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 چکيده

ق ر تحقيد قانوني پزشکيهاي مصاحبهافشاگري کودکان در ارتباط با سوءاستفاده جنسي در زمان 

افشاگري نتایج  رابطه سن وبين انجام شده  تحقيقات .باشد يار اساسي ميها بسپروندهاین پيرامون 

 تاثراسازي و توسعه دانش از طریق مدلسازي شفاف حاضرمتفاوتي را نشان داده است. هدف از مطالعه 

کودک  از سوءاستفاده جنسي گزارش هاي بود.اثر متقابل سن بر افشاي اطالعات و  مدرجه دو ،خطي

 ه ماهه در یکي از ایالتهايدگزارشگران اجباري در طي دوره دواز آنها ومراقبان  ،توسط کودکان به پليس،

 ل که در مصاحبه قانونيسا 61تا  3سني  بازه کودک در 725از بين  استراليا مورد بررسي قرار گرفت.

و  مانده افشا نکردندباقي %61. طول آن افشا کردند را درفاده و بدرفتاري تسوءاس %16 ،ندشرکت داشت

 آن افشاگري با به موجبخطي داشت که هم تاثيرات درجه دو و  هم سن .یا کال مصاحبه را رد کردند

ثير . تأیافت سالگي کاهش 61 درو بعد از آن افشاگري  یافتسالگي افزایش مي 66سن تا  باال رفتن

 -3بين کودک و مظنون طارتبا -2شدت سوءاستفاده  -6: عدیل گردیدمتغير ت 7ي توسط رگاافش سن بر

 کودکان. افشاگریهاي سابق – 7ر گزارش به پليسخيتأ -4نونين سابقه خشونت مظ

اي هافشاگري سوءاستفاده در مصاحبه نسبت به دیگران به ميزان کمتري هاي خاصي از کودکانگروه 

یم سوءاستفاده را عليه مظنونين با سابقه جرا ادعاي وجواناني کهنبه عنوان مثال  .داشتند پزشکي قانوني

ه د توسعه یابند تا بتوانن ميهاي هدفمند ها استراتژيبا شناسایي این گروه .بودندمطرح کرده خشن 

  افشاگري کمک شود. افزایش نرخ

 زشکيپ مصاحبه ،افشاگري ،هاي پروندهویژگي ،انکسوءاستفاده جنسي از کود واژگان کليدی:

 .سن کودک ،قانوني

  

ان
ایر

ی 
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ل 
سا

(
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
22  /

ن 
ستا

تاب
 1

93
1

 
ص

 /
  

33- 
91

  

 سپيده شهيدی

 . مدرس دانشگاه، دانشجوي دکتري حقوق کيفري و جرمشناسي

 

  نام نویسنده مسئول:

 سپيده شهيدی

ارتباط بين سن کودکان و افشاء سوءاستفاده جنسی بررسی 

 قانونیپزشکی های در مصاحبه
 مقاله ترجمه شده از زبان انگليسی
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 مقدمه
ي ها در طاکثر پرونده محکوميت منجر مي شود.، به سوءاستفاده جنسي کودکان به پليس درصد از گزارش هاي 21کمتر از 

 براي مختومه شدن دليل( یک 2113روندرزیتس  ،2111رالد ، فيتزج 2111شوند )بانتينگ  تحقيقات پليس مختومه اعالم مي

ه افشاگري ک. با توجه به اینکنند و یا ارزیابي افشا نمي ينسوءاستفاده را در طي مصاحبه قانواین است که کودکان این پرونده ها 

آنها در صورت عدم افشا بسيار دشوار خواهد بود. سن کودکان ممکن  یي است، پيگيريهاپروندهچنين در  کودکان اغلب تنها دليل

ليپرت  2117)هشکویتز هورویتز لمب  .رسمي تاثير بگذارد هايمصاحبهطي  است بر اراده و تمایل آنها براي افشاء سوءاستفاده در

روابط مختلفي بين سن و افشا را نشان داده است از جمله رابطه خطي )هرشکویتز و  ،( در واقع مطالعات2111کراس جونز والش 

هاي پرونده )مانند ارتباط بين کودک و مظنون بين سن و ویژگي ( و تاثيرات متقابل2111و همکاران ( و ليپرت 2117همکاران 

پرونده است که قبال بررسي  ياهاین تاثيرات در یک مدل به همراه ویژگي رو بررسي ( هدف از مطالعه پيش2115پایپ و همکاران 

 نشده تا درک از ارتباط بين سن و افشا باالتر رود.

 همراه گريافزایش افشااند در این مطالعات افزایش سن با را نشان داده گريبرخي از تحقيقات ارتباط خطي بين سن و افشا

لپرت و همکاران ،  6114فيتزپاتریک و کري  ،2117یتز و همکاران هشکو ،6111فرل  ،6115فردریکسون  ،يانبود )دیپيترو رون

را  فاده جنسي و فيزیکيتهزار مصاحبه با کودکان مدعي سوءاس ، بيش ازده(2117 ،هرشکویتز و همکاران)عنوان مثال  به .(2111

درصد در  56نسي بودند جاز بين کودکاني که مدعي سوءاستفاده  ؛دمورد بررسي قرار دادن 2112 -6111در اسرائيل بين سالهاي 

احتمال افشاگري سال  1تا   3 ،کودکان کوچکترنسبت به سال  64تا  5 ،. کودکان بزرگترصاحبه قانوني افشاگري کردندطي م

 یا خجالت ترسيده ز حدممکن است به ان دليل باشد که بيش ارا افشاگري نکردند که  آزار جنسيدیگر  %21. بيشتري داشتند

اران ند )هرشکویتز و همکواقع مورد آزار قرار نگرفت فاده تشخيص نداده و  یا درترویداد را به عنوان سوءاس این و یا اینکهزده بودند 

د ستنموجود هاي یيدکنندهها )مانند اینکه آیا شواهد تأدر نظر گرفتن اعتبار پرونده در زمان بررسي ميزان افشاي اطالعات، .(2117

دهند )ليون  را کاهش مي مورد مشاهدهباشند که ميزان افشاء  کاذب حائز اهميت مي ياه یا خير( براي محدود کردن مثبت

 جونز و ،کراس ،ليپرت ه است.نشد و همکاران هيچ داوري درباره اعتبار افشاگري کودکان منتشر در مطالعه هرشکویتز .(2115

از مراکز حمایت از را  آنها افشا گري مدعيان آزار جنسي کودکان بين سن و افشاگري یافتند.خطي رابطه نيز ( 2111والش )

نمونه محدود به  ا با افشاء جوامع فاقد این مراکز مقایسه کردند.ر هاو آن مورد بررسي قرار دادندآمریکا، ایالت  4کودکان در 

و یا اینکه  است که سوءاستفاده جنسي اتفاق افتاده ندبر این باور بود یا پليس پزشکيهایي بود که حداقل یک طرف، کادرپرونده

آزار جنسي سن کودکاني که در زمان   افشاء نمودند.کامالً کودکان آزار جنسي راها درصد از پرونده 53در  .رخ داده استاحتماالً 

يل احتمالي حداقل دو دل افشاگري مي کردند. بين صفر تا شش سال، بيشتروچکتر کنسبت به کودکان شان هفت سال به باال بود، 

اگري کمتر دست به افش سال و باالتر، 5ن سال نسبت به کودکا 1تا  1درباره این موضوع وجود دارد که چرا کودکان بين سنين 

 ارند وتفاده دسوءاساي براي شناسایي رفتارها به عنوان یافتهتوانایي شناختي کمتر توسعه کودکان با سن پایين تر، اوالً ؛زنند مي

