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 یو افشاگر یمسائل فرهنگ

 از کودک  یجنس ی سوء استفاده یدر افشاگر  ینقش عوامل فرهنگ  یبررس

 مود بخش

 
 ، ماساچوست، اياالت متحده آمريکایمبرست، هادلدانشگاه ماساچوست، َا: سن فونِتليزا آرونُس

 آمريکا، اياالت متحده یلولو، هاوايَن، َهیدانشگاه هاواي: کارول پالمر

 ٠٢٠٢از کودک،  سوء استفاده جنسی ی مجله

 گو گلناز به: ترجمه

 یسايت حق کودک: انتشار

 

 

به  ايبزرگسال کشف و  کياز کودک، توسط  یجنس یها سوء استفاده نکهياحتمال ا یفرهنگ یهنجارها

 یريگ ميبر تصم زين يیسزا به ريهنجارها تاث نيا. دهند یقرار م ريرا تحت تاث کودک افشا شود کي لهيوس

ی مقاله به بررس نيا. دارند يیقضا یها گذاشتن خشونت با مقام انيدر مورِد در م انيقربان یها خانواده

متحده و در  االتيآن در ا یخشونت و گزارش ده يیفرهنگ اقوام و مذاهب مختلف بر بازگو ريتأث یچگونگ

در ارتباط با مصاحبه در  یدستورالعمل ،یفرهنگ یتهايبا در نظر گرفتن حساس نيهمچن. پردازد یجهان م

 یها که به فرهنگ یاز کودکان یجنس ی استفادهدر مورد سوء  یتا افشاگر ميا کرده هيته یمورد کودک آزار

  .تر شود آسان یرسم یها طيمختلف تعلق دارند در مح

 

مصاحبه کردن، مصاحبه  ،یفرهنگ تيفرهنگ، قابل ،یاز کودک، افشاگر یجنس ی سوء استفاده: ها واژه ديکل

یالملل نيب ،یچندفرهنگ ،یپزشک قانون

 

 

 های مذهبی تاثیرگذار بر روند افشاگری ارزش

ای از کنند اما طيف گستردهی جنسی عليه کودکان دفاع نمیاستفادهاگرچه که هيچ کدام از مذاهب رايج، از سوء

به طورمثال ممکن است از زنان و دختران . مشکل مواجه کندهنجارها و انتظارات مذهبی ممکن است افشاگری را با 

ی جنسی رنج ببرند، همچون مسيح که رنج مصلوب شدن را تحمل استفادهکاتوليک انتظار برود که در سکوت از سوء

نتراِساصطالحات مربوط به چنين امری در زبان اسپانيايی عبارتند از آگوا. صرفًا آن را تحمل کنند بايدها نيز کرد آن
٠
، 

ِرسيگنارِس
٠

و سوبِرُپِنرِس
 
هايی هستند  ها ارزشاين. که به ترتيب به معنی شکيبايی، پذيرش و غلبه بر سختی هستند 

که در آن مورد ]کنند که به جای صحبت کردن و تغيير وضيعتی را ترغيب می -به خصوص دختران -که کودکان التين 
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 resignarse 
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استفاده و احتياجات خود کنار بيايند، خود را با شرايط تطبيق دهند و بر سوءبا نيازها و ، [گيرندسوءاستفاده قرار می

خداوند هرگز چيزی "گويد  المثلی مسيحی در ترويج و تبليغ تسليم میضرب. (٠۹۹۱کوماس دياز) ها غلبه کنندسختی

برادرش نجات يافته، شرح میهای جنسی  استفادهدختری کاتوليک، که از سوء. "آوردفراتر از تحمل ما بر ما وارد نمی

کندی، ) دهد که بعد از در ميان گذاشتن مسئله با يک کشيش، به او گفته شد که بايد اعتراف و طلب مغرفت کند

٠٢٢٢) . 

آن را به عنوان  استفاده پايان يابد؛ و اگر ادامه يافتشايد کودکان با باورهای مذهبی مشخص، دست به دعا ببرند که سوء

گذارد که  ها میخداوند گاهی وقت"گويد مادِر کاتوليک يک قربانی چنين می(. ٠٢٢٢کندی، ) ذيرندسرنوشتشان بپ

من در زندگی خودم، . اتفاقاتی در زندگی بيافتد تا شخصيتمان شکل بگيرد، يا ما را به رابطه نزديکتر با خود بکشاند

کند اما نتيجه فراتر از چيزی است که من در يت میدانم خداوند هدابينم که میهايی میاش بخشفرزندم و آزاردهنده

 . (از تجربيات بالينی منتشر نشده، پالمر" )اين لحظه قادربه درکش باشم

اعتقاد به وجوِد پدری تمامًا قدرتمند و عاری از خطا در بهشت که قدرت کامل بر مردم دارد شايد کودک را به اين 

است که هر چه  کند نيز از حقوقی برخورداراش بازی میدر زندگی زمينی برداشت برساند که هر کسی که نقش پدری را

. تواند مقاومت ايجاد کرده و افشاگری را به شدت سخت کندچنين باوری می. (٠٢٢٢کندی،) دوست دارد انجام دهد

است محکوم شده زده ساله را با پارو کتک می ٠٠نيم دختری  اخيرًا يک غسل تعميد دهنده به علت اينکه يک سال و

داده است، اش انجام می ی جنسی توسط ناپدریاستفادهکشيش، اين کار را به خاطر ادعاهای دختر در مورد سوء. است

کشيش که هرگز مورد را به مقامات قضايی . (٠٢٢۹، آلن) کردندادعاهايی که نه تنها کشيش بلکه مادر نيز باور نمی

  ". ی جنسی خارج از توانش بوده استهضم اتهام سوء استفاده"ی شد که گزارش نکرده بود در دفاع از خود مدع

 . ناپدری دختر در نهايت به جرم آزار جنسی محاکمه شد

آورند که در  را به جا می" آيين رستگاری"شوند  ی جنسی مطلع می برخی کليساهای پرنفوذ هنگامی که از سوءاستفاده

اين روش برای کودکان چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ . طان از بدن دارندآن سعی بر بيرون آوردن شيطان يا روح شي

در يک مطالعه، بيش از نيمی از کودکانی که چنين برخوردی را تجربه . تواند ترسناک و تهديد آميز باشد جسمی می

اند  ای توصيف کرده به گونهرا ( به خصوص احضار ارواح)های رستگاری  ها آيين آن. اند اند آن را آسيب زننده خوانده کرده

 ،ذکر شده توسط کندی ٠۹۹۱فاکو، ) کردند ی جنسی با خود حمل می استفاده که انگار چيزی شيطانی را به دليل سوء

٠٢٢٢) . 

ی جنسی را يک مجازات کارمايی استفاده پيروان آيين بودايی ممکن است سوء
 
بدانند که به دليل تخلفی که در زندگی  

اش که در  در مقاله( ٠٢٢٢)لو، . اش را لکه دار ببينند قبلی انجام  گرفته، پيش آمده است و برای همين کودک و خانواده

مله گونه رويداِد منفِی زندگی از ج چنين نظام اعتقادی براين باور است که هر" :نويسد ارتباط با تجاوز در تايوان است می

چرخه معيوب [ ايجاد] به منظور جلوگيری از[ درنتيجه]های پيشينش است و  ی اعمال فرد از زندگی تجاوز نتيجه

اش برای درميان نگذاشتن  خانواده اين به معنی تشويق قربانی و". کارمايی، نبايد مجازاتی برای متجاوز در نظر گرفت

به جای اينکه چرخه معيوب کارما در زندگی آينده پايان بگيرد در مسئله با مقامات قضايی است چرا که به اين ترتيب 

 . رسد همين زندگی به انتها می
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کند که نبايد درمقابل تعرض مقابله کرد و يا آن  تواند کودک را متقاعد در دين يهود تاکيد مضاعف بر احترام به والد می

الُشن هارا)همچنين گاهی ازممنوعيت بدگويی عليه ديگران . را بازگو کرد
۱

به عنوان دليلی برای نام نبردن از آزار ( 

حال، سنت حقوقی َتلمود در دين يهود برای طرد  با اين. (٠٢٢۹، سيلبرگ و داالم) شود دهنده در انزار عمومی ياد می

قائل است عام استثنا  دهند و سخن گفتن در مورد فرد متجاوز در مالء والدينی که کودکانشان را مورد آزار قرار می

 . ( ٠٢٢، دروف)

که معموال با )برخی روحانيون مسلمانان با استناد به اشاراتی در قرآن از آنها به عنوان توجيه ازدواج کودکان دختر 

  هايی در پاکستان، کنند که اين مسبب باالرفتن تعداد چنين ازدواج استفاده می( گيرد تر صورت می مردان بسيار مسن

المللی است، بلکه زايمان برای دختران  ازدواج کودکان نه نتها نقض حقوق بشر بين. سعودی است افعانستان وعربستان

تواند منجر به مرگ شده و يا صدمات جبران  الزم نرسيده اند، می  بارداری که هنوز از لحاظ فيزيولوژيک به آمادگی

اسان نبايد اين توضيح مبتنی بر مذهب در مورد کارشن. ها به همراه داشته باشد ناپذيری را در تمام طول عمر برای آن

 . ازدواج کودکان را برای توجيه تجاوز در جوامع يا خانواده های مسلمان به عنوان اصلی بديهی بپذيرند

اسميت چندهمسری را ترويج  بريگهام يانگ و جوزف( ها کليسای مورمون) بيانگذاران اصلی کليسای قدسيان آخر زمان

همسران اسميت شامل دو خواهر . سال بود  ٠داشتند که سن برخی درحدود  زن ٠٠اسميت هر کدام  يانگ و. اند کرده

در هر دو مورد او با دو . دو خانواده مختلف بودند که پس از مرگ والدينشان برای مراقبت به او سپرده شده بودند از

ی اصلِی کليسای جنبش  شاخه. (٠٢٢۲يت،اسم)ها را به ثروت خود افزود  ازدواج کرد و ثروت خانوادگی آن خواهر

های خود برای  را به عنوان بخشی از تالش ها اين کار تعدد زوجات را محکوم کرد، آن ٠۹۲٢قدسيان آخر زمان در سال 

ی خانوادگی اين کليسا  علی رغم اين موضوع، مردمی که از پيشينه. شان در يوتا انجام دادند رسيدن به استقالل پايگاه

کنند، ادعاهايی که  برای چند همسری، تجاوز به کودکان و زنای با محارم اغلب از توجيهات مذهبی استفاده میهستند 

 . کنند جريان اصلی اين کليسا به طور چشمگيری آن را رد می

از . (٠۹۹۹اوکين، ) مذهبی به عنوان پوششی برای ستم به دختران و زنان به کار می روند/های فرهنگی اغلب، ارزش

رود تا از دخترانشان محافظت کنند آگاه ها میوارد شايد از انتظاراتی که در کشور جديد از آن طرف ديگر مهاجران تازه

اگر در يک گروه، بزرگساالن و کودکان فکرکنند که ازدواج دختران . ها را مطلع کردنباشند و الزم است در اين زمينه آن

به مقامات دولتی نخواهند  (يا رابطه جنسی) ای برای گزارش اين ازدواجًا انگيزهمطلوب است مسلم جوان با مردان پيرتر

توجه داشته باشند که ميان ازدواج تشريفاتی که بين دختری جوان و مردی بزرگسال انجام می بايدکارشناسان . داشت

االت متحده ممنوع هستند، اما گرچه هر دو در اي. ی جنسی دختران بدون ازدواج، شکاف وجود داردشود با سوءاستفاده

ها، گرچه به اختصار، سعی بر روشن کردن اين مثال. بهره کشی جنسی بدون ازدواج  به هيچ وجه توجيه مذهبی ندارد

 . ی جنسی دارندهای مذهبی بر افشاگری سوء استفادهها و ارزشچگونگی تاثيرتالقی فرهنگ

 های مختلف فرهنگی متفاوت است های گزارش دادن که در گروههزینه

در اياالت متحده در مراکِز دولتی که موظف به حفاظت از کودک
 
 يی آفريقايی تبار و کودکاِن امريکا هستند کودکاِن  

                                                 
5
 Lashon Hara 
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 child protection services:  

 محافظ های سیستم" معادل از مترجم .هستند سرپرستی در غفلت و آزاری کودک به مربوط های گزارش به رسیدگی به موظف که دولتی مراکزی

  .است کرده استفاده ترجمه برای "کودک
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داليلی که مسبب . ( ٠٢٢، مدروس و والدگيرگيس  ٠٢٢هيل ) شوندييان بومی به نسبت بيشتری ديده میامريکا

جنايت محله و فساد در برخی از  فقر بيشتر، نژادپرستی نهادينه شده، آمار باالی جرم و :ند ازچنين  تفاوتی هستند عبارت

ای و های محلهغيررسمی شامل شبکه های حفاظتی رسمی وبه سيستم جوامع اقليت، بيکاری فراگير، دسترسی کمتر

يی آفريقايی تبار از امريکا التين ويی، امريکا -هنگامی که کودکان بومی. (٠٢٢۲درزوتس و هيل،) بهداشت ودرمان

شوندشان جدا می های خانه
۱
اين احتمال وجود دارد که مداخالت  مقامات بيشتر از آنکه جنبه حمايتی داشته باشد  

هايی در جهت فسخ به طور مثال به جای آنکه والدين به مراکز روان درمانی ارجاع داده شوند دادخواست. خصمانه باشد

های خود، پس از جدايی کودکان سياه پوست، بومی و التين از خانواده. (٠٢٢٠روبرت، ) شودشته میها نوحقوق آن

های امن موقتماندن درخانه تمايل بيشتری برای باقی
۲
اين در حالی است که کودکان سفيد . شود ها ديده میدر بين آن 

تلفات انسانی بيش از اندازه است، . (درزوتس و هيل) ندبينی دايمی را به خود میپوسِت غير التين کمتر رنِگ يک خانه

های امن سرگردانند تا نهايتٌا به سنی برسند که های شبه خانواده وخانهها در سيستماين کودکان آسيب پذير سال

فحشا و  خانمانی،معرض خطر بی ها را بيشتر دراين سرگردانی و عدم ثبات، آن. بتوانند از خود به تنهايی مراقبت کنند

کودکان رفاهتاثيرات نامتناسب سيستم های . (درزوتس و هيل) دهددرگيری در جرم و جنايت قرار می
۹
روی خانواده 

ی جنسی ترديد میاستفادههای قومی، يکی از عواملی است که اعضای اين جوامع در افشاگری سوءهای جوامع اقليت

چرا که در بسياری از اين جوامع، خطر انحالل خانواده و . حل کنند دهند که مساله را در ميان خودکنند و ترجيح می

 . ای بيش از حد عظيم استبی سرپرست کردن کودکان مساله

اين هزينه. (٠۹۹۲، ماسات و لوندی) ی جنسی مسبب هزينه استاستفادههای رسمی از احتمال سوءآگاه کردن سيستم

های خانوادگی و اقتصادی برای بسياری از از دست دادن حمايتدست دادن حريم خصوصی و همچنين  ها شامل از

به خصوص -هايی ی جنسی به مقامات هزينهاستفادهبرخی از مادران مدعی شدند که پس از گزارش سوء. هاستخانواده

ادن درحالی که از دست د. (٠٢٢۱، پالمر و ايستن) متحمل شدند که  توسط مسئولين، پيگيری نشده است   -اقتصادی

ی فراملی برای مطلع کردن مقامات دولتی محسوب شود، ساير حريم خصوصی ممکن است به عنوان يک عامل بازدارنده

به . ی اجتماعی، قدرت اجتماعی و وضعيت مهاجرت و فرهنگ متغيير هستندها براساس عواملی همچون مرتبههزينه

ی جنسی دوست استفادهالت متحده بود که مادر خود را از سوءطور مثال يکی از مراجعين ما، يک دختر اکوادوری در ايا

ظاهرًا مادر پس از مطلع شدن، از دوست پسر خود خواست که خانه را . پسرش که از بوميان اياالت متحده بود مطلع کرد

مورد  ها دختر راوکيل مدافع ساعت. او سپس از وکيل مهاجرت خود پرسيد که چه کاری بايد انجام دهد. ترک کند

ها وقفه، موضوع را با سيستمها پس از هفتهسوال و جواب قرار داد که دقيقا توضيح دهد که چه اتفاقی افتاده است و آن

از آنجايی که دختر مصاحبه با وکيل را از لحاظ عاطفی بسيار آسيب زننده يافته . های محافظ کودک درميان گذاشتند

دهد که چگونه نگرانی از موقعيت مهاجرت ممکن  اين مثال نشان می. بازگو کندبود، ديگر حاضر نشد که مساله را مجدد 

گيرد و آموزش نديده  ها را در نظر نمیاست مسئله را پيچيده کند و همچنين اگر مصاحبه توسط فردی که حساسيت

 . بازگو نکند "با مقامات رسمی"است انجام شود منجر به اين خواهد شد که کودک مساله را هرگز 

                                                 
 

 امنی مکان دیگر  خانه که برسند نتیجه این به است ممکن پردازند می شده گزارش آزاری کودک بررسی به کودک محافظ های سیستم که هنگامی 

 سپارند می ترامن مکانی به و جدا خانه از را او بنابراین نیست کودک برای
8  Foster Care 

 را کودکان این از نگهداری یهزینه مقامات اند،شده جدا خانواده از دولتی مقامات توسط که پردازندمی کودکانی از مراقبت به که هستند هایی خانواده 

 .دارند عهده بر را کودک از مراقبی نقش تنها و نیستند کودک سرپرست دراصل هاخانواده این کنند، می پرداخت هاخانواده به
9
. child welfare system 
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، کريزما، بسکلی،پسی، روميتو) شان بشود ها منجر به ايجاد مشکل برای خانوادهترسند که افشاگری آنکودکان عمومًا می

گويند اگر مجبور باشند که دوباره مساله را بازگو کنند هرگز اين کار را بسياری از کودکان به مددکاران می (. ٠٢٢

ی جنسی نجات پيدا کرده، علت بازگو استفادهيی که از سوءامريکا -قربانيان مکزيکیيکی از . (٠۹۹۲فلمن،) نخواهند کرد

  :دهدنکردن مساله را با مقامات دولتی، چنين توضيح می

شناسيد که مهاجران غيرقانونی مکزيکی را  با چه کسی بايد در اين زمينه صحبت کنيم؟ شما چه تعداد موسسه می

نژادی وجود  دانيد که در فرهنگ ما ترس از تبعيض ن انگليسی، پذيرا باشند؟ و میبا وجود تسلط بسيار کم به زبا

کند که  جدايمان کنند، چون يک سفيدپوست فکر می  دارد، ترس از اينکه از کشور اخراجمان کنند و يا از خانواده

ين سرزمين فرهنگ و بيشتر مردم در ا. کنيم و يا يک همچين چيزی ما به تعداد بيشماری در کنار هم زندگی می

بله حتی تصور اطالع دادن به  افراد خارج  از اعضای فاميل جدًا ترسناک . کنند آداب و رسوم مکزيکيان را درک نمی

  . (۹ ص   ٠٢٢فرانکو، )است 

ی جنسی که زجرشان داده استفادهکنند که در کودکی در برابر  سوءدر يک مطالعه در شيلی، زاغه نشينان تشريح می

کردند سوءکردند که فکر میکردند، چرا که در زمان ديکتاتوری پينوشه چنان احساس بدبختی میاست سکوت می

که با مسائل حادی چون  هايی خانوادهکودکان در . (٠۹۹۱،فونتس) ای بی اهميت استی جنسی مسالهاستفاده

ت ترجيح بدهند که سکوت کنند تا نگرانی کنند ممکن اسخانمانی، فقر، بيماری و بيکاری دست و پنچه نرم می بی

 . بيشتری بر روی والدينشان تحميل نشود

های ستمديده با آن مواجه هستند بدنام شدن بيشتر اعضايشان به دليل گزارش يک هزينه منحصر به فرد ديگرکه گروه

موجود است که به  مريکاا های کارشناسان از هشت اقليت فرهنگی درکتابی شامل توصيه. ی جنسی استاستفادهسوء

کارشناسان جملگی تشريح کردند که کودکان . ها پرداخته استی جنسی در آن فرهنگاستفادهچگونگی برخورد با سوء

در . (٠۹۹۱و، فونتس) ها آسيب بزند نگران بودندي جمعيت آنی جنسی به موقعيت و سابقهاستفادهاز اينکه افشای سوء

های  امريکايیبه طورمثال . در اين رابطه، به معنی سخن گفتن از مسائل شخصی در جمع است هابا غريبه وگو گفتواقع 

ترسند اين افشاگری مسبب حذف بيشتر ممکن است در بازگويی آزارهای جنسی ترديد کنند چرا که می آفريقايی تبار

ديان از آشکارسازی چنين مشکالتی با اکراه يهو. (٠٠ص  ٠۹۹۱آبنی و پريست، ) شود امريکا ها از جريان غالب در آن

افراد خارج از فرهنگ با يک اصطالح
٠٢
"ييديشی" 

٠٠
شود که صراحتًا به معنی وضعيت شرم آوری است که تشريح می 

های اقليت، به اشتراک گذاشتن در فرهنگ. توانند از آن به عنوان سالح بر عليه يهوديان استفاده کنندغير يهوديان می

افراد خارج از حلقه آشنايان و افراد نزديکتر ممکن است به عنوان عملی که توجهات ناخواسته و مسائل خصوصی با 

 . کند و تماميت خانواده و جمعيت را به خطر بياندازد ديده شودتهديد آميز را جذب می

بکه فاميلی است، هايی با فرهنِگ اتکا بر شبکه گسترده خانوادگی ممکن با افشای متجاوزی که در بين اين شخانواده

هنگامی که متجاوز خانواده را در دفاع از خود متفق کند، از دست رفتن . تمامی سيستم پشتيبانی خود را از دست بدهند

احساسی پشتيبانی خود را  و  ها نه تنها به لحاظ اقتصادی، اجتماعیخانواده. تر خواهد بودهای پيشتيبانی فاحشسيستم

ها ممکن است حمايت افرادی چون به طورمثال آن. شوندساير منابع حمايتی نيز محروم میدهند، بلکه از از دست می
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 Shandeh fur die Goyim  
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 Yiddish: 

 است بوده مرکزی و شرقی اروپای ساکن اشکناری يهوديان مادری زبان سال هزار به نزديک که زبانی
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رفته و يا برادرشوهری که برف ای که به دنبال کودک به درب مهد میکرده، خالهمادربزرگ که از کودک نگهداری می

ا به لحاظ اقتصادی مورد حمايت قرار میزمانی که متجاوز خانواده ر. کرده را نيز از دست بدهندجلوی خانه را پارو می

های درمانی عالوه بيمه به. ی کم درآمد شوددهد از دست دادن در آمد او ممکن است سبب بی خانمان شدن خانواده

 . خانواده عمومًا به اشتغال متجاوز گره خورده است

. ها بتوانند تحمل کنندآنند که بيشتر خانواده تر ازدهی، که به  بدنامی خانواده منتهی شود بسيار گران های گزارشهزينه

های مختلف اجتماعی يا با مراکز مذهبی در ارتباط تنگاتنگ هستند ممکن است که اطالع ی که با گروههای خانواده

های مهاجر اين امکان وجود در زوج. ی جنسی را باعث طرد شدن خود از آن گروها بيابنداستفادهها از سوءيافتن غريبه

دارد که اگر همسِر متجاوز تصميم بگيرد که بر عليه او شکايت کند و يا حاضر به پيروی از درخواست او نشود، متجاوز او 

 . ميهنان مهاجر و حتی در کشور مبدا تهديد کند را به بدنامی در جمع هم

  موانع ساختاری سر راه  افشاگری

ی جنسی را برای کودکان سخت کنند، عوامل متعدد استفادهتوانند بازگويی سوءئل فرهنگی که میمضاف بر مسا

نگارندگان اين مطلب باوردارند که اين عوامل بسيار . توانند مانعی بر سر راه افشاگری باشنداجتماعی و سازمانی نيز می

، فونتسبيشتر به برای اطالعات ) ها به تفضيل پرداخته اندحائز اهميت هستند و در مقاالتی ديگر به چگونگی تغيير آن

های  نبودن مهارت :باشدرو می اين موانع ساختاری شامل موارد پيِش. (مراجعه شود ٠٢٢۲و  ٠٢٢۱، ٠۹۹۱،  ٠۹۹

ها، قوانين ناعادالنه مهاجرت، نژادپرستی و زبانی در هنگام بازپرسی و مصاحبه، فقدان اسناد به زبان مادری خانواده

ی درمانی مناسب، کند، کمبود بيمهروی بازپرسی و مداخالت تداخل ايجاد می سايرتبعيضات، موانع اقتصادی که بر

ی را استفادهها معلمان قادر نيستند که دانش آموزان خود را به حدی بشناسند که سوءمدارس پرجمعيت که در آن

بحث گذاشته شده  های افراد و موسسات که دراين مقاله بههم تغييرات ساختاری و هم تالش. تشخيص دهند و غيره

ها کمک شود که زمانی که مورد آزار قرار گرفتند افشاگری کنند و است ضروری هستند تا به کودکان از تمامی فرهنگ

 . زير فشار، دست به انکار نزنند

  های فرهنگی از افشاگری حمایت

های اقليت در روی اعضای گروههايی که بر ما مراقبيم اين تصور را ايجاد نکنيم که عوامل فرهنگی و به خصوص آن

توانند افشاگری را برای به راستی همچنان که عوامل فرهنگی می. اياالت متحده تاثيرگذارند جملگی منفی هستند

مرکزيت . اندپژوهش و ادبيات بالينی اندکی به اين موضوع پرداخته. کودکان مشکل کنند قادرند آن را نيز تسهيل کنند

دهد که نه تنها وجودش به خاص است و نشان می ای است که سزاوار توجهو کودک حوزه ری قوی ميان مادرابطه

تواند بعد از  بلکه می( ٠۹۹٠، السون و کافين  ٠۹۹ايليت و بريره، ) شودناباوری کمتر و افشاگری بيشتر منجر می

گرچه . (٠۹۹۱، ليپتون  ٠۹۹زبرگ، دبلينگر، استافر و لند) آسيب، به نتايج بهتری نيز برای کودک قربانی منجر شود

. بسيار مهم است استفادهگنجد، اما اهميت واکنش مادر به ادعای سوء بررسی اين موضوع به تفصيل در اين مقاله نمی

عواملی فرهنگی . گيرد شود، شکل میاين واکنش عمدتًا در بستر فرهنگی که رابطه ميان مادر و کودک در آن ايجاد می

عدم تحمل  :ی جنسی محافظت کرده و افشاگری را تسهيل کنند عبارتند ازاستفادهدک را از سوءکه ممکن است کو

رفتارهای جنسی بزرگساالن با کودکان، ارج گذاری بيشتر برروی زنان و کودکان، نظارت گسترده خانواده بر کودکان، 

خود، تحريم اجتماعی قوی در برابر سوء روابط نزديک بين مادران و فرزندان دخالت مستقيم مردان درپرورش کودکان،

، ديدن کودکان به عنوان موجودات غير جنسی، حمايت از کودکان برای صحبت کردن و شناساندن ی جنسیاستفاده
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مشارکت طرفين، گفتمان آزاد درباره  های جنسی با توافق ورشد اجتماعی به سمت روابط و فعاليت [فرآيند]نيازهايشان، 

گرچه بدون مطالعات بيشتر در اين . همچنين وجود منابع رسمی و غيررسمی در حفاظت از کودکان وتمايالت جنسی 

به . افزايش يا کاهش دهند مخالفند ی جنسیاستفادهزمينه، متخصصان با اعمالی که امنيت کودکان را در مقابل سوء

انجامد در سيت به حفاظت از دختران میعنوان مثال برخی ممکن است معتقد باشند که جداسازی کودکان بر اساس جن

کنند که منجر به شخصيت زدايی از جنسيت حالی که بعضی ديگر جداسازی را به عنوان زنگ خطری محسوب می

 . (٠٢٢۹ پالمر و نجونگونا،) کند شود و دو جنسيت را در تعامل با يکديگر ناآشنا می مقابل می

  

 بسترهای فرهنگی و ساختاری  :ی جنسی به مقاماتسوءاستفادهگزارش 

 ی جنسیسوءاستفادهتشخیص 

جنسی از کودکان دارند که   یاستفادهها و تعاريف مختلفی از سوءهای مختلف در اياالت متحده برداشتمردم از فرهنگ

کاسانواو  لوه، پوکوک،) برخی از پژوهشگران. (٠۹۹۱، ٠٢٢۱ فونتس) دهی تاثيرگذار استها در گزارشبر روی تصميم آن

پی بردند که تفاوت فاحشی ميان سياه پوستان، سفيد پوستان و اسپانيايی زبانان ساکن اياالت  ٠٢٢۱در سال ( وتچلر

 محققيناين در حالی است که همان . ی جنسی و تمايلشان به گزارش آزار نيستاستفادهمتحده در تشخيص سوء

است،  ی جنسیاستفادهسوء" شدت"ن پايين ترين سطح از های اجتماعی در تعييدريافتند که تفاوت اين گروه

دهند و زودتر تمايل  را تشخيص می استفادهبزرگساالن سياه پوست و اسپانيايی زبان نسبت به سفيد پوستان زودتر سوء

التين درتشريح  يک مطالعه نشان داد که به احتمال زياد زنان امريکايی آفريقايی تبار و. دارند که آن را گزارش دهند

اين در حالی است که  کننداستفاده می "از بين بردن معصوميت کودک"ی جنسی از عبارات استعاری مثل استفادهسوء

کنند که رفتارهای جنسی را صريح و روشن شرح از الفاظی استفاده می استفادهمرداِن همان فرهنگ در تعريف اين سوء

در همان پژوهش محققين متوجه شدند که بزرگساالن سياه پوست و التين . (٠٢٢٠، ٠٢٢٢فونتس و سايرين ) دهندمی

. درنگ آن را گزارش خواهند دادی جنسی توسط يک غريبه پی ببرند بیاستفادهمدعی هستند که هنگامی که به سوء

يک دوست و يا ی جنسی از طرف استفادهاين در حالی است که همين بزرگساالن در پاسخ به اين سوال که اگر سوء

کنند، گفتند به آن از طرق غير رسمی رسيدگی خواهند کرد، مثال با متجاوز و يا کودک  قربانی عزيزی باشد چه می

ی جنسی استفادههنگام کشف سوء دانيم نمی ما. کنند تر حواسشان را روی کودک جمع میکنند و دقيقمی وگو گفت

 . دهی، ممکن است بر خود گزارش تاثير بگذاردچگونه تفاوت در تعاريف و تمايل به گزارش

ها آشنا است ترديد بزرگسال برای  گيرد که کودک با آن ی جنسی بيشتر توسط افرادی صورت می استفاده از آنجا که سوء

 . گزارش چنين مواردی نگران کننده است

 های غیر رسمی ی جنسی از کودکان از کانال استفاده رسیدگی به سوء

گيرند، سرزنش قربانی، کند بودن فرايندهای قانونی و احتمال جدا ها را در نظر نمیهايی که حساسيتپاسخعواملی چون 

از تمامی گروهای مختلف اجتماعی هنگامی که به وجود سوء ها خانوادهشوند که شدن اجباری اعضای خانواده باعث می

يک . ميل باشند کنند به گزارش دادن آن بیان حاصل میکنند و يا از آن اطمينی جنسی در ميان اعضا شک میاستفاده

اگر از "گويد  ی جنسی پسرش از دختر کوچکترش را به مقامات گزارش داده است میاستفادهزن سفيدپوست که سوء

همچنان که در . (٠٢٢۱پالمر و ايستن، ) "آنچه امروز بر آن واقفم، آن زمان آگاه بودم هرگز آن را گزارش نمی دادم

تری دارند که های فرهنگی در اياالت متحده داليل محکمدهی بحث کرديم، مهاجرين و اقليتهای گزارشبخش هزينه
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 . های غير رسمی برای پاسخ به آن استفاده کنندرا علنی نکنند و از راه ی جنسیاستفادهسوء

ر کشورها مملو است از مواردی که در پاسخ به ها در اياالت متحده و همچنين در سايای از فرهنگما در ميان گستره کار

گاهی . های قانون استفاده شده استهای جايگزين به جای گزارش به مقامات و پيگيریی جنسی از راه حلاستفادهسوء

داده می شوند و به عنوان  استفادهاوقات اين طرق جايگزين در طول چند نسل تنها پاسخی هستند که به اين سوء

ها ی جنسی از آناستفادهای که در پاسخگويی به سوءترتيبات غيررسمی. راه حل شناخته می شوند"رينطبيعی ت"

می ( مادر يا مادربزرگ) به طور مثال نقش مادری قوی. اند و همگی هم کارآمد نيستندگسترده شود بسيار استفاده می

ترک خانه کند، حتی اگر هرگز مساله را با مقامات ی مردی، او را مجبور به استفادهتواند در صورت شدت يافتن سوء

هم ممکن است، متجاوز را اگر از ميان اعضای فاميل نباشند، مجبور به  ها خانوادهدر بعضی . دولتی در ميان نگذارند

ی در ی کودک آزاردر پاسخ به سابقه. (٠٢٢۱، زمان،٠٢٢٢ليو،) ازدواج به قربانی کنند تا اعتبار و آبروی دختر حفظ شود

ی شبانه روزی برود و يا به يک خانواده، ممکن است کودکی مجبور شود به خانقاه يا صومعه سپرده شود، به مدرسه

ها پدِر دختِر آسيب ديده، ممکن در بسياری از فرهنگ. مکان جغرافيای ديگری فرستاده شود تا با فاميل دور زندگی کند

ت مبلغ مالی کند که البته اين بيشتر به نفع خود او است تا به نفع ی دخترش درخواساست به غرامت از آبروی رفته

در يک پژوهش، . را تحمل کند استفادههايی پيدا کند که سوءراه بايدممکن است به راحتی به قربانی بگويند که . دختر

ايی کرده بود و يا خود به ها را راهنمهای مختلف آمده بودند گزارش دادند که يا کسی آندختراِن مهاجری که از فرهنگ

ها به توانستند امن بمانند و سالچنين درکی رسيده بودند که از دسترس متجاوز دور ماندن، تنها راهی است که می

 . (٠٢٢٠تياگی،) زندگيشان ادامه بدهند، بدون اينکه مسئله را با کسی در ميان بگذارند

 های کارشناسانافشاگری و فرهنگ در مصاحبه

کارشناسان . اتفاق افتاده نيستند ی جنسی به هيج عنوان نزديک به تعداد موارد استفاده ها در موارد سوء مصاحبهتعداد 

ای  های حفاظت از کودکان، چه برای پزشک قانونی و چه برای مراکز درمانی کار کنند، بايد تالش ويژه چه برای سازمان

های اقتصادی و  هايشان که از نژاد، فرهنگ و گروه با کودکان و خانوادهرا متحمل شوند تا قابليت مصاحبه، ارزيابی و کار 

قابليت فرهنگی، توانايی درکِ ديدگاه و زندگِی متنوع مردم و تطبيق کارمان، . اجتماعی متفاوتی هستند را کسب کنند

ی جنسی با کودک  ستفادها ی موثری در مورد سوء  بخواهند مصاحبه کارشناسان اگر(. ٠٢٢٠آبنی، )ها است  متناسب باآن

مطالب اندکی در مورد . هايی انجام دهند که از لحاظ فرهنگی شايسته باشند داشته باشند، الزم است آن را به روش

قابليت فرهنگی . (٠٢٢۱، ، فونتس و فالر٠٢٢۹، ٠٢٢۱فونتس، )اند  ها نوشته شده چگونگی انجام اين گونه مصاحبه

کنند  اينکه چگونه فرد و يا گروهی در يک فرهنگ زندگی می. ها ايستا نيستند فرهنگ برانگيز است چرا که داشتن، چالش

های فرهنگی داشته باشيم به زودی  اگر ليستی از تفاوت. مدام در بسِتر بزرگتر تحوالت اجتماعی در حال تغيير است

 . در حال توسعه و تحول هستند ها مدام شوند و اين به دليل اين است که افراد و فرهنگ منسوخ و يا حتی معکوس می

تواند توسط کارشناسانی که ی بسيار کليدی است، اين در حاليست که متاسفانه میهای فرهنگی مقولهآگاهی از تفاوت

اگر کارشناسان بخواهند خود را هم از . اند، منجر به  کليشه شوددست آورده تنها اطالعاِت ابتدايی از فرهنِگ يک ملت به

کنند، که با آن کار می ای خانوادهناآگاهی فرهنگی و هم کليشه سازی دور نگه دارند الزم است که به طور پيوسته با هر 

 توانايی و عملکرد کارشناسان برای. شوند ها و تعصبات احتمالی خود آگاهبه بازتاب کار خود بيانديشند، تا نسبت به پاسخ

های که در کار از آن هايی که به آن اعتقاد دارند، نظريهِبرقراری رابطه با مراجعين خود تحت تاثير عواملی چون، ارزش

طبقه اجتماعی داشته باشند و حتی تصوری که از آگاهی  کنند، تعصباتی که ممکن است نسبت به يک استفاده می
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تواضع فرهنگی "ی مکرر به بازتاب کار خود با عبارت و انديشهآگاهی اين خود. باشنددرمورد يک فرهنگ دارند می

حتی زمانی که کارشناسان نسبت به تصورات و تعصبات خود آگاه . (٠۹۹۲، گراسيا-تروالن و ماری) شودتعريف می"

تنها  اگر کارشناسان به ياد داشته باشند که نه. (٠۹۹۹فاستر، -پرز) ی آنها خواهند شدهستند مراجعين گاهی متوجه

ای از عادات اند و در هر برخورد حرفههايی هستند که در بستر فرهنگی شکل گرفتهانسان [نيز]مراجعين بلکه خودشان 

فاصله، رفتارهای غير کالمی و عبارات ترجيحی  [حفظ[/ ]ميزان نزديکی]، سردی/غير تشريفاتی، صميميت/تشريفاتی

پژوهش . (٠٢٢۲،فونتس) گيرد، به مراتب بهتر عمل خواهند کردمیکنند که از آن بستر فرهنگی نشات استفاده می

کند که به  افشاگری  دهد لحن صدای صميمی و حمايتگر به کودکان کمک مینشان می( ٠٢٢٠) داويس و باتومز

اين . دقيقتری دست بزنند و در صورت لزوم اگر در مصاحبه خطايی صورت گرفته است  مصاحبه کننده را اصالح کنند

رود که مصاحبه کنندگانی که نسبت به تعصبات خود آگاه نيستند نتوانند با کودکان ارتباط برقرار کنند که   تمال میاح

 . شودباعث پايين آمدن دقت و صحت مصاحبه می[ اين امر]

دهند  یها ترجيح مدر نهايت، مصاحبه کنندگان قادر نيستند مردم را وادار به صحبت کردن درباره چيزی بکنند که آن

. ِی خود را کنترل کنندوگو گفتتواند سمت کنندگان فقط می در بهترين حالت، مصاحبه. در موردش سکوت کنند

توانند با احترام گذاشتن، دوباره فکر کردن، قضاوت نکردن، تا آنجا که ممکن است ارتباط برقرار کنندگان میمصاحبه

شود شرايطی را  وگو گفتها ن داده شده که با زبان مادری با آنکردن و مطمئن بودن از اينکه اين فرصت به مراجعي

در بخش زير به ارائه پيشنهاداتی از ديدگاه . های مختلف را تسهيل کنندفراهم کنند که افشاگری کودکان از فرهنگ

اگرچه اين پيشنهادات، بيشتر مصاحبه توسط پزشکان . پردازيمی بهتر میفرهنگی به منظور پيشرفت در انجام مصاحبه

با  وگو گفتقانونی را مد نظرقرار داده است، اما اميدمان اين است که اين پيشنهادات برای ساير متخصصين، هنگام 

 . هايشان از فرهنگ مختلف، نيز مورد استفاده قرارگيرد کودکان و خانواده

 مصاحبه توسط پزشک قانونی و پیشنهادات

توانند به پيشرفت اند، دستورالعملی برای مالحظات مهمی خواهند بود که می های زير، که عمومًا با پرسش طرح شدهدهاي

از  -اندکه اغلب با مطالعات تاييد شده-ها نگارندگان در تهيه تمامی اين ايده. های فرهنگی در مصاحبه منجر شوند قابليت

مسلم است که عالوه بر اينکه مصاحبه . اند برای دادگاه استفاده کرده ام مصاحبهها تجربه بالينی خود و همچنين انجدهه

بر اساس فرهنگ کودک تنظيم گردد، ضروری است که مصاحبه کننده کار خود را  با سن و جنسيت مصاحبه  بايد

 . شونده نيز تطبيق دهد

  برنامه ریزی برای مصاحبه

شود؟ ها میاند و باعث راحتی آن های متعدد آمدهمی است که از فرهنگتا چه ميزان شرايط مصاحبه، پذيرای مرد. ٠

ی فرهنگی کارمندان موسسه، زباِن آنچه نوشته شده است، مجالتی که پيشينه :ای به اين موارد داشته باشيدتوجه ويژه

 . در اتاق انتظار هستند و کارهای هنری آويزان بر ديوار

کند تا چه ميزان از قابليت و تواضع فرهنگی برخوردار است، و تا چه ميزان مییکارشناسی که موضوع را بررسی م. ٠

 . تواند کارش را در هنگام مصاحبه و مداخله  با فرهنِگ خانواده تطبيق دهد

ممکن است ارتباط روشنی با يک  ای خانوادهداند؟ هر های اجتماعی متعلق میخانواده، خود را به کدام گروه يا گروه.  

های فرهنگی و عملکردش را های اجتماعی و مذهبی است داشته باشد که ارزشفرهنگ يا چند گروه که شامل شبکه
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 . دهدشکل می

بر روی کودک و يا خانواده تاثير دارد؟ اين سوال به برخی از جوانب فرهنگ [ مذهبی/اجتماعی]تا چه حد اين گروه .  

ها با کسانی که از فرهنگ  امل مدت زمانی که خانواده در اين کشور زندگی کرده است يا مدت زمانی که آنپذيری که ش

متداول است که اعضای يک خانواده سطح فرهنگ پذيری متفاوتی . کنند بستگی دارد خودشان هستند وقت صرف می

 . داشته باشند

هنگی در تعامل است؟ از آنجايی که مردان و زنان با مسائِل در اين خانواده تا چه حدی جنسيِت کودک با عوامل فر. ۱

رو هستند، به بررسی اين موانع احتمالی، پيش از انجام مصاحبه  توانند بر افشاگری موثر باشند روبهمشخصی که می

 . بپردازيد

 کدام موانع  فرهنگی بر سر راه افشاگری قابل شناسايی هستند؟ .  

 ی جنسی به مقامات رسمی وجود دارد؟استفادههايی از گزارش سوءردی، چه ترسدر اين بستر فرهنگی و ف. ۱

های اجتماعی،  تواند شامل از دست دادن حمايت ها می های احتمالی گزارش دادن مسئله کدامند؟ اين هزينه هزينه. ۲

عمومی شدن آن و مداخالت ، بلکه  استفاده مالی، احساسی، حقوقی و فرهنگی باشند که نه تنها به واسطه خود سوء

در . شود شوند و در ازای آن کمکی به خانواده نمی ها ناديده گرفته می اغلب اين هزينه. شوند قضايی پس از آن ايجاد می

 . نشينی شود يا از آن عقب اصال صورت نگيرد   جنسی  ی  استفاده گزارش سوء نتيجه ممکن است افشاگری يا 

. دهند های زبانی چه چيزی الزم است؟ با کودکان بايد با زبانی صحبت شود که ترجيح میبرای دستيابی به قابليت . ۹

گزينه دوم که ارجحيت کمتری دارد اين . ی دو زبانه مصاحبه را انجام دهد گر آموزش ديده آل يک مصاحبه در حالت ايده

به کمک مترجم ساده نيست و هم  مصاحبه کردن. ای کمک بگيرد گر آموزش ديده از يک مترجم حرفه است که مصاحبه

برای پيشنهادات بيشتر به فونتس در )گر و مترجم الزم است پيش از مصاحبه، به چگونگی انجام آن فکر کنند  مصاحبه

 . (رجوع شود٠٢٢۲، ٠٢٢۱

گر چيست؟ مطالعات در اين زمينه هم اندک هستند و  جوانب مثبت و منفی تطابق فرهنگی ميان کودک و مصاحبه. ٠٢

اين پرسش الزم است به صورت موردی . ( ٠٢٢، سپرينگمن، وهری و نوتارو ٠۹۹۹دانکرلی و دالنبرگ، )م متضاد ه

گری که همانند او از يک  نژاد يا  قوم آمده باشد احساس  در برخی از موارد کودک ممکن است با مصاحبه. بررسی شود

ار باشد که در مقابل کسی که از همان  گروِه کوچک در ديگر شرايط ممکن است برای کودک دشو. راحتی بيشتری کند

گر بايد  حداقل مصاحبه. اندازد افشاگری کند قومی، قبيله يا طايفه آمده است و  يا کسی که او را به ياد متجاوز می

  های فرهنگی و آداب و رسوم خانواده تعليمات الزم را برای انجام مصاحبه های پزشک قانونی ديده و در مورد ارزش

 . کليدی ست[ نکته ای]نياز به قابليت زبانی نيز . مطلع باشد

های پزشک قانونی به  ای خود آگاه است؟ در حالی که مصاحبه به اخالِق حرفه[ مربوط]گر از وظايف  آيا مصاحبه. ٠٠

کودک را  رفاهی اخالقی خود را تشخيص دهد و  گر بايد وظيفه شود مصاحبه منظور مجازات و پيگردهای قانونی انجام می

 . نسبت به پيگردهای قانونی در الويت قرار دهد
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 در هنگام مصاحبه

ی مراحل   گر، کودک را به درستی با شرايط مصاحبه آشنا کرده است؟ دادن اطالعات دقيق درباره آيا مصاحبه. ٠

ی کودکان اين موضوع   در حاليکه برای همه. تر باشد تواند به کودک کمک کند که راحت مصاحبه و توقعات از آن می

های فرهنگی ممکن است نسبت به ساير کودکان آشنايی کمتری با محيط و توقعاتی  مهم است، کودکاِن مهاجر و اقليت

 . داشته و ممکن است به راهنمايی و قوت قلب بيشتری نياز داشته باشند[ رود که از او می]

گر به  چالش بکشد؟ به طور مثال ممکن است الزم باشد که مصاحبهگر بايد تابوهای رايج را با احتياط به  آيا مصاحبه. ٠

بيشتر مواقع آدم "ای چون  طور مستقيم اين پيش فرض که کودکان در مقابل مقامات ساکت خواهند بود را با بيان جمله

به " ری را بشنومولی اينجا، من واقعا نياز دارم آنچه برای گفتن دا. ها دوست ندارند که بچه ها زياد حرف بزنند بزرگ

 . چالش بکشد

های از مصاحبه سکوت برقرار اجازه بدهد در بخش بايدگر گر قادر است سکوت را تحمل کند؟ مصاحبهآيا مصاحبه.  

شود که  سکوت موجب می. شود بدون اينکه سوال جديدی بپرسد يا سوال قبلی را با عبارات جديد مجددا تکرار کند

 . جمع کند، لغات مناسب و شجاعت الزم برای سخن گفتن را پيدا کندشونده افکارش را  مصاحبه

گران بايد در نظر داشته باشند که اظهاراتی ارائه بدهند که  گر گرم و تاثيرپذير هست؟ مصاحبه آيا رفتاِر مصاحبه.  

گر  مصاحبه". سمپر دانم که دارم سواالت زيادی می می"ی درکشان از سختیِ مصاحبه است مثال بگويند  دهنده نشان

تو داری به خوبی از پس اين "يا "رود؟ وگويمان چگونه برايت پيش می گفت"تواند با گفتن جمالتی چون  همچنين می

، صميمت در يک [رايج]بر خالف نگرانی . شونده توجه دارد نشان دهد که به احواالت مصاحبه" آيی سواالت سخت برمی

 . (٠٢٢٠داويس و بوتوم )شود  ها می انجامد بلکه منجر به صحت بيشتر آن نمیتر    های غلط مصاحبه به  انجام گزارش

ای بپرسد  گونه سواالت را به بايدگر ی انواع خانواده است؟ مصاحبهی همه شود در برگيرندهآيا سواالتی که پرسيده می. ۱

ها  او بايد اذعان کند که امروزه خانواده .ی درک او از وجود اشکال مختلف خانواده در دنيای امروز باشدکه بيان کننده

هايی که در آن هر يک از زوجين از ازدواج يا  خانواده های تک سرپرست،شامل اشکال گوناگونی از جمله خانواده

ها هايی که در آن هايی با يک مادر و چندين شريک مرد، خانوادهارتباطات قبلی خود صاحب فرزندی است، خانواده

که به طور هايی  خانوادهگرا، های هم جنسها نقش کليدی در نگهداری از کودکان دارند، خانوادهمادربزرگها و پدربزرگ

هايی که ساختاری دارند که در آن بزرگسالی غير والد و يا کودکان غير رسمی کودکی را به سرپرستی گرفتند و خانواده

ای میگری که سواالت را به گونهمصاحبه. (۲ ٠، ص ٠٢٢۱و فالر  فونتس) بزرگتر مسئوليت مراقبت را برعهده دارند

کند ممکن است  ای زندگی میای هستهدهد فرض را بر آن گرفته که کودک در يک خانواده کليشهپرسد که نشان می

 ناخواسته کودکان را سردر گم کرده يا به آنها توهين کند که در نتيجه احتمال دارد کمتر به اطالعات کامل و صحيح

      .دست يابد

 پس از مصاحبه 

گر يا وکيل، کودک را پس از مصاحبه به نهادهای حمايتی  پيوند داده است؟ ازآنجايی که ممکن است آيا مصاحبه. ٠

پس از پايان مصاحبه، کودک دچار احساسات شود يا خاطراتش را مرور کند يا ممکن است در معرض فشار مضاعف قرار 

گر بايد به او کمک کند تا افرادی را در ميان فاميل يا خارج از فاميل  بگيرد، مصاحبه هايش را پس گرفته و حرف

 . شناسايی نمايند که  از او حمايت کنند
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خدمات  اش خانوادهاگر آن سرويس اجتماعی که مصاحبه را ترتيب داده است اين موقعيت را دارد که به آن  کودک و . ٠

تواند دست بگذارد تا مداخله نفوذپذير و مطمئنی را برای کودک قاط قوتی میهای فرهنگی و نبدهد روی چه ارزش

 . داِر پذيرش، حمايت و بازسازی رابطه با کودک قربانی شوندآزارند قادرند عهدهفراهم کند؟ چگونه خويشاوندانی که بی

 های بعدی در توسعه قابلیت فرهنگی قدم: ها توصیه

ها، تغييرات پويای فرهنگی و تفاوت  طور فعال به يادگيری بيشتر در مورد فرهنگهمه کارشناسان نه تنها بايد به 

کنند، الزم است  های فرهنگی گوناگون کار می ها بپردازند، بلکه هنگامی که با مراجعين از پيشينه فرهنگی خانواده

مراجعه کننده و کارشناس روی هم هايشان، تعصباتشان، تاثيرات متقابلی که  بياموزند که چگونه ممکن است پيش بينی

واضح . گذارند، خط مشی سرويس اجتماعی و مداخالت همراه با حسن نيت، دستخوش تغييرات و به روز رسانی شوند می

های مربوط  است که استخدام کارشناسان مختلف، حصول اطمينان از داشتن محيط کاری با کيفيت و ارائه آموزش 

های فرهنگی باشد  يت فرهنگی کمک می کند، به عالوه بازرسی مرتب که شامل ديدگاهمسائل فرهنگی به پيشبرد قابل

های انتقادی و از بين بردن موانع ساختاری و سيستماتيک برسِر  ها بررسی در راستای اين تالش. تواند مفيد باشد نيز می

ودکان، بدون در نظر گرفتن پيشينه مان که حفاظت از ک ی جنسی، ما را به سمت هدف نهايی استفاده راه افشاگری سوء

 . فرهنگی است، نزديک خواهد کرد/قومی

 نتیجه گیری

 های بالينی، ما را براما تحقيقات و تجربه. تحقيقات در ارتباط با تاثيرات فرهنگی بر روی افشاگری، نوپا و محدود هستند

های اقليت ها به وضوح از گروهکان در آندارد که به اين نتيجه برسيم که فرهنگ نه فقط در مواردی که کودآن می

ها خواسته شده که به چنين کاری دست انديشند يا از آنهستند، بلکه در تمامی مواردی که کودکان به افشاگری می

ای از اصول نخواهد توانست  ای، چک ليستی يا مجموعههيچ مقاله. کندبزنند به عنوان عاملی برجسته نقش بازی می

اند را در از کودکان آمده استفادهی سوءهايی که برای مصاحبه در زمينهز افراد منحصر به فرد و خانوادهطيف وسيعی ا

ها به طور مرتب درحال ظهورند، مردم هميشه در حال تغيير هستند و يادگيرِی پيوسته در مورِد فرهنگ. نظر بگيرد

چالش خواهد کشيد تا در ارائه خدمات به کودکان و  گران را بهفرهنگ، يک فرايند مداوم است که هميشه مصاحبه

 . هاِی مختلف، منعطف بمانندشان از فرهنگهای خانواده

 مالحظات 

ها و تجربياتشان که در يک گروه فرهنگی مشخص موجود است تواند به عدم بررسی تنوع انسان مباحث فرهنگی می. ٠

کنيم، از کلی گويی و ر حالی که مسائل فرهنگی را روشن میدر اين مقاله ما به شدت سعی کرديم تا د. منجر شود

 . اين هميشه آسان نيست. کليشه سازی دور بمانيم

ما از اصطالح التين برای . های مختلف جمعيتی آگاه هستيم ما از ناکافی بودن اصطالحات فعلی برای تشريح گروه. ٠

از اصطالح . کنند استفاده کرديم مريکا و کانادا زندگی میالتين يا اسپانيايی تبار که در  ا-تشريح مردم  امريکايی

ی امريکايی آفريقايی تبار برای توصيف آفريقای  سفيدپوست برای توصيف اروپايی تبارها استفاده شده است، ما از واژه

گذاشتيم که در آنها هرجا مطالعات ساير نويسندگانی را به بحث . گرفتيم  اند بهره تبارها که در اياالت متحده رشد کرده

کنيم که به کارگيری اين  ما درک می. ها را عينًا استفاده کرديم از کلمه سياه يا هاسپانيک بهره گرفته شده بود آن

ممکن است بسياری از مردم از قلم افتاده "يکسان سازی قومی"عناوين، بيش از حد عمومی و گسترده است و در فرايند 

 .اسف هستيمباشند که ما از اين بابت مت
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