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Öz
Bu araştırma, otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin işe adanmışlık, 
empati eğilimleri ve çocuk sevmesi arasındaki ilişkiyi incelemeyi 
amaçlamaktadır. Araştırmada, İstanbul ilinde otizmli çocuklara eğitim 
verilen özel ve kamu kurumlarında görev yapan 146’sı kadın ve 52’sı 
erkek, toplam 198 öğretmen örneklem olarak yer almıştır. Araştırmada, 
veri kaynağı olarak, sosyodemografik soru formu, Empatik Eğilim Ölçeği, 
Barnett Çocuk Sevme Ölçeği ve UWES İşe Adanmışlık Ölçeği olmak üzere 
dört ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda otizmli çocuklarla 
çalışan öğretmenlerde işe adanmışlık, çocuk sevme ve empati eğilimi ile 
mesleği isteyerek seçme, eğitim durumu ve işten memnuniyet derecesi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(p<0.05). Ayrıca öğretmenlerin, empatik eğilim ile çocuk sevme düzeyi 
(r=.358, p<0.001) arasında, empatik eğilim ile işe adanmışlık düzeyi 
(r=.308, p<0.001) arasında ve işe adanmışlık düzeyi ile çocuk sevme 
düzeyi (r=.503, p<0.001) arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde ve 
pozitif yönde bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Otizm, Öğretmen, İşe adanmışlık, Empatik eğilim, 
Çocuk sevme

* Bu çalışma 2016 tarihli yüksek lisans tezinden yararlanarak oluşturulmuştur. 
1 Uzm. Psk. Burcu BAYRAM SARIKAYA, Tohum Otizm Vakfı, İstanbul, burcu.bayram@tohumotizm.org.tr 
2 Öğr. Üyesi Dr. Samuray ÖZDEMİR, Beykent Üniversitesi, İstanbul, samurayozdemir@beykent.edu.tr



Otizmli Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerin İşe Adanmışlık, Çocuk Sevme ve Empati Eğilimleri 
Arasındaki İlişki

28

The Relationship Between Work Engagement, Empathy and Liking 
of Children in Teachers Working with Autistic Children

Abstract
This study aims to examine the relationship between work engagement, 
empathy and liking of children in teachers working with autistic children. 
Teachers who work at private or public education centers where autistic 
children are educated, were recruited in the study. The questionnaire 
adapted to the teachers consists of sociodemographic information form, 
Empathetic Tendency Scale, Barnett Liking of Children Scale and Utrecht 
Work Engagement Scale. The study was conducted on 198 teachers in 
total which consists 146 females and 52 males; 156 work in private and 
42 in public foundations. There were statistically significant relationships 
between the work engagement, the liking of children and the empathetic 
tendency and job intentionally chosen, educational background and job 
satisfaction. In addition, there was a statistically significant and positive 
relationship between the work engagement, liking of children and 
empathetic tendency. 

Keywords: Autism, Teacher, Work engagement, Empathetic tendency, 
Liking of children

1. GİRİŞ
Otistik davranış özellikleri, en az dereceden en yüksek dereceye kadar 
bireysel farklılıklar göstermesinden dolayı OSB (Otistik Spektrum 
Bozukluğu) klinik belirtilerin şiddeti açısından farklılık göstermektedir. 
Yüksek beyin işlevleriyle bağlantılı olarak iletişim, dil, sosyalleşme 
gibi pek çok alanda hayat boyu devam eden davranış özelliklerine göre 
tanımlanan bir bozukluk diyebiliriz (Fazlıoğlu & Yurdakul, 2009). OSB, 
nörolojik sorunlardan kaynaklanan karmaşık ve ileri düzeyde gelişim 
yetersizliği çeşidi olarak düşünülmektedir ve yaşamın ilk 3 yılına kadar 
olan dönemde ortaya çıkabileceği gibi doğuştan da var olabilir. Ancak 
bunlar kesin bilimsel bilgiler değildir (Kırcaali İftar, 2003). Otizmin 
hamilelik ya da doğum sırasındaki sebeplerden dolayı görülme ihtimali 
düşük olsa da yüksek olarak genetik nedenlerden oluştuğu belirlenmiştir. 
Otizm tanısı almış ebeveyne sahip bireylerin otizmli olarak dünyaya 
gelme ihtimali yüksek olabilir (Devrim, 2014). Otizmi tanımlamak için 
birçok davranış özelliği kullanılır. Ancak genellikle bu özelliklerin tümü 
otizmli bireylerde bir arada görülmemektedir. Sıklıkla bu belirtiler bir 
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arada görülmemekle birlikte zamanla bu belirtiler değişebilir. Bu yüzden 
güvenilir bir tanı koymak için bireyin birçok defa belli aralıklarla, 
farklı ortamlarda ve farklı alanlarda çalışan uzman kişiler tarafından 
değerlendirilmesi gerekir (Ordu,  2005). Sosyal ve farkındalık alanlarında 
sınırlılık ve uzaklaşmalar, konuşma ve beden dilinde yetersizlikler ile 
yineleyici, basmakalıp davranışlar otizmin klinik özelliklerinin temelini 
oluşturur. Bu tanı kriterlerinin dışında klinik pratikte gördüğümüz tüm yaş 
dilimlerinde görülen, farklı yetersizlik alanları da yürütücü işlevlerdeki 
yetersizliktir (Motavalli Mukaddes, 2013).

Otizmin son yıllarda tanılama kriterlerinin değişmesi, tıbbın gelişmesi 
ve farkındalığın artması, ailelerin bilinçlenmesi gibi nedenlerden dolayı 
görülme sıklığı artmıştır. Ancak yaşamın ilk üç yılında fark edilmesi 
ve sebebinin bilinmemesinden dolayı birçok alternatif tıbbi ve eğitsel 
tedavi yöntemler uygulanmaktadır. Otizm tanısı alan çocukların eğitim 
programının planlanması, yoğun ve sürekli bir eğitim almaları oldukça 
önemlidir. Eğitimin düzenli, net ve özellikle küçük çocuklar için oyunlarla 
zenginleştirilmesi faydalıdır. Sosyal ilişkiler açısından ise sosyal hayata 
dâhil olmaları ve sosyal hayatı öğrenmeleri için akranları ile bir arada 
olacakları ortamlar teşvik edilmelidir. Her çocuk gibi otizmli çocukların 
da eğitim hakkı vardır. Otizm tanısı alan çocukların eğitim programının 
planlanması, yoğun ve sürekli bir eğitim almaları oldukça önemlidir 
(Akçamete, 2009). Eğitimden bahsedilen ise otizmli çocukların bireysel 
özellikleri ve gereksinimlerinin belirlenerek, aile ve çocuğun ihtiyaçlarına 
göre düzenlenen bireysel eğitim programıdır (Baykoç, 2010). Özel eğitim 
gerektiren çocukların durumlarının normal çocuklardan farklı olması, bazı 
durumlarda çeşitli fiziksel ve zihinsel rahatsızlıkların eşlik etmesi sebebiyle 
özel eğitim öğretmenleri diğer öğretmenlerden farklı olarak daha hassas 
bir iş tecrübesi yaşamaktadır. Yapılan araştırmalarda özel eğitim gerektiren 
çocuklarla çalışan öğretmenlerin öğretim yaptıkları ortam nedeniyle 
tükenmişliğe diğer öğretmenlerden daha çok yatkın oldukları saptanmıştır 
(Çokluk, 1999). Bu tükenmişliğe yatkınlıktan dolayı bu çalışmada otizmli 
çocuklar ile çalışan öğretmenlerin işe adanmışlıkları ile ilgili araştırma 
yapılmıştır. İşe adanmışlık,  bireylerin yapılan işi severek ve yüksek bir 
motivasyon ile yerine getirmesi olarak tanımlanmaktadır. İşine adanan 
kişiler, kendilerinden ne beklendiğini bilir ve çalışma ortamlarındaki 
kişiler ile güçlü ilişkiler kurar (Luthans & Peterson, 2002). Kişilerin 
öğretmenlik mesleğini icra etmesinde performansın güdüleyicisi olarak 
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işe adanmışlıklarının önemi Bakker ve Bal (2010) tarafından öğretmenler 
arasında yapılan çalışmada incelenmiş ve işe adanmışlığın performans 
üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. İşe adanmışlıkta, 
ilişkilerin güçlenmesindeki unsurlardan biri ise empatidir ve öğretmenlik 
mesleği için oldukça önemlidir.

Empati süreci, bireyin kendini başka bir birey gibi hissederek, o bireyin 
düşünce yapısıyla olaylara bakarak o bireye ait duygulanımlarını anlayıp 
hissederek ona iletmesidir. Kendini karşıdaki kişinin yerine koymak, onun 
gibi düşünme, onun gözüyle görme, anlayışlı ve hoşgörülü olma, söz ve 
hareketlerine hak verme, gereksiz ve olumsuz tepkilerden uzaklaşma, 
anlayışla karşılayarak olumlu cevaplar vermektir. Bunun için kişiye, 
olaya ve konuya üç açıdan bakmak gerekir. Bunlar da; kendi açımızdan 
bakmak, kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyup onun gözüyle 
bakmak, üçüncü kişi olup dışarıdan bakarak değerlendirmektir (Aytürk, 
2016). Bu açıdan bakıldığında otizmli çocuklar ile çalışan öğretmenlerin, 
öğrencilerinin bakış açılarıyla olaylara bakıp onları anlamaları önem taşır. 
Karkaç (2013), tarafından öğretmenlerin çalıştıkları öğrenci gruplarına 
göre empatik eğilim düzeylerinin incelendiği çalışmada otizmli çocuklar 
ile çalışan öğretmenlerin zihinsel ve işitme engelli çocuklarla çalışan 
öğretmenlere kıyasla empatik eğilim düzeylerinin daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre empati eğilimleri yüksek olan 
öğretmenlerin iletişim becerilerinin ve problem çözme yetilerinin de 
yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yılmaz, 2011).  Ayrıca çocuk sevgisinin 
öğretmenlerde, çocuklarla konuşma ve empati kurma ve dinlemede 
itina gösterilen davranışlara yol açacağı farz edilmektedir (Durmuşoğlu 
& Erbay, 2013). Burada da öğretmenlerde empati kurmayı etkileyen 
unsurlardan birinin çocuk sevgisi olduğunu görüyoruz.

Kişinin çocuklara yönelik tutumu ve onlarla zaman geçirmedeki esas 
inancı, çocuk sevmedir (Barnett & Sinisi, 1990). Sevgi, çocuğu bütünüyle 
kabullenerek onunla bütünleşmektir ve çocuğun gözüyle bazı etkinlikleri 
beraber yaparak çocuğu anlamaya çalışmaktır (Gül, 2015). Çocuğu 
sevmenin yolu; onunla bütünleşmek, bazı etkinliklerde birlikte olmak 
ve bir birey olarak onun gerçeklerini anlamaya çalışmaktır (Yavuzer, 
2010). Sevilme ihtiyacını, bedensel, zihinsel yetersizliği olan, otizmli, 
hiperaktif, derslerde başarısız çocuklar ve ergenlik dönemindeki çocuklar 
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hissetmektedir ve bu çocukların sevgi ihtiyacı karşılanmalıdır (Kurtoğlu, 
2016). Bu nedenle otizmli çocuklar ile çalışan öğretmenlerin, bu sevgi 
ihtiyacını unutmaması önemlidir.

Ceylan (2017), tarafından yapılan araştırmada, çocuk sevme düzeyi 
yüksek olan öğretmenlerin empati, sözsüz iletişim becerisi,  dinleme ve 
konuşma becerilerinin de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öncel (2007), 
tarafından öğretmenlerin işleriyle bütünleşme düzeylerinin performansları 
ve iş yerlerinden ayrılma niyetleriyle ilişkisi üzerine yapılan araştırmada, 
işe adanmış öğretmenlerin işten ayrılma niyetinden uzaklaştıkları 
görülmüştür. Ergenç (2016), empatik eğilim düzeyleri yüksek olan anasınıfı 
öğretmenlerinin sosyal becerilerinin de gelişmiş olduğunu saptamıştır. 
Hakanen, Bakker ve Schaufeli (2006), öğretmenlerin işe adanmışlık ve 
tükenmişlik düzeyi üzerine yaptıkları araştırmada, işe adanmışlık düzeyi 
yükseldikçe öğretmenlerin tükenmişlik düzeyinin azaldığı bulgusuna 
ulaşmıştır. Yalçın (2011), tarafından özel eğitim kurumlarında çalışan 
eğitimcilerin tükenmişlik düzeylerinin empatik eğilim ve bazı değişkenler 
ile olan ilişkisi üzerine gerçekleştirdiği araştırmada, tükenmişlik düzeyi 
düşük olan özel öğretim öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin 
yüksek olduğu ve empatik eğilimi yüksek olan öğretmenlerin kişisel 
başarı hissinin de yüksek olduğu saptanmıştır. Tüm bu araştırma bulguları 
neticesinde işe adanmışlık, çocuk sevme ve empatik eğilim kavramlarının 
eğitim ve özel eğitim alanında önem arz ettiğine işaret etmektedir. 

Bu araştırmanın düzenlenmesindeki temel fikirlerden biri, öğretmenlerin 
çocuk sevme ve empatik eğilim düzeylerinin yüksek olmasının işe 
adanmışlıkları üzerinde anlamlı bir etkisinin olacağı görüşüdür. 
Literatürde özel eğitim öğretmenlerinin çocuk sevme, empatik eğilim ve 
işe adanmışlık düzeyi arasındaki ilişkiye yönelik herhangi bir çalışma 
olmaması sebebiyle, bu araştırma otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerde 
empatik eğilim, çocuk sevme ve işe adanmışlık kavramlarının birbirleriyle 
ilişkili olup olmadığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
yönüyle araştırmanın literatüre katkı sağlaması ve öğretmenler ve özel 
eğitim kurumlarının planlamalarında yol gösterici olması hedeflenmiştir. 
Bu kapsamda araştırmanın problemi “Özel eğitim alanında çalışan 
öğretmenlerin çocuk sevme,  empatik eğilim ve işe adanmışlık düzeyi 
arasında ilişki var mıdır?” olarak belirlenmiştir.
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2. YÖNTEM
Bu çalışma nicel bir araştırma olup, otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin 
işe adanmışlık, çocuk sevme ve empati eğilimleri arasındaki ilişkiyi test 
etmek ilişkisel tarama modeline dayalı bir çalışmadır. İlişkisel tarama 
modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını 
veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 
2005). Konu ile ilgili olarak sunulan anketler kamu ve özel sektörde 
görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda elde 
edilen veriler araştırmada kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul ilinde görev 
yapan 146’si kadın ve 52’si erkek, toplam 198 öğretmen katılmış olup 
bu öğretmenlerden 42’si kamu ve 156’sı özel sektörde otizmli çocuklara 
eğitim veren kurumlarda görev yapmaktadır. Çalışmaya katılmak 
gönüllülük esasına dayalı olup öğretmenlere sunulan anketlerde isimlerini 
bildirmelerine gerek olmadığı belirtilmiştir.
 
2.1. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde otizmli çocuklara özel eğitim verilen 
kurumlarda görev alan öğretmenlerin tümü oluşturmaktadır. Araştırmanın 
katılımcılarını ise, İstanbul ilinde otizmli çocuklara özel eğitim verilen 
kurumlarda görev alan 198 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. 
Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004), tarafından belirlenen farklı oranda örnekleme 
hataları için farklı evren büyüklüklerinden çekilmesi gereken örneklem 
büyüklükleri dikkate alındığında göre p=0.8 ve q=0.2 olasılıklarında 
α=0.05 güven aralığında 1000-2500 kişiden oluşan bir evrende en az 198 
kişilik bir örneklem ile çalışılması gerekmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 
2004, s.49-50). Araştırmada hedeflenen örnekleme ulaşmak amacıyla 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel eğitim veren kurumlarda görev 
almakta olan, araştırmaya katılmayı gönüllükle kabul etmiş 210 öğretmen 
ile görüşülmüş ve eksik cevap bulunmayan 198 ankete ait gözlemin analiz 
edilmesi uygun görülmüştür. Araştırmanın örneklemi kazara ya da uygun 
örnekleme olarak da bilinen kolayda örnekleme yolu ile seçilmiştir. Bu 
tekniğe göre araştırmacı çalışması için gerekli olan hacimdeki örneklemi 
sağlamak için en kolay ulaşılabilir olan uygun profildeki denekler ile 
görüşerek veri toplar (Gürbüz ve Şahin).
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Araştırmanın örneklemini oluşturan otizmli çocuklar ile çalışan 
öğretmenlerin bazı demografik özelliklerine Tablo 1’ de yer verilmiştir.

Tablo 1. Otizmli çocuklar ile çalışan öğretmenlere ait bazı özellikler

 N %

Cinsiyet
Kadın 146 74
Erkek 52 26

Medeni Durum
Bekâr 131 66
Evli 67 34

Çocuk Sahibi Olma 
Durumu

Çocuk Sahibi 34 17
Çocuk Sahibi Değil 164 83

Mesleği İsteyerek Seçme 
Durumu

Mesleğini İsteyerek Seçmiş 172 87
Mesleğini İsteyerek Seçme-
miş 26 13

Çalışılan Kurum Kamu 42 21

Görev Aldığınız Birim
Özel Sektör 156 79
Rehabilite (Seanslık) 128 65
Okul (Tam Gün) 70 35

Ailenin Yanında Yaşama 
Durumu

Ailesinin yanında yaşayan 93 47
Ailesinin yanında yaşama-
yan 105 53

Eğitim Durumu
Ön Lisans Mezunu 42 21
Lisans Mezunu 121 61
Yüksek Lisans Mezunu 35 18

Mezun Olunan Bölüm

Psikoloji 43 22
Sınıf Öğretmenliği 12 6
Çocuk Gelişimi 48 24
Okul Öncesi Öğretmenliği 33 17
Özel Eğitim 39 20
Beden Eğitimi Öğretmen-
liği 23 12
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İşten Duyulan 
Memnuniyet

Hiç Memnun Değilim 5 3
Memnun Değilim 15 8
Orta 51 26
Memnunum 86 43
Kesinlikle Memnunum 41 21

Alınan Ücretten Duyulan 
Memnuniyet

Hiç Memnun Değilim 22 11
Memnun Değilim 38 19
Orta 67 34
Memnunum 62 31
Kesinlikle Memnunum 9 5
Toplam 198 100

Öğrencilerin Yaş Aralığı

0-5 yaş 102 26
6-10 yaş 128 33
11-15 yaş 94 24
15 üzeri 65 17

Toplam 389 100

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %74’ü kadın, %26’sı 
erkektir. Bireylerin %66’sı bekâr ve %34’ü evlidir. Çocuk sahibi olan 
bireylerin oranı %17’dir. Kişilerin %87’si mesleğini isteyerek seçtiğini 
belirtmiştir. Ailesinin yanında yaşayan öğretmenlerin oranı %47, ailesiyle 
yaşamayan öğretmenlerin oranı ise %53’tür. Öğretmenlerin %21’i kamu 
kurumlarında %79’u ise özel sektörde görev yapmaktadır. Öğretmenlerin 
%65’i rehabilitasyon biriminde (yani seanslık), %35’i ise okulda (yani tam 
gün) görev yapmaktadır. Öğretmenlerin %61’i lisans, %21’i ön lisans ve 
%18’i yüksek lisans; %24’ü çocuk gelişimi, %22’si psikoloji ve %20’i özel 
eğitim mezunudur. Öğretmenlerin %64’ü işinden “kesinlikle memnun” 
ve “memnun” olduğunu ifade etmiştir. Alınan ücretten memnuniyetin 
derecesi bakımından “kesinlikle memnun” ve “memnun” olan kişilerin 
oranı %36, memnuniyeti “orta” derecede olanların oranı %34 ve “hiç 
memnun olmayan” ve “memnun olmayan” kişilerin oranı %30’dur.Otizmli 
çocuklarla çalışan öğretmenlerin %26’sı 0-5 yaş, %33’ü 6-10 yaş, %24’ü 
11-15 yaş ve %17’si 15 üzeri yaştaki çocuklar ile çalışmakta olduklarını 
ifade etmişlerdir.
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2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada ölçüm aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formu 
demografik soru formu Empatik Eğilim Ölçeği, Barnett Çocuk Sevme 
Ölçeği ve İşe Adanmışlık Ölçeği olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Empatik Eğilim Ölçeği: Dökmen (1988), tarafından empatinin teorik 
özünden yola çıkarak geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeğinin amacı; 
kişilerin günlük yaşamında empati kurma potansiyellerini (eğilimlerini) 
ölçmektir. Ölçekten alınacak minimum puan 20, maksimum puan ise 
100’dür. Test tekrar test güvenirlik katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıştır 
(Dökmen, 1988). Likert tipte bir ölçek olup, 20 sorudan oluşmakta ve 
her soruya 1’den 5’e kadar puan verilmektedir. Bu araştırmada ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı 0,73 olarak tespit edilmiştir.

Barnett Çocuk Sevme Ölçeği: Barnett Çocuk Sevme Ölçeği, Barnett ve 
Sinisi (1990) tarafından insanların çocuklara yönelik tutumlarını ölçmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Duyan ve Gelbal (2008) tarafından Türkçeye 
uyarlaması yapılmıştır. Ölçekte çocukları sevme durumlarını belirlemeye 
yönelik 14 madde bulunmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık 
katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlik katsayısı ise 
0,85 olarak hesaplanmıştır. Maddelerde “Hiç katılmıyorum” yanıtından, 
“Tamamen katılıyorum” yanıtına kadar yedi derecede görüş bildirmeleri 
istenilmiştir. Maddelerin dördü olumsuz, 10 madde ise olumlu anlam 
taşımaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 98, en düşük puan ise 
14’tür. Ölçekten alınan yüksek puanlar çocuklara karşı daha yüksek sevgi 
düzeyinin göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu araştırmada ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı 0,85 olarak tespit edilmiştir.

İşe Adanmışlık Ölçeği: İşe adanmışlık Schaufeli ve Bakker’in (2003) 
Utrect İşe Adanmışlık Ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek işe adanmışlığın üç alt 
boyutu olan azim, kendini adama ve benimseme kapsamında ifadelerinden 
oluşmaktadır. Katılımcılar beş noktalı Likert tipi derecelendirme (1= 
Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum) üzerinden 
sınıflandırmalarını yapmışlardır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması daha önce gerçekleştirilmiş araştırmalarda yapılmış olup 
güvenilirlik katsayısı Özoral (2013) tarafından 0,92 olarak bulunmuştur. 
Bu araştırmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,89 olarak tespit edilmiştir.
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3. BULGULAR
3.1. İşe Adanmışlığın Demografik Bilgilere Göre İncelenmesi 
Araştırmanın sonuçlarına göre, işe adanmışlık puanlarının cinsiyet 
değişkeni grupları arasındaki fark iki bağımsız grup arasındaki farklılığın 
araştırıldığı Mann-Whitney U testi uygulanarak test edilmiş olup, sonuçlar 
Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. İşe adanmışlığın cinsiyet açısından karşılaştırılması

Ölçek Puanı Cinsi-
yet N SO ST U p

İşe Adanmışlık
Kadın 146 100,63 14691,50 3631,500 ,643
Erkek 52 96,34 5009,50   

Tablo 2’ye göre, otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin işe adanmışlık 
puanları arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 
bulunmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

Araştırmanın sonuçlarına göre, işe adanmışlık puanlarının eğitim durumu 
değişkenleri grupları arasındaki fark ikiden fazla bağımsız grup arasındaki 
farklılığın araştırıldığı Kruskal Wallis-H testi uygulanarak test edilmiş 
olup sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. İşe adanmışlığın eğitim durumu açısından karşılaştırılması

Ölçek Puanı Eğitim Durumu N SO χ² p

İşe Adanmışlık
Ön Lisans Mezunu 42 118,77  
Lisans Mezunu 121 93,61 6,120 ,047
Yüksek Lisans Mezunu 35 96,74   

Azim
Ön Lisans Mezunu 42 112,90  
Lisans Mezunu 121 96,24 2,954 ,228
Yüksek Lisans Mezunu 35 94,69   

Kendini Adama
Ön Lisans Mezunu 42 120,15  
Lisans Mezunu 121 93,07 7,175 ,028
Yüksek Lisans Mezunu 35 96,93   

Benimseme
Ön Lisans Mezunu 42 118,21  
Lisans Mezunu 121 92,73 6,216 ,045
Yüksek Lisans Mezunu 35 100,46   
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Tablo 3’teki bulgulara göre, otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin 
işe adanmışlık puanları arasında eğitim durumu değişkeni açısından 
anlamlı (p=0,047) bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Sıra ortalaması 
bulguları incelendiğinde, otizmli çocuklarla çalışan ve ön lisans mezunu 
olan öğretmenlerin en yüksek işe adanmışlığa, lisans mezunu olan 
öğretmenlerin ise en düşük işe adanmışlığa sahip olduğu gözlenmektedir. 
Yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin ise işe adanmışlığı lisans 
mezunu olan öğretmenlere göre daha yüksektir. Kendini adama (p=0,028) 
ve benimseme (p=0,045) alt boyutları için de eğitim durumu değişkeni 
açısından anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Bu bulgulara göre, otizmli 
çocuklarla çalışan ve ön lisans mezunu olan öğretmenlerin en yüksek 
işe adanmışlık, kendini adama ve benimseme değerlerine sahip olduğu 
gözlenmektedir.

3.2. Çocuk Sevme Değerlerinin Demografik Bilgilere Göre İncelenmesi 
Araştırmanın sonuçlarına göre, çocuk sevme puanlarının cinsiyet ve 
çocuk sahibi olma değişkeni grupları arasındaki fark, iki bağımsız grup 
arasındaki farklılığın araştırıldığı Mann-Whitney U testi uygulanarak test 
edilmiş olup sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Çocuk sevmenin cinsiyet açısından karşılaştırılması

Ölçek Puanı Cinsiyet N SO ST U p

Çocuk Sevme
Kadın 146 106,89 15606,50 2716,500 ,002
Erkek 52 78,74 4094,50   

Tablo 4’e göre çocuk sevme ile ilgili sonuçlarda ise, otizmli çocuklarla 
çalışan öğretmenlerin çocuk sevme puanları arasında cinsiyet değişkeni 
açısından anlamlı (p=0,002) bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Buna 
göre, sıra ortalaması bulguları incelendiğinde, otizmli çocuklarla çalışan 
kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere kıyasla çocuk sevmesinin daha 
yüksek olduğu gözlenmektedir. 
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Tablo 5’te çocuk sevme değerleri ile çocuk sahibi olma arasındaki ilişki 
sunulmuştur.

Tablo 5. Çocuk sevmenin çocuk sahibi olma açısından karşılaştırılması

Ölçek 
Puanı

Çocuk Sahibi 
Olma N SO ST U p

Çocuk 
Sevme

Çocuk Sahibi 34 106,22 3611,50 2559,500 ,452
Çocuk Sahibi Değil 164 98,11 16089,50   

Tablo 5’e göre, otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin çocuk sevme 
puanları arasında çocuk sahibi olma değişkeni açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı (p>0,05) saptanmıştır.  

3.3. Empatik Eğilim Değerlerinin Demografik Bilgilere Göre 
İncelenmesi 
Araştırmanın sonuçlarına göre, empatik eğilim puanlarının cinsiyet olma 
değişkeni grupları arasındaki fark iki bağımsız grup arasındaki farklılığın 
araştırıldığı Mann-Whitney U testi uygulanarak test edilmiş olup sonuçlar 
Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 6. Empatik eğilimin cinsiyet açısından karşılaştırılması

Ölçek Puanı Cinsiyet N SO ST U p

Empatik 
Eğilim

Kadın 146 108,53 15845,50 2477,500 ,002
Erkek 52 74,14 3855,50   

Tablo 6’ya göre empatik eğilim ile ilgili sonuçlarda, otizmli çocuklarla 
çalışan öğretmenlerin empatik eğilim puanları arasında cinsiyet değişkeni 
açısından anlamlı (p=0,000) bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Buna 
göre, sıra ortalaması bulguları incelendiğinde, otizmli çocuklarla çalışan 
kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere kıyasla empatik eğilim düzeyinin 
daha yüksek olduğu gözlenmektedir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, empatik eğilim puanlarının mezun olunan 
bölüm ve eğitim durumu değişkenleri grupları arasındaki fark ikiden fazla 
bağımsız grup arasındaki farklılığın araştırıldığı Kruskal Wallis-H testi 
uygulanarak test edilmiş olup sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur.
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Tablo 7. Empatik eğilimin mezun olunan bölüm açısından karşılaştırılması

Ölçek Puanı Mezun Olduğunuz Bölümün 
Adı N SO χ² p

Empatik Eğilim

Psikoloji 43 100,01  
Sınıf Öğretmenliği 12 90,6  
Çocuk Gelişimi 48 108,4 9,623 0,087
Okul Öncesi Öğretmenliği 33 112,1  
Özel Eğitim 39 98,0  
Beden Eğitimi Öğretmenliği 23 69,0   

Test istatistiğine göre, otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin empati 
eğilimi puanları arasında mezun olunan bölüm değişkeni açısından anlamlı 
bir farklılık bulunmadığı (p>0,05) saptanmıştır.

Tablo 8’de empati eğilim ile eğitim durumu arasındaki ilişkiye yer 
verilmiştir.

Tablo 8. Empatik eğilimin eğitim durumu açısından karşılaştırılması

Ölçek Puanı Eğitim Durumu N SO χ² p

Empatik Eğilim
Ön Lisans Mezunu 42 111,5  
Lisans Mezunu 121 103,4 10,737 ,005
Yüksek Lisans Mezunu 35 71,6   

Tablo 8’e göre, otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin empati eğilimi 
puanları arasında eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı (p=0,005) 
bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Sıra ortalaması bulguları 
incelendiğinde, otizmli çocuklarla çalışan ve ön lisans mezunu olan 
öğretmenlerin en yüksek empatik eğilimine, yüksek lisans mezunu olan 
öğretmenlerin ise en düşük empatik eğilimine sahip olduğu gözlenmektedir.

3.4. Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin işe adanmışlık, çocuk sevme ve 
empatik eğilimi değişkenleri için gerçekleştirilen kolmogorov smirnov 
normallik testi sonucu, belirtilen değişkenlerin normal dağılım göstermediği 
tespit edilmiştir (p<0,05). Normallik varsayımının sağlanamaması 
sebebiyle otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin işe adanmışlığı, çocuk 
sevmesi ve empati eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
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Spearman’s Rho korelasyon analizi uygulanmıştır. Tablo 9’da otizmli 
çocuklar ile çalışan öğretmenlerin empatik eğilimi, çocuk sevme ve işe 
adanmışlıkları arasındaki ilişki sunulmuştur.

Tablo 9. Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin empatik eğilim, 
çocuk sevme, işe adanmışlıkları ve alınan ücretten duyulan memnuniyet 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 

1. 2. 3. 4.

1. Empatik Eğilim 1 ,358*** ,308*** ,205***

2. Çocuk Sevme 1 ,503*** ,192***

3. İşe Adanmışlık 1 ,270***

4. Alınan Ücretten Duyulan 
Memnuniyet 1

*** p < .001.

Empatik eğilim ile çocuk sevme (rho=0,358; p=0,000) ve işe adanmışlık 
(rho=0,308; p=0,000) arasında, ayrıca çocuk sevme ve işe adanmışlık 
arasında (rho=0,503; p=0,000)  anlamlı derecede pozitif ilişki 
bulunmaktadır. Empatik eğilim (rho=0,205; p=0,000), çocuk sevme 
(rho=0,192; p=0,000) ve işe adanmışlık (rho=0,270; p=0,000) ile alınan 
ücretten duyulan memnuniyet arasında anlamlı derecede pozitif yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır.

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin, empatik eğilimi, 
çocuk sevme ve işe adanmışlığı arasındaki ilişkiler karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular, 
alanda yapılan benzer araştırmaların sonuçları ışığında tartışılmıştır.

Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin cinsiyete göre işe adanmışlık 
düzeyleri arasındaki ilişki karşılaştırmalı olarak araştırılmış; erkek ve 
kadın öğretmenlerin işe adanmışlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Bu bulguyu destekler nitelikte olan bir araştırmaya örnek 
olarak Kavgacı (2014), gerçekleştirdiği benzer bir araştırma sonucunda 
cinsiyet değişkeni açısından işe adanma düzeylerinde anlamlı bir değişiklik 
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olmadığı tespitinde bulunmuştur. Benzer şekilde Sezen’in (2014) yaptığı 
bir çalışmada da öğretmenlerin işe adanmışlığının medeni durum, yaş 
ve çalışma değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin eğitim durumu değişkeni 
açısından, işe adanmışlıkları karşılaştırılmış ve anlamlı bir farklılık 
bulunduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre, ön lisans mezunu olan 
öğretmenlerin işe adanmışlık düzeyleri en yüksektir. Grupta lisans 
mezunu olan öğretmenlerin ise en düşük işe adanmışlığa sahip oldukları 
görülmüştür. Bu bulgulara ek olarak, ön lisans mezunu olan öğretmenlerin 
diğer öğretmenlerden daha yüksek azime sahip olduğu, kendini adama ve 
benimseme düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu bulguları 
destekler biçimde Kavgacı’nın (2014) yaptığı araştırmada da eğitim 
durumu ve mesleki kıdem değişkenlerinin işe adanma düzeyleri üzerinde 
anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Kadın öğretmenlerin çocuk sevgisinin, erkek öğretmenlere kıyasla 
anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde Ercan 
(2014), gerçekleştirdiği çalışmada kadın öğretmenlerin çocuk sevgisinin, 
erkek öğretmenlere kıyasla yüksek olduğu bulunmuştur. Öte yandan, 
öğretmenlerin çocuk sevme düzeylerinin, çocuk sahibi olup olmamaları 
bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Nitekim Gelbal 
ve Duyan’ın (2010), öğretmenlerle yaptıkları bir araştırmanın sonucunda 
çocuk sevme düzeylerinin çocuk sahibi olma değişkeni açısından farklılık 
gösterdiği sonucuna varılmıştır. Kostak’ın (2013) bir çalışmasında ise, 
çocuk sahibi olmayı istemenin çocuk sevme düzeylerini anlamlı şekilde 
etkilediği tespit edilmiştir. 

Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenler arasında kadın öğretmenlerin 
erkek öğretmenlere kıyasla empatik eğiliminin daha yüksek olduğu 
gözlenmiştir. Bu sonuçları destekler bir şekilde Çelik’in (2008) yaptığı bir 
araştırmada da okul öncesi eğitim öğretmenlerinin cinsiyetlerinin empatik 
eğilim düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu saptanmıştır. 
Elde edilen istatistiksel değerler kadın öğretmenlerin empatik eğilim 
ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 
Aynı şekilde Akbulut’un (2010) araştırmasında da sınıf öğretmenlerinin 
empatik eğilimlerinin, cinsiyetler arasında anlamlı farklılık gösterdiği 
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tespit edilmiştir. Akbulut’un çalışmasına göre kadın öğretmenlerin empatik 
eğilim puanı, erkek öğretmenlerin empatik eğilim puanına göre, anlamlı 
derecede yüksektir.

Ayrıca, empatik eğilim ve çocuk sevme arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmadaki bulguları destekler 
nitelikte Saltalı ve Erbay (2013) okul öncesi öğretmenlerinin katılımı ile 
gerçekleştirdikleri çalışmada çocuk sevme ile empati becerileri arasında 
ise yine pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Saltalı ve 
Erbay (2013) tarafından çocuk sevme davranışlarının empati becerilerini 
yordama düzeyine ilişkin basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına yer 
verilen çalışma bulgularına göre çocuk sevme davranışının okul öncesi 
öğretmenlerin empati becerilerindeki varyansın %10’unu açıkladığı ortaya 
konmuştur. Uğurlu’nun (2013) çalışmasında ise empatik eğiliminin tek 
başına çocuk sevmenin yine %10’unu açıkladığı belirlenmiştir. 

Bu araştırmaya katılan öğretmenlerin sayısı cinsiyet açısından farklılık 
göstermektedir. Bundan sonra gerçekleştirilecek olan çalışmalarda kadın 
ve erkek oranının birbirine daha yakın olması oldukça yararlı olabilir.

Araştırmaya katılan katılımcıların büyük bir bölümü İstanbul ilinde 
yaşamaktadır. Daha sonra gerçekleştirilecek olan araştırmalarda 
diğer illerden de öğretmenlerin katılımı sağlanarak örneklem grubu 
genişletilebilir. Araştırmanın sonucuna göre öğretmenlerin alınan ücretten 
memnun olma dereceleri işe adanmışlıklarını etkilemektedir. Otizmli 
çocuklar ile çalışmanın bedensel ve ruhsal olarak öğretmenler için yorucu 
bir iş olduğunu düşünürsek bu çocuklarla çalışan öğretmenlere maaş 
düzenlemeleri yapılması önerilmektedir.  Bu araştırmaya göre çocuk sevme 
ile empatik eğilim arasında anlamlı bir pozitif ilişki vardır. Buna göre 
öğretmenlerin empati yeteneklerini geliştirip kendilerini ve çevresindeki 
insanları daha iyi anlamalarını sağlamak için kurumlar psikolog vb. 
uzmanlardan destek alırsa yararlı olabilir.
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EXTENDED ABSTRACT / UZUN ÖZ

Introduction
Autism Spectrum Disorder occurs during the first three years of life and 
is thought to be due to genetic reasons at a high level. Many behavioral 
features are used to describe autism, but since these features are not all in 
one, individuals should be assessed several times at various intervals to 
establish a reliable diagnosis. Clinical features are based on limitations 
in social and awareness areas, inability to speak and body language, 
and repetitive and stereotyped behaviors. The increased frequency of 
autism in recent years is due to changes in diagnostic criteria, increased 
parents’ awareness, and the development of medicine. For this reason, 
many alternative medical and educational treatment methods are applied. 
Intensive and continuous education is very important for children with 
autism. Because, like every child, autistic children have the right to 
education. The individual characteristics and needs of the autistic children 
should be determined when the educational program is organized, 
the needs of the family and the child. It has been found that teachers 
working with autistic children have more sensitive work experience 
than teachers working with normal children and are therefore prone to 
depletion. This burnout affects teachers’ commitment to work. It has been 
determined that as a motivator of performance in the performance of the 
teaching profession, it is an important influence of dedication to work. 
Empowerment and empathy are important in the level of dedication to 
the work of teachers. The empathy period is when an individual feels 
the feelings of the person by looking at the events through the thought 
structure of another person. From this point of view, it is important for 
the teachers working with autistic children to look at the events with 
their point of view and understand them. It is also assumed that teachers 
empathize, talk with children and listen to them because of the love of 
children in the teachers. It is the liking of children, the attitude of one to 
children, and the main belief in spending time with them. Children with 
autism, physical and mental impairment, hyperactive and adolescent 
need to be liked and their liking needs must be met.
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Method
This study aims to examine the relationship between work engagement, 
empathy and liking of children in teachers working with autistic 
children. Teachers working with autistic children who work at private 
or public education centers where autistic children are educated, are 
recruited to the study. The questionnaire adapted to the teachers consists 
of sociodemographic information form, Empahatic Tendency Scale, 
Barnett Liking of Children Scale and Utrecht Work Engagement Scale. 
The study was conducted on 198 teachers in total which consists 146 
females and 52 males; 156 work in private and 42 in public foundations. 
Kolmogorov-Smirnov Test was used to determine normality distributions 
in the analysis of obtained data; Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis-H 
test and Spearman Rho were used in the framework of inferential 
statistics.

Result and Discussion
The relationship between work engagement and gender of teachers working 
with autistic children has been researched comparatively. According to this, 
no significant difference was found between male and female teachers’ 
job commitment levels. As an example of a research that supports this 
finding, Kavgacı (2014) found that there was no significant change in the 
level of dedication to work in terms of gender change in a similar research 
result. Similarly, in a study by Sezen (2014), the result was that teachers’ 
work engagement level did not show any significant difference in terms of 
marital status, age, and work variables.

In this study, when the relationship between demographic variables and 
teachers liking of children level was examined, it was found that female 
teachers’ liking of children level was significantly higher than male 
teachers. Similarly, the study conducted by Ercan (2014) found that female 
teachers’ liking of children level is higher than male teachers.
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Teachers who work with autistic children did not show a significant 
difference in their level of liking children in terms of whether they have got 
children or not. As a matter of fact, Gelbal and Duyan (2010) concluded 
that the level of liking of children was different in terms of having children. 
In a study by Kostak (2013), it was determined that the desire to have 
children had a significant effect on liking of children levels.

As a result of the evaluations performed, it was found that there is a 
positive relationship between empathic tendency and liking of children 
at a meaningful level. In support of the findings in this study, Saltalı 
and Erbay (2013) found that there is a positive relationship between 
the liking of children and empathy skills in the study conducted with 
the participation of pre-school teachers. The results of a simple linear 
regression analysis of the level of attempting empathy skills of liking 
of children behaviors by Saltalı and Erbay (2013) reveal that liking of 
children behaviors explain 10% of the variance of pre-school teachers in 
empathy skills. In the study of Uğurlu (2013), it was determined that the 
tendency of empathy explains only 10% of liking of children.


