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ONSOZ
Insaoglu dogar, buyur ve olilr. Iste tam da degum ile olum arasmda kalan
silrece yasam admi vermekteyiz.

Sosyal bir varhk olan insan, duygu ve

dtlsuncelerini, karsismdaki kisiye aktarmak amaciyla iletisim kurma yollanru aramis,
bulmus ve gelistirmistir.
Gunttmuzde etkili iletisimi kurmanm en onemli yolu empati yapabilmekten
gecrnektedir. Yani iletisim halinde oldugumuz kisinin yerine kendimizi koyarak
onun duygu ve dustmcelerini anlayip, olaylara onun pencerisinden bakabilme,
yorumlayabilme ve geri bildirim verebilme becerisine sahip olmak gerekmektedir.
Buna bagh olarak gorevi bilgiyi aktarmak, ogretmek olan ogretmenlerin empatik
becerilerinin yuksek olmasi gerekmektedir. Boylece sahip olduklan

empatik

egilimsayesinde ogrencilerinin duygu ve dusuncelerini daha iyi anlayabilecek ve
sorunlara daha kolay cozum bulabileceklerdir. Buradan yola cikarak, bu arastirma ile
ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilim duzeylerinin bazi
degiskenlere gore incelenmesi amaclanrmsnr.
Yuksek lisans egitimime basladigun gunden itibaren yalmzca bilimsel
anlamda degil her konuda destegini hissettiren ve aym zamanda tez stirecinin
tamamlanmasma kadar bilgi ve fikirlerini benimle paylasan saygi deger darusmanim
Yrd. Do9. Dr. Mukaddes SAK.ALLI DEMiROK ve Dr. Konill MEMMEDOV A
hocalanma 90k tesekkur ederim.
Arastirmam boyunca bana yardimci olan degerli arkadaslanm.Uz. Emrah
SOYKAN, Uz. Meltem HAKSIZ, Uz. Meryem BESGUL ve Uz. Basak BAGLAMA'
ya tesekkur ederim.
Son olarakta egitim hayatim boyunca bana inanan, guvenen ve maddimanevi desteklerini hicbir zaman esirgemeyen annem Lutfiye DEMiR'e, babam
Yusuf DEMiR' eve kardeslerime tesekktlrlerimi sunanm.

Saygrlarimla
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Bu arastirmada, ozel egitim ogretmenlerinin empatik egilim dilzeylerinin bazi
degiskenler acismdan incelenmesi amaclanrmsnr. Arastirmanm evrenini 2014-2015
ogretim yilmda KKTC' deki ozel ve resmi okullarda gorev yapan toplam 76 ozel
egitim ogretmeni olusturmaktadir. Cahsmada saymm azhgr nedeniyle evrenin
tumune ulasilmaya cahsilmrs bu nedenle orneklem alma yoluna gidilmernistir,
Arastirrnada, Kisisel Bilgi Formu ile Empatik Egilim Olc;egi (EEO) kullarulrmstrr.
Verilerin analizinde "SPSS 20" istatistik programi kullamlmis ve (.05)
anlamhhk duzeyi belirlenmistir. Ozel egitim alamnda calisan ogretmenlerin empatik
egilim dilzeyinin; cinsiyete, yasa, medeni hale, engelli yakim olup olmamama, varsa
engelli yakmmm engel ti.irilne, yakmhk derecesine,

mezun olunan boltlrne,

mezuniyet duzeyine, meslekteki cahsma silresi, meslegini isteyerek secip secrneme,
suufmdaki ogrenci sayrsi, meslegini sevip sevmeme, c;ah~t1g1 kurumun. ti.irli,
mesleginden elde ettig! gelir degiskenlerine gore farkhlasip farkhlasmadiguu
belirlemektir. Buna gore yapilan analizlerin sonucunda, ogretmenlerin empatik
egilim duzeyi ile cinsiyete, yasa, medeni hale, engelli yakim olup olmama, varsa
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engelli yakmmm engel turune, yakmhk

derecesine, rnezun olunan bolume,

rneslekteki calisma suresi, meslegini isteyerek secip secmeme, smifmdaki ogrenci
sayrsi, meslegini sevip sevrnerne, 9ah§t1g1 kururnun turu, mesleginden elde ettigi
gelir degiskenleri arasmda farkhhklar olrnasma ragmen (p<0,50) di.izeyinde istatiksel
olarak anlarnh bir fark bulunamamistrr.
Buna ragmen yapilan analizlerin sonucunda, ogretrnenlerin ernpatik egilim
ol9egi puanlannm

cinsiyet degiskenine gore bakildigmda kadmlarm ernpatik

egilimleri daha yi.iksektir. Yas degiskenine baktigmnzda gruplar arasmda bariz bir
fark olrnarnakla beraber (20-29) yas arahgmm ernpatik egilimleri diger yas grubuna
gore daha yuksek ciknusnr. Medeni dururnlarma baktignruzda ise 90k .fark
olrnarnakla beraber evli olanlarm, bekar ve bosanmis olanlara gore ernpatik
egilimleri daha yuksek ciknustrr. Engelli yakmi olup olrnarna degiskenine

gore

engelli yakmlarmm ernpatik egilimleri daha yi.iksektir. Mezun olunan prograrna gore
baktigmuzda

isitme

engelliler

ogretrnenlerinin

ernpatik

egilirn

di.izeyleri

digerlerinden yuksek ciknustir. Mesleki kideme gore bakngmuzda grup ici :egilirnin
daha yuksek oldugu gorulmustur. Meslegi isteyerek secip secmeme degiskenine evet
diyenlerin ernpatik egilimleri daha yuksek crkmisnr. Cahsilan engel turu degiskenine
gore, gorrne engellilerle calisan ogretrnenlerin ernpatik egilimleri daha yuksek
ciknustrr, Diger engel turu degiskenine gore bakngmuzda da otizm-bedensel
engellilerle cahsan ogretrnenlerin ernpatik egilimleri yi.iksek cikrmsnr. Suuflardaki
ogrenci sayisma gore fazla bir fark olarnarnakla beraber (4- 7) kisilik siruflann
ernpatik egilimi diger rnevcutlara gore daha yi.iksek cikrmstrr. Meslegi sevip
sevrnerne degiskenine gore sevenlerin ernpatik egilimleri yuksek crkrmsnr. Calisilan
kururna gore bakngmuzda 90k az bir farkla resrni kururnda cahsanlann ernpatik
egilimleri daha yuksek cikrmsnr. Eide edilen gelire gore bakngimizda da cikan
sonuclann 90k yakm olrnakla beraber, gelirlerini az yeterli bulanlann ernpatik
egilimleri daha yuksek cikmisnr.
Arastirma sonuclan incelendiginde ozel egitim ogretmenlerinin egitim diizeyi
degiskenine gore anlarnh bir farkhhk gosterip gostermedigini belirlernek amacryla
yapilan Kruskal Wallis-H Testi sonucunda gruplarm siralamalar ortalarnalan
arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlarnh bulunmustur (p=0.22,p <. 05).
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Yi.iksek lisans programmdan mezun olan kisilerin empatik egilim duzeyinin
(p<.Ol)lisans mezunu olanlarmdan daha yi.iksek oldugu bulgusuna ulasilnustrr.

Yapilan analizlerin sonucunda ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin
empatik egilim di.izeylerinin aritmetik ortalamasi 3,2184 olarak hesaplanrmstir. 5' Ii
likert olcek olan Empatik Egilim Ol9egi (EEO) icin bu deger 3. arahkta yer ahp, ozel
egitim alanmda calisan ogretmenlerin empatik egilim di.izeylerin de "kararsiz"
olduklanru gostermektedir.

Anahtar Sozciikler: Ozel Egitim, Ozel Egitim Ogretmeni, Empati, Empatik Egilim,

vi

ABSTRACT

INVESTIGATION

OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF TEACHERS

WORKING IN SPECIAL EDUCATION AREA BASED ON SOME
VARIABLES

AlperDEMiR

Near East University
Atatilrk Faculty of Education
Department of Special Education
Master Thesis
August, 2015

Thesis Supervisor: Assist. Prof. Dr. Mukaddes Sakalh Demirok
Phd. Konul MEMMEDOV A

This research aims to investigate empathic tendency levels of teachers
working in special education area based on some variables. A total number of 76
special education teachers working at public or private special education schools in
TRNC during the academic year of 2014-2015 constituted the population of the
research. Sampling method was not used in this study since the population is small
and therefore all of the population was tried to be reached. Demographic information
form and Empathic Tendency Scale (ETS) were used in the research.
In data analysis, "SPSS 20" Statistics Program was used and (.05) was
determined as the significance level. This study examined if empathic tendency
levels of teachers working in special education areadifferentiates or not based on
variables such as gender, age, marital status, having a disabled relative or not, if they
do; disability type of the relative and degree of kinship, department they graduated,
graduation level, duration of their professional experience, type of disability that
teachers work with, if they selected their profession willingly or not, number of
students in their class, if they love their profession or not, type of the instution they
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work and their income. According to the results of the analysis, although there are
differences between teachers' emphatic tendency levels and gender, age, marital
status, having a disabled relative or not, if they do; disability type of the relative and
degree of kinship, department · they graduated, graduation level, duration of their
professional experience, if they selected their profession willingly or not, number of
students in their class, if they love their profession or not, type of the instution they
work and their income; no statistically significant difference was found at (p<0,50)
level.
In addition, the results also revealed that scores of women on emphatic
tendency scale are higher. When we consider the age variable, although there are no
distinct differences among groups; emphatic tendencies of teachers at the (20-29) age
range were found to be higher when compared to other age group. When we consider
marital status,although there are no distinct differences; emphatic tendencies of
married participants are higher when compared to single and divorced participants.
Emphatic tendencies of participants who have relatives with disability are higher
based on the having a disabled relative or not variable. When we consider the
program teachers graduated from, the results showed that emphatic tendencies of
teachers of the hearing impaired were found to be higher. It was revealed that
intragroup tendency is higher based on occupational seniority. Emphatic tendencies
of the participants who answered yes to the question if they selected their profession
willingly or not were higher. According to the type of disability that teachers work
with, emphatic tendencies of teachers working with individuals with visual
impairments were found to be higher. When we consider the other type of disability
variable, emphatic tendencies of teachers working with individuals with autismphysical disability were high. In addition to the result that there are no distinct
difference based on the number of students in teachers' class, emphatic tendencies of
teachers working at classes with (4-7) students were found to be higher. Emphatic
tendencies of teachers who love their profession were higher. When we consider the
type of institution, emphatic tendencies of teachers working at public institutions
were higher with a slight difference. Although the results were very similar,
emphatic tendencies of teachers who perceive their income as little adequate were
found to be higher.

viii

According to the results of the study, the difference between ranking means
of groups were found to be statistically significant based on the Kruskal Wallis-H
Test which was applied to determine if emphatic tendency levels of teachersreveal a
significant difference based on graduation level variable (p =0.22; p <. 05). It was
figured out that emphatic tendency levels of teachers with a master degree
(p<. Ol)were higher when compared to teachers with an undergraduate degree.

Based on the analysis, mean of teachers' empathic tendency levels was
calculated as 3,2184. This value appears in the third range forEmpathic Tendency
Scale (ETS) which is a 5-Likert type scale and it reveals that teachers working in the
special education area are "indecisive" about their empathic tendency levels.

Keywords: Special Education,Special Education Teacher, Empathy,
Empathic Tendency.
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BOLUMI
1. GiRi1;,
Bu bolumde

arastirmarun

problemi,

amaci,

onemi,

varsayimlan

ve

suurhhklarr lizerinde durulmus, arastirmada gecen bazr kavramlann tammlarma yer
verilmistir,
1.1. Problem
Bir devletin ilerleyip, cagdas medeniyetler seviyesine cikmasi, egitim
alanmda gosterdigi basansina baghdrr, Bunun icin, egitime buyuk bir onem
verilmekte ve bu alana buyuk yatmmlar yapilmaktadrr. En isabetli yatmmm, insana
yapilan yatmm oldugu konusunda, yonetim bicimleri ne olursa olsun, butun lilkeler
bu fikirde birlesmektedirler (Kocak, 1992). Bilim ve teknoloji inamlmaz bir hizda
ilerlemekte, bununla birlikte toplum yasami da degismektedir. Bu nedenlerden dolayi
insanlarm okullarda aldiklan egitimin onemi de her gecen glin artmaktadir, Okul,
tum toplumlar icin ailenin yam sira sosyallesmeyi saglayan en onemli ogeler
arasmdadir. Cocugun psiko-sosyal gelisimindeki beklentilerine cevap veren bir
egitim kurumudur. Aynca resmi bir ogrenme kurumu olan okulun hedefi, cocuklann
bilgi ve kulturlerini yukseltmek ve onlan sosyal dnzenin devamhligmr saglayan
kisiler olarak yetismelerini saglamaktir (Ozttlrk, 2004).
Buradan yola cikarak egitim, belirlenmis amaclar dogrultusunda bireylerin
dusnncelerinde, tutum ve davrarnslannm yam sira yasamlannda da belirli iyilestirme,
gelistirme saglamaya yarayan sistematik bir surectir (Barutcugil, 2002). Sistem
kurulumu olan egitim her seyin otesindedir. Bu sistemin ilerlemesi icin ogretmenin
yeterlilikleri btlyuk onem tasrmaktadir, "Dogumla birlikte baslayan egitim sureci,
ilkokuldan itibaren sistemli ve planh bir sekilde devam eder. ilk ve ortaokul, diger
egitim sistemlerinin temeli oldugundan, bu donemde ogrenciye kazandinlacak bilgi,
beceri ve tutumlann

alanmda iyi yetismis ogretmenler tarafmdan verilmesi

gerekmektedir" (Sadioglu ve Oksal, 2008).
insan haklan acismdan da bakildrgrnda her birey; egitilme, egitimden pay
alma, egitimde firsat esitlig! temel haklarma sahiptir. Egitim cagdas toplumlarda
sadece kisiler tarafmdan degil, yasalar ve kurumlar tarafmdan da koruma altma
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almmrstir (Cotuksoken, 2003). Turkiye Cumhuriyeti (TC) Anayasasmm 42. Maddesi
gore "Kimse egitim hakkmdan yoksun brrakilamaz. Bireysel farkhhklan nedeniyle
uyarlamalar yapilmaksizm normal egitim olanaklarmdan yararlanamayan bireyler de,
tum Turkiye Cumhuriyeti vatandaslan gibi egitim ve ogretirn hurriyetine sahiptir.
Aynca Anayasada, Devlet, durumlan sebebiyle ozel egitime ihtiyaci olanlan topluma
yararh kilacak tedbirleri ahr" seklindeki ifade ile ozel egitime gereksinimi olan
bireylerin egitim haklan guvence altma almmis olundu. Buna ragmen bazi
toplumlarda engelli cocuklar haklanm kullanarnadiklan

gibi gunumuzde bazi

toplumlarda engelli cocuklann temel haklan inkar edilerek sosyal bir dislama
yasamaktadirlar (Kepenekci ve Baydik, 2009).
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Egitimi' nin temel ilkelerine
baktrgmuzda, egitimde esitlik soz konusudur. Yani her yurttas ayinm yaprlmaksizm
egitim ve ogrenim hakkma sahiptir. Ozel egitirne gereksinimi olan bireyleri topluma
yararh

bir birey olarak yetistirerek;

saghkh,

dengeli ve guclu bir kisilik

kazandmlmasi milli egitimin temel ilkeleri arasmdadir (KKTC MEY,. 1986). Boylece
her bireyin egitim hakki oldugu gibi bu hak ozel egitime gereksinimi olan bireylerin
de en temel haklarmdan birisidir. Aym zamanda onlar da diger bireyler gibiegitim
ile topluma faydah birey olarak yetistirilmelidir.
Akcamete'ye (1997) gore, ise ozel egitim, egitim sisteminin bir parcasi
olmakla beraber normal egitimin gerekcelerini yerini getiremeyen ozel egitime
ihtiyaci olan bireylere uygun egitirn sunulmasiyla egitimde firsat esitliginin de
saglanmasidir.
Eripek'e (2005) gore, ozel egitim, ozel gereksinimi olan bireylerin bagimsiz
yasama olasihgmi en list dtizeye crkarmayi amaclayan, bireysel olarak planlanan,
sistematik olarak uygulanan ve dikkatli bir bicimde degerlendirilen ogretim
hizmetlerinin butunu olarak tarumlanmaktadir.
Ataman (2009), ozel egitimi ozel gereksinimli cocuklara sunulan, yetersizligi
engele donusturmeyi

onleyen,

ustun

ozellikleri

olan

bireylerin

yetenekleri

dogrultusunda kapasitelerinin en list duzeye cikmasim saglayan, engelli bireyi
kendine yeterli hale getirerek topluma kaynasmasmi ve bagimsiz, liretici bireyler
olmasmi destekleyecek becerilerle donatan egitim olarak tarumlamrstir.
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Dunyanm her yerinde, kultnr seviyesi ne olursa olsun, bir toplumun en
degerli kurumlan okullan, en degerli elemanlan ise ogretmenleridir. Toplumun diger
butun kurumlannm isleyisinde mutlaka ogretmenin ve okulun etkisi soz konusudur.
Her bakimdan iyi yetistirilmis, yi.iksek yetenekli, kisiligi sekillendirmede sevgi ve
saygmm gucune inanmis, fedakar ogretmenlere

sahip olan milletler, sansli

milletlerdir ve boyle milletlerin gelecegi mutlaka aydmhktir (Korkmaz, 2008).
Kuskusuz, ilkokuldan Ilniversiteye kadar egitimin her asamasi onemlidir. Turn
asamalarda egitim faaliyetini yuruten egitimcilerin etkili olmak gibi zorunluluklan
vardir. Fakat temel bilgi ve becerilerin ogrenlldigi, daha karrnasik ogrenmelerin alt
yapismm olustugu ve her seyden once ogrenmeye karsi bir tutumun olustugu
ilkogretim yillan daha bir onem kazanmaktadir. Pek 90k arastirmacr bu yillardaki
yasannnm onemine, ogretmenln etkili veya etkisiz olmasmm ne kadar ciddi sonuclar
dogurabilecegine dikkat cekmektedir (Tatar, 2004).
j

Okullarda, ogretme-ogrenme surecinin etkili olabilmesi icin bu silrecin
aktorleri olan ogretmenlerin ve ogrencilerin arasmda ozel bir iliskinin kurulmasi
gerekir. Bir baska deyisle ogretmcn ogrenci arasmda bir tur ozel bag kurulmalidir.
Bu ozel bag ancak empati ile gerceklestirilebilir, Empatik dusunce ve davranis da
ogretmenin insancil, icten ve ogrenciye onem veren bir kisi olarak gorulmesini
saglayabilir (Aydm, 2009). Ogretmen ogrencislnln icinde bulundugu durumu,
kendisini ogrencisinin yerine koyarak anlayabilir. Ogrencisinin yuz ifadesine,
konusma tarzma, sozlerinin icerigine, fiziksel gorunusune ve vucut hareketlerine
dikkat eden ve onun yerindeymiscesine onun ne hissettigini ona aktaran ogretmen
empatik

davranabilmektedir

(Ercoskun,

2005).

