Risk Faktörleri
Engelli
çocuklara
yönelik
kotu
muameleyi
izah
edecek
açıkça
tanımlanmış spesifik neden olmadığı
için araştırmacılar, genellikle kotu
muameleyle ilişkilendirilen bir takım risk
faktörlerini
tanımlamaktadır.
Risk
faktörleri yüksek bir şiddet olasılığını
öngörmektedir. Risk faktörleri, biyolojik
ve bireysel düzey faktörlerinden sosyal
düzey risklerine kadar çoklu düzeylerde
gerçekleşmektedir .Tek bir risk faktörü,
bir insanın uğradığı kotu muameleyi ya
da kotu muameleyi yapan kişiyi
öngörmek için yeterli değildir; ancak
engellilikle ilişkili daha fazla sayıdaki
risk faktörleri, kotu muamele olasılığını
daha büyük yapacaktır. Bununla
birlikte, bu faktörlerin varlığı, her zaman
çocuğa yönelik kotu muameleye sebep
olacağı
anlamına
gelmemektedir.Çocuğa yönelik kotu
muameleyle ilişkili risk faktörleri 4 grup
altında toplanabilir:
Ebeveyn ve bakıcı faktörleri,
Ailevi faktörler,
Çocuk faktörleri,
Çevresel faktörler.
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Daha Sosyal Bir Avrupa İçin Engelli
Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddetin
Önlenmesinde Yeni Yaklaşımlar

Ebeveyn Veya Bakıcı Faktörleri
• Akıl hastalıkları, kişilik bozuklukları, intihar
girişimleri ve psikolojik sıkıntılar
• Ebeveynlik becerilerine sahip olmamak
• Stresle mücadele konusunda zayıflık,
kendine güven azlığı
• Otoriter ebeveyn tarzı
• Çocukluk donemi boyunca kötü muamele
öyküsü
• Madde bağımlılığı
• Çocuk gelişim ihtiyaç ve aşamaları
konusunda yetersiz bilgi
• Gerçekçi olmayan ve karşılanmayan
beklentiler
• Davranış bozuklukları ve saldırganlık
öyküleri
• Aile desteği olmayan ergenler
• Yüksek stres seviyeleri
• Sosyal izolasyon
• Düşük ekonomik durum
• Tek ebeveyn
• İstenmeyen gebelik
• Yetersiz ebeveyn bakımı
• Engelliliğe yönelik düşük ailevi adaptasyon
• Önerilen destek ve kaynakların reddi

Ailevi Faktörler
Zor ve karmaşık ev işleri(aile büyüklüğü ve
yoğunluğu)
• Güvensiz ev ve yetersiz gündüz bakımı
• Evlilik çatışmaları ve aile içi şiddet
• Stresli yaşam, ebeveyn stresi ve duygusal
stres
• İşsizlik ve mali sıkıntı
• Düşük kültürel seviye
• Sosyal izolasyon
Acımasız disiplin stratejilerine ve sözlü
saldırılara karşı daha fazla tolerans

Çocukla İlgili Ve Çevresel Faktörler
• Fiziksel, bilişsel ve duygusal engellilik
• Premature doğum ve düşük ağırlıklı doğum
• Sosyal izolasyon
• Daha az materyal ve duygusal destek
• Tehlikeli komşuluk
• Şiddetin toplum tarafından büyük oranda
kabulü
• Kültürel normlarda şiddetin teşviki
• Medya şiddeti

