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Özet  

Empati, genel olarak bireyin karşısındaki insanın düşündüklerini ve hissettiklerini, 

o anda neye ihtiyacı olduğunu anlayarak yargılama yapmaksızın o kişiye bunun 

iletilmesi şeklinde tanımlanabilir. İletişimin temel yapı taşlarından biri olan 

empati öğretmenlerin öğrencilere karşı tutumlarını etkilemektedir. Öğretmenlerin 

öğrencilere karşı empatik eğilimlerine öğretmenlere ait çeşitli değişkenlerin 

etkilediği düşünülmektedir. Duyarlı ve sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum için 

öğretmenler tarafından öğrencilere empatik davranılması özellikle önem 

taşımaktadır. Bu nedenle çalışma, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Biyoloji öğretmen 

adaylarının empatik becerilerini ve farklı değişkenlerle olan ilişkisini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi, Gazi 

Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 223 Türkçe, Sosyal Bilgiler ve 

Biyoloji öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Dökmen 

(1988) tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 

analizi SPSS paket programında yapılmıştır.  
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EMPATHİC TENDENCY OF PROSPECTİVE TEACHERS OF 

TURKİSH LANGUAGE, SOCİAL SCİENCES AND BİOLOGY 

AND THEİR RELATİON WİTH CERTAİN VARİABLES 

(A SAMPLE OF GAZİ UNİVERSİTY) 

Abstract  

Empathy can be generally defined as an understanding by an individual into what 

the other party thinks, feels and needs at a particular time and his/her transferring 

these to the other party without making a judgment. Being one of the crucial 

constituents of communication, empathy also affects the attitudes of teachers 

towards students. Empathic tendencies of teachers towards their children are 

thought to be affected by certain variables regarding teachers. For a society 

consisting of sensitive and healthy individuals, it is especially important that the 

teachers behave empathically towards their students.  For that reason, the purpose 

of this study is to determine the empathic tendencies of prospective teachers of 

Turkish Language, Social Sciences and Biology and their relation with different 

variables. The sample of the study consists of 223 prospective teachers of Turkish 

Language, Social Sciences and Biology studying at Gazi Faculty of Education, 

Gazi University.  Developed by Dokmen (1988), “Empathic Tendency Scale” was 

used for data collection instrument. The data obtained was analyzed through the 

package program SPSS.  

Keywords: Empathy, Empathic Tendency İnventory, Prospective Teachers.  

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Biyoloji öğretmen 

adaylarının empatik becerilerinin farklı değişkenler açısından 

değerlendirilmesidir. 
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Problem Durumu  

Araştırmada problem durumu olarak 

1. Araştırma grubundaki öğrencilerin bölümlere göre dağılımı nasıldır? 

2. Araştırmaya katılan öğrencilerin devam etikleri sınıfla empatik eğilimleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayısıyla empatik eğilimleri 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Araştırmaya katılan öğrencilerin anne eğitim durumlarıyla empatik 

eğilimleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

5. Araştırmaya katılan öğrencilerin babanın eğitim durumuyla empatik 

eğilimleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

6. Araştırmaya katılan öğrencilerin bölümleriyle empatik eğilimleri arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? sorularına cevap aranmıştır. 

 

Kuramsal Çerçeve 

Çağımızda hem teknolojik gelişmeler hem de toplumların kültürel bütünlük 

oluşturması hiç şüphesiz eğitim alanında çeşitli değişiklik ve yenilikleri gerekli 

kılmıştır. Bu durumda en önemli görev, uygulayıcı ve düzenleyici rolünü üstlenen 

öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlerin bu görevi yerine getirebilmeleri için de 

öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve beklentilerinin farkında olmaları 

gerekmektedir. Bu da gelişmiş bir empati becerisiyle mümkündür. 

Empati en genel ve bilinen tanımıyla; kişinin kendisini başka bir bilincin yerine 

koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, 

denemeksizin anlayabilmesi becerisidir (TDK, 2009). Başka tanımlarda ise diğer 

insanların duygu ve düşüncelerini anlama ya da kendimizi diğer kişinin yerine 

koyma işlemi (Tamborini, Stiff ve Heidel, 1990); bir kişinin kendini karşısındaki 

kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısı ile bakması ve o kişinin duygu ve 

düşüncelerini doğru olarak anlaması ve bu durumu iletmesi süreci (Dökmen, 
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1994); olumlu sosyal davranışın ve diğerlerine yardım biçimlerinin belirleyicisi 

(Miller, Stiff ve Ellis, 1988); kişinin kendisini bir başkasının yerine koyup, onu 

duygu ve düşünce boyutlu anlama çabası; bulunduğumuz koşulların bir diğer kişi 

tarafından duyarlılık ve anlayış örüntüsü içerisinde değerlendirilerek duruma 

uygun bir davranışa dönüştürülmesi şekillerinde ifade edilmiştir. 

