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ÖZ 

Amaç: Bu araştırma normal gelişim gösteren çocukların empatik eğilimleri ve engellilere 

yönelik tutumları ile ebeveynlerin empatik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır.  

Yöntemler: Çalışmaya ilköğretim 4. sınıfta eğitim gören 50 öğrenci ve ebeveynleri dahil 

edildi. Çalışmada; KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği-Çocuk Formu (KA-Sİ), çocukların 

engellilere yönelik tutumlarının değerlendirildiği Chedoke-Mcmaster Engelli Çocuklara 

Yönelik Tutumlar Ölçeği (CATCH) ve ebeveynlere yönelik Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) 

kullanıldı.  

Bulgular: Toplam puanlar dikkate alındığında çocukların empatik eğilimleri ile engellilere 

yönelik tutumları arasında orta düzeyde ilişki bulundu (r=0,594; p<0,0001). Ebeveynlerin 

empatik eğilimleri ile çocukların empatik eğilimleri ve engellilere yönelik tutumları 

arasındaki bağıntı bulunmadı (sırasıyla r=0,263 ve r=0,270; p>0,05). Üniversite mezunu olan 

ebeveynlerin çocuklarında empati düzeyinin daha fazla olduğu görüldü (p<0,05).  
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Sonuç: Normal gelişim gösteren çocukların empatik eğilimleri ve engellilere yönelik 

tutumlarının, ebeveynlerinin empatik eğilimleri ile ilişkisinin incelendiği bu çalışmada 

çocukların empatik eğilimlerindeki artmanın engellilere yönelik tutumlarını orta düzeyde 

olumlu yönde desteklediği sonucuna varılmıştır.  Ebeveynlerin eğitim düzeyinin artması ile 

çocukların empatik eğilimlerindeki artış eğitimin bu konudaki önemini işaret edebilir. 

Çocukların empati ve olumlu tutum açısından gelişimlerinin sağlanması ve ebeveynlerin 

eğitim düzeylerinin ilerlemesi engelli bireylere karşı tutumları olumlu yönde destekleyerek 

yaşama katılımlarını destekleyebilir. 

Anahtar Kelimeler: Empatik eğilim, engellilere yönelik tutum, toplumsal katılım, ergoterapi 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

Objective: This study was conducted to investigate empathic tendencies and attitudes toward 

people with disabilities in healthy developing children and the relationship between their 

parents' empathic tendencies.  

Methods: Fifty 4th grade primary school students and their parents were included in this 

study. KA-Sİ Empathic Tendency Scale-Child Form (KA-Sİ), Chedoke-Mcmaster Attitudes 

Towards Children with Handicaps Scale (CATCH) and Empathetic Tendency Scale for 

parents were used.  

Results: When the total scores were considered, there was a moderate correlation between 

children's empathic tendencies and attitudes towards the disabled (r=0.594; p<0.0001). Any 

correlation was not observed among the empathic tendencies of parents and children’s 

empathic tendencies and attitudes towards the disabled (r=0.263 and r=0.270; p>0.05, 

respectively). Parents with a college degree had a higher level of empathy in their children 

(p<0.05).  

Conclusion: In this study, which examined the empathic tendencies of normally developed 

children and their attitudes towards the disabled and their relationship with the empathic 

tendencies of their parents, it was concluded that the increase in empathic tendencies of 

children supported their attitudes towards the disabled in a moderately positive way. The 

relationship between the level of education of parents and the increase in empathic tendencies 

of children may indicate the importance of education in this regard. Ensuring the development 

of children in terms of empathy and positive attitudes and improving the education levels of 

parents can support the participation of people with disabilities into life by supporting positive 

attitudes towards them.   

Keywords: Empathic tendency, attitude towards the disabled, social participation, 

occupational therapy 

 

 

 

Giriş 

Sosyal ve toplumsal bir varlık olan insan, içinde yaşadığı çevredeki insanlarla iletişim kurma 

ve etkileşimde bulunma eğilimindedir. Sosyal becerilerin temelinde yer alan ve diğer 

insanlarla sağlıklı bir ilişki kurmanın en temel koşullarından biri olan empati, insan 

ilişkilerinde bireyin karşısındakini anlama potansiyeli olarak tanımlanmaktadır (1). İlk 

ipuçları bebeklik dönemine uzanan empati becerilerinin, doğumla işlemeye başlayan 

mekanizmalarla birlikte ve biyolojik bir eğilimle oluştuğu; diğer gelişim alanlarında olduğu 
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gibi süreç içinde geliştiği kabul edilmektedir. Bu gelişimde, çocukların iletişimi 

deneyimlediği ilk kişiler olan ebeveynlerin tutumları ve etkileşim içinde bulunulan çevresel 

etkenler önemli yere sahiptir (2). Çocuğun hayatında yer alan ebeveynlerin sahip olduğu 

empati becerileri ve bu becerilerin düzeyi, çocukların empati becerilerinin gelişimi ile büyük 

ölçüde ilişkili olup; ebeveynlerin empati beceri düzeyleri düşük ise çocuklarının da empati 

beceri düzeylerinin düşük olduğu belirtilmiştir (3). Yapılan çalışmalar sonucunda empati 

kurabilme becerisinin, iletişim çatışmalarını engelleyerek daha olumlu ilişkilerin kurulmasını 

sağladığı; sosyal duyarlılık, topluma uyum sağlama, yardımlaşma ve diğer prososyal 

davranışları artırdığı; saldırganlık ve diğer antisosyal davranışlar üzerinde azaltıcı bir etkisi 

olduğu ve çocukların akademik başarılarını arttırdığı belirlenmiştir (4).  

Engellilik, doğumdan itibaren ortaya çıkabilen veya insanın yaşam süreci içerisinde ortaya 

çıkabilecek bir hastalık, kaza veya yeti yitiminin neden olduğu; yaşa, cinsiyete, sosyal ve 

kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine 

getirilememesi hali olarak tanımlanmaktadır (5, 6). Tutum ise kişilere, nesne ya da 

düşüncelere yönelik süreklilik gösteren; kendisi gözlenmeyen, fakat gözlenebilen bazı 

davranışlara yol açtığı varsayılan eğilimlerdir (7, 8). Engelli kişilerin toplumla uyumlu bir 

şekilde yaşamlarını sürdürmelerinde, normal gelişim gösteren kişilerin engellilere yönelik 

tutumları belirleyici olmaktadır. Olumsuz tutumlar, engelli bireylerin rollerini yerine 

getirmesinde ve yaşam hedeflerine ulaşmasında gerçek engeller oluşturmaktadır.  Bu sebeple 

normal gelişim gösteren bireylerin engellilere yönelik tutumlarının nasıl olduğunun 

belirlenmesi ve engellilere yönelik olumsuz tutumların değiştirilmesi toplumsal katılım ve 

bütünleşme için önemlidir (7).  

Çocukların erken dönemde çevrelerindeki farklılıklara karşı olumlu tutum geliştirebilmesi 

sonraki dönemlerinde farklılıklara saygı duyabilmesi ve empati kurabilme becerisinin 

gelişebilmesi açısından önem taşımaktadır (9). Çocuklar erken çocukluk döneminde 

yaşadıklarını, gördüklerini çok hızlı bir şekilde kavramakla birlikte kendi kimliklerini, 

tutumlarını, algılarını da çevrelerindeki yetişkinleri rol model alarak oluşturmaktadırlar (10). 

Dolayısıyla yetişkinlerin engelli bireylerin farkında olmaları, haklarını bilmeleri ve onları 

farklılıkları ile kabul etmeleri toplumsal birlikteliği olumlu yönde etkilerken bu yetişkinlerin 

çocuklarının da benzer sosyal kabul tutumlarını benimsemelerini kolaylaştırabilmektedir (11).  

Toplumsal katılım, bireyin aile ve sosyal yaşamın bir parçası olması, rollerini ve 

sorumluluklarını yerine getirmesi ve toplumun aktif ve katılımcı bir üyesi olması şeklinde 

ifade edilmektedir (12). Literatür araştırmaları sonucunda; topluma katılımın, engelli 

bireylerin en çok zorluk yaşadığı alanlardan biri olduğu ve topluma katılımda yaşadıkları 

sorunların büyük bir kısmını insanların olumsuz tutumlarının oluşturduğu belirtilmiştir. 

Toplumun en temel parçası ve değişime en açık bireyi olan çocuğun engellilere yönelik 

tutumunun, kendi empatik eğilimleri çerçevesinde incelenmesi; birey, aile ve toplum çapında 

değişiklikler yapabilmeye ve müdahale programlarında daha etkili bir yol çizebilmeye imkân 

sunacaktır. 

Bu araştırma normal gelişim gösteren çocukların empatik eğilimleri ve engellilere yönelik 

tutumları ile ebeveynlerin empatik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Ayrıca, çocukların engellilere yönelik tutumlarının empatik eğilimleri ile ne 

düzeyde ilişkili olduğu, ebeveynlerin empatik eğilimleri ve eğitim düzeyi ile çocuğun empatik 

eğilimleri ve engellilere yönelik tutumları arasındaki ilişkiler de araştırılmıştır. Böylece 

çocuklardaki bu eğilim ve tutumların geliştirilmesine yönelik bir ihtiyaç olup olmadığının 

anlaşılması ve ihtiyaç olması halinde müdahale alanlarına ışık tutabilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Çalışma Şubat-Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul ili Bağcılar ilçesi Tiryaki Hasanpaşa 

İlkokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışma için gerekli etik kurul izni Bezmialem Vakıf 

Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 01/20 karar numarası 
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ile alınmıştır. Çalışmaya ilköğretim 4. sınıf öğrencisi olan, herhangi bir gelişimsel bozukluk 

tanısı olmayan 50 çocuk ve çocukların doğumundan itibaren gelişimiyle en çok ilgilenen 

ebeveynleri dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerden, bu çalışmaya gönüllü 

katıldıklarına dair yazılı bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Araştırmada kullanılan veri 

toplama araçları aşağıda listelenmiştir: 

Aileler için Sosyodemografik Bilgi Formu  

Bu form katılımcıların sosyodemografik özelliklerin belirlemek için araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. Bu form ile çocuğu ve aileyi tanımlayan demografik bilgiler, aile bireylerinin 

eğitim durumu, meslekleri, aylık ortalama gelirleri, yaşadıkları semt ve ailede veya çevrede 

engelli birey olup olmadığı sorgulanmıştır. 

Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)  

Dökmen tarafından 1988 yılında, kişilerin günlük yaşamında empati kurma eğilimlerini 

ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek yirmi maddeden oluşmakta olup bireylerin sürekli evet 

deme eğilimlerini önlemek amacıyla bazı maddelerde negatif sorulara da yer verilmiştir. 

Formda yer alan maddelerde “(1) Tamamen aykırı, (2) Oldukça aykırı, (3) Kararsızım, (4) 

Oldukça uygun, (5) Tamamen uygun” şeklinde beş dereceli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 

Negatif sorular 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 15 numaralı maddeler olup ters puanlanmaktadır. 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20’dir. Puanın yüksek olması 

empati kurma eğilimin yüksek olduğu, düşük olması ise empati kurma eğilimin düşük olduğu 

anlamına gelmektedir (13).  

Aileler İçin Sosyodemografik Bilgi Formu ve EEÖ ailelerine çocukları aracılığıyla iletilmiş 

ve çocukların doğumlarından itibaren gelişimleriyle en çok ilgilenen ebeveyn tarafından 

doldurulması istenmiştir.  

KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği-Çocuk Formu (KA-Sİ)  

Kaya ve Siyez tarafından 2010 yılında çocukların empati eğilim düzeylerini belirlemek 

amacıyla geliştirilmiştir. On üç maddeden oluşmaktadır. Türkiye’de ilköğretim öğrencileri 

üzerinde yapılan çalışmada geçerlik ve güvenilir olduğu gösterilmiştir. Formda yer alan 

sorular: “(1) Bana hiç uygun değil, (2) Bana biraz uygun, (3) Bana oldukça uygun ve (4) Bana 

tamamen uygun’’ şeklinde dört dereceli Likert tipi ölçekle değerlendirilmektedir. Ölçeğin 

duygusal ve bilişsel empatiyi ölçen iki alt boyutu vardır. Duygusal empati alt boyutundan elde 

edilecek en düşük puan 7, en yüksek puan 28; bilişsel empati alt boyutundan elde edilecek en 

düşük puan 6, en yüksek puan 24’tür. Böylece toplam empatik eğilim puanı en düşük 13, en 

yüksek 52’dir. Ölçekten alınan puanın artması çocukta empatik eğilimin arttığını gösterir (1). 

Chedoke-Mcmaster Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlar Ölçeği (CATCH)  

Rosenbaum ve ark. tarafından 1986 yılında ilköğretim çağındaki çocukların engelli 

akranlarına yönelik tutumlarının ölçülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Çiçek ve Öncel ölçeğin 

Türkçe versiyonunun 9-13 yaş grubunda geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Ölçeğin 

yanıtlama biçimi: “(0) Kesinlikle katılmıyorum, (1) Katılmıyorum, (2) Kararsızım, (3) 

Katılıyorum, (4) Kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5 dereceli bir yapıda düzenlenmiştir. Ölçek 

pozitif ve negatif ifadelerden oluşmaktadır. Negatif ifade belirten maddeler ters 

puanlanmaktadır. Her negatif ifadedeki yüksek puan, çocuğun bu konudaki tutumunun 

olumsuz olduğuna işaret etmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 124’tür. Daha 

yüksek puanlar engelli çocuklara yönelik olumlu tutumu desteklemektedir (14).  

KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği-Çocuk Formu ve Chedoke-Mcmaster Engelli Çocuklara 

Yönelik Tutumlar Ölçeği çalışmaya katılan çocuklar tarafından araştırmacı gözetiminde sınıf 

ortamında doldurulmuştur. 

İstatistiksel Analiz  

İstatistiksel analiz için Windows tabanlı SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

analiz programının 26.0 versiyonu kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 

edilmiştir. Ölçümle belirlenen değişkenler için ortalama ± standart sapma kullanılmış, sayımla 
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belirlenen değişkenler için yüzde değeri hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri 

değerlendirmek için bağıntı analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu tespit 

edildiği için bağıntı analizinde Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Korelasyon 

katsayısı değeri 0,3-0,4 arasında ise zayıf, 0,4-0,6 arasında ise orta, 0,6-0,7 arasında ise 

yüksek, 0,7-0,75 arası çok yüksek, 0,75’den yüksek değerler ise mükemmel derecede bağıntı 

olarak yorumlanmıştır (15). Aynı değişkenin farklı iki gruptaki ortalamaları arasındaki farkın 

testi için bağımsız gruplar t testi, üç ve üzeri sayıda grubu karşılaştırmak için ise tek yönlü 

ANOVA testi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmamıza normal gelişim gösteren 50 çocuk ve ebeveyni dahil edildi. Çocukların %58’i 

kız %42’si erkek ve yaş ortalamaları 9,94±0,31 yıl bulundu. EEÖ’ni dolduran ebeveynlerin 

%72’si kadın %28’i ise erkekti. Ailesinde veya çevresinde engelli birey bulunmayan 

çocukların, bulunan çocuklara kıyasla sayıca daha fazla olduğu görüldü. Ebeveynler arasında 

en sık karşılaşılan eğitim düzeyi ilkokul mezuniyetiydi (Tablo 1). Ölçeklerin ortalama, 

standart sapma ve minimum-maksimum değerleri  Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında çocuklarda empatik eğilimi ölçen KA-Sİ ve engelli çocuklara 

yönelik tutumu değerlendiren CATCH ölçeklerinin toplam puanları arasında orta düzeyde 

(r=0,594; p<0,0001) pozitif yönde bir bağıntı olduğu görüldü. KA-Sİ ölçeğinin “duygusal 

empati” boyutunun CATCH ölçeği toplam puanı ile olan bağıntısı (r=0,618; p<0,0001) 

“bilişsel empati” boyutuna kıyasla (r=0,475; p<0,0001) daha fazlaydı. KA-Sİ ölçeğinin 

“duygusal empati” boyutu CATCH ölçeğinin diğer boyutlarına kıyasla “kaçınma” ve “benzer 

olma”  boyutlarıyla daha güçlü bir bağıntı gösterdiği (sırasıyla r=0,544; p<0,0001 ve r=0,517; 

p<0,0001) görüldü. KA-Sİ ölçeğinin “bilişsel empati” boyutu ile CATCH ölçeğinin “acıma” 

ve “benzer olma” boyutları arasında herhangi bir bağıntı tespit edilmedi (sırasıyla r=0,231; 

p>0,05 ve r=0,163; p>0,05) (Tablo 3).  

Yetişkinlerde empatik eğilimi ölçen EEÖ ile KA-Sİ ve CATCH ölçekleri toplam puanları 

arasında ise bağıntı tespit edilmedi (sırasıyla r=0,263; p>0,05 ve r=0,270; p>0,05) (Tablo 4). 

Çocukların empati ve engellilere yönelik tutum düzeyleri cinsiyetlerine göre 

karşılaştırıldığında erkek ve kız çocuklar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmadı. (p>0,05) (Tablo 5 ve Tablo 6). 

Çocukların empatik eğilimleri ebeveynlerin eğitim düzeyi referans alınarak 

karşılaştırıldığında genel olarak daha yüksek seviyeli eğitimi olan ailelerde çocukların bilişsel 

ve duygusal empati düzeylerinin eğitim düzeyi daha alt düzeyde olan ailelere kıyasla daha 

fazla olduğu görüldü (Tablo 7 ve Tablo 8). 

Çocukların engellilere yönelik tutumları ailede veya çevrede engelli birey bulunup 

bulunmaması referans alınarak karşılaştırıldığında ise gruplar arasında gerek alt komponentler 

gerekse de toplam puan bakımından anlamlı bir fark olmadığı (p=0,836) görüldü (Tablo 9). 

Tartışma 

Bu araştırmanın temel amacı normal gelişim gösteren çocukların empatik eğilimleri ve 

engellilere yönelik tutumları ile ebeveynlerin empatik eğilimleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesiydi. Çocukların empatik eğilimleri ile engellilere yönelik tutumları arasında orta 

düzeyde bir bağıntı bulunurken; ebeveynlerin empatik eğilimleri ile çocukların empatik 

eğilimleri ve engellilere yönelik tutumları arasında bir bağıntı olmadığı görülmüştür. 

Empati; iletişim, etkileşim, problem çözme, farklılıkları kabul etme ve hoşgörü faktörlerinin 

temel unsurudur. Engelli bireylerle etkileşimde empatinin farklılıkların kabul edilmesi ve 

hoşgörü boyutları öne çıkabilir. Yüksek empatik eğilim, insanların birbirine yönelik 

geliştirdiği tutumların olumlu yönde desteklenmesini sağlayabilir. Empati düzeyi yükseldikçe 

kişinin davranışlarında olumlu yönde değişikliklere neden olma potansiyeli artar (16).  Tam 

tersine olumsuz tutumlara sahip bireylerin diğer insanlara empatik yaklaşma olasılıklarının 

çok düşük olduğu gösterilmiştir (17). Güncel literatür incelendiğinde normal gelişim gösteren 
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çocukların empatik eğilimleri ile engellilere yönelik tutumlarının incelendiği araştırma 

raporlarının sayısının oldukça kısıtlı olduğu görülmüştür. Yürütülen az sayıda araştırmada ise 

kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlar incelemektedir. Bu çalışmalardan birinde normal 

gelişim gösteren ilköğretim öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumları ile 

empatik eğilim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur (18). Armstrong 

ve arkadaşları tarafından 7-16 yaş arasındaki öğrenciler ile engelli insanlarla etkileşim 

kurmaya yönelik yapılan araştırmada ise yüksek empatik eğilimin olumlu tutum geliştirmeye 

aracılık ettiği saptanmıştır (19). Bu çalışmanın sonuçları da öğrencilerin empati düzeyleri 

arttıkça engelli bireylere karşı tutumlarının da olumlu yönde değiştiğini göstermiştir.  Bu 

bulgu, empati becerileri yüksek olan çocukların engelli bireylere karşı olumlu bir tutum 

geliştirmelerini sağlaması bakımından ilgili literatürü desteklemektedir. Empatik eğilimin alt 

parametreleri açısından incelendiğinde çocukların “bilişsel empati” puanlarının “duygusal 

empati” puanlarına kıyasla daha yüksek olduğu; engellilere yönelik tutumun alt parametreleri 

açısından incelendiğinde ise “acıma” alt parametresinin diğer alt parametrelere göre en düşük 

ortalamaya sahip olduğu gözlenmiştir. Duygusal empati, erken çocukluk döneminde empati 

gelişimi bakımından bir temel oluşturmakta ve diğer kişiyle aynı duyguları paylaşma, şefkat 

hissi ile yardım etme ihtiyacı olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel empati ise kendini başkasının 

durumuna yerleştirerek onun deneyimini anlama becerisini ifade etmektedir ve okul çağındaki 

çocuklarda beyin gelişimi artışına paralel olarak gözlenmektedir (20). Çalışmamıza katılan 

öğrencilerin ilköğretim seviyesinde olması ve bilişsel empati puanının daha yüksek olması 

literatürde tanımlanan empati gelişimi basamakları ile tutarlılık göstermektedir.  

Çocuklarda empati gelişimi yaşa bağlı birtakım özelliklere sahiptir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin ortalama yaşı yaklaşık 10 yıl bulunmuştur. On-on iki yaş aralığındaki çocukların 

empatiyi tanımadıkları kişilere de yöneltebildikleri ve toplumsal sorunlar hakkında da 

düşünmeye başladıkları gösterilmiştir (21). Empatinin gelişimindeki bu nokta çocukların 

engelli bireylere karşı tutumlarını da değiştirebilir. 

Bu çalışmada “duygusal empati” alt boyutu ile engellilere yönelik tutumu değerlendiren 

ölçeğin alt parametrelerinden “kaçınma” ve “benzer olma” boyutlarıyla orta derecede bir 

bağıntı görülmüştür. Bu sonucun literatürde belirtildiği haliyle duygusal empatinin tanımına 

uygun olarak engellilere yönelik tutum ölçeğinde yer alan “kaçınma” ve benzer olma” 

boyutlarındaki soruların daha duygu ifadeleri ve karşı tarafın hislerine yönelik soruları 

içermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (22). 

Empati kurma eğilimi yüksek ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ipuçlarını daha iyi 

okumalarını ve çocuklarının empati gelişimini kolaylaştıracak koşullar altında, duyarlı ve 

anlayışlı olmaya daha fazla motive olmalarını beklemek doğal bir yaklaşımdır. Bununla 

birlikte ebeveyn ve çocuklarının empatik eğilimi arasındaki ilişkiyi inceleyen güncel 

çalışmalar sınırlıdır. Köksal’a göre, çocukların diğer insanların duygusal durumlarına karşı 

gösterdikleri tepkilerde bireysel farklılıklar vardır ve bireysel farklılıklarda çocukların 

kendilerine model aldıkları anne, baba ve yakın çevredeki diğer bireylerin etkisi 

olabilmektedir (23). Ancak yapılan bazı araştırmalarda, çocukların empatik becerileri ile 

anne-babalarının empatik becerileri arasında doğrudan bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir.  

Strayer ve Roberts'ın kendileri tarafından yapılan önceki çalışmaları da dahil ederek yaptıkları 

meta-analizde anneler, babalardan önemli ölçüde daha yüksek düzeyde empati bildirmiş 

olsalar da, ne annelerin ne de babaların empatisi ile çocukların empatisi arasında teorik olarak 

beklenenin aksine bir bağıntı olmadığı belirtilmiştir (24). Bu çalışmada da ebeveynlerin 

empatik eğilimleri ile çocukların empatik eğilimleri ve engellilere yönelik tutumları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Literatürde çocukların ve ebeveynlerinin 

empatik eğilimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen güncel çalışmalara az rastlanılmaktadır. Bu 

sebeple çalışmamızın, bu alanda yapılacak yeni araştırmalarda literatürü destekleyeceğini 

düşünmekteyiz.  
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Çalışmaya katılan çocukların empatik eğilimleri cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında 

kızların bilişsel, duygusal ve toplam empati değerlerinde erkeklere kıyasla daha yüksek 

ortalamalara sahip olduğu gözlenirken; aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Literatürde empatik eğilimin çocuklarda cinsiyet üzerine farklılıklarını 

inceleyen çalışmalar incelendiğinde, empatik eğilimin kızlarda erkeklerden daha yüksek 

olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Yüksel’in ilköğretim beşinci sınıfta okuyan çocukları 

dahil ettiği araştırma sonuçlarına göre kız öğrencilerin empati düzeyinin erkek öğrencilerden 

daha yüksek olduğu belirtilmiştir (25). Araştırma amaçlarından biri olarak cinsiyete göre 

empati gelişiminin incelendiği, çocukların yaş ortalamasının 11 olduğu bir başka çalışmada da 

özellikle bilişsel empati bakımından kız çocuklarının erkek yaşıtlarına göre daha empatik 

olduğu bildirilmiştir (26). Çalışmamızla benzer bulgulara ulaşan Kahraman ve Akgün ise 

empati becerileri eğitiminin okul dönemindeki çocukların empati becerilerine ve sorunlu 

davranışlarına etkisini inceledikleri araştırmada, cinsiyet ile empatik beceri arasında bir ilişki 

olmadığını göstermişlerdir (27). 

Çalışmamızda çocukların engellilere yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre 

karşılaştırılmasında, kız çocukların erkek çocuklara göre toplam tutum puanında daha yüksek 

ortalamaya sahip olduğu görülürken, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Literatür incelendiğinde Gümüş ve Çetin’in normal gelişim gösteren öğrencilerin özel 

gereksinimli öğrencilere yönelik tutumlarını incelemeye yönelik yaptıkları çalışmada, tutum 

ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve kız öğrencilerin özel gereksinimli 

öğrencilere yönelik tutumlarının, erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu görülmektedir 

(28).  Ancak bu bulgularla tezatlık gösteren araştırmalar da mevcuttur. Ayral ve 

arkadaşlarının elde ettiği sonuçlar, normal gelişim gösteren kız ve erkek öğrencilerin cinsiyet 

değişkeninin, engellilere yönelik tutum geliştirmede etkili olmadığını göstermektedir (29). 

Kız ve erkek öğrencilerin günlerinin büyük bir kısmını okulda geçirmesi ve birbirleriyle 

etkileşime girmeleri sonucunda benzer tutumlara sahip olma ihtimali nedeniyle çalışmamızda 

cinsiyet değişkeninin engellilere yönelik tutumu etkilemediğini düşünmekteyiz. 

Bu çalışmada çocukların empatik eğilimleri, annelerinin öğrenim durumuna göre 

karşılaştırıldığında; bilişsel, duygusal ve toplam empati düzeylerinde üniversite mezunları 

lehine istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür. Literaürde Çetin ve Aytar ilköğretim 

dördüncü sınıf öğrencilerinin empati kurma düzeylerinin incelenmesi için yaptıkları 

çalışmada, annenin öğrenim durumlarına göre empati puanları arasında anlamlı farklılık 

olduğunu saptamıştır (30). Derman’ın yaptığı çalışmada da çocukların empati düzeylerinin 

anne eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (31). Köse’nin 

çalışmasında ise annelerin eğitim düzeylerinin çocukların empati düzeyleri üzerinde anlamlı 

farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir (32).  

Çocukların empatik eğilim puanları ile ebeveynlerinin öğrenim durumunu karşılaştırdığında 

bilişsel, duygusal ve toplam empati düzeylerinde üniversite mezunları lehine istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur. Literatürde benzer soruların incelendiği araştırmaların 

sonuçları farklılık göstermektedir. Sayın’ın yaptığı çalışmada babalarının öğrenim 

durumunun, çocuklarının empati düzeyinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu bulunmuştur 

(33). Derman, Türen ve Buntürk’ün yaptığı çalışmada ise bu bulgulara tezat bir sonuç ortaya 

çıkmış ve baba öğrenim durumunun çocuğun empatik düzeyi ile istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık göstermediği belirtilmiştir (34). 

Çalışmaya katılan çocukların engellilere yönelik tutumlarının ailede veya çevrede engelli 

birey bulunması durumuna göre karşılaştırılmasında gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Benzer şekilde Gümüş ve Çetin,  normal gelişim gösteren 

çocukların engellilere yönelik tutumlarının, ailesinde ve çevresinde engelli birey bulunması 

durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediğini belirtmiştir (28). 

Çocukların günlük yaşamda ailesi ve yakın çevresi dışında da engelli bireylerle sıklıkla 
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karşılaşabilir olması sebebiyle ailesinde veya çevresinde engelli birey olmasının, çocuğun 

tutumunu belirleyecek düzeyde önem taşımayabileceği düşünülmektedir. 

Sonuç 

Çocuklarda empati gelişiminin yaşa bağlı olarak değişimi ve kullanılan ölçeklerin ancak 

belirli yaş gruplarında yeterli psikometrik özelliklere sahip olduklarının gösterilmesi araştırma 

sonucu elde edilen bulguların tüm yaş gruplarındaki çocuklara genellenmesini kısıtlayabilir.  

Engelli bireylerin topluma katılımını artırmak ve stratejiler geliştirmek için toplumun en temel 

parçası ve değişime en açık bireyi olan çocuğun, engellilere yönelik tutumunu olumlu yönde 

geliştirmek toplumda olumlu yönde değişikliklere yol açabilir. Belirli bir davranış modeline 

maruz kalan çocukların bu davranışları kopyalama olasılıkları daha yüksektir. Dolayısıyla rol 

modellerinin olumlu davranışlarda bulunmasının ve benzer şekilde, çocuklara empatik 

eylemlerle ilgili uygulamalı deneyimler sağlamanın, gelecekteki empatik davranışlar için bir 

temel oluşturacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte ihtiyaca yönelik gerekli müdahalelerde 

bulunabilmek için öncesinde doğru değerlendirmeler yapmak önemlidir. Bu sebeple 

kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumu inceleyen çalışmalar dışında da normal gelişim 

gösteren ve farklı yaş gruplarında yer alan çocukların engellilere yönelik tutumunu inceleyen, 

yeterli örneklem büyüklüğüne sahip ve doğru ölçüm araçları ile değerlendirilen çalışmaların 

yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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Tablo 1. Çalışmaya katılan çocukların demografik bilgilere göre dağılımı 

  n % 

Cinsiyet Kız 29 58 

Erkek 21 42 

Ailede veya Çevrede Engelli 

Birey Varlığı 

Var 18 36 

Yok 32 64 

Anne Öğrenim Durumu Okur-yazar değil 3 6 

İlkokul 20 40 

Ortaokul 10 20 

Lise 7 14 

Üniversite 10 20 

Baba Öğrenim Durumu İlkokul 16 32 

Ortaokul 11 22 

Lise 13 26 

Üniversite 10 20 

Toplam  50 100 

 X ± SS Min-Maks 

Yaş (yıl) 9,94 ± 0,313 9-11 

n: Katılımcı sayısı, X: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, min: Minimum, maks: 

Maksimum 

 

 

Tablo 2. KA-Sİ, CATCH ve EEÖ değerleri (n=50) 

Değerlendirme parametreleri  X ± SS Min-Maks 
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KA-Sİ Çocuklar için Empatik 

Eğilim Ölçeği 

(KA-Sİ) 

Bilişsel Empati 19,18 ± 3,67 10-24 

Duygusal 

Empati 

22,26 ± 3,94 13-28 

Toplam 41,44 ± 7,05 26-52 

Chedoke-Mcmaster Engelli 

Çocuklara Yönelik Tutumlar 

Ölçeği 

(CATCH) 

Etkileşim ve 

Kabullenme 

28,70 ± 6,63 13-38 

Kaçınma 31,82 ± 6,33 14-40 

Acıma 6,10 ± 37,75 0-20 

Benzer Olma 13,14 ± 34,70 4-20 

Toplam 79,76 ± 14,16 46-105 

Yetişkinler için Empatik Eğilim 

Ölçeği  

(EEÖ) 

 71,18 ± 8,09 51-88 

n: Katılımcı sayısı, X: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, min: Minimum, maks: 

Maksimum 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. KA-Sİ ile CATCH alt parametreleri arasındaki ilişki 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. KA-Sİ 

Bilişsel 

Empati 

r 1 0,709 0,919 0,350* 0,469** 0,231 0,163 0,475** 

p  0,000 0,000 0,013 0,001 0,107 0,259 0,000 

2. KA-Sİ 

Duygusal 

Empati 

r   0,930 0,492** 0,544** 0,064 0,517** 0,618*** 

p   0,000 0,000 0,000 0,659 0,000 0,000 

3. KA-Sİ 

Toplam 

r    0,458** 0,549** 0,156 0,374 0,594** 

p    0,001 0,000 0,279 0,007 0,000 

4. CATCH 

Etkileşim ve 

Kabullenme 

r     0,555 0,082 0,359 0,827 

p     0,000 0,572 0,010 0,000 

5. CATCH 

Kaçınma 

r      0,188 0,327 0,838 

p      0,190 0,020 0,000 

6. CATCH 

Acıma 

r       -0,021 0,384 

p       0,883 0,006 

7. CATCH 

Benzer Olma 

r        0,554 

p        0,000 

8. CATCH 

Toplam 

r        1 

p         

p: Anlamlılık düzeyi, r: Korelasyon katsayısı, p<0,05 

*:zayıf orta düzey korelasyon, **: orta düzey korelasyon, ***:iyi düzey korelasyon 

 

 

 

 

 

UNCORRECTED PROOF



Tablo 4. EEÖ ile KA-Sİ ve CATCH arasındaki ilişki 

  1 2 3 

1. EEÖ r 1 0,263 0,270 

p  0,066 0,058 

2. KA-Sİ Toplam r   0,594 

p   0,000 

3. CATCH Toplam r   1 

p    

p: Anlamlılık düzeyi, r: Korelasyon katsayısı, p<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Çalışmaya katılan çocukların KA-Sİ puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılması 

Faktör Grup n X SS t p 

KA-Sİ Bilişsel Empati Kız 29 20,0

0 

3,52 1,88 0,066 

Erkek 21 18,0

4 

3,66 

KA-Sİ Duygusal Empati Kız 29 22,7

5 

3,72 1,03 0,309 

Erkek 21 21,5

7 

4,22 

KA-Sİ Toplam Kız 29 42,7

5 

6,66 1,55 0,128 

Erkek 21 39,6

1 

7,31 

Independent Samples T Test, p<0,05 

n: Katılımcı sayısı, X: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, t: t puanı, p: Anlamlılık 

düzeyi 

 

 

 

Tablo 6. Çalışmaya katılan çocukların CATCH puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılması 

Faktör Grup n X SS t p 

CATCH Etkileşim ve 

Kabullenme 

Kız 29 29,06 6,78 0,461 0,647 

Erkek 21 28,19 6,55 

 

CATCH Kaçınma 

Kız 29 33,06 5,79 1,62 0,112 

Erkek 21 30,09 6,77 

CATCH Acıma Kız 29 6,48 3,91 0,851 0,399 

Erkek 21 5,57 3,59 

 Kız 29 12,75 3,65 

UNCORRECTED PROOF



CATCH Benzer Olma Erkek 21 13,66 3,21 -0,931            

0,357 

 

CATCH Toplam 

Kız 29 81,37 14,9  0,957            

0,343 Erkek 21 77,52 13,7 

Independent Samples T Test, p<0,05 

n: Katılımcı sayısı, X: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, t: t puanı, p: Anlamlılık 

düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7. Çalışmaya katılan çocukların KA-Sİ puanlarının annelerinin öğrenim durumu 

düzeyine göre karşılaştırılması 

Faktör Grup n X SS F p Tukey 

HSD 

KA-Sİ Bilişsel Empati 1 3 16,00 1,00 5,60 0,001 5 > 1 

5  > 2 

5 > 3 

 

2 20 18,00 3,78 

3 10 18,10 3,69 

4 7 20,00 2,51 

5 10 23,00 0,942 

KA-Sİ Duygusal Empati 1 3 21,00 2,00 3,36 0,017 5 > 2 

5 > 3 

 
2 20 21,35 4,40 

3 10 20,60 3,77 

4 7 22,71 2,98 

5 10 25,80 1,81 

KA-Sİ Toplam 1 3 37,00 2,64 5,24 0,001 5 > 1 

5 > 2 

5 > 3 
2 20 39,35 7,56 

3 10 38,70 6,81 

4 7 42,71 3,98 

5 10 48,80 2,29 

One-Way Anova Test, p<0,05, n: Katılımcı sayısı, X: Aritmetik ortalama, SS: Standart 

sapma, F: F değeri, p: Anlamlılık düzeyi 

1:Okur-yazar değil, 2:İlkokul, 3:Ortaokul, 4:Lise, 5:Üniversite 

 

 

 

Tablo 8. Çalışmaya katılan çocukların KA-Sİ puanlarının babalarının öğrenim durumu 

düzeyine göre karşılaştırılması 

Faktör Grup n X SS F p Tukey 

HSD 

KA-Sİ Bilişsel Empati 1 - - - 6,32 0,001  

UNCORRECTED PROOF



2 16 18,31 3,59 5  > 2 

5 >  3 

 
3 11 16,90 3,83 

4 13 19,46 3,15 

5 10 22,70 1,05 

KA-Sİ Duygusal Empati 1 - - - 3,08 0,036  

5 > 2 

 
2 16 21,00 4,09 

3 11 21,09 4,72 

4 13 22,53 3,23 

5 10 25,20 1,98 

KA-Sİ Toplam 1 - - - 5,27 0,003  

5 > 2 

5 > 3 
2 16 39,31 7,17 

3 11 38,00 7,82 

4 13 42,00 5,52 

5 10 47,90 2,64 

One-Way Anova Test, p<0,05, n: Katılımcı sayısı, X: Aritmetik ortalama, SS: Standart 

sapma, F: F değeri, p: Anlamlılık düzeyi 

1:Okur-yazar değil, 2:İlkokul, 3:Ortaokul, 4:Lise, 5:Üniversite 

 

 

Tablo 9. Çalışmaya katılan çocukların CATCH puanlarının ailede veya çevrede 

engelli birey bulunması durumuna göre karşılaştırılması 

Faktör Grup n X SS t p 

CATCH Etkileşim ve 

Kabullenme 

Var 18 27,88 7,52 -0,609 0,547 

Yok 32 29,15 6,16 

 

CATCH Kaçınma 

Var 18 32,16 6,93 0,277 0,784 

Yok 32 31,62 6,08 

CATCH Acıma Var 18 5,38 3,38 -1,04 0,302 

Yok 32 6,50 3,97 

 

CATCH Benzer Olma 

Var 18 13,72 3,61 0,873             

0,389 Yok 32 12,81 3,40 

 

CATCH Toplam 

Var 18 79,16 16,00 -0,209             

0,836 Yok 32 80,09 13,27 

Independent Samples T Test, p<0,05 

n: Katılımcı sayısı, X: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma, t: t puanı, p: 

Anlamlılık düzeyi 

 

UNCORRECTED PROOF




