه دارند كه جنايت و بزهكاري شيوه هاي معمول آن هستند

هاي لفظي  استفاده جنسي و تنبيهآگينو با برشمردن سه منشا كلي فشار، به مواردي نظير سوء
ناي نيز ضمن اشاره به  .کند اشاره مي) ابعاد جنسي، روحي و جسمي خشونت(و جسماني 

ها در تحقق تأمين زندگي و فراهم  نقش خانواده در ارضاي نيازها معتقد است برخي خانواده
توانند نوجوان و  تر ميتر از بقيه هستند و در نتيجه بيش كردن امكانات در آينده نوجوانان، موفق

هايي را ندارند كمتر  هايي كه چنين توانايي  در حالي كه خانواده؛جوان را با جامعه همنوا سازند
كند كه فروپاشي خانواده  ناي اضافه مي. توانند از نوجوانان خود انتظار همنوايي داشته باشند مي

اي كه پر از تشنج و  وادهيعني خان. تر از خوشحالي و خوشبختي خانواده است كم اهميت
 ةرفتاري نوجوان بازي كند اما نوجواني كه در خانواد تواند نقش مهمي در كج  مي،اختالف باشد

اي است كه مبناي  طالق گرفته ولي آرام زندگي كند وضعيت بهتري دارد و اين همان نظريه
ان نسبت به اصلي ما براي طرح اين فرضيه بود كه خشونت خانوادگي در خياباني شدن زن

يكي از ابعاد خشونت، انجام تجاوز توسط محارم، دوستان و  .نقش بيشتري دارد گسستگي،
رفتاري در سطح وسيعي در جامعه وجود   كجةگويد انگيز مي) ۱۹۶۷(لمرت . باشد آشنايان مي

 تعهد فرد به ،رو برچسب خورد رفتاري كشف گرديد و فرد به عنوان كج  اما زماني كه كج،دارد
 يعني فرد برچسب خورده بيش ؛شود رفتاري در اثر فشارهاي ناشي از اين برچسب بيشتر مي كج

  ). ۱۱۴ همان،( كند رفتاري سوق پيدا مي از فرد برچسب نخورده به سوي كج
 تماس جنسي را ، چه در محيط خانه و چه در خارج از آن،جا كه بخشي از زنان آن  از

 امر با تأثيرات عميق بر روح و جسم آنان همراه كنند و اين  ميبه صورت تجاوز تجربه
 ها اهميت عامل خشونت، فمينيست .آورد  گرايش آنان را به انحراف فراهم مية طبعاً زمين،است

و   دانز(Siegel) گال اي كه سي را به طرح نظرياتي در اين خصوص واداشته است به گونه
 جنسي در محيط خانه يا ةستفادله تجاوز و سوءاأهر دو به مس (Downes & Rock) راك

  .اند رفتاري توسط زنان مؤثر دانسته مدرسه اشاره كرده و آن را در ارتكاب كج
 ؛دانيم زنان به محبت نياز دارند و بايد كسي را بيابند كه از جانب او محبت ببينند همه مي
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ند و اين از كه خود نيز مترصد هستند تا محبت، عاطفه و عشق را به ديگري نثار كن ضمن اين
كنند كه از جانب او محبت  اما زنان خياباني غالباً كسي را در خانه پيدا نمي. رموز خلقت است

ها  اگر اين عشق و محبت. كه بخواهند محبت خود را به او تقديم كنند  چه رسد به اين،ببينند
ران خود به عنوان دختراني كه از جانب پد .رود مسير واقعي خود را نيابد به ناچار به بيراهه مي

كنند، دچار كمبود شديد عاطفه و محبت  جنس مخالف كمترين محبت را احساس نمي
نيز مزيد بر علت ها   آنة خشونت در خانواد وآزارد را به شدت ميها   آن،اين كمبود. شوند مي
 هاي يافته. سازد  انواع خشونت در خانواده، زندگي را براي آنان پرآالم ميةمشاهد. شود مي

دهد که  اين تحقيق نشان مي .تحقيق خانم عليايي زند، عمدتاً متوجه درون خانه و خانواده است
 ۱۱اند و  در كودكي و نوجواني قرباني سوء استفاده جنسي شده  درصد از زنان روسپي،۵/۲۲