کاران )هرشکویتز و هم قانوني را درک نکنند هدف مصاحبه پزشکي  ممکن استعالوه بر تشخيص ضعيف تر آنها براي شناسایي، 

ا افشا ر ت تصادفي آزار جنسيبيشتر به صور دبستاني احتماالًرار دارد که کودکان پيشقاین بحث تحت حمایت این یافته  .(2117

زنند )در پاسخ به پرسشهاي مستقيم(  تر به صورت هدفمندتر دست به این افشاگري ميدر حالي که کودکان بزرگ ،دنکن مي

تر سنکودکان کمود دارد که احتمال وج (. همچنين این2111فونتانلو هرینگتون و زوراوین ،  6113کمپيس هپتنکورتيس دنماسو )

ن به توسط بزرگساال آنها رفتارهاياند بلکه سخنان مبهم و ع مورد آزار قرار نگرفتهدر واق سال، در مقایسه با کودکان بزگتر 7زیر 

 (.6117گزارش داده شد. )کري و فيتپاتریک  کودکاز  مددکاران حمایتدر نظر گرفته شد و به پليس و  عنوان نشانه هاي آزار

( 6111گریس گاه و کاوانو ) ند.قانوني نيافت پزشکي ياهبين سن و افشاگري در طي مصاحبه يدو مطالعه هيچ ارتباط

کودکان سابقاً  %47بررسي قرار دادند.  در زمان سرپرستي مورد هسال 65تا  3قانوني کودکان پزشکي ارزیابي  ياهمصاحبه

از کودکان  %14ب، مظنون به آزار جنسي بودند. کرده بودند و سایرین به دليل رفتار جنسي و یا نظرات نامناس ءسوءاستفاده را افشا

 %41و تقریبا  بودنددست به افشاگري زده  از کودکاني بود که قبالً %13د که این رقم شامل سوءاستفاده جنسي را آشکار ساختن

اگرچه  .د نبودوموج هاافشاگرياعتبار این  از صحتقلي تاین مسئله را آشکار نکرده بودند. هيچ مقياس مس کاني که قبالًداز کو
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ه با وجود دارد ک یک یافته ،قانوني وجود نداشت پزشکي مصاحبهطي در و افشاگري آزار جنسي بين سن کودکان ارتباطي هيچ 

به زمان سال(  1سال( نسبت به کودکان بزرگتر )متوسط سني  1)ميانگين سني  این رابطه سازگار است : کودکان کم سن تر

ها افشاگري( 2164آهرن و کواس ) ،ليون ،دیگر راش. در مطالعه اي به مصاحبه دوم نياز داشتند بيشتري براي افشاگري و اغلب

هاي پرونده .را مورد بررسي قرار دادنددر دادگاه،  استفاده فيزیکي و جنسي سوء در پرونده هاي اثبات شدهسال را  1تا  4کودکان در 

 ياه در هيچ یک از مصاحبه گريند. سن به افشاکاذب مورد استفاده قرار گرفت رساندن احتمال ادعاهايیيد شده براي به حداقلتأ

سني کودکان در مطالعه و تمرکز  هبه دليل طيف محدود ارتباطبا این حال این احتمال وجود دارد که این عدم  ؛رسمي مرتبط نبود

 ردورد استفاده مصاحبه متفاوت م ياه این مسئله وجود دارد که پروتکل همچنين احتمال .هاي ثابت شده دادگاه باشدبر پرونده

 بر ميزان افشاگري تاثير گذاشته باشد. ،مطالعات مختلف

پایپ و همکاران  .(2115و همکاران  پایپ،  2167کلرک و ورتلي ي اطالعات را یافتند. )لافشادر  تأثيرات متقابلدو مطالعه  

سال را مورد بررسي قرار  63تا  4کودکان  از ءاستفاده جنسيوس مظنون بهقربانيان با قانوني را پزشکي مصاحبه  315( 2115)

از کودکان سوءاستفاده را آشکار  %13. د شده استيیمظنون تأ اتها با اعتراف یک سوم از افشاگري تقریباً مطالعهدر این  .دادند

( سال 7تا  4وجود داشت. کودکان کوچکتر ) افشاگري به کودک آزاري دربين سن و ارتباط با مظنون  . رابطه معني داريساختند

گزارش بود  آنها دهانون یکي از اعضاء نزدیک خانوسي را در زماني که مظ( سوءاستفاده جنسال 63تا  1ر از کودکان بزرگتر )کمت

کودکان  یا آشنایي خارج از خانواده یا غریبه بوده، وجود نداشت. از خویشاوندان دوراما تفاوت سني در زماني که مظنون دادند. 

-ه نمياستفادزیرا این رفتارها را به عنوان سوء ؛سازند از کودکان بزرگتر سوءاستفاده درون خانوادگي را آشکار ميکوچکتر کمتر 

 (.2115نسبت به مظنون احساس وفاداري دارند )پایپ و همکاران  هراسند و شناسند و یا از پيامدهاي آشکار شدن این موضوع مي

مصاحبه کردند  مرد بالغ 311با  که تأثيرات متقابلي را یافتند. آنها 2167در سالدیگر توسط لکلرک و ورتلي  اي در مطالعه

نتایج  ؟ساخت یا خير که آیا کودک سوءاستفاده را افشاء از این مجرمان پرسيده شد .جرایم جنسي عليه کودکان بودند به که متهم

ت به ا نشان داد؛ به این معني که کودکان بزرگتر نسبکودک ربين سن و موقعيت  و تأثير متقابل افشاگري  ثير مستقيم سن برتأ

اده در خانه با مجرم در زمان سوءاستفکودکان بزرگتر مي شدند و که کودکان کوچکتر بيشتر دست به افشاگري مي زدند. هنگامي 

مال احتکردند،  ندگي ميبا مجرم در زمان سوءاستفاده ز ردند، احتمال افشاگري باالتر بود. اما هنگامي که در خانهک زندگي نمي

کودکاني که توسط یک عضو خانواده و یا فردي ساکن  دهد که نشان مي . این نتایج مطابق با تحقيقاتیافتآشکارسازي کاهش مي

، ندواده مورد آزار و اذیت قرار گرفتقرار گرفتند کمتر از کودکاني که توسط فردي خارج از خان آزار و اذیت جنسيدر خانه مورد 

ي ( افشاگري سوءاستفاده توسط عضو2114کوگان  2113گوردون  ، گودمن، جان وادلستاین ،)گودمن براون ري مي کنندافشاگ

 ها کمتر باور مياین افشاگري .اختالل و شرم براي کودک همراه باشد ي در خانه ممکن است با احساس تحقيرخانواده و یا فرد از

 (.6114بخشد )کوگان  تشدید ميشوند که احساس خودمقصربيني را در کودکان 

 

 مطالعه حاضر
حاضر  هدف از مطالعه ،قانوني ثابت شده است پزشکي هايبا توجه به اینکه روابط متفاوتي بين سن و افشاگري در مصاحبه

. این ندذارگ ثير ميبر ميزان افشاگري تأ ست که احتماالًا بين سن و افشاگري در ارتباط با متغيرهاي دیگري بررسي وابستگي

اند داشته باشيم. ما  تأثيرات خطي سن بر د تا درک بهتري از روابط متفاوتي که تا به امروز پيدا شدهکن به ما کمک مي پژوهش

 يات. این خصوصافشاگري را در یک مدل واحد بررسي کردیم هاي پرونده بربين سن و دیگر ویژگي افشاگري و تأثيرات متقابل

که  همچنين مشخصاتي: ارتباط بين کودک و مظنون و در منابع بررسي شده بودند مانند بود که قبالً هایيپرونده شامل ویژگي