Kimi zaman insanların duygularını anlamak gerçekten zordur. Kendilerine 

soramazsınız çünkü ne hissettiklerini çoğunlukla söylemek istemezler; söylemek 

isteseler de çoğu kez duygularını kendileri de bilemezler. Bu kişilerin kafalarının 

içine girip ne hissettikleri öğrenilemeyeceğine göre, yüz ifadelerine, beden 

belirtilerine bakarak o anda nasıl bir duygu içinde olduklarını anlamaya çalışırız. 

Bedensel belirtileri anlamak için bu belirtilere duyarlık kazanmak gerekir 

(Cüceloğlu, 1997:33). Bunun için de iyi bir empati eğiliminin olması 

gerekmektedir. Nitekim empati bireyin karşısındaki kişiyle aynı şeyleri 

düşünebilmesi veya hissedebilmesi becerisidir. Bunu sağlayabilmek, yeterli 

düzeyde duyarlılıkla mümkündür. Ayrıca empatik anlayış olmadan kişilerin 

duygusal dünyalarına girmenin mümkün olamayacağını belirtmektedirler. 

Birey kimliğinin, kişisel değerlerinin ve sınırlıklarının ne kadar çok farkında 

olursa; başkalarıyla olan etkileşimlerinde kendi kimliğini koruması; kendisi ile 

büyük anne, büyük baba, anne, baba, öğretmenleriyle arasındaki yanlış anlaşılma 

durumları da o kadar az olmaktadır.  Bu nedenle,  başkalarına empati becerisini 

doğrudan öğretemesek de,  bireye, iletişimindeki zayıf ve güçlü yönlerinin farkına 

varması ve sahip olduğu değerlerin açıklık kazanması gibi kendisi hakkındaki 

farkındalığını arttıracak alıştırmaları öğretebiliriz. Aynı zamanda siyah-beyaz gibi 

katı ve kesin düşünceden daha soyut, yargılamasız bir bakış açısına yönelik 

değişimi kolaylaştırabiliriz (Sezer ve Damar,2005). Bunu yapacak temel çevre ise 

aile ve okuldur. 

Okullar topluma hayat veren kurumlardır. Okullara bu gücü veren ise öğretmen-

öğrenci etkileşimidir. Etkileşimde esas olan iletişim, ne kadar iyi olursa sonuç ve 

toplumdaki yansıması da o kadar iyi olacaktır (Barut, 2004:2). Dolayısıyla 
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toplumda iyi bir ortam ve ilişki yapısının olmasını sağlamak görevi öğretmene 

düşmektedir. Bunun için öğretmen uygun bir empatik eğilime sahip olmalı ve 

empati becerisini öğrencilerine öğretebilmelidir. Bunun için öğretmenin üst düzey 

bir iletişim performansı gösterebilmesi gerekir. Barut (2004:1), bu durumu şöyle 

özetlemiştir: Öğretmenlerin bir etkileşim süreci olan eğitim çalışmaları süresinde 

öğrenciyi etkilemeleri söz konusudur. Etkili iletişim becerilerine sahip 

öğretmenler bu süreçte öğrencilere daha etkili ve faydalı olacaktır. 

Olumlu iletişimler bireyin olumlu davranışlar geliştirmesini sağlar. Bu nedenle 

öğrenci- öğretmen arasındaki etkili iletişimin gerçekleşmesi her iki taraf içinde 

istendik bir durum olup eğitim açısından özel bir önem taşımaktadır. İletişim 

olmaksızın eğitim gerçekleşmez. İletişim olumlu olabileceği gibi olumsuz da 

gerçekleşebilir. Öğretmenlerin iletişim becerileri öğrencilerin gelişimlerini, 

davranışlarını, duygu ve tutumlarını; en önemlisi kendilerini algılama biçimlerini 

ve çevreleriyle iletişim becerilerini etkileyecek belki de belirleyicisi olacaktır. 

(Dökmen,1998:58). Maring ve Magelky, öğretmenlerin iletişim becerilerini 

geliştirmeleri için, samimiyet, empati, saygı, içtenlik, dinleme gibi becerilere 

sahip olmaları gerektiğini belirtmektedirler (Maring ve Magelky 1990’dan akt. 

Kapıkıran ve Kapıkıran, 2009) 

Öğretmenler çocuğu hissederse, güven oluşturur ve çocuğun sorunlarını anlama 

ve iletme yeteneğini geliştirebilir (Gottschall, 1989). Deniz, (2007:24) bu konuyla 

ilgili olarak çalışmasında şu bilgilere değinmiştir: “Empati becerisi gelişmiş 

insanlar, başkaları tarafından sevilir, kabul edilir ve onaylanırlar. Sevilen, 

beğenilen ve kabul edilen kaynaklar, ikna edici iletişimde etki sağlama hususunda 

daha avantajlıdırlar.” Ayrıca diğer insanlar tarafından doğru anlaşılmak ve önem 

verilmek ise bireyi rahatlatır. Dolayısıyla yargılanmadığını, eleştirilmediğini 

hisseden birey kendini iyi hisseder. Empati sadece kendisiyle empati kurulana 

yararı olan bir etkinlik değildir. Empati, empati kuran kişi için de önemlidir. 

Empatik eğilim ve becerileri yüksek olan insanlar çevreleriyle daha az çatışma 

yaşar, daha çok sevilir ve aranılırlar (Dökmen, 2001). Empati oluşurken, doğrudan 

empatiyi ortaya çıkarmaktan çok, kendimizi onu yaşarken buluruz. Bu özelliği, 
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empati davranışını öğretilemez yapmaktadır. Buna karşılık, kendinin farkında 

olma, başkaları için yargılayıcı olmayan olumlu düşünme, iyi dinleme becerileri 

ve kendine güvenme gibi tutum ve davranışların arttırılmasının,  empatik olmayı 

isteyenlerin gelişiminde önemli olduğu ileri sürülmektedir (Sezer ve Damar, 

2005). 

Empatik anlayış ve insan doğasına ilişkin olumlu görüş ve düşünceler öğretmen 

olacak bireylerde de bulunması gereken temel kişilik özellikleri arasındadır 

(Karahan,1998:207). Nitekim öğrencileri eğitecek olan öğretmenlerdir ve iyi bir 

empati becerisi kazandırabilmek öncelikle bu beceriyi barındırmakla sağlanabilir. 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma “tarama” modelindedir. Tarama modelleri; geçmişte veya hâlen var 

olan bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey  ya da nesne, kendi koşulları 

içinde  ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi  bir şekilde 

değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 1991, 77).  

Çalışma Grubu 

Araştırmada veri toplama aracı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinin 

Türkçe Öğretmenliği (Türkçe Eğitimi Bölümü), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

(İlköğretim Bölümü) ve Biyoloji Öğretmenliği (Ortaöğretim Fen ve Matematik 

Alanları Eğitimi Bölümü) bölümlerinin 1 ve 3. sınıflarında öğrenim görmekte 

olan 286 öğretmen adayına uygulanmıştır. Bunlardan 63’ü geçersiz kabul 

edilmiştir. Çünkü araştırmada kullanılan empati eğilim ölçeğinde, ölçeği geliştiren 

araştırmacı tarafından her bir durum için belirlenen 12 durumdan biri ilgisiz tepki 

olarak belirlenmiş ve bu tepkinin tercih edilmesi durumda adayın denekliğinin 

iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu şekilde Araştırmanın çalışma grubunu, 

toplam 223 öğretmen adayı oluşturmuştur.  
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Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Veri toplamak için Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim 

Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek yoluyla elde edilen veriler, SPSS paket programında 

bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi ve tanımlayıcı istatistikler 

kullanılarak çözümlenmiş ve bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

 

Bulgular 

Empatik eğilimin sınıf değişkeni ile ilişkisi bağımsız gruplar t-testi ile diğer 

değişkenlerle ilişkisi ise tek yönlü varyans analizi ile araştırılmıştır. Elde edilen 

bulgular aşağıda tablo hâlinde verilmiştir. 

1. Birinci Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının bölümlere göre tanımlayıcı 

istatistik bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 1 

Araştırma grubundaki öğrencilerin tanımlayıcı istatistik bilgileri 

 

  n % X  
 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 77 34,5 137,8 
  Türkçe Öğretmenliği 79 35,4 134,9 
  Biyoloji Öğretmenliği 67 30,0 130,5 
  Toplam 223 100,0 134,6 

 
 

2. İkinci Probleme İlişkin Bulgular 

Bir ve üçüncü sınıflara uygulanan empatik eğilim ölçeği sonuçlarının bu sınıflar 
arasında farklılık gösterip göstermediğini anlayabilmek amacıyla bağımsız gruplar 
t -testi yapılmıştır.  

Tablo 2 

Sınıfın empatik eğilim ilişkisine yönelik bağımsız gruplar t-testi sonuçları 
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Sınıf N X  S 
     Sd 

    (Df) 

  Levene’s Test 

         Sig. 
   t    p 

1. Sınıf 114 132.06 17.58 

3. Sınıf 109 137.33 18.93 
     221       0.028 -2.215 0.028 

Tablo 2’de verilen sonuçlara göre p değeri 0.05 anlamlılık düzeyinden küçük 
olduğu için 1. ve 3. sınıflar arasında fark olduğu anlaşılmaktadır. Sınıfların 
ortalamalarına bakıldığında bu farkın 3. sınıf lehine olduğu görülmektedir. 

  
3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin kardeş sayılarının onların empatik eğilimleri üzerine etkisinin olup 
olmadığını anlamak amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar 
Tablo 3’te belirtilmiştir. 

Tablo 3 

Kardeş sayısının  empatik eğilim  ilişkisine yönelik tek yönlü varyans sonuçları 

Varyansın Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 

            sd 

            (Df) 

   Kareler     

Ortalaması 

 

F 

 

p 

Gruplar arası 592,577              3 197,526 

Gruplar içi 70625,002             219 322,489 

Toplam 71217,578             222  

,618 ,608 

 
 
Tabloda verilen bulgular doğrultusunda, p değerine bakıldığında araştırmaya 
katılan öğrencilerin kardeş sayılarıyla empatik eğilimleri arasında fark 
bulunmadığı görülmüştür. 
 
 

4. Dördüncü Probleme İlişkin Bulgular 

Annenin eğitim durumunun öğrencilerin empatik eğilimlerini etkileyip 
etkilemediğini tespit etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmış, bulgular Tablo 
4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4 

Annenin eğitim durumunun  empatik eğilim  ilişkisine yönelik tek yönlü varyans sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı 

            sd 

            (Df) 

   Kareler     
Ortalaması 

 

F 

 

p 
 

Gruplar arası 
44,773 4 11,193 

 

Gruplar içi 
71172,806 218 326,481 

 

Toplam 
71217,578 222  

,034 ,998 

 

Tablodaki veriler doğrultusunda p değeri 0.05’ten büyük olduğu için annenin 
eğitim durumunun empatik eğilime etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.   

5. Beşinci Probleme İlişkin Bulgular 

Aşağıda belirtilen tabloda babanın eğitim durumu ve empatik eğilim arasındaki 
farkı tespit etmek üzere yapılmış tekyönlü varyans analizi sonuçları 
bulunmaktadır. 

Tablo 5 

Babanın eğitim durumunun  empatik eğilim  ilişkisine yönelik tek yönlü varyans sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı 

            sd 

            (Df) 

   Kareler     
Ortalaması 

 

F 

 

p 
 

Gruplar arası 
695,809 4 173,952 

 

Gruplar içi 
70521,770 218 323,494 

 

Toplam 
71217,578 222  

,538 ,708 

  
Tablo 5 incelendiğinde p değerinin 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu ve 
bu doğrultuda babanın eğitim durumunun öğrencilerin empatik eğilimine etkisinin 
olmadığı görülmektedir. 

  
6. Altıncı Probleme İlişkin Bulgular 
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Öğrencilerin bölümleri ile empatik eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek 
amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmış, sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.   

Tablo 6 

Bölümün  empatik eğilim  ilişkisine yönelik tek yönlü varyans sonuçları 

 

         Fark  

Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı 

sd           
(Df) 

   Kareler     
Ortalaması 

 

F 

 

p 
 

Gruplar arası 
1957,1 2       978,572 

 

Gruplar içi 
69260,4           

220      314,820 

 

Toplam 
71217,5 222  

3,108 ,047 

 

 

Sosyal 
Bilgiler - 
Biyoloji  

 

Tek yönlü varyans analizi sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler ile empatik eğilimleri arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Bu farkın hangi bölümler arasında olduğunu 

tespit etmek için yapılan LSD testi sonucuna göre Sosyal Bilgiler ve Biyoloji 

öğretmen adayları arasında empatik eğilimin farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Tablo 1 incelendiğinde en yüksek ortalamanın Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

öğrencilerine ait olduğu ( X =137,8); Biyoloji Öğretmenliği öğrencilerinin ise en 

düşük ortalamaya sahip olduğu ( X =130,5) görülmektedir. Bu oranlar Sosyal 

Bilgiler ve Biyoloji Öğretmenliği bölümleri arasında anlamlı fark olduğunu 

göstermektedir. Yine Tablo 1 incelendiğinde Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinin 

ortalamalarının her iki gruba yakın değerlere sahip olduğu ve anlamlı farklılık 

oluşturmadığı görülmektedir. 
 
 
Sonuç 

Araştırma sonucunda çalışma grubundaki öğrencilerin devam ettikleri sınıflar ile 

empatik eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu fark 3. sınıf 

öğrencilerinin lehine bir çizgi oluşturmaktadır. Yani öğretmenlik mesleği üzerine 
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daha fazla eğitim görmüş olan 3.sınıf öğrencileri, bu meslekle ilgili bilgileri yeni 

yeni almaya başlayan 1.sınıf öğrencilerine göre daha fazla empatik eğilime 

sahiptir.  

Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç öğrencilerin empatik becerileri üzerine 

kardeş sayılarının bir etkisi olmadığını göstermektedir.  Ayrıca araştırmaya katılan 

öğrencilerin anne eğitim durumları ile empati eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Bu bulgu Genç ve Kalafat (2008) tarafından yapılan çalışmayla 

tutarlılık göstermektedir. Her iki çalışmada da öğrencilerin empatik becerileri 

hakkındaki görüşleri ile annelerinin öğrenim durumları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Ayrıca çalışmada araştırma grubundaki öğrencilerin 

baba eğitim durumlarıyla empati eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmemiştir. Bu bulgu Genç ve Kalafat (2008) tarafından yapılan çalışmayla 

benzerlik göstermektedir. Bu durumda, her iki çalışmada da uygulamaya katılan 

öğretmen adaylarının empatik becerilerinin anne ve babalarının eğitim 

durumlarıyla ilişkili olmadığı anlaşılmaktadır. 

Araştırmada öğrenim görülen bölüm değişkeninin öğrencilerin empati becerileri 

üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lehine olan 

bu fark LSD testi sonucuna göre Sosyal Bilgiler ve Biyoloji Öğretmenliği 

arasında mevcuttur. Bu farka göre lisede sözel program eğitimi alan Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliğinin daha iyi düzeyde empatik eğilim gösterdiği; lisede 

sayısal program eğitimi alan Biyoloji Öğretmenliğinin ise daha düşük düzeyde 

empatik eğilim gösterdiği sonucuna ulaşmak mümkündür. Bunun yanında Türkçe 

Öğretmenliği öğrencilerinin çoğunlukla lisede eşit ağırlıklı program derslerini 

aldıkları ve bu nedenle empatik eğilimlerinin orta düzeyde seyir gösterdiği 

sonucuna ulaşılabilir. Öğrenim görülen bölüm değişkenine yönelik literatürdeki 

bulgular da bu sonucu destekler niteliktedir. Pala (2008) yaptığı çalışmada Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, Türkçe, Fen Bilgisi ve Sınıf 

Öğretmenliği öğrencilerine oranla daha fazla empatik beceriye sahip olduklarını 

tespit etmiştir. Ayrıca Duru (2002), Genç ve Kalafat (2008) ve Dinçyürek’in 
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(2004) çalışmalarında da öğrenim görülen bölüm ile empatik beceri arasında 

farklılık tespit edilmiştir. 

 Araştırmaya dâhil edilen bir diğer değişken “cinsiyet”tir.  Ancak araştırmada 

kullanılan empati eğilim ölçeğinde, ölçeği geliştiren araştırmacı tarafından her bir 

durum için belirlenen 12 durumdan biri ilgisiz tepki olarak belirlenmiş ve bu 

tepkinin tercih edilmesi durumda adayın denekliğinin iptal edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bu şekilde tespit edilen 63 uygulamadan, önemli bir çoğunluğu 

erkek adaylara aittir. Bu durum da cinsiyet dağılımda oransızlığa neden 

olduğundan bu değişken araştırmada kullanılmamıştır.  
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