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Birçok çalışma gösteriyor ki çocuklara karşı kötü muamele dünyanın her bir yanındaki            
çocukları etkilemekte. Ebeveynlik kültürler arası değişiyor, özellikle sert ebeveynlik (harsh          
parenting). Farklı ülkelerde, çocuklara karşı uygulanan kötü muamelenin anlaşılması ve          
karşılaştırılması önemli bir sorundur. Kötü muamele tanımını yapan araştırmalar arasında          
bazıları oldukça katı tanımlar yaparken bazıları ise daha geniş bir davranış yelpazesi içeren             
tanımlara yer vermişlerdir. Başka bir sorun ise, hepimiz aynı tanımı kullanacak olsak bile             
kriterlerin farklı kültürel bağlamlarda ne ölçüde geçerli veya uygulanabilir olduğunun hala           



belirsiz olmasıdır. Literatüre bakıldığında, çocuklara karşı yapılan kötü muamelenin         
tanımlarının kültürel kurallar dahilinde daha fazla kavranmasına ihtiyaç vardır.  
 
Mevcut çalışma, dokuz ülkede çocuklara karşı yapılan kötü muamelenin dört spesifik biçimi            
(fiziksel ve duygusal istismar; fiziksel ve duygusal ihmal) hakkındaki anne tutumlarını           
incelemektedir.  
 
Mevcut çalışmada, dokuz ülkeden annelerin Batı literatüründe tanımlanan kötü muamelenin          
dört alt türünü yansıtan ve yaygın olarak bilinen davranışların şiddeti hakkındaki inanışlarına            
ilişkin veriler incelendi. Bu dört alt tür; fiziksel istismar, duygusal istismar, fiziksel ihmal ve              
duygusal ihmal olarak belirlenmiştir. Kötü muameleyi değerlendirmek için: 1) yaygın olarak           
gözlemlenen ebeveynlik davranışlarının çocuk gelişimi için ne ölçüde zararlı olduğu          
konusunda annelerin fikirlerinin ülkeler arası ve ülke içi farklılıkları, 2) hangi ebeveynlik            
davranışlarının çocuklara kötü muameleyi yansıttığına dair annelerin fikirlerindeki ülkeler         
arasında farklılıklar ve 3) müdahale ihtiyacının eşiğine ilişkin annelerin fikirlerindeki ülkeler           
arası farklılıklar incelenmiştir. Son olarak, her ülke için yaygın olarak kötü muamele olarak             
nitelendirilen maddelere genel bir bakış sunulmuştur.  
 
Şili, Çin, Yunanistan, İran, Hollanda, Portekiz, Güney Afrika, Türkiye ve Uruguay’dan           
toplamda 466 anne çalışmaya katılmıştır. Anneler 2 ile 6 yaşları arasında en az bir çocuğa               
sahiplerdir. Deneydeki bütün katılımcılara aynı bilgileri içeren broşürler verilmiştir ve aynı           
bilgilere sahip onam formları imzalatılmıştır. Broşürde deney ve deneyin amacı hakkında           
bilgi sağlanmıştır. Annelerin kötü muamele tutumları araştırmacılar tarafından geliştirilen,         
fiziksel istismar, duygusal istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmali yansıtan 90 öğeden            
oluşan bir değerlendirme aracı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
 
Araştırmanın sonucu gösteriyor ki kötü muamele olarak isimlendirilen davranış biçimleri ve           
sayıları ülkeler arası farklılık göstermektedir. Ortak olarak, fiziksel istismar en zararlı olarak            
gösterilirken duygusal ihmal tüm ülkelerde en az zararlı görülmüştür. Ancak, kötü           
muamelenin diğer alt türlerinde zarar algıları değişkenlik göstermiştir. Çinli annelerin          
çocuklara karşı olan davranışları kötü muamele olarak belirtme eşiği yüksek çıkmıştır.           
Örneğin sarhoş ebeveynin çocukla ilgilenmesi çinli annelerin çoğunluğu tarafından kötü          
muamele olarak değerlendirilmemiştir. Ancak diğer ülkelerdeki annelerin çoğunluğu bunu         
kötü muamele olarak belirtmiştir. Hollandalı ve Portekizli annelerde ise çocuklara karşı kötü            
muameleye müdahale eşiği diğer ülkelerden daha düşük çıkmıştır. Bir diğer deyişle,           
Hollandalı ve Portekizli anneler diğer ülkelerdeki annelere kıyasla bir davranışın kötü           
muamele olarak değerlendirilmesi sebebiyle profesyonel müdaheleye daha çabuk        
başvuruyorlar. Bu bulguların yanı sıra ülkeler arasında ve ülkeler içerisinde olan çocuklara            
karşı kötü muamele eşiği üzerindeki uzlaşmalar birbirinden çok farklı değildir.  
 
Araştırmalar sonucunda, ülkeler arasında çocuklara karşı kötü muamelenin nitelendirilme         
eşiği ciddi ölçüde farklılık göstermiştir. Özellikle Çinli annelerin bu nitelendirme eşiğinin           
yüksekliğinden dolayı bu farklılık gözlenmiştir. Çin’de yer alan ailelerdeki otorite ve itaat            
algılarından dolayı bu farklılık gözlenmiş olabilir. Bir diğer bulgu ise, çocuklara karşı kötü             
muameleye müdahale eşiklerindeki ciddi farklılıktır. Bu farklılıkta Hollandalı ve Portekizli          
ebeveynlerin müdahale eşiklerindeki düşüklük en büyük etkendir. Bunun sebebi olarak          
Hollandalı ve Portekizli ebeveynlerin psikolojik destek hizmetlerine diğer ülkelerden daha          
rahat erişimi gösterilebilir. 
 



Sonuç olarak, ülkeler arasında bazı alanlarda anneler çocuklara karşı kötü muamele           
konusunda uzlaşmaya varırken bazı alanlarda uzlaşamamışlardır. Özellikle kötü muameleye         
müdahale ile kötü muamelenin nitelendirilmesi konularında ülkeler arasında farklılıklar         
gözlenmiştir. 
 
 


