
Öz-Bildirime Dayalı Annelik Beklentileri Ve Çocuk Yetiştirme 
Uygulamaları: Etnik Köken, Göçmenlik Ve Eğitim Geçmişi İle İlişkilerin 

Çözümlenmesi  

Elif S. Durgel, Fons J. R. Van de Vijver, Bilge Yağmurlu (2012) Self-reported Maternal 
Expectations and Chid-rearing Practices; Disentangling the Associations with Ethnicity, 

Immigration, and Educational Background: International Journal of Behavioral Development 
37(1) 35–43 DOI: 10.1177/0165025412456145  

Bu çalışmadaki amaç, annelerin çocuklarından beklentileri ile annelerin etnik kökenlerini, göçmenlik 
geçmişleri, eğitim durumları arasındaki bağlantıyı açıklamaktır.Aynı zamanda, farklı kültürlerden 
gelen annelerin çocuklarından beklentilerinin benzer ve farklı yönleri incelenmek istenmiştir. Bu 

yüzden Hollandalı, Türk ve Türk asıllı Hollandalı annelere ve  
çocuklarının öğretmenlerine anket yapılarak sonuca araştırmanın sonucuna ulaşılmaya 
çalışılmıştır.  

Öncelikle, annelerin çocuklarını yetiştirme biçimi ve onlardan beklentileri; yetişmiş 
oldukları kültürle, sosyo ekonomik durumlarıyla ve göçmenlik geçmişleriyle ilişkilidir. Buna 



rağmen birçok çalışma bu üç faktörün arasındaki ilişkiyi ele almadan incelemiştir. Genellikle bu 
çalışmalarda annelerin eğitim ve kültür farklılıklarına yoğunlaşılmıştır. 

Daha önce yapılan kültürlerarası çalışmalarda kolektivist kültürlerden gelen anneler, 
çocuklarından erken yaşta kendi haklarını savunmalarından ziyade otoriteye uymalarını 
beklerler. Bu bulgulara göre davranışların çok önemli olduğu bir kültürde, çocukların o 
kültürdeki davranışları daha erken öğrenmeleri beklenir. Başka bir çalışmada Hollandalı, Türk 
asıllı Hollandalı ve Zambiyalı annelerin çocuklarının gelişimiyle ilgili beklentileri incelenmiştir. 
Çalışmanın sonucunda Hollandalı annelerin diğer annelere göre, çocuklarının daha erken 
yaşlarda gelişmelerini istediklerine ulaşılmıştır. Genel olarak sosyo-ekonomik durumu iyi olan 
Batılı ve bireyselci toplumdan gelen annelerin, sosyo-ekonomik durumu o kadar iyi olmayan 
annelere göre çocuklarının daha erken yaşta gelişmelerini hedefledikleri bilinir. Ancak kültür ve 
sosyoekonomik faktörler, ebeveynlerin beklentileriyle kısmen örtüşür.  

Çocuk yetiştirme ise daha spesifik ve amaca yöneliktir. Çocukların gelişimini; 
ebeveynlerinin çocuk yetiştirme hakkında bildikleri, sosyoekonomik durumları ve kültürleri 
etkiler. Birçok çalışmada daha eğitimli ailelerin çocuk gelişimi hakkında eğitim seviyesi daha 
düşük olan ailelerden daha bilgili oldukları saptanmıştır. Kültürlerarası çalışmalar ise Batılı 
olmayan ve kolektivist toplumdan gelen annelerin, çocuklarını disipline ederken daha çok onları 
kontrol ettiklerini ve cezalandırmayı tercih ettiklerini saptamıştır. Genel olarak bakıldığında, 
araştırmalarda ailenin geldiği kültür ve geçmişi arasındaki bağlantı hakkında kesin sonuçlara 
ulaşılamamıştır. Çünkü bu çalışmalarda ele alınan faktörler, Batılı ve Batılı olmayan annelerin 
eğitim düzeyidir.  

Şu anki çalışmamızın amacı, Türk ve Hollandalı annelerin kültür farklılıkları ve çocuklarının 
gelişiminden beklentileri ve çocuk yetiştirme biçimleri arasındaki benzerlikleri belirlemektir. 

Bunları belirlemeye çalışırken üç ana hipotezi inceledik. İlk hipotez; etnik köken, göçmenlik ve 
eğitim durumunun annenin beklentilerini ve çocuk yetiştirme biçimini etkilediğidir.Ancak 

hangisinin daha güçlü bir etken olacağına dair bir tahminiz yoktu. İkinci hipotezimiz ise grup 
farklılıklarını kapsıyor. Bu hipoteze göre Hollandalı ve daha eğitimli annelerin Türk ve eğitim 

seviyesi daha düşük annelere göre, çocuklarının daha erken gelişmesini beklerler. Ayrıca 
göçmen olmayan ve daha eğitimli Hollandalı annelerin, göçmen ve eğitim seviyesi daha düşük 

Türk annelerine göre, çocuğu daha çok merkeze alan ebeveynlik tarzına sahip olduklarını 
varsaydık. Üçüncü ve son hipotez ise, çocuklarının daha erken gelişim göstermesini bekleyen 

annelerin daha çocuk merkezli bir ebeveynlik biçimine sahip olduklarıdır.  

Katılımcılar 111 Hollandalı, 111 Türk asıllı Hollandalı ve 245 Türkiye’de yaşayan Türk 
annelerden oluşmaktadır. Annelerin göçmen olarak adlandırılması için ailelerinin Hollanda’da 

doğmuş olmasını dikkate aldık. Türkiye’den gelen katılımcılar İstanbul’dan seçildi. Çünkü 
İstanbul metropol olduğu için birçok sınıftan katılımcı bulmak mümkün olabilir. Katılımcıların 

hepsinin en az bir tane okul öncesi çocuğu vardı. Bu üç gruptaki annelerin bazı özellikleri 



birbirlerinden farklılık gösteriyordu. Mesela Hollandalı anneler, diğer iki gruptaki annelerden 
daha yaşlılardı. Aynı zamanda göçmen olmayan Türk annelerin eğitim durumu, diğer iki 
gruptaki annelerin eğitim durumundan daha düşüktü. Öncelikle annelere, çocuklarının bilgileri 
(cinsiyet, doğum tarihi vb.) ve kişisel bilgileri (medeni durumları, anne oldukları yaş, eğitim 
durumları vb.) soruldu.  

Annelerin çocuk yetiştirme biçimleri, annelere “Child Rearing Questionnaire” (Peterson 
ve Sanson (1999)) anketinin 2009’da uyarlanmış hali üzerinden sorulmuştur. Anketin uyarlanmış 
versiyonunda altı alan ele alınmıştır: tümevarım (Çocuğuma neden belirli şeylerin gerekli 
olduğunu açıklamaya çalışırım vb.), cezalandırma (Çocuğum çok kötü bir şey yaptığında onu 
cezalandırmak için tokat atmak gibi fiziksel şiddet uygularım vb.), itaat talep eden davranış 
(Çocuğumdan söyleneni benimle tartışmadan yapmasını beklerim), sıcaklık (Çocuğumla samimi 
zamanlar geçirdiğim zamanlarım oluyor), izin vericilik (Çocuğumunda benim yaptığım gibi sık 
sık kendi yolundan gitmesi gerektiğine inanırım vb.), uyarım ( Çocuğumun bilişsel gelişimi 
desteklemek için ona kitaplar okurum vb.). Anketteki bu sorular, 1 = asla ve 5 = daima arasında 
puanlandırılacak cevaplanmıştır.  

“Developmental Expectation Scale” (Durgel and van de Vijver 2008) anketi, annelerin 
çocuklarının gelişiminden beklentilerini sorgulamıştır. Bu ankette annelere, herhangi bir çocuğun 
hangi yaşta belli becerileri ve davranışları edinmelerini bekledikleri sorulmuştur. Anket sekiz alt 
ölçekten oluşmaktadır: fiziksel beceriler (Destek almadan ayakta 1 dakikadan fazla durabiliyor 
vb.), bilişsel beceriler (Sağı ve solu gösterebilir vb.), öz kontrol (Oynadığı bir oyunda kaybetse 
bile oyunun kurallarına göre oynamaya devam eder vb.), sosyal beceriler (Oyuncaklarına diğer 
çocuklarla paylaşır vb.), özerklik (Ne giyeceğine kendi karar verir vb.), itaat (Anne çocuğundan 
yardım istediğinde okumaktan/televizyon izlemekten vazgeçer vb.), aileye uyum sağlama 
(Dedesini ve anneannesini ziyaret etmeyi sever vb.) ve son olarak geleneksel/ahlaki kurallar 
(Kendi cinsiyetine göre oyuncak seçer vb.).  

Çalışmamızda ilk hipotezimizi incelediğimizde, göçmen ya da azınlık olmanın annelerin 
çocuklarından beklentilerini etkilemediği sonucuna vardık. Annelerin çocuklarından 
beklentilerini, daha çok annelerin etnik kökeninin ve eğitim düzeyinin etkilediği anlaşılmıştır. 
Annenin etnik kökeninin yani geldiği kültürün çocuk merkezli ebeveynlik üzerinde etkisi olduğu, 
annenin eğitim düzeyinin ise ebeveyn merkezli ebeveynliğin üzerinde etkisi olduğu ortaya 
konulmuştur. İkinci hipotezimizi inceledeğimizde , beklenmedik bir şekilde hem eğitim düzeyi 
yüksek olan Türk annelerinin hem de eğitim düzeyi düşük olan Türk annelerinin, diğer 
gruplardaki annelere göre daha çocuk odaklı ebeveynlik tarzına sahip olduklarını bulduk. Son 
hipotezimizi incelediğimizde ise tahmin ettiğimizin aksine ebeveynlerin çocuklarının 
gelişimleriyle ilgili beklentileriyle ebeveyn odaklı ebeveynlik göstermelerini pozitif olarak 
ilişkili bulduk.  

Genel olarak çalışmamızda, annelerin etnik kökenini değil, aynı zamanda gelir durumunu, 



eğitim ve çalışma durumunu da göz önünde bulundurduk. Bu şekilde kültürler arası 
farklılıkları daha iyi tanımlayabildik. Aynı zamanda, çalışmamızda göçmen gruplarının da ele 
alınmasıyla birlikte, literatürde incelenen farklı grupların sayısı da artmış oldu. 


