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انجام این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادي هدف از 
در مجموع براي .  است1389گري در شهر شیراز در سال ي روسپیپدیده

این تحقیق پنج سؤال در نظر گرفته شده، که بر مبناي آن پنج فرضیه مطرح 
تحصیالت باال، شهرنشینی، وسایل (نقش عوامل زندگی شهري - 1.  گرددمی

عدم -2گري چیست؟ در روسپی) حصیالت پایین والدینارتباط جمعی و ت
کارکرد منفی خانواده چه -3گري چه آثاري دارد؟ نظارت اجتماعی بر روسپی

ناهنجاري اخالقی چه نقش مضري در این -4ي این بال دارد؟ آثاري بر توسعه
نشینی، فقر، اعتیاد و زیبایی چهره، حاشیه(عوامل فردي - 5پدیده دارد؟ 

چه نقشی در بحث ما دارد؟ روش پژوهش پیمایشی ) گريباالي روسپیدرآمد
ي صد نمونه از زنان روسپی و صد نمونه.  و صورت توصیفی و تحلیلی است

اي براي جمع اطالعات با سی نامهپرسش.  اندعادي مورد سؤال واقع شده
ل و آزمون آماري در قالب جداوSPSSافزار سؤال فراهم شده و به کمک نرم

نتایج بدست .  توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
زنان روسپی % 49) الف: کند به این شرح استآمده، که فرضیات را تأیید می

% 20اند و تنها گري مؤثر دانستهعوامل زندگی شهري را در رخداد روسپی
ي مسئلهاز زنان روسپی% 47) زنان عادي به این مسئله اشاره داشتند؛ ب

زنان عادي به این % 44عدم نظارت اجتماعی را عامل این پدیده دانسته و 
از زنان درگیر % 79در بحث کارکرد منفی خانواده، ) اند؛ جعامل اشاره کرده

زنان عادي به این نقش % 58گري دانسته و این عامل را باعث معضل روسپی
درصد % 51گري ایجاد روسپینقش ناهنجاري اخالقی را در) اند؛ داشاره کرده

% 59به نقش عوامل فردي، ) اند؛ هزنان عادي برشمرده% 35زنان روسپی و 
بنابراین هر پنج عامل در ؛اندزنان عادي توجه داده% 53ی و زنان روسپ
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مسألهیانبمقدمه و 
. انگیز و از دیدگاهی، پیچیده در زندگی بشر استآغوشی زن و مرد امري شگفتهم

اي شورانگیز برپا شده که باعث در این میان، اگر روح و جسم با هم آمیخته شوند، حماسه
آمیختگی در آمیزش دو جسم خالصه شود، فخر تاریخ بشري گشته، و اگر تنها این هم

. انگیزي در پی داردمتراژدي غ
انگیزي بوده، ي غمگري شکل بارز آمیختگی دو جسم است که پدیدهي روسپیپدیده

تنها ه دهد ني ابهت و صالبت که به خود نسبت میاي تاریخی؛ بشر امروز با همهبا سابقه
ي با آن توفیق قاطع نداشته، بلکه برعکس، با استفاده از دستاوردهاي فنی وبا مقابله

بیش ... ماهواره و ها، تلویزیون،افزارنرم،هاي اینترنتیشبکه،ارتباطات جدید از قبیل تلفن
. انگیز آن دامن زده استي فاجعهاز پیش به توسعه

روي، نوایی و کجکاري، شناخت ارتباطات همشناسی جرم و بزهاز دیدگاه علمی جامعه
. هاي اجتماعی استاز مطالعات در زمینه

هایی وجود دارد که چه بسا عملی که در خارج آن وامع امروز خرده فرهنگدر ج
. نوایی داردهاي خود آن خرده فرهنگ، همبا هنجارگردد، روي تلقی میخرده فرهنگ، کج

آید تا براي اثبات، شایستگی در مثال، بر یک عضو جدید باند روسپی فشار زیادي می
یی به دست آورد و یا سعی نماید درآمد بیشتري خویش براي سایر اعضاء، پول و یا کاال

ترین دارایی انسان، که همان بدن وي ي این کار فروش شخصیکسب نماید، که نتیجه
.)66: 1365سخاوت، (باشد است، می

،سوياز یک.هاي مختلفی داردگري ریشه در عوامل و ناهنجاريي روسپیپدیده
و عدم تساوي در استفاده از امکانات در جامعه، اختالفات زیاد ناشی از قدرت و ثروت

ها توسط همه به خواهی و تنوع و عدم امکان ارضاي این خواستهطلبی، طبع زیادهفزون
سوز شود ادعا کرد که این بالي خانمانکه با این که نمی(شود طور مساوي، باعث می

ه این پدیده بیشتر رخ تر جامعهاي فقیرکه اذعان کنیم که در بخش) مخصوص فقرا باشد
.  نماید

اي به هیچ پدیدهنظران، همین بس که به گواه صاحبدر ضرورت و اهمیت تحقیق، 
. گري مظلومیت را بر زن حاکم ننموده استي روسپیاندازه

باال رفتن سن ،تراکم جمعیت در مناطق شهري،شکاف طبقاتی،زندگی شهر نشینی
سست شدن بنیاد خانواده و ،ارکردهاي ضعیف عاطفیک،تغییر ساختار خانواده،ازدواج

همان "اگوست کونت"ها از بین رفتن نظارت اجتماعی که از دیدگاه، ي اینتر از همهمهم
گري از عوامل روسپیهنجاري در سطح جوامع که موجب رواج بیقدرت معنوي بوده، 

. باشداست، می
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مظلوم قرار يهها و نیممت انساني تدوین این پژوهش، اهمیتی است که سالانگیزه
. ي آنان، یعنی زنان دارندگرفته