 .)۱۳۶۹عليايي زند، ( اند  خود قرباني تجاوز شدهةدرصد توسط نزديكان و خانواد
 نفر از زنان و ۶۵۰ سال بر روي حداكثر ۵ طول سروستاني در صديق هاي تحقيق يافته

اند  شده دختران تحت پوشش سازمان بهزيستي كه در دو مركز شفق و اميدوار نگهداري مي
اند، علت اين   درصد افرادي كه مرتكب فرار از منزل شده۶۰ درصد از ۱/۵۴دهد  نشان مي

  .)۱۳۷۲صديق سروستاني، ( اند عنوان كرده) درحتي تجاوز پ(كار را مشكالت درون خانواده 

   روش تحقيق)۳

  پژوهشاهداف ) ۱-۳
  ؛ شدن زنانياباني و خي اقتصاديها يژگيان وين روابط ميي تع)الف
  ؛ شدن زنانياباني و خي اجتماعيها يژگيان وين روابط ميي تع)ب
 يابانيو خ خانواده يک از دو عامل خشونت و از هم گسستگيان هر ي مةن رابطيي تع)ج

  .شدن زنان

   اطالعات يق و روش جمع آوريروش تحق) ۲-۳
بررسي و ، هاي اقتصادي، اجتماعي زنان خياباني بررسي بهتر ويژگي منظوره در اين تحقيق ب
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كمك به ، )به عنوان متغير وابسته(  ميان متغيرهاي مستقل با خياباني شدن زنانةتعيين رابط
هاي زنان  گيري از طريق شناخت ويژگي ي و تصميمگذار مسئولين در جهت اعمال سياست

و نيز با توجه به ماهيت تحقيق و اقتضاي موضوع و همچنين با در نظر گرفتن ، خياباني
زمان و امكانات محدودي كه در اختيار محقق قرار داشت، از روش پيمايشي به عنوان 

ات در خصوص آوري اطالع  براي جمعيداني و ميا ق و از روش کتابخانهيروش تحق
  .گيري شده است هاي اقتصادي، اجتماعي افراد جامعه بهره ويژگي

   آماريةجامع) ۳-۳
اين زنان در نقاط مختلف اين . اند  آماري در اين تحقيق، زنان خياباني در شهر تهران بودهةجامع

كنند و برخي نيز به دليل گسستگي  هايشان زندگي مي برخي با خانواده ؛شهر سكونت دارند
زندگي ) تيمي(هاي گروهي  اين افراد يا در مراكز و خانه. اند از خانواده جدا شده انوادگي،خ

بعضي نيز براي مدت كوتاه در مراكز  .كه فاقد جا و مكان مشخص هستند كنند و يا اين مي
  . اند بازپروري و مراكز مداخله در بحران وابسته به سازمان بهزيستي نگهداري شده

  گيري و تعيين حجم نمونه روش نمونه) ۴-۳
كه به صورت پراكنده در شهر (  آماريةكه امكان دسترسي به تمامي افراد جامع به دليل آن

 ميسر نبود، به ناچار به مراكزي مراجعه شد كه اين زنان در آنجا )كنند  ميتهران زندگي
  :دست آمد هبنابراين حجم نمونه از طريق زير ب .حضور داشتند

 )واقع در در شمال تهران(اري شده در مركز مداخله در بحران هاجر  افراد نگهد)الف
 ؛ بهزيستي استان تهرانوابسته به سازمان

 . چند نقطه در سطح شهر تهران)ب
در مورد دوم نيز به صورت . گيري در مورد اول به صورت تمام شماري بود روش نمونه

 و)  آماريةدد افراد جامعدر مناطق محدودي كه معموالً محل تر( مراجعه به سطح شهر
  . نفر بود۱۵۰حجم نمونه در اين تحقيق .  سه ماهه بودةمصاحبه تصادفي با آنان در يك دور
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  ابزار گردآوري اطالعات) ۵-۳
 نامه پرسش . است گردآوري شدهنامه پرسشاطالعات مورد نياز در اين بررسي، از طريق 

در خصوص افراد نمونه مورد  بندي و طبقه هاي زير بخش كه در  سؤال بود۹۶شامل 
  :سنجش قرار گرفته

