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Ebeveynlik pratiklerini şekillendiren faktörler arasında bulunan ebeveyn değer ve 
hedeflerinin kültürler arasında çeşitlilik gösterdiği üzerine literatürde birçok çalışma vardır. 
Göçmen aileler kültüre uyum tutumlarına bağlı olarak çocuk yetiştirme pratiklerinde farklı 
değer ve davranışlara sahip olabilirler. Bu çalışmamızda Avustralya’daki göçmen annelerin 
kültüre uyum tutumları ve Avustralya toplumuyla etkileşimleri ile ebeveynlik değer ve 
davranışları arasındaki ilişkileri araştırdık. Dünyada farklı ülkelere göçlerin artışı göze 
alındığında göçmen ailelerin adaptasyon süreçleri konusunda çalışmaların önemi ortaya 
çıkmaktadır. 

Literatürdeki daha önceki çalışmalara göre, ebeveyn hedef ve davranışlarının çocuk 
gelişiminde doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Aynı zamanda ebeveyn hedef ve davranışları 
kültürlere göre değişim gösterebilmektedir. Daha önceki kültüre uyum çalışmalarına göre, 
göçmen ebeveynlerin beraberlerinde getirdikleri inanç ve değerler, göç ettikleri yerlerdeki 
insanlarla kurdukları ilişkiler yoluyla o yerlerdeki baskın kültürden etkilenmektedir. 

Bu çalışmada da Avustralya’daki göçmen annelerin kültüre uyum tutumları ve 
ebeveynlik değer ve davranışları arasındaki ilişkileri araştırdık. Melbourne’da yaşayan 58 
anneden oluşan katılımcılar kültüre uyum tutumları, ebeveyn amaç ve çocuk yetiştirme 
davranışlarıyla ilgili ölçekleri tamamladılar. 

 



 
 Annelerin çoğu nispeten bütünleşmiş, yani kendi kültürel kimliğini koruyarak içinde 
bulundukları toplumla etkileşime giren, bir tutum gösterdiler. Bu durumun oluşmasında 
Avustralya’nın çok kültürlü yapısı ve sosyal hizmetlerin kültürlere duyarlı ve ilgili olmasını 
teşvik eden politikalarının etkisi söz konusu olabilir.  

Çalışmamızın başka bir bulgusu ise Avustralya toplumuyla etkileşimi daha çok 
destekleyen annelerin geleneksel Türk çocuk yetiştirme modellerinden daha çok uzaklaştığı 
yönünde. Kültüre uyumla birlikte itaat taleplerinin seviyeleri azalıyor ve sonuç çıkarmayı 
temel alan disiplinde artış (cezalandırma yöntemi yerine) görülüyor. Bunlara paralel olarak 
Avustralya toplumuyla etkileşimi daha az olan annelerin sosyokültürel arka planlarından 
bağımsız olarak geleneksel Türk aile ilişkilerini ve pratiklerini sürdürdüğünü bulduk.  

Literatürdeki çalışmalar göçmen Türk ebeveynlerinin geleneksel çocuk yetiştirme 
davranışlarının sonraki yıllarda çocuklar için umulan sonuçları getirmediği yönünde. Kültüre 
uyum çalışmaları, ebeveynlik davranışları ve çocukların gelişimi arasındaki ilişkileri 
inceleyen bulguların literatürde çok az olması nedeniyle kültüre uyum ve ebeveynlik davranış 
ve inançları arasındaki ilişkileri gösteren çalışmamız, bu yönde gerekli ilk adımı atması 
açısından önemlidir. 
 
 
 
 
 


