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Çok kültürlü toplumlarda etkili ebeveynlik müdahaleleri profosyonellerden (psikolog çocuk 

gelişim uzmanı vb.) sağlanan destekler (iyi aile eğitimi gibi ) ile gerçekleşmektedir. Birçok 



ebeveynlik destekleri küçük yaştaki çocuklarına karşı ebeveyn çocuk etkileşimlerini 

geliştirmeye yöneliktir. Hassas ebeveynlik gösteriyor ki, güvenli bağlanan çocuk aileye daha 

uygun tepki göstermektedir, bu da çocuk için olumlu bir sonuç doğurur. Anne hassasiyeti 

annenin çocuk tepkilerini algılama bu tepkileri doğru yorumlama ayrıca tüm bunlara hızlı ve 

uygun bir şekilde dönüt verme yeteneğini ifade eder. Aslında erken ebeveynlik müdahaleleri 

genellikle hassasiyeti arttırarak ve bu görüş ile birkaç kanıta dayalı müdahaleleri de 

beraberinde geliştirmiştir. 

 Son zamanlarda yapılan bir literatür incelemesi anne hassasiyeti ile olumlu çocukluk 

getirileri arasındaki ilişkinin  etnik azınlık aileleri içinde geçerli olduğunu göstermiştir. Buna 

rağmen bazı çeşitli çalışmalar azınlık aileleri için çoğunluk ailelerinden daha düşük anne 

hassasiyeti göstermiştir. Yakın çalışmalar, bireyci ve kollektivist kültürler arasında ebeveynlik 

konusunda farklılıkların olduğunu göstermiştir. Örneğin, kollektivist kültürden gelen 

ebeveynler, daha otoriter, sosyal durumlarda daha kısıtlayıcı davranışlar sergilerler ve 

çocuklarından daha fazla itaat beklerler. Bu ebeveynlik uygulamaları genellikle daha düşük 

hassasiyet düzeyleri ile ilgilidir. Daha bireysel kültürlerde kişisel çıkar, özerklik ve kendine 

güven sosyalleşme süreci daha değerlidir. Bu çalışmadaki test edilen hipotez şudur; erken 

çocukluk döneminde ebeveynlik ve hassasiyet arasında bilişsel bir eşleşme vardır,bu hipotezi 

Hollanda’daki ve Türkiye’deki etnik azınlık (Surinam , Antiller ) anneleri ile çocukları 

arasındaki ilişki ile bakıldı. 

 Bu çalışmada 6 ay ile 6 yaş arasında en az bir çocuğu olan toplamda 105 anne ve 98 kadın 

profesyonelin bir araya gelerek anne hassasiyeti davranışı gözleminde kullanılan anne 

davranış Q-short kullanılarak ideal hassas anne hakkındaki görüşlerini anlattılar. Hem 

profesyonellerin hem de annelerin ideal anne kavramı hakkındaki görüşlerine bakıldığında her 

birinin inançları duyarlılık kavramını anlayış biçimleri ya da kültürlerine bakıldığı zaman her 

iki tarafında hassasiyet hakkındaki görüşleri güçlü bir şekilde birleşmiştir.  



Bu sonuçlar doğrultusunda farklı kültürel geçmişe sahip anneler ve profesyoneller arasındaki 

duyarlılık inanışları bu bilişsel eşleşmeye işaret etmektedir. Hassasiyeti arttırmaya odaklanan 

erken çocuklukta ebeveynlik hassasiyeti müdahalelerinin farklı kültürlere sahip gruplardaki 

küçük çocukların annelerinin inançlarına da uygun olduğu gösterilmektedir. 