Ogrenciler,

ogretmenlerinin

kendilerini onlarm yerine koyup onlarm neler hissettiklerini anlamaya 9ah~t1gm1 fark
ettiklerinde, kendilerini ogretmenlerine daha yakm hisseder, onlara guvenir, onlan
sever ve hatta onlardan etkilenirler. Basitce ifade edilecek olursa, ogrenciler
ogretmenlerinin kendilerini anlamaya cahstiguu, onlan sevdigini fark edince hem
ogretmenlerini daha 90k sevmekte hem de okul basanlannda

bir artis olmasi

beklenmektedir (Kuzgun, 2006). Ogretmenlerin ogrencilere yardim etmesi gerektigi
acik oldugundan ogretmenlerin ogrencilerle olan iliskilerinde daha saglikh iletisim
kurmak icin empatik iletisimi bir tutum haline getirmesi gerekmektedir (Pala, 2008).
Empatik anlayism hakim oldugu bir smifta dunyasmdaki goruslerini ogrencilere
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empoze etmeden her bir ogrenciyi oldugu gibi ictenlikle kabul etmesi beklenir
(Murat, Ozgan ve Arslantas, 2005).
Ote yandan, insanlarla ilgili olarak calisrlan mesleklerde; duygusal sureclerin
yogunlugu, surekli insanlarla iliski ve etkilesimin gerekliligi, kisilik ozelliklerinin
cahsmalan etkilemesi stresin daha yogun yasanmasma neden olmaktadir (Ergin,
1992). Ogrermenlik meslegi diger bazi mesleklerle karsilastmldrgmda, daha fazla
empatik duygunun gelismis olmasiru gerektirmektedir. Cnnku ogretmenlerin onemli
rollerinden en onemlisi, ogrencilerle ilgilenerek, empatik iliskiler kurarak, onlarm
kisisel dunyalanna girerek olumlu ve gilvenli bir simf atmosferi olusturmaknr.
Ancak boyle bir ortamda ogrencinin ogrenmeye aktif katihmr saglanarak basansmm
artmasi ve ogrenmeye karsi olumlu tutum gelistirmesi beklenebilir. Ogrenciler
ogretmenlerlnce duygularmm onemsendigini fark ettiklerinde, kendilerine deger
verildigini hissederek mutlu olurken; tersi durumlarda ogrenciler kendilerine deger
verilmedigi hissine kapilmaktadirlar (Pala, 2008).
Ozel egitim ogretmeni, ozel egitim gerektiren bireylerin egitim ve sosyal
gereksinimlerini karsilamak icin ozel olarak yetistirilmis personeldir (San, 2003).
Ozel egitim ogretmeninin

ayrn zamanda birtakim

ozelliklere

sahip olmasi

beklenebilir. Cokluk'a (1999) gore, engelli cocuklann, normal akranlarma gore
bakim ve egitiminin daha fazla sabrr ve ozveri gerektirdigi ve daha fazla zorlayici
olabildigi bilinmektedir. Bu nedenden dolayt engelli cocuklann egitimi soz konusu
oldugunda bu alanda gorev yapan ogretmenlerin en az aileler kadar sabirh ve ozverili
olmalan gerekmektedir. Ozel egitim gerektiren cocuklara egitim verirken ogretmenin
cocukla kurdugu iletisim de egitimin niteligi acismdan onemlidir.
Buradan yola cikarak, egitim bir iletisim silrecidir ve dolaytsiyla iletisimde
bulunmaksizm egitim yapmanm imkansiz oldugu soylenebilir (Kucukahmet, 2000).
Bireyleri yeni yuzyila hazirlamak, ancak onlara saglanacak egitim imkanlan ve
onlarda gelistirilecek saglikh iletisim becerisi ile gerceklesebilir. Gunumuzde
toplumlarm 9agda§ uygarhk duzeyine ulasabilmelerinin, egitime verdikleri onem
kadar iletisime de onem vermeleri ile mumkun olacagi soylenebilir (Cagdas, 1997).
Boylece iletisirn becerilerine sahip bir ogretmen, ogrencilerini daha iyi anlar,
onlan daha kolay kabul edebilir. Bu durumda ogrenciler de ogretmenlerine,
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ogrenmeye ve akranlarma olumlu tutum ve davranislar gelistirir (Jones ve Jones,
2001 ). lletisimin saghkh bir sekilde gerceklesmesi icin, ogretmenlerin empati kurma
yetenegine sahip olmalan gerekmektedir. Ogrenciler ile empatik bir iletisim oruntusu
olusturan ogretmen, onlarm bireysel yeteneklerini taruma sansi yakalar (San ve ark.
2004).

Iyi bir

iletisimin

yolu

ancak

insanlan

anlamaktan,

beklentilerini

karsilayabilmekten ve empati kurmaktan gecmektedir (Kihc, 2005). Bunun yanmda
ogretmenlerin de empatik yaklasimlanm iceren davramslan ile ogrenciye bir model
olmasi, onlarm bu iletisim bicimini ogrenmelerinin saglayacagi gibi, ogrencilerin
anlasilmalanndan kaynaklanan bir psikolojik saghga sahip olmalarma da katkida
bulunacaktir (Dilekmen, 1999).
Iletisimde bulunan bireylerin birbirlerini anlamasi iletisimi kolaylastmcr
faktorlerden biridir. Empati insanlann birbirini anlamasmda onemli bir beceri olarak
karsmuza cikmaktadrr. Bireyin, karsismdaki kisinin duygulanm anlamasi, onun
yerine kendini koyabilmesi iletisimde yasanan sorunlan da en aza indirebilir. Giinlilk
yasamda kisilerarasi iletisimin kacuulmaz olmasi, empatinin onemini arttirmaktadir
(Rehber, 2007). Saglikh bir iletisimin olmadigi bir ortamda kisilerin birbirlerinin
duygulanm anlamalarma olanak olrnadigi icin bunlarm karsiya aktanlmasi da
mUmkUndegildir,
Empati kisinin kendisini karsismdakinin yerine koyarak olaylara onun bakis
acisiyla bakmasi, o kisinin duygulanrn ve dusuncelerini dogru olarak anlamasi,
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sUrecidir (Dokmen, 2009). Empati bireyin
iletisimde duyarhhgim ve verimini arttiran olumlu bir unsur olarak dusunulmektedir
(Alver, 2003).
Guldag'da (2007) empatik beceriye sahip olan bireyler cevresinde bulunan
insanlarm duygu ve dusuncelerini dogru olarak anlar ve paylasirlar diye aktarrmsur.
Empatik becerisi yUksek kisilerin sevecen, hosgorulu, kendisini oldugu gibi kabul
eden kisiler olduklan, olumlu ruhsal gelisime sahip olduklan, ozsaygi dii2;~~:lerinin
yuksek oldugu bilinmektedir (Kalliopuska, 1992). Empati becerisi, bireylerin daha
olumlu ve saghkh kisilerarasi iliskiler kurmada kullanmalan gereken bir beceridir
(Ersanh, 1993). Bu sebeple empatik anlayis ve insan dogasma iliskin olumlu gorU§
ve dusuncelerin ogretmen olacak bireylerde de bulunmasi gereken temel kisilik
ozellikleri arasindadir (Karahan, 1998).
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Bunlardan

dolayi empatik beceri, bilissel ve duygusal alanlan icermektedir.

Empatik egilim ise bireyin gunluk yasamda empati kurma potansiyelidir
duygusal
anlama,

ogeleri icermektedir.
duygusal

yasantilardan

oranla daha yuksektir.
kuruldugunda,

Empatik

egilimi yuksek olan bireylerde

etkilenme

ve yardim

(Stephan ve Finlay,

anlasildiklanm

ve daha 90k

ve kendilerine

duygulan

etme istegi diger bireylere

1999). Ogrenciler

kendileriyle

onem verildigini hissederler

empati

(Dokmen,

2009).
Cakmak'a

(2000)

gore ogrencilerin

dusuncelerine

onem vermek,

onlann

katilimlannr

degerli saymak, bunlan suufta paylasmak ve onlan anlamaya cahsmak

ogrencilerle

kurulan etkilesimi

dunyalanna

girerek

yetistirebilirler,
yapilanna

onlarm

Toplumlarm

olumlu yonlendirir.

rollerini

iyi kavrayabilirlerse

gelecegini

sahip olmalarmda ebeveynlerin

empati kurmalan,

dolayisiyla

Iste ogretmenler

cocuklarla

olusturan

ogrencilerinin

ogrenciferini

cocuklarm

saglikh

daha iyi
kisilik

oldugu kadar ogretmenlerin

de cocuklarla

saghkh

bllyirk- onem

iletisime

girmeleri

tasunaktadir (Alcay, 2009).
Hayatirmz boyunca kullanmarmz gereken empatik egilimler sadece simf
iletisimini degil ogretmenin cevre ve diger ogretmenlerle iliskisini de etkilemektedir.
Daha doyumlu ve nitelikli sosyal iliskilerin ise, gerek ogretmenlerin performansmda
ve doyumunda,

gerekse bir egitim kurumu olarak okullann islevlerinin yerine

getirilmesinde olumlu katkilar saglar (Duru, 2002). Bu baglamda okuldaki anne baba olarak nitelendirilen ozel egitim ogretmenlerinin empatik egilim duzeylerinin
cahstrklan engel turune gore farklilasip farkhlasmadiguun bilinmesinin buyuk onem
tasidigr dusunulmustur.
Yapilan arastirmalar incelendiginde, ogretmenlerin empatik egilim ?.ilzfrieri
konusunda 90k sayida arastirrna bulunmaktadir. Ancak ozel egitim ogretmenlerinin
empatik egilim dnzeyleri hakkmda yalmzca Yalcin (2011) ve Karkac (2013)
tarafmdan yapilnus arastirmalara rastlarulmrstir, Yalcin arastirmasmda ozel egitim
kuramlarmda calisan egitimcilerin tukenmislik duzeylerinin empatik egilim ve bazi
degiskenler ile olan iliskisini incelemistir. Karkac'da (2013) farkh engel turlerinde
cahsan ozel egitim ogrermenlerin empatik egilim diizeylerini karsilasurrmsnr.
KKTC'de ise benzer bir cahsma yapilmannsnr. Bu calisma ile KKTC' de ozel egitim
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cahsan ogretrnenlerin empatik egilim dilzeylerinin bazi degiskenlere gore

1...,,.,n,11mi.;;111,

bu arastirmanm problemini olusturmaktadir.

Arastrrmanm genel amaci, ozel egitim alamnda calisan ogretmenlerin
1<111µam\.

egilim dilzeylerinin belirlenmesidir.
Bu genel amac dogrultusunda asagidaki alt amaclar belirlenmistir.

1. Ozel egitim alanmda calisan 5gretmenlerin empatik egilim duzeyi nasildir?
2. Ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilimleri;
i.
Cinsiyetlerine,
ii.

Yaslanna,

iii.

Medeni durumlarma,

iv.

Engelli yakmi olup olmama durumlarma,

v.

Varsa engelli yakinmm en gel tilrilne,

vi.

Varsa engelli yakinmm yakmhk derecesine,

vii.

Mezun olduklan bolumlerine,

viii.

Mezuniyet duzeylerine,

ix.

Meslekteki cahsma silrelerine,

x.

Meslegini isteyerek secip secmeme durumlarma,

xi.

Snnflanndaki ogrenci sayilanna,

xii.

Meslegini sevip sevmemelerine,

xiii.

Cahstiklan kurumun tilrilne,

xiv.

Mesleklerinden elde ettikleri gelir,

degiskenlerine gore anlamh duzeyde farkhlasmakta midir?
3. Ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilim diizeyi cahstiklan
engel tilrilne gore anlamh fark gostermektemidir?
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1.3. Onem
Bireylerin birbirleri ile etkili iletisim kurmalan icin empatik beceri, her
bireyde bulunmasi

gereken

bir ozelliktir. Buna

bagh

olarak bu ozelligin

ogretmenlerde bulunmasi daha da bi.iyi.ik bir onem tasir. Cunku bu beceri, bireyin
kendisinin uygulamasiyla baskalanna kazandinlabilir. Empati, bireyin sosyal yonunu
gelistirici ozelliklere sahiptir. Bu yuzden, bu davranism bir toplumdaki tum bireylere
kazandmlmasi gerekir (Yavuzer, Y., Rezzan G. ve Hidayet A., 2003). Ozel egitim
gerektiren bireylerde duygulan anlamlandirabilme, kendini karsismdakinin yerine
koyabilme ve duygulanm karsismdaki kisilerle paylasabilme becerisi oldukca az
gorulrnektedir. Bireylerin bu becerileri kazanabilmesinin en temel unsurlanndan
birinin de egitim aldiklan ogretmenlerde bu davramslan gozlemleyebilmeleri oldugu
soylenebilir. Bu nedenle ozel egitim alanmda calisan ogretmenlerin empatik egilim
di.izeyleri ve bunu ogrencilerine aktarabilmeleri bi.iyi.ik onem tasunaktadir.
KKTC'de ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilim
di.izeylerinin bazi degiskenlere gore farkhhk gosterip gosterrnedigini belirleyecek bir
cahsma daha once yaprlrnamistir, Bu nedenle bu calismadan cikacak sonuclar ile
ozel egitim ogretmenlerinin varolan empatik egilim durumlan saptamp, ihtiyaclan
belirlenecektir. Bunun sonucunda gerek ozel egitim ogretmeni adaylarma lisans
donemlerinde, gerekse i§ hayatmda cahsmakta olan ozel egitim ogretrnenlerine
meslek hayatlan boyunca belirli.zaman arahklan ile sunulacak egitim hizmetlerinin,
buradan cikarrlacak sonuclar isrgmda belirlenmesi acismdan ve benzer arastirmalara
omekolacagmdan onemli oldugu dusttntllmektedir.
1.4. Snurhhklar
Bu arastirma;
1. 2014-2015 egitim ogretim yih,
2. KKTC' de bulunan ilkogretim, ortaogretim ve ozel okullarda gorev y~pan ozel
egitim alanmda cahsan ogretmenler ile,
3. Kisisel Bilgi Formu ve Empati Egilim 6I9egi ile smirhdir.
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1.5. Tammlar
Bu

arastirmada

yer

alan

kavramlar

asagida

belirtilen

anlamlarda

kullarulmaktadir.
Ozel Egitim Okulu: Ozel egitime ihtiyaci olan cocuklara hizmet veren, ozel olarak
yetistirilmis personelin bulundugu, gelistirilmis egitim programlan ve yontemlerin
uygulandigi, yatili ve gunduzlu resmi kurumlar (MEB, 2006).
Ozel Egitime Gereksinimli Birey: Cesitli nedenlerle ogrenme ya da davrams
problemleri gosteren bireyleri bedensel ya da duyusal yetersizligi olan bireyleri
oldugu kadar zihinsel olarak listlin ya da ozel yetenekli bireyleri de icerisine alan
kapsamh bir terimdir (Eripek, 2005).
Gorme Y eterslzllginden
tamamen

yetersizliginden

Etkilenmis

Cocuk:

Gorme gliciiniin kismen ya da

dolayi, cocugun egitim performansmm

ve sosyal

uyumunun olumsuz yonde etkilenmesi durumudur (MEB, 2006).
Otizm: Engel gruplan icerisinde bulunan ve otizm spektrum bozuklugu semsiye
kavrami altmda incelenen otizm; dil ve iletisimde bozukluk, sosyal etkilesim ve
toplumsal iliski gelistirmede sorunlar, basmakahp ve yineleyici davramslar ile ilgi
alanlanndaki suurhhk olarak genellikle ii<; alanda karakterize olan bir gelisimsel
bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birligi, 2014).
Isltme Yetersizliglnden Etkilenmis Cocuk: lsitme kaybmm, bir isitme cihazr ile ya
da cihazsiz, yalmz isitme yoluyla ana diline iliskin bilgileri basanli bir bicirnde
islemlemesini onemli derecede engelledigi bireydir (Aral, 2011 ).
Ortopedik yeterslzllginden

Etkilenmls

Cocuk: Bedensel engel genellikle sinir

sisteminin zedelenmesi, eklem veya kaslann fonksiyonel ozelliklerini tam olarak
yerine getirememesi sonucunda olusur. Bu nedenle bedensel engelli bireylerde en sik
karsilasilan sorun hareket kisithhgma sahip olmalandir (Ozgur, 2011 ).
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmis Cocuk: Zihinsel gelisim yetersizliginden dolayi,
cocugun egitim performansmm ve sosyal uyumunun olumsuz yonde, hafif-orta-agir
dtizeyde etkilenmesi durumudur (MEB, 2006).
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Empati: · Kisinin kendisini karsismdaki kisinin yerine koyarak olaylara onun bakis
acisiyla bakabilmesi, duygu ve dusuncelerini dogru olarak anlamasi; hissetmesi ve
bunu iletme surecine denilmektedir (Dokmen, 2004).
Empatik Egilim: Dogustan getirdigi ve yasantilar yoluyla bir miktar gelistirebildigi
kabul edilen ki§iligin bir parcasi olup; kisilerin gunlnk davramslan icerisinde
empatik davranista bulunma potansiyelidir (Celik ve Cagdas, 2010).
Empatik Beceri: Kisilerin cevrelerindekl

insanlann

algilanm

dusuncelerini,

duygulanm ve tutumlanm dogru olarak anlamasi ve geri bildirim verebilmesidir
(Mete ve Gercek, 2005).

BOLUMII

KA VRAMSAL <;ER(;EVE VE

tr.cn.t

ARA~TIRMALAR

Bu bolumde, arastirma ile ilgili kuramsal aciklamalar ve ilgili arastirmalar yer
almaktadir.

2.1. Kavramsal Cereeve
2.1.1. Ozel Egitim

Caglar'a (1998) gore, ozel egitime gereksinim duyan cocuklann icinde
bulunduklan durumun duzelmesi icin, en fazla gereksinim duyduklan sey ozel
egitimdir. Ozel egitim, ozel yetismis personel tarafmdan, ozel olarak hazirlanrms
programlara gore ozel gereksinimi cocugun engel ve ozelliklerine uygun bicimde
duzenlenmis egitim ortammda verilen egitimdir, Ozel egitim; "ozel egitim gerektiren
bireylerin egitim ihtiyaclanm karsilamak icin ozel olarak yetistirilmis personel,
gelistirilmis egitim programlan ve yontemleri ile onlarm oziir ve ozelliklerine uygun
ortamlarda surdurulen egitim" olarak tammlamr" (Cavkaytar ve Diken, 2007).
Diken'e (2010) gore, de ozel egitim; zihinsel, davranissal, sosyal-duygusal,
fiziksel ve duyusal alanlarda yetersizlikleri ya da iistiinliikleri olan bireylere
ogretimin ve destek hizmetlerinin ozel olarak hazirlannus programlar dahilinde
sunulmasidir.
Tiirkiye'de 2006 yilmda yayimlanan Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeliginde
(MEB, 2006) ozel egitim, "Ozel egitim gerektiren bireylerin egitim ve sosyal
ihtiyaclanm karsilamak icin ozel olarak yetistirilmis personel, gelistirilmis egitim
programlan

ve yontemleri

ile ozel egitim gerektiren bireylerin bireysel

yeterliliklerine dayah, gelisim ozelliklerine uygun ortamlarda siirdiiriilen egitim"
olarak ifade edilmektedir.
Gereksinimi olan cocugun gereksinim duydugu hizmet turune gore ozel
egitim en az kisrtlayici egitim ortammda, farkh uzmanhk alamndan yetismis personel
ve ekip cahsmasiyla sunulmahdir. Ozel egitim bir ekip cahsmasidir. Bu ekip
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cahsmasmda ozel egitim ogrermeni, simf ogretmenl, rehber ogretmen, tibbi personel,
dil konusma terapisti, fizik tedavi uzmam, is-ugrasi terapisti gibi uzmanlarm yam stra
ogrencinin ailesi ve uygunsa ogrencinin kendisi de yer almaktadir (Gursel, 2007).
Ekip cahsmasi ile tarama, tamlama, yerlestirme ve ozel gereksinimli ogrencilerin
gereksinimlerine

yonelik egitsel programlarm

hazirlanmasi

ve gelisimlerinin

izlenmesi sureci yurutulmektedir (MEB, 2006).
Ozel egitimin amact ozel egitim gerektiren cocuklann Turk Milli Egitim
Sistemini duzenleyen genel esaslar dogrultusunda egitimlerinin saglanmasi, i§ ve
meslek sahibi olmalan, toplumda butunlesmelerini amaclamaktir (Harmandar, 1997).

2.1.1.1. Ozel Egitimin Tariheesi

Ttirkiye'de

ozel egitim cahsmalanmn

baslangici aslmda 90k eskilere

dayanmaktadir. Hatta Osmanh
donemindeki Enderun Mekteplerinin dunyada
ustttn
;
i\:
t

zekalr cocuklann egitimleri acismdan en eski ornek oldugu soylenmektedir. 1889'da,
ilk olarak Grati Efendi isminde bir kisi Istanbul Ticaret mektebi icerisinde bir
bolumde isitme ve gorme engelliler icin bir suufacilmasim saglamrstir. "Daha sonra
bu smiflar ayn bir okula donusmus ve bu okulda isitme ile gorme engelli ogrencilere
1912 yilina kadar egitim verilmistir, 1912 yilmda kapatilan bu okulun ardmdan 1921
yilma kadar ozel egitim alanmda kaynaklarda bir gelismeye rastlanmarmstir. 1921
yilmda Kurtulus Savasi doneminde Izmir' de "Ozel Izmir Sagirlar ve Korler
Muessesesi" adiyla bir okulun acrldiguu, Izmir' deki gorme engelliler okulunu
1923'te yine Izmir' de isitme engelliler okulunun takip ettigini gormekteyiz. Onceleri
Saghk ve Sosyal Yardirn Bakanligi'na bagh olan okullar 1950'de cikan bir yasa ile
Milli Egitim Bakanhgr'na baglannustir'{Guven,

2003). Ustun zekali ve ustun

yetenekli kisilerin egitimi konusunda ise Cumhuriyet Donemi'nde, 1948 yil~·nda, idil
Biret - Suna Kan Yasasi adiyla bilinen yasa kabul edilmis ve boylece ustunlerin
egitimi yasal olarak gtrvence altma ahnnustir (Ataman, 2009). 1950'den 1980 yilma
kadar ozel egitim hizmetleri, Ilkogretim Genel Mudurlugu bunyesinde bir sube
mudurlugt; tarafmdan ynrutulmustur.
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1980 yihnda Ozel Egitim Genel Mildilrlilgil kurulmus, 1983 yihnda ise Genel
Mudurluk Ozel Egitim ve Rehberlik Dairesi Baskanhgi'na donusturulmustur.
30.04.1992 tarihinde kabul edilen 3797 sayih Kanunla "Ozel Egitim, Rehberlik ve
Damsma Hizmetleri Genel Mudurlngt;" kurulmus, 3 daire baskanhgi 23 sube
mudurlugu olusturulmustur. Ozel egitim hizmetlerinin Bakanhk merkez orgutunde
bu genel mudurluk, tasra orgiltil olarak illerde Milli Egitim Mudurlugt; icinde bir
mudur yardmicisi ile ona bagh "Rehberlik Arastirma Merkezleri" yoluyla yonetimi
saglanrmsur. Aynca 06.06.1997 tarihli ve 573 sayih Kanun Hukmunde Kararname
ile engellilere iliskin ozel egitim esaslan belirlenmistir (Akcamete, 1998).
Buna karsm Dilnya'daki ozel egitime baktigmuzda, Caglar (1979) yazih
kaynaklardan edinilen bilgilere gore ilk olarak zihinsel engelli cocuklarla ilgili olarak
lsvicre' de baslarmstir. Daha sonralan sagirlar okulu J755. yihnda Fransa'da
acilrmstir.
Ozurluler alanmda ilk cahsmalann gorme engeliler alanmda ve gorme
~,-,.,·., ::.:.~·- ;·.,..
..

ozurluler

alanmda

oldugu

bilinmektedir.

ilk

Fransa'da

Fransa

D1§

Isleri

Baskanhgi'nda cahsan Valantin Haily adh kucuk bir memurun Diderot'un "Korler
Hakkmda Mektuplar" kitabmdan ve bazi Unlil korlerin basanlanndan esinlenerek
Paris'te once kor bir dilenci cocugu egitmeye girismistir. Sagladigt basanyi begenen
Fransiz Fen Akademisi, korler icin bir okul acilmasi konusunda onu desteklemistir.
Boylece ilk 1873 yilmda Paris'te korler okulu acilnusur, Kisa aralarla bu okulu
Almanya, Avusturya, Rusya izlemistir. l 830'larda bu aknm Dr. Samuel Howe
Amerika'ya gottirmus en 90k hirer yil ara ile Boston, New York ve Philadelphia' da
korler okulu acilrmsnr.