ي سالم انسانی در راستاي اجراي اهداف حفظ حقوق اجتماعی زنان و داشتن جامعه
ي مقابل، انحرافات اخالقی، پیامد انحرافات اجتماعی را خواهد در نقطه. عالی انسانی است

. داشت
اجتماعی و حتی ،عاطفی،بعاد مختلف فرهنگیگري در اانحرافی به نام روسپی

فیزیولوژیکی، معضالتی به همراه آورده که بیماري ایدز و اضمحالل فرهنگی و انحطاط 
. ي آن استانسانی نتیجه
اي و هم عنوان یک نماد سنتی و شهر عشیرهه هم بجا کي مورد پژوهش از آنمنطقه
صنعتی و از سوي سوم، شهري که محل ثیر مدرنیسم و داشتن خصوصیات شهرأنمادي از ت

آمد و شد افراد زیادي بعنوان توریسم و همچنین، پلی بین ایران و سایر کشورهاي خلیج 
هاي عمیق فارس و غرب ایران تلقی گردیده، به خاطر عوامل ذکر شده داراي شکاف

به بنابراین جایگاه مناسبی براي یک تحقیق میدانی و دقیق راجع ؛باشدطبقاتی می
. باشدگري میي روسپیپدیده

پژوهشاهداف 
ي اقتصادي بر پدیدهـثیر عوامل اجتماعیأهدف اصلی این تحقیق بررسی ت

. است1389گري در شهر اهواز در سال روسپی
: اهداف فرعی که در بطن و داخل هدف اصلی جاي دارند

گري در شیراز در یي روسپثیر زندگی شهري بر پدیدهأتعیین نقش و میزان ت-1
.1389سال 

گري در شیراز ي روسپیثیر و کارکرد منفی نقش خانواده بر پدیدهأتعیین میزان ت-2
.1389در سال 
گري در شیراز در ي روسپیهاي اخالقی بر پدیدهثیر ناهنجاريأتعیین میزان ت-3

.1389سال 
گري در شیراز روسپیيهاي اجتماعی بر پدیدهکاهش نظارتأثیرتعیین میزان ت-4

.1389در سال 
هاي شخصی ، حقارتنشینی، حاشیهزیبایی چهره(ثیر عوامل فردي أتعیین میزان ت-5

.1389گري در شهر شیراز در سال ي روسپیبر پدیده...) و 
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پژوهشچارچوب نظري 
ي تحقیق، داشتن الگوي مفهومی بنیادي است که از طریق آن رعایت چارچوب نظریه

هاي حقیق ارتباط برقرار کرده و فرضیهي تثر در ایجاد مسئلهؤتواند بین عوامل مقق میمح
. قابل آزمون خود را مطرح نماید

بخشی به اما براي عمق؛ي محتواي تحقیق میدانی استي کار و عمدههر چند شاکله
رده و ثانیاًها را پدید آوها فرضیهنظریهکار، شناخت مبانی نظري الزم است زیرا اوالً

ها گشته و در مقام سوم تعمیم براي پشتیبانی از نظریه و تأیید مشاهدات باعث تعمیم داده
.یا رد آن کاربرد دارد

شناسانه، گري که در اصطالح جامعهبنابراین براي ورود به بحث، در ابتدا بحث روسپی
ي نظریات مطرح ر حوزهشود را درفتاري و به تعبیر روانشناسانه ناهنجاري شناخته میکج

. پردازیمي میدانی که هدف اصلی پژوهش است مینموده، پس آنگاه به مطالعه
ثر بر بزهکاري ؤتوان به صورت استقرایی منظران مواردي را که میاز دیدگاه صاحب

:گري است، به صورت زیر لیست نمودي بزهکاري هاي مهم، روسپیدانست که از جمله
الگوهاي نامناسب اطرافیان منجر به تقلید : پدر و مادراخالقیمشکالت-1

روي اخالقی در خانواده موجب بدآموزي و ي نوجوانان از آنان گشته، کجکورکورانه
بدون ).83پاییز ي تربیتی پیوند،ماهنامه(گردداز انحراف اخالقی در نوجوانان میسزمینه

.پاکدامنی حساسیت الزم را نداشته باشندشک پدر و مادري که نسبت به عفت خانواده و 
از این . سازندگري است را آماده میعفتی که از آن جمله، روسپیي انحراف و بیزمینه

. توان سود بردگري میکارکرد منفی خانواده و بر روسپیثیر عاملأال تؤنظریه در س
» جرم «و یا » زه ب« شناسانه به در بحث رویکرد جامعه: شناختیرویکرد جامعه-2

ویژگی این نظریات پیچیدگی و .محور مباحث است"کیمدور"به طور عمده نظریات 
ها در شناخت جرائم و أثیر آنداراي ابعاد مختلف بودن آنان است ولی در هر صورت ت

اي طبیعی بوده و از بر اساس این نظریه جرم، پدیده. بزهکاري غیر قابل انکار است
. شودهاي هر اجتماعی ناشی میفضان وفرهنگ، تمد

ها مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن، دگرگون گشته و تجددگرایی در سیر تکامل فرهنگ
هاي اجتماعی همین علت در تعریف بزه، به هنجاربه . نیز نقش مهمی در تنوع آن دارد

و هاي جامعه بوده و احساساتدانند که خالف هنجارتوجه شده و عملی را مجرمانه می
.)312: 1362،ازکیا(وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند 

ثیر متغیر نظارت اجتماعی و أي فوق در جهت سنجش تبه طور طبیعی از نظریه
. توان استفاده کردگري میشهرنشینی بر روسپی
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"سازرلند"این نظر که نظر : ي نقش ارتباطات با نزدیکان در کژرفتارينظریه-3
افتد که موقعیت مناسب آن براي عامل ن مبنا است که جرم زمانی اتفاق میباشد، بر ایمی

