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  )21/5/1388: تاريخ تصويب  -  22/2/1388: تاريخ دريافت(

  

  :    چكيده

 قلمـرو . ه اسـت  شـد  انجـام    1385  تـا  1383هاي   مقاله بخشي از تحقيقي است كه بين سال        اين     

افـراد جامعـه    . گيرددر بر مي  را  هاي شميرانات و شهرري      تحقيق شهر تهران و شهرستان     مكاني
 1383هاي  تحقيق روسپيان خياباني هستند كه در يك دوره زماني يك ساله بين سال            اين  آماري  

بازداشـتگاه  ) 2مراكز مداخله در بحران بهزيـستي       ) 1هاي چهارگانة     از محيط  در يكي    1384تا  
هـاي سـطح شـهر    خيابـان ) 4زندان اوين و كانون اصالح و تربيـت و         ) 3پليس امنيت اخالقي    

 نفر روسپي خياباني به عنوان افراد جامعـه نمونـه مـورد             512 از اين ميان تعداد      .حضور داشتند 
دهد كه بين سن شروع روسپيگري خياباني         حاصل از تحقيق نشان مي    نتايج  . تحقيق قرار گرفتند  

نظام ) 3ساخت خانواده   ) 2بعد خانوار   ) 1يك از متغيرهاي مستقل هشتگانه تحقيق شامل         و هر 
نظـارت  ) 6ارضاي نيازها در خانواده ) 5وجود تعارض و تشنج در خانواده    ) 4اخالقي خانواده   
ميزان پايبنـدي مـذهبي در خـانواده        ) 8ر خانواده و باألخره     وجود اعتياد د  ) 7و كنترل خانواده    

  . رابطه معناداري وجود دارد
  

  :    واژگان كليدي

  .  روسپيگري، روسپي، روسپي خياباني، سن شروع روسپيگري خياباني، خانواده      

                                                           
     Email: ashouri-mohammad@yahoo.com             66409595: مسئول مقاله                                 فاكس ∗

  .اين مقاله نگاه كنيد فحه پاياني از اين نويسنده در همين مجله، به ص شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر  
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   مقدمه 

مدهاي روسپيگري و روسپيگري خياباني به عنوان يك آسيب اجتماعي عالوه بر آثار و پيا
مشكالت  ح فردي و خانوادگي، از ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيومنفي در سط

ها و فرآيندهايي اطالق  آسيب اجتماعي به وقايع، پديده«.  براي جامعه در برداردفراوان را
 خود يهاي باورشود كه هر جامعه مفروض در زمان معين با رجوع به مجموعه ارزش مي

              مدني، (» داند، با بار منفي همراه است كند و آنها را مخل نظم جامعه مي  ميغيرمنطقي تلقي

 خاص كه فحشاي مذهبي در ميان ي تقريباً در تمام جوامع بشري به استثناي موارد)2، 1379
 نامطلوب بوده و سعي در مقابله با اين ايهبرخي ملل قديم وجود داشته، روسپيگري پديد

- در كشور ما نيز هرچند پديده روسپيگري و روسپيگري خياباني.  است داشتهوجودپديده 
، است داراي سابقه -يكي از اشكال پديده روسپييگري در تهران و برخي شهرهاي بزرگ كشور

اما بعد از پيروزي انقالب اسالمي و تعلق اراده حاكميت بر تعطيلي مراكز علني فساد از يك 
ذ راهكارهاي اساسي براي حل اين معضل اجتماعي، باعث شد تا بيني و اتخا سو و عدم پيش

ويژه پس از پايان يافتن دوران دفاع مقدس، پديده روسپيگري خياباني در  هاي بعد به در سال
ها مشاهدات در همين سال. ترين اشكال پديده روسپيگري تبديل شودكشور به يكي از مهم

هاي مسئول و كثرت  ها و دستگاه برخي سازمانعمومي و اخبار و اطالعات منتشره از سوي 
ها و جرايد كشور همگي داللت بر افزايش حضور علني زناني تحت  مطالب مندرج در روزنامه

  .دارددر سطح جامعه » زنان خياباني«عنوان 
 توجه 1380اي مطرح شد كه در سال  گونه موضوع روسپيان خياباني در سطح جامعه به

 و در جهت مهار و كنترل به خود جلب كردختلف فرهنگي و اجتماعي ها و نهادهاي م سازمان
طرح سامان دهي «، »طرح ساماندهي زنان ويژه«هاي مختلف همچون  اجتماعي طرح اين آسيب

 طرح سالمت جنسي جوانان و پيشگيري از وقوع جرايم جنسي و«، »اي زنان ويژه و صيغه
در ) پديده روسپيگري( در معرض آسيب ديده و طرح ساماندهي زنان آسيب«، »اشاعه فحشا

طرح تقويت و گسترش سالمت رواني، «، »هاي امن يا عفاف طرح تأسيس خانه«، »تهران
هاي جمهوري اسالمي ايران در مورد  سياست«، »جسمي و اجتماعي زنان و دختران جامعه

ده در اين خصوص بايد توجه داشت كه هر چند پدي. مطرح شد» هاي اجتماعي زنان آسيب
روسپيگري خياباني محدود به شهر تهران نبوده و ديگر شهرهاي كشور خصوصاً شهرهاي 

هاي خاص حاكم بر شهر   مجموع شرايط و ويژگي اين، اما با وجود.شود بزرگ را نيز شامل مي
ور نسبت به ساير نقاط كشور ابعاد خاص و زبتهران، باعث شده تا در اين شهر پديده م

  .دتر داشته باش گسترده
  



  

 3                                  خانواده و روسپيان خياباني                                                         

  روش تحقيق. گفتاراول

  ضرورت و اهداف پژوهش . 1

 يك معضل اجتماعي آثار نامطلوب و مثابهي روسپيگري و روسپيگري خياباني به    پديده
هاي مختلف اجتماعي، اخالقي، فرهنگي و حتي اقتصادي و  پيامدهاي سوء فراوان در زمينه

ر قالب يك معيار سياست كنترل  ضروري است تا د،بر اين اساس. سياسي جامعه در بر دارد
  . جرم عقاليي و منسجم، در صدد مهار و كنترل اين معضل اجتماعي برآمد

مهار و كنترل روسپيگري و روسپيگري خياباني مانند هر معضل اجتماعي ديگر مستلزم 
هاي كمي و كيفي و همچنين شناخت عوامل مؤثر بر وقوع آن  داشتن اطالعات صحيح از جنبه

در همين . است راهكارهاي پيشگيرانه و اتخاذ تدابير مناسب در پرتو اين شناخت ي و ارائه
راستا تحقيق حاضر با هدف شناخت ابعاد كمي و كيفي و تبيين عوامل مؤثر بر پديده 

  . روسپيگري خياباني انجام گرفته است
  

  روش و ابزار پژوهش . 2

هاي پهنانگر در ي از روشكه يك survey)(تحقيق حاضر با استفاده از روش پيمايشي
پژوهش پيمايشي اساساً مبتني بر . هاي اجتماعي است، انجام گرفته است بررسي مسائل و پديده

گيري خاص نظير پرسشنامه، مصاحبه و در برخي از موارد  آوري و اندازه هاي جمع شيوه
استوار آوري اطالعات بر فن پرسشنامه  در پژوهش حاضر، اساس عمليات جمع. مشاهده است

البته از ابزار مصاحبه در مرحلة مطالعة مقدماتي و از روش اسنادي جهت بررسي ابعاد . است
  .نظري و تجربي پژوهش نيز سود برده شده است

 اين تحقيق با در نظر گرفتن معيار زمان جزء تحقيقات مقطعي محسوب ،از سوي ديگر
 صورت )T(اً در يك زمان هاي كلي است كه صرف تحقيقات مقطعي شامل پژوهش. شود مي
 بر اين .)64، 1381ساروخاني، (نهند  گيرند و واقعيت را در يك برهه از زمان به كنكاش مي مي

اساس در اين تحقيق وضعيت روسپيان خياباني به عنوان افراد جامعه مورد تحقيق، در يك 
  .تاس   مورد بررسي قرار گرفته1384 تا 1383هاي برهه زماني مشخص در طي سال

  

  جامعه آماري و جامعه نمونه . 3

   جامعه آماري -الف

جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش روسپيان خياباني در سطح شهر تهران بزرگ در 
باشند؛ از اين رو هر فرد از جامعه آماري به منزلة واحد آماري يا واحد   مي1383طي سال 

  .گردد تحليل محسوب مي
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  ه نمونه گيري و جامع روش نمونه -ب

  : حجم نمونه با ضوابط زير در جامعه مورد مطالعه بهينه شده است
  .  درصد5 درصد و ضريب اشتباه 95ضريب اعتماد . 1
روسپيگري خياباني متغيري كه با هدف [مقدار پراكندگي بر اساس متغير محوري تحقيق . 2

  ]. تحقيق همبستگي ماكزيمم دارد
25/0 = S2   
43 = %E 

  اه در برآورد؛مقدار اشتب. 3
 در اين بررسي مجهول است زيرا تعداد افراد جامعه مورد )N(حجم جامعه مورد مطالعه . 4

  .مطالعه از يك طرف هماهنگ با زمان در حال تغيير بوده و از طرف ديگر ناشناخته است
  . شود با توجه به ضوابط باال، حجم نمونه از فرمول زير آورد يا بهينه مي
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بنابراين، . باشد  نفر مي512نجايي كه در عمل تعداد پرسشنامه تكميل شده برابر با از آ
  .توان انتظار داشت كه صحت و دقت گفتارها براساس ضوابط در نظر گرفته شده ارتقا يابد مي

مراكز ) 1:    در پژوهش حاضر افراد جامعه نمونه از چهار محيط تحقيق مختلف شامل
اداره مبارزه با مفاسد ) 3كانون اصالح و تربيت و زندان اوين، ) 2تي، مداخله در بحران بهزيس

جدول ذيل بر اساس تعداد افراد . هاي سطح شهر تهران، انتخاب گرديدند خيابان) 4اجتماعي، 
  . هاي چهارگانه تهيه شده است جامعه نمونه در كل جامعه به تفكيك مكان
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  ب محل مصاحبهجدول توزيع فراوني نسبي پاسخگويان بر حس
  فراواني  تعداد  مكان مصاحبه

  خيابان

  مراكز بهزيستي

كانون اصالح و تربيت و زندان 

  اوين

  اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي

102  

237  

75  

98  

9/19  

3/46  

6/14  

1/19  

  100  512  جمع

   
گيري تصادفي ساده بدون   نفر به صورت نمونه512روش انتخاب واحدهاي نمونه به تعداد 

  .گرداندن، توسط جدول اعداد تصادفي بوده استباز 
   

  روش تجزيه و تحليل اطالعات. 4

هاي تحقيق، در تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده از  پس از استخراج و كدگذاري داده
 ,k2, x2هاي آماري  جداول توزيع فراواني ساده، جداول دو بعدي و چند بعدي، همچنين آزمون

Tافزار  رم، تحليل واريانس و نSPSSدر جهت تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شده است .  
  

  متغيرهاي تحقيق و مفاهيم عملياتي آنها  .5

در اين تحقيق سن آغاز روسپيگري خياباني به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده 
القي نظام اخ) 3ساخت خانواده،  )2بعد خانوار، ) 1متغيرهاي مستقل تحقيق نيز شامل . است

نظارت و كنترل در خانواده، ) 6ارضاي نيازها در خانواده، ) 5تعارض در خانواده، ) 4خانواده، 
  . باشند پايبندي به مسائل مذهبي در خانواده، مي) 8اعتياد در خانواده و ) 7

  

  اعتبار و روايي تحقيق. 6

داخلي استفاده ها از روش توافق   در اين پژوهش براي سنجش اعتبار داده: اعتبار تحقيق-
اين آزمون همساني . باشد ترين شاخص توافق داخلي آزمون آلفاي كرونباخ ميمهم. شده است

دهد كه سئواالت آزمون تا چه اندازه  كند و نشان مي گيري مي دروني يا ثبات دروني را اندازه
قدار ضريب ر مزبوكند نتايج حاصل از آزمون م گيري مي ي واحد را اندازه اتوانايي يا خصيصه

 درصد برحسب متغيرهاي مختلف نشان داده كه داللت بر اعتبار 94درصد تا  58اعتبار باالتر از 
توان گفت كه پرسشنامه از ضريب اعتبار بااليي   مي،بنابراين. گيري است ي اندازه مناسب وسيله

  . برخوردار است
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هاي شناخته  ي شاخص از آنجايي كه براي ارزيابي تجربي و منظم رواي: روايي تحقيق-
شده، امكانات تجربي الزم فراهم نبود، لذا سعي شد در حد امكان ميزان روايي را حداقل در 

ي اهل فن استفاده شد  به همين منظور از نظرات كارشناسانه. دكرسطح روايي ظاهري تقويت 
  . ها با تعاريف مفهومي اطمينان حاصل شود تا از تطابق شاخص

  

  شهاي پژوه فرضيه. 7

ي بين عوامل مختلف مرتبط با خانواده به عنوان متغيرهاي مستقل تحقيق  در بررسي رابطه
 8هاي مورد بررسي پژوهش شامل  و سن آغاز روسپيگري به عنوان متغير وابسته تحقيق، فرضيه

  : باشند فرضيه بدين شرح مي
هاي  ن ساختبي )2.بين بعد خانوار و سن شروع روسپيگري خياباني رابطه وجود دارد )1

سن  بين نظام اخالقي خانواده و )3. خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني رابطه وجود دارد
بين وجود تعارض بين خانواده و سن شروع  )4. شروع روسپيگري خياباني رابطه وجود دارد

بين ميزان ارضاي نيازها در خانواده و سن شروع  )5. روسپيگري خياباني رابطه وجود دارد
بين نظارت و كنترل خانواده و سن شروع روسپيگري  )6. وسپيگري خياباني رابطه وجود داردر

بين وجود اعتياد در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني  )7. خياباني رابطه وجود دارد
بين ميزان پايبندي مذهبي در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني  )8. رابطه وجود دارد

 .  داردرابطه وجود 

  

 هاي تحقيق  بررسي يافته: گفتار دوم

هاي آنها بر حسب متغيرهاي  توصيف خصوصيات پاسخگويان و خانواده) الف

  اي پژوهش  زمينه

 تحصيالت پاسخگويان   )1

 درصد 5/26، »متوسطه« درصد پاسخگويان در حد 4/24دهد كه  هاي تحقيق نشان مي  يافته
. اند تحصيل كرده» ديپلم« درصد در حد 3/11و » تدايياب« درصد در حد 15، »راهنمايي«در حد 

 درصد آنها 3اند و  هكردتحصيل » ليسانس«و » ديپلم فوق« درصد پاسخگويان در حد 8/1تنها 
و ميانه و نما ) دوم راهنمايي( كالس 8ميانگين سطح تحصيالت پاسخگويان . اند بوده» سواد بي«
  . است) سوم راهنمايي( كالس 9
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 شتغال پاسخگويان وضعيت ا  )2

 درصد پاسخگويان درگذشته خود سابقه اشتغال به كار داشته 7/26هاي تحقيق،  مطابق داده
از كل پاسخگوياني كه در گذشته خود . اند گونه اشتغالي نداشتهدرصد آنها سابقه هيچ 3/73و 

 5/29 تنها  درصد در هنگام مصاحبه شغل خود را از دست داده و5/70اند،  سابقه اشتغال داشته
  . درصد آنها شاغل بودند

  
  وضعيت ازدواج پاسخگويان) 3

 درصد پاسخگويان سابقه 1/37 درصد پاسخگويان سابقه ازدواج نداشته و صرفاً 8/62
 درصد نداشتن خواستگار 6/17از ميان پاسخگويان فاقد سابقه ازدواج،  .اند ازدواج داشته

 درصد 2/8 درصد سن پايين و محصل بودن، 2/10 درصد عدم تمايل به ازدواج، 4/14مناسب، 
 درصد بدسرپرستي يا خانواده 6 درصد وجود خواهر بزرگتر مجرد، 4/7فقر اقتصادي خانواده، 

 4/3 درصد روسپي بودن، 7/3،   درصد مخالفت خانواده1/5 درصد اعتياد والدين، 4/5نامناسب، 
  .ندا دهكردرصد نيز فرار از خانه را دليل عدم ازدواج ذكر 

  
 تحصيالت والدين  )4

 40دهد كه  هاي تحقيق در خصوص ميزان تحصيالت والدين پاسخگويان نشان مي يافته
 درصد مادران 8/25. اند سواد بوده  درصد پدران پاسخگويان بي30درصد مادران پاسخگويان و 

ان و  درصد مادر4/12. اند  درصد پدران پاسخگويان تحصيالتي در حد ابتدايي داشته3/22و 
 درصد پدران در حد 9/11 درصد مادران و 4/10 درصد پدران در حد راهنمايي، 8/19

 درصد 1/3 درصد مادران و 2/1 درصد پدران در حد ديپلم، 3/11 درصد مادران و 9متوسطه، 
  . پدران پاسخگويان تحصيالتي معادل ليسانس و باالتر از آن را داشتند

ميانه سطح سواد تحصيالت .  كالس است4مادر  كالس و 5ميانگين سطح تحصيالت پدر 
سواد در بين دو  مربوط به گروه بي) بيشترين فراواني( كالس و نما 5در بين مادران و پدران 

تر از تحصيالت پدران  در مجموع سطح تحصيالت مادران پايين. باشد گروه پدر و مادر مي
  .باشد مي

  
 وضعيت اقتصادي خانواده پاسخگويان  )5

 درصد 2/47دهد كه خانواده  وضعيت اقتصادي خانواده پاسخگويان نشان ميبررسي 
 4/13و » متوسط« درصد در حد 8/38، »خيلي بد و بد«پاسخگويان از نظر اقتصادي در حد 
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حداكثر پاسخگويان متعلق به ، بنابراين. باشد مي» خوب و خيلي خوب«درصد در حد 
  .دباشن هايي در حد پايين اقتصادي مي خانواده

  
 شغل والدين پاسخگويان )6

          نفر پدران پاسخگويان كه شغل آنها در 395بر اساس نتايج حاصل از تحقيق، از كل 
 درصد در منزلت 8/26 درصد در منزلت شغلي پايين، 5/67گيرد،  هاي شغلي جاي ميگروه

دي وضع فعاليت بن بر اساس گروه.  درصد در منزلت شغلي باال قرار دارند5/5شغلي متوسط و 
 درصد فروشنده و قاچاقچي 5/5 نفر پدران پاسخگويان، 512پدران پاسخگويان، از كل 

 3/2 درصد بيكار و 3/3 درصد بازنشسته، 5/5. اند موادمخدر و يا واسطه كار روسپييگري بوده
همچنين از . اند  درصد پاسخگويان به شغل پدر خود اشاره نكرده3/6. درصد فوت شده بودند

 درصد در گروه منزلت 1/29 درصد در گروه منزلت شغلي باال، 3/6 نفر مادران شاغل، 79 كل
بر اساس .  درصد در گروه منزلت شغلي پايين مشغول به كار بودند5/64شغلي متوسط و 

 2/76 نفر، درصد قابل توجهي يعني 512بندي وضع فعاليت مادران پاسخگويان از كل  گروه
  .  درصد مادر پاسخگويان يا روسپي يا واسطه امر روسپيگري بودند1/2. دار بودند درصد خانه

  

بررسي رابطه بين عوامل موجود در خانواده پاسخگويان و سن شروع ) ب

  روسپيگري خياباني 

  رابطه بين بعد خانوار و سن شروع روسپيگري خياباني) 1

هايي با  انواده درصد پاسخگويان در خ1/46دهد كه     نتايج حاصل از تحقيق نشان مي
 درصد در 7/10 نفر و 9 تا 7هايي با تعداد   درصد در خانواده2/36 نفر، 6 تا 4تعداد 
 نفر زندگي 3 تا 1هايي با تعداد   درصد در خانواده7 نفر و 14 تا 10هايي با تعداد  خانواده

  .است نفر 5/6ميانگين بعد خانوار . كنند مي

  پاسخگويانجدول توزيع فراواني نسبي بعد خانوار 
  درصد معتبر  درصد  فراواني  بعد خانوار

  7  8/6  35   نفر3 تا 1

  1/46  7/44  229   نفر6تا 4

  2/36  5/32  180   نفر9 تا 7

 14 تا 10

  نفر

53  4/10  7/10  

  100  9/2  15  بدون پاسخ

  -  100  512  جمع
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براساس ضريب همبستگي محاسبه شده بين بعد خانوار و پاسخگويان و سن شروع 
شود، به طوري كه با  ري خياباني، روابط آماري معناداري بين دو متغير مشاهده ميروسپيگ

  . تر رفته است افزايش بعد خانوار پاسخگويان، سن شروع روسپيگري خياباني نيز پايين
  

  جدول رابطه بعد خانوار پاسخگويان و سن شروع روسپيگري خياباني

  تعداد  سطح معناداري  ضريب همبستگي

31/0  003/0  493  

     
رابطه معنادار بين افزايش بعد خانوار و كاهش سن شروع روسپيگري خياباني اينگونه 

شود كه با افزايش بعد خانوار شاهد تنزل ميزان مراقبت و سطح تربيت فرزندان  توجيه مي
ها را از نظر اقتصادي، ارضاي نيازهاي زيستي  همچنين كثرت بعد خانوار، خانواده. خواهيم بود

  .سازد طفي دچار مشكل ميو عا
  
  رابطه بين ساخت خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني) 2

  نتايج حاصل از تحقيق در خصوص بررسي ساخت خانواده پاسخگويان يعني اينكه افراد 
 1/55دهد كه  كردند، نشان مي مورد تحقيق در زمان كودكي و نوجواني با چه كساني زندگي مي

 درصد پاسخگويان با پدر و 17اند، اما  ر و مادر خود زندگي كردهدرصد پاسخگويان با پد
 درصد در 8/3 درصد با پدر، 3/4 درصد با مادر و ناپدري، 3/5 درصد با مادر، 3/7نامادري، 

  . اند كرده  درصد نيز در پرورشگاه زندگي مي6/1نزد اقوام و بستگان و 
ي برحسب ساختار خانواده نشان هاي سن شروع روسپيگري خيابان جدول مقايسه ميانگين

ها  هاي سن شروع روسپيگري خياباني در بين نوع خانواده كه توزيع ميانگين دهد مي
 پاسخگوياني كه به تنهايي با پدر خود زندگي ،بر اين اساس. باشد متفاوت مي) ها ساخت(

يانگين شروع م. اند اند، زودتر از ساير پاسخگويان شروع به روسپيگري خياباني كرده كرده مي
خود زندگي ) مثل پدربزرگ و مادربزرگ(روسپيگري خياباني با پاسخگوياني كه با افراد ديگر 

 سالگي، مادر و ناپدري و اقوام و بستگان هر كدام 1/18 سالگي، پدر و نامادري 3/17اند،  كرده
 6/22 سالگي و پرورشگاه 5/21 سالگي و مادر به تنهايي 8/19 سالگي، پدر و مادر 2/19

  .استسالگي 
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  جدول تحليل واريانس ساخت خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني
منبع 

  متغير

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات

نسبت 
F 

احتمال 

  معناداري

بين 

  گروهي

882/697  7  697/99  

درون 

  گزوهي

825/16473  494  348/33  

    500  707/17171  مجموع

990/2  004/0  

  

  ل مقايسه ميانگين سن شروع روسپيگري خياباني برحسب ساخت خانوادهجدو

  انحراف معيار  تعداد  ميانگين   ساخت خانواده 

  1/6  275  8/19  پدر و مادر

  2/4  86  1/18  پدر و نامادري

  9/4  8  6/22  پرورشگاه

  3/3  22  9/16  پدر به تنهايي

  6/5  27  2/19  مادر و ناپدري

  8/6  19  2/19  اقوام و بستگان

  6/7  37  5/21  مادر به تنهايي

  6/4  28  3/17  ساير افراد

  8/5  502  4/19  جمع

  
گونه وجود رابطه معنادار بين نوع ساخت خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني، اين

پذيري صحيح فرزندان الزم و  قابل توجيه است كه وجود پدر و مادر در خانواده براي جامعه
هاي زندگي يك فرد  كي و نوجواني كه يكي از مهمترين برههدر دوران كود. ضروري است

ناپذيري در زندگي فرد  هاي عاطفي بر اثر نبود يكي از والدين اثرات جبران است، محروميت
  . گذارد مي

  
  رابطه بين نظام اخالقي خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني) 3

هاي خانوادگي با  ت در ميهمانيشرك) 1متغير نظام اخالقي خانواده از تركيب سه معرف 

آشكار بودن روابط جنسي ) 3هاي تحريك كننده و  جمعي فيلم تماشاي دسته) 2هاي باز،  لباس

 درصد 5/44هاي تحقيق، در خانواده  مطابق يافته. آيد به دست ميپدر و مادر و يا ديگران، 
 پاسخگويان موارد  درصد9/34در خانواده . پاسخگويان هيچ يك از موارد فوق وجود ندارد
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 درصد پاسخگويان موارد فوق در حد 7/9در خانواده . فوق درحد كم و خيلي كم وجود دارد
اند كه موارد فوق در حد زياد و   درصد پاسخگويان اظهار داشته8/10شود و  متوسط رعايت مي

ير از به عبارت ديگر در خانواده اين گروه اخ. هاي آنها وجود دارد خيلي زياد در خانواده
جمعي به تماشاي  ده، دستهكرها شركت  هاي باز در ميهماني پاسخگويان افراد خانواده با لباس

  .استهاي غيرمجاز نشسته و روابط جنسي والدين آشكار  فيلم
دهد كه روابط معناداري بين هر يك از سه  ها نشان مي نتايج حاصل از تحليل داده

ي خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني وجود ي مورد سنجش در متغير نظام اخالق شاخصه
هاي پاسخگويان اين نكات اخالقي را بيشتر رعايت كرده  بدين معنا كه هر چه خانواده. دارد

  . باشند، سن شروع روسپيگري نيز به تأخير افتاده است
  تعداد  سطح معناداري  ضريب همبستگي  

هاي  شركت در ميهماني

  خانوادگي با لباس باز

305/0  000/0  504  

جمعي  تماشاي دسته

  هاي غير مجاز فيلم

143/0  001/0  504  

آشكار بودن روابط 

  جنسي پدر و مادر

231/0  000/0  502  

  502  000/0  221/0  )شاخص(اخالق 

  

  رابطه بين وجود تعارض در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني) 4

اهي بين اعضاي خانواده بگو و گ«   متغير وجود تعارض در خانواده، با اين سئوال كه 
مورد » آمد؟ آيد، حاال بين اعضاي خانواده شما چقدر دعوا و مرافعه پيش مي مگوهايي پيش مي

دهد كه ميزان عدم سازش و تعارض در  هاي تحقيق نشان مي يافته. سنجش قرار گرفته است
 2/9متوسط و  درصد در حد 9/14 درصد پاسخگويان در حد زياد و خيلي زياد، 76خانواده 

شود كه بيش از   مشاهده مي،بنابراين. باشد درصد در حد كم و خيلي كم مي
4

 پاسخگويان در 3

اند و بارها شاهد اختالف و به دنبال آن دعوا و  هاي پر تنش و پرهيجان زندگي كرده خانواده
  .اند آميز بوده اعمال خشونت

   شدت همبستگي ميان ميزان تعارض موجود در خانواده و سن شروع روسپيگري 
يافته فوق داللت بر اين امر دارد كه در . باشد  درصد مي9/99 در سطح -27/0خياباني 
هايي كه به ميزان زيادي تعارض و كشمكش بين اعضاي خانواده وجود دارد، سن  خانواده

  .نيز كاهش يافته است) تردخ(شروع روسپيگري خياباني فرزندان 
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  جدول رابطه بين ميزان تعارض در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني

  تعداد  سطح معناداري  ضريب همبستگي

27/0-  000/0  500  

  

 طبيعي است كه وجود تعارض، درگيري و تشنج در خانواده ضمن آنكه موجب اغتشاش 
 مانع از كاركرد مناسب خانواده در ،ديگر از سوي .شود روحي و فكري در بين فرزندان مي

هاي  پرورش و تربيت صحيح فرزندان شده و همين امر آنها را در معرض انواع انحراف
  .نمايد پذيرتر مي اجتماعي، آسيب

  
  رابطه بين ارضاي نيازها در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني ) 5

، نياز )لباس و پوشاك(ازهاي جسمي ارضاي نيهاي   متغير ارضاي نيازها با تركيب معرف

هاي تحقيق  يافته.  به دست آمده استبه آرامش و ايمني، نياز به مهر و محبت و نياز به استقالل
 درصد پاسخگويان اظهار داشتند كه والدين آنها به هيچ وجه يا اصالً 5/7دهد كه  نشان مي

 درصد در حد 4/17كم و خيلي كم،  درصد در حد 5/67نياز . اند نيازهاي آنها را تأمين نكرده
هاي  بنابراين با توجه به پاسخ.  درصد درحد زياد و خيلي زياد ارضاء شده است7/7متوسط و 

اند به نحو شايسته و مناسبي  گونه فرزندان نتوانسته توان گفت كه والدين اكثر اين اظهار شده مي
  .نيازها و احتياجات فرزندان خود را تأمين كنند

وص رابطه بين ارضاي نيازها در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني، نتايج    در خص
دهد كه شدت همبستگي ميان ارضاي نياز به تأمين اسباب آرامش و  حاصل از تحقيق نشان مي

همچنين شدت . باشد  درصد مي9/99 در سطح معناداري 15/0ايمني، ضريب همبستگي 
 در سطح 23/0بت و سن شروع روسپيگري خياباني همبستگي بين ارضاي نياز به مهر و مح

به عبارت ديگر هرچه نياز به مهر و محبت، نياز به ايمني و . است درصد 9/99معناداري 
آرامش و نياز به حفظ استقالل پاسخگويان در خانواده تأمين شده باشد، سن شروع روسپيگري 

ك و سن شروع روسپيگري خياباني ميان ارضاي نياز به لباس و پوشا. خياباني باال رفته است
رابطه آماري معنا داري مشاهده نشده، به بيان ديگر بروز رفتارهاي انحرافي بيش از اينكه مولود 

  . باشد يابي و نيازهاي ثانويه مي نيازهاي فيزيولوژيك و اوليه باشد، متأثر از نيازهاي خويشتن
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  روسپيگري خيابانيجدول رابطه بين ميزان ارضاي نيازها و سن شروع 

ضريب   

  همبستگي

  تعداد  سطح معناداري

فراهم كردن اسباب 

  آرامش و ايمني

154/0  001/0  505  

مهر و محبت و 

  رعايت احترام

242/0  000/0  504  

  504  000/0  230/0  حفظ استقالل

  503  216/0  55/0  تهيه لباس و پوشاك

ارضاي نياز 

  )شاخص(

180/0  000/0  503  

 
 
 ت و كنترل در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني رابطه بين نظار )6

ميزان ) 3ميزان كنترل نوع معاشران، ) 2ميزان كنترل رفت وآمد، ) 1 از تركيب پنج معرف 

ميزان كنترل بر نوع ) 5ميزان كنترل نوع آرايش ظاهري و ) 4كنترل نحوه لباس پوشيدن، 

د جامعه نمونه، مورد بررسي قرار گرفته ها بر افرا  متغير نظارت و كنترل خانوادهتفريحات،
 درصد والدين هيچگونه يا اصالً بر امور فرزندان 8دهد كه  هاي تحقيق نشان مي يافته. است

 درصد والدين در حد كم و خيلي كم مراقب اعمال و 3/25. اند خود نظارت و كنترل نداشته
 درصد آنها در 9/46د متوسط و  درصد والدين در ح9/19همچنين . اند رفتار فرزندان خود بوده

  .اند حد زياد و خيلي زياد بر امور فرزندان خود نظارت و كنترل داشته
گانه  هاي پنج  بررسي رابطه بين ميزان كنترل خانواده بر هر يك از معرف،در خصوص

ي اين  دهنده ها نشان مذكور و سن شروع روسپيگري خياباني در افراد جامعه مورد تحقيق، يافته
وضوع است كه تنها بين ميزان كنترل خانواده بر روي تفريحات با سن شروع روسپيگري م

 در سطح معناداري نزديك به -11/0ضريب همبستگي . خياباني رابطه معناداري وجود دارد
به عبارتي هر چه خانواده، ساعات و نوع تفريحات فرزندان خود را كنترل و .  درصد است100

  . شروع روسپيگري خياباني نيز پايين آمده استنظارت كرده باشند، سن
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  جدول رابطه بين ميزان كنترل خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني
ضريب   

  همبستگي

سطح 

  معناداري

  تعداد

هاي رفت و  كنترل مكان

  آمد

046/0-  307/0  202  

  500  603/0  -023/0  كنترل نوع معاشرين

  500  521/0  -029/0  كنترل نحوه لباس پوشيدن

  500  804/0  -011/0  كنترل آرايش ظاهري

  500  009/0  -116/0  كنترل نوع تفريحات

  499  724/0  - 0160/0  )شاخص(كنترل 

  

  رابطه بين وجود اعتياد در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني ) 7

 يكي از«متغير وجود اعتياد در خانواده با اين سوال از پاسخگويان سنجيده شده است كه 

شود، گرايش بعضي از مردم به موادمخدر  وفور ديده مي مواردي كه اين روزها در جامعه ما به

هاي تحقيق نشان   داده»باشد، در خانواده شما چطور، چه كساني اعتياد به موادمخدر دارند؟ مي
د  درص9/32. اند  درصد پاسخگويان هيچ فرد معتادي را در خانواده خود نداشته4/44دهد كه    مي

 درصد مادر پاسخگويان به يكي از انواع 6/7 درصد برادر پاسخگويان، 54/11پدر پاسخگويان، 
 درصد ساير اعضاي خانواده پاسخگويان مانند 2/1همچنين خواهر . اند موادمخدر اعتياد داشته

ي از بنابراين در مجموع در بيش از نيم. اند به موادمخدر آلوده بوده... برادر ناتني، پدر ناتني و
  . اند خانواده پاسخگويان يك يا دو نفر و يا بيشتر از آن آلوده به موادمخدر بوده

هاي سن شروع روسپيگري خياباني و اعتياد اعضاي خانواده، تفاوت  مقايسه ميانگين
دهد به طوري كه سن  معناداري بين اعتياد پدر و سن شروع روسپيگري خياباني را نشان مي

از )  سالگي6/18(تر  اند، پايين ي پاسخگوياني كه پدر معتاد داشتهشروع روسپيگري خيابان
مقايسه ميانگين سن شروع ).  سالگي1/20. (اند پاسخگوياني بوده كه پدرشان اعتياد نداشته

به . كند روسپيگري خياباني برحسب اعتياد مادر، خواهر و برادر تفاوت معناداري را بيان نمي
وسپيگري خياباني در جمعيت نمونه تحقيق متأثر از اعتياد مادر، بيان ديگر ميانگين سن شروع ر
  .باشد خواهر و يا خود پاسخگو نمي
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  جدول رابطه بين اعتياد در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني
تعداد   مقوالت  

  مورد

  معناداري  T  ميانگين

  خير  پدر

  بلي

290  

216  

1/20  

6/18  

06/3  002/0  

  خير  مادر

  بلي

456  

456  

5/19  

2/19  

35/0  72/0  

  خير  برادر

  بلي

498  

8  

5/19  

3/18  

07/1  31/0  

  خير  خواهر

  بلي

430  

76  

1/19  

4/21  

70/2-  008/0  

  خير  پاسخگو

  بلي

112  

396  

3/19  

5/19  

17/0-  86/0  

  

  رابطه بين پايبندي مذهبي در خانواده و سن شروع روسپيگري خياباني) 8

 درصد مادران پاسخگويان  7/13 درصد پدران و 6/22دهد كه  هاي تحقيق نشان مي    يافته
اين مسأله در مورد . اند به هيچ وجه مقيد به انجام اعمال مذهبي از جمله نماز و روزه نبوده

 درصد مادران پاسخگويان در 7/39 درصد پدران و 1/39. باشد  درصد مي1/23پاسخگويان 
 پاسخگويان در حد متوسط،  درصد مادران8/23 درصد پدران و 7/19حد كم و خيلي كم، 

 درصد مادران پاسخگويان در حد زياد و خيلي زياد به انجام اعمال 8/19 درصد پدران و 3/16
 درصد مادران پاسخگويان كامالً به انجام 9/2 درصد پدران و 3/2اند و صرفاً  مذهبي پايبند بوده

هند كه ميانگين مذهبي بودن د هاي تحقيق نشان مي همچنين داده. اند اعمال مذهبي پايبند بوده
ميانگين مذهبي بودن . گيرد قرار مي» كم«باشد كه روي طيف گزينه   مي2پدر پاسخگويان 

ميانگين پايبندي مذهبي . باشد مي» متوسط«و » كم«هاي   است كه مابين گزينه3/2مادران 
جموع با مشاهده در م. باشد مي» كم«و » خيلي كم«هاي  باشد كه مابين گزينه  مي5/1پاسخگويان 

يابيم كه ميزان پايبندي مذهبي در بين پدر و مادر و خود افراد پاسخگو  هاي فوق در مي ميانگين
  . است» متوسط«كمتر از حد 

 ضرايب همبستگي ميان پايبندي مذهبي پدر، مادر پاسخگويان با سن شروع روسپيگري 
ي كه ضريب همبستگي پايبندي ا دهد به گونه خياباني، روابط آماري معناداري را نشان مي
 درصد و ضريب 9/99 در سطح معناداري 29/0مذهبي پدر و سن شروع روسپيگري خياباني 

 در سطح معناداري 33/0همبستگي پايبندي مذهبي مادر و سن شروع روسپيگري خياباني 
 درصد و ضريب همبستگي پايبندي مذهبي خود پاسخگو و سن شروع روسپيگري 9/99
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به عبارت ديگر با افزايش ميزان . باشد  درصد مي9/99 در سطح معناداري 20/0خياباني 
ها سن شروع روسپيگري خياباني پاسخگويان نيز باال رفته است و  پايبندي مذهبي خانواده

بالعكس با كاهش پايبندي مذهبي، پدر، مادر پاسخگو، سن شروع روسپيگري خياباني نيز 
  . كاهش پيدا كرده است
  تعداد  سطح معناداري  گيضريب همبست  

  474  000/0  295/0  پدر

  484  000/0  336/0  مادر

  494  000/0  205/0  پاسخگو

  

  پيشنهادها 

هاي صحيح ازدواج از جمله تفاهم،  هاي عمومي به منظور رعايت مالكارائه آموزش. 1
اي  اقتصادي بين زوجين، در راست– اعتقادي و پايگاه اجتماعي –سنخي فكري  تناسب سن، هم

  .ها هاي نابسامان و پيشگيري از طالق و متالشي شدن خانواده جلوگيري از تشكيل خانواده
فراهم آوردن زمينه ازدواج به موقع جوانان خصوصاً از طريق باال بردن سطح درآمد . 2

  .ها نسبت به امر ازدواج عمومي مردم و پايين آوردن سطح توقعات جوانان و خانواده
 زندگي به زوجين جوان و تقويت مشاوره خانواده در جهت تقويت هاي آموزش مهارت. 3

  .تفاهم خانوادگي زوجين
رساني مناسب در  گسترش مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش آمار طالق و اطالع. 4

  .جهت آگاهي مردم از وجود اين مراكز و خدمات دهي آنها
ين و وضع قوانين مناسب در اين پيشگيري از ازدواج تحميلي از طريق آموزش والد. 5

  .خصوص
هاي خاص از جمله زنان و مردان مطلقه يا همسر از  فراهم آوردن امكان ازدواج گروه. 6

سازي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه اجتماعي ازدواج اين افراد  دست داده، از طريق فرهنگ
  .دو از بين بردن موانع فرهنگي كه در اين زمينه در جامعه وجود دار

تقويت اعتقادات مذهبي در ميان آحاد جامعه خصوصاً نوجوان و جوانان با اتخاذ . 7
اي كه  هاي متناسب با شرايط سني مخاطبان و همچنين مقتضيات زماني و مكاني به گونه شيوه

  .ديني در افراد جامعه دروني شودواقعي هاي ارزش
ي ازدواج موقت براي افرادي سازي فرهنگي در جامعه جهت پذيرش تأسيس حقوق زمينه. 8

كه امكان ازدواج دائم ندارند خصوصاً جواناني كه شرايط ازدواج دائم براي آنها تا مدت نسبتاً 
  . باشد طوالني مهيا نمي
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اي كه مهارت آنان در مقابله با  هاي مطلقه به گونه اي به زوج ارائه خدمات مشاوره. 9
  .مشكالت پس از طالق افزايش پيدا كند

هاي صحيح تربيتي به  ها از طريق آموزش و ارائه شيوه ارتقاي نقش تربيتي خانواده. 10
والدين خصوصاً شيوه اعمال نظارت و كنترل مناسب بر روابط فرزندان در خارج از محيط 
خانواده و لزوم توجه به فاصله دو نسل و نيازهاي رواني جوانان، همچنين نحوه برخورد 

  .انصحيح با بلوغ جنسي نوجوان
هاي خوداشتغالي با ارائه  هاي اشتغال زنان از طريق حمايت از طرح گسترش زمينه. 11
  .هاي شغلي مناسب به آنها آموزش
تالش در جهت كاهش مشكالت اقتصادي زنان سرپرست خانوار از طريق حمايت و . 12

  .زايي هاي اقتصادي و اشتغال تقويت فعاليت
  .ان از طريق مشاركت عمومي زنانهاي همياري مالي زن ايجاد صندوق. 13
هاي گروهي در جهت آگاهي دادن به  هاي ارشادي از طريق رسانه اجراي برنامه. 14
  .ها در خصوص پيشگيري از ابتالي نوجوانان به انحرافات جنسي و اخالقي خانواده
ها كه بيشترين تأثير را بر نحوه  تالش در جهت تحكيم مباني اخالقي خانواده. 15
  .ري شخصيت فرزندان دارندگي شكل

ديده به منظور پايدار نگهداشتن قوام  هاي آسيب توسعه خدمات مددكاري به خانواده. 16
  .ها خانواده
  .هاي فردي مقابله با مشكالت توسعه مراكز مشاوره خانواده به منظور آموزش مهارت. 17
رسه در جهت تقويت و بهبود روابط بين نهادهاي اجتماعي همچون خانواده و مد. 18

  .هدايت و نظارت مؤثر بر رفتار نوجوانان و جوانان
هاي سنتي و غلط رايج همچون  انجام اقدامات فرهنگي در جهت زدودن بينش. 19

  .مردساالري و تبعيض جنسيتي
سازي جامعه خصوصاً جوانان از عوارض و عواقب انحرافات اخالقي و مفاسد  آگاه. 20

هاي ارتباط  هاي آموزشي با تأكيد بر استفاده از مدارس و رسانه اجتماعي از طريق اجراي برنامه
  .جمعي
هاي مورد نياز به زوجين در بدو ازدواج و طول زندگي مشترك در ارائه آموزش. 21

  .ها راستاي تحقق بهداشت رواني خانواده
آموزان مقاطع مختلف تحصيلي و  تدوين عناوين و موضوعات درسي در دروس دانش. 22
هاي  ها در جهت آگاه سازي جوانان و پيشگيري از مفاسد اجتماعي گروه يان دانشگاهدانشجو

  .جوان
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سازي در خصوص جامعه زنان، به منظور آشنايي آنها با حقوق  رساني و آگاه اطالع. 23
  .فردي و اجتماعي خود

  .هاي الزم جهت ارتقاء وضعيت و جايگاه اجتماعي زنان ايجاد زمينه. 24
  .  مربوط به زنان)NGO(هاي اجتماعي و غير دولتي  تشكلحمايت از . 25

  

    و مأخذمنابع
   فارسي-الف

 .، ترجمه، دفتر آموزش و پژوهش بهزيستي استان تهران»وضعيت روسپيگري در آمريكا«، )1381(زاده، علي،  اكبري. 1

 .1381 خرداد، تير و مرداد 5، 4، 3، شماره اخبار زنانخبرگزاري جمهوري اسالمي، . 2

 .اي دهي زنان ويژه و صيغه ، طرح سامان)1381(دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور، . 3

چاپ اول، قم، دفتر .،)1380(، »ها و رويكردها ، اولويتانديشي بررسي و مشكالت زنان گزارش هم«انديشي،  دبيرخانه هم. 4

 .مطالعات و تحقيقات زنان

، »ها و رويكردها ، اولويتانديشي بررسي مسائل و مشكالت زنان مجموعه گفت وگوهاي هم«انديشي،  دبيرخانه هم. 5

 .دفتر مطالعات و تحقيقات زنان ، چاپ اول، قم،)1380(

قضائيه، طرح تقويت و گسترش سالمت رواني،  هاي اجتماعي معاونت اجتماعي و اطالع رساني قوه دفتر مطالعات و بررسي. 6
 .جسمي و اجتماعي زنان و دختران جامعه

 .، جلد هشتم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران»لغت نامه«، )1373(خدا، علي اكبر،ده. 7

ديده و در  سازمان امور اجتماعي و رفاهي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، طرح ساماندهي زنان آسيب. 8
 .)1381تيرماه(در تهران، ) پديده روسپيگري(معرض آسيب 

 . ، چاپ چهارم، تهران، آواي نور»)شناسي انحرافات جامعه(شناسي اجتماعي  آسيب«، )1376(له، ستوده، هدايت ا. 9

 .، ترجمه ياشار سيف اللهي، انتشارات دفتر تحقيقات كاربردي پليس آگاهي ناجا»شناسي جرم«، )1385(سيگل، الري، جي، . 10

 .»ديده  و اجتماعي زنان آسيببررسي وضعيت، زيستي، رواني«، )1378(سازمان بهزيستي كشور، . 11

 ).1381آذر ماه (هاي اجتماعي زنان،  هاي جمهوري اسالمي ايران در مورد آسيب شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، سياست. 12

ها و  شناختي به ويژگي  نگرشي جامعه-فاصله فروماندگي تا فرومايگي«، )1367-1372(صديق سروستاني، رحمت اله، . 13
 .، شوراي پژوهشي دانشگاه تهران»ديده اجتماعي در مراكز بازپروري تران آسيبوضعيت زنان و دخ

 ).1381مرداد ماه (هاي امن يا عفاف،  طرح تأسيس خانه. 14

هاي  ، منتشر شده در مجموعه مقاالت آسيب»ساز تن دادن زنان به روسپيگري عوامل زمينه«، )1383(زند، شهين،  عليايي. 15

 .ل، تهران، نشر آگهاجتماعي ايران، چاپ او

 .، سازمان بهزيستي كشور»نگاهي به اعماق فحشا و روسپيگري«، )1369(عليخاني، ناصر، . 16

، از مقاالت مندرج در كتاب نظام اسالمي و مسئله روسپيگري، »ها و بايدها روسپيگري، واقعيت«، )1385(عالسوند، فريبا،. 17

 .دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

 . ، چاپ دوم، تهران، آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي»روسپيگري در شهر تهران«، )1349( ئيان، ستاره، فرمانفرما. 18

، پايان نامه »اقدام مناسب قوه قضائيه براي پيشگيري از جرم«، )1370-71سال تحصيلي (فرجيهاي قزويني، محمد، . 19

 .احد تهران مركزيشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، و كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم

نامه كارشناسي  ، پايان»شناختي زنان ويژه مقايسه خصوصيات روان«، )1381-82سال تحصيلي (كامراني فكور، شهربانو، . 20

 . ارشد دانشگاه تربيت مدرس

 .، ترجمه محمد حسين فرجاد و هما بهروش، تهران، نشر همراه»شناسي مباني جامعه«، )1369(كالنكلي، الدرمك، . 21
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