2.1.1.2. KKTC' de Ozel Egitim
KKTC'de ozel egitim yasasi olmadigi gibi yonetmenlik de bulunmamaktadir.
Avcioglu (2012) KKTC'de yapmt§ oldugu arasnrma ile engelli ailelerinin, ozel
egitim yasasi olmamasmdan kaynaklanan sorunlanm incelemistir, Buna gore; aileler,
ozel egitime gereksinimi olan cocuklanmn, egitsel gereksinimlerinin belirlenmesi,
okulda akranlarmdan geri olmalan, cocuklannm ne tur ozel egitim ve destek
hizmetlere
incelenmesi

gereksinimi oldugunun belirlenmesi
icin

herhangi

bir

bulunmadiklanm belirtmislerdir,

kuruma

gibi durumlarda cocuklannm

basvuramadiklan

gibi

talepte

de
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Bu sebeple ozel egitime gereksinimi olan cocuklann tamlama sureclerinde
ailenin ne yapmasi gerektigini ve bu surec icerisindeki yerine iliskin bilgi
bulunmamaktadir,

Yasanm

olmamasmdan

dolayi

ailelerin

daha

cok

kendi

durumlarma gore bagimsiz bir sekilde hareket ettikleri dusuntllmektedir (Avcioglu,
2012).
Kibns Turk Milli Egitim sisteminde ozel egitim §U sekilde tarumlanmaktadir:
1.

"Beden ve zihnen ozurlu olup ozel bir egitirn ve ogrenime gereksinimi olan
okul oncesi egitim yasma ulasrrns cocuklann on sekiz yasma kadar olan
egitimlerinin tilmilnil kapsar.

2.

Ozel egitime gereksinen her ogrenci zorunlu egitim cagmda iken ilgi ve
yetenegi oranmda, zorunlu olarak ozel egitimden parasiz veya parasiz yatih
yararlanma hakkma sahiptir. Ancak, zorunlu egitim yasi dismda da ozel
egitim gormek isteyenlere, gerekli egitim olanagi devletce saglamr."

Kibns Turk Milli Egitiminin genel amaclanna ve temel ilkelerine gore ozel
egitimin amac ve gorevleri sunlardir:
1.

"Atatilrk

ilke, devrimleri

ve Atatilrk Milliyetciligi

ile beli~lenenler

dogrultusunda sosyal ve kulturel buttlnlesmeyi saglar.

2.

Ozel egitim gereksiniminde olan her ogrenciye ilgi ve yeteneklerini azami
derecede gelistirme firsat ve olanagi vermek;

3.

Bu ogrencileri, kendilerine ve topluma yararh yurttaslar olarak yetistirmek;
gerektiginde mesleki rehabilitasyonlanm saglamak. Ozel egitim kurumlan
ozel programlar uygulayan ayn okullar halinde kurulur veya diger okul
bilnyelerindeki ozel suuflardan veya gruplardan olusur."

15

2.1.1.3. Ozel Egitim Ogretmeni
Ozel egitim alanmm ihtiyaci cesitli ozel personelin yetistirilrnesi ozel egitim
hizmetlerinin baslatrlmasi ve istenilen duzeyde gelistirilmesinin temel kosuludur.

Ozel egitim alanmm nitelikli personel ihtiyaci diger alanlardaki personel ihtiyaci ile
kiyaslanamayacak kadar fazladir. Cunku ozel egitim ve rehabilitasyon hizmetleri
bircok elemanm bir arada cahsmasmi, coklu disipliner bir cahsmayi gerektiren bir
hizmetler butunudur. Ozel egitim alanmda gorevli personelin nitelik ve nicelik olarak
yeterli dtlzeye getirilmesi onlara verilen egitimin kalitesi ile dogrudan iliskilidir,
Egitimin basanya ulasmasmda egitimcinin ve diger destek elemanlannm rolunun 90k
onemli oldugu bilinmektedir (Basbakanlik Ozurluler Dairesi Baskanhgi, 2000).
Ozel egitime gereksinim duyan bireylere en iyi egitimi verebilmek icin ozel
egitimde cahsan ozel olarak yetismis insan gucune ihtiyac vardir. Ozel egitimin
uygulanmasi · bir ekip yaklasmumn urunudur ve ozel egitim ogretmenlnin bu ekipte
onemli bir rolu vardir, Ozel Egitim Ogretmeni, ozel egitim gerektiren bireylerin
egitim ve sosyal gereksinimlerini karsilamak icin ozel olarak yetistirilmis personeldir
(San, 2003).
Ozel egitim ogretrneni guclu bir alan bilgisine sahip, arastirmacr, gelismelere
acik, sabirh, uretken, sadece ogreten degil ogrenen ve cevresindekileri

de

yonlendiren bir yapiya sahip olmahdir (Tekneci, 2010).
Milli Egitim Bakanhgi Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi'nde (2012) ozel
egitimgerektiren bireylerin egitimini saglamaktan sorumlu olan "ozel olarak
yetistirilmisogretmen" terimi ozel egitim ogretmenlenne karsihk gelmektedir.
Aym yonetmelikte ozel egitim ogrermenlnm gorev ve sorumluluklan

§U

sekilde siralanmrstir:
a) BEP'te

alamyla

ilgili

gelisim

olcekleri

ile

olcme

ve

degerlendirme

araclanrunhazrrlamp uygulanmasmda BEP gelistirme birimi ile i§ birligi yapmak,
b)

BEP'te alamyla ilgili uygulama ve degerlendirme yapmak,
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c) Ozurlu bireylerin

egitim performanslanm

ve yetersizlik

ttlruntl I dikkate

alarakegitimleri sirasmda kullanilmak uzere alaniyla ilgili gerekli materyalleri
hazirlamak,
Kurumdaki

y)

aile

egitimi

ve

darusmanhgi

cahsmalanna

katilmak,

simfindakibireylerin ailelerine yonelik aile egitim calrsmalanm psikolog veya rehber
ogretmenle birlikte planlamak ve yurutmek,
d)

Oztirlti

bireylere

destek

egitim

hizmeti

saglamak

ve

egitim

performanslandogrultusunda bireylerin uygun okul veya kuruma yonlendirilmesinde
BEP gelistirmebirimiyle i§ birligi yapmak,
e) Kuruma devam eden ozilrlti bireylere diger kurum veya kuruluslarda hizmet
verenuzman ve ogretmenlerle esgudum icinde calismak,
f) Ozllrlu bireylerin

yetersizliklerinden

dolayi kullandrgi

kisisel

cihaz ve

aletlerinbakirru ve kontrolune iliskin tedbirler almak,
g)

Oztirlti

bireylerin

egitim

performanslan

ve

ihtiyaclan

dogrultusunda

egitimyapmak,
g)

Gorev tarummda belirtilen gorevlere benzer diger gorevleri yapmak.

KKTC Milli Egitim Yasasi (1986) Ogretmenlik yasasma gore ozel egitirn
ogretmenlerinin gorevlerine bakacak olursak;

1.

Gorev yaptigi okulda bulunan ogrencileri, gereksinme duyduklan ozel 'egitim
turune uygun olarak egitmek;

2.

Ogrencilere,

cevre

ile

ve

toplumsal

yasamla

uyum

saglamalanni

kolaylastiracak bilgi, beceri ve ahskanhklar kazandirmak;

3.

Ogrencilerde ozel durumlan nedeniyle var olan psikolojik olumsuzluklardan
kurtulmalanru saglamak ve onlara guven duygusu kazandirmak;

4. ilgi ve yeteneklerine gore ogrencilere beceri kazandirmak,
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2.1.1.4. Ozel Egitim Gerektiren Birey
Eripek' e (2005) gore, Dilnya ilzerindeki her birey bedensel ozellikleri ve
ogrenme yetenekleri yonlerinden birbirinden farkhhklar gosterir. Ancak bireyler
arasmdaki farkhhklar

cogu zaman fazla buyuk degildir, Dolayisiyla normal

kosullarda genel egitirnden yararlanmada ciddi problemlerle karsrlasmazlar. Bununla
birlikte ozel gereksinimi olan bireyler olarak adlandmlan bazi bireylerin bedensel
ozellikleri, ogrenme yetenekleri, bu bireylerin egitiminde bireysellestirilmis egitim
programlanru, yani ozel bir egitimi gerektirecek ol9i.ide normlardan farkhdir,
Normlardan farklrlik altta ya da ilstte olabilir. Bu yontlyle ozel gereksinimi olan
bireyler terimi, ogrenme ya da davrams problemleri gosteren bireyleri bedensel ya da
duyusal yetersizligi olan bireyleri oldugu kadar zihinsel olarak ustun ya da ozel
yetenekli bireyleri de icerisine alan kapsamh bir terimdir.
Ti.irkiye Cumhuriyeti Anayasasi'run
farkhhklan

42. rnaddesine gore ise, "bireysel

nedeniyle uyarlamalar yapilmaksizm normal egitim olanaklarmdan

yararlanamayan bireyler de, turn Ti.irkiye Cumhuriyeti vatandaslan gibi egitim ve
ogretim hi.irriyetine sahiptir." Aynca anayasa, "devlet, dururnlan sebebiyle- ozel
egitime ihtiyaci olanlan topluma yararh kilacak tedbirleri ahr" ifadesi ile Ti.irkiye
Cumhuriyeti Devleti'ni ozel egitim hizmetlerinden sorumlu kilmistir (Ersoy ve Avci,
2001).
Milli Egitim Bakanhgi 573 sayih Ozel Egitim Hakkmda Kanun Hllkmunde
Kararnamede ozel egitim gerektiren birey, "cesitli nedenlerle, bireysel ozellikleri ve
egitim yeterlikleri acismdan akranlarmdan beklenilen di.izeyden anlamh farkhhk
gosteren bireyi" ifade etmektedir. Ozel egitim gerektiren bireyler terimi, ozurlu ya da
engelli olarak nitelendirilen cocuklann yam sira ustun zekah ya da yetenekli olan
cocuklan da kapsamaktadir (Cavkaytar ve Diken, 2005).
2.1.1.5. Ozel Gereksinimi Olan Bireylerin Sunflandmlmasi
Ozel

egitimin

basanya

ulasmasmda

en

onemli

unsurlardan

birisi

sunflandirmadrr, Nasil ki bir hastahk dogru teshis edilmediginde tedavi edilerniyor
hatta yanhs teshiste hatah tedavi uygulanabiliyor ise ozel egitimde de dogru
simflandirmayaprlmadan dogru egitimin verilebilmesi mi.imki.in degildir, Bireyin
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gereksinimlerine uygun ve ona fayda saglayabilecek bir egitim almasi her seyden
once gereksinimlerinin dogru bir sekilde smiflandmlrnasma baghdir,
Ozel gereksinimli bireylerin smiflandmlmalan egitim acisindan zorunlu bir
durumdur. Cunku ozel gereksinimli bireylere verilen egitim hizmetlerinin en
azkrsrtlayici ortamda uygulanmasi esasnr. Bunun icin de ogrencilerin gereksinim
gruplarma gore siruflandinlmalan ve gereksinim gruplarma uygun ortamlarda egitim
hizmetlerinden

faydalanmalan gerekir (Ozgur, 2008). En az krsrtlayici egitim

ortami, ozel gereksinimli bireyin ailesi ve akranlanyla en fazla birlikte olma sansi
buldugu ve ayni anda egitim gereksinimlerinin en iyi sekilde karsilandigr ortama yani
evine en yakm okuldaki kaynastirma suufidrr (Ersoy ve Aver, 2001). Bunun yanmda
her gereksinim grubundaki bireyin ogrenme ve algilama ozellikleri birbirinden
farkhdir.Bu durum, ozel gereksinimli bireylerin bazi smiflara aynlarak egitim
faaliyetlerine katrlmalanru zorunlu hale getirmektedir (Kircaali- Iftar, 1998).
Ozel egitime gereksinimi olan bireyler farkh alanlarda farkh duzeylerde
yetersizlikler gostermektedir. Bu bakimdan ozel egitime ihtiyaci olan bireyler icin
yapilacak duzenlemeler ve egitim hizmetlerinin planlanabilmesi icin smiflandirma
yapilmasi gerekmektedir (Kola, 2012).
Ttirkiye'deki

Ozel Egitim Yonetmeliginde

gereksinimi olan bireyler

§U

(MEB, 2006) ozel egitime

sekilde smiflandmlmrstrr:

•

Zihinsel yetersizligi olanlar (hafif, orta, agir, cok agir)

•

Isitme Yetersizligi olanlar

•

Gornie Yetersizligi olanlar

•

Ortopedik Y etersizligi olanlar

•

Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Cikan Yetersizligi olanlar

•

Dil ve Konusma Gtic;lligliolanlar

•

Ozel Ogrenme Gtic;ltigtiolanlar

•

Birden Fazla Alanda Yetersizligi olanlar

19

•

Duygusal Uyum Gti9lilgil olanlar

•

Suregen Hastaligi olanlar

•

Otizm olanlar

•

Sosyal Uyum Gti9lilgil olanlar

•

Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Bozuklugu olanlar

•

Ustun veya Ozel Yetenege sahip olanlar.
2.1.1.6. Arasnrmada Kullamlan Engel Gruplari
Asagida arastirma kapsammda yer alan engel gruplan ile smrflandrrmalanna

yer verilmistir,
a) Isitme Engelli Bireyler ve Genel Ozellikleri: Isitme kaybmm, bir isitme
cihazi ile ya da cihazsiz, yalruzisitme yoluyla ana diline iliskin bilgileri basanli bir
bicimde islemlemesini onemliderecede engelledigi bireydir (Aral, 2011). Isitme
engeli genellikle isitmeduyarhhgmm bireyin gelisim, uyum ve iletisimdeki gorevini
yerine getirememesisonucunda ortaya cikar. Eger isitme engeli, kisi anadilini
ogrenmeden ortaya cikrmsise bu durum yasam boyu dil ve konusma becerisi
kazanmayi

olumsuz

yonde

etkiler

(Ozgur,

2008).

Isitme

engelli

bireyler

suuflandmhrken duyduklan sesin siddeti yani desibel kullarnlmaktadir (Aral, 2011 ).
Snurh bir cevrede buyuyen isitme engelli cocuklann pek cogunun saghkh
. iletisim kuramamalan

nedeniyle normal isiten cocuklara gore kisiliklerinde

duzensizlik ve uyumsuzluk ortaya cikabilmektedir (Ugurlu, 1992).
Akranlarm ve ogretmenlerin engelli cocukla kolay ve etkili iletisime girmesi
ile isitrne engelli cocuk sosyal kurallan, konusmada kullamlan kurallan, farkh
durumlara uygun tepki vermeyi, kisilerle yakm iliski kurrnayi ogrenebilir (Akcamete,
2003).
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b) Gorme Engelli Bireyler ve Genel Ozellikleri: Gornie yetersizligi cok
· agir derecede olup, mutlaka kabartma alfabeye (braille) ya da konusan kitaplarm
kullarulmasma gereksinim duyan kisidir, Az goren ise bi.iyi.itilci.i araclar vasrtasiyla
ya da puntolu yazih materyali okuyabilenlerdir (Ozytirek, 1989). Gorme yetersizligi,
Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeliginde "Gornie gucunun kismen ya da tamamen
yetersizliginden dolayi, bireyin egitim performansmm ve sosyal uyumunun olumsuz
yonde etkilenmesi durumu" olarak tammlanmaktadir.

Gorme engelli bireylerin belli bash ozelliklerini siralamak mi.imkiindi.ir.
Bunlar;

gorme

yeteneklerinde

engelli
gecikme

bireylerin

kavramsal

gozlenebilir.

Ozellikle

gelisimlerinde
soyut

ya da bilissel

dusunmeyi

gerektiren

becerilerde daha basansiz olabilirler. Alan kavrammi ogrenmeleri gtictur. Alana
iliskin bilgileri daha 90k dokunma duyumu aracihgiyla kazanmaktadirlar. Gorme
yetersizliginden kaynaklanan eksiklikleri diger duyu organlanm kullanarak telafi
etmeye cahsirlar. Dikkat yogunlastmna, ince aynntilan

fark etme yetenekleri

gelismistir. Sosyal faaliyetlere ilgilidirler, Muzikle yakmdan ilgilenirler. Bedensel ve
zihinsel gelisimlerinde farkhhk yoktur. Bagimsiz hareket edebilme becerileri
sinrrhdir (Iskenderov, 2007).

c) Zihinsel Engelli Bireyler ve Genet Ozellikleri: Zihinsel engelli bireyler
''

genel nufus ve engel gruplan icerisinde en sik karsilasilan gruptur (llhan, 2008).
Amerikan Zeka Geriligi Birligi (AMMR) 2002 yihnda zihinsel geriligi ' zihinsel
islevde bulunma ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gosteren
uyumsal davramslarda anlamh simrhhklar olarak karakterize edilen ve 18 yasmdan
once ortaya cikan yetersizliktir' seklinde tarumlanrmsnr (DeMatteo, Marczyk, Pich,
2007; Eripek,2005).

Zihinsel engelli bireyler, genellikle baskalannm duygu ve dllstlncelerine
aldirmamakta, si.irekli ilgi cekmeye cahsmaktadirlar. Kizgm olduklan, kafalan
kansik veya emin olmadiklan icin ya da kendilerine zevk verdigi icin zaman zaman
zarar verici davraruslar gostermekte, kendilerinden

istenilen her seye karsi

cikmaktadirlar. Bu kisilerin benlik kavramlan zayifur, kendilerine gi.ivenleri azdir,
bencildirler, sosyal durumlara uymada gucluk yasamaktadirlar, Aynca, dikkat
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dagimkhgr, tembellik, yeme problemleri, saldirganhk ve asm. inatcihk gibi ozellikler
de sikhkla gorulmektedir (Ciftci, 2007). Zihin engelli bireylerde kullanilan
kelimeleri anlamakta gucluk cekme, sozlt; olarak fikirleri ifade edememe, kelime
sayilannda

smirhhk

olmasi, ci.imle kurarken kelime siralamalannda

hatalar

yapabilme ve bazi telaffuz gucluklerinin yasanabilir (Karatepe, 1998).
Zihin engelli bireylerin bellegi zayif, akademik basanlan yavastir. Kendilerini
ifade etmede gucluk cekerler (Korkmaz, 2000). Zihinsel engelli · bireylerin bu
ozellikleri goz onnne almdigmda empati kurmada gucluk yasadiklan dusunulebilir.