. رفتار فراهم شود
ي نظري داشته و به خاطر مراحل مختلف، مشکالت این نظریه بیشتر و تنها جنبه

شود، بر طبق این نظر به این تحقیق، آزمون تجربی نشده، فرایندي که به بزهکاري ختم می
: شرح است
یا بزهکاري آموختنی است و موروثی نیست؛ تا فرد نیاموزد، به فکر انجام جرم )الف
. افتدآن نمی
آموزش از ارتباط با افراد حاصل شده و بیشتر شفاهی و با کلمات است، گاهی نیز )ب

. گیرداز طریق حرکات چهره و قیافه صورت می
صمیمی هستند ي کسانی که با بزهکاربخش اعظم رفتار بزهکارانه به وسیله)ج

ها و مجالت نقش جزئی شود، بنابراین مراکز ارتباطی مثل سینما، روزنامهآموزش داده می
.دارند

فنون ارتکاب که هم ساده و هم پیچیده اول؛؛ آموزش بزهکاري داراي مراحلی بوده)د
خوب(توجیه ؛ها و کشش هاي درونی؛ سومها و گرایشجهت دادن به انگیزه؛دوم. باشدمی

. عمل بزهکارانه) جلوه دادن
ها انسان. هاي درونی نیز آموختنی استها و کششکسب انگیزه و میل به ابزار) ه

کند ولی گاه فرد در محیطی زیست می.دانندمطیع هنجارها بوده و رعایت آن را الزم می
واجه که نزدیکان او مخالف اطاعت از هنجارها هستند و همچنین در جامعه چه بسا فرد م

. ها باشدها و هم مخالفان هنجاربا هم رعایت کنندگان هنجار
شود که همراهی و آمیزش او با موافقان شکستن قواعد در شرایطی فرد بزهکار می)و

. باشدبیشتر از همراهی با مخالفان هنجارشکنی می
که زمانی « : این بند است"سازرلند"ي ي مهم این است که محور نظریهنکته

افتد، روابط شکنی درمیکاران و مخالفان هنجاریابد که بزهکار با درستاري تحقق میبزهک
ثیري در رفتار أي بزه مرتبط نیست جزء نیازها بوده و تفرد با دیگران تا زمانی که به مسئله

.»بزهکارانه ندارد 
به سایر رایندي مشارفتار بزهکارانه در ارتباط با الگوهاي بزهکاري و غیر بزهکاري ف)ز

یعنی یادگیري بزهکاري منحصر و محدود به تقلید نیست و بزه از رفتارهاي اجتماعی دارد؛
شود ولی این فرایند زهکار توسط عوامل مختلف انجام میطریق ارتباط و وسوسه شدن ب

. تقلیدي نیست
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ي توسط خود شود، ایجاد شدهیازهایی که توسط بزهکاري بیان میها و نارزش) ه
ها را بیان    مال غیر بزهکارانه نیز همین نیازها و همین ارزشر نیست، چرا که اعبزهکا

یف نیز با تالش هاي شرکند، انسانل دزد براي رسیدن به پول دزدي میبراي مثا.داردمی
.)43- 1982:52سازرلند،(نمایند و کار کسب پول می

ن نظر دارند که بزهکاري را به شود که ایشان میهاي سازرلند روشاز تأمل در اندیشه
اند و را نپسندیده"یان عناصر اجتماعیناهماهنگی م"صورت فردي بیان نموده و اصطالح 

هاي سازرلند دسترسی به نظام.دهندرا ترجیح می"ساخت اجتماعی"به جاي آن 
ا را هفاوت، انتقال ارزشهاي ارزشی مترا مهم دانسته و معتقدند که نظاماجتماعی مختلف 

.)55: همان(شودتسهیل کرده و گاه مانع می
هاي هم سال و مرتبط و از مبانی و ساختار این نظریه در جهت سنجش تأثیر گروه

.  توان استفاده کردگري میي روسپیجمعی بر پدیدهنقش وسایل ارتباطهمچنین
انشمندانی را دعلت زیادي انحراف در بعضی از جوامع : "رلکس و راس"هاي نظریه-4
به نقل از ؛1381،ممتاز(دانند ، عدم قدرتمند بودن کنترل بیرونی می"رلکس"نظیر 

.)218: 1365،هوالگویی
ترین وسایل را از اساسی"دین و مذهب"، "کنترل اجتماعی"راس نیز در کتاب خود 

ه است نه انسان هنگامی که دور از چشم آشنا و بیگان« : به نظر او. دانندکنترل درونی می
کند، بلکه در گر اعمال وي را مهار و کنترل نمیقانون، نه افکار عمومی و نه هیچ چیز دی

ها شاهد ي مکانگیرد که در همهاین مورد کنترل در پرتو ایمان به قدرتی صورت می
نمایه (» کند کار را مجازات میاعمال آدمیان است و رفتار مطلوب را پاداش داده و بزه

).1380،پژوهش
ذهب و نظارت ثیر پایبندي به متوان جهت سنجش تأاز نظر رلکس و راس نیز می

.)ي عکس داشتنرابطه(گري استفاده کردي روسپیاجتماعی را بر پدیده
شناسان نتایج حاصل از اعتیاد پدر و مادر، آسیب: "شناسانآسیب"ي نظریه-5

ي و آلودگی پدر و مادر را، بدآموزي، سستی بنیاد خانواده، کمبود عواطف، عوارض تبهکار
.)91: 1375،شامبیانی(دانند تقلید ناروا و سپس ارتکاب بزه می

ي توان جهت سنجش متغیر مشکالت اخالقی والدین در پدیدهاز این نظریه می
. گري استفاده کردروسپی