 هاي فردي سؤاالت مربوط به ويژگي: ۱سطح 
گسستگي ( اقتصادي واجتماعي، ويژگي خانوادگي سؤاالت مربوط به ويژگي: ۲سطح 

 ) و خانواده خوديو خشونت در خانواده پدر
همنشيني با سؤاالت مربوط به ميزان يأس و نااميدي، ميزان پيوند با جامعه، : ۳سطح 

  زنان خياباني در سطح شهر وآنومي در شهر تهرانةمشاهد خالفكاران، و

  )خياباني شدن( سنجش متغير وابسته هاي شاخص) ۶-۳
 به ناچار اجزاي متغير وابسته ، متغيرهاي مستقل با آنةبراي سنجش بهتر متغير وابسته و تعيين رابط

  :اين منظور اجزاء زير مورد توجه قرار گرفتندبراي  .هاي كمي تبديل شد تا حد امكان به شاخص
 ؛ نامشروع در قبال وجه نقدةسن شروع اولين رابط -
 ؛سن شروع فعاليت در خيابان -
 ؛مدت فعاليت -
 ؛ جنسي در هر هفتهةتعداد موارد رابط -
  .ميزان استمرار در فعاليت جنسي -

  سطح سنجش متغيرهاي مستقل و وابسته) ۷-۳
اي نيز  از سطح سنجش فاصله اي، مقياس رتبه عالوه بر بهتر متغيرها،گيري  براي اندازه

 ۱۰ تا۰، طيف ليكرت با مقياس ليل كيفي بودن بسياري از متغيرهابد .استفاده شده است
  .درجه مورد استفاده قرار گرفت
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  يرها متغياتيف عمليتعار) ۴

   زن خياباني)۱-۴
 اين اصطالحي است . وجود ندارد»زن خياباني«اي به نام  ، هيچ واژههاي فارسي نامه در واژه

 اگرچه در تحقيقي كه ، مستقل نداردةكه قدمتي طوالني در فرهنگ ما به عنوان يك واژ
 ة انجام داده، از واژ۱۳۴۷خانم ستاره فرمانفرمائيان بر روي روسپيان شهر تهران در سال 

هاي زبان فارسي  ما در فرهنگ ا١.برد  مي به عنوان يكي از انواع روسپيان نام»ها خياباني«
  .شود اي مشاهده نمي چنين كلمه

را به پنج دسته ها   آندهد  ميبندي كه از زنان فاحشه ارائه ژان گابريل مانسيني در طبقه
  )۹  ،]بي تا[ مانسيني،( .باشد ميها   آنيكي از) خياباني(گرد  كند كه زنان كوچه  ميتقسيم

گري را بر حسب تعهد شغلي و  ، انواع روسپيينج گلدست. آنتوني گيدنز از قول پل
زمينه شغلي به معناي نوع محيط كار و فرآيند كنش . بندي كرده است زمينه شغلي طبقه

خيابان با مشتريان وارد  يك زن خياباني در .متقابلي است كه يك زن در آن شركت دارد
  )۲۲۸ ،۱۳۸۳يدنز،گ( .شود  ميمعامله

 به "walker"  به معناي كوچه و خيابان و"street"  جزءاز دو "streetwalker" عبارت
 متحرك و سيار تشكيل شده است اما در مجموع معناي مستقلي ةكنند ، گردشمعناي ولگرد

 به صورت يكپارچه و به معني فاحشه عبارتدسترس، اين  هاي در  در اكثر فرهنگ.دارد
ر وابسته در يک متغيبه عنوان حات تعريف خياباني شدن يف و توضين تعاريبا ا .آمده است

  :باشد  ميق به شرح زيرين تحقيا
 مادي و انتفاعي از ةپول يا هر نوع بهر برقراري ارتباط جنسي با مردان در قبال دريافت

  ). باشدي کسب لذت جنس،يکه هدف اساس بدون آن( اباني در خيدا کردن مشتريق پيطر

                                                           
 .ترسيم »ها خياباني و گودنشينان نشينان، قلعه« بسيماي روسپيان تهران را در سه قال ،)۱۳۴۷ (فرمانفرمائيان 