اینکه آیا  .رگذار باشند: سابقه خشونت در مظنونين به تجاوز هاي جنسيثيبودند اما ممکن است بر افشاگري تأقبال بررسي نشده 

ا باالتر رفتن . زیرا بددر افشاگري کودکان تأثير بگذارممکن است  ،اند یا خيرداشتهاتهاماتي براي جرایم خشونت آميز  مظنونين قبالً

رند والدین و یا خویشاوندانشان دا ،خودشان به آسيب عليهتهدید  :کودکان ترس بيشتري از پيامدهاي منفي افشاگري از جمله سن

 سابقه خشونت دارند کان بزرگتر زماني که مظنونينجه کود. در نتي(2166لمب و مالوي بروباخر ،  2113)گودمن براون و همکاران 

د در توانن حتي اگر درباره جرایم قبلي به خودي خود اطالعي نداشته باشند این جرایم مي ممکن است کمتر افشاگري نمایند.
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اي جرایم مات قبلي بر. اینکه آیا مظنونين اتهاباید از آنها آگاه باشندنمود پيدا کند که کودکان  به طور کليبه  نينرفتار مظنو

وند که توجه این موضوع بشزیرا آنها ممکن است م ؛نيز ممکن است بر افشاگري کودکان بزرگتر تاثير بگذارد ،جنسي دارند یا خير

یرا متوجه ز کان بزرگتر تشویق به افشاگري کننداز یک طرف ممکن است کود تحت پيگرد قانوني قرار گرفته اند. قبالً مظنونين

 زیرا کودکان ممکن است ؛دناز طرف دیگر ممکن است افشاگري را تشویق نکن ،مجازات شده است که این مظنون قبالًشوند  مي

 . متخلف استمتوجه شوند که مظنون مجازات شده اما همچنان 

؛ که نمودیمبررسي را نيز سن در مدل  مدرجه دوما نه تنها تأثيرات خطي و تأثيرات متقابل سن را بر افشاگري، بلکه اثر 

 یابد اما از سن مدرسه به بزرگسالي کاهشسن از سنين پيش از مدرسه به مدرسه افزایش ميباال رفتن افشاگري با  بيان مي کرد

 .دارد وجودبا افشاگري سن یوشکل در ارتباط یک اثر معکوس ( به عبارت دیگر 2115شومان  ، سيسي،بروک ،)لندن پيدا مي یابد.

ه در شد ه کودکان سن مدرسه به دالیل توضيح دادهکه کودکان پيش از دبستان نسبت ب اظهار نمودند( 2115لندن و همکاران )

ت به قانوني نسب پزشکي هايکه نوجوانان در طي مصاحبه . عالوه بر این آنها بيان کردندزنند باال کمتر دست به افشاگري مي

در حالي  ؛گذارند در ميان ميانان بيشتر مسئله را با همساالن خود جوزنند زیرا نو کودکان سن مدرسه کمتر دست به افشاگري مي

( نوجوانان ممکن است 2112 ، تانگ6114ادگار اسميت  ب وکنند) لم مطرح مي والدینکه کودکان سن مدرسه این مسائل را با 

)گودن براون و  ،رون خانوادهبخصوص سوءاستفاده د ت به افرادي غير از همساالنشاننسب از عواقب منفي افشاگري آزار جنسي

 سن مدرسه کمتر دست به افشاگري بزنند.در شود نسبت به کودکان که باعث مين باشند، ( نگرا2113همکاران 

در نظر بگيرند. به عنوان مثال بين  جماع با رضایتدهد که نوجوانان ممکن است سوءاستفاده را  تحقيقات دیگر نشان مي

در نتيجه نوجوانان تمایل کمتري براي آشکارسازي سوءاستفاده دارند زیرا  .دختر کوچکتر و برعکسدوست پسر بزرگتر و دوست

س توسط پليکه جرایم جنسي عليه کودکان  ( نشان داد که2111. در حقيقت بانتينگ )خواهند مظنون دچار دردسر شود آنها نمي

ا ب ودکان از تعقيب خودداري کردندآن ککه در  رونده هایيثبت شده است، نسبت پساله در ایرلند شمالي در طي یک دوره پنج 

رصد د روابط دوست دختر و دوست پسر مي باشد، باالترینشامل  عالوه بر این، پرونده هایي که. ته استسن افزایش یافافزایش 

 درصد(. 15کودکاني را تشکيل داد که تمایلي براي شکایت نداشتند )

. به عنوان مثال تفاوت بين نياز دارند اضحي از رابطه بين سن و افشاگرين به درک وگذاران و سياستمتخصصان، محققا

 يهایگروه حمایت از برايرا مداخالت دقيقي افشاگري حائز اهميت مي باشد. بنابراین مي توان  سن و مثير خطي و درجه دوتأ

 خطي وجود داشته باشد که طراحي کرد. اگر یک اثرافشاگري مي کنند، قانوني کمتر  پزشکي هايمصاحبهطي که در  ازکودکان

ند؛ زن سن مدرسه کمتر از نوجوانان دست به افشاگري ميدر کودکان  ،نشان دهد کودکان پيش از سن مدرسه و با ميزان کمتري

ان و هم نوجوان وجود داشته باشد مر درجه دو. اما اگر اثسن تنظيم گردندبه سمت حمایت از این کودکان کممنابع بایستي  آنگاه

مت زنند و آنگاه منابع بایستي به س سن مدرسه کمتر دست به افشاگري ميدر نسبت به کودکان  ،هم کودکان پيش از سن مدرسه

اثر  ثر خطي،اافشاگري پيش بيني بهتر ارتباط بين سن و به منظور درک  ها متمایل گردند.ترین و بزرگترین بچهسنحمایت از کم

جهت جلوگيري از مسائل  سن در آناليزها به عنوان متغير پيوسته .مدل واحد مورد بررسي قرار دادیمیک را در  وممتقابل و درجه د

 نونهاي مظبين سن و ویژگي خطي و درجه دوم سن به همراه اثر متقابل شد. هر دو اثر وارد تجزیه و تحليل بنديمربوط به طبقه

جرایم جنسي را در پرونده  داشته، ه جرایم خشونت آميزي بوده، سابقمظنون در زمان جرم زیر سن قانون )آیا مدل سازي شده است.

، تأخير بين جرم و ارتباط کودک و مظنون ،فراواني سوءاستفاده ،هاي جرم )شدت سوءاستفادهخود داشته یا خير( و سن و ویژگي

ده رابطه هندنشان مطالعات بسياري کهسازي شدند. بر اساس لنون( مدقاپزشکي در زمان مصاحبه گزارش افشاگري قبلي و افشاء 

بيني شده که حداقل یک همچنين پيش .بيني شده که همين رابطه وجود خواهد داشتپيش خطي بين سن و افشاگري است،

اده هاي بزرگتر سوءاستفارد: احتمال اینکه کودکان کم سن تر نسبت به بچهتوجه بين سن و ویژگي پرونده وجود دتعامل قابل

 سوءاستفاده خارج خانواده وجود ندارد. ر است در حالي که تفاوتي در افشاگري آنهاتپایين افشا نمایند، درون خانواده را
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 روش شناسی
حقيقات تبندي الکترونيک تمام اطالعات درباره آوري شد که براي فایلگاه اطالعاتي مدیریت پرونده پليس جمعها از پایداده 

ر هایي مورد تحقيق قرار گرفت که دپایگاه اطالعاتي براي پرونده .بندي نکات پرونده مورد استفاده قرار گرفتو ثبت مجموعه زمان

و شامل حداقل یک جرم جنسي عليه کودکان بين  ندگزارش شد 2166 سال ماهه 62یک حوزه قضایي استراليا در طي دوره 

