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  چکیده

شناختی دختران و زنان روسپی در استان  و روان شناختی هاي جامعه تحلیلی حاضر با هدف کلی شناخت ویژگیـ مقاله توصیفی  

شـناختی و   هـاي جامعـه   این گروه از دختـران و زنـان از چـه ویژگـی      این است که  پرسش اساسی مقاله. اصفهان تهیه شده است

به مراکز  1385تا  1380 هاي نفر دختر و زن روسپی که بین سال 361  تمامی ةپروند ،شناختی برخوردارند؟ در پژوهش حاضر روان

نفـر دختـر و زن    46 با اند، مورد تحلیل اطالعات ثانوي قرار گرفت و بازتوانی زنان سازمان بهزیستی استان اصفهان مراجعه داشته

 گري براساس آرا و نظرات وینبرگ، مقوله روسپی. به عمل آمدنیز مصاحبه عمیق  1386 اول سال ۀروسپی دستگیرشده در سه ماه

درصد دختران و زنان روسپی داراي تحصیالت  69 دهد ها نشان می یافته. گان تحلیل نظري شده است ها  ن و، سنردمن، زیگم ها 

 سال و میانگین سـنی آنـان   20- 29 ةسنی آنان در محدود ۀدامن .هل هستندأدرصد مت 6/9و  نددرصد مجرد 4/65، اند زیر دیپلم

تـرین   بودن پیوندهاي اجتماعی از مهـم  پذیري ناقص و ضعیف اعتیاد، جامعهسامانی خانواده، فقر اقتصادي،  هناب. سال است 28/20

تـرین   طلبی، نداشتن تعادل عـاطفی، رفتـاري و ضـعف هویـت اخالقـی از مهـم       طلبی، هیجان شناختی و تنوع هاي جامعه ویژگی

  . است مورد مطالعه در پژوهش حاضرشناختی دختران و زنان  هاي روان ویژگی

 
  .شناختی هاي روان شناختی، ویژگی هاي جامعه ان روسپی، آسیب اجتماعی، استان اصفهان، ویژگیزن :واژگان کلیدي

  مقدمه

مردم مغـایرت دارد و معتقدنـد    بیشتري  ها دانند که با ارزش اي می شناسان مسئله اجتماعی را وضعیت اظهارشده معموالً جامعه

هاي اخالقی،  هاي اخیر همگام با رشد گرایش در دهه). 13: 1382 نبرگ،تون و وایگرابین( باید براي تغییر آن وضعیت اقدام کرد

مفاسد اجتماعی و اخالقی، از . گرایانه و ضد اخالقی نیز در اغلب جوامع گسترش یافته است داري، تمایالت مادي معنویت و دین

کـه امـروزه بـه علـت رواج عقایـد      هاي اخالقـی اسـت    ناهنجاريترین  مهمهاي جنسی، یکی از  کشی بهرهیا  4گري جمله روسپی

آن، گسترش یافته و موجب انحطـاط   بسیارهاي  خطرات و زیان ازگر نسبت به روابط جنسی، با وجود آگاهی  و اغماض گیر سهل

نیـاز بـه   بـدون  ، زیـاد به همراه داشتن درآمـد   ،گري توجه روسپی جالبویژگی ). 1996بلوگ و همکاران، ( جوامع گردیده است

ممکـن   ،کمتـرین حـد آن  گـري خیابـانی در    اي که درآمد حاصل از روسپی ست؛ به گونها ي خاص و سطح باال ها مهارتداشتن 

اسـت   ویـژه ي  هـا  مهـارت  احراز  نیازمندپرداختن به آن  اي باشد که وقت به حرفه است چندین برابر درآمد ناشی از اشتغال تمام

. غیرهنجـاري دانسـت    طلبـی  گرایـی و تنـوع   طلبی، مصرف لذت ۀوان معلول روحیت گري را می روسپی ).3: 2001ادنالد و کورن، (

مثال در برخـی   رايب. است مقوله از جمله مشکالت اساسی در پرداختن به اینگري  روسپیي مختلف از مفهوم  ها وجود برداشت
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است در جوامع دیگـر ذیـل عنـوان     شود، حال آن که ممکن تجاري تلقی می اي کاري و معامله يقرارداد ،گري از جوامع روسپی

 گی رو به رشـد پیچید. )1980کونولی، ( اي از فقر در نظر گرفته شود زورگویانه و عامل خلل در ضوابط اخالقی و یا نشانه ۀرابط

بـه شـهرهاي بـزرگ و     حسـاب  بودن جامعـه و مهـاجرت بـی    شدن روابط عاطفی حاکم بر خانواده، جوان سست ،روابط اجتماعی

ایـن وضـعیت،     ادامـه . انـد  فـراهم کـرده   را زمینه گسترش انحرافات اجتماعیاز جمله عواملی هستند که نشینی،  یهافزایش حاش

هدیـد  تها و حتی امنیت سیاسـی جامعـه را    ویژه در حوزه انحرافات زنان، سالمت و امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادي خانواده به

رسـد   به نظر مـی . است در رفع تهدیدهاي یاد شده جنسی اولین گام ةدید یبموضوع دختران و زنان آس  شناخت علمی .کند می

ویژه  آن، به حاصل از پیامدهاي منفیتأثیر  و گري بودن روسپی پنهانی« بهبا استناد  نیز ضرورت پرداختن به موضوع مقاله حاضر

ـ   هـدف کلـی  . پـذیر باشـد   توجیـه  »نهاد خـانواده در درازمـدت   کردن متزلزل در هـاي   ، توصـیف و تحلیـل ویژگـی   پـژوهش ن ای

تعیـین میـانگین سـنی، وضـعیت تأهـل و وضـع       . شناختی دختران و زنان روسپی اسـتان اصـفهان اسـت    شناختی و روان جامعه

را  اهـداف فرعـی پـژوهش    ،گـري از نظـر خودشـان    تحصیلی دختران و زنان روسپی و نیز شناخت علل گرایش آنان به روسـپی 

شـناختی   شـناختی و روان  هاي جامعـه  ترین ویژگی مهم«این سؤال اصلی است که  اضر به دنبال پاسخ مقاله ح. دهند تشکیل می

زیـر پاسـخی مناسـب     سـؤال فرعـی  کوشد براي دو  مقاله حاضر می چنین، هم .»دختران و زنان روسپی استان اصفهان چیست؟

   :بیابد

 نظر خودشان چیست؟ گري از روسپیبه علل گرایش دختران و زنان در استان اصفهان  .1

وضعیت تأهل، وضع اقتصادي، خانوادگی، تحصیلی و میانگین سنی دختران و زنـان روسـپی در اسـتان اصـفهان چگونـه       .2

  است؟
 

 مرور تحقیقات گذشته

 زنـد  علیایی. شود ها اشاره می مقاله انجام شده است که به نتایج بعضی از آناین تاکنون تحقیقات داخلی مشابهی درباره موضوع 

 نبودنپناه و برخوردار سرپرستی، نبودن نهادي براي حمایت از افراد بی در پژوهش خود نشان داد فقر مالی، بیکاري، بی) 1383(

طالق، اعتیاد و بزهکـاري سـه عـاملی     .گري است ترین عوامل مؤثر در گرایش دختران و زنان به روسپی درآمد، مهم ز هیچ نوعا

هـاي تحقیـق    یافتـه . گري از آن نام برده اسـت  روسپی دردر گزارش خود به عنوان عوامل مؤثر  )1377( است که عادلیان رأسی

بنـا بـه دالیلـی ماننـد      ،پس از خروج از مراکـز بـازپروري   ،شده درصد از زنان روسپی ترخیص 40دهد  نشان می) 1380( اقلیما

. شـوند  این مراکز بازگردانده مـی   مجدداً دستگیر و به ،تقلزندگی مس نداشتن امکانکاري و یا فرار مجدد و یا  ارتکاب جرم یا بزه

شـناختی دختـران و زنـان روسـپی گـزارش       هـاي روان  ویژگیرا  طلبی پذیري و تجربه طلبی، مالل  هیجان) 1381( کامرانی فکور

در  چنـین  هـم  .ر اسـت داري بیشـت  به صـورت معنـی   ،در مقایسه با زنان عادين گروه از زنان، ای  در یادشدههاي  ویژگیکند؛  می

 )1381( نصـیري . انـد  تـري کسـب کـرده    در مقایسه با زنان عادي نمرات پـایین  ،هوشی ةزنان روسپی از حیث بهر پژوهش وي،

م یجـرا  از درصـد  24 و 64ارتکـاب   ،گروه همساالن و فقـر کجروي دار میان کجروي جنسی با  وجود رابطه معنیضمن اشاره به 

  .کند ه گزارش میسال 29-20 زنان در گروه را به ترتیب متوجه مردان و جنسی

 ایـن امـر، از نظـر     دلیل. شوند م کمتري مرتکب مییدختران در مقایسه با پسران جرا ،ي تحقیقات خارجی ها به استناد یافته

 دهـد  بیشـتر تحـت کنتـرل قـرار مـی      ـ  در مقایسه با پسران ـ  شدید خانواده بر دختران است که آنان را ۀگان و کارتی، سلط ها 

اند و کسـانی کـه در    سالگی مجبور به انجام فعالیت جنسی شده 14 درصد روسپیان قبل از 14 ).281: 1997، هاگان و کارتی(

چنـین،   هم. قرار دارندبرابر بیشتر از دیگران در معرض اقدام به خودکشی  3/3اند،  جنسی قرار گرفته ةاستفاد  وءکودکی مورد س

 نتـایج تحقیقـات  . )1999پـاتر و همکـاران،   ( داري مشاهده شده اسـت  گري در سنین پایین ارتباط معنا بین افسردگی و روسپی



گـري در   میانگین سنی ورود به روسپی و اند دهد بیشتر روسپیان کار خود را در سن پایین و نوجوانی شروع کرده نشان می دیگر

 يي حاصل از مقایسه دو گـروه از کودکـان در پـژوهش دیگـر     ها یافته. )213: 1998، نادن و همکاران( سالگی است 1/14 زنان

 شـدن هسـتند   دو برابر بیشتر در معرض روسپی ،اند جنسی قرار گرفته ةنشان داده است کسانی که در کودکی مورد سوء استفاد

شده است که طی  گزارشرفتار انحرافی  و بین مصرف مواد مخدر دار رابطه معنی وجود  ها در برخی پژوهش ).89: 1994فاتی، (

ایـن کـه بـه انحـراف کشـیده        قبل ازروسپیان درصد  66. گري داشتند کننده کوکایین سابقه روسپی درصد زنان مصرف 60 آن

به استناد نتایج تحقیقات دیگر، مردان بیشـتر از زنـان بـه دنبـال رابطـه       ).40: 2000داال، ( کردند مصرف میمخدر شوند، مواد 

برخـی دیگـر   . )409: 1980آلن، ( شود ایجاد خصومت و تنفر منتهی می  این تمایل اغلب به  عاطفی با مشتریان خود هستند که

 انـد  ینترنت به مشکالت جنسی آلـوده شـده  ا تحت تأثیر صرفاً  ان به ارتباط جنسی،این باورند که تعدادي از معتاد  ن برااز محقق

  ).2001آلسر، (

گـري و متغیرهــاي   تــوان گفـت بیشــتر تحقیقـات داخلــی و خـارجی، بــر چگـونگی رابطــه میـان روســپی      در مجمـوع مـی  

مصرف مـواد   ،پناه افراد بی يحمایت نهاد فقدانسرپرستی،  فقر، بیکاري، بی چون شناختی مؤثر در آن، هم شناختی و روان جامعه

کوشـند   مؤلفان تحقیـق حاضـر مـی   . اند کمتر روسپیان تأکید کرده هوشی ةبهرو  طلبی تجربه ،پذیري طلبی، مالل  هیجان مخدر،

شماري و تحلیل ثانوي اطالعات، عالوه بر گزارش افزایش یا کاهش پدیدة  ضمن استفاده تلفیقی از تکنیک مصاحبه عمیق، تمام

شـناختی مـؤثر در اقـدام بـه      شـناختی و روان  در استان اصفهان، متغیرهـاي جامعـه   1385تا  1380ي  ها گري طی سال روسپی

جسـتن از   ي پیشـین و یـا مـوارد جدیـد ـ شناسـایی کننـد و بـا بهـره          هـا  گري را ـ اعم از موارد مورد اشاره در پـژوهش   روسپی

  . ه و مقابله نمایندي پیشین مقایس ها ي پژوهش ها ي پژوهشی خود را با یافته ها ي نظري، یافته ها تحلیل

  

  چارچوب نظري

ایـن    گیـرد و چـون   االت یا فرضیات شکل میؤنظري مرتبط با موضوع، اهداف و س بمعموالً تحقیقات پیمایشی و علّی بر اساس چارچو

رد مـو  ،تحقیق توصیفی است و براساس اطالعات ثانوي صورت گرفته است، بنابراین چارچوب نظري مرسـوم در تحقیقـات علّـی در آن   

درحقیقت اسـتفاده از آراي دانشـمندان بـراي تحلیـل نظـري       ،این بخش تحت عنوان چارچوب نظري آمده است  چه در آن .نیست نظر

نظـري مقولـه   تـوان بـه لحـاظ     ، مـی شناسـی  شناسـی و جامعـه   دانشمندان در دو حـوزه روان  ياز آرا گرفتن با کمک. گري است روسپی

علـل رفتارهـاي انحرافـی را بیشـتر در وجـود فـرد و        ،شناسـان  روان .کـرد اجتماعی تبیـین   ي ها آسیب یکی از به عنوان را گري روسپی

  .کنند وجو می ساختارهاي اجتماعی جستدر این دالیل را   ،شناسان و جامعهکاوند  میهاي غیر اجتماعی آن  مؤلفه

طلبـی،   ، بلکه علل روانـی ماننـد گـرایش بـه تنـوع     شود هاي اجتماعی محدود نمی صرفاً به پدیده ،فحشا چرایِیشناسان  از نظر روان

در . مبـاالتی جنسـی و سـن در آن دخالـت دارنـد      کجروي جنسی، ضعف هویت اخالقی، اختالل در هویت، درجه اعتماد به نفس، بـی 

بـر مبنـاي   . )1378 مهبـودي، ( نمود بیشتري دارد ،صیت ضد اجتماعیخویژه اختالل ش به، این گروه اختالالت شخصیتی  برخی از افراد

 گـري  بـه عرصـه روسـپی    زنان یکی از عوامل مرتبط با ورود »سن«متغیر ، 1997در سال  5کانادامرکز آمار دادگستري تحقیقات  نتایج

فـرار از خانـه، بـه منزلـه متغیـر      . انـد  بیشتر روسپیان بزرگسال فعالیت خود را از اوایل دوره نوجوانی آغاز کـرده  دهد مینشان است که 

جنسـی   ةدفاعی است که در پی سوء اسـتفاد  سازوکارفرار غالباً نوعی . سازد گري مرتبط می ، سوء استفاده جنسی را با روسپیگر مداخله

گري به عنوان یکـی از اثـرات    روسپی. افتد و سوء استفاده جنسی، عاملی است که در بیشتر موارد در میان روسپیان وجود دارد اتفاق می

فـارلی و بارکـان،   ( شده برخوردار است تجربی زیادي در تحقیقات انجام ۀاست که از پشتوان هایی مؤلفهاز  ،درازمدت سوء استفاده جنسی
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آن دسـته از  ایـن میـان،     در. اسـت  مـؤثر هـاي شخصـیتی در بـروز انحـراف اجتمـاعی       است ویژگی معتقد )1383( انیتود .)39: 1998

یکـی از   »طلبـی  هیجان«خصیصه . دارندصورت بارزتري  ،ها بیشتر است آنهاي شخصیتی که سهم عوامل سرشتی و زیستی در  ویژگی

 ،در مقایسـه بـا افـراد عـادي     ،ن جنسـی و روسـپیان  امنحرفـ بین در و  هاي زیستی آن شناخته شده که پایه است متغیرهاي شخصیتی

 شود، انفصـال روحـی   مل به آن اضافه میکه در بسیاري از موارد، فقر فکري نیز به عنوان مک »نداشتن تعادل عاطفی«. تر است برجسته

ترین شکل جدایی بین عناصر عاطفی از یک طرف و جنبه جسمانی رفتار جنسی از طـرف دیگـر،    حداکثري و سرانجام، کامل  جسمی ـ

، یثبـات  بـی روسـپیان از سـایر افـراد     ةکننـد جداآشـکارترین عالمـت    .زنان روسپی است میان شناختی بارز در ي روان ها از جمله ویژگی

 اي از راه تـالش و اشـتغال بـه حرفـه     زنـدگی نتیجه، نداشتن ظرفیت الزم براي گـذران   در از درك و احساس حقیقی و نبودنبرخوردار

سـازي   عقالنـی  ،اختالالت شناختی موجود در زنان روسپی آنان را به توجیه یـا بـه اصـطالح   ). 72: 1383 دانیتو،( مشروع و منظم است

ینـد  آنگـر مشـتمل بـر فر    این وضعیت، تجهیز شناختی افراد در قالب رویکـرد کلـی    شناسان در مواجهه با روان. دهد رفتارشان سوق می

: 2010نصـیر و همکـاران،   ( کننـد  ي اخالقـی و دینـی را پیشـنهاد مـی     ها آن با آموزش کردن توأمي زندگی و  ها مشاوره، آموزش مهارت

در هـر دو جـنس زن و مـرد     رابطۀ جنسـی اعتیاد به در بیشتر اوقات  شناختی، ي روان اه بر پایه نتایج به دست آمده از پژوهش. )1939

سـیگال،  ( برد از رابطه جنسی خود لذت چندانی نمی ،آنانجام  ساري پس از  احساس گناه و شرم به علت شود و فرد معتاد مشاهده می

2005(.  

از یک منظـر کارکردگرایانـه    شود و میبراي کل جامعه تحلیل  آنفقط برحسب نتایج  گري روسپی ،مکتب کارکردگراییدر 

 اقلیمـا، ( جامعه ما هماهنگی ندارد  ها با فرهنگ اسالمی گونه دیدگاه نای  روشن است که. پردازند ع آن براي جامعه هم میمنافبه 

موجـب   کـه هـا   خـانواده  بـراي  آمـده  گري، علل سـاختی و تضـادهاي بـه وجـود     در تحلیل کارکردي روسپی به عالوه، ).1380

 میـان  همبستگی اجتمـاعی  بودن قوي دورکیم، يآرا ۀبر پای). 181: 1379، ستوده(ماند  مغفول می ،شود می ها آن پاشیدگی ازهم

در  این در حـالی اسـت کـه     به همراه دارد؛ ها و هنجارهاي مشترك با ارزشرا  ی افراد آن جامعهاحتمال یینوا هم ،جامعه ياعضا

مطالعـات  ). 175: 1375 رابرتسـون، (شـود   بیشـتر مـی  مـردم   انحـراف  احتمـال   ،ضعیف میان اعضا در جامعه  تگیهمبسشرایط 

کاري و عواملی مانند سـن، جـنس تـراکم جمعیـت و      معنادار میان جرم و بزه همبستگیوجود دورکیم، مرتن، پارسونز و پارك 

از  ،کـاري و رفتارهـاي ضـد اجتمـاعی     اجتماعی در گرایش به بـزه شرایط . اند دادهنشان را  نشین رشد جمعیت شهرنشین و بادیه

پذیر کـردن   براي جامعه را الزم  اند که توانمندي هایی رشد کرده تقریباً بیشتر روسپیان در خانواده. ثر استؤگري م جمله روسپی

ت اخـتالال  و  هـا  اضـطراب  نیز و ي نامناسب محیط اجتماعی ها موقعیتچون فقر،  ، همفشارهاي ساختاري. اند اعضاي خود نداشته

ي  هـا  کمبود مهارت. کندگري  به روسپی ات، از جمله اقدامبروز انواع خاصی از انحراف روانی ممکن است برخی از مردم را وادار به

و وضعیت مذکور دختـران را بـه فـرار     .شود ي شغلی مشروع و قانونی از آنان می ها جوانان، منجر به سلب فرصتمیان شغلی در 

). 1989سـن،  ( سـازد  گـري بـراي ادامـه حیـات رهنمـون مـی       ي بد مالی و در نهایـت روسـپی   ها متعاقباً قرارگرفتن در موقعیت

عرضـه و  فرآینـد  نتـایج حاصـل از    جملـه  از از سوي آنـان  خدمات جنسی و عرضۀ حضور روسپیان در مناطق شهريچنین،  هم

این مبنـا، فراوانـی روسـپیان      بر. است 7»اي خرید مقایسه« ۀا لحاظ مؤلفکننده ب همواره متضمن انتخاب مصرف است که 6تقاضا

خیابانی در حومه شهرها را باید تا حدي ذیل عنوان تالش در به حداکثر رسـاندن دسترسـی بـه مشـتري، بـه ویـژه مشـتریان        

محلـی عرضـه خـدمات جنسـی     گیري بـازار   در شکل را به لحاظ اقتصادي، تسهیالت الزم برخوردار از خودرو، در نظر گرفت که

دیگـر عوامـل تأثیرگـذار بیرونـی ماننـد تـراکم       ، بـه  گري شناختی روسپی در تبیین جامعه. )270: 1998هابارد، ( آورد فراهم می

هاي عاطفی  از حمایت ، طردشدگی روسپیان)1385 نژاد، زیبایی( وجود تقاضا از سوي مردان حساب، هاي بی جمعیت و مهاجرت

                                                             
6. Demand and supply 
7. Comparative shopping 



گـري   ، از جمله عوامل مؤثر در اقـدام بـه روسـپی   عاطفی به اعتیاد براي جبران خأل پناه آوردن روسپیان. شود یاشاره م اطرافیان

کـاري و   گـان و کـارتی بـی    هـا   .)1381، بـه نقـل از کـامرانی فکـور    ؛ 1999وینبرگ، (بر آن تأکید کرده است  وینبرگاست که 

 آوري هـاردمن روي ). 1997هاگـان و کـارتی،   (داننـد   مـی گري خیابـانی   دو عامل تأثیرگذار براي ورود به روسپی را سرپناهی بی

بـه عبـارت دیگـر،    . گیـرد  در نظـر مـی  به فقر  ینشانه مقاومت یا پاسخ ومالی و اقتصادي  متأثر از فقر را برخی از زنان به فحشا

 بیشـتر  ۀپای بر). 1381 به نقل از کامرانی فکور،؛ 1989هاردمن، ( فقر باشدممکن است فحشا یک استراتژي فعال در مواجهه با 

 ن در تحلیـل نظـري  زیگمـ . اسـت ـ به عنوان قـدرت برتـر    ـ هاي جنسی مرد   فمینیستی، زن روسپی قربانی خواهش ي ها  نظریه

 کننـد  تصویر میداري و اجتماعی  هقربانی ساختارهاي سرمایرا  روسپیزن  کند که ي تأکید میانتقادآمیز بر نظریات گري روسپی

روسـپیان بـه علـت سـن پـایین،      معتقـد اسـت   سـن  . )197: 1999زیگمن، ( کند نمی تأمینبراي زنان  را امکانات اقتصادي که

ن وضـعیت  ای  ؛شوند می رو محدود با شرایط مالی ضعیف روبه  و استخدامی شغلیهاي  کاري و موقعیت ۀسوادي، نداشتن تجرب  کم

جنسـی از   ةسـوء اسـتفاد   ).1989سـن،  ( گري براي گذرانـدن زنـدگی کنـد    آنان را مجبور به انتخاب گزینه روسپیممکن است 

کسـانی کـه در    ،از نظر فارلی. شود یید میأنظري است که از جانب بسیاري از محققان ت ،حال و گذشته آنانزمان در  ،روسپیان

 .)1998فارلی و بارکان، ( شدن هستند  ابر بیشتر در معرض روسپیدو بر ،اند کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته

 استفاده از مـواد مخـدر در میـان روسـپیان باعـث سازگارشـدن بـا       . اعتیاد به مواد مخدر در بین روسپیان خیابانی بسیار رایج است

تـر   راحـت  شده بـر خـود را   اعمالو جنسی   جسمی ةتوانند سوء استفاد این شکل می  آنان به. شود می تو مشکال اضطرابم با أزندگی تو

، مـردان معتـاد  در الگـوي نخسـت،   . وجود دارد گري و اعتیاد دو الگوي غالب روسپی میانرابطه در تبیین  ).1997بوریچ، ( کنند تحمل

 کردنمعتـاد  بـادرت بـه  م در اغلب مـوارد،  ،هاي والدین اعمال مجرمانه یا کمک اشتغال یاتأمین هزینه اعتیاد از طریق  ناتوانی در پس از

زنـان معتـاد    براسـاس الگـوي دوم،  . کننـد  مـی تهیه هزینه خرید مواد به منظور فروشی  به تن  ها دارساختن آنوا و سپس، همسران خود

ـ   نکته پایانی). 1382، مدنی( کنند فروشی اقدام به تهیه هزینه مواد می با تن ،اند نکرده  یا آنان که هرگز ازدواج رسمی ،مطلقه ن بخـش  ای

ادبیـات نظـري    نسـبی  تکثـر بـا توجـه بـه     است کـه  گري در تحلیل پدیده روسپی ي مختلف فمینیستی ها از مقاله مواضع نظري نحله

  . آورده شده است 1 جدولدر به طور خالصه  به لحاظ نظري، به منظور اشباع مقالهآن و نیز  در تولیدشده
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  نظري تحقیق الگوي

نظـري زیـر را پیشـنهاد     الگـوي مؤلفـان   ،هاي مطرح در چـارچوب نظـري    در پیشینه و نیز نظریه یادشدهبرپایه نتایج تحقیقات 
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 روش تحقیق

تحلیلی اسـت و بـا روش اسـنادي از    ـ این نکته که تحقیق حاضر توصیفی    با یادآوري: تعاریف نظري و عملی متغیر وابسته

گري و روسپی بـه منزلـه متغیـر وابسـته      روسپی طریق تحلیل اطالعات ثانوي و مصاحبه عمیق صورت گرفته است، دو اصطالح

قیمت شناخته شده و تـوافقی اطـالق    ۀو خرید و فروش آن برپای جنسیگري به خدمات  این اساس، روسپی  بر. شوند معرفی می

 ).2000یانـگ و همکـاران،   (نسـبتی بـا هـم ندارنـد     از حیث اجتمـاعی  است که  يبین افراد شود که مبتنی بر الگوي تعامل می

هـاي   چنین، به لحاظ نظري، زنان و دخترانی که در یک چارچوب غیر شرعی، غیر عرفی و یا غیر قانونی، بـا هـدف دسـتاورد    هم

  ). 1383 زند، علیایی( شوند روسپی نامیده می ،دهند آغوشی با افراد تن می مادي، به هم

شده  ساخته ۀنام از پرسش 1385تا  1380 هاي لهاي سا براي استخراج اطالعات موجود در پرونده: ها ابزار گردآوري داده

یافتـه اسـتفاده    بر مبناي نظرات افراد متخصص به شکل چک لیست و براي گردآوري اطالعات افراد در زندان از مصاحبه ساخت

 . شده است



و نیـز   »لیسـت نامـه بـراي چـک     پرسـش «در طراحـی   ،گیري براي افزایش اعتبار ابزار اندازه: نامه روایی یا اعتبار پرسش

  . از نتایج مطالعات نظري مرتبط و نیز نظر متخصصان استفاده شد »نامه براي مصاحبه پرسش«

پرونـده   361 اطالعـات . اسـت  1386کلیه زنان روسپی استان اصفهان در سال  شامل تحقیقجمعیت این تحقیق : جمعیت

کز بـازتوانی زنـان سـازمان بهزیسـتی اسـتان اصـفهان       به مر  1385تا  1380 هاي مربوط به دختران و زنان روسپی که طی سال

شـناس   شـناس و روان  هاي مربوط که متخصصان جامعه چک لیست با استفاده ازشماري ابتدا  به صورت تمام ،اند ارجاع داده شده

از تمـام  ، چنـین  هـم ). تحلیل اطالعات ثانوي( و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتشد بندي  طبقه و ، استخراجکردندتهیه 

  .یافته به عمل آمد مصاحبه ساخت، بردند سر میه که در زندان ب 1386اول سال  ۀدستگیرشده در سه ماه زننفر  46

  

  هاي تحقیق یافته

و  1385تـا   1380 زن روسـپی از سـال   361 ةها مربوط به پروند بخش اول یافته. شود می عرضههاي تحقیق در دو بخش  یافته

  .باشد می زن روسپی 46یافته از  وط به مصاحبه ساختها مرب بخش دوم یافته

  

  1385تا  1380دیده از سال  زن آسیب 361 ةهاي حاصل از پروند یافته: بخش اول

درصـد از   7/45. این دختران و زنان بسیار جوان بودند  دهد نشان می ي مذکورها شده طی سال هاي سنی مشاهده میانگین: سن

و بیشـترین میـانگین در سـال    ) سـال  75/18( 1383کمتـرین میـانگین در سـال    . قرار داشتندسال  29تا  20ةآنان در محدود

  .مشاهده شد 28/20میانگین سنی  ،شده مطالعه سالِ ششدر مجموع براي . است) سال 98/20( 1385

). درصـد  2/1( دکمترین درصد نیز متعلق به زنان بیوه بـو ). درصد 4/65(بیشتر زنان روسپی مجرد هستند : وضعیت تأهل

. اسـت داشته نوسان  85تا  80هاي  نسبت زنان متأهل در میان زنان روسپی طی سال. درصد از زنان روسپی متأهل هستند 6/9

درصـد در سـال    2 ،82درصد در سال  4 ،81درصد در سال  7، 80درصد زنان روسپی در سال  3هاي توصیفی،  اساس یافته بر

  .متأهل بودند 85د از زنان روسپی در سال درص 5و  84درصد در سال  11، 83

درصـد داراي تحصـیالت سـیکل،     2/28درصد داراي تحصـیالت ابتـدایی،    1/26سواد،  درصد بی 9/10: وضعیت تحصیلی

نسبت افراد داراي تحصیالت باالتر از . درصد آنان داراي تحصیالت باالتر از دیپلم بودند 5درصد داراي تحصیالت دیپلم و  9/23

بیشـترین درصـد متعلـق بـه گـروه تحصـیلی       . سواد در میان زنان روسپی کمتر از بقیه سطوح است و نیز نسبت افراد بی دیپلم

  .سیکل است

درصد آنـان   10درصد از وضعیت اقتصادي نامناسب و  5/34درصد از وضعیت اقتصادي متوسط،  5/55: وضعیت اقتصادي

  .ع خوب اقتصادي برخوردار بودندضاز و

فروش و یـا حمـل و    و گري به کار خرید درصد آنان قبل از روسپی 4/67و  ندمعتاد زناندرصد  16: مواد مخدراعتیاد به 

  . نقل مواد مخدر مشغول بودند

  .هاي طوالنی و غیرمتعارف داشتند اند و یا غیبت درصد از آنان در نوجوانی یا از خانه فرار کرده 45: فرار از خانه

  .سامان بودند ههاي ناب مجرد از خانوادهزنان درصد از  55هل و أمتزنان درصد از  65

ن داراي پیونـدهاي ضـعیف اجتمـاعی    هالأدرصـد از متـ   54ن و ادرصد از مجرد 68: داشتن پیوندهاي ضعیف اجتماعی

  .بودند

درصد از زنان، فقر را  3/78،  ها دست آمده از پروندهه بر اساس اطالعات ب: گري از زبان روسپیان علل گرایش به روسپی



) نهالأن و متـ ااز مجـرد (درصـد   63ن اخـتالف بـا همسـر و    هالأدرصد از مت 3/41. اند بیان کردهخود گري  عامل اصلی روسپی

  .اند گري خود بیان کرده به روسپی اقدامدرصد از آنان فرار از خانه را از عوامل  78سامان و  هناب ةخانواد

ویـژه   سـامانی خـانواده بـه    هدهـد نابـ   هـا نشـان مـی    این یافته: ها خالصه نظرات مددکاران اجتماعی مندرج در پرونده

: نـد از ا هـا عبـارت   سـامانی  هایـن نابـ    مصـادیق . گري اسـت  ترین علل گرایش زنان به روسپی ناسازگاري والدین و یا همسر از مهم

  .عتیاد و قاچاق مواد مخدرناسازگاري، نزاع و خشونت، جدایی و طالق، ا

  

  یافته هاي ساخت هاي حاصل از اطالعات مصاحبه یافته: بخش دوم

ي سنجش پایگاه اقتصادي صورت  ها بندي وضعیت اقتصادي افراد مورد مصاحبه با استفاده از شاخص مقوله: وضعیت اقتصادي

درصـد از وضـعیت اقتصـادي     4/30قتصادي متوسط، درصد از افراد مورد مصاحبه از وضعیت ا 5/43این اساس،   بر. ته استگرف

  .عیت خوب اقتصادي برخوردار بودندضدرصد از و 12نامناسب و تنها 

  :هاي زیر مورد بررسی قرار گرفت ها شاخص به منظور آگاهی از چگونگی وضعیت خانوادگی آزمودنی: وضعیت خانوادگی

 .جامعه است حد معمولشان بسیار بیشتر از  شده با همسران هاي مطالعه میانگین فاصله سنی نمونه: فاصله سنی با همسر

درصـد   60 در حالی که فاصله سنی بیش از. سال است 4، میانگین فاصله سنی با همسر 1385بر اساس نتایج سرشماري سال 

  .ندتر شان کوچک سال از همسران 11تا  8درصد از آنان  30 واست سال  11شان بیش از  ها با همسران از آزمودنی

-15درصد بـین   2/28چنین  هم). درصد 4/30( اند سالگی ازدواج کرده 15شده قبل از  هاي مطالعه اکثر نمونه: سن ازدواج

ایـن سـؤال     درصـد هـم بـه    9/10. اند سالگی ازدواج کرده 21 بعد ازدرصد  8/8سالگی و  21- 18درصد بین  7/21سالگی،  18

سـال و   10کمتـرین سـن ازدواج   . سـال بـه دسـت آمـده اسـت      16شـده   هاي بررسی نمونهمیانگین سن ازدواج . اند پاسخ نداده

  .سال است 27بیشترین سن 

این سؤال پاسخ دادنـد، بـیش     از افرادي که به  و نیمی ندها معتاد بود درصد از آزمودنی 1/36: مدت اعتیاد به مواد مخدر

  .سال از اعتیادشان سپري شده است پنجاز 

اجبـار بـه ازدواج بـا فـرد غیـر      . اند ها کسانی بودند که حداقل یک بار از خانه فرار کرده درصد آزمودنی 7/21: فرار از خانه

  .ل فرار از خانه بیان شده استیازدواج با پسر مورد عالقه از دال برايدلخواه و مخالفت خانواده 

کمبـود مهـر و    2ارقام مندرج در جـدول  اساس  شده بر هاي بررسی نیاز اساسی نمونه: کمبودهاي اساسی دوران کودکی

این است که نیاز مالی در مقایسه با کمبـود مهـر و محبـت و      نکته مهم). درصد 5/42( محبت در دوران کودکی ذکر شده است

  . تري قرار گرفته است درك متقابل در مرتبه پایین
  کمبودهاي اساسی دوران کودکی. 2جدول 

  

 درصد انیفراو کمبودهاي اساسی دوران کودکی

 5/42 31 مهر و محبت

 4/27 20 درك متقابل

 5/20 15 نیازهاي مالی

 6/9 7 تفریح و سرگرمی

 100 73 جمع

  



انـد کـه بیشـترین     بـوده   مـی یشاهد وقوع جرا) درصد 4/67( نفر 31 ،شده مطالعه ۀنمون 46از میان : جرایم دوران کودکی

  .گري بوده است روسپیفراوانی آن مربوط به اعتیاد، پخش مواد مخدر و 

  

گـري مـورد سـوء اسـتفاده جنسـی قـرار        قبل از اقدام به روسپی افراد مورد مصاحبهدرصد از  9/23: سوءاستفادة جنسی

. رخ داده اسـت ) درصد 3/27( و سپس از سوي دوست پسر) درصد 3/36( این سوء استفاده بیشتر از سوي افراد غریبه  .اند گرفته

  .تأمل است محلافراد فامیل بود که  جانب جنسی از هاي درصد سوء استفاده 2/18

 سـال قـرار دارد   18تا  15در دامنه سنی بیشتر  افراد مورد مصاحبهگري در میان  شروع به روسپی: گري سن آغاز روسپی

 کمتـرین . سالگی بوده اسـت  15قبل از  افراد مورد مصاحبهدرصد  1/13گري در میان  از روسپیغدر عین حال آ). درصد 6/32(

  .سال مشاهده شده است 50سال و حداکثر  11گري  از روسپیغسن آ

  

  )نفر 46(گري  نگرش افراد مورد مصاحبه به مقوله روسپی

. نـد ا مخـالف  نیسـتند آن را تـرك کننـد   این کار براي آنان به صورت عادت درآمده و قادر   کر کهفاین ت  درصد روسپیان با 5/43

درصـد افـراد مـورد     3/78چنین  هم. دانند مؤثر می گري روسپی در اقدام بهفقر مالی و آوارگی را  افراد مورد بررسیدرصد  1/89

درصد کمبود محبت و محرومیت عـاطفی را در اقـدام    2/88. اند گري بیان کرده به روسپیاقدام مصاحبه فقر مالی را علت اصلی 

گـري   معتقد به نقش اساسی والدین در اقدام دختـران بـه روسـپی   درصد آنان  1/63این میان،   در. دانند گري مؤثر می به روسپی

و مایل بـه بازگشـت بـه     نداین کار متنفر  درصد آنان از 2/65این کار رضایت ندارند و   درصد افراد مورد مصاحبه از 70. ندتهس

  .زندگی عادي هستند

  

  گیري نتیجه

 1385 در سـال . ه اسـت یافتـ ها افزایش  تعداد روسپی 1385تا  1380 هاي دهد در مجموع طی سال هاي تحقیق نشان می یافته

این   ي مقاله ها این بخش از یافته  در پذیر تأمل اساسی نکته. را شاهد هستیمگري  روسپیدرصدي  7 رشد، 1380 نسبت به سال

 بهزیستی استان اصفهان،شده به مرکز بازتوانی زنان سازمان  معرفی است که با توجه به محدود بودن پژوهش حاضر به روسپیانِ

 .بوده باشد ندهاو رو  ها این احتمال وجود دارد که افزایش تعداد زنان روسپی ناشی از تغییر سیاست 

در . هـا یکسـان اسـت    ایـن سـال    نشان داد که تقریباً میانگین سنی در 1385تا  1380 هاي بررسی میانگین سنی در پرونده

ایـن یافتـه     .هاي اجتماعی کـاهش یافتـه اسـت    که میانگین سنی در بسیاري از آسیب ندا هداد حالی که مطالعات بسیاري نشان 

در میـانگین  را یکی از احتماالتی که شاید بتوان بر مبناي آن تفاوت نتایج تحقیقات پیشین و تحقیـق حاضـر   . تأمل است محل

ایـن    بسـیاري از  ،هـاي مافیـایی   گروهگسترده  این است که با توجه به فعالیت  د،کرهاي اجتماعی تبیین  سنی بسیاري از آسیب

مـذکور بـه طـور     بانـدهاي . اند هاي مطالعات حذف شده افراد، بر مبناي فرض فعالیت احتمالی باندهاي قاچاق دختران، از نمونه

 کننـد  دهند و آنان را به کشورهاي عربـی حـوزه خلـیج فـارس روانـه مـی       سال را مورد معامله قرار می 17تا  13 دختران عمده

سـال نیـز مشـاهده     15کمتر از روسپی دختران  1385تا  1380 هاي سال  در تمامی ،وجود این  با .)2004گس،  ها کالوسون و (

کـه ورود دو  ) 1383( زنـد  این یافته با یافتـه علیـایی    .داشتندساله نیز پرونده  11 دختران 84و  80 هاي گردید و حتی در سال

ه در مطالعه حاضر میانگین سنی ب. ، هماهنگ استکردهسالگی گزارش  گري را قبل از دوازده پیدرصد از دختران به دنیاي روس

این یافته نیز حکایت از ورود دختران استان اصفهان بـه دنیـاي     سال بود که 28/20، 85تا  80 هاي دست آمده در مجموع سال



در . ز اهمیـت اسـت  یحـا  بسـیار سـالگی   15قبـل از  درصد  1/13گري به میزان  آغاز روسپی. داردگري، در سنین جوانی  روسپی

کنند رفتار  این سنین والدین مسئولیت فرزندان را به عهده دارند، سعی می  این که در  توان گفت با توجه به این یافته می  توجیه

هـا   گونـه نظـارت   این  کن استاگرچه مم. رو سازند هاي زیادي روبه و اعمال آنان را تحت کنترل قرار دهند و آنان را با محدودیت

این فشارها از خانه   رهایی از  احتمال دارد چنین دخترانی در پیداکردن راه ،ی از دختران موجب کاهش وقوع جرم گرددخدر بر

  . هاي غیرقانونی شوند فراري و گرفتار فعالیت

گري محسوب  آوردن به روسپی بال آن رويتواند از عوامل اختالفات خانوادگی و به دن سن ازدواج و فاصله سنی از همسر می

که اغلب افرادي که در سن کم  اج از آن. سالگی ازدواج کرده بودند 18قبل از  زناندرصد  6/58این مطالعه در مجموع   در. دشو

بـه ازدواج  بدون رضایت و عالقه تـن   طبیعی است که اند کردهاند، تحمیل و اجبار والدین را در ازدواج خود گزارش  ازدواج کرده

 هشـت انـد کـه بـیش از     ن اعالم کـرده درصد از متأهال 3/41 ،این مطالعه  در. اند و پس از چندي به انحراف کشیده شده اند داده

 .درصد مشاهده شده است 3/15سال به میزان  یازدهاند و حتی اختالف سنی بیش از  شان اختالف سن داشته سال با همسران

کـه درصـد قابـل تـوجهی از آنـان را       هسـتند درصد افراد مجرد  4/65زنان روسپی، نشان داد  وضعیت تأهلبارة ها در یافته

گـري   درصد از افراد مورد مصاحبه زنان متأهلی بودنـد کـه در عـین متأهـل بـودن روسـپی       6/9. اند دختران فراري تشکیل داده

درصـد از زنـان روسـپی     75یجـه رسـید کـه    ایـن نت   در بررسی خود در محلـه ارزنـان اصـفهان بـه    ) 1385( قجاوند. کردند می

 با توجه به حرمت خودفروشی زنان متأهـل . این محله مهاجرت کرده بودند  شده، متأهل بودند و اغلب از نقاط مختلف به مطالعه

ها حکایت از بحران پنهـان فرهنگـی و اجتمـاعی دارد و زنـگ خطـري        اجتماعی، یافتهبه لحاظ هاي دینی و زشتی آن  در آموزه

  .آید براي کانون خانواده به شمار می

ـ   عـالوه بـر   .شـود  متغیري است که معمـوالً در تحقیقـات پاسـخ درسـتی بـه آن داده نمـی       ،وضعیت اقتصادي معمـوالً   ،نای

این احسـاس    کنند که شان بیان می خود را از وضعیت اقتصادي »احساس«به نوعی  ،گویان در بیان وضعیت اقتصادي خود پاسخ

عـدالتی   دارنـد و یـا ناشـی از احسـاس تبعـیض و بـی       است که در وضعیت بهتري قـرار  کسانیبیشتر یا ناشی از مقایسه خود با 

درصـد  12و است شان بد  معتقدند که وضعیت اقتصادي) در مصاحبه( گویان پاسخ درصد از 4/30 ،این توضیح  با. اقتصادي است

 زنـان مـورد مصـاحبه   این یافته مربوط به وضع فعلی   .اند متوسط ارزیابی کرده درصد 5/43شان را خوب و  نیز وضعیت اقتصادي

فقـر از  . گري وضعیت اقتصادي آنان بدتر بوده است و با افزایش درآمـد بهبـود یافتـه اسـت     است و احتماًال در زمان آغاز روسپی

فقر را عامـل اصـلی در   روسپی مورد مصاحبه، زن  46از  درصد 3/78 ،این بررسی  در. گري است به روسپی اقدامعوامل مؤثر در 

) 1384( و وروایـی ) 1383( زنـد  علیـایی  ،)1377( هـاي عادلیـان رأسـی    بـا یافتـه   ،این یافته  .اند گري بیان کرده به روسپی اقدام

  .خوانی دارد هم

 پی مـورد مصـاحبه،  زن روس 46از درصد  1/63 دهد نتایج تحقیق نشان می ،در مورد وضعیت خانوادگی افراد مورد مصاحبه

 ،)1383( ها با نتـایج میرزمـانی   این یافته  ،به طور کلی. گري هستند معتقد به نقش اساسی والدین در گرایش دختران به روسپی

اند که عواملی مانند طـالق، جـدایی والـدین،     تیجه رسیدهناین   این محققان به . سو است هم) 1382( و صابري) 1377( موسوي

  .گري است آوردن به روسپی به محبت از جمله عوامل مؤثر در روي همسر، کمبود عاطفی و عدم ارضاي نیازخشونت والدین و 

مجمـوع خودفروشـی در میـان     ،نشـان داد کـه در جمعیـت مـورد مطالعـه      1385تـا   1380هـاي   هاي سال مطالعه پرونده 

دو طـرف طیـف را   . است) درصد دیپلم و باالتر 29(باسوادها بسیار بیشتر از گروه ) درصد زیر دیپلم 69(سوادها  سوادها و کم بی

دار بـین   بـه وجـود رابطـه معنـی    ) 1384( و وروایـی ) 1382( صـابري . دهنـد  سـوادها تشـکیل مـی    افراد با تحصیالت عالی و بی

ایـن نکتـه     یـادآوري . داننـد  گـري مـی   گري پی بردند و تحصیالت پایین را از جمله عوامل مؤثر بـر روسـپی   تحصیالت و روسپی

توان به کل جمعیت روسپیان تعمیم داد، مگر آن که یافته مـذکور   ي تحقیق حاضر را نمی ها این بخش از یافته  ضروري است که



  . دشوبا جمعیت کل مقایسه 

ه معتقدند که فرار از خانه در اقدام آنـان بـ   زنان روسپیدرصد از  45 پرونده، 361شماري  بر مبناي اطالعات حاصل از تمام

ایـن    .در نوجوانی از خانه فرار کرده بودنـد  زن روسپی مورد مصاحبه، 46درصد از  7/21 چنین، هم .بوده است مؤثرخودفروشی 

 64این نتیجه رسید کـه    به خود تحقیقدر  نیز )1988(اسکت . است سو هم) 1384( و وروایی) 1383( زند علیایی ۀیافته با یافت

  .قبل از ورود به فحشا از منزل گریخته بودند ،وي ۀعکننده در مطال درصد زنان شرکت

گـري مـورد سـوء اسـتفاده      روسپی شروعدرصد از آنان قبل از  9/23نشان داد که  1386 در سال زنان مورد مطالعهبررسی 

رخ  )رصدد 3/27( و سپس از سوي دوست پسر) درصد 3/36( از سوي افراد غریبه اغلب این سوء استفاده  ؛اند جنسی قرار گرفته

) 1994(سـیلبرت   نتیجه تحقیق. تأمل استرخ داده که محل درصد سوء استفاده جنسی از سوي افراد فامیل  2/18. داده است

سالگی مـورد سـوء اسـتفاده     16تا  3ه در یبافراد غر آنان رادرصد  10ها و  پدرخوانده راها  درصد از روسپی 23هم نشان داد که 

  .اند دادهجنسی قرار 

درصد روسـپیان پـس از آغـاز     66عالوه، ه ب). 1997بوریچ، ( به مواد مخدر در بین روسپیان خیابانی بسیار رایج است اعتیاد

در . )2000داال، ( گري شروع به مصرف مواد مخدر کرده بودنـد  درصد پس از اقدام به روسپی 18به فحشا گرفتار شده و  ،اعتیاد

درصـد از زنـان روسـپی مـواد مخـدر       16نشان داد که  1385تا  1380هاي  وندهپر شماري پژوهش حاضر، نتایج حاصل از تمام

هـا   اند که اعتیاد و پخش مـواد مخـدر در رأس آن   بوده  مییدرصد آنان در نوجوانی شاهد وقوع جرا 4/67نیز  و کردند مصرف می

  .گري است روسپی شروع توان گفت اعتیاد و مصرف مواد مخدر از جمله عوامل مؤثر در می ،بنابراین. قرار دارد

چـون ضـعف وضـعیت اقتصـادي، تحصـیالت       ي تحقیق حاضر، تأثیرگذاري عوامل متعددي هم ها در مجموع، بر اساس یافته

طالق، جـدایی و خشـونت والـدین،    (پایین، فرار از خانه، سوء استفاده جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، وضعیت نامناسب خانوادگی 

گـري   م با اجبار والدین در سنین پایین و اختالف سنی زیاد زوجین با یکدیگر، در اقـدام بـه روسـپی   ، ازدواج توأ)کمبود عاطفی

ي اجتمـاعی، از   هـا  گرایانـه در فهـم و تبیـین پدیـده     همین امر، ضرورت اجتناب از هر گونه نگاه مکانیکی تقلیل. نشان داده شد

  .سازد تماعی بیش از پیش روشن میریزان وجوه مختلف حیات اج گري را براي برنامه جمله روسپی

  

  منابع

دیـده اجتمـاعی بـه مراکـز بـازپروري       بررسی عوامل مؤثر در بازگشـت زنـان و دختـران آسـیب    ) 1380( اقلیما، مصطفی

  .بخشی، معاونت پژوهشی سازمان بهزیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان

 .توس: تهران: ترجمه حسن پویان، شناسی روابط جنسی جامعه) 1383(دانیتو، آندره مورالی 

 .آستان قدس رضوي: مشهد ،، ترجمه حسین بهرواندرآمدي بر جامعه) 1375(رابرتسون، یان 

اهللا  ، ترجمـه رحمـت  ل اجتمـاعی یرویکردهاي نظري هفتگانه در بررسی مسـا ) 1382(ن، ارل و مارتین واینبرگ ورابینگت

  .دانشگاه تهران: صدیق سروستانی، تهران

مجموعــه مقــاالت و  ،»علــل، پیامــدها و رویکردهــا: گــري نگــاهی دیگــر بــه روســپی«) 1385(اد، محمدرضــا نــژ زیبــایی

 .دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گري، و مسئله روسپی  گوهاي نظام اسالمی و گفت

 .آواي نور: ، تهران)شناسی انحرافات جامعه(شناسی اجتماعی  آسیب) 1379(اهللا  ستوده، هدایت

  .آگه: ، تهرانهاي تحقیق در علوم رفتاري روش) 1382(زهره و دیگران  سرمد،

نامـه   پایـان  ،اجتماعی زنان روسپی در مقایسه با زنان غیـر روسـپی  ـ هاي خانوادگی   بررسی ویژگی) 1382(صابري، زهرا 

  .دانشکده علوم اجتماعی ،کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی



سـال مرکـز بـازپروري     35- 15گـري بـین زنـان     ررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر روسپیب) 1377(رأسی، حمیده  عادلیان

 .، دانشگاه فردوسی مشهدنامه کارشناسی حریت مشهد، پایان

بخشـی،   گـري، دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و تـوان      دادن زنـان بـه روسـپی    ساز تن عوامل زمینه) 1383(زند، شهین  علیایی

 .معاونت پژوهشی

  .ایران  شناسی خانواده در دومین کنگره سراسري آسیب ،گري در محله ارزنان اصفهان روسپی) 1385(قجاوند، کاظم 

دانشـگاه  : شناسی زنـان ویـژه بـا زنـان عـادي، تهـران       اي خصوصیات روان بررسی مقایسه) 1381(کامرانی فکور، شهربانو 

 .تربیت مدرس

، بهـار  5شـماره   ،1 ة، دورفصلنامه پـژوهش زنـان  ، »اعیپیامدهاي جنسیتی تخریب سرمایه اجتم«) 1382( مدنی، سعید

82: 7 -34.  

نامـه   بررسی چگونگی و علل انحرافات اجتماعی دختران و زنـان جـوان در مشـهد، پایـان    ) 1377(اصغر  موسوي، سیدعلی

  .کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاونـت امـور    ،)1377- 78( اسناد علّی زنان ویژه بازداشت شده با زنـان عـادي  مقایسه سبک ) 1381(مهبودي، مسعود 

دانشـگاه عالمـه طباطبـایی    ، نامـه کارشناسـی ارشـد    ها، مرکز امور مشارکت زنان، پایـان  اجتماعی و توسعه مشارکت

 .)شناسی دانشکده روان(

اي دختـران و زنـان گریـزان     هاي زمینـه  ژگیوی«) 1383( علی بشارتکاووسی و محمد انگیزروحمحمود، یدمیر زمانی، س

، سـال نهـم،   هـاي روان درمـانی   فصلنامه تـازه ، »تحت پوشش مراکز بازپروري سازمان بهزیستی استان تهران ۀاز خان

 .www.iranwoman.org ،شوراي فرهنگی اجتماعی زنان ،، پاییز و زمستان34- 33

- 221 :5، سـال دوم، شـماره   فصلنامه رفاه اجتماعی، »آن هاي کجروي جنسی، علل و زمینه«) 1381(نصیري، معصومه 

238. 

 .نامه دکتري دانشگاه تهران پایان ،گري در تهران بر روسپیمؤثر بررسی عوامل ) 1384(وروایی، اکبر 
Allen, D. M. (1980) “Young Men Prostitutes: A Psychological Study”, Archives of Sexual Behaviour 9: 399-426. 
Boritch, H (1997) Fallen Women: Female Crime and Criminal Justice in Canada, Toronto: ITP Nelson. 
Bromberg, Sara (1998) Prostitution: On Whores, Hustlers and Johns: Prometheus Books, adopted from D. Kelly “Weisberg, 

Applications of Feminist Legal Theory to Women's Lives”. 
Bullough, B. & V. L. Bullough (1996) “Female Prostitution: Current Research and Changing Interpretations”; Annual 

Review of Sex Research, Vol. 7: 158-180. 
Canadian Center for Justice Statistics (1997) “Street Prostitution in Canada”, Juristat 17 (2) 
Clawson, Patrick (2006), “Irans Motives and Strategies: The Role of the Economy”, Senate Committee on Foreign 

Relations. On May 17, Institute Deputy Director for Research Patrick Clawson Testified before the U.S. Senate 
Committee on Foreign Relations. 

Connolly, Mark Thomas (1980) The Response to Prostitution in the Progressive Era. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press. 

Dalla, R. L. (2000) “Exposing the “Pretty Woman” Myth: A Qualitative Examination of the Lives of Female Street Waliking 
Prostitutes”, The Journal Of Sex Research, 37: 344-353. 

Edlund Lina & Korn Evelyn (2001) A Theory of Prostitution, Columbia University, Department of Economics. 
Farley, M. & H. Barkan (1998) “Prostitution, Voilence & Post Traumantic Stress Disorder”,  Women & Health, San 

Francisco, Harworth press, 27 (3): 37-49. 
Fotti. S. (1994) Sexual Abuse as a Precursor to Prostitution, Doctoral dissertation, Northwestern University. 
Hagan, J. & B. McCarthy (1997) Mean Streets. London: Cambridge University Press. 
Hubbard, Phil (1998) “Community Action and the Displacement of Street Prostitution: Evidance from British Cities”, 

Geoforum, 29 (3): 269-286. 
Hughes, Donna M. (2004) “Sex Slave Jihad”, FrontPage.com. 
Lasser, Mark R. (2001) Pornography in Internet, http://galenet.Galegroup.com, http://www.iranculture.org. 
Nadon, S., C. Koverola and E. Schludermann (1998) “Antecedents to Prostitution” Childhood Victimization, 12 (2): 206-

http://www.iranculture.org/


221. 
Nasir, Rohany, Zamani, Zainah Ahmad & Rokiah Ismail (2010) “Self esteem and Cognitive Distortion among Involved in 

Prostitution in Malaysia”, Procedia Social and Behavioural Science, 5: 1939-1944. 
Potter, K. Martin, & S. Romans (1999) “Early Development Experiences of Female Sex Workers: A Comparative Study”, Australian 

and New Zealand Journal of Psychiatry, 33: 935-940. 
Schetky, Diane H. (1988) “Child Pornography and Prostitution,” Child Sexual Abuse, Brunner/Mazel. 104. 
Seng, M (1989) Child Sexual Abuse and Adolescent Prostitution: A Comparative Analysis of Adolescence in Canadian Center for 

Justice Statistic, Street Prostitution in Canada. Juristat 13(4). 
Siegal, Larry J. (2005) Criminology: The Core Second Edition, New York: Thompson. 
Silbert, Mimi H. (1994) “Treatment of Prostitute Victims of Sexual Assault, “Victims of Sexual Agression, Van Nostrand 

Reinhold. 107. 
Young, A. M., C. Boyd & A. Hubbell (2000) Prostitution, Use & Coping with Psychological Distress, Journal of drug 

issues, 30: 789-800. 
Zigman M. (1999) Under the Law, “Teen Prostitution in Kensington”, Critique of Antropology, 19: 193-201. 

 


	توصيف و تحليل ويژگيهاي جامعهشناختي و روانشناختي دختران و زنان روسپي در استان اصفهان
	توصيف و تحليل ويژگيهاي جامعهشناختي و روانشناختي دختران و زنان روسپي در استان اصفهان
	توصيف و تحليل ويژگيهاي جامعهشناختي و روانشناختي دختران و زنان روسپي در استان اصفهان
	چکيده


	مقدمه
	مرور تحقيقات گذشته
	چارچوب نظري
	الگوي نظري تحقيق
	روش تحقيق
	يافتههاي تحقيق
	بخش اول: يافتههاي حاصل از پروندة 361 زن آسيبديده از سال 1380 تا 1385
	بخش دوم: يافتههاي حاصل از اطلاعات مصاحبههاي ساختيافته