~) Otizmli Bireyler ve Genel Ozellikleri: Sosyal yetersizlikler,

olan

cocuklarda gorulen en onemli yetersizlik ve simrhhklardan birisidir. Otizrnli olan
cocuklar, bebeklik donemlerinden itibaren goz kontagi kurma, sese ve ismine tepkide
bulunma, ilgilerini duygulanm paylasamama, sosyal etkilesim baslatamama, yuz
ifadesinin ve sozel olmayan iletisimin olmamasi ya da sosyal gulumseme gibi
becerilerde suurhhk gosterebilirler (Landa, 2007; APA, 2014). Baskasmm isaret
ettigi yere bakma ya da baskasirun dikkatini belli bir yere cekme olarak tanimlanan
ortak dikkat yetersizlikleri sergileyebilir ve baskasinm bakis acismi anlamakta
zorlanabilirler (Kircaali-Iftar, 2013; Ozonoffve Miller, 1995).
Otizmli olan cocuklann en onemli ozelliklerlnden birisi dil gelisiminde
gecikme olmasidir. Bu gecikme ile birlikte, karsrlrkh konusma baslatma, si.irdi.irme
ve sonlandirmada gucluk, baska insanlarm kendilerine soylediklerini yinelemek,
duyduklanni ya da okuduklanm baglam drsmda yinelemek, kendisinin uydurdugu
sozcuk ya da ci.imleleri yinelemek ve asm resmi ya da didaktik konusmalar gozlenir
11 (Kircaali-Iftar, 2013). Dil gelisiminde yasanan bu sorunlar otizmli olan cocuklann
gtinli.ikyasamlanm onemli olcude olumsuz etkilemektedir.
Sozu edilen bu ozelliklerin yam sira, otistik cocuklann ti.im insanlar gibi
':
''.
birbirlerinden dogustan farkli olduklan da soylenebilir (Goin ve Myers, 2004). Her
birinin guclt; ve zayrf yonleri vardrr. Her birinin hoslandigr ve hoslanmadigi nesneler
olabilir. Bununla birlikte, otistik cocuklarm hepsi, yogunlugu, ti.iri.i, derecesi
farkhlasan

ortak ozellikler gosterebilirler. Bu ozellikler, sosyal etkilesimde,

iletisimde, algilamada, yeni beceri ve kavramlarm Ogreniminde guclukler olarak
belirebilir (Autism Training Source Book, 1997).
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d) Fiziksel (Ortopedik) Engelli Bireyler: Amerikan Ozurltl Bireylerin
Egitim Yasasi'tnda ortopedik yetersizligi, cocugun egitimsel performansiru etkileyen
dogustan anomaliler, hastahklar ve diger faktorlerin neden oldugu yetersizlik
seklinde tammlannustir (Sigrrtmac ve GUI, 2008).
Bedensel engel genellikle sinir sisteminin zedelenmesi, eklem veya kaslarm
fonksiyonel ozelliklerini tam olarak yerine getirememesi sonucunda olusur. Bu
nedenle bedensel engelli bireylerde en sik karsilasilan sorun hareket kisithhgma
sahip olmalandir (Ozgur, 2011).

e) Ozel Ogrenme Gii~liigii Olan Bireyler: Ogrenme gU<;IUgU genellikle
dogustan gelen veya yasamlan cevrenin etkileri sonucunda ortaya cikan bir sorundur.
Bununla birlikte ogrenmc guclugune neden olan sorunlar tam olarak bilinmemektedir
(Ozgur, 2008).
Ogrenme gU<;ltigU olan bireylerde ortaya cikan okuma ve ogrenme sorunlan
kisinin gelecekteki yasammi olumsuz yonde etkilemektedir (Sanpmar, 2006).

2.1.2. Iletisimin Tammi ve Snuflandirrlmasr
lletisim, duygu, dusunce veya bilgilerin akla gelebilecek her turlU yolla
baskalanna

aktanlmastdir,

lletisim

sozcUgU Latince communicare

kokunden

gelmektedir ve dilimizde komunikasyon, haberlesme veya bildirisim sozcukleriyle de
tammlamr (Baltas ve Baltas, 2002).
Iletisim, bir seyi ortak kilmak paylasmak anlamma gelmektedir. Teri~ olarak
iletisim sosyal iliskileri ifade etmektedir. Bu anlamda bireysel olandan kolektif olana
gecisi ifade eden iletisim, sosyal yasamm temel kosuludur. lletisim, anlam yUklU
mesajlarm degisimi olarak, bir baska deyisle bir mesajm verilmesini ve almmasmi
iceren bir tur enformasyon iletimi olarak tarnmlanabilir (Bilgin, 2003). Buna gore
iletisim iki birim arasmda; birbirleriyle iliskili mesaj alisverisi, bir baska deyisle bilgi
Uretme, aktarma ve anlamlandmna sUrecidir (Dokmen, 2010).
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Dokmen (2010), literaturde yer alan kisilerarasi iletisim sunflamalanm ele
alarak,

bu

smiflamalan

kapsayan

bir

smiflama

ortaya

koymustur.

Yuz ve
he den

-Niyetleuihni§
-Niyetlenihnemi;;

-Niyetleuilmif?
-Niyetleuilmemi~

Sekil 1. Kisilerarasi iletisim modeli (Dokmen, 2010).

Bu smiflamaya gore, dilin kullarummi ifade eden sozlu iletisim, dille iletisim
ve dil-otesi

iletisim olmak uzere ikiye aynlmaktadir.

Bir iletisimde "ne"

soylendigidille iletisim kapsamma girerken, "nasil" soylendigi dil-otesi iletisimle
ilgilidir. Sesin niteligiyle ilgili her sey; ses tonu, sesin luzi, siddeti, vurgulamalar,
duraklamalar ve benzeri ozellikler dil-otesi kapsamma girmektedir. Dilin kullantmi
dismdaki iletisim bicimleri sozsuz iletisim kapsammda yer almaktadir. Yuz ifadesi,
goz temasi, mimik, jest ve vilcut durusu ytiz ve beden iletisimine iliskindir, Karst
tarafa sozel olmayan yolla mesaj verme yontemlerinden biri de bedensel temastir.
Kisisel alan ve mesafe kullammuu ifade eden mekan kullantmi da sozsuz iletisim
yontemlerinden biridir. Giyilen kiyafetten, stirulen koku ya da takilan rozete kadar
degisik araclann kullammi yoluyla baska insanlara mesaj verilmesi de bir baska
sozsuz iletisim yontemidir. Her iki gruptaki iletisirnler de, niyetlenilmis ya da
niyetlenilmemi§ davramslan icerebilir (Dokmen, 2010).
Soze dayah iletisim ve sozel olmayan iletisim kiyaslandigmda, sozel olmayan
iletisimin btiytlk bir guce sahip oldugu gorulmektedir. Yasanan sosyal durumlarm
yaklasik olarak ucte ikisinin anlammm sozel olmayan ipuelanndan crkanldigi tahmin
edilmektedir (Burgoon, Buller ve Woodall, 1989). Mehrabian (1972), Sozel ve sozel
olmayan mesajlar birbirini tutmadigmda 9ogu insanm anlarnlandirma kaynagi olarak
sozel olmayan mesajlara guvendigini bulmustur. Burgoon, Buller ve Woodall (1989),
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sozel olmayan iletisimin onemini vurgulamaktadir. Buradan yola cikarak sozel
olmayan iletisim kurabilmek icin de, empati kurabilmenin onemi anlasilmaktadrr.
2.1.2.1. Iletisimin Egitimdeki Yeri Nedir?
Egitimin en onemli ogesi olan iletisim (communication); duygu, dusunce,
fikir ve bilgilerin amach olarak bireyden bireye aktanlmasi ve simgeler yoluyla
anlamlarm gecis silrecidir (Yavuzer, 1997; Tasar, 2008). Egitimin bireyin sosyal bir
varhk olmasmda, potansiyellerini ortaya crkarmasmda onemli bir role sahiptir.
Duygu dusunce, degerler, davrams kahplan ve kulturel normlarm nesilden nesile
aktanlmasmr saglar. Bu acidan bakrldigmda egitim aslmda bir iletisim etkinligidir,
Bu etkinligin verimli · sekilde gerceklesmesi ise ogreticiler ile ogrenciler arasmdaki
iletisimin niteligine baghdir (Bolat, 1996).

IKAYNAK

1-- I

(Ogrctmen)

MESA}

J--. IKANAL I

(lcerik)

(Yontem)

t

~
(Ogrenci)

!'
I D6N0T I
(Ogrenci Tepkileri)
Sekil 2. Egitimde lletisim -Sureci (Erdem, 2005).
Egitimde iletisim surecinin isleyisinde Sekil 2.2'de verilen bes temel oge yer

ahr. Bu surecte kaynak ogretmen, alter ogrenci olarak kabul edilir. Mesaj, ders kitabi,
program ic;erigi ya da ogretmenln sesi; kanal da ogretim surecleri ya da surecte
kullamlan ogretim arac ve gerecleridir. Ogrenci tepkileri de dontittl yansrtmaktadir
(Ta§ar, 2008).
Ogrenme iletisim islemleri sonucunda meydana gelir. Yeni ogrenmeler yeni
bilgi ve becerilerin edinilmesiyle gerceklesir ve bu surecte iletisim gerceklesmedikce
ogrenme de gerceklesmez (Ergin ve Birol, 2000). Etkili bir iletisim, iyi ogretmenogrenci iliskisi olusturma ve surdurmede mesaj alma kadar mesaj gondermeyi de
icerir. Ogretmertler ogrencilerinl dinlerken, ogrencinin soylediklerine onyargrsrz

25

yaklasmali, anlamaya cahsmali, dikkati surekli tutmahdir (Dilekmen, Ba§91 ve
Bektas, 2008). Cilenti'ye (1988) gore de ogrenme iletisimin sonucu ahcmm
davramslannda bir degisikligin olusmasrdir. Iyi bir ogrenme iyi bir iletisim urunudur,
Yani ogrenrile iletisimden ayn dusunulemez. Bu durumda egitim silrecinde
ogretmen-ogrenci, ogrenci-ogrenci arasmda gerceklesen iletisimin kalitesi empati
kurabilme becerisiyle daha da artacak ve ogrenmeyi etkileyen bir faktor olarak
karsimiza cikmaktadir.
2.1.2.2. Snnf ii;i Etkilesim Tiirleri
Iletisim denilince kimilerinin akhna sadece sozlu iletisim, yani konusulan dil
aracrhgiyla kurulan iletisim gelmesine karsin, .iletisim sozsuz olarak da kurulabilir.
Aym ortamda birbirlerini algilayan kisiler hie konusmasalar bile bakislanyla,
vilcutlarmm durusuyla, aralannda biraktiklan mesafe ile vb. birbirlerine mesajlar
yollarlar, sozsuz bir iletisim kurarlar. Iletisime giren ogretmea ve ogrericinin
birbirlerini dogru olarak algilamalan icin hem gonderilen sozlu mesajlarm icerigine,
hem de sozlu mesaja eslik eden beden diline, yani kisinin yilz ifadesi, jest ve
mimikleri gibi gorsel ipuclanna, dikkat etmeleri gerekmektedir (Erden, 1996).
Egitim durumunda iletisim ile birlikte etkilesim i9 ice olmahdrr, Smifta veya
ogrenme

ortamlannda

etkilesim

yonternlerini

kullanmak

ogrenmenin

gerceklesmesinde onemli bir fonksiyonu yerine getirir (Moore, 1989). Literatilrde
etkilesimin 4 tilrilnden bahsedilir: ogrenci-icerik, ogrenci-ogrenci, ogrenci-ogretrnen,
ogrenci-erablrim etkilesimleri. Bunlardan ilk il9il okullardaki smrf ortamlan icin
kullamhrken, ogrenci-arablrlm etkilesimi uzaktan egitirn icin kullarulmaktadir
(Thurmond ve Wambach, 2004). Moore (1996) bu etkilesim tilrlerinden ilk il9ilnil
soyle tarumlamaktadir:
Ogrenci-ii;erik Etkilesiml: Ogrenme; ogrencilerin karsrlastiklan bilgi ve
fikirler (icerik) hakkmda kendi kendine soyleside bulunmasi ve bildikleri ile
ortusmesi sonucu gerceklesir,
Ogrenci-Ogretmen

Etkilesimi: Ogrenme; ogretmenin kendi bilgi ve

deneyimlerini ogrenciye aktarmasiyla gerceklesir,
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Ogrenci-Ogrenci

Etkilesimi:

Ogrenme;

gercek

yasam

ortamlannda

ogrencilerin fikirleri paylasarak ve problemleri tartisarak birbirlerine yardim etmesi
biciminde gerceklesir.
Etkili iletisimin her anmda empati yapabilmenin onemi buyuktur. Bu
cahsmada yukandaki etkilesim tiirlerinden ogretmen-cgrenci etkilesimleri uzerine
odaklamlrmstir. Yapilan cahsmalar empati kurma becerisinin iletisim cansmalanrn
engelleyerek daha olumlu iliskilerin kurulmasmi sagladigmr, empatinin kendini
acma, toplumsallasma, sosyal duyarhhk, topluma uyum, yardimlasma ve diger
prososyal davramslan artrrdigmr, bunun yam sira saldirganhgi ve diger antisosyal
davramslan azaltici bir rol oynadigmi ve cocuklann derslerindeki basanlanm
arttirdigiru gostermektedir (Unal, 2000).

2.1.2.3. Iletisimde Empatinin Onemi
Dokmen'e (2012) gore empatinin ne oldugunu anlayabilmek icin oncelikle,
empatiyi kullanan ve ona ihtiyac duyan insamn yasammdaki temel amaclanrun ne
oldugunu tartismamiz gerekir.
Bu konuyla ilgili onermeler sunlardir:
1. insan yasamiru surdurmek ister.
2. insanm yasarmm siirdiirebilmek icin iki seye ihtiyaci vardir; "bilgi edinmek" ve
"yalmz kalmamak".
3. Bilgi edinme ve yalmz kalmama istegi, kisilerarasi iletisimlerin niteligini belirler.
4. Oi; tur iletisim vardir. Bunlar; (a) Catismalr iletisim, (b) Catismasiz iletisim ve
( c) Empatik iletisimdir,

•:

,
,-
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Empatik Iletisim

Catismasiz lletisim

Catismah Iletisim
-Bilgi aktanmi yok.

-Bilgi aktannu var.

-Bilgi aktanrru var.

-Yalmzhk var.

-Yalmzlik var.

-Y almzhk yok.

Sekil 3. Catismah, Catismasrz, Empatik lletisimde Bilgi Aktanmi ve Yalmzhk
(Dokmen, 2012).
Dokrnen'e (2012) gore cansmah iletisim kurmaya calisan taraflar hem yeterli
bilgi edinemezler hem de yalmz kahrlar. Cattsmasiz iletisimde taraflar birbirlerine
yeteri kadar bilgi aktarabilirler, fakat yine de yalmzdirlar. Empatik iletisimde ise hem
yeterli bilgi aktanmi olur hem de taraflar yalmz kalmamis olurlar (Dokmen, 2012).
Empatik iletisim becerileri bireyin kisilerarasi iliskilerinin daha saglikh
olmasi ve iyi yonde gelismesine katki da bulunmaktadir. Ozellikle egitim, tip,
danismanhk gibi insan iliskilerinin onemli oldugu i§ alanlarmda empatik iletisim, ise
girme ve kariyer gelisim kararlarmda bireyin sahip olmasi gereken bir yetkinlik
olarak gorulmektedir (Yaylaci, 2006).
2.1.3. Empatinin Tammi
Empati

kavrammi

Titchener

(1902)

eski

Yunanca'daki

"empatheia"

kelimesinden yararlanarak "einflihlung" kelimesini Ingilizce'ye "empathy" seklinde
tercume etmistir. Titchener, birinin davraruslanm bir digeri ile karsilasnrarak
anlamaya calismakla, o kisinin bilincinin anlasilamayacagma inanmtstrr. Bunun
ancak icsel, derin duyumsal taklitle, yani zihinsel kaslarda gerceklesebilecegini
belirtmistir (Wispe, 1986).
ilk olarak

Theodor

Lipps

(1909) tarafmdan

Almanca

"einflihlung"

sozcugunun karsrhgr olarak kullamlrmstrr. Lipps empatiyi, bir insanm kendisini
karsismdaki bir nesneye yansitmasr, kendisini onun icinde hissetmesi ve bu yolla o
nesneyi icine alarak/ozumseyerek anlamasi slireci olarak tammlarmsnr.
Empati kavarami Yunancadaki "em" ve ''pathela" kelimelerinin birlesimidir,
Latincede "em" ic, icine, icinde; "pathela" duygu, acr, algilarna, telepati anlamlanna
gelmektedir (Arkonac, 1999). Turkcede " anlayts, duygudaslik yada esduyum"
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kelimelerine denk gelen empati kendi duygulanm baska nesnelere yansitmak
anlammda kullamlmaktadir (Turkce Sozluk, 2005).
,1

Ernest'e (1971), gore empati, diger kisinin yerine kendini koymak ve diger
kisinin hissettiklerinin nasil oldugunu kavramaknr,
Mehrabian ve Epstein (1972), empatiyi baskasmm duygusal deneyimine
karsihk verebilme diye tarumlarruslardir (Mehrabian ve Epstein,.
Dnal (1972), empati terimini insanlan anlama deyiminin karsihgi olarak
kullanmisnr.
Hoffman'a (1982) gore empati; kisinin kendi durumundan cok, karsismdaki
bireyin durumuna uygun dolayh duygusal tepkidir (Hoffman,.
Ivey (1987), empati tammma farkh bir bakis a91s1 getirrnistir. Ona gore, her
insan belli bir kultur icinde yasamakta ve kulturden annrrus insan olmamaktadir. Bu
nedenle karsidaki kisi ile empati kurmak yeterli olmamaktadir. Karsidaki kisinin
icinde yasadigr kulturu anlamak, bir anlamda bu kulturle de empati kurmaya
cahsmak gerekrnektedir.
Davis'e (1994) gore empati, dunyamn nasil goruldugu ve onun rolllne girerek
anlasilmaya cahsilmasidrr.
Omdahl (1995), empatiyi iletisimde ahcmm hedef olarak karsidaki kisiyle
aym seyi yasamasi, benzer seyi hissetmesi olarak tanunlarmsnr (Omdahl,.
Kasatura (1998) empatiyi, baskalanmn duygulanm anlayarak, kendimizi
onun yerine koyabilme yetenegi seklinde tanunlanustir.
Alisinanoglu

ve Koksal'a (2000) gore empati, bir bireyin kendisini

karsismdakinin yerine koyarak onun duygulanm ve dtlsuncelerini dogru olarak
anlarnasi, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi surecidir.
Duan (2000) empatiyi, bilissel ve duyussal mekanizmalarla Us; sekilde
kavramsallastirmaktadir, Bunlar;
a) bilissel ya da zihinsel bir surec olarak empati,
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b) duyussal ya da duygusal bir sllrec olarak empati ve
c) hem bilissel hem de duyussal unsurlan iceren bir surec olarak empatidir.
Bilissel empati, kisinin baskalannm icinde bulunduklan durumu, kosullan, his ve
dtistmcelerini anlayabilme olarak tammlanabilir. Duygusal empati ise kisinin
baskalannin durumunu ya da duygulanm kendisini onun yerine koyarak hissetmesi
olarak tammlanabilir (Staub, 1990).
Kabapmar'a

gore, kisinin kendini karsismdakinin yerine koyup onun

penceresinden durumu gorme cabasi olarak tammlanabilecek empati; dusunme,
degerlendirme, deger yargtsi yi.ikleme ve davramsta bulunma gibi farkhhklarm
anlasilmasmda etkin olabilecek bir beceri olarak ortaya cikmaktadir (Kabapmar,
2002).
Empati denildiginde akla ilk olarak, Carl Rogers (1957) ve onun konuya
iliskin arastirmalan gelir. Psikoterapi alanmda empatik iletisim kurma becerisiyle
tmlenmis Rogers, empati kavramiyla ozdes hale gelmistir. Hi.imanist yaklasimm
oncusu ve danisan-merkezli terapinin kurucusu olan Carl Rogers empatiyi, kendi
terapisinin basansmda "merkez" olarak tanimlarmsnr. Rogers empatinin, terapistler
danisanlara "kosulsuz olumlu bakisla" baknklan zaman, onlan etkin bicimde
dinleyip, bilissel ve duygusal geri bildirimlerini dogru bir sekilde verdikleri zaman
ortaya ciktigim ileri surmustur (Sezer, 2005). Empatinin olusmasi bazi durumlara
baghdir, Karsidaki insana olumlu bakis acisiyla bakmak, etkin dinlemek ve geri
bildirimde bulunmak empatinin olusumu acismdan onemlidir.
Rogers'in 1970'li yillarda ulastigi empati tanum bugi.in cogunlugun i.izerinde
uzlastigr bir tamm olmustur. Rogers'e gore bir kisinin kendisini karsismdaki kisinin
yerine koyarak olaylara onun bakis acisiyla bakmasi, o kisinin duygulanm ve
di.i§i.incelerini dogru olarak anlarnasi, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi si.irecine
empati adi verilir. Bu tamma gore, Rogers'in empati tanimi i.i9 temel ogeden
olusmaktadir (Dokmen, 2012).
a. Empati kuracak kisi kendisini karsrsmdakinin yerine koymah, olaylara
onun bakis acisiyla bakmahdir. Baska bir degisle empati kurmak isteyen
kisinin

karsismdaki

kisinin

fenomonolojik

alanma

girmesi

gerekir.