فاده ي استي گستردهآسیب دیگري که به قول کارشناسان متوجه جوانان است، دامنه
افزارهاي رهزن عفت عمومی ها و نرم، اینترنت و فیلمايوسایل رایانه،از وسایل ارتباطی

هایی است که چون گرگ منتظر شکار کودکان و عنوان مثال، اینترنت پر از سایتب. است
.)1385،ي پژوهشنمایه(نوجوانان است 
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ي گی شهري در پدیدهتوان جهت سنجش عامل زندشناسانه نیز میاز این دید آسیب
. گري سود بردروسپی
بسیاري از افراد « : شناس سوئیسی معتقد است کهیونگ روان:"یونگ"ي نظریه- 6

که انحرافات اخالقی دارند از لحاظ روحی سالم و به علت ناهنجاري کمی و کیفی و یا تأثیر 
» شوند کشیده میبانی اعتقادي به انحراف عوامل اجتماعی و تعلیم و تربیت و سستی م

.)219: 1366،دانش(
توان به سنجش نقش عوامل مختلف و یا رسد که از این نظریه نیز میبه نظر می

. گري استفاده کردي روسپیمتغیرهاي گوناگون درونی و بیرونی در پدیده
پیوستن نوجوانان به گروه « بنا بر این نظریه :"ساترلند"ي همنشینی نظریه-7

.)1385،ي پژوهشنمایه(» برد هکار احتمال انحراف را باال میبزهمساالن 
نیست، بلکه فقرا وقتی بزهکار  کنندهفقر تنها متغیر تعیین« "مرتون"در دیدگاه 

هاي تأیید شده در جامعه باشند و بنابراین به رقابتی ي رسیدن به ارزششوند که شیفتهمی
شتري از آنان دارند، در چنین وضعیتی رفتار هاي بیشوند که رقباي آنان فرصتوارد می

.)54: 1365،سخاوت(» ضد اجتماعی آنان طبیعی است 
ي از این نظریه جهت سنجش تأثیر متغیر اقتصادي و گروه همساالن در پدیده

.     توان استفاده کردگري میروسپی
هر فرد از نظر : "اوهلین"و "کلووارد"ي هاي نابرابر اساس فرضیهي فرصتنظریه-8

ها براي و خالصه راههاي مجاز و غیر مجاز، جاي خاصی داشتهدسترسی داشتن فرصت
ها و این تفاوت موقعیت.هاي مساوي وجود نداردي افراد در استفاده از فرصتهمه

ها را براي براي مثال اگر به طور وسیع فرصت.یابی به بزهکاري نیز هستها در راهتفاوت
شود که چه بسا راه عادي براي ایی و اشتغال نیز محسوب کنیم، نتیجه آن میدرآمدز

. گرددرسیدن به مال و کسب درآمد وجود نداشته و از اینجاست که انحراف ایجاد می
فروشی بر ي تأثیر متغیر درآمد باالي ناشی از تناز این نظریه نیز در جهت مطالعه

.گري مدد گرفتجذب به روسپی
آلفرد ":بر بزهکاري"فقر"و "مسائل اقتصادي"هاي مبتنی بر ارتباط هنظری-9
گذارد مقدار تأثیري که درآمد فرد بر رفتارش می« : گویداقتصاددان معروف می"مارشال

هاي کسب درآمد دارند، در روابط خانوادگی و مذهبی و کمتر است از اثري که روش
ت مالی چندان مناسبی ندارند قادر هستند هاي اجتماعی چه بسا کسانی که بضاعدوستی

.)116: 1371،فرجاد(» هاي بزرگی ایجاد کند خوشیهاي دست زنند که دلبه فعالیت
.داندي انحرافات میفقر را علت اصلی همه« اقتصاددان هلندي برعکس "ویلیام باگز"

ات، خاص فقرا ي آن این است که انحرافخالصهبر این نظریه اعتراضات زیادي شده که
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علت بزهکاري آنان را باید در رفاه بیش از .شوندنیست و ثروتمندان و اغنیا نیز بزهکار می
.)181:همان(» حد اقتصادي و فقر فکري و معنوي جست و جو کرد

. کندنیاز دید طغیان میقرآن نیز مؤید است که انسان نیز وقتی خود را بی
قتصادي بر ي دقیق تأثیر وضع اکه ارائه« د است شناس بلژیکی معتقجرم"درگریف"

تصادي شاهد فزونی بزهکاري باشیم ي رونق اقبروز بزهکاري مشکل است؛ چه بسا در دوره
).288: 1366،دانش(» 

بین شرایط اقتصادي و « که ، اندیشمند هلندي معتقد است )1876- 1940("یونگر"
.)286: همان(» ي مستقیم هست جرم رابطه

روابط خانوادگی و ،رفاه،درآمد،توان به سنجش تأثیر فقرمجموع از این نظریه میدر 
و تأثیر ها با فقر فرهنگی و معنوي سخن گفتهي آنفعل و انفعاالت این امور بر هم و رابطه

. گري بررسی کردي روسپیاین مجموعه را بر پدیده
دکتر ": بزهکاران"یستیشرایط خاص ز"و "مکان سکونت"ي مبتنی بر نظریه-10

نشینان و به طور معمول حاشیه« و بعضی از اندیشمندان را این نظر هست که "مهاجر
هاي شوند و جاذبههاي بزرگ براي زندگی بهتر به شهر کشیده میکسانی که از خارج شهر

توانند در مرکز و جاهاي اصلی چون نمی(کند و در کنار شهرها را مجذوب میشهري آنان
یابی تا حدود زیادي هویت خود را سکونت کرده، با این موقعیت) هر اسکان پیدا کنندش

براي این گروه بسیاري از .شوندبازند و در نهایت به انحرافات زیادي کشیده میمی
ن آجدید، غریب و ناشناخته است و بنابراین از جذب و ادغام در يهاي جامعهویژگی

ر فرهنگ جدید و کسب وي دیگر به خاطر پذیرفته شدن دورزند ولی از ساحتیاط می
به اجبار به فرهنگی کشیده ) گزینی و تحصیل و درآمددوست،سکونت،شغل(امتیاز خاص 

این گروه گر چه خود داراي مشکالت هستند ولی براي .شوند که چه بسا باور ندارندمی
اي هست که نظریهرسیده که و حتی کار به جایی» شوند ساز میجامعه مشکل

.)مرداد،ي راه مردمنشریه(نشینان منبع فساد، انحراف و فحشا هستند حاشیه
. گري استفاده کردتوان در بحث عوامل فردي و نقش آن در روسپیاز این نظریه می

هاي این نظریه نه مبتنی بر دیدگاه: در بزهکاري"شکل ظاهري"نقش رویکرد -11
شناسی است بلکه حتی اگر تصور ادي و نه حتی به تعبیر خاص رواناجتماعی و نه اقتص

هاي ظاهري، شناسی مبتی بر جلوهشناسانه است، مقصود تیپشود که این رویکرد تیپ
تأثیر شکل ظاهري و به اصطالح ریخت بدنی را در پاسخ فرد نسبت "کراچمر"و "شلدون"

در "مرفیک و آکتومرفیک، فروفیکآندومر"سه تیپ شخصی . اندبه موقعیت طرح نموده
هاي شخصیتی، تأثیر بسیاري در رفتار بزهکارانه مطالعات شلدون، نشان داده شده که طیف

نفر غیر بزهکار از سه گروه باال، پانصدنفر بزهکار و پانصددر مورد "گالك"مطالعات . دارد
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چه در مطالعات او از گر.گروه میانی فرومرفیک را مساعدتر براي بزهکاري معرفی کرد
چهل و دو عامل فرهنگی و اجتماعی نیز یاد شده که آن عوامل نیز با بزهکاري همبستگی 

.)81: 1365،سخاوت(دارند
، شکل ظاهري(تواند در جهت سنجش تأثیر متغیر عوامل فردي این مطالعات نیز می

. اده قرار گیردگري مورد استفي روسپیبر پدیده) تیپ فردي،ي زیبایی صورتپدیده

پژوهشپیشینه 
تحقیقات داخلی )الف

عالوه بر مجموعه کارهایی که براي مقاطع مختلف تحصیالت دانشگاهی و دروس 
شناسی شناسی اجتماعی، بزهکاري، جامعهخاص با عناوین انحرافات رفتاري، آسیب

بحث بزهکاري انحرافات، انحرافات اجتماعی ارائه شده به طور مشخص و موردي در همین 
اي که در آن هیأتی از شود در مجموعهگري نامیده میفروشی زنان که روسپیاز نوع تن

اند و با عنوان مسائل اجتماعی ایران توسط دانشگاه پیام نور منتشر مؤلفان تحقیق نموده
. اندگونه سخن گفتهشده است به طور خالصه این

درصد این 2شده است، جالب آن که در این تحقیق با چهل و هفت روسپی مصاحبه
درصد این با 62.انددیدگان، این آسیب را قبل از سن دوازده سالگی تجربه کردهآسیب

. اندمشکل را بین دوازده تا بیست سالگی خود مواجه بوده
درصد این گروه، یعنی بیش از یک سوم آنان این دوران را بدون حضور پدر 45/7تنها 

درصد، خود را 2/44.  انداند؛ یعنی یتیم بوده و یا مربی نداشتهدهو مادر سپري کر
و احساس بینی در صورتی که این خود کم. دانستندارزش در خانواده میموجودات بی

. درصد است4/3، )زنان عادي(حقارت در غیر این گروه 
5/22بار قابل ذکر است که از نظر عوامل رسیدن به این مرحله و این حالت نکبت

11اند و و با نهایت تأسف، ي جنسی قرار گرفتهدرصد، آنان در کودکی مورد سوء استفاده
که این ... ترین افراد یعنی، پدر، برادر، دایی و ها توسط نزدیکدرصد، این سوء استفاده

ولی دائم در مشغمسئله نه تنها قبح این انحراف را در هم شکسته، بلکه عاملی براي دل
. زندگی فرد گردیده است

درصد، از کسانی که در کودکی مورد سوء 5/22ي دیگر این تحقیق آن که، یافته
. دانندي زندگی خود میترین نکتهاند این رویداد را تلخاستفاده قرار گرفته

نفر، یعنی بیش از یک چهارم در 147نفر از این 39یابیم که باز در این تحقیق می
. اندگري شدهسنین کودکی از خانه فرار کرده و وارد فضاي روسپی
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درصد 5/11درصد تحصیالت دانشگاهی و 7نفر تنها 147از نظر تحصیالت از 
درصد از این افراد، پدر و 5/7حدود . اندتر بودهدرصد، راهنمایی و پایین23/78متوسطه و 

اند ولی آنان سرپرستی صد پدر و مادر داشتهدر5/37اند، پس بقیه تا مادر سرپرست نداشته
. اندنمودهنمی

شوهران زنان روسپی، یا معتاد بوده و یا در قاچاق مواد مخدر نقش درصد1/54
. انددرصد از همسران این گروه مجرم نبوده5/19اند و تنها داشته

ري آشنا گاي هاي خود با روسپیمحلهي دوستان و همدرصد این گروه به وسیله68
. اندشده

. اندي خود گزارش کردهدرصد این گروه گسترش مواد مخدر در محله5/49
انداند یا چندین بار به تناوب مواد مخدر استعمال نمودهنتیجه، یا خود معتاد بوده

.)213-219: 1383،لفانؤمهیئت (
نبود خانواده و ،اي تهراناي از علیرضا اکبري علل مهاجرت به مناطق حاشیهدر رساله

).1384،اکبري(عدم نظارت والدین منشأ این معضل معرفی شده است 
ي دیگري، آقاي محسن ایمان، خود مهاجرت و مناطق فقیرنشین و اماکنی در رساله

).1384،ایمان(که منشأ این جرم هستند را عامل این بزهکاري دانسته است 

تحقیقات خارجی )ب
ي نیروهاي خارجی و قبل از آن همچنین افغانستان به وسیلهي اشغال عراق و پدیده

هاي فقیر آسیاي میانه و نیز بحران در شبه اتحاد جماهیر شوروي و ایجاد کشورفروپاشی 
ي ي بسیار گستردهها و بوسنی نیز منشأ پدیدههاي بین صربي بالکان و جنگجزیره

و حتی در کشور ؛ق دیگر گردیدگري در این مناطق شد و مهاجرت آنان به مناطروسپی
عراق پیمانکاران خارجی به شکل گسترده به قاچاق انسان براي این عمل زشت اقدام 

انحرافات HTM(در این رابطه مطالب مختلفی نوشته و منتشر شده است طبیعتاً.نمودند
قدمت،دنیاي منE) (HTM: گرياشغال عراق و گسترش روسپی،عملیات روانی،جنسی

.)E: گريسپیرو

فرضیات پژوهش 
وسایل ،شهرنشینی،تحصیالت پایین(رسد بین عوامل زندگی شهري به نظر می-1

.گري ارتباط معناداري هستروسپی) ، تحصیالت کم پدر و مادرارتباط جمعی
عدم نظارت سایر ،عدم نظارت خانواده(رسد بین عدم نظارت اجتماعی به نظر می-2

.ي معناداري هستگري رابطهروسپی) م پایبندي به مذهبعدونهادهاي جمعی
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و ) ازدواج اجباريوخشونت،طالق(رسد بین کارکرد منفی خانواده به نظر می-3
. ي منفی باشدگري رابطهروسپی
سرد ،مشکالت اخالقی زوجین(رسد بین عوامل ناهنجاري اخالقی به نظر می-4
. ي معناداري باشدري رابطهگو روسپی) هاي عاطفیشکستومزاجی
درآمد ،اعتیاد،نشینیحاشیه،فقر،زیبایی چهره(رسد بین عوامل فردي به نظر می-5

. داري باشدي معناگري رابطهبا روسپی) گري و نقش همساالنباالي ناشی از روسپی

پژوهش شناسیروش
ي آماري مورد جامعه. ي پیمایشی و از نوع توصیفی تحلیلی بودهاین تحقیق به شیوه

ي باشد؛ که به واسطهمی1389زنان روسپی و زنان عادي در شهر شیراز در سال ؛مطالعه
ي آماري گرفته شد که با توجه به اي از جامعهی امکانات و محدودیت زمانی نمونهکم
) t=96/1(و ضریب احتمال) d% =6(گیري قابل قبولداکثر اشتباه مجاز یا خطاي نمونهح

و با توجه به نامشخص بودن صفت مورد مطالعه، احتمال وجود صفت و احتمال عدم وجود 
.q% =50وp% =50صفت به ترتیب

:عبارت است از2d/pq2t=n:حجم نمونه بایستی از فرمول
266=2)06/0)/(50)(%50(%2)96/1=( n

نه و گردد و با توجه به کمبود هزیمی266ي باال گیري طبق رابطهحجم آمار
نفر زن 100نفر روسپی و 100واحد انتخاب شده و از 200محدودیت زمانی، حجم نمونه 

. ال شده استؤعادي س

گیري روش نمونه
ي خانه(هاي مخصوص فساد افراد آموزش دیده و موثق به خانهي مستقیم با مراجعه

فرضیات مورد پرسش قرار گونه افراد، اوصاف درهاي اینها و پاتوقها و پارك، خیابان)تیمی
. گرفت

بزار تحقیقا
این .طراحی شده بود"لیکرت"ي اسمی و طیف الی که به شیوهؤي سی سپرسشنامه

داد که به ترتیب، عوامل زندگی پنج شاخص را مورد سنجش قرار میپرسشنامه مجموعاً
. وامل فردي بودنجاري اخالقی و عد منفی خانواده، ناهرشهري، عدم نظارت اجتماعی، کارک
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روش آماري 
و SPSSافزار گذاري و با استفاده از نرمآوري شده از پرسشنامه، کداطالعات جمع

در جدول توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار "رگرسیون"انجام آزمون آماري 
. گرفت

ها و ارائه جداول استخراج داده
ها، اطالعات به دست آمده به فرضیهبه منظور دستیابی به اهداف پژوهش و آزمون 

. صورت جداول آماري ارائه گردید

ها چگونگی ارتباط بین متغیر
توزیع فراوانی ( هاي آمار توصیفی و آمار تحلیلی جدول آماري پیش گفته شامل داده

، 2R( ،T(مطبق و نسبی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین
Fآزاديي و درجه)df (باشدمی .

یل آماريتحل
"پیرسون"براي تعیین اختالف آماري بین متغیرها از آزمون آماري ضریب همبستگی 

. ها استفاده شده استخطی متناسب با متغیر"رگرسیون"و 

ها تجزیه و تحلیل داده

راز در خصوص ي شهر شیتوزیع فراوانی مطلق و نسبی زنان روسپی و عادي مورد مطالعه:1جدول 
تحصیالت پایین، (گري بر حسب عوامل زندگی شهري ثر بر روسپیؤعوامل اجتماعی و اقتصادي م

)1389ن در سال یدجمعی و تحصیالت پایین والوسایل ارتباطشهرنشینی،
جمععاديروسپی زنان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادشهريزندگی
19194040595/29کم

323240407236متوسط
49492020695/34زیاد
100100100100200100جمع

05/0<P639/6=df=wald068/0 =S.e174/0 =B
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72هاي مورد مطالعه بیشترین فراوانی را هاي این جدول در بین نمونهبر اساس یافته
درصد، در سطح کم 5/29نمونه، 59درصد در سطح متوسط و کمترین فروانی، 36نمونه، 

).P>05/0(اندثر دانستهگري مؤي روسپیعوامل زندگی شهري را در پدیده

شهر شیراز در خصوص يتوزیع فراوانی مطلق و نسبی زنان روسپی و عادي مورد مطالعه:2جدول 
عدم نظارت (گري بر حسب عدم نظارت اجتماعی ثر بر روسپیؤعوامل اجتماعی و اقتصادي م

)1389ها، عدم پایبندي به مذهب در سال ، عدم نظارت اجتماعی سایر نهاددهخانوا
جمععاديروسپی زنان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادعدم نظارت اجتماعی
111122136,5کم

424254549648متوسط
474744449145,5زیاد
100100100100200100جمع

05/0<P1=df165/4=wald119/0 =S.e274/0 =B

96اي مورد مطالعه بیشترین فراوانی،ههاي این جدول در بین نمونهبر اساس یافته
درصد، در سطح کم، 5/6نمونه، 13درصد در سطح متوسط و کمترین فراوانی 48نمونه، 

).P>05/0(اندثر دانستهؤگري مي روسپیعوامل عدم نظارت اجتماعی را در پدیده

توزیع فروانی مطلق و نسبی زنان مورد مطالعه در شهر شیراز در خصوص عوامل : 3جدول 
وطالق، خشونت(مل کارکرد منفی خانواده گري بر حسب عواثر بر روسپیؤاقتصادي و اجتماعی م

1389در سال ) ازدواج اجباري
جمععاديروسپی زنان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادخانوادهکارکرد منفی
115563کم

20203737575/28متوسط
797958581375/68زیاد
100100100100200100جمع

05/0<P1=df304/10=wald125/0 =S.e401/0 =B

137هاي مورد مطالعه بیشترین فراوانی در بین نمونه3جدول هاي بر اساس یافته
در سطح کم، ) سه درصد(زیاد و کمترین فراوانی، شش نمونه در سطح) درصد68(نمونه 

.)P>05/0(اندثر دانستهؤگري مي روسپیعوامل کارکرد منفی خانواده در پدیده
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ي شهر شیراز در خصوص توزیع فروانی مطلق و نسبی زنان روسپی و عادي مورد مطالعه:4جدول 
مشکالت (حسب عوامل ناهنجاري اخالقی بر گريثر بر روسپیؤعوامل اقتصادي و اجتماعی م

)هاي عاطفیاخالقی والدین، سرد مزاجی زوجین، شکست
جمععاديروسپی زنان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادناهنجاري اخالقی
221313155/7کم

47475252995/49متوسط
515135358643زیاد
100100100100200100جمع

05/0<P1=df153/5=wald107/0 =S.e242/0 =B

99مطالعه بیشترین فراوانی هاي موردهاي این جدول در بین نمونهبر اساس یافته
در سطح ) درصد5/7(نمونه 15کمترین فراوانی در سطح متوسط و) صددر5/49(نمونه 

).P>05/0(اندتهثر دانسؤگري مي روسپیهنجاري اخالقی را در پدیدهکم، عوامل نا

عه در شهر شیراز در لتوزیع فراوانی مطلق و نسبی زنان روسپی و عادي زنان مورد مطا:5جدول 
زیبایی چهره، فقر، (گري بر حسب عوامل فردي ثر بر روسپیؤخصوص عوامل اجتماعی و اقتصادي م

1389در سال ) اعتیاد، درآمد باالي روسپی و همساالننشینی، حاشیه
جمععاديروسپی زنان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادفردياملعو
551163کم

363646468241متوسط
5959535311256زیاد
100100100100200100جمع

05/0<P1=df366/6=wald083/0 =S.e211/0 =B

112عه بیشترین فراوانی هاي مورد مطالهاي این جدول در بین نمونهبر اساس یافته
در سطح کم، عوامل ) درصد3(نمونه 6در سطح زیاد و کمترین نمونه ) درصد56(نمونه 

).P>05/0(اندثر دانستهؤگري مي روسپیفردي را در پدیده

گیري بر اساس جداول توصیفی و تحلیلی نتیجه
، شهرنشینی، تحصیالت پایین(ي بین عوامل زندگی شهري ي اول رابطهدر فرضیه

.گريي روسپیو پدیده) لدیناجمعی و تحصیالت پایین ووسایل ارتباط
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20هاي عادي و روسپی به ترتیب بیانگر آن است که در بین نمونه1هاي جدول یافته
ي در سطح زیاد، عوامل زندگی شهري در پدیده) درصد49(نمونه 49و ) درصد20(نمونه 

ي غیر متعارف از وسایل استنباط این است که استفاده.اندثر دانستهؤگري مروسپی
از ... اینترنت و ي ناصحیح از ماهواره،هاي مبتذل و استفادهجمعی از جمله فیلمارتباط

-میگري ي روسپیساز انحرافات اخالقی از جمله پدیدهترین عواملی است که زمینهمهم
د و معلومات باالیی برخوردار باشند با شود اگر والدین از سطح سوااستنباط می. باشد

هاي مربوطه بیشتر در جریان اتفاقات محیط و اطراف خود قرار ي نشریات و کتابمطالعه
ها را از نتایج و مشکالت گرفته و با برقرار کردن ارتباط منطقی و علمی با فرزندان خود آن

توان استنباط می. نمایندثري ایفا میؤاخالقی آگاه ساخته و در کاهش این پدیده نقش م
هاي زیبا و دلفریب براي جوانان نشینی با به همراه داشتن جاذبهنمود که زندگی شهر

ي بنابر این بین عوامل زندگی شهري و پدیده؛ثري داشته باشدتواند نقش مؤمی
. ي معنادار وجود داردگري رابطهروسپی

رت خانواده، عدم نظارت عدم نظا(اجتماعی ي بین عدم نظارت ي دوم رابطهدر فرضیه
هاي جدول دو گري بر طبق یافتهي روسپیو پدیده) ها، عدم پایبندي به مذهبسایر نهاد

نمونه یعنی به ترتیب 44نمونه و 47هاي داراي انحرافات اخالقی و عادي، در بین نمونه
گري ي روسپیده، عدم نظارت اجتماعی را در پدیدرصد در سطح زیاد44درصد و 47

.اندثر دانستهؤم
هاي مورد مطالعه در سنی که احتمال استنباط آن است که به دلیل قرار گرفتن نمونه

اگر والدین فرد را .لغزش با توجه به روحیات اخالقی و بسیار حساس دختران وجود دارد
مادران به . ندابه حال خود گذاشته و بیش از حد آزاد گذارند او را در معرض خطر گذارده

توانند در زندگی از دلیل تماس بیشتر با فرزندان دختر خود و کنترل ارتباط آنان می
. ثر باشندؤانحراف م

تواند بعنوانی پلیسی غایب اما هاي دینی و اصول اخالقی میایمان داشتن به ارزش
نواده شروع شده شود معتقد بود که نظارت از خامی.  ضر فرد را از لغزش باز داردهمیشه حا

توان نظارتی جامعه نیز پس از مدرسه مین انجامیده و همچنین برايآو به مدرسه و اولیاء 
ي معنادار گري رابطهي روسپین بین عدم نظارت اجتماعی و پدیدهبنابرایظر گرفت؛در ن

).P>05/0(معکوس وجود دارد
، ازدواج اجباري و خشونت طالق(ي بین کارکرد منفی خانواده ي سوم رابطهدر فرضیه

هاي داراي انحرافات دهد که در بین نمونهنشان می3گري، جدول و روسپی) در خانواده
درصد در سطح زیاد 58درصد و 79نمونه یعنی 58نمونه و 79اخالقی و عادي به ترتیب 

. اندثر در این پدیده دانستهؤي کارکرد منفی خانواده را مپدیده
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ترین هاي مورد مطالعه در شرایط خاصی که یکی از حساسگرفتن نمونهبه دلیل قرار 
باشد با یکی از والدین در خانه احساس کمبود محبت شده و دوران زندگی هر شخصی می

و با توجه به نظارت بسیار محدودي که بر این ؛گرددبراي رفع این خالء دنبال راهی می
. ي مورد نظر بسیار فراوان استپدیدههاي اجتماعی از خانواده هست امکان آسیب

ي موجود در شهر شیراز اي و قبیلهاستنباط آن است با توجه به نوع بافت عشیره
اي انجام شده در بروز این پدیده هاي اجباري که به دلیل مالحظات طایفهبعضی از ازدواج

و شخص به دنبال ازدواج اجباري، ارضاي عاطفی و روحی به طرفین نداده .ثر بوده استؤم
گري بنابراین کارکرد منفی خانواده و روسپی؛استءجایگزینی براي پر کردن این خال

).P>05/0(ي معناداري داردرابطه
مشکالت اخالقی والدین، (ي بین ناهنجاري اخالقی ي چهارم، رابطهدر رابطه با فرضیه

دهد نشان می4دول گري جي روسپیو پدیده) هاي عاطفیسرد مزاجی زوجین، شکست
51نمونه، یعنی 35نمونه و 51هاي داراي انحرافات اخالقی و عادي به ترتیب در بین نمونه

ثر ؤگري مي روسپیدرصد در سطح زیاد، عوامل ناهنجاري اخالقی را در پدیده35درصد و 
چه شخص دچار مشکالتی نظیر شکست در درس و یا استنباط این است چنان. انددانسته

هاي بیهوده از طرف مربیان و یا والدین شود و اگر زوجین داراي روابط عاطفی عمیق هینبت
نماید که بر دختران این انحراف نباشند، هر کدام از این عوامل در فرزندان ایجاد انحراف می

این بین عوامل ناهنجاري اخالقی و است که رویایی با این پدیده باشد؛ بنابرمحتمل 
).P>05/0(ي معناداري وجود داردگري رابطهیي روسپپدیده

زیبایی چهره، فقر، (گريي بین عوامل فردي روسپیي پنجم رابطهفرضیه
دهد نشان می5هاي جدول یافته)اد، درآمد باالي روسپی و همساالننشینی، اعتیحاشیه

53درصد و 59نمونه یعنی به ترتیب 53نمونه و 59هاي روسپی و عادي در بین نمونه
استنباط آن است که از عوامل چه .اندثر دانستهؤگري مدرصد، عوامل فردي را در روسپی

نشینی یا زیبایی چهره، تنها عامل دانست و چه بسا الزاماًحاشیهبسا نتوان یک عامل مثالً
ده ي متغیرها در روي آوري به این پدینیز فقر عامل این مسائل نیست ولی در مجموع همه

ي گري رابطهکند بین عوامل فردي و روسپیپس این فرضیه نیز ثابت می. نقش دارند
).P>05/0(معناداري موجود است
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