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  مقدمه
از يـك سـو   . ري از جهات مختلفـي واجـد اهميـت اسـت    سن ورود زنان به بازار روسپيگ

كاهش ميانگين سن شروع مي تواند نشانه تغيير الگوي تن فروشي و احتماال شـيوع بيشـتر آن   
اين مسئله احتمال وقوع رفتارهاي پر خطر خصوصـا ايـدز و بيماريهـاي مقـاربتي را در      .باشد

امنه اين پديده به سنين كودكي و همچنين كشيده شدن د. گروههاي سني پايين افزايش مي دهد
نوجواني نگراني هاي جدي را در بين طيفي از حاكمـان و مـديران جامعـه تـا علمـاي علـوم       

  .كنداجتماعي و فعاالن مدني مدافع حقوق كودكان ايجاد مي
در قـانون مجـازات عمـومي مصـوب      )1358(در قوانين پيش از پيروزي انقالب اسـالمي  

اصـالح شـد و در ذيـل فصـل پـنجم قـانون        1312در سال كه   214الي  207در مواد  1304
در جنحه و جنايات بر ضـد عفـت و اخـالق عمـومي و تكـاليف      "مجازات عمومي  با عنوان 

 211در ماده ي  .ي عليه روسپيگري كودكان پيش بيني شده بودمقررات نسبتا جامع "خانوادگي
در قـانون   .ا پـيش بينـي شـده بـود    چندين جرم مرتبط با فحش )1312(قانون مجازات عمومي 

مذكور در صورتي كه مجرم يكي از نزديكان يا سرپرستان كودك بودنـد تشـديد مجـازات بـه     
قانون مـورد   213 در بند ب ماده . پيش بيني شده بوددو سال تا چهار سال حبس مجرد  ميزان
ي كـه  مـوارد  در و جرم قاچاق جنسي زنان ايراني به خارج از كشور پيش بيني شده بود بحث

  . مي شدثر مجازات محكوم كسال تمام داشت مرتكب به حدا 18كمتر از بزه ديده  
از  .قوانين موجود تغييـرات قابـل تـوجهي داشـتند    ) 1358(پس از پيروزي انقالب اسالمي 

استفاده جنسي بـه   ءمقايسه عناوين مجرمانه و مجازات هاي قبل و پس از انقالب در زمينه سو
 ءاما در مواردي نيز تخفيف مجـازات بـراي سـو    .ها افزايش يافته است جازاتنظر مي رسد، م

بـا   ،ه مجازات عمل منافي عفت بدون عنفچنانچ ؛استفاده جنسي از كودكان مالحظه مي شود
سـال   7، در قـوانين پـيش از انقـالب    سال با علل مشدده 18ل و كمتر از سا 15زنان بيشتر از 

بـه نظـر   . ضربه شالق است 100كن در قانون مجازات اسالمي زنا با غير محصن يحبس بود، ل
  )63، ص1381بداغي، .(ضربه شالق است 100سال شديدتر از  7مي رسد حبس به مدت 

در زمينة سوءاستفاده از اطفال در فعاليت هاي مجرمانه جنسي نيز قوانين كيفري فعلي ايران 
سـوء اسـتفاده از   نگذار كيفري با توجه به افـزايش مـوارد   قانو. با خألهاي زيادي مواجه هستند

يك تجارت جنسي پر سود، پيچيده و سازمان يافته، هنـوز بـه ايـن قبيـل      هو تبديل آن ب اطفال
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اعمالي نظير هـرزه نگـاري كودكـان و بهـره     . است نكردهجرايم در سياهه قوانين توجه جدي 
الب قانونگذار در برخورد با آن ها بـا توسـل   كه قبل از انق -برداري از آن ها براي روسپيگري

به سازوكار جرم انگاري و تشديد مجازات مرتكبين از يك سياست كيفري افتراقـي منقطـع و   
و مسأله استفاده » توريسم جنسي« .اندكامالً مورد غفلت قرار گرفته -بود كردههماهنگي پيروي 

فري بسياري از كشورها و معاهدات بين از اطفال در اين صنعت، علي رغم اين كه در قوانين كي
مـدني  (.، در قوانين جزايي ايران مورد بي تـوجهي قـرار گرفتـه اسـت    شدهالمللي، بدان توجه 

  )1384قهفرخي، 

 چارچوب نظري-1

و نظريـا ت   در باره تن فروشي و علل و عوامل مـؤثر بـر آن  صـاحب نظـران ديـدگاهها     
  .مالي به بر خي از اين رويكردها آمده استدر ادامه مروري اج. اندمتنوعي ارائه كرده

  :فيزيولوژيك) كالسيك(رويكرد هاي  -1-1
هـا   نظريه از  .شناسانه آغاز شد هاي زيست ، با ديدگاه ننظريه هاي اوليه در مورد جرايم زنا

كالسـيك در   اثـري اي در تبيين بيولوژيكي جرايم زنان داشته و از آن به عنوان  كه جايگاه ويژه
"ويليام فررو"به همراهي   "سزار لمبروزو"از اثري  ،سي ياد شده استشنا جرم

1
در است كـه    

) 1382(چنانچه گـرت  .ارائه گرديده است "2زن جنايتكار"و در كتابي تحت عنوان 1895سال 
و  "3نيـا گـونگي   "زو و فررو در تبيين جرايم زنان بر مفـاهيم  واساس نظريات لمبرمي نويسد 

  .)1382، ص177گرت،(ستوار بود داروينيسم اجتماعي ا

 رويكردهاي روانشناختي -2-1

بر خالف نظريه هاي فيزيولوژيك در تبيين تن فروشي كه كمتر به متغير سن توجـه دارنـد   
در نظريه هاي روانشناختي كه اساسا دوران تحول فرايند هاي ذهني را بررسي مي كنند، سن از 

به كـودكي هـم از جهـت جسـتجوي عوامـل       در اين رويكرد. اهميت بسياري برخوردار است
گرايش به تن فروشي در بزرگسالي و هم از جهت زمينه هـاي ورود بـه بـازار تـن فروشـي و      

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 Cezar Lombroso& William Ferrero 
2
 The Female Offender 

3
 Atavism 
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ي فرويد، زنان  كاوانه در نگاه روان. توجه مي شود رفتارهاي غير متعارف جنسي در سنين پايين
گيـري   عيت منجر به شـكل اين موق. برند بطور طبيعي به نشانه تسلط مردان در جامعه رشك مي

توانـد موجـب    ي مردانگـي مـي   ي فرويد عقـده  براساس عقيده. شود ي اختگي در آنها مي عقده
   1 )1970گرينوالد،(كاري در ميان دختران شود  بزه

كند كه طبق آن دختران فراري از سكس بـه عنـوان    هايي اشاره مي به گزارش)1994(باركر 
) 1984(و كاپالن) 2002(ميكائيل . كنند عاطفه استفاده مي اي براي جلب توجه و دريافت وسيله

انـد، از   كشـي جنسـي را تجربـه كـرده     بدرفتاري جسمي و بهره ،افرادي كه در خانواده معتقدند
آنـان اعتقـاد    از سوي ديگـر، . هاي بعدي را بپذيرند شوند تا سوءاستفاده لحاظ رواني مستعد مي

ارزش تصور كنند  وان خود را بيشود دختران ج مي دارند سوءاستفاده جنسي در كودكي موجب
نشان داد افرادي كـه  ) 1996(هاي ويدوم يافته .آمادگي پذيرش هويت روسپي را داشته باشندو 

 . اند باالترين آمار فحشاء را داشته ،اند مورد بدرفتاري جسمي و آزار و اذيت قرار گرفته

  

  :رويكرد هاي جامعه شناختي -3-1
. قد است كه هر نوع جرمي كه به وقوع بپيوندد، محصول عامل اقتصادي استمعت  2باتگليا

هـا را مردمـان بـدبخت و     بنابراين نبايد تعجب كرد كه تعداد بسـياري از بزهكـاران و روسـپي   
در چـارچوب ايـن نظريـه، نابسـاماني     . )205ص ،1351مظلومـان،  (تنگدست تشـكيل دهنـد   

اعــم از كودكــان و  -نــابرابري قــرار دارنـد  اقتصـادي همــه كسـاني را كــه در معــرض فقـر و   
ي محروم در  از سوي ديگر، طبق نظر آلبرت كوهن طبقه. متمايل به جرم مي نمايد -بزرگساالن

تـوان   اي كه مي در جامعه. كند هاي خود را براي دستيابي به منزلت انتخاب مي يك جامعه شيوه
كنند، احسـاس ناكـامي در    زندگي مي افرادي با ثروت و امكانات زياد ديد كه در شرايط خوبي

. شـود  آيد و بنابراين كسب منزلت به هر شكل ممكن مشـروع مـي   ي محروم به وجود مي طبقه
ها براي كسب امكانـات مـادي و كسـب     ي محروم يكي از اين شيوه فحشاء براي دختران طبقه

  ).114-112، صص1384پور،  شرافتي(منزلت است 
توانـد عامـل همبسـتگي     يادگيري به مثابه يك نهاد ثابت مـي از نظر ريچارد كالوارد محيط 
كـاران زنـدگي    هـاي بـزه   بدين ترتيب كساني كـه در محلـه  . خالفكاران در سنين مختلف شود

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 Greenwald 
2 Bateglia 
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به عنـوان مثـال، دخترانـي كـه در     . كاري خواهند داشت هاي بيشتري براي بزه كنند، فرصت مي
امكـان بيشـتري بـراي روسـپيگري     محالتي كه روسـپيگري رواج دارد حضـور داشـته باشـند     

  .)1383، نجفي(دارند
دختراني كه ممكن است به علت تحصيالت، شغل يا به علل تبعـي بـه منـاطقي مهـاجرت     

قبلي آن باشد ممكن  مناطق كنند كه الگوي رفتاري در منطقه جديد بسيار متفاوت از هنجارهاي
رت اجتماعي بـه ويـژه نظـارت    هايي نظا در چنين مهاجرت. است در شرايط آنومي قرار گيرند

   ).1383 ،نجفي(كاهش مي يابدغيررسمي اعم از نظارت خانواده و گروه دوستي به شدت 

  روش  -2

  نوع مطالعه -1-2
است كه در آن از جمعيـت مـورد نظـر    »  مقطعي«و » پهنانگر«اين مطالعه از نوع مطالعات 

ا و باورهاي آنها پرسش شـده اسـت   ه  درباره ويژگيها، رفتارها، دانش، نگرش) زنان تن فروش(
  ). 1385سليمي و ديگران، (

تحقيق هاي كيفـي  . كمي و كيفي استفاده شده است   گرد آوري اطالعات از هر دو  روش 
اهيـت تجربـه زيسـت، دوم فهـم     اول فهـم م  ؛به مطالعه پديده ها در سه حوزه اقدام مي كننـد 

بـراي    .)1383گـال،  (ديده هاي ارتبـاطي  هاي فرهنگي و اجتماعي و سوم فهم زبان و پ پديده
اجتمـاعي از روش اتنـوگرافي    -بررسي تاريخچه زندگي زنان روسپي و فهم پديده اي فرهنگي

  .استفاده شده است

 تعريف تن فروشي-2-2

روسـپيگري   ،)UN،1989( 1در بسياري منابع اوليه و از جمله كنوانسـيون حقـوق كودكـان   
اصـطالح روسـپيگري كودكـان    . انـد يگري تعريـف كـرده  كودكان را واداشتن كودك به روسـپ 

فاقد انتخاب و اختيار و اگاهي كامل  ،مطابق برخي تعاريف ،كودك زيرادشواري هايي هم دارد 
در . اسـت ) يـا شـغل يـا ارائـه خـدمت يـا مبادلـه       (در عمل جنسي براي انتخاب اين فعاليـت  

يا جرم  2، قانونمند 1مند ، قاعده 2يكشورهاي مختلف فارغ از اينكه رويكرد به روسپيگري انكار

  ــــــــــــــــــــــــــ       
 اين كنوانسيون را امضاء كرد1991سپتامبر  5ايران در  1

2 abolition 
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مندان در نظر گرفتـه شـده    معموال يك حداقل سني براي اين كار در حالت قاعده ،باشد 3زدايي
در مواردي عدول از اين حداقل ميتواند غير قانوني و مشمول مجازات براي روسـپي يـا    .است

هنوز درك كـاملي از رابطـه    كه(توان بين روسپيگري كودكان در برخي موارد مي. واسطه باشد
  .تمايز قائل شد) اندكه مراحلي از رشد جنسي را طي كرده(و نوجوانان ) جنسي ندارند

به لحاظ مفهومي مسئله روسپيگري كودكان در بسياري موارد بـا مسـئله رابطـه جنسـي بـا      
 "بـا در مواردي هم روسپيگري كودكان  . زاري و كار كودكان همپوشاني داردآكودك  كودكان،

 "سكس توريسم كودكان"و  "پورنوگرافي كودك"، "تجارت كودكان براي بهره برداري جنسي
  )1386 مدني قهفرخي،.(مباحث مشتركي دارد

عرف (زني كه بدون رعايت ضوابط قانوني و شرعي در اين مطالعه روسپي عبارت است از 
بر دريافت پـول يـا كـاال،    و به عنوان حرفه، امرار معاش و كسب درآمد در برا) مسلط در ايران

داده و در زمان اجراي طرح در مراكـز  خدمات جنسي مربوط به تن خودش را به ديگران ارائه 
 .)1386 مـدني قهفرخـي،  ( ه اسـت حمايتي سازمان بهزيستي نبوده و در زندان به سر نمي بـرد 

فرد ديگر يا يا خدمات را چه به اجبار  كاال بنابراين هرگونه عمل جنسي كودك در مقابل پول،
اگر اختيار در انجام عمل بـراي او در  ( اجبار شرايط اجتماعي يا تقليد از مادر يا حتي به اختيار

گاه به كارش باشد يـا  را در هر شرايطي اعم از اينكه كودك فاعل يا مفعول، ا) قانون امده باشد
يا مطلع از آن نباشـد،    د، مذاكرات انرا انجام بدهانرا تملك بكند يا ذي نفع نباشد ، منافعنباشد

  . را روسپي گري كودكان دانست

  جامعه آماري ،حجم نمونه و روش نمونه گيري -3-2
گانـه شـهر   22هسـتند كـه در منـاطق    ) فروش  تن(تن فروش  زنان ،آماري اين پژوهش  جامعه
فروشي مي كنند و  اطالعات  روشني از تعداد جمعيت و ويژگي هاي آنان در دسـت    تهران تن

به عالوه زنان مورد بحث محل تجمع يـا سـكونت خاصـي ندارنـد و ايـن مسـئله بـر        . يستن
حجم نمونـه بـا اسـتفاده ازفرمـول محاسـبه تعـداد نمونـه         .افزايد  دشواري دسترسي به آنها مي

  .)USAID ،2000(نفر برآورد شد  300درتحقيقات راجع به جمعيت هاي پنهان معادل 

                                                                                                                        
1 regulation 
2 legalization 
3 decriminalization 
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اسـتفاده شـد و بـه ايـن منظـور        1اي  اي چند مرحلـه   خوشهگيري   در اين پژوهش از نمونه
واحـدهاي اوليـه   ". شـوند،  تهيـه شـد     فهرستي از واحد هاي بزرگي كه افراد در آن جمع مـي 

2گيري  نمونه
مي توانند شامل محالت ، ميدانها ، خيابانها، پاركها، فاحشه  "ها  خوشه"يا همان   "

ايـن زمينـه    توجـه بـه تحقيقـات انجـام شـده در      جمع بـا مكانهاي ت .خانه ها يا كافه ها باشند
قابل ذكر است كه اين مكانها الزم نيسـت  . معين شدند) 1384 و شرافتي پور، 1384وروايي، (

در ايـن پـژوهش محـل هـاي      .)34، ص USAID،2000(از نظر فاصله و ابعاد مساوي باشـند  
پاساژها به  هاي تجاري و و مجتمع جلب مشتري زنان روسپي شامل خيابانها ، ميدان ها ، پاركها

  .عنوان واحدهاي اوليه نمونه گيري انتخاب شدند
واحد اوليه نمونه گيري براي بدست آوردن حداكثر پراكنـدگي   30با توجه به اينكه حداقل 

نفـري   8الي  6واحد   40نفر در  300حجم نمونه اي معادل  ،) FHI ،2000(نمونه كافي است
در هر واحد اوليه نمونه مورد نظر با اسـتفاده از روش نمونـه گيـري     .طراحي و انتخاب شدند

 . انتخاب شدند 3گلوله برفي

نفر  287 است كه در آن يتحقيقيافته هاي اين مقاله بر اساس متمايز كردن بخشي از نمونه 
ميانگين سن شروع روسپيگري در  .نداهاز روسپيان خياباني شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت

 43تا حداكثر 8اين سن شروع در دامنه حداقل . سال بوده است 4/22مونه مورد بررسي ن
در  نفر 70يعني درصد از نمونه مورد بررسي  4/25 در اين ميانسالگي اعالم شده است و 

روسپي  - كودك"و از اين پس با عنوان  اندسالگي به روسپيگري روي اورده 18سنين كمتر از 
در مواردي  .اين نوشتار بر روي اين گروه متمركز استبررسي هاي  .دخوانده مي شون  "شده

مقايسه ) اندسال روسپي شده 18افرادي كه در سنين باالي (هم ويژگي هاي انها با گروه دوم 
  .مي شوند

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 Mult-stage cluster sampling 
2  - primary sampling units 

3 - snowball sampling 
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  روش هاي جمع آوري اطالعات -4-2
  )اطالعات ثانويه(بررسي اطالعات موجود  -اول
راي انجام مصاحبه ساختار يافته از پرسشنامه به عنوان ابـزار  ب :1مصاحبه ساختار يافته –دوم

اعتبار صوري  اين پرسشنامه كه بر مبناي اهداف پـژوهش سـئواالت آن طراحـي     .استفاده شد
  .نفر افراد با سابقه پژوهش در زمينه تن فروشي مورد سنجش قرار گرفت 5شده بود با ارائه به 

ـ ( مصاحبه عميق -سوم بـراي انجـام مصـاحبه عميـق برگـه راهنمـاي       ): هنيمه ساختار يافت
  .مصاحبه عميق طراحي و در اختيار مصاحبه كنندگان همكار طرح قرار گرفت

  روش تجزيه و تحليل اطالعات -5-2
هـاي كيفـي    داده .تحليل شد ، تجزيه و SPSSار داده هاي كمي اين پژوهش بوسيله نرم افز

  . گزارش اتنوگرافي بود 9فرد كليدي و  21، زن روسپي  18طرح حاصل مصاحبه هاي عميق با 

  يافته ها-3

  دختران روسپي) فردي و اجتماعي(ويژگيهاي زمينه اي  -1-3

  سن  -

سهم روسپي شدن كودكان در بين نمونه روسپيان مورد مطالعه در دهه هاي اخير به شدت 
درصد  3/78و  50در دهه  4/17به  40درصد در دهه  9/2افزايش يافته است به نحوي كه از 

زمون هاي آماري براي بررسي تصادفي يا قابل تعميم بودن اين يافته آ. رسيده است 60در دهه 
 3=درجه آزادي، 702/45=كاي اسكور( ها مويد وجود رابطه معني دار در اين مورد است

شمسي  60تا  50الزم به ذكر است كه دختراني كه متولدين سالهاي  .)000/0=معني داريو
شمسي بود به  1357در يك دوره بي ثباتي سياسي كه منجر به انقالب ايران در سال هستند 

 8شمسي همزمان با دوره وقوع جنگ  1370تا  1360همچنين متولدين سالهاي . انددنيا آمده
كه هر دو بحرانهاي گسترده اجتماعي و اقتصادي  اند،به دنيا آمده 1368تا  1360ل ساله از سا

  .اندايران بوده در نيم قرن اخير

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 - Structured Interview 
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 21سال و ميانه و مد به ترتيب  61/22ميانگين سن كودكان روسپي شده  در زمان تحقيق 
درصد از كساني كه در  6/15الزم به ذكر است كه در اين مطالعه تنها . سال بوده است 19و 

 در زمان تحقيق در سنين) شدهنمونه كودك روسپي(ورده بودند آكودكي به روسپي گري روي 
سالگي قرار  44تا  19قرار داشتند و ساير روسپيان اين گروه در سنين ) سال 18زير (كودكي 
 .)سال اند 30درصد زير  94البته ( داشتند

. اندزنان روسپي در مصاحبه عميق يافته هاي مورد اشاره درباره سن روسپيان را تاييد كرده
باره  اين گرِي را شروع كرده است در پِياي كه دو سال است روس ساله 16در اين زمينه روسِپي 

  : گويدمي
دوني تو اين دوره است كه آدم   آخه مي. 30 تا 18البته اكثراً كم سن و سالن و بيشتر « 

 )1385بهمن  15كافي شاپ،(».حال اين كارها رو داره

 سن شروع روسپي گري -

نفري كودك  70ونه بر اساس يافته ها اين پژوهش  ميانگين سن شروع روسپي گري در نم
 53/24اند سال روسپي شده 18سال و در بين افرادي كه در سنين باالي  09/16روسپي شده  

تا  15بيشترين فراواني سن شروع روسپي گري در كودكان  روسپي شده  در سنين  .سال است
 ).سال است 17ميانه و مد هر دو ( سال است 17

  محل تولد و سكونت -

كودكان روسپي شده مورد مطالعه در اين پژوهش  در محلي غير از  درصد از  40بيش از 
اند و احتماال بعدها به اين كالن شهر متولد شده) شهر محل سكونت و فعاليت فعليشان(تهران 

گسنرده بودن مبدا . اندسال اخير به اين شهر آمده 5درصد از آنها در  25. اندمهاجرت كرده
، %)6/3(، اذربايجان غربي%)9/17(ر از جمله كرمانشاهمهاجرت در اغلب استانهاي كشو

 ،%)9/17(خراسان ،%)9/17(،مازندران%) 9/17(، گيالن%)6/3(، اردبيل%)1/7(آذربايجان شرقي
  .نشانگر همه گير بودن ان است%) 6/3(و خوزستان%)  1/7(فارس ،%)6/3(اصفهان

و %) 38(ناطق جنوبي درصد زنان تن فروش  در م 60بر اساس نتايج اين پژوهش حدود 
كه به لحاظ اقتصادي اجتماعي در موقعيت فروتر از ساير  شهر سكونت دارند%) 12(شرقي 

)  درصد نمونه24( شهرداري 16بيشترين فراواني سكونت مربوط به منطقه  .نقاط شهر قرار دارد
 . است



  
 1389پاييز، وماجتماعي ايران، سال اول، شماره س مجله بررسي مسائل              112

 

  

مي كنند و درصد اين افراد به تنهايي يا با دوستانشان زندگي  40به لحاظ وضعيت سكونت
اين نسبت در بين گروه . نها با شريك جنسي غير همسر زندگي مي كنندآدرصد  16حدود 

زمونهاي آماري اين آ. درصد است 5تنها  ،اندسالگي وارد روسپيگري شده 18زناني كه پس از  
سطح معني  ،7=درجه آزادي ،498/24=كي اسكور.(اختالف را معني دار نشان مي دهد

  ) 001/0=داري
  

  تحصيالت -

درصد از نمونه كودكان روسپي شده، حداكثر تا دوران راهنمايي يعني  55در اين پژوهش 
درصد موفق به كسب ديپلم و  13در ميان آنها . اندمند بودهسال از تحصيالت بهره 8حداكثر 

اين در حالي است كه در نمونه . اندتي باالتر از ديپلم را كسب كردهدرصد تحصيال 7تنها 
درصد و تحصيالت  7/33اند، دارا بودن مدرك ديپلم سالگي روسپي شده 18رادي كه باالي اف

ماري در مورد وجود رابطه ميان آزمونهاي آ. درصد گزارش شده است 1/15باالتر از ديپلم 
دهد كه پايين بودن سن شروع با پايين سطح تحصيالت با سن شروع روسپي گري نشان مي

درجه ، 829/25=كاي اسكور. (ه مستقيم و معني داري داردبودن سطح تحصيالت رابط
  )000/0=معني داري ،343/0=گاما، 193/0=كندال تاو بي - 000/0=معني داري ،5=ازادي

توان به دو گروه تقسيم  هاي مصاحبه هاي عميق در باره تحصيالت زنان روسپي را مي ِيافته
كارشناسان ادارات دولتي و . ير ديپلم استزه يان هموارپعده اي معتقدند تحصيالت روس. كرد 

ي با پزن روس يك. انديشتر  اين نظر را تاييد كردهبسواد  يان كمپيه و همچنين روسايقوه قض
خود من تا سوم راهنمايي درس خوندم ولي تو «: گفته است اييتحصيالت سوم راهنم

 25 رستوران در خيابان،(».شناسم هيچكدوم تحصيل كرده نبودند  آنهايي كه من ديدم و مي
  )1385بهمن 

. الت باال هم وجود دارندييان با تحصپگروه دوم افراد كليدي بر اين اعتقادند كه روس
يرستان تحصيل كرده بيز كه تا اول دني پيك روس. دانند يز نمينياد زِها را  هرچند تعداد آن

ه ديپلم هم گرفتن، حتي هستن ديگه تك و توك ك« :است، در مصاحبه عميق گفته است

يعني اينجوري نيست كه شما فكر كنيد تحصيل ندارن و . بعضي ها فوق ديپلم هم دارند
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 15 كافي شاپ،(» .خوب اگر من هم ازدواج نمي كردم، االن ديپلم گرفته بودم. بي سوادن
  )1385بهمن 

  

  وضعيت فعاليت -
سالگي به روسپيگري روي  18ر درصد از زناني كه زي 21دهد كه بررسي يافته ها نشان مي

 گري، ي مشاغلي مانند امور اداري، منشيعالوه بر روسپيگر اند در حال حاضر وردهآ
مد ماهيانه آاند كه در آرايشگري، كارگري، مشاغل خدماتي و حتي كار سياه  داشته فروشندگي،

هزار تومان  9/96 هزار تومان و با ميانگين 300هزار تومان تا حداكثر  12اين مشاغل از حداقل 
  .در ماه گزارش شده است

  وضعيت تاهل -

. درصد مطلقه و بيوه هستند 15درصد كودكان روسپي شده  در حال حاضر مجرد،  5/73
 7/72اند و ازدواج كرده) سال 18زير (زنان مطلقه و بيوه در سنين كودكي  درصد 4/71

وهران زنان مورد بحث بيكار يا درصد ش 50. انددرصدشان در همان سنين كودكي طالق گرفته
ي سابقه سوء مصرف مواد مخدر درصد شوهران انها دارا 78داراي مشاعل ناپايدار بوده و 

  .درصد كودكان روسپي شده، متاهل هستند 4در حال حاضرتنها . اند بوده

  وضعيت خانوادگي -

ند در هنگام اوردهآدرصد از زناني  كه در سنين كودكي به روسپيگري روي  6/67بيش از 
-درصد ديگر آنها به تنهايي يا با دوستانشان زندگي مي 4/29 وشروع فعاليت با والدين خود 

و تنها  درصد از جمعيت مورد اشاره قبل از روسپيگري خانواده اي آشفته داشته 23. اندكرده
گي  روسپي سال 18در گروه زناني كه پس از  . انددرصد انها داراي خانواده هاي عادي بوده 25

  .  انددرصد نيز خانواده معمولي داشته 42خانواده آشفته و  درصد 13 ،اندشده
 5/37دهد نشان مي ،اندبررسي وضعيت والدين زنان نمونه كه در  كودكي روسپي شده

درصد  33درصد داراي پدري معتاد،  66گري بيسواد، قبل از شروع روسپي  درصد پدر آنان
درصد اين  7/7 اند،هم مادرشان سابقه سوء مصرف مواد داشته درصد 20دار و پدرشان سابقه
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سالگي روسپي  18اين نسبت ها در گروه زناني كه پس از  . اندافراد مادرشان هم روسپي بوده
  .دار بودن پدر استدرصد سابقه 15درصد براي اعتياد پدران و  37اند شده

  روسپي شدن كودكان 1برخي عوامل خطر  -2-3
  آزار جنسي -

سابقه مورد سوء استفاده جنسي  ،درصد كودكان روسپي شده 6/48بر اساس يافته ها در 
 18اين نسبت در گروه زناني كه پس از  . قرار گرفتن قبل از روسپي شدن وجود داشته است

به اين ترتيب ارتباط بين سن روسپي . درصد گزارش شده است 27 ،اندسالگي روسپي شده
 ،098/11=كاي اسكور.(در ازمونهاي اماري معني دار شده است ،آزار جنسيشدن با سابقه 

درصد موارد سوء استفاده كننده از خانواده  40در حدود ) 001/0=معني داري ،1=درجه ازادي
  .يا اقوام درجه يك دختر بوده است

 فرار از منزل -

بت در نمونه زناني اين نس. درصد كودكان روسپي شده سابقه فرار از منزل را دارند 4/39
ارتباط سابقه فرار از منزل  . درصد گزارش شده است 8/19اند سال روسپي شده 18كه پس از  

 ،1=درجه ازادي ،287/10=كاي اسكور. (با سن روسپي شدن به لحاظ اماري معني دار است
  )002/0 =معني داري

  اجبار  به رابطه جنسي -

ر كودكان روسپي شده با اجبار و زور انجام درصد موارد اولين رابطه جنسي د 5/24در 
. درصد است 3/7اند سالگي روسپي شده 18اين نسبت در نمونه زناني كه پس از   شده است،

، درجه 015/15=كاي اسكور( .آزمونهاي اماري تاييد كننده معني داري ارتباط موجود است
 ) 000/0=، معني داري1=آزادي

اند درصد مواردي كه كودكان وادار به رابطه جنسي شده 67از نكات حايز اهميت آنكه در 
سالگي  18در حالي كه در نمونه زناني كه پس از  . انديا ساير اقوام اين كار را  كرده والدين

  .اند، اجبار توسط  والدين گزارش نشده استروسپي شده

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 Risk factor 
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 حضور روسپي در بين دوستان و فاميل -

كودكان روسپي شده پيش از شروع به  از درصد 6/58دهديافته هاي اين پژوهش نشان مي
درصد از انها نيز  4/21همچنين در بين خانواده يا فاميل . اندتهشروسپيگري دوستان روسپي دا

درصد  33درصد و  23/69اين نسبتها براي روسپيهاي بزرگسال . روسپي وجود داشته است
  .گزارش شده است

نيز در خصوص تاثير دوست روسپي  ي ارشاددادسراي مجتمع قضاي بازپرس يكي از شعب
ما يك دختر فراري نوشهري داشتيم كه دو نفر ديگر را هم « :گويد گري مي بر آغاز روسپي

 16ساله و ديگري  17سال داشت، يكي  21يكي .. .تحريك كرده و همراه خودش آورده بود
 ».خودش آورده بودسال داشت دو نفر ديگر را تحريك كرده و با  21دختري كه . ساله بود

  )1386ارديبهشت  29 دادسراي مجتمع قضايي ارشاد،(

  عوامل موثر بر سن شروع روسپيگري - 3-3
داللتهاي  ،اي و اجتماعي بر روي سن شروع روسپيگري هم بررسي تاثير متغيرهاي زمينه

ر سني روسپي گري را در جامعه تبيين مي كند و هم به نحوي احتمال روسپي شدن افراد را د
  .دهد طول زندگي نيز نشان مي

سن شروع تن (متغير را در باالترين سطح تبيين متغير وابسته  6هاي رگرسيوني تاثير  مدل
اين . دهندنشان مي 000/0و سطح معني داري  612/10با آنواي   R2 = 33%با ) فروشي 

حضور  ،رارگرفتنسابقه مورد سوء استفاده جنسي ق ،سابقه سوء مصرف پدر: متغيرها عبارتند از
سابقه  و سابقه سوء مصرف مواد مادر ،)بارتكفل(مسئوليت تامين  ،روسپي در بين دوستان

  .بازداشت قبل از روسپيگري
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  ضرايب رگرسيوني متغيرهاي وارد شده در مدل. 1جدول 

  متغيرها

  غيراستاندارد  ضرايب استاندارد

 tزمون آ
معني 

  داري 
زمون آ

F 

معني 

ضريب   داري
B 

خطاي 
  معيار

  بتا

528/14  ضريب ثابت  848/3   776/3  0,000 

612/10  0,000  

588/2  سابقه سوء مصرف پدر  811/0  248/0  190/3  0,002 
سابقه مورد سوء استفاده 

  جنسي قرارگرفتن
193/3-  883/0  272/0-  615/3-  0,000 

حضور روسپي در بين 
  دوستان

335/2  883/0  204/0  803/2  0,006 

917/0  )بارتكفل(تامين  مسئوليت  386/0  178/0  374/2  0,019 
سابقه سوء مصرف مواد 

  مادر
357/3  476/1  171/0  274/2  0,025 

سابقه بازداشت قبل از 
  روسپيگري

374/2-  173/1  153/0-  025/2-  0,045 

سال شروع 18براي بدست اوردن معادله پيش بيني عضويت بين دو گروه روسپياني كه زير 
مدل اناليز تشخيصي در بين  ،اند با گروه هايي كه  پس از  اين سن شروع كردندر كردهبه كا
مقدار  ،627/0=همبستگي كانوني( .درصد قابليت تبيين دارد 7/62 متغير زير تا 9نفر با  141
متغير  9اين ) 000/0=معني داري ،280/67=، كاي اسكور606/0=، المبداي ويلكس649/0=ويژه

  :عبارت اند از
 حاضر حال در هفته يك در روسپي زنان مشتريان تعداد -

 طرح اجراي از قبل ماه يك در روسپي زنان  زندان يا بازداشت سابقه -

 جنسي رابطه اولين در زور و اجبار -

 روسپيگري شروع از قبل روسپي زنان گرفتن قرار جنسي استفاده سوء مورد سابقه -

 روسپيگري شروع از قبل يروسپ زنان منزل از فرار سابقه -

 وسپيگرير شروع زمان در پدر تحصيالت وضعيت -

 روسپيگري شروع زمان در پدر توسط مواد مصرف سوء سابقه -

 زوسپيگري شروع زمان در مادر تحصيالت وضعيت -
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 روسپيگري شروع زمان در مادر توسط مواد مصرف سوء سابقه -

 

  :بحث و نتيجه گيري-4
1روسپي هاي جوان"تحقيقات سنين مختلفي را براي  ،ن تن فروشيدر مورد تعريف س

" 
در . سال تعريف كرد 20زير افراد روسپي هاي جوان را ) 1984( 2كميته بجلي. انددر نظر گرفته

. ايران در مورد سن قابل مجازات يا پي گيري حقوقي روسپيگري رويه واحدي وجود ندارد
ري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص و به ويژه زنان ايران پس از پيوستن به پروتكل پيشگي

قانون مبارزه با قاچاق انسان را در تاريخ ) 1990(و كودكان در مورد جرم سازمان يافته 
چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده  :2ماده 1مطابق تبصره . به تصويب رساند 28/4/1383

به و افساد في االرض نباشد، مرتكب به سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق محار
قانون  1210در عين حال بر اساس ماده . حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود

و   49سال تمام قمري است، كه با توجه به ماده  9سال و در دختر  15مدني سن بلوغ در پسر 
كه به حد بلوغ شرعي  آن در قانون مجازات اسالمي اسالمي اطفال يعني كساني 1تبصره 

تفاوت هاي قابل توجهي درباره  ،به اين ترتيب .نرسيده باشند، مبري از مسئوليت كيفري هستند
  . سن كودكان روسپي شده در قوانين ايران و ديگر كشورها وجود دارد

يافته هاي اين پژوهش درباره متوسط سن شروع تن فروشي زنان در دو گروه كساني كه 
 جليبا يافته هاي  كميته ب اندسالگي شروع به تن فروشي كرده 18ي و پس از سالگ 18قبل از 

بر اساس گزارش كميته مذكور تقريبا نيمي از زنان تن فروش پاسخگو . هماهنگ است) 1984(
در صد از جامعه   4/25در اين پژوهش  . اندروسپيگري شده بازار سالگي وارد 15قبل از سن 

دريافتند كه ) 1996( 3لومن و فريزر.اند تن فروشي را شروع كرده سالگي18آماري قبل از 
در اين تحقيق سن شروع  .است 6/15و براي پسران  3/16متوسط سن ورود براي دختران 

تحقيقاتي كه در ويكتورياي . سال است 9/16روسپيگري دختران براي كودكان روسپي شده 
وان ميانگين سن ورود به روسپيگري تعيين  سالگي را به عن 5/15بريتيش كلمبيا صورت گرفت 

سن شروع تن فروشي در ايران در مقايسه با  هنوز در مجموع به نظر ميرسد. 4كرده است
  ــــــــــــــــــــــــــ       

1 juvenile prostitutes 
2 Badgley 
3 Lowman, J., & Fraser, L. (1996) 
4  .  (Sexually Exploited Youth Committee of the Capital Regional District,1997) 
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در عين حال سن شروع  تن فروشي طي سال هاي اخير به  .كشورهاي ديگر كمي باالتر است
  .سرعت كاهش يافته و از  الگوي جهاني تبعيت كرده است

در تحقيقات، ارتباط بين سوء استفاده فيزيكي، عاطفي و جنسي در يك موضوع مهم 
تحقيقات متعددي  80و اوايل دهه  70در اواخر دهه . كودكي و گرايش به روسپي گري است

مطالعه  .استدر  امريكا تجارب جنسي كودكي در جوانان روسپي را مورد مطالعه قرار داده 
وسپي ها و غير روسپي ها مشخص كرد  كه درباره  مقايسه ر) 1977(جيمز و ميردينگ 

اند كه منجر به يك هويت بسياري از روسپي ها قربانيان سوء استفاده جنسي در كودكي بوده
. دهدكه برخي جوانان را به سمت ورود به تجارت جنسي سوق مي 1جنسي مخدوش شده

  )) .1981همچنين نگاه كنيد به ويتالينو ، جيمز و بوير، (
اند كه بيانگر كرده مقاالت متعددي منتشر) 1981الف و ب،1983،1982(نس سيلبرت و پي 

. رابطه مثبت ميان قرباني شدن جنسي در كودكي و تصميم بعدي به روسپي گري است
 )1981ويتاليانو، جيمز و بوير،)(1977جيمز و ميردينگ،) (1981،1982سيلبرت و پينس،(
 گم و ديگران،. (انداين رابطه را تاييد كردهديگر محققان نير  ).1985،1982،1983ويزبرگ،(

  )1990ارلز و ديويد،)(1987باگلي و يانگ،( )1984
يافته هاي اين پژوهش نيز در تاييد نتايج تحقيقات پيشين نشان داد نسبت بزرگتري از 
كودكان روسپي شده در مقايسه با زناني كه در بزرگسالي تن فروشي را شروع كرده بودند، 

درتحليل هاي چند  .اندسوء استفاده جنسي قرار گرفتن قبل از روسپي داشته سابقه مورد
به اين ترتيب  ارتباط بين سن روسپي شدن با سابقه  .منغيري نيز اين رابطه تائيد شده است

  . آزار جنسي در ازمونهاي اماري معني دار بوده است
در قياس با ساير روسپي  دهد كه جوانانتحقيقات انجام شده در كانادا نشان مي

ويزبرگ  .)2001 كانادا،(هاي هم سن و سال خود نسبتا كمتر از اموزش بهره مندند كانادايي
دريافت كه بسياري از جوانان فاقد تحصيالت و مهارتهاي شغلي الزم براي زندگي و ) 1985(

وهش يافته هاي اين پژ. معاش بودند و از اين رهگذر تصميم انها براي روسپيگري شكل گرفت
نيز نتايج مطالعات پيشين را مبني بر ميزان تحصيالت پايين تر زنان روسپي در مقايسه با كل 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 “abusive sexual identity” 
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جمعيت زنان و همچنين كودكان روسپي شده در مقايسه با افراد بزرگسال روسپي شده تاييد 
  . كند مي

به (ان كودك 1خانواده گريزي/در اين تحقيق يافته ها مويد آن است كه فرايند خانواده زدايي 
اين )  1986(سوليوان . زمينه مهم تمايل به روسپيگري بوده است) عنوان نمونه فرار از منزل

نتيجه گيري را تكرار و بيان كرد كه دشواريهاي موقعيتي مربوط به خيابان روسپيگري را تبديل 
مطالعات بسياري رابطه ميان زندگي در . كندزينه كارامد براي برخي جوانان ميبه يك گ

 هاگان و مك كارتي،( اندخيابانها و شركت در فعاليتهاي مجرمانه و تن فروشي را تاييد كرده
  .)1995،1992،1991 هاگان،( )1997 مك كارتي،)(1992

  :منابع
فصلنامه شوراي فرهنگي  "خالء هاي قانوني و انحرافات اجتماعي  ") 1381( فاطمه  بداغي، .1

  .18و  17اجتماعي زنان ، شماره 
انتشارات پژوهشكده حوزه و  جامعه شناسي كجروي، )1380( محمد داوري،و  علي سليمي، .2

  دانشگاه،
بررسي ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي زنان خياباني در شهر تهران، ) 1384(شرافتي پور، جعفر  .3

  .امي دانشگاه علوم انتظامي ظپايان نامه كارشناسي ارشد فرماندهي و مديريت انت
بررسي ويژگي هاي خانوادگي، اجتماعي زنان روسپي در مقايسه با زنان ) 1382(صابري، زهرا  .4

  .دانشگاه تربيت مدرس پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، عادي،
پايان نامه كارشناسي،  جمع بندي تحقيقات انجام شده در زمينه فحشا، )1356(عبدالصمدي، ثمره  .5

 .دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران

ازدواج نامناسب بستري زمينه ساز براي تن فروشگري، فصلنامه رفاه ) 1381(  ند، شهينعليايي ز .6
    8اجتماعي، شماره 

پيرامون تن فروشگري در شهر تهران، اموزشگاه عالي خدمات ) 1349( فرمانفرماييان، ستاره  .7
  .اجتماعي

نان ويژه با زنان بررسي مقايسه اي خصوصيات روان شناختي ز") 1381(كامراني فكور، شهربانو  .8
  .، پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي، دانشكده علوم انساني،دانشگاه تربيت مدرس"عادي

  جامعه شناسي جنسيت، ترجمه كتايون بقايي، نشر ديگر، چاپ دوم) 1382(گرت، استيفاني  .9

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 Defamilialization 
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 بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي، هويت مذهبي و حمايت هاي") 1381(معيني، نفيسه  .10
  .، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي،دانشگاه شهيد بهشتي"اجتماعي زنان ويژه شهر تهران

تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم  ،)پلي كپي(جامعه شناسي كيفري) 1351( مظلومان ، رضا  .11
  . سياسي دانشگاه تهران  

  . تهران ، انشارات دانشگاه2جامعه شناسي كيفري ج ) 1355( مظلومان ، رضا  .12
 . ، انشارات دانشگاه تهران1جامعه شناسي كيفري ج  )1355(  مظلومان ، رضا .13

، پايان نامه كارشناسي "مقايسه سبك اسناد علي زنان ويژه با زنان عادي") 1378( مسعود مهبودي، .14
  .ارشد روانشناسي، دانشكده روانشناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي

ارزيابي سريع وضعيت تن فروشي با تاكيد بر رفتارهاي ) 1386(و همكاران  سعيد مدني قهفرخي، .15
مرتبط با ايدز در شهر تهران،دفتر جمعيت سازمان ملل در تهران،وزارت بهداشت ،ئرمان و آموزش 

  .،دانشگاه علوم پزشكي تهران)مركز مديريت بيماريها(پزشكي
موعه مقاالت سياست مج ،"پيشگيري عادالنه از جرم") 1383( نجفي ابرند آبادي، علي حسين  .16

  . ركز تحقيق و توسعه علوم انسانيجنايي، م
، مجموعه مقاالت "زن در جرم شناسي و حقوق كيفري") 1384( علي حسين  ،نجفي ابرند آبادي .17

 .زن و حقوق كيفري

پايان نامه دكتري  ،"بررسي عوامل تن فروشگري خياباني در تهران بزرگ") 1384(اكبر  وروايي،- .18
 .حقوق، دانشگاه تهرانحقوق، دانشكده 

19. Bagley, C. & Young, L. (1987) “Juvenile prostitution and child sexual abuse: A 

controlled study”. Canadian Journal of Community Mental Health, 6(1), Pp:5-26. 
20. Bullough  B . & Bullough, V.l . (1996) “Female Prostitution : Current Research and 
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