Fenomonolojik alan ile her insanm bir fenomonolojik alanmm var oldugu ve
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her insanm gerek kendisinin gerekse cevresini kendine ozgil bicimde
algiladigi kastedilmektedir. Kisinin bu algisal yasantisi tamamen kendisine
ozgil olmaktadir,

b. Empatinin kurulmus sayilabilmesi icin, bir kisinin karsisindaki insanm
duygu ve dtlstlncelerini dogru olarak anlamis olmasi gerekmektedir. Empatiyi
tanimlarken bu noktada vurgulandigmda, empatinin iki bileseninden soz
edilmis olunmaktadir, Bunlar empatinin bilissel ve duyussal bilesenleridir.
Karsismdaki insanm roliine girerek onun ne dusundugunun anlasrlmasi
bilissel nitelikli bir etkinlik, karsismd aki insamn hissettiklerinin aynrsmi
hissetmek ise duygusal bir etkinlik olmaktadir. Bilissel olarak anlama,
duygusal olarak anlamanm on sartrdir.

c. Empati tamnundaki son oge ise, empati kuran kisinin zihninde olusan
empatik anlayism, karsismdaki kisiye iletilmesi davranrsidir. Karsismdaki
kisinin duygulan ve dtlsttnceleri tam olarak anlasilsa bile, eger anlasildrgi ona
ifade edilmezse empati kurma sureci tamamlanmis sayilmamaktadir,
Goriildiigil gibi, empati gilnilmilze kadar arastirmacilar tarafindan ,farkh
sekillerde tarumlanrmsnr. 21.yy. da da, Rogers (1957) tarafmdan yapilan tammm
yaygm olarak kabul edildigi scylenebilir.
2.1.3.1.Empatinin Tarlhcesi
Empati kavrammm temeli, felsefe ve estetige dayanmaktadir. Bugiln
kullanmakta oldugumuz empati teriminin iki atasi vardir. Bunlar Almancadaki
"einfuhlung" ve Eski Yunancadaki "empatheia" terimleridir. Alman Psikolog
Theodor Lipps (1909), disandaki bir objeyi, ornegin bir sanat eserini biitiln halinde
kendine maletme, absorbe etme silrecine "einflihlung" aduu vermistir, Titchener
(1902) ise bu Almanca kelimeyi ingilizce'ye "empathy" olarak tercilme etrnistir
(Barrett, 1981). 0 yillarda empati, daha 90k fenomenolojistler tarafmdan, bir objeye
ya da olaya, onun icine girerek bakmak, onu algilamak anlammda kullamlnusnr. Bu
noktadan itibaren empati, psikoloji icinde bashca il9 safhadan gecmistir (Baston,
Fultz ve Schoenrade, 1987). Bunlar:
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1. Yirminci ynzyilm baslanndan 1950'lerin sonlarma kadar empati, bilissel
nitelikli bir kavram olarak ele almmistrr. Ozellikle l 950'li yillarda empati, bir
insamn, karsismdaki insan tammasi, kendini onun yerine koyarak onun
ozellikleri hakkmda bilgi sahibi olmasi anlammda kullamlnusnr.

2. 1960'h yillarda ise empatinin bilissel boyutunun yam stra duygusal yonu
vurgulanmis, ancak bilissel yonunun gerekli ama empati icin yeterli olmadtgi
belirtilmistir, Empatide asil olanm karsismdaki gibi hissetmek oldugu
uzerinde durulmustur,

3. 1970'li yillar ise empati, 1960'h yillara oranla daha dar anlamda
kullamlrmsnr. Bu donemde empati, birinin belirli bir duygusunu anlama ve
bu duyguya uygun bir karsihk verme olarak almrmstir. Empati kuran kisi
dikkatini karsismdaki kisiye vererek konuya "O ne hissediyor?" seklinde
yaklasmisur.
21.yy.'da ise gecerli olan empati anlayisi, 1970'lerde Rogers'in ortaya atrrus
oldugu empati anlayrsidir. Hala yeni tammlar da yaprlmaktadir. Bu tammlardan
birisini yapan Ivey (1987) konuya yeni .sayilabilecek bir boyut getirmistir. Ivey'e
gore her insan bir kultur icinde yasamakta, killttlrden annrrus insan olmamaktadir. Bu
yiizden terapistin sadece hastasiyla'darusaruyla empati kurrnasi yeterli olmamakta;
terapist hastanm mensup oldugu kulturu anlamaya, bir anlamda o ktilturle de empati
kurmaya cahsmalidir. Ancak bu yolla hastayi tam olarak anlayabilmektedir (Ivey,
1987). Aynca bu kavram, sosyal ve davramssal bilimler, etik, sanat ve klasik eserler
uzerine olan cahsmalar, 90k kulturculuk cahsmalan, egitim, saghk, hukuk basta
olmak Iizere bircok disiplin icin onem arz eden aciklayici bir kavram haline gelmistir
(Keskin, 2007). Gunumuzde hala 1970'lerin empati tamrm kullamhyor olsa bile,
konu henuz kapanmarms gozukmekte, yeni tammlar ortaya cikmaya devam
etmektedir (Alcay, 2009).
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Empati karsilikh insan iliskilerinde onemli bir yer tutar. Ozellikle insanlarla
birebir cahsma gerektiren mesleklerde empatinin onemi kacmilmazdir. Engelli
bireyler

soz konusu oldugunda empatik davranislar cok daha

buyuk onem

tasimaktadir. Engelli bireyler de diger insanlar gibi anlasildigmi hissettiklerinde daha
mutlu olurlar.
2.1.3.2. Empati ile Karistmlan Bazi Kavramlar

Empati kavrami sempati, ozdesim, ictenlik ve sezgisel tam kavramlan ile
kanstmlmaktadir. Asagida bu kavramlarm empatiden farkhhklarma deginilmistir.
a) Empati ve Sempati
Wyschogrod, sempatiyi "ortak duygu" (fellow feeling) olarak tarif etmektedir
(Wyschogrod, 1981). Eski Yunanca'daki "sympatheia" sozci.igi.indensyn ile pathos
acr cekme anlamma gelmektedir. ingilizce'ye "sympathy" olarak aktanlan terimin

kelime anlami "birisiyle birlikte acr cekme" anlamma gelmektedir (Dokmen, 2012).
Empatide, karsidaki kisinin duygusal yasantisma katilmakla beraber o kisiyi
anlamak ve onun yasantismdaki carptci bazi noktalan algilamak yer ahr. Sempati ise,
yalmzca karsidaki kisinin duygulanna katilrna oldugu icin empatiye gore daha srmrli
bir yasantidir, sempatide sempati . duyan kisinin yasantilan da yer almaktadir.

Ornegin, bir kisi digerinin acisuu paylasabilir, cunku bu acr onun kendi yasantismda
tizi.inti.i duydugu olaylan hatirlatabilir. Empatide ise, empati duyan kisi kendi istek,
duygu ve yonelimlerinden uzakta kalarak kendini tam olarak o kisiye vermeye cahsir
(Akkoyun, 1982).
Dokmen'e (2012) gore de bir insana sempati duymak demek, o insanm sahip
oldugu duygu ve dtistmcelerin aymsma sahip olmak demektir. Karsunizdaki kisiye
sempati

duyuyorsak,

onunla birlikte

acr cekeriz ya da seviniriz.

Empati

kurdugumuzda ise karsunizdaki kisinin duygu ve dustmcelerini anlamaya cahsmz,
Kendimizi sempati duydugumuz kisinin yerine koymarmz ve onu anlamamiz sart
degildir; sempatide "yandas" olmak esastir, Empati duydugumuzda ise karsimizdaki
kisiyle aym duygulan

ve dtistmceleri paylasmamiz

gerekmez; sadece onun

duygulanm ve di.i~i.incelerinianlamaya cahsmz, Bir insam "anlamak" baska seydir,
ona "hak vermek" baska sey. Empatide anlamak, sempatide ise anlamis olalmi ya da
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olmayahm, karsnmzdakine hak vermek soz konusudur. Kisi karsismdaki kisiye
sempati duyuyorsa onunla aym duygulan hisseder, karsismdaki kisi uzgunse onunla
birlikte uzulur, karsismdaki kisi mutluysa onunla birlikte mutlu olur, ona "yandas"
olur.
b) Empati ve Ozde~le~me
Ozdeslesme, bir kisinin, baska bir kisi gibi olma ve onun gibi davranma
eylemidir. Kisi, kendi benligi yerine baska bir kisinin benligini yerlestirmektedir.
Ozdeslesmede iki kisi aym benligi paylasirken, empatide iki ayn benlik birlikte var
olmaktadir. Ozdesim, bilinc d1§1 cahsan ve kisinin kendisini baska birine gore
bicimledigi zihni bir mekanizmadir -. Bu anlamda ozdesim empati degil, diger kisi ile
guclu bir duygusal bag olusturmak icin digeri gibi olma istegidir. Aynca bu iki surec
arasmda

yogunluk,

derinlik

ve

kahcihk temellerine

dayanan

farkhhklar

bulunmaktadir (Akkoyun, 1982).
Karsirmzdaki kisi ile kendimizi ozdeslestirerek, onu model ahr, onun duygu
. ve davramslanm kendimize yansitmz. Boylece, karsumzdaki kisinin bakis acisuu
kaybederek ozdesimlerimiz cercevesinde degeriendirmeler yapanz ki, bu da yanh bir
yaklasim tarzidrr. Boyle bir durumda ozdesim kurmak empatiyi zedelemektedir
(Dokmen, 2012).

~) Empati ve Ictenltk
Empati ile ictenlik kavramlan bir bakima ic ice yer almaktadir. Empatik
anlayis kisinin karsismdakinin i<; dunyasma girerek bunu kendi icinde yasamasr;
ictenlik ise bunu yaparken aym zamanda kendi yasantismr da algilayabilmesi icin
caba icerisinde olmasidir. lctenlik ve empati birbirini dislamamakta,

hatta

tamamlamaktadir (Akkoyun, 1982).
Ictenlik, saydam ve acik olmayi icermektedir. Darusanm kendi icsel
yasantilanru algilayabilmesini ve bunlan darusma iliskisi icinde yasayabilmesini
icermektedir. Ictenlik, empatinin sadece on sartlanndan biridir. lctenlik icin ii<;
onemli adim bulunmaktadir (Alcay, 2009; Katman, 2010):
l .Karsmizdakini tum kalbiniz ile dinleyebilmek,
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2.Kafamzdaki

dusunceleri

susturup, karsmizdaki

insam tum benliginiz

ile

algilayabilmek,
3. Karsmizdakinin cikan icin kendi kisisel c;1karlanmzdanvazgec;ebilmek.

d) Empati ve Sezgisel Tam
Empati ve sezgisel tam kavramlan birbirlerinin karsm gibidirler. Sezgisel
tam, bir kimsenin ihtiyac ve yonelimlerini ortaya cikarma, coztirnleme ve duzenlerne
yetenegi ile ilgilidir. Burada bir diger kimsenin yasantisma bilincli olarak katilma yer
almamaktadir. Bir yasanttyi gozleme ve gozleneni yorumlama soz konusudur.
Empatide ise, her ttirlu degerlendirmeden kacmilmaktadtr (Akkoyun, 1982).
Sezgi, daha cok zihinsel etkinliklerin hizh bicimde kullarulmasidrr. Empati ve
sezgi, cabuk ve derin bir anlayisa ulasmayi saglamaktadir. Benlik islevleri acismdan
ele almdrgmda, empati deneyimleyen, sezgi ise gozlemleyen benligin bir 'i§levi
olarak kabul edilmektedir. Bunlardan biri bazen otekine donusmektedir. Empati,
yalmzca benlik islevleri acismdan degil aym zamanda nesne iliskileri acismdan da
kontrollu ve geriye donuslu regresyon (Geriye donus, gerileme) kapasitesini
gerektirmektedir. Sezgi her ne kadar regresifbir durumsa da temel olarak bir dusunce
islerni olrnaktadir (Buie, 1981). Sezgi, empati olmadan yamltrci olabilir ve guvenilir
olmayabilir (Gulseren, 2001).

2.1.3.3. Empatinin Bilesenleri
Empati kavrammm tamnu gibi empatinin bilesenleri konusunda da farkh
gorusler yer almaktadir. Ayru durum empatinin bilesenleri ve empatik iletisimin
ogeleri icinde gecerlidir. Dokmen'e (2012) gore, empatide temel iki age vardir.
Bunlar bilissel ve duygusal ogelerdir. "Empati onu anlamaktir." Denildiginde
empatinin bilissel yonu; "Empati onun gibi hissetmektir denildiginde ise duygusal
yontl vurgulanmaktadir.
Kurdek ve Rodgan (1975) empatinin bilesenlerini, algisal perspektif alma,
bilissel perspektik alma ve duygusal perspektif alma seklinde ilc;e ayirrmstir.
Hoffman (1979) empatinin bilissel, duygusal ve gudusel olmak uzere lie; bileseni
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oldugundan soz etmektedir (Eroglu, 1995).
Feshbach ve Fesbach'a (1982) gore empatinin il9 bileseni vardir. Bunlar;
a) algi ve ayirt etme, bilgiyi yerinde kullanma, duyguyu adlandirabiimek amaciyla
fark edebilmek, tanimlayabilmek b) bir baskasmm bakis acismi tahmin etme ve
denemek olan algilarna ve rol alma c) baskasmm duygulanni paylasabilmek olan
duygusal duyarhhknr (Akt: Kaukiainen, 2000). Feshbach'e gore empatinin zihinsel
olan bir ve ikinci bileseni ilke duygusal olan il9ilncil bileseni birbirine girisken bir
yapi izlemektedir.
Goldstein ve Michaels (1985) empatinin bilesenlerini dort ana bashk altmda
incelemislerdir, Bunlar;
a. Empatinin bilissel bileseni
b. Empatinin duygusal bileseni
c. Empatinin algisal (fiziksel) bileseni
d. Empatinin bildirisimsel bilesenidir.

a. Empatinin Bilissel Bileseni
Empati; bilissel acidan, baskalanrun dtistmcelerini, niyetlerini, ihtiyaclanm,
duygulanm vb. anlamaktan olusan bilissel bir sllrectir. Bilissel empatide, digerinin
duygularmi yasamak yerine bu duygularm bilissel olarak anlasilmasi soz konusudur.
Bilissel empati bireyin karsismdaki kisiyle aym duygulan yasamadan onun
duygulanm anlayabilmesidir. Empatinin bu bileseni dikkatli gozlemi ve dusunmeyi
gerektirmektedir. Karsismdaki kisinin duygulanm, dusuncelerini hem sozel hem de
sozel olmayan ipuclan yoluyla anlama becerisini icermektedir (Goldstein ve
Michaels, 1985).
b. Empatinin Duygusal Bileseni
Empatinin yaygm olarak kullamlan tammma baktignmz zaman duygusal
yonil en onemli bilesenleri arasmda yer alrnaktadir.
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Kuramcilar, empatinin duygusal yonunu, diger kisinin duygularm ~arh
olma, diger kisinin duygulanm paylasma becerisi olarak tammlarruslardtr. ~~
yon, empatik yasantmm 90k onemli bir parcasi olarak gorulmustur (Goldstein ve

.

Michaels, 1985). Goldstein ve Michaels'e (1985) gore empatinin duygusal bileseni,
hen (ozj'in digerinin duygusuna karsi duygusal yamtirru olarak tarif edilmektedir.
Empatinin duygusal bileseni, kisinin kendisini bir baskasimn yerine koyarak o
kisinin ic dunyasmi, dli~lincelerini algilamasi ve bunun sonucunda o kisiden aldigi
elektriklenme ile paylasmanm ortaya cikmasi biciminde isleyen bir surectir,

c. Empatinin Algrsal (Fisiksel) Bileseni
Algisal empatinin, bilissel ve duyussal empati kapasitelerinin gelisimi icin
gerekli bir unsur oldugu kabul edilmektedir (Goldstein ve Michaels, 1985, Aktaran:
Dnal, 2003). Empatinin algisal bileseni, bireyin bir baskasmin duygulanyla ilgili
deneyimde ilk adtmdir. Empati kuracak kisi ilk once digerinin ifade ettigi
hareketlere, jest ve mimiklere, yuze, sozlere, ses tonuna, icerige, zamanlamaya
iliskin tum bilgileri algilamakta, sonrada bunlar Uzerinde empatinin duygusal ve
bilissel sureclerini yasamakta ve bildirisim asamasma gecmektedir (Goldstein ve
Michaels, 1985).
Bu baglamda, Kalliopuska (1991) iki farkh empati egitim programmm,
cocuklann empatik becerilerine ve prososyal davramslanna etkisini arastrrnusur,
Birinci gruptaki cocuklara muzik, fiziksel egzersiz ve resim cizmeyi iceren bir
empati programi uygulanrmstir. Bu grupta cocuklarm dinledigi muzik, hastalanan
ayi ve kucuk kus arasmdaki arkadaslrgi anlatan bir cocuk sarkrsidir. Cocuklar bu
sarkiyi dinlerken, §arkmm sozlerine uygun sekilde canlandirmalar yapmislardtr.
Resim cizmede de yine dinlenen sarkmm icerigine uygun cizimler yapmtslardir,
Ikinci gruptaki cocuklara verilen egitirnde ise rol oynama ve hikayelerden
yararlamlmisur. Ornegin okulda bir hayvanm ilk gunli hakkmda anlatilan bir
hikayede cocuklarm ogretmen veya ogrenci olarak rol oynamalan saglanmistir.
Kontrol

grubundaki

yapilmamistrr.

cocuklarla

(U9Uncli

ve

dorduncu

grup)

bir

etkinlik

f-4"'
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d. Empatinin Bildirlsimsel Bilesenl
Empatinin

bilissel

ve

duyussal

bilesenleri

surecindeki

yasantilann

karstsmdaki kisiye iletilmesidir. Empati bir baska kisinin algilamalanm

ve

duygulanm kavrama ve anlama bu anlayisi · dogru iletme yetenegidir (Goldstein ve
Michaels, 1985, Aktaran: Alver, 2003). Bildirisim bileseninin gerceklesmesi icin iki
yol vardir. Bunlardan birincisi beden dilimizi kullanarak karsimizdaki kisiyi
anladigmnzi ifade etmek, lkincisi ise sozlu ifade seklinde karsimizdaki kisiyi
anladigmuzi belirtmektir. Bu ikisi birlikte kullanmak empatik tepki vermenin en
etkili yolunu olusturur (Dokmen, 2009).
Empatinin bilesenlerini kisaca ozetleyecek olursak: Empatinin bilissel
bileseni karsmnzdaki kisinin duygu ve dtlsttncelerini anlama; duygusal bileseni
karsimizdaki kisi gibi hissetmek; bildirisimsel bilesen, duygusal ve bilissel stirecteki
yasantilann karsimizdaki kisiye iletilmesi; algisal bilesen ise empati kurulan kisinin
hareketlerini, jest ve mimiklerini, ses tonunu ve icerige iliskin tum bilgileri
algrlamaktir.