  .استنموده 

۲
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۱۸۶ 

   خشونت)۲-۴
هاي خاصي  هركدام واجد جنبه  مطرح گرديده است،تعاريفي كه تا كنون در مورد خشونت

، برخي نيز به ابعاد روحي و )بدني( خي به ابعاد جسمي و فيزيكيبر .اند از خشونت بوده
 در بررسي ابعاد خشونت، معموالً به ،وه بر اينعال .اند رواني توجه بيشتري معطوف نموده

در اين تحقيق چون هدف ما بررسي اما  .شود  مي، قربانيان و علل خشونت نيز توجهعامالن
بايد تعريف خود را عمدتاً به ابعاد آن معطوف   مي لذا،هاي خشونت نيست علل و انگيزه

  . فراهم گرددنمونه سازيم تا از اين طريق امكان سنجش دقيق ميزان خشونت در افراد
 وزارت مسائل تعريفي كه از طرف از ميان تعاريفي كه در اين زمينه مورد مطالعه قرار گرفت،

ترين تعاريف در مورد خشونت است كه از  يكي از جامع ارائه شده،) BmfF,1999( زنان اتريش
 ميان جامعه و خانواده و روابط ةسو ابعاد مختلف آن را دربرگرفته و از سوي ديگر به رابط يك

 آن را هاي سنجش شاخص ما نيز ضمن استناد به اين تعريف،. دروني خانواده توجه داشته است
 بويژه آخرين انتشارات سازمان جهاني بهداشت و مركز ،نيز از طريق منابع موجود در اين زمينه

و ) ۱۳۸۰سازمان جهاني بهداشت، ( خشونت عليه زنانتحت عنوان ) WHD( سالمت و توسعه
با اين توضيحات تعريف خشونت چنين  .ايم استخراج نموده) با اندكي تغيير( نيز منابع داخلي

  :هد بودخوا
كه قدرت و اقتدار بيشتري ها   آنيكي از  تعارضي ميان دو نفر،ةزماني كه در يك رابط«
بدون توجه به اميال فرد ديگر استفاده كند،   اقتدار براي پيش بردن اميال خوداز دارد،

معموالً والدين در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، بدني و . »صورت گرفته استخشونت 
ز فرزندان خود اقتدار بيشتري دارند و امكان دارد با توسل به يكي از منابع ذكر ا... رواني و

از طرف ديگر، مردان نيز معموالً در . شده، اميال خود را در برابر كودكان پيش ببرند
 ةدارند كه اين هم زمين...) بدني، اقتصادي، اجتماعي و (خانواده قدرت و اقتدار بيشتري 

  )۲۸:۱۳۸۰اعزازي،  (.آورد  ميخشونت را به وجود
 قبل از  تحقيق خشونت خانوادگي در دو سطحبا توجه به تعريف مورد نظر، در اين

هاي زير مورد سنجش  و شاخص ابعاد  و انواع خشونت در،بعد از ازدواج بررسي ازدواج و
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۱۸۷ 

  :قرار گرفته است
  ؛)شكنجه روحي( ايجاد ترس هاي بگو مگو و دعواي لفظي، تهديد و شاخص: بعد رواني )الف
  ؛ شكنجهكاري، هاي كتك شاخص: بعد بدني )ب
هاي آزار جنسي، مزاحمت و تماس بدني، تجاوز جنسي توسط  شاخص: بعد جنسي )ج

  ؛اعضاي خانواده، اقوام و بستگان
جلوگيري از كاركردن در  ،)پول توجيبي خرجي،( ندادن پول هاي شاخص:  بعد اقتصادي)د

  ؛نجام كار در بيرون منزلوادار كردن به ا بيرون منزل،
  .شاخص جلوگيري از رفت و آمد: بعد اجتماعي )ـه

  از هم گسستگي) ۳-۴
واند ت  ميگيرد كه عدم دقت نظر در آن ميبربعاد مختلفي را دراز هم گسستگي خانواده نيز ا

ترين و در  در تعاريفي كه در اين زمينه وجود دارد مهم.  تعاريف ناقص شودةموجب ارائ
يا به ( انواع اين تعريف كه. باشد  ميگود جي ترين تعريف مربوط به ويليام كاملعين حال 

  :است شود، به شرح زير  ميآن را نيز شامل)  ابعاد،عبارتي
كه يك   به علت آن،هاي اجتماعي شكستن واحد خانوادگي و يا تجزيه تركيبي از نقش«

. »اند  كه بايد و شايد برنيامدهطور  انجام تكاليف ناشي از نقش خود آنةيا چند تن از عهد
  :بنا به اين تعريف انواع گسيختگي به قرار زير است

توان آن را   ميكه واحد خانوادگي كامل نشده است و  يعني آن؛عدم مشروعيت )الف
 زيرا پدر يا شوهر ،جزء انواع عدم موفقيت در ايفاي نقش در خانواده به حساب آورد

دهند و اين وظايف توسط جامعه يا   خود را انجام نمي وظايف،وجود ندارد و در نتيجه
توان در عدم موفقيت   ميبعالوه الاقل يكي از داليل عدم مشروعيت را. گيرند  ميمادر انجام

  .در انجام تكاليف ناشي از نقش خود جستجو نمود) مادر يا پدر( اعضاي خانواده
شود كه يكي از دو  يل تجزيه مي در اينجا خانواده بدين دل؛فسخ، جدايي، طالق و ترك )ب

  .ايستد گيرد و بدين ترتيب از اجراي تكاليف ناشي از نقش خود باز مي مي همسر تصميم به جدايي
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۱۸۸ 

دهند ولي روابط و كنش   مي اعضاي آن به زندگي با يكديگر ادامه؛ توخاليةخانواد )ج
  .متقابل با يكديگر ندارند و از حمايت احساسي يكديگر محرومند

دليل مرگ زن يا شوهر و  هها ب  بعضي از خانواده؛يكي از دو همسربت غير ارادي غي) د
  .شوند  مياي ديگر تجزيه يا زنداني بودن آنان و جنگ و يا فاجعه

 در اينجا علت گسيختگي خانوادگي ؛هاي اساسي عدم موفقيت غيرارادي در اجراي نقش) هـ
ماندگي  كودكي ممكن است عقب. باشدممكن است انواع امراض رواني، احساسي و يا بدني 

امراض طوالني نيز . رواني داشته باشد و يا همسر و يا ولدي ممكن است يك بيمار رواني باشد
  )۲۴۸-۲۵:۱۳۵۲جي،  (.ممكن است باعث عدم موفقيت در اجراي نقش گردد

، گسستگي در معناي دوم و چهارم و به  گرفتن تعريف باال، در اين تحقيقبا در نظر
علل ( و غيبت غيرارادي يكي از دو همسر) علل ارادي( فسخ ترك و اي طالق، جدايي،معن
زوجين يا هر دو، عمداً يا  زهايي به كار رفته است كه يكي ا در مورد خانواده) اراديغير
 نقش خود در ةكرده و از عهد) دايم يا موقت(ترك  يا آن را عمد از زندگي جدا وغير

با و يا بدون حضور  ابراين در مورد افراد نمونه، زندگي آنانبن .خانواده برنيامده است
  .والدين در خانواده، مورد سنجش قرار گرفته است

   اقتصادييها  ويژگي)۴-۴
منظور از ويژگي اقتصادي در اين تحقيق، وضعيتي است ذهني و عيني كه فرد در طول 

هاي مربوط به بعد  اخصش. زندگي، احساس فقر و نيازمندي پايدار و دائمي نداشته باشد
  : باشند ير مياند به شرح ز اين تحقيق مورد سنجش قرار گرفته ذهني و عيني كه در

درآمد و دارائي  خودرو، اين احساس در مورد مسكن،( احساس نياز:  بعد ذهني)الف
  ؛، انجام مقايسه)گيرد  ميوالدين مورد ارزيابي قرار

 داشتن خودرو، ، درآمد همسر، نوع مسكن،ميزان درآمد، درآمد والدين:  بعد عيني)ب
  .، دارايي والدينگذران اوقات فراغت
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۱۸۹ 

   اجتماعييها  ويژگي)۵-۴
 نظر آن موقعيت خانواده از وضعيتي است كه در ويژگي اجتماعي، از اين تحقيق منظور در

  :توجه قرار گرفته است ر موردي زيها شاخص
ظارت بر رفتار، تحصيالت پدر، تحصيالت مادر، كنترل و ن پايبندي به اعتقادات مذهبي خانواده،