 . ندسال بود 61تا  3سنين 

عني یگزارشگران مسئول ) ه است.یا پليس ارائه شد اء پليس به خدمات حفاظت از کودکزارشات سوءاستفاده توسط اعضگ

فاده ند که سوءاستدبر این باور بوهایي  دادندکه به لحاظ منطقي افسران پليس( نيز گزارش ،معلمان ،ماماها ،پرستاران ،پزشکان

که به صورت جداگانه گزارشات  ،شناسایي شد ي متخصص و ویژهطریق واحد تحقيقاتهاي بيشتر از پرونده .جنسي رخ داده است

پرونده بازبيني شد تا اطمينان حاصل شود که معيارهاي مطالعه  یافته جنسي را ثبت کردند.اجباري کودکان و عفونتهاي انتقال

 شدند که: ها زماني شامل ميپرونده .هماهنگي داشته باشد

 بود.سال  61تا  3 گزارش بين سنين الف( کودک در زمان 

 سال یا بيشتر داشته باشند.  دهمظنونين احتمالي ب(

 هد.ئه دارا ي از ماوقعمکتوب ویدئویي پزشکي قانوني شرکت کند یا یک شرح از کودک درخواست شده تا در مصاحبه ج(

 جرم صورت گرفته در حوزه مربوط به این مطالعه باشد.  د(

مورد بررسي قرار جنسي  ساله و باالتر، توسط واحد تحقيقات تجاوز 63شده توسط کودکان  ت مطرحاز آنجایي که اتهاما

کودکان بزرگتر بيشتر گزینه  .پردازد( مي سال63 زیر کودکان به بررسي ادعاهاي از کودکان دهواحد ویژه سوءاستفا ) اکثرگرفت 

ک ی نده واحد وجود داشت به صورت تصادفيون در یک پروجایي که بيش از یک کودک یا مظن را داشتند. در شرح کتبي ماجرا

ها توسط تمام اطالعات موجود درباره هر یک از این پرونده .(2111جفت کودک و مظنون انتخاب شدند )ليپرت و همکاران 

 اطالعات فرایند استانداردي انجام در طي استخراج د.استخراج نمایبراي متغيرهاي مورد نظر را ها نویسنده اول قرائت شد تا داده

کنترل ارائه شده  ود در صورتيکه اطالعات متناقضي درجعبهب ها با متن آزادشد که شامل اولویت دادن به اطالعات جدید و داده

طي  در .گرفت ورت ميسازي با کمک افسران پليس صشفاف اطالعات وجود داشت که معتبر بود،درباره هرگونه ابهامي بود. اگر 

ها ندههاي تصادفي پروذاري نمونهمول را با محققين دیگر از طریق رمزگهاي تعيين اعتبار معفرایند استخراج نویسنده اول بررسي

 انجام داد.

 

 نمونه
قانوني داشتند  پزشکي درصد( مصاحبه 4/11) کودک 411که از ميان آنها  پرونده را دربرگرفت.725این مطالعه در مجموع 

 از کودکان پزشکي قانوني توسط پليس و یا مأموران حمایت هايمصاحبه درصد( از انجام مصاحبه امتناع کردند. 1/66نفر) 16و 

سعه ملي سالمت کودک و تو نظر ساختاري مشابه پروتکل مؤسسهدیده در کاربرد پروتکل مبني بر روایتي انجام شد که از آموزش

درصد آنها 3/62( 52/3دي : بود: )اس 13/61( سن متوسط کودکان 2115هورویتز ، اسپلين ،هرشکویتتز ،اورباخ ،انساني بود)لمب

. اکثریت بودندسال( 61تا  63درصد نوجوان ) 1/44سال( و  62تا  1درصد سن مدرسه ) 6/43سال(،  7تا  3دبستاني )پيش

درصد( بود که شامل یک جرم  11ط با مظنون خارج از خانواده )بيشتر گزارشات در ارتبا .درصد( دختر بودند 2/16کودکان) 

دي: اس 33/36سال داشت)ام:  11تا  61سن مظنونين طيف  .شد درصد( مي 2/71درصد( و رویدادهاي واحد) 5/11غيردخولي )

 1/22( یا خشن)61درصد/3جرم جنسي )به  سال( بودند. تعداد کمي از مظنونين قبالً 61)زیر  انجواننودرصد  5/25 .(41/61

 .درصد( 6/13)ماه گذشته صورت گرفته بودند 62رویدادهاي بود که ظرف  . بيشتر گزارشات در ارتباط بادرصد( متهم شده بودند

 درصد( 5/11)پزشکي قانوني آشکار ساخته بودند. اکثر کودکان سوءاستفاده را قبل از مصاحبه

از شواهد پزشکي یيدکننده داشتند که عبارت بودند ل یک شکل از شواهد تأدرصد( حداق 11)مورد  341پرونده  725در بين 

 عبارت ن مورد وثوقتلفني( شاهدا هايبا مظنون و تماس اي مطابقانقانوني)مانند ديپزشکي یيدکننده و مدارک و شاهدان تأ

نده یيدکن. اظهارات تأکرد یيد مين را تأارائه دادند که شرح کودکا بودند از شاهدین عيني و افرادي که اظهارت خود را به پليس
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. کند يم اهدي باشد که از جزئيات وقایع ارائه شده توسط کودکان پشتيبانيجزئيات اولين افشاء کودکان و یا شو شامل ندتوا مي

مورد 6قانوني ودرصد( تنها شواهد پزشکي  1/1مورد )3.داشتندصرف یيدکننده درصد( شواهد تأ 4/13مورد )327مورد  341در بين 

در یک پرونده تمام سه نوع شواهد  درصد( دو نوع مدرک وجود داشت. 3/1مورد ) 22در  .پزشکي داشتند درصد( تنها مدارک 3/1)

 شتند.را دا مبني بر سوءاستفاده کنندهیيدها حداقل یک نوع از شواهد تأوجود داشتند در نتيجه تقریبا دوسوم از پرونده

 

 متغيرها
ي مدلهاي برگشتي برا ودک، در زمان گزارش به پليس ارائه شده بود.کودک شامل سن ک : مشخصاتآماری داده های -

 رباز طریق ضبه توان دو ، سن کودک سني درجه دو ثيراتبراي ثبت تأشد.  محاسبه مي یازده سال ميانگين سن کودک به طور

. دهد را کاهش مي شد. ميانگين گيري ارتباط بين تأثيرات خطي و درجه دو محاسبه مي سن او بعد از به دست آوردن ميانگين

 دگذاري شد.ک 6براي پسر و 1 براي دختر جنسيت کودک

سال به باال(  61ي مظنونين بزرگتر )برا 6سال( و  65تا  61)بينجوانان نو: سن مظنون صفر براي های مظنون ويژگی -

و در صورت عدم سابقه یک  ارتکاب جرم خشن داشته، سابقه خشونتاتهامي براي  که مظنون قبالًدر صورتي شد.  کد گذاري

ذاري کدگ صفر یک و اگر نداشته، جرم جنسي در صورتي که مظنون اتهام قبلي جرم جنسي را داشتهکدگذاري شد. سابقه صفر

 ظنونم آميز قبلي و اتهامات جنسيخشونت یک به عالوه تعداد جرایمده برشد. لگاریتم خشونت و جرایم جنسي بر اساس لگاریتم 

غييرات تدر مدل به طرز مشخصي انحراف پيدا کرده بودند قرار گرفتند. که  هاي خاميبه جاي داده محاسبه گردید. اینها به ترتيب

ر آماري  کناي که از جامعه زیاد بر آن افراد کاهش درجهباشد و تأثير  ها ميلگاریتمي یک رویکرد استاندارد براي مدلسازي داده

 گذاشته مي شوند، دارد.

 کدگذاريیک خانواده ازو براي خارج  صفردرون خانواده روابط براي  رابطه بين کودکان و مظنونين، پرونده: مشخصات -

طور  کنند. )به هستند و یا به همراه کودک زندگي مي درون خانواده که از لحاظ زیست شناختي به کودک منتسبشد. مظنونين 

 او زندگي نمي با خویشاوند کودک نبوده و یا ،ها(. مظنونين خارج خانوادهخون خواهر و برادر و هم ، ناپدري، نامادري،والدین مثال:

 ها( غریبه ، دوستان ومعلم ،کردند. )مانند همسایه

ر غير و د یکبوده باشد شماره  جنسي با دخول مظنونیک جرم  به حداقلشخص در صورتي که  :شدت سوءاستفاده -

 کدگذاري گردید.  صفراین صورت 

 .کدگذاري شد صفررویداد واحد  یک و برايبراي سوءاستفاده مکرر  :سوءاستفاده تکرار -

 یکماه قبل از گزارش به پليس رخ داده باشد شماره  62زماني که آخرین رویداد بيش از  :خير در گزارش به پليستأ  -

 .کدگذاري شد صفرو در غير این صورت 

 و در غير این یکاین موضوع را مطرح کرده باشند شماره  زماني که کودکان حداقل با یک نفر قبالً :سابقه اعالم جرم -

ود یک ي مانند وجممکن است شواهد دیگر الزامي به افشاگري نداشتند؛ کدگذاري شد. کودکان براي گزارش به پليسصفرصورت 

 .سوءاستفاده باشد عفونت مقاربتي جنسي حاکي از

فتارهاي ر پرونده پليس نشان مي داد که اظهارات شفاهي کودک بيانگر وقوعصورتجلسه  اگر: قانونیپزشکی افشاگری -

تواند  ياین افشاگري م است )کد شماره یک(، به نظر مي رسد که افشاگري پزشکي قانوني اتفاق افتاده است.سوءاستفاده جنسي 

براي اثبات عناصر جرم نيازي . در طي یک مصاحبه ویدئویي ضبط شده در پزشکي قانوني یا به صورت اظهارات شفاهي رخ دهد

ا بطورکلي دند یمصاحبه آشکار نکردر کودکان سوءاستفاده را چنانچه . نيست دکان کواز سوءاستفاده توسط به ارائه جزئيات دقيق 

 ایند، افشاگري قانوني صفر کدگذاري مي شود.امتناع نم مصاحبهاز انجام 
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 نتايج
افشا کردند. به منظور بررسي  پزشکي قانوني را در مصاحبه درصد از کودکان حداقل یک مورد آزار جنسي 16 در مجموع

دا یک تتجزیه و تحليل انجام شد. در ابقانوني تعدادي  در پزشکي ارتباط بين سن و دیگر خصوصيات پرونده درباره افشاگري

به محاس دوم اینکه دو صورت گرفت.قانوني با استفاده از متغيرهاي خطي و درجه پزشکي افشاگري  براي محاسبه استداللي

 یکسهاي ا تستانجام گردید. سوم هاي پرونده سن خطي و درجه دو و دیگر ویژگي بين دو متغيرارتباط  براي بررسي استداللي

ستداللي محاسبه امستقل به کار رفت تا ارتباط بين دیگر خصوصيات پرونده و افشاگري مشخص شود. چهارم  به توان دو به صورت

در نهایت به  .ندشو پزشکي قانوني بررسي بيني افشاگريهاي پرونده در پيشورت گرفت تا تعامل بين سن و ویژگي صلوجستيک 

تمام ویژگي هاي شاکي، پرونده و که شامل  ستداللي لوجيستيکمحاسبه اقبلي، مشاهده شده ت رت تعامالمنظور ارزیابي قد

زیرا شامل  یک مدل چند متغيري بود. اثر درجه دوم سن در این مدل گنجانده شده است؛با سن در آنها تعامل  مظنون، همچنين

 (.6115)گانزاخ باشند شوند حائز اهميت مي کردن اصطالحات درجه دو شناخته شده در زماني که تعامالت تخمين زده مي

 : مدل های استداللی لجستيک پيش بينی کننده مشخصات پرونده از سن شاکی 1جدول شماره 

 
 سن و افشاگری قانونی

 X  :11/21 ₂کننده افشاگري قانوني با استفاده متغيرهاي سن خطي و و درجه دو معنادار بود.بينيبرگشت لوجيستيک پيش

ها تاثير درجه دو سن کنندهبينينظر پيش. از نقطه112/1ناگل کرک : R₂ 131/1کاکس و اسنل:  R₂و  116/1پي کمتر از 

ثابت  126/1(131/1 )P:716/1(: SEاما تاثير خطي اینگونه نبود بي) 116/1کمتر از  133/1(111/1 )P(:SEتوجه بود: بي)قابل

(SE :)117/6 (613/1 پي کمتر از )سال افزایش  66تا  3ن کودکان دست به افشاگري زدنند از . نسبت مواردي که در آ116/1

 سال کاهش نشان داد. 61یافت و بعد تا 

 

 های پروندهسن و ديگر ويژگی
ک . سن یي دوگانه از سن خطي و درجه دو انجام شدهاویژگي براي پيش بينياي از مدلهاي برگشتي لوجيستيک مجموعه

ارتباط و مظنونين  ،شدت سوءاستفاده ،(: جنسيت کودک6شمارهکننده مهم براي چهار ویژگي پرونده بود)جدول بينيعامل پيش

ها با کودکان پسر و خانواده و دخول افزایش یافته و نسبت پروندهاز با مظنونين خارج  هاجوان. با افزایش سن نسبت پرونده

شدت سوءاستفاده  .گزارش وجود داشتبر شدت سوءاستفاده و تأخير م سندرجه دو ه است. اثراتمظنونين جوان کاهش یافت

دخول را نسبت به کودکان همراه با  جنسي سال( ميزان باالتري از سوءاستفاده 61تا  1سال( و بزرگتر ) 1تا  3کودکان کوچکتر )

، گزارش هاي صورت گرفته زارشخير گ. براي تأسال داشتند و کودکان بزرگتر بيشترین درصد را به خود اختصاص دادند 1تا  5

سال  61متوقف شده و درسال  67 درسال افزایش یافته  63 به 3از  صورت گرفته ماه بعد از وقوع جرم 62از که پس پليس  به

 کاهش یافته است.
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 تعامالت
 ویژگي از کدامارتباط بين سن و هر ناشي از برگشت لوجستيک صورت گرفته را کهمحاسبه استداللي نتایج  2شماره جدول 

ي پرونده با سه ویژگ طور قابل توجهيسن شاکي به مي باشد را نشان مي دهد.  قانوني پزشکي بيني افشاگريدر پيش هاي پرونده

اگري خير در گزارش به پليس و افشکرد: شدت، تأ بيني ميقانوني را پيشپزشکي ها با افشاگري در ارتباط بود که نسبت پرونده

 : سن و مظنون خارجدیگر معنادار یک تعاملدهد(  در مدل کامل زیر را نشان مينگاه کنيد که طرح تمام متغير 6ل قبلي )به شک

لها توجهي این مدآنها به شکل قابل ي و ویژگي پرونده نيز مورد بررسي قرار گرفت.. تعامالت بين سن شاک175/1پي:  .خانواده از

دهد که براي کودکان کم سن  طرح سن در جدول نشان مي سن گزارش داده شدند. را بهبود ندادند در نتيجه تنها تعامالت خطي

 .دهد.  براي نوجوانان این مسئله احتمال افشاگري را افزایش نداد دخول احتمال افشاء را افزایش مي ،و افرادي در ميانه کودکي تر

اردي دارند که ظرف دوازده ماه بعد از پایان مو احتمال افشاء باالتري در نشان داد که کودکان کوچکتر "تأخير سن"طرح 

طرح  .ه استخير صورت گرفتاگري را در مواردي دارند که گزارش با تأباالتر افش ه است. نوجوانان احتمالسوءاستفاده گزارش شد

 ابق،هاي س يافشاگر با دهد که براي کودکان کوچکتر و افرادي در ميانه کودکي هاي قبلي نشان مي افشاگري "به توان دوسن "

دهد. براي نوجوانان افشاگري قبلي احتمال افشاگري را افزایش  قانوني را افزایش مي پزشکي احتمال افشاگري در زمان مصاحبه

هاي مظنون خارج خانواده نشان داد که کودکان کوچکتر احتمال باالتر افشاگري را در پرونده"به توان دو طرح سن"نداد. 

ر د تر احتمال بيشتري براي افشاگريکودکان بزرگ .دارند درون خانوادگيسوءاستفاده خارج خانواده نسبت به موارد سوءاستفاده 

 موارد درون خانواده نسبت به خارج خانواده دارند. 

 

 مدل چندمتغيری
لوجيستيک صورت گرفت که شامل  ليبود یک محاسبه استدال مشاهده شدهمنظور ارزیابي اعتبار تعامالتي که قبالً به 

توجه به شکلي قابل . این مدل با اثرات متقابل(6و شکل  3 شماره )جدول با سن بودآنها مظنون و تعامل ، پرونده ،هاي کودکویژگي

مدل شامل بود.  x 2 (1 : )11/35 p ˃116/1  شد تغيير ثيرات اصلي ميي را بهبود بخشيد که تنها شامل تأبيني درباره مدلپيش

 توجهي مدل را بهبود نبخشيد در نتيجه گزارش نشد.بررسي شد اما به شکل قابل به توان دو  ها و سنتعامالت بين ویژگي
ر د خانوادهاز و سوءاستفاده خارج  هاي سابقافشاگري  الت بين سن، آزار جنسي دخولي، تأخير در گزارش به پليس،تعام

یک  ،زماني که تعامالت به صورت جداگانه براي هر ویژگي پرونده مورد بررسي قرار گرفتند این مدل چند متغيري حفظ گردید.

رجوع شود که در آن یک  6توجه نبود: سن ضربدر سابقه خشونت )به شکل پدیدار گشت که قابل تعامل اضافي در مدل نهایي

وليه قرار مدل ا یک راستا بااین تعامل در  .مده است(براي شفافيت به نمایش درآ ،سابقه خشونت در برابر عدم سابقه متغير ثابت

هاي پرونده کنترل شدند این تعامل در مدل چندمتغيره به اندازه کافي تقویت شد  داد زماني که دیگر ویژگي نشان مي داشت و

 ونين سابقه خشونتمظن که زمانيدهد که کودکان کوچکتر  سن در برابر خشونت نشان مي اظ آماري معنادار باشد. طرحتا از لح

دارند  ريگافشا ي ازتراحتمال پایين يکودکي و نوجوانان گري بيشتري دارند. کودکان در اواسط دورانافشا الاحتمداشته باشند، 

رات خطي و ثيتر تأبایستي در چهارچوب گسترده این تعامل مانند سایر تعامالتکه مظنونين سابقه خشونت داشته باشند. زماني 

 ن تفسير گردد.س مدرجه دو
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 .مورد ويژگی و شاکی سن از قانونی پزشکی افشای بينی پيش لجستيک های مدل : 2جدول شماره 

 
 بحث

هم به صورت صرف و هم در  ،قانونيپزشکي هاي که سن ارتباط معناداري با افشاگري کودکان در زمان مصاحبه ما دریافتيم

توجهي قابل ن سن به تنهایي مدل چند متغيري تأثيرات خطي و درجه دوزمان در نظر گرفت .تعامل با دیگر ویژگيهاي پرونده دارد

،  6115)دیپيترو و همکاران  خطي افشاگري با سن افزایش یافت که با تحقيقات گذشته هماهنگ استبراي اثر را نشان داد.

سپس سال افزایش یافت و  66تا  3 سناز هاشاگريبراي اثر درجه دو اف .(2111ليپرت و همکاران ،  2117هرشکویتز و همکاران 

کند نوجوانان  ( ارائه ميدهد که عنوان مي2115وهمکاران درلندن ) پيشنهاداین یافته حمایت تجربي را از  سال کاهش یافت. 61به 

مالي ه توضيح احتدارند. حداقل س در مصاحبه پزشکي قانوني ترينسبت به کودکان در ميانه دوره کودکي احتمال افشاء پایين

نها زیرا آ ،نوجوانان تمایل کمتري براي افشاگري نسبت به کودکان در اواسط دوره کودکي دارند اوالً ؛براي این یافته وجود دارد

نوجوانان ممکن است از پيامدهاي  ثانياً .(2115کنند )لندن و همکاران  بيشتر به دليل این سوءاستفاده احساس خجالت و شرم مي

 )گودمن براون ترهستند آگاهشان شود کن است از طرف مظنون متوجه خود یا خانوادهشاگري خود از جمله آسيبي که مممنفي اف

تر در یک رابطه عاشقانه در نظر نوجوانان ممکن است خود را با افراد بزرگ ثالثاً .(2166مالوي و همکاران ،  2113و همکاران 

هاي شامل مظنونين خارج در واقع نسبت پرونده .(2111)بانتينگ  سوءاستفاده نباشد بگيرند و این فعاليت جنسي از نظر آنها

ا مدختر آنها باشند. دهد مظنونين ممکن است دوست پسر و یا دوست خانواده با افزایش سن کودک افزایش یافت که نشان مي

  افشاگري یافتيم. ارتباط و تعامل را بين سن و دیگر ویژگي هاي پرونده در ارتباط با  7همچنين 

ميزان  ترینءاستفاده درون خانوادگي بود، کودکان کم سن ترپایيننشان داد که زماني که سو نوع رابطهتعامل بين سن و 

، هماهنگ بود که بر 2115افشا را داشتند که این ميزان افشاگري با سن افزایش یافته است. یافته ما با یافته پایپ و همکاران 

خانوادگي را افشا مي سال، کمتر سوءاستفاده درون 63تا  1سال نسبت به کودکان بزرگتر،  7تا  4تر بين سنکان کماساس آن کود

یرا خانوادگي را آشکارکنند زکنند. این احتمال وجود دارد که کودکان کوچکتر نسبت به کودکان بزرگترکمتر سوءاستفاده درون

ند و از پيامدهاي آشکارسازي مي ترسند یا نسبت به مظنون احساس وفاداري دارند )پایپ این رفتارها را سوءاستفاده تعبير نمي کن

 (.2115و همکاران 

http://www.psyj.ir/


 91 -33، ص  9311 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 
 .قانونی پزشکی های مصاحبه افشای و قربانی سن با ويژگی پرونده نه بين روابط. 1 شکل

تر افشاگري را نسبت به کودکان پایينتر و نوجوانان ميزان ما نشان دادیم که کودکان کوچک در آزار جنسي خارج خانواده

 فکنند نمي که رفتارها را سوءاستفاده ارزیابيتر به این دليل سن مدرسه داشتند.  این احتمال وجود دارد که کودکان کوچک

رفتار بين خودشان و دوست دختر و یا  به این خاطر که نوجوانان .(2117زدند )هرشکویتز و همکاران دست به افشاگري نمي

  .(2111)بانتينگ  احتمال افشاگري کمتري دارند گيرند در نظر مي بر مبناي رضایتدوست پسر بزرگتر را 

ند قانوني دست به افشاگري نزد پزشکي براي کودکاني که قبل از مصاحبه نشان داد، سابقه افشاگري تعامل بين سن و -

ودکان و کاحتمال افشاگري  ،قانوني افشاگري کردند پزشکي کودکاني که قبل از مصاحبه.از بين افتافشاگري با سن افزایش ی

( مطابقت 2115پایپ و همکاران )این یافته با نتایج مطالعه وجود داشت. کمتر  نسبت به کودکان در سن مدرسه ترسننوجوانان کم

دوباره در  کمتر ،در مقایسه با کودکان در ميانه دوران کودکي کرده بودندافشاگري  که قبالً ترسنکه بر اساس آن کودکان کم دارد

ه کودکان کوچکتري ک اوالً ؛توضيح احتمالي براي این یافته وجود دارد . حداقل سهقانوني آشکارسازي نمودندپزشکي مصاحبه 

ا همچنين . آنهآشکارسازي ننمایند دوباره قانوني پزشکي در مصاحبهشرایط ت به دليل رسميافشاگري کردند ممکن است  سابقاً

يت مصاحبه موقع ثانياً .آگاهي کمتري داشته باشندهاي اوليه خود، کن است نسبت به کودکان بزرگتر درباره پيامدهاي افشاگري مم

ست چيزي مکن اکودکان کوچکتر م ثالثاً .را به اندازه کودکان بزرگتر حمایت نکند ن است بازیابي خاطرات کودکان کم سن ترممک

ها مشکوک که به آنکودکان ها یا اعمال سوءاستفاده ممکن است به دليل سوءتفسير بزرگساالن از گفته براي افشا نداشته باشند؛

کمتر دوباره در مصاحبه م که نوجوانان نسبت به کودکان سن مدرسه ما همچنين دریافتي (.6114د )کري فيتزپاتریک نباش شده

دهد زیرا در نمونه آنها کودکان  ( را توسعه مي2115وهمکاران پایپ )هاي زنند که یافته ه افشاگري ميدست بقانوني پزشکي 

 سال شامل نشده بودند.  63بزرگتر از 

 حيحبه دليل درک ص زیرا آنها ؛پيدا نکردیمرا براي نوجوانان ثير شدت سوءاستفاده ما تأ يحاتي در این زمينه وجود دارد؛توض

باطي در ارت اگرچه ما باشند.خولي غير د حتي اگر قرباني آزار جنسياحتماالً متوجه شده بودند که قرباني شده اند از رفتار جنسي 

نبود. این  با افشاگري مرتبط تبط یعني تکرار آزار جنسيیک فاکتور مر .یافتيم و شدت سوءاستفادهبين سن رابطه با افشاگري 

ي اافشاگري را به صورت تنها یا در یک مدل چندمتغيره  ن هماهنگ است که نشان داد تکرار،همکارا یافته با مطالعه ليپرت و

ان سن اند کودکبيني نکرد. ارتباط بين سن و سابقه خشونت نشان داد زماني که مظنونين براي جرایم خشن محکوم شدهپيش
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وده و ب ير کمقرار دارند. با این حال ميزان تأثتر کودکان کوچکزنند و بعد از آن نوجوانان و بعد  مدرسه بيشتر دست به افشا مي

زنند اي دست به افشاگري  ب مدرسه جود دارد که نوجوانان کمتر از کودکاناین احتمال و .در نتيجه بایستي با احتياط توصيف شود

ي ظنون به خشونت آگاه شده باشند. زمانمظنون آگاه نباشند بایستي از تمایل م سابقه جرایم خشونت بارکه حتي اگر نوجوانان از 

 در مقایسه با عدم احتمال خشونت ،مسئولين از افشاگري سوءاستفاده به که مظنونين پتانسيل خشونت دارند نوجوانان احتماالً

ا در آنهدر ( نشان دادند که هرچقدر قربانيان بزرگتر باشند نگراني آسيب فيزیکي 2166مالوي و همکاران )در واقع  .واهمه دارند

ر احتمال تنشان داد که کودکان کوچک در افشاگريخير. در نهایت ارتباط بين سن و تأنتيجه افشاگري سوءاستفاده باالتر خواهد بود

گودمن  این یافته با مطالعه خير دارند در حالي که این احتمال در نوجوانان بسيار باالتر است.مدتي تأتري در افشاگري بعد ازپایين

دهد کودکان بزرگتر به زمان بيشتري براي افشاگري نسبت به کودکان کوچکتر  ( مطابقت دارد که نشان مي2113کاران )و هم

اء عضاین احتمال وجود دارد که به دليل ترس بيشتر از پيامدهاي منفي براي خود و افرادي به غير از مظنون مانند ا .نياز دارند

ندازند ادکان کوچکتر افشاگري خود را بيشتر به تأخير بيستفاده نوجوانان نسبت به کوبراي سوءا خانواده و مسئوليت درک شده

خير در مطالعه ما از آخرین رویداد حائز اهميت است که تأذکر این نکته  .(2166مالوي و همکاران  2113)گودمن و همکاران 

ر تتعقيب قضایي آخرین رویداد براي پليس ساده . زیرا اگر سوءاستفاده مکرر باشد،شود سوءاستفاده به جاي اولين سنجش مي

مي گيرد و باعث مي شود کودکان ترغيب به افشاگري شوند. در  طول زمان شدتدر فرضي که سوءاستفاده مکرر بوده در  .است

ست. اخير بين آخرین رویداد براي گزارش به پليس ممکن است کوتاه باشد اما طول دوره سوءاستفاده واقعي بيشتر نتيجه تأ

 توانند شامل سن کودکان و شروع سوءاستفاده در صورت مکرر بودن آن باشد. تحقيقات آتي مي

افشاگري کودکان مشخص نبود)هرشکویتز و  اعتبار ابتدائاً اینکه :محدودیت وجود داشتند چهارحداقل در مطالعه پيشرو 

این بود که به دليل توافقات  وجود داشت. دومين محدودیتن حال در دوسوم از موارد مدارک تأیيدکننده ( با ای2117همکاران 

ا را مورد ههاي گزارش شده توسط گزارشگران مسئول و دیگر پروندهمحرمانه نگه داشتن پرونده ما نتوانستيم تفاوت بين پرونده

 مان مورد تجزیه و تحليلهاي قانوني را در مطالعهدیت سوم این است که ما نتوانستيم کيفيت مصاحبه. محدوبررسي قرار دهيم

براي  2163بيشتر افشاگري کنند. )به تئو و لمب  ،هایي با کيفيت بهتراین احتمال وجود دارد که کودکان در مصاحبه ؛قرار دهيم

 گذارد(. ثير ميت گزارش شده تأکننده بر ميزان اطالعادهند حمایت مصاحبه نتایجي رجوع شود که پيشنهاد مي

ظن ممکن است سوءگيري  ن است که نمونه ما از موارد گزارش شده تشکيل شده و در نتيجه جهتچهارمين محدودیت ای

سوءاستفاده را آشکار بودند یا شواهد دیگر مشخصي  (. اکثریت کودکان قبال2115ًبر ميزان افشاگري تاثير گذاشته باشد )ليون 

انوني قپزشکي هاي ظن مصاحبه سوء اند در نتيجه اینگرفته که مورد سوءاستفاده قرار داد ظن را افزایش مي سوء که اینداشتند

ت به دس نمونه ما شامل تعداد کمي از شکاتي بود که به صورت داوطلبانه .انجام شد و بيشتر کودکان دست به افشاگري زدند

هایي نمونه در ارتباط بارا این جهتگيري ممکن است تعميم نتایج ما  .احتمالي سوءاستفاده را نشان ندادند افشاگري نزدند و یا عالئم

 باشند.  سوءاستفاده مي اند که مشکوک به از کودکاني تشکيل شده محدود کند که عمدتاً

 هاي دیگري داشت که براي بررسيهایي نسبت به نمونه ها و تفاوت اشاره به این نکته حائز اهميت است که نمونه ما شباهت

درصد دختر  16. به عنوان مثال نمونه ما شامل استقانوني مورد استفاده قرار گرفتهپزشکي هاي هاي کودکان در مصاحبهافشاگري

درصد  51، 2115درصد و بسيار شبيه نمونه پایپ و همکاران در سال  16،  2111مونه ليپرت و همکاران در سال بود که مشابه ن

درصد( و بسيار کمتر از  33هاي ما شامل دخول بود که کمي باالتر از نمونه ليپرت )درصد از نمونه 31باشد. با این حال تنها  مي

درصد(  41خانوادگي )تري از موارد شامل سوءاستفاده درون اشد. نمونه ما نيز شامل درصد پایين درصد( ميب 11نمونه پایپ )

نرخ  . در واقع ماثير گذاشته یا خيروتها بر نتایج تأانيم که آیا این تفاد درصد( بود. ما نمي 52درصد( و پایپ ) 77نسبت به ليپرت )

آن کودکان کوچکتر کمتر از کودکان کرد که بر اساس  یيد ميصد( پيدا کردیم که یافته ما را تأدر 13پایپ ) افشاء بسيار مشابهي با

 زنند. درون خانوادگي مي بزرگتر دست به افشاگري آزار هاي جنسي

اي ه د که بررسي ارتباط بين ویژگيده نتایج نشان مي ،شناسياز لحاظ روش  .العه حال حاضر چندین پيامد داردنتایج مط

قيق با صورت دهاي پرونده به  ویژگي .دباش حائز اهميت ميجنسي افشاء سوءاستفاده ها به تنهایي، بر  ثيرت ویژگيپرونده و تأ

اي دیگر هميزان افشاء بایستي تنها در صورتي توصيف گردد که در آن ویژگيثير ویژگي یک پرونده بر هم مرتبط هستند و تأ
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افشاگري تنها زماني مرتبط است که سوءاستفاده  دهد که سن با افزایش نرخ نتایج ما نشان مي . به عنوان مثالپرونده ثابت باشد

يزان افشاء ها را در م بایستي دالیل این تفاوت تحقيقات آتي .درون خانوادگي باشد و یا اینکه مظنون سابقه خشونت نداشته باشد

گري يزان افشاتر الگوي متحقيقات به منظور بررسي دقيق ، نياز بهکند. به صورت خاص نتایج فعلي هاي سني مشابه کشفبين گروه

 .یي براي بهبود این ميزان، مشخص مي نمایدها استراتژي را برجسته ونوجوانان 

هایي از کودکان به کار رود که به صورت خاص نسبت به اصطکاک پرونده شناسایي گروه نتایج فعلي ممکن است براي

عدم همکاري و یا عدم پيشرفت محققين به دليل ميزان پایين افشا  ،این موضوع به دليل انکار کودکان پذیر هستند. خواهآسيب

 ؛داراي سابقه جرایم خشن مورد سوءاستفاده قرار گرفتند ي بودند که توسط مظنونها نوجوانانرخ داده باشد خير. یکي از این گروه

ا هاز طریق شناسایي این گروه .سني بودند که توسط یک عضو خانواده مورد سوءاستفاده قرار گرفتندگروه دیگر کودکان کم

ونه محققين براي نم .یابد افزایش ند توسعه یابند تا ميزان افشاگري، بدون افزایش خطر اتهامات کاذبتوان هاي بيشتر مياستراتژي

بلي مبني که اتهامات ق ، قبل از مصاحبه تحقيقاتي داشته باشند. درموارديسابقه خشونت مظنونمنظم بازبيني  نياز به ممکن است

تواند به این معنا باشد که محققين بایستي زمان بيشتري به ایجاد  له ميک مظنون وجود نداشته باشد، این مسأبر خشونت عليه ی

این پژوهش که  . در حال حاضرتصاص دهندي آنها اخابطه با نوجوانان و برداشت گامهایي براي کسب اطمينان از امنيت فيزیکر

( 2111متمرکز است. )پاول  وایي معتبر از کودکان خردسالشرح ر است، عمدتاً بر انتخابتحقيقاتي آموزش مصاحبه  تحت عنوان

قربانيان بزرگتر ممکن است انتخاب کنند  .به صورت برابر براي نوجوانان نيز مهم باشد ها ممکن است در حالي که این استراتژي

ين اثربخشي يشتر براي تعيباشد. تحقيقات ب تا افشاگري قانوني ارائه ندهند و در نتيجه بررسي موانع انگيزشي آنها حائز اهميت مي

اگري براي کودکاني که نسبت به افشپزشکي قانوني در طي مصاحبه افزایش برقراري ارتباط و حمایت احساسي  راهکارهایي از قبيل:

آن اي را نشان داد که درهاي پيچيدهشيوه . در نتيجه مطالعه حاضر(2164)هرشکویتز لمب و کتز است باشند ضروري ميل ميبي

 ياصسني خ ه کودکان در بازهدهند ک این ارتباطات نشان مي .سن کودکان به افشاگري آنها در طي مصاحبه قانوني مرتبط بود

قانوني بر اساس شرایط خاص سوءاستفاده مورد ظن  پزشکي هايممکن است از مداخالت هدفمند براي آشکارسازي در مصاحبه

وني قان پزشکي که قبل از مصاحبهورت خاص براي کودکان بزرگتر بهره ببرند. به عنوان نمونه این حمایت ممکن است به ص

 .نندتر افشاگري کتا تشویق شوند دوباره در موقعيت مصاحبه قانوني رسمي از اهميت ویژه اي برخوردار باشد؛ اندافشاگري کرده

ه از یعني فردي ک ،اندتوسط یک مظنون درون خانوادگي مورد سوءاستفاده قرار گرفته که احتماالً عالوه بر این کودکان خردسالي

حتمال زیرا ا .ممکن است به حمایت بيشتري نياز داشته باشد ؛کند نظر بيولوژیک با کودک مرتبط است و یا با او زندگي مي

تر یا دوست دخرج خانواده مانند دوست پسر توسط یک مظنون خا که احتماالً.کودکان بزرگتري تر استآنها پایينافشاگري در 

 نمي دست به افشاگري زیرا آنها نيز احتماالً .ممکن است به حمایت بيشتري نياز داشته باشند ،اندرار گرفتهمورد سوءاستفاده ق

 نه تنها به سن کودک مربوط قانوني پزشکي دهند که افشاگري در طي مصاحبه نتایج مطالعه پيشرو نشان ميزنند. در مجموع 

به  جرم و گزارش وقوع خير بين، شدت آزار، طول دوره تأبين کودک و مظنونهاي دیگر پرونده مانند ارتباط بلکه به ویژگي است

 نيز مرتبط است. مظنون به ارتکاب جرایم خشن،سابقه اتهام قبلي ، افشاگري قبلي کودک و پليس
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 متغيره چند مدل قانونی پزشکی افشای بينی پيش. 3 جدول

 
 اعالم تضاد منافع

 اند.در ارتباط با تحقيق و تاليف و انتشار این مقاله را اعالم نکردهنویسندگان هيچ احتمال تضاد منافع 

  بودجه

 اندگونه حمایت مادي براي تحقيق و تاليف و انتشار این مقاله دریافت نکردهنویسندگان هيچ
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