2.1.3.4. Empati ile ilgili Kuramlar
Empati kavrammm daha iyi anlasilabilrnesi icin bu kavramla ilgili olarak
ortaya atilan temel yaklasimlann bilinmesi gerekmektedir. Dnal, "Insanlan Anlama
Kabiliyeti" adli makalesinde, insanlan anlama kabiliyetinin karsrhgi olarak "empati"
terimini kullanmis ve empatiyi aciklayan U9 temel yaklasim oldugunu belirtmistir.
Bunlar (Unal, 1972):
a. Cikarsama (Inference) Kurann: Bir insam anlarnamn, onun ortaya koydugu
fiziki ifade tarzlanmn yorumlanmasiyla mumkun olmaktadir. Fiziki ifadeler, kisinin
•'

ic dururnlarmm bir isareti olarak yorumlamp, anlam kazanmaktadir. Buna dayanarak
'

bir baska insanda da aym fiziki ifadeler gornldugttnde, kendi yasantismdan hareketle,
o bireyde de aym icsel yasantilar olmaktadir, Bu noktada cikarsama kurami empatiyi
aym zamanda yansitma olarak da ele almaktadir, Yansitma buradaki anlanuyla
kisinin

kendi

duygulanm

tanimlanabilmektedir.

ve dusuncelerini

baskalanna

hissettirmesi

olarak
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Allport (1937) empatiyi crkarsama (inference) yonunden incelemistir. Ona
gore, subjektif tecrubeye ilk baslarms olan, kinestetik ipuclan taklitle tekrar
canlanmakta, ilk tecrubeyi yeniden meydana getirmektedir. Empati ise, kinestetik bir
crkarsama haline gelmektedir.
b. Roi Oynama Kuranu: George H. Mead (1934) tarafmdan gelistirilen rol alma
kurarm, cevredeki insanlan taklit etmek veya kendini onlarm yerine koymak
suretiyle baskalanmn

goril~ acilanm kavramak, onlarm davramslan

ile ilgili

bekleyisler gelistirmek olanagi olarak aciklanmaktadir. Bu goril~ fiziki davraruslann
gozlenebilecegini kabul · etmekte ve bunlarm nasil anlam kazamp yorumlandigmi
arastirmaktadir. Rol oynama yaklasimmda, empatik kabiliyetin gelismesi cocugun
gelisimiyle iliskili olarak actklanmaktadrr. Cocuk, taklit kabiliyetine sahip olup,
cevredeki insanlarm davraruslannr taklit etmektedir. Dogduktan sonra heauz. bir
benlik kavrami olusmamis olan cocuk, ilk once annesinin ve cevresinde bulunan
kisilerin davraruslaruu taklit etmekte; daha sonra, kendisini baskalannm yerine
koyarak kendisini, baskalannm gozuyle degerlendirmektedir. Cocugun bu rol
almalan fiziki olup, cocuk olgunlastikca zihni rol oynamaya baslamaktadir. Rol
davramslan karmasiklasmca, genellestirmeler yaparak, baskalanmn kendisini nasil
gordiigilne, kendisine nasil davrandigina iliskin kavramlar olusturmaktadir.
c. Heyecan Yayilmasi Olarak Empati: Bu goril~ Harry Stack Sullivan (1947)
tarafmdan ortaya atilrrustir. Bu gortise gore, cocuk ile ona bakan kisi arasmda
heyecansal bir bag bulunmaktadir. Sullivan (1947) buna empati demektedir. Bu
anlamda empati, cocuk ile ona bakan yetiskin arasmda bir bildirisim saglamaktadir.
Empatinin en 90k onem tasidrgr devre, cocugun 6-27 ay arasmdaki devredir. Krech
ve Crutchfield (1958) heyecan yayilmasi olarak empatiyi, bir baska insanm
heyecanm dis belirtilerinin algilanmasi, aym heyecanm icimizde uyanmasi seklinde
aciklamislardtr. Burada heyecan gecisinden bahsetmislerdir. Baskasmm heyecanmm
yakalamp, kendinde ifade edildiginde, onunla empatize olundugunu belirtmislerdir
(Unal; 1972).
Freud (1921) ise cikarsama ve taklit gornsunn benimsemistir. Ona gore
empati, kisinin benligine yabanci olan bir seyi anlamasmda rol oynayan bir
faaliyettir. Birey icin hicbir heyecansal onemi olmayan kisilerin anlasilmasuu
saglamaktadir, Birey icin heyecansal onemi olan kisiler empati sayesinde,
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ozelliklede ozdeslesme denen bir yol ile anlasrlmaktadir. Freud, empatinin derhal
kavramlmayan faaliyetleri taklit ve cikarsama ile anlayan zihni bir gayret oldugunu;
ozdeslesmenin tse, heyecansal olup bilincsiz ve kendine ozgil hicbir taklitcilik
gerektirmedigini ifade etmistir (Freud, 1921, Aktaran: Dnal, 1972).

Berlo cikarsama ve rol oynama kuramlanm karsrlastirnus, rol oynamak
suretiyle benlik kavrammm tesekkul ettigini, buna dayanarak da crkarsamada
bulundugumuzu soyleyerek bu iki gortlstm, birbirinin tamamlayicisi oldugunu ifade
etmistir. Ona gore cikarsamanm yetersiz oldugu durumlarda tekrar rol oynama
faaliyetine gecilmektedir veya gercegin bozulmasi soz konusu olmaktadir (Berlo,
1960).

2.1.3.5. Asamah Empati Srmflamasr
Ustun Dokmen 1988 yilmda yapmis oldugu calismasmda "Asamah Empati
Snnflamasi'rn ortaya koyarak empatik tepkileri li9 basamakta ele almisnr. Bu
basamaklar, Onlar Basamagi, Ben Basamagi ve Sen Basamagi'dir. Bu basamaklarm
her birisi de kendi icerisinde "dusune" ve "duygu" olmak uzere iki alt basamaktan
olusur (Dokmen, 2012).
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Asamah Empati Snuflamasi

Senin sorunlarm karsisinda sen
Sen Basamagi

ne dusunuyor ve ne hissediyorsun?

Senin sorunlann karsismda hen ne
Ben Basamagi

dusunuyor ve ne hissediyorum?

Senin sorunlarm karsismda onlar (toplum)
~ ne dusunuyor ve ne hissediyor?
0 nlar B asamagi 1
Sekil 4. Asamali Empati Suuflamasi (Dokmen, 2012)

1. Onlar Basamagr: Bu basamakta tepki veren kisi karsisindaki kisinin ·
kendisine anlattrgi sorun Iizerinde dusunmez; sorun sahibinin duygu ve dtistlncelerine
dikkat etmez; bu soruna iliskin kendi dusunce ve duygulanndan da soz etmez.
Sorunu dinleyen kisi, sorun sahibine oyle bir geri bildirim verir ki, bu geri bildirim, o
ortamda bulunmayan ucunct; sahislann (toplumun) goruslerini dile getirmektedir. Bu
basamakta tepki veren kisi, birtakim genellemeler yapar, atasozleri kullamr. Omegin
parasmi israf ettigi icin yakman bir kisiye "Ayagmi yorganma gore uzat" demektedir.
Bu basamagi duygu duzeyinde kisi dinledigi problem karsismda toplumun
duygusunun ne olabilecegini soylernektedir.
2. Ben basamagu Bu basamakta empatik tepki veren kisi, ben-merkezcidir.
Kendisine sorununu anlatan kisinin duygu ve dU§Uncelerine egilmek yerine, sorun
sahibini elestirmekte, ona akil vermektedir. Bazen de kisiyi kendi sorunuylabas basa
birakip kendinden soz etmeye baslamaktadir. Ornegin hen basamagina uygun
empatik tepki veren bir kisi, dinledigi sorun karsismda "uzuldum, aym sorun bende
de var" demekte ve boylece sorun sahibini sorunuyla yuz yuze birakip kendi
sorunlanm anlatmaya baslamaktadir. Ben basamaginda empatik tepki veren kisi,
karsismdaki insam bir olcude rahatlatabilmektedir. Bu ylizden ben basamagmdaki
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tepkiler onlar basamagindaki tepkilerden daha kaliteli sayrlmaktadir. Ancak ben
! !i

j

....

basarnagmda empatik tepki veren kisiler, bilissel ve duygusal acidan karsilanndaki
kisinin rolunu alamadiklan icin, yeterli duzeyde empati kurmus sayilmamaktadirlar.
3. Sen basamagr:

Bu basamakta empatik tepki veren kisi, kendisine

sorununu ileten kisinin rolune girmekte, olaylara o kisinin bakis acrsiyla
bakmaktadir. Yani kendisine iletilen sorun karsismda, toplumun ya da kendisinin
dusuncelerini dile getirmemekte, dogrudan dogruya karsismdaki kisinin duygulan ve
dusunceleri uzerine odaklanarak, o kisinin ne dusundugunu ve hissettigini anlamaya
cahsmaktadir.
Dokmen tarafmdan

yukanda

siralanan il9 temel empati basamaguu

kapsayacak sekilde on alt basamaktan olusturulmustur. Soz konusu on basamak, en
kalitesiz tepkiden en kaliteliye dogru olmak uzere asagida goruldugu , sekilde
siralanmistir (Dokmen, 2012):
1. Senin problemin karsismda baskalari ne dii~iiniir, ne hisseder: Bu
basamakta empati kurmaya cahsan kisi, bir takim genellemeler yapmakta, felsefi
goruslere, atasozlerine basvurabilmekte, dinledigi soruna iliskin olarak genelde
toplumun neler hissedebilecegini dile getirmektedir. Sorununu anlatan kisiyi genelde
toplumun deger yargilan acismdan elestirmektedir.
2. Elestiri: Dinleyen kisi sorununu anlatan kisiyi kendi gorusleri acismdan
elestirmekte, yargilamaktadrr.
3. Akil verme: Karsidakine akil vermekte, ona ne yapmasi gerektigini
soylemektedir.
4. Teshis: Kendisine anlatilan sorunu ya da sorununu anlatan kisiye teshis
koymakta "Bu durumun sebebi toplumsal baskilar" ya da "Sen bunu kendine fazla
dert ediyorsun" demektedir.
5. Bende de var: Kendisine anlatilan sorunun benzerinin kendisinde de
bulundugunu soylemekte; "Aym dert benim de basimda" demekte ve kendi derdini
anlatmaya baslamaktadir.
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6. Benim duygularimr Dinledigi sorun karsismda kendi duygulanm sozle ya
da davranisla ifade etmekte; ornegin "uzuldum'' ya da "sevindim" demektedir.
7. Destekleme: Karsismdaki kisinin sozlerini tekrarlamadan onu anladigiru,
onu destekledigini belirtmektedir.
8. Soruna egilme: Kendisine anlatilan soruna egilmekte, sorunu irdelemekte,
soruna iliskin sorular sormaktadir.
9. Tekrarlama: Kendisine iletilen mesaji (sorunu), gerektiginde mesaj
sahibinin kullandrgi bazi kelimelere de yer vererek ozetlemekte, yani · dinledigi
mesaji kaynagma yansitrrns olmaktadir, Bu arada dinledigi kisinin yi.izeysel
duygulanm da yakalayarak yansrttrgr bu mesaja eklemektedir.
10. Derin duygulari anlama: Bu basamakta empati kuran kisi, kendisini
empati kurdugu kisinin yerine koyarak, onun acikca ifade ettigi ya da etmedigi ti.im
duygulanm, ona eslik eden dustmcelerini fark etmekte ve bu durumu ona ifade
etmektedir.
Yukanda verilen basamaklardan 1. Basamak Onlar Basamagi'na, 2., 3., 4.,
5. ve 6. basamaklar Ben Basamagi'na, 7., 8., 9. ve 10. basamaklar ise Sen
Basamagi'na iliskindir. Soz konusu on basamaktan birincisinin kalitesi en dusuk
empatik tepki, sonuncusunun ise kalitesi en yuksek empatik tepki oldugu ileri
stlrulmektedir. Ancak, gercek anlamda empati yalmzca son dart basamakta, yani Sen
Basamagi'na iliskin olarak ortaya cikmaktadrr (Dokmen, 2012).
Empatik tepkilerin bu sekilde ardisik basamaklar olarak tammlanmasmm,
empatik tepkinin degerlendirilmesi ve empati egitimi verilmesi ile verilen egitimin
degerlendirilmesi acismdan yararh olmaktadir (Dokmen, 2012).
2.1.3.6. Empati Basamaklari
Kisiler farkh zaman ve farkh ortamlarda farkh empatik tepkilerde
bulunabilirler. Arastirmacilar cesitli durumlarda verilebilecek empatik tepkileri
etkisizden etkiliye baska bir ifadeyle en zayiftan en gucluye dogru siralamaya
calisrruslardir. Empatik tepki basamaklarmm olusturulmasmdaki amac; kisilerin
empatik becerilerinin ve egilimlerinin olculmesidir. Bu basamaklar ile kisiler arasi
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empatik etkilesimlerin daha kolay gozlenmesi ve yorumlanmasi saglamr (Dokmen,
1988; Dokmen, 2009).
Empatik tepki duzeyleri, Truax ve Carkhuff'm (1967) ortaya atngr dokuz
empati basamagina dayanmaktadir. Bunlar:
1.Basamak: Terapist damsamn karsismda ilgisiz ve sikilnus goztiklir,
darusarun duygularmdan habersizdir.
2.Basamak: Terapist damsanm duygulanm yanhs anlar, damsanm sozunu
keser ya da onu yanhs yonlendirir.
3.Basamak: Terapist damsarun acikca ifade ettigi duygulan anlar, derin
duygularma da ilgi gosterir; fakat yeterince kavrayamaz.
4.Basamak: Terapist damsanma dogru teshis koyabilir, onun yilzeysel
duygulanm dogru anlayabilir; fakat yeterli diizeyde empati kurmus sayilmaz, 9linkli
henliz damsan ile birlikte degildir,
5.Basamak:

Terapist

damsarn eksik

anlamaktadir,

fakat bu' durum

.aralarmdaki iliskiyi bozmaz.
6.Basamak: Terapist damsanm gerek mevcut duygulanm gerekse acikca
gortllmeyen maskelenmis duygulanm fark eder; fakat maskelenmis duygulan zaman
zaman yanhs yorumlar, bu yuzden de hastanm duygu durumunu tam kavrayamaz.
7.Basamak: Terapist darnsamn duygularmm tam olarak farkindadir; fakat
damsana verdigi geri bildirimler damsanm kendisi hakkmda bildigi seylere fazla bir
sey eklemez.
8.Basamak: Terapist darusarun halihazrrdaki duygulanm dogru yorumlar,
darusam anlar, hatta onun pek farkmda olmadigi duygulanm da yakalar olur; ama
terapist bunu hemen duzeltir.
9.Basamak: Terapist danisarnn derin duygulanm da dahil olmak lizere tum
duygulanru ve duygulan arasmdaki nlianslan supheye yer birakmayacak sekilde
anlar ve bu durumu darusana etkili bir sekilde iletir (Dokmen, 1988).
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Hammond, Hepworth ve Smith, (1979) Truax'a ait empati basamaklarmdan
esinlenerek besi temel, ikisi de ara basamak olmak ilzere toplam yedi basamak
tantmlamislardrr. Bu basamaklar:
1.0: Terapist, damsanm yilzeysel duygularmm bile farkmda degildir. Terapist,
damsam elestirir, ona tavsiyede bulunur.
l.5: Terapist, darusaru yanhs anlar, onu bloke eder.
2.0: Terapist, damsamn soylediklerini, mesajm duygusal yaruni tamamen
kenara iterek kendisine yansitir. Terapist bazen de damsanm problemine teshis
koyar, ona psikodinamik aciklamalar yapar.
2.5: Terapist, danisanm sozlerini aynen tekrarlar; bunu yaparken damsanm
duygulanm bir miktar dikkate almaktadir.
3.0: Terapist, damsanm gorunurdeki duygulanni dogru olarak anlar ve bu
durumu bir geri bildirimle danisana iletir. Terapist bu basamakta henilz, darusarun
derin duygulannm farkmda degildir,
4.0: Terapist, damsarun gorunurdeki duygulanni tam olarak anlamanm yam
srra, damsamn sozlerinin gerisindeki derin duygulan da anlar ve ona iletir.
5.0: Terapist, darusamn yasadigr duygulan kendi icinde aynen hisseder ve
ona ilettigi geribildirimin sozel kapsamma bu duygulan da ekler. Ornegin yilz
ifadesiyle, ses tonuyla... Terapist, damsana hem sozlerin kapsarrum, hem turn
duygulanru, hem de gelecege iliskin amaclanni sezinleyerek yansmr (Aktaran:
Dokmen, 1988).
Bazi arastirmacilar (Egan, 1975) empatik tepki di.izeylerini iki, bazilan da
(Truax ve Carkhuff, 1967) dokuz di.izeyde belirlemislerdir, Ancak hepsi, empatik
tepkide bulunabilmek icin en az il9ilncil di.izeyde tepki vermek gerektigi konusunda
birlesmektedirler (Unal, 2003).
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2.1.3.7. Empati Siireci
Davis (1982), fizyoterapistlerle yaprms oldugu bir arastirma sonucunda,
empati sureciyle ilgili §U il9 asamaya ulasmisnr:
1. Karsidaki kisiyi anlamak icin bilissel bir caba ve bir cesit dinleme ya da yer
degistirme,
2. Duygusal bir derinlesrne, bir tur 'kopru kurma' veya diger kisiyle kansip bir
olma, ancak bu daha 90k ozdesim kurmaya benzemektedir.
3. Karsidaki kisi ile gil9lli bir duygu birlikteligi ve onunla aym seyi hissetmedir.
Empati sureci karsidaki kisiyi etkin bir sekilde dinlemekle baslayip onunla
aym seyi hissetmeyle sonuclanmaktadir.

2.1.3.8. Empati ve Egitim
Egitim en genel anlamda " beklenen davrams meydana getirme veya
beklenen

davranis

degistirme

sllreci" olarak

aciklamr

ve toplumun

ahlak

standartlarmm, suzgecten gecirilmis degerlerinin, bilgi ve beceri deneyimlerinin yeni
nesillere iletilmesi ile baglantihdrr. Bu anlamda egitim, "kisiyi, beklenen ozellikte
kulturleme silreci' dir (Senemoglu, 2001 ).
Egitim ortamlannda empati, gerek egitimciler ve ogrenciler arasmda saghkh
bir iletisim kurulmasmda ve egitim programlarmm hazrrlarulrp uygulanmasmda bir
arac; gerekse ileride egitim sektorunde cahsrnayi planlayan kisilere kazandmlmasi
gerekenbir ozellik olmasi bakimmdan da ayn bir onem tasimaktadir (Ugur, 2007).
Empatinin ilk ve ucuncu asamalan -yer degistirme ve sempati- baskalanna
ogretilebilir ve onlarda gelismesi saglanabilir, cunku insan bunu bilissel olarak
yaratir. Ote yandan, empatinin ikinci asamasmm -kopru kurma- gerceklesmesi icin;
1. Bireyin kendinden emin olmasi, kendi disindan gelen yasantilara acik
olmasi,
2. Piaget'nin (1972) tammladigi sekilde on ergenlik suresince gorulen bilissel
gelisimin somut islemler ve soyut dusunce basamagmda (baska birinin yerinde. ()_}_ma
yasantismda oldugu gibi) bulunmasi gerekmektedir.
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Davis
kendisinin

(1968)
bir

empatinin

yetenek

olarak

olusmasma
dogrudan

yardim

edilebilirken,

ogretilemeyecegini

davranism

savunrnustur.

Ogretmenler ogrencilerin kendi kendilerinin farkmda olmalanm arttirarak, dinleme
becerileri

kazandirarak,

insanlann

cesitli topluluklardan

olustugunun

farkma

vardirarak, bu farkhhklara saygi ve hosgoru gosterme ile ilgili yasantilar sunarak
onlarda empati davranismm gelisimine yardirnci olabilirler (Sezer, 2005). Empati bir
kisilik ozelligi olabildigi gibi cesitli egitimler verilerek de bireye kazandmlabilir.
Ernpati-iletisim egitiminin herkese yararh olacagr ancak bazi meslek gruplan
icin daha onemli oldugu ifade edilmistir. Bunlar; tip ogrencileri, ticaret sektorunde
cahsanlar, ogretmenler, sosyal cahsmacilar, psikologlar, psikiyatristler gibi meslek
gruplandir (Dokmen, 2010). Bu meslek gruplarmda kisilerarasi iletisim daha onemli
oldugundan cahsanlann empati konusunda egitim almasi insanlarla kurulan
iletisimin kalitesini artirmak acismdan onemlidir.
Empati egitirninde teknikler dort grupta toplanmisur. Bunlar: Didaktik Egitim
Teknigi, Yasantisal Egitim Teknigi, Roi Oynama Teknigi, Modelden Ogrenme
Teknigi (Koksal, 1997).
a. Didaktik Egitim Tekniginde, bir uzman tarafmdan kisilere iletisim ve empati
konusunda kuramsal bilgiler verilir.
b. Yasantisal Egitim Tekniginde, kisilere bir baskasmm gerceklestirdigi iletisim,
banttan, videodan veya gozlem odasmdan izletilerek geribildirim verilir.
c. Roi Oynama Tekniginde, kisi duruma gore kendisi olarak ya da karsismdaki
kisinin rolnne girerek iletisim kurar. Roi oynama teknigi, psiko-drama icinde 90k
sikhkla kullamlmakta, iletisim becerisini ozellikle empatik duyarhhgi artirmada
etkili olmaktadir. Roi oynama tekniginde kisi, karsismdaki kisinin rolune girerek,
olaylara onun bakis acisindan bakmaya ve onun hissettiklerini hissetmeye cahsir.
Empati karsmuzdaki

kisinin bakis acismdan bakma, "roliinil alma" olarak

tammlandigmda empati egitiminde rol oynama tekniginin etkili bir yaklasim
oldugunu soyleyebiliriz.
d. Modelden Ogrenme Teknigi; birey, uzmanlann danisanlarla gerceklestirdigi
darnsma oturumlanru gozlem odasmdan, banttan veya videodan izleyerek ogrenir.
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Burada, uzman model olarak almir. Empati egitim programlarmda bu dort teknikten
yalmzca bir tanesi degerlendirilebilecegi gibi, birden fazla teknik de bir arada
degerlendirilebilir.
Bonner ve Bonner (1984), ogrencinin empatik anlayisr ile notlan arasmda
onemli bir baglanti oldugunu saptarmslardir. Bundan dolayi, ailede ve okullarda
empati egitiminin verilmesinde fayda gorulmektedir (Pala, 2008).
Cottle (1987) da empati egitim teknikleri ile ilgili arastrrmasmda didaktik
anlatim, model alma ve pratik yapmanm bir arada kullantldigi programlarm
bunlardan sadece birinin kullamldrgi programlara kiyasla daha etkili oldugunu
saptanustir (Yuksel, 2004).
Cooper'e
duygulanm

(2002) gore empati saglayamayan ogretmenler, ogrencilerin

ihmal ederek onemli olcude tlim gruba, konuya ve programa

yogunlasarak onlarm konsantrasyonlarmm yitirilmesine sebep olmaktadirlar.