 دستگيري خانواده، ة سكونت، سابقةخيز بودن محل  سكونت، جرمةشغل پدر، شغل مادر، منطق
  . دستگيري همسر، سن مورد تجاوز قرار گرفتن توسط محارم، نوع اولين تجربه جنسيةسابق

  هاي تحقيق  يافته)۵
  سن نخستين تماس جنسي: ۱نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 سالگي در معرض ۱۷ تا ۱۲، دختران از مقطع سني ۱ ةبا توجه به نمودار شمار -

  .  قرار دارنديانحرافات جنس
 سالگي ۱۴ و ۱۳بيشترين فراواني در اولين تماس جنسي نامشروع مربوط به سنين  -
 .  سالگي است۲۴ سالگي و باالترين آن در۱۰اولين تماس جنسي  ترين سن پائين. است
اولين تماس جنسي   سالگي،۱۸درصد از افراد تا قبل از رسيدن به سن ۶/۷۴ -

  .اند نامشروع را انجام داده
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۱۹۰ 

  گري سن شروع روسپي: ۲ نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بررسي در . شود گري در دختران آغاز مي  جنسي، فعاليت روسپيةپس از اولين تجرباندكي 
بيشترين فراواني سن .  سالگي است۱۲گري   سن شروع روسپيدهد كه مي نشان مورد افراد نمونه

سن ( دقت نظر در آمارهاي ارائه شده.  سالگي است۱۵ و ۱۴گري مربوط به سن  شروع روسپي
 يك سال بعد از ةدهد تقريباً به فاصل نشان مي) گري سن شروع روسپي  جنسي،ةشروع اولين تجرب

 درصد از زنان تا ۵۲. شود هاي زنان وارد مرحله جديدتر مي اولين تماس جنسي نامشروع، فعاليت
  .اند گري جنسي شده اي ، وارد دنياي حرفه) سال۱۸( قبل از رسيدن به سن قانوني

  
  سن شروع فعاليت خياباني : ۳نمودار 
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۱۹۱ 

اي در زنان معموالًبه دنبال جدايي از  جا كه شروع فعاليت جنسي به صورت حرفه از آن
هاي جنسي در قبال دريافت پول با شروع فعاليت در  شود، لذا ميان اولين تماس ز ميخانه آغا

 بسيار اندكي ةخيابان و جستجوي مشتري در سطح شهر براي برقراري ارتباط جنسي فاصل
كه در اين  كمااين  اين فاصله از چند ماه تجاوز نمي كند،،در مورد افراد نمونه. وجود دارد

بنابراين .  سالگي است۱۵ ني سن شروع فعاليت در خيابان مربوط به سنتحقيق بيشترين فراوا
  .گري موردتوجه قرارداد ها را اندكي پس از سن شروع روسپي توان شروع فعاليت خياباني مي

  
  )در خيابان( فعاليت جنسي ةسابق: ۴ نمودار

   
  
  
  
  
  
  
  
  

ارند، مدت فعاليت آنان كه مشخص شود زنان خياباني چند سال در خيابان فعاليت د براي آن
نشان  ها دوسال اخير را هاي تهران مورد سؤال قرار گرفت كه بيشترين فراواني در خيابان

 سال بوده ۲۳ حضور و فعاليت در خيابان ة ماه و بيشترين سابق۶كمترين حضور ( .دهد مي
 ةادي است که سابقها مربوط به افر كه بيشترين تراکم يا تعداد نمونه ضمناً با توجه به اين). است

سن  ، اين افراد عموما۳ً تا ۱  شمارةفعاليت کمتري دارند و از طرفي با توجه به نمودارهاي
  .شود مي هاي خياباني آشکار کمتري دارند، بنابراين نقش دختران جوان در افزايش فعاليت
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۱۹۲ 

  ها  توصيف داده)۶

  نوع اولين تماس جنسي) ۱-۶
 . سالگي است۵/۱۳ تماس جنسي عمدتاً مربوط به سن دست آمده، اولينه برابر آمارهاي ب

اولين تماس   برخي زنان نيز.) درصد۷/۵۴( گيرد اين تماسها اكثراً ناخواسته صورت مي
 وندنديپ ي مياباني زنان خةكنند ولي بعدها به جرگ  ميجنسي را با همسر قانوني خود تجربه

  ).درصد۳/۲۳(

  سن شروع تماس جنسي) ۲-۶
  وي سالگ۵/۱۴گري عمدتاً مربوط به سن  دهد سن شروع روسپي  ميشانآمار فراواني ن

به  .سالگي است۱۵ن فراواني سن شروع فعاليت جنسي در خيابان، مربوط به سن يشتريب
گري،  تر، زنان خياباني به فاصله كمتر از يك سال از شروع فعاليت روسپي تعبير روشن

 .كنند  ميفعاليت در خيابان را آغاز

  اد تماس جنسيتعد) ۳-۶
ها از  اين تماس درمورد افراد نمونه، .باشد  ميهاي جنسي زنان خياباني متفاوت تعداد تماس

 بار ۹طور متوسط هر زن خياباني در هر هفته  هب.  بار در هفته متغير بوده است۳۰ا  ت۱
 .كند  ميتماس جنسي برقرار

  وضعيت تأهل) ۴-۶
 درصد بيشترين فراواني را ۶۶افراد مجرد با  .ندا بيشتر زنان خياباني هنوز ازدواج نكرده

ترين سن ازدواج زنان  پايين. درصد در رديف بعدي قرار دارند۳/۱۷افراد مطلقه با . دارند
ميانگين .  سال است۱۵ و ۱۴بيشترين فراواني .  سال بوده است۲۶ و باالترين ۱۰خياباني 
ق بيشترين متاركه ين تحقيج ايبراساس نتا . سال است۱۵دواج در زنان خياباني سن از
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۱۹۳ 

دهد در اين زنان به فاصله   ميگيرد، اين امر نشان  مي سال بعد از ازدواج صورت۲حدود 
فعاليت جنسي   پس از آن،يدو يا سه سال پس از ازدواج، متاركه صورت گرفته و مدت

رمجرد را كساني تشكيل يدرصد از زنان خياباني غ۳/۴۳( نامشروع آغاز شده است
  ).اند  سال بعد از ازدواج، از يكديگر جدا شده۳اند كه حداكثر تا  دهدا مي

  ؟كند با چه كساني زندگي مي) ۵-۶
 درصد در كنار برخي اعضاي۴/۲۶كنند،   ميدرصد از زنان خياباني به تنهايي زندگي۳/۴۵

ر و پدر و ماد( داراي خانواده كامل هستندها   آندرصد از۱/۶برند كه تنها   ميخانواده به سر
هاي تيمي و دوستان پسر  اقوام و خانه ، مابقي افراد، در خانه دوستان،)انيا همسر و فرزند

 .كنند  ميخود زندگي

  ي اقتصاديها يژگيو) ۶-۶
بنابراين به . زنان معموالً ارزيابي درستي نسبت به ميزان حقوق والدين خود ندارند -

ها و به طور كلي حقوق  موال و يا دارائيا به اين امر اكتفا شد كه له،أمنظور شناخت اين مس
  .ساخته است  ميهاي آنان را برآوردهو درآمد والدين تا چه ميزان نياز

تأثير كمي در  ،ها  اند دارائي و اموال والدين آندرصد از افراد نمونه اعالم كرده۶/۷۴ -
اموال  چ وجهاند به هي درصد اعالم كرده۵/۱۹ از اين تعداد .رفع نيازهاي آنان داشته است

 .شان نداشته است مذكور تأثيري در زندگي
 يازها در مورد افراد نمونه، ميانگين تأثير دارائي والدين در برآورده شدن ن-
 .گيرد  ميدرصد بوده كه در حد كم قرار۱۳/۲۴

  .درصد و در حد كم قرار دارد۵۶/۲۹از طريق حقوق والدين،   ميانگين تأمين نيازها-

  يجتماعاي ها يژگيو) ۷-۶
درصد از زنان خياباني تا مقطع راهنمايي تحصيل ۳/۳۱  از نظر سطح تحصيالت حدود-
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۱۹۴ 

درصد از آنان ۷/۶ ؛رسند گاه به مقطع ديپلم نمي  از زنان خياباني هيچ۳/۹۱طور كلي  هب. اند كرده
سوادند كه اين  درصد از آنان نيز بي۳/۱۳دارند ودرصد تحصيالت دانشگاهي ۲ديپلم گرفته و 

هاي تحصيل  طور متوسط تعداد سال هب. باشد سوادي جامعه مي از سطح بي  اندكي بيشتررقم
در مورد   و۸/۵ها   آنميانگين سطح تحصيل پدران.  سال است۳۲/۶براي هر زن خياباني 

تعداد والدين تحصيل كرده دانشگاهي از تعداد دختران . باشد  سال مي۳۹/۴ها   آنمادران
 ).درصد۲برابر درصد در۹(انشگاهي بيشتر است يل كرده و دخياباني تحص

افراد متعلق به . هاي پرجمعيت هستند زنان خياباني اكثراً متعلق به خانواده -
درصد بيشترين فراواني را به خود اختصاص ۳/۵۹ فرزند و باالتر با ۵ داراي هاي خانواده

 . فرزند دارد۵ زن خياباني، ةطور متوسط هر خانواد هب. اند داده
، توزيع و يا خريد و فروش درصد از زنان خياباني شاهد مصرف۳/۴۹حدود  -

درصد از اين زنان، به مصرف و يا توزيع ۲۲. اند موادمخدر توسط والدين خود بوده
هاي گذشته، مواد  درصد از آنان در سال۳/۸۵.اند هاي خود اشاره کرده موادمخدر در خانواده

ميانگين سن شروع اعتياد . ل حاضر معتاد هستنددرصد در حا۸/۶۸ده و مخدر را تجربه كر
 ۱۵تر از  درصد از زنان خياباني در سنين پائين۱/۳۴ .باشد  سال مي۹۴/۱۷ در زنان خياباني

  .اند كرده سالگي به مواد مخدر اعتياد پيدا
به  درصد۰۴/۳۰مادرشان را  درصد و۹۳/۲۳در اين تحقيق، پدرانشان را  افراد نمونه -

  .اند كرده  مياسخود نزديك احس

  خشونت در خانواده) ۸-۶
 اقتصادي، جسمي، روحي،(زنان خياباني اكثراً مواردي از خشونت را در ابعاد مختلف 

درصد از ۹۸ به لحاظ اقتصادي بيش از. اند  پدري تجربه كردهةدر خانواد) اجتماعي و جنسي
ين خود را حس زنان خياباني محدوديت ناشي از ندادن پول مورد نيازشان توسط والد

هايي از نظر برقراري ارتباط با  درصد از آنان با محدويت۴۹ به لحاظ اجتماعي،. اند كرده
آنان مواردي از بگو و مگو و دعواي والدين شان  به لحاظ روحي اكثر. اند ديگران مواجه بوده
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مطرح كل حاد درصد از آنان به ش۶/۷۶را با خود تجربه كردند، كه اين نوع خشونت در مورد 
. اند  پدري مورد كتك كاري قرار گرفتهةصد شديداً در خانواددر۱/۵۷حدود . بوده است

 .اند درصد نيز مواردي از تجاوز جنسي در خانواده خود را لمس كرده۷/۲۷حدود 

  گيري  نتيجه)۷

سن شروع تماس جنسي يكي از عوامل با اهميت است كه وارد شدن آن در مدل 
به اين ترتيب . ا بر شدت خياباني شدن زنان مورد تأكيد قرار دادرگرسيوني مؤثر بودن آن ر

  . شود  ميهر چه سن اولين تماس جنسي پايين تر باشد بر شدت خياباني شدن زنان افزوده
در مورد وضعيت تأهل، افراد مجرد بيشتر از افراد متأهل در معرض خياباني شدن قرار 

  .تدارند و شدت خياباني شدن در آنان بيشتر اس
 هستند بيشتر از افرادي كه داراي يهمچنين افرادي كه دچار از هم گسستگي خانوادگ

شدت خياباني شدن در آنان  خياباني شدن قرار داشته و همسر و فرزند هستند در معرض
گري، بيشتر  كه نقش خشونت خانوادگي در گرايش زنان به روسپي ضمن اين. بيشتر است

يابد، احتمال   هرچه خشونت در خانواده افزايش مي.از نقش گسستگي خانوادگي است
  .يابد شدن در زنان افزايش مي خياباني
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