'

Egitim ortamlarmda empati, ozel egitim ogretmenleri ve ogrencileri arasinda
saghkli bir iletisim kurulmasmda, egitim programlarmm hazirlamp uygulanmasmda
bir aractir. ilerde egitim sektorunde cahsmayi planlayan kisilere kazandmlmasi
gereken bir ozellik olmasi bakimmdan da ayn bir onem tasnnaktadir (Akyol ve
Ciftcibasi, 2005).

2.1.3.9. Ozel Egitim Ogretmenliginde Empatinin Onemi
Empatik egilimi yuksek olan ogretmenleri digerlerinden 'ayrran bilginin
otesinde ses tonu ve beden dillerini iyi kullanmalandir, Ogrencilerden bekledikleri
olumlu istendik davramslan onlara karsi gosterirler. Cunku cocugun benlik kavrami,
kendisi icin onem tasiyan buyuklerinin ona gosterdigi tutumlarmm bir yansunasidir.
Empatik dinleyen ozel egitim ogretmeni cocugun benlik kavrammm gelismesine
katkida bulunur (Celep, 2004).
Ogretmen-ogrenci iliskisinin ozelligi, ogrenmeyi etkileyen ana etkendir.
Ogrenme kolayligi, ogrenmeyi eglenceli duruma getirme ve azami randunam
olusturma ogreticinin yani ogretmenin etkili iletisim becerilerine . sahip olmasmi
gerektirmektedir (Vural, 2004). Ogrenci kendi kendini dogru anlayip, ifade etmesi
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icin empatik anlayism gosterildigi empatik smif atmosferine gereksinim duyar
(Babadogan, 1991).

Etkili ogretmenler destekleyici, isbirligine bagh bir siruf iklimi olustururlar,
Ogrencileri dinleyerek interaktif bir ogretim yapilir ve ogrencilerle gilven ve saygrya
dayah bir iliski meydana getirirler. Pozitif davraruslar gosterirler. Istekli, enerjik ve
sefkatlidirler; yi.iz ifadelerinde, ses tonlarmda, jest ve mimiklerinde,

sozcuk

secimlerinde tehditkar bir tarz benimsemezler, iyi hirer iletisimcidirler; acik, somut
bir dil ve ogrencilerin di.izeyine uygun sozcukler kullamrlar, goz iletisimi saglarlar ve
destekleyici tepkilerde bulunurlar. Ogrencileri utandirmamaya

dikkat ederler.

Ogrcncilcrin ogrenebilecegine, kendilerinin de bir farkhhk olusturabileceklerine
inamrlar (Tatar, 2004).
Egitimde gerceklesen farkhlasimlann odagmda ogretmen olduguna gore,
egitimsel reformlar da er gee ogretmen destegi ile gerceklesmek mecburiyetindedir.
Bu sebeple, ogretmenler bilgi ve yeteneklerini devamh gilncellemek, ogrenmeye ve
gelismeye acik olmak zorundadirlar (Kilbas, 2000). Ogretmenin kisiligini meydana
getiren ozellikler ogrenciler ilzerinde onemli bir etkiye sahiptir (Kucukahmet, 2000).
Ozel egitim ogretmeninin etkililigini yi.ikselten etkenlerden bir baskasi da
sozel iletisimde hen dilini · kullanma yetenegidir. Sen dili kullanmak yerine hen dili
kullamldigmda ise, ogrenciyi negatif bir sekilde yargilayan mesajlar yerine,
ogretmenin problem karsismdaki duygulan dile getirilir. Boylelikle ogrenci, direkt
olarak kendi kisiligine yonelik negatif hir yargiyla karsi karsiya bulunmadrgi icin,
ogrenciyle ogretmen arasmdaki iletisim zarar gormez, Ipsir (2002)' e gore hen dilinin
kullamldigi

mesajlarm

etkili

olabilmesi

icin ti<; temel

faktoru

gerekmektedir. Bu faktorler:
• Problem olan davramsm net bir tarurru yapilmali,
• Problem olan davramsm, ogretmen uzerindeki etkileri ifade edilmeli,

• 0 davramsa yonelik duygular belirtilmelidir.

kapsamasi
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Ogretmenin net, yargtlayrci olmayan davramsi, ogrencilerin de net olarak,
direkt olarak kendilerini acrklamalartm basitlestirir. Ben dili ve etkin dinleme
tekniklerinin birlikte degerlendirilmesiyle, suuf icerisinde probleme sebep olan
eylemler daha hizh ve dogru tespit edilerek, gerekli tedbirler saglanabilir (lpsir,
2002).
Yapilan

tammlardan

da yola cikarak

ogrenimin

daha

iyi olmasim

saglayabilmek icin empatik simf ortammm olusabilmesi gerekmektedir. Bu da ancak
empati becerisine sahip ozel egitim ogretmenleri ile gerceklesebilir, Ogrenciler
zamanlarmm buyuk bir bolumunu ozel egitim ogretmenleri ile gecirmektedir.
Empatik smif ortamma sahip ogrenciler, okulunu daha 90k sever ve baglarur. Bu
durum aym zaman da ogrencinin akademik basansuu da artiran bir ozelliktir. Empati
becerisi kazanan ogrenci, insanlan seven, saygili, hosgorulu, ozguveni gelismis,
paylasimci, icten ve yasamdan keyif alan mutlu bir birey olacaktir. Bu nedenle ozel
egitim ogretmenlerinin empatik becerilere sahip olmasi gerekmektedir. Boylece
kendisini ifade etmekte zorlanmakta olan ozel egitime gereksinimi olan ogrencilerini
daha iyi anlayrp, onlarla daha etkili iletisim kurabileceklerdir.
2.1.3.10. Empatik Egilim
20. yuzyilm ikinci yansmda teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda meydana
gelen hizh degismeler toplumlann yaprsim degistirmistir. Bu degisimlere, ozellikle
teknolojik

alanda yasanan degisimlere,

ayak uyduran toplumlar

varhklanm

surdtlrmekte, ayak uyduramayan toplumlar yok olmaktadirlar. Boylesi var olma
iliskilerinin yasandigi bir toplumsal yapi icerisinde egitime onem verilmeye
baslanmrstir. Egitim ile dustmen, sorgulayan, ureten, arastiran, tartisan bireyler
yetistirilmektedir. Bu sllrecte etkili bir iletisimin kurulmasi 90k onemlidir. Etkili
iletisimin kurulmasmda ise empati 90k onemli bir yere sahiptir. Gi.inli.ik yasamm
hemen her kesirninde empatik anlayis insanlan birbirine yaklastirmakta, iletisimi
kolaylastrrmaktadtr (Ozturk, 2004).
insanlar kendileriyle empati kuruldugunda anlasildiklanm ve kendilerine
deger verildigini hissetmektedirler. Diger insanlar tarafmdan anlasilmak ve onem
verilmek ise bireyi rahatlatmakta ve kendisini iyi hissetmesini saglamaktadrr.
Empati, sadece kendisiyle empati kurulana yaran olan bir etkinlik degildir; empati,
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empatiyi kuran kisi icin de onemli olmaktadir, Empatik becerileri yuksek olan
kisilerin cevreleri tarafmdan sevilme olasihklan yuksektir (Alisinanoglu ve Koksal,
2000).
Dokmen empatiyi; empatik egilim ve empatik beceri olmak lizere iki yonuyle
ele alrmstir. Empatik egilim; empatinin duygusal boyutunu olusturmakta ve bireyin
empati kurma potansiyelini gostermektedir, Empatik beceri ise; bireyin empati
kurabilme durumunu gostermektedir. Duygu ve dtlstinceleri iyi ifade etmede,
toplumla uyumlu ve sosyal duyarhhgi ynksek kisilerin yetismesinde empati kurma
becerisi buyuk bir oneme sahip olmaktadir (Dokmen, 2010).
Gunluk yasamda empati kurma potansiyeli olan empatik egilim, sorunu olan
bireylerin duygulanm

anlayabilme ve bu bireylerin duygusal yasantilanndan

etkilenme yetenegi ile yardim etmedeki istegi icermektedir, Empatik egilim, yardim
etme dtizeyini belirleyicidir ve cogu zaman kazamlmasi uzun zaman almaktadir
(Dokmen 2010). Dokmen empatik egilim ile yardim etme davranisi arasmda olumlu
bir iliski oldugunu ve empatik egilimi yuksek insanlarm yardim davramsmi daha
fazla gosterdiklerini belirtmektedir. Rogers ise empatik egilimi, sosyal duyarhhk
olarak tammlamisttr. Sosyal duyarhhgm bir kisilik ozelligi oldugunu ve her insanda
bulunmadiguu,

sosyal

duyarlihga

sahip

bireylerin

daha

fazla

empatik

olabileceklerini ve empatiyi kolayca ogrenebileceklerini belirtmistir (Rogers, 1983).
Kemp ve arkadaslan (2007), ergenlerin empatik dtizeyleri ile aile destegi ve
antisosyal davranis arasmdaki iliskiyi inceleyen arastirma sonucunda yeterli aile
destegi almayan ergenlerin empatik dlizeylerinin diisllk oldugu ve daha fazla
saldirgan davramslar sergiledikleri bulgularma ulasilnnsur.
Empati,

toplumlarm

duygulanm

rahathkla

ifade

etmelerine .ve ·. disa

vurmalarma yardnnci olmaktadir (Stebnicki, 2000). Empatik becerisi gelismis olan
toplumlarda su ozellikler gortllmektedir (Dokmen, 2004):
1. Ana-baba, yetiskin ve cocuk rolleri, birbirleriyle kaynasmis halde, yetiskinin
koordinatorlugu altmda sergilenmektedir.
2. Dogallik bastmlmarmstir.
3. Kisinin aklma onem verilmektedir.

;:-:.

i

i

»
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4. Yaraticrhk tesvik edilrnektedir.
5. Deneye ve gozleme onem verilrnekte, hazir bilgiler test edilrneden
kullarnlrnarnakta, smama-yarulma yoluyla ogrenme tercih edilrnektedir.
6. Kisilerin bizzat dusunmeleri, akil ylirlitrneleri onemli olrnakta; kendi akhna
glivenen kisi gerektiginde bir uzrnana basvurmakta, uzrnarnn onerilerini ise yine
akhyla irdelernektedir.
7. Toplurna ve kisinin ozerkligine verilen onem dengeli bir sekilde verilmektedir.
8. Bireysellesme esastir.
9. lsiliskilerinde onemli olan hiyerarsi, ozel yasarnda gozetilmemektedir.
10. Ust dilzeyde ernpati kurulabilrnekte, derin duygular paylasilabilmektedir.
11. Kisiler, sahip olduklan ozellikler arasmda aymrn yapmaktadirlar.
12. Yasamda grilerin varligi kabul edilrnektedir.
13. Her insanm iyi ve kott; yanlan bulunabilrnektedir.
14. Kapsarn bicimden onemli olmaktadrr.
15. Dogalhk esastir; gereksiz susun anlami ortmesine izin verilrnernektedir.
16. A91k iletisim, dogrudan soyleme onemlidir.
17. Sosyal gercek blitlin bUtline reddedilrnernekte; ancak bu ikisi celistiginde
fiziksel gercek tercih edilrnektedir.
18. i§ iliskilerinde, isin kendisi onemlidir; hiyerarsi, isin iyi yapilmasr icin bir
aracnr,
19. Annelerin ve babalann gorevi, cocuklara rehberlik etmektir.
20. Roi uyurnu bulunmaktadir,
21. Cevreyle butnnlesmek, ernpati kurrnak, bitkiler ve hayvanlara zarar
verrnernektir.
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2.2. u.ctr.t ARA~TIRMALAR
Empati karsihkh insan iliskilerinde onemli bir yer tutmaktar. Ozellikle
insanlarla birebir cahsma gerektiren mesleklerde empatinin onemi kacimlmazdir.
Literatilre bakildrgmda, cesitli meslek gruplarmda cahsanlann empatik duzeylerini
karsilastrran cahsmalar bulunmaktadir.

2.2.1. Empati ile ilgili Tiirkiye'de Yaprlan Arastirmalar
Yildmm (1992), psikolojik darnsma ve rehberlik programi ogrencileri ile
psikoloji programi ogrencilerinin empatik egilim ve empatik beceri duzeyleri
arasmdaki iliskiyi incelernistir. Bulgulardan, kadmlarm empatik beceri dilzeylerinin
erkeklere, bekarlann empatik beceri dttzeylerinin evlilere psikolojik damsma ve
rehberlik mezunlarmm empatikbeceri dilzeylerinin diger programlardan mezunlara,
rneslege isteyerek girenlerin empatik beceri dilzeylerinin, meslege isteyerek
girmeyenlere oranla daha yuksek oldugunu bulmustur.
Bayam, Simsek ve Dilbaz (1995), arastirmalannda U9 farkh meslek grubunun
empatik beceri duzeylerini karsilastirmrslardir. S0nu9 olarak tiyatro sanatcilan,
doktorlar ve milhendislerden olusan il9 grubun arasmda yas, cinsiyet, medeni durum
degiskenleri acismdan empatik beceri duzeyleri acismdan anlamh

bir fark

gozlenememistir. Doktorlarla tiyatro sanatcilan ve muhendisler arasmda anlamh bir
fark yokken, tiyatro sanatcilan ile muhendisler arasmdaki iliski tiyatro sanatcilan
lehine anlamh bulunmustur.
Kumanh (1997), da ortopedik ozurlulerde empatik egilim ve cansma
egilimini incelemistir. Arastirma sonucunda elde edilen bulgulardan; empatik egilim
duzeyinin yas, medeni durum, kendi gelir duzeyini algilamalan, meslek durumuna
gore farkhlastigr; cinsiyet, egitim durumu, esin fiziksel durumu, esin meslegi,
annenin ve babanm egitim durumu, ozur tipi ve derecesi, kac yasmda sakat kaldigi,
sakathk

sebebi, sosyal faaliyetlere katihm

degiskenlerine

gore anlamli bir

· farkhlasmamn bulunmadigi anlasilmistir.
Onemliturk (1997),

lise yoneticilerinin kendini gerceklestirme ve empati

diizeyleri bashkh arastirmasmda, Kocaeli'ndeki orta ogretim okulu yoneticilerinin
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empatik beceri ve kendini gerceklestirme duzeyleriniu belirlenmesini amaclanrmstrr.
Arastirmada 28 okuldan 180 yoneticiye "Empatik Beceri Olcegi" ve "Kendini
Gerceklestirme Envanteri" uygulanustir. Arastirmarun sonucunda, empatik beceri ve
kendini gerceklestirme davramsmda kadm ve erkek yoneticilere gore anlamh bit fark
bulunamarmstir. Branslan farkh olan (fen, sosyal, meslek dersleri) yoneticilerin
branslan

arasmda ve okullara gore anlamh bir iliski gozlenememistir. Lise

yoneticilerinin kidemleri arttikca empatik beceri ve kendini gerceklestirme duzeyinin
artngi, yoneticilerin yaslan ilerledikce empatik beceri duzeylerinin de artng;
bulgusuna ulasrlrrustir.
Unal (1997), ise psikolojik damsma ve rehberlik egitimi alan ogrencilerin
empatik egilimlerinde gozlenen degisimleri incelemistir. Arastirma sonucunda elde
edilen bulgular, butun siruflarda ogrenim goren ogrenciler arasmda kiz ogrencilerin
empatik egilim diizeylerinin erkek ogrencilere kryasla onemli olcude yiiksek
oldugunu; genel lise mezunu ogrencilerin empatik egilimlerinin diger gruplardan
daha olumlu diizeyde bulundugu; bolumu benimseyememis ve bolum degi§tirmeyi
90k isteyen ogrencilerin empatik egilim dtlzeylerinin ise dusuk oldugunu ortaya
koymustur. Psikolojik Darusma ve Rehberlik Anabilim dah ogrencilerinin bu
bolumde ogrenim gormeye basladiklan ilk yil icinde empatik egilim dllzeylerinin en
dtisiik seviyede oldugu gozlenmistir. Buna karsihk aym Ogrencilerin empatik
egilimlerinin her gecen yil daha olumlu oldugu gorulmustnr,
Cimer (1998), cesitli meslek gruplannda cahsan kisilerin empatik egilimlerini
inceledigi arastirmasmda bayanlarm empatik egilimlerinin erkeklerden daha yuksek
oldugu, yasm, meslekteki kidemin empatik egilim duzeyinde etkili olmadigi,
dogrudan insan ile ilgili mesleklere eleman yetistiren yuksekogrenim programmdan
mezun olanlarm, dogrudan insanlarla ilgili olmayan mesleklere gore em.patik
egilimlerinin yuksek oldugu sonucuna ulasilrmstir.
Gunaydm (1999), ortaogretim kurumlarmda calisan ogretmenlerin empatik
egilirn duzeyleri ile catisrna egilimi duzeylerini bazi degiskenler acismdan
incelemistir. Arastirmamn orneklemini, Samsun il merkezindeki liselerde cahsan 199
ogretmen olusturmustur, Arastirmada "Kisisel Bilgi Formu", "Empatik Egilim
Olceg!" ve "Catisma Egilim Olcegi" kullamlnustir.

Elde edilen bulgulardan

ogretmenlerin empatik egilim dtizeylerinin cinsiyete gore kadmlar lehine anlamh bir

54

degisme gosterdigi, yas, hizmet ytllan, branslanna gore anlamh bir degismenin
olmadigi anlasilmisnr
Acikahn

(2000), ilkogretim

okulu yoneticilerinin

donusttmcu liderlik

ozellikleri ile empati becerileri arasmdaki iliskiyi incelemistir. Arastirma tarama
modelindedir. · Veri toplamak amaciyla ilkogretim okul yoneticilerine "Coklu Faktor
Liderlik Anketi" ve "Empatik Beceri Ol9egi" uygulannustir. Arastirmanm evrenini,
Ankara iline bagh; Altmdag, Cankaya, Etimesgut, Kecioren, Mamak, Sincan,
Yenimahalle,

Golbasi

merkez

ilcelerinde

bulunan

205

ilkogretim

okulu

olusturmustur. Arastirmanm ornekleml kume ornekleme yolu ile olusturulmustur.
Arastirmada 193 okul muduru ve 291 mudur yardimcisma "Empatik Beceri Ol9egi"
uygulanmrsur, Arastirmaya iliskin bulgulardan; okul mudurlerinin kidem acismdan
empati becerilerinin anlamh bir sekilde farkhlasmadrgi, okul mudurlerinin empati
becerilerinde yaslanria gore {40 yas ve alti, 41-50 yaslar arasi, 51 yas ve Uzeri)
anlamh bir fark olmadigi, okul mudurlerinin empati becerileri ile egitim enstitusu,
yuksekokul mezunlan ve tlniversite mezunlan arasmda anlamh bir farkm olrnadigi
anlasilrmstir.
Duru (2002), bazi psikososyal degiskenlere bagh olarak empatik egilim
puanlan acismdan gruplar arasmda farkm olup olmadrgmi belirledigi arasnrmasmm
bulgulanna gore, ktz ogretmen adaylarmm empatik egilim puan ortalamalanrun,
erkek ogretmen adaylanndan yuksek oldugunu ortaya koymustur,
Kislak, Tutarel ve Cabukca (2002), Empati .ve demografik degiskenlerin
evlilik uyumu ile iliskisi incelenmistir. Arastirmaya 75 evli kadm ve 75 evli erkekten
olusan toplam 150 denek gonullu olarak kanlrrustir. Arastirmada veri toplama
amaciyla Kisisel Bilgi Formu, Empatik Egilim Ol9egi (EEO) ve Evlilikte Uyum
Olcegi'nden (EUO) yararlamlrrustir. Yapilan t testi sonucunda, evli kadm ve
erkeklerin

empatik

egilim

duzeyleri

arasmda

fark olmadrgi

belirlenmistir.

Arastirmada ele alman demografik degiskenlerin evlilik uyumunu yordamadigi
belirlenmistir. Arastirrnarun temel degiskeni empati duzeyinin, evlilik uyumunu
yordadigi belirlenmistir.
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Ercoban (2003), ilkogretim IL kademesindeki brans ogretmenlerinin empatik
egilim dilzeylerini cesitli degiskenler acmdan inceledigi arasnrmarun orneklemini,
Bursa'nm Inegol ilcesindeki ilkogretim okullarmm II. kademesinde bulunan 200
ogretmen olusturmustur, Arastirmamn sonucunda, kadm ogretmenlerin empatik
egilim dilzeylerinin, erkek ogretmenlerin empatik egilim duzeylerinden yuksek
oldugu, ogretmenlerm medeni durumlarma gore empatik egilim dtlzeyleri arasmda
anlamh bir farkm olmadigr, ogretmenlerm empatik egilim duzeylerinde hizmet
yillanna gore anlamh bir fark olmadrgi, ogretmenlerin empatik egilim dilzeylerinin
branslara gore anlamli bir fark gostermedigi, ogrctmenlerin empatik egilim duzeyleri
arasmda yasa gore anlamh bir fark olmadigi, meslegini isteyerek secenlerin empatik
egilim duzeyi puanlarmm meslegini isteyerek secmeyenlere oranla daha yuksek
oldugu saptanmistrr
Bir diger arastirmada ise Barut (2004), ogretmenlerin empatik egilim
dilzeyleri ile catisma egilim duzeylerini bazi degiskenler acismdan inceledigi
. arasnrmasmm sonucunda, ogretmenlerin empatik egilim dilzeylerinin, cinsiyetlerine
ve mezun olduklan okullara gore anlamh bir degisme gosterdigi, yas, hizmet yillan
ve branslanna gore anlarnli bir degisrne gostermedigi bulgusuna ulasrlmistir.
Akyol ve Ciftcibasi (2005), okul oncesi ogretmen adaylarmm empatik beceri
dilzeylerinin belirlemeye cahstiklan arasnrma sonucunda, ogretmen adaylarmm
empatik becerilerinin bulunduklan simflara gore anlamli duzeyde farkh oldugu ve
suuf duzeyinin ilerlemesiyle birlikte ogretmen adaylarmm empatik becerilerinin
arttigi belirlenmistir.
Gercek ve Mete (2005), PDQ yontemiyle

egitim goren hemsirelik

ogrencilerinin empatik egilim ve becerilerini incelernistir. Arastirmaya 2003-2004
egitim-ogretim yihnda Dokuz Eyli.il Universitesi Hemsirelik Yilksekokulu'nda
ogrenim goren toplam 192 ogrenci katrlmrstir. Arastirmada ogrencilerin sosyo
demografik ozelliklerini belirlemek arnaciyla Taruticr Bilgi Formu, empatik egilim
ve becerilerini degerlendirmek icin Dokmen (1994), tarafmdan gelistirilen Empatik
Egilim

(EE) ve

Empatik

Beceri

(EB)

olcekleri

kullamlnustir.

Verilerin

degerlendirilmesinde Tek Yonlu Varyans Analizi ve Tukey HSD testi uygulanmistrr.
Eide edilen bulgulara gore, ogrencilerin stmflara gore empatik egilim puan
ortalamalan arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh olmadigi saptannustrr.
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Ogrencilerinin simflara gore empatik beceri puan ortalamalan arasmdaki farkm
istatistiksel olarak anlamh oldugu saptanrrustir. Ttim smiflarda empatik beceri puan
ortalamalan arasmda anlamh fark bulunmustur,
K1h9 (2005), istanbul'daki
duzeylerini
uygulanan

bazi degiskenler
arastirmanm

okul oncesi ogretmenlerinin empatik beceri

acismdan

omeklemini

incelemistir,

rastlantisal

Iliskisel tarama modeli

olarak secilen

lOO'U devlet

okulunda, 1 OO'U ozel okulda cahsan 200 okul oncesi ogretmeni olusturmustur.
Arastirmada "Demografik Veri Formu" ve "Empatik Beceri Olcegi-B Formu"
kullamlnustrr. Eide edilen veriler yuzde, frekans, Anova ile degerlendirilmistir,
Istatistiksel islemler sonucunda elde edilen bulgular, empatik beceri puanmm yas
degiskenine gore farkhlasngmi; yas artnkca empatik beceri duzeyinin dustugunu
ortaya koyrnustur. Egitim artnkca empatik beceri duzeyinin de arttignu gozlenmistir.
Empatik becerinin cocuk sahibi degiskenine gore farkhlasmadigr, cahsilan oku1 tilril
ile ilgili olmadigi gorulmustur.
Yildinm (2005) ise, Ilkogretim okulu yoneticilerinin empatik egilim - ve
empatik becerileri ile catisrna yonetimi stratejileri arasmdaki iliskiyi inceledigi
arastrrmasirnn bu1gu1arma gore, yoneticilerin kendi degerlendirmelerine

gore

empatik egilimleri gene! ortalamanm uzerinde bulunmustur. Yoneticilerin kendi
degerlendirmelerine

gore

empatik

beceri

puanlannm,

ogretmenlerin

degerlendirmelerine gore daha yuksek oldugunu ortaya koymustur. Ancak her iki
grubun degerlendirmelerine

gore yoneticilerin empatik beceri puanlan

genel

ortalamanm altmdadir. Ilkogretim okulu yoneticilerinin hem kendilerinin hem de
ogretmenlerin algilanna gore empatik beceri duzeyleri dtistlk seviyede bulunmustur,
Ek olarak, Murat, Ozgan ve Arslantas (2005), ogretmen adaylannm
kendilerine ders veren ogretim elemanlarmm empatik tutumlanna iliskin algilan ile
ders basanlan arasmdaki iliskiyi incelemislerdir. Arasurmamn sonucunda, ogretmen
adaylarmm ogretim elemanlarmm empatik tutumlarma iliskin algilan ile basanlan
arasmda, hem genel olarak hem de bolurnlerini tercih etme nedenleri ve bolumlerini
tercih etme siralan bagimsiz degiskenlerine gore istatistiksel olarak anlamh fark
oldugu saptanrmsnr.
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Diger bir arasnrmada ise, Cleek (2006), saghk cahsanlannm empatik' egilim
ve becerilerinin degerlendirilmesi isimli arastirmasmda; uzman ve pratisyen hekim,
hemsire ve ebelerin empatik egilim duzeylerini karsrlastmmstir. Arastirma bulgulan;
saghk cahsanlarmm empatik egilim duzeylerinde cahsma yih, yas, egitim durumu,
cahstiklan kurum, cocuk sayrsi ve calisma durumu degiskenlerine gore anlamh
farkhhk bulunmadiguu; kadmlarm empatik egilim duzeylerinin erkeklerden yuksek
oldugunu, meslegi isteyerek secenlerin empatik egilimlerinin meslegi istemeyerek
secenlere gore yuksek oldugunu ortaya koymustur.
Alper (2007) cinsiyet farkhhklanm incelemek arnaciyla, yapngi arastirma
sonucunda,

duygusal

empatide

bayanlar

daha

yuksek

puanlar

almalarma

ragmen.bilissel empati olcttmlerinde, anlamh cinsiyet farkhhklan bulunamamistir.
Rehber (2007) arastirmasmda, ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin
empatik egilim duzeylerine gore catisrna cozme davraruslannda fark olup olmadrgim
incelemistir. Arastirma sonuclanna

gore, empatik egilim duzeyi dusuk olan

ogrencilerin saldirganlik davrarnslan empatik egilim duzeyi yuksek olanlara gore
daha yuksek bulunmustur. Aynca empatik egilim duzeyi yiiksek olan ogrencilerin
problem cozme davranislanmn, empatik egilim duzeyi dusuk olanlara gore daha
yuksek oldugu saptanrmstir. K1z ogrencilerin erkek ogrencilere gore hem empatik
egilim dUzeylerinin hem de problem cozme davrams dUzeylerinin yuksek oldugu
bulgusuna ulasilrmstir.
Topcu (2007), cahsma hayatmda empati, konu bashkh bir arastirma
yaprmstir. Bu uygulama ozel bir egitim kurumunda isveren, ogretmen ve. diger
personel arasmda yapilrrusnr. Yapilan uygulama sonucunda ayhk gelir, cinsiyet, yas,
cahsma yasaminda gecirilen sureler ve empati arasmda bir iliski bulunamarmsur.
Ogretmenlerin empatik egilim ortalamalan isverenlerden ve diger personelden daha
yuksek cikrrusur, i§ tatmini ve ise karsi motivasyonunu yUksek olarak niteleyenlerin
empatik egilimleri, i§ tatmini ve ise karsi motivasyonunu dusuk olarak niteleyenlere
gore daha yuksek cikrmsnr.
Akyel ve Yilmaz (2008), beden egitimi ogrctmen adaylannm empatik egilim
duzeylerini cesitli degiskenler acismdan incelemistir. Arastirmanm cahsma grubunu
2006-2007

ogretim yilmda Ahi Evran Universitesi Beden Egitimi ve Spor
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Yuksekokulu, Beden Egitimi ve Spor Ogretmenligi bolumunden

196 ogrenci

olusturmustur. Betimsel nitelikteki arastirmada veri toplama araci olarak Dokmen
(1988), tarafmdan gelistirilen "Empatik Egilim Olcegi" kullamlrmsnr. Verilerin
analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, ikili verilere iliskin karsilastirmalarda
t testi ve coklu karsilastmlmalarda
Arastirmada

tek yonlti varyans analizi kullamlmrstrr.

sonuc olarak beden egitimi ogrermcn

adaylarmm empatik egilim

puanlarmm iyi duzeyde oldugu ve incelenen degiskenlere gore (cinsiyet, simf yas,
sporla ugrasma duzeyi) farkhlasmadigr tespit edilmistir.
Ath (2008), arastirmasmda eocuk yuvalan ve yetistirme yurtlarmda cahsan
personelin empatik egilim duzeylerini incelemistir, Arastirmanm cahsma grubu
Guneydogu Anadolu Bolgesinden Diyarbakir, Adiyaman, Gaziantep ve Sanliurfa;
Dogu Anadolu Bolgesinden Van, Elazig, Bingol ve Malatya illerinde bulunan 11
cocuk yuvasi ve 8 yetistirme yurdunda cahsan 243 personelden olusmustur.
Arastirmada cocuk yuvalan ve yetistirme yurtlarmda cahsan personelin empatik
egilirn duzeyi Dokmen (1988), tarafmdan gelistirilen " Empatik Egilim Olcegi" ile
cesitli kisisel niteliklerine iliskin bilgiler ise "Kisisel Bilgi Formu" ile elde edilmistir.
Arastirma

sonuclanna

gore cocuk

yuvalan ve yetistirme

yurtlarmda cahsan

personelin cinsiyet, egitim duzeyi, kendini algilama bicimi ve aldiklan Ilcrete gore
empatik egilim duzeylerinde anlamh fark bulunmustur. Aynca, cocuk yuvalan ve
yetistirme yurtlarmda cahsan personelin cahstrklan kurum, yas, medeni durum ve
cocuk sahibi olup-olmamalarma gore empatik egilim dtizeylerinde anlamh bir fark
bulunmarmstir.
Celik'in (2008), okul oncesi egitim ogretmenlerlnin empatik egilimlerini bazi
degiskenler acismdan inceledigi arastirrnasmda, okul oncesi egitim ogretmenlerinin
empatik egilim duzeylerinde kideme ve yasa gore istatistiksel olarak anlamli bir fark
bulunmarmstir.
Gene ve Kalafat (2008), ogretmen adaylarmm demokratik tutumlan ile
empatik becerilerini degerlendirdigi

arastirmasmda,

Canakkale Onsekiz Mart

-Oniversitesi Egitim Fakultesinin llkogretim Bolumu (Siruf Ogretmenligi ABD ve
Fen Bilgisi Ogretmenligi ABD), Yabanci Diller Bolumu (Ingilizce Ogretmenligi
ABD) ve Turkce Ogretrnenligi bolumlerinde ogrenim goren 360 ogretmen adayi
omeklem grubuna almrrustir, Veri toplamak icin Gozutok (1995) tarafmdan
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gelistirilen "Demokratik Tutum Olcegi" ve Dokmen (1988), tarafmdan gclistlrilen
"Empatik Egilim Ol9egi" kullamlmi§tir. Eide edilen verilerin analizinde t testi ve F
testi (One Way Anova) kullamlm1§tir. Eide edilen sonuclar, ogretmen adaylarmrn
cinsiyetlerine ve ogrenim sekillerine gore demokratik tutumlan ile ilgili gorti§leri
arasmda farklihk oldugunu, ogrenim gordukleri simflara, anabilim dallanna,
annelerinin ve babalannm

ogrenim durumlanna gore ise farkhhk olmadigmi

gostermistir. Diger taraftan, ogretmen adaylarmm ogrenim gordilkleri

anabilim

dallarma gore empatik becerileriyle ilgili gortlsler] arasmda farklihgin oldugu;
cinsiyet, ogrenim gordukleri smif ogrenim sekilleri, annelerinin ve babalarmm
ogrenim durumlarma gore ise farkhhgm olmadigi ortaya cikmrstrr.
Pala'da (2008), ogretmen adaylarmm empati kurma duzeyleri uzerine bir
arasnrma yapnnstir. Arastirma grubunu Celal Bayar Universitesi Egitim Faknltesi
Turkce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Smif Ogretmenligi Iisans programlanndaki 1.
ve · 4. smrf ogrencisl olan top lam 464 ogrenci olusturmaktadir, Veri top lama araci
olarak 20 maddelik Iikert tipi Empatik Egflim Ol9egi ve Kisisel Bilgi Forrnu
kullamlmistrr. Verilerin analizinde SPSS programi kullanilarak aritmetik ortaiama,
standart sapma, ranj, maksimum ve minimum puanlarm hesaplanmasr, t testi ve
ANOVA

gibi istatistiksel

analizler yaprlrmsnr. Arastirma

grubundaki ogretmen adaylannin

sonunda, calisma

empati kurma duzeylerinin ortalamasi 3.5

bulunmustur. Bu dtizeyin, ogrencilerin ekonomik durumu, lisans programi ve kitap
okuma srkhgina gore farkhhk gosterdlg] ortaya crkmrstrr,
Alcay (2009), farkh okul tiirlerindeki yonetici ve ogretmenlerin empatik
beceri duzeylerini karsrlasurmrsnr. istanbul iii Kartal Ilcesinde bulunan llkogretim ve
liselerde gorev yapan 77 yonetici ve 325 ogrctmen toplam 402 egitimci arastirmanm
calisma grubunu

olusturmustur,

Arastirmaya

iliskin verilerin

toplanabilmesi

amaciyla; yonetici ve ogrermenjere vonelik bilgileri iceren Kisisel Bilgi, Formu,
yonetici ve ogretmenlerin empatik beceri duzeylerini belirlemek amaciyla Empatik
Beceri Olcegi-B Formu (EBO-B Formu) kullanilmrsnr. Arastirma sonucunda
yonetic] ve ogretmenlerin empatik beceri dtlzeyleri ile 9ah§tiklan okul, mesleki
kidern, yas, cocuk sahibi olma durumu, ailede kacinci cocuk olma durumu ve
cocuklugun gectig! yer durumu degiskenleri arasmda anlarnli bir farklilasma
bulunmustur. Yonetici ve ogretmenlerin empatik beceri diizeylerinin cahsrlan kurum,
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cahsilan lise, gorev, yonetici kidem, yonetim alanmda Iisansustu egitim, yapma,
cinsiyet, mezuniyet durumu, fakulte tilrti, meslegini isteyerek secme, brans, okulda
cahsma yih, unvan, cahsilan farkh kurum sayisi, i§ memnuniyeti, medeni durum, es
cahsma durumu, esin 9ah§t1g1 yer, es egitim durumu, cocuk sayist, kisisel gelisim
egitimi, iletisim egitimi, huzur, internet kullanma, yanhslan soyleme, elestiriye acik
olma, gtizel sanatlarla ilgilenme, muzikle ilgilenme, kisilerin sorunlanru dinleme,
annenin annelik davranrsi, babanm babahk davramsi degiskenlerine gore anlamh
dtizeyde farkhlasmadigr belirlenmistir,
Ekinci'de

(2009)

yaptigr

arastirmada

ogretmen

adaylarmm

elestirel

dtlstlnmeye empatik egilimleri ile okuduklan program, smif duzeyleri, cinsiyetleri,
anne ve baba egitim dtizeyleri, algiladiklan sosyo-ekonomik duzey degiskenleri
arasmda anlamh bir fark olup olmadignu incelemistir. Arastirma sonucunda
ogretmen adaylannm elestirel dusunme egilimi ile empatik egilimi arasmda pozitif
yonde dusuk dtizeyde anlamh bir iliski bulunmustur, Ogretmen adaylannm ogrenim
gordlikleri program, cinsiyet, smif duzeyi, algiladiklan sosyo-ekonomik duzey, anne
egitim dtlzeyleri, baba cgitimdnzeylerine gore elestirel dusunme egilimlerinin

farklilasmadrgr bulunmustur. Empatik egilim ile arasurmadaki biltiln bagrmsiz
degiskenler arasmdaki fark ise anlamlidrr.
Akbulut

(2010), arasnrmasinda

smif ogretmenlerinin

empatik

egilim

dtlzeylerinin bazr degiskenler acrsindan incelenmesi amaclamrstir. Arastirmanrn
calisma grubu Dtlzce ilinde gorev yapan 307 srnrf ogretmeni olusturmaktadir,
Arastirmada, Kisisel Bilgi Formu ile Empatik Egilim Ol9egi (EEO) kullamlnnsnr.
Arastirma sonucunda, suuf ogretmenlerinin empatik egilimleri

ile cinsiyetleri

arasmda anlamh bir farkhhk bulunmustur. Kadm sinif ogretmenlerin empatik egilim
puan ortalamasi, erkek smif ogretmenlerinin empatik egilim puan ortalamasmdan
ytiksek oldugu gorulmustur. Medeni durum, egitim duzeyi, mezun olduklan fakulte,
mesleki kidem, ogrenci saytsr, cahstrklan yerlesim yeri, meslegi isteyerek secip
secmeme, mesleklerinden memnun olup olmama durumu, okuttuklan suuf dnzeyleri
ile empatik egilim puan ortalamalan
bulunamamisnr.

arasmda istatistiki olarak anlamh fark
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Dev (2010), arastirmasmda ilkogretim okullarmda gorevli ogretmen ve okul
yoneticilerin empatik beceri dnzeylerini karsilastirmrstrr. istanbul iii Kartal Ilcesinde
bulunan ilkogretirn okullarmda gorev yapan 61 yonetici ve 199 ogretmen toplam 260
egitimci arastirmanm cahsma grubunu olusturmaktadir. Veri toplama araci olarak
yonetici ve cgretmenlere yonelik bilgileri iceren Kisisel Bilgi Formu, yonetici ve
ogretmenlerin empatik beceri duzeylerini belirlemek amaciyla Empatik Beceri
Ol9egi-B Formu (EBO-B Formu) kullamlmistrr. Arasnrma sonucunda ilkogretimde
gorevli yonetici ve ogretmenlerin empatik beceri duzeyleri ile cinsiyet, calrsilan
kurum sayrsi, yas, es calisma durumu, es egitim kurumu, cocuk sahibi olma durumu,
kisisel gelisim egitimi alma durumu degiskenleri arasmda anlamli bir farklilasma
bulunmustur. Yonetici ve ogretmenlerin empatik beceri duzeylerinin cahsilan kurum,
gorev, mesleki kidern, yonetici kidem, yonetim alanmda lisansustu egitim yapma,
mezuniyet durumu, faki.ilte ti.iri.i, meslegini isteyerek secme, okulda cahsma yih,
unvan, i§ memnuniyeti, medeni durum, cocuk sayisi, iletisim egitimi, internet
kullanma, elestiriye acik olma, guzel sanatlarla ilgilenme, mi.izikle ilgilenme,
cocuklugun gectigi yer, cocuklugun gectigi aile, annenin annelik davranrsi, babanm
babahk davramsi degiskenlerine gore anlamh duzeyde farkhlasmadigr belirlenmistir.
Bu sonuclar egitim yoneticileri ve cgretmenlerin empatik beceri di.izeylerinin, kisisel
ve demografik ozelliklere gore degisebilecegini gostermektedir.
Maden ve Durukan (2011 ), Turkce ogretmeni adaylarmm empatik .egilim
di.izeylerini cinsiyet, smif ve not ortalamasi degiskenlerine gore degerlendirmislerdir.
Arastirrnanm verileri, Dokmen tarafmdan gelistirilen Empatik Egilim Olcegi ve
arastrrmacilarca hazirlanan Kisisel Bilgi Formu ile toplanmistir.
orneklemi

Atati.irk -Oniversitesi ve

Karadeniz

Teknik

Cahsmarun

-Oniversitesi Egitim

Fakultelerinin Turkce Egitimi Bolumlerinde okuyan 138 (64 erkek, 74 kiz)
ogrenciden

olusmaktadir.

Veriler

SPSS

11,5 programiyla

analiz edilmistir .

.Arasurmarun sonunda; Turkce ogretmen adaylarmm ortalamanm i.isti.inde (X:3,40)
empatik egilime sahip oldugu, cinsiyet ve not ortalamasmm · anlamh farkhlik
olusturmadigr, smif di.izeyinin ise empatik egilim uzerinde anlamh bir degisken
oldugu sonuclanna ulasrlmrstir.
!:
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Oguz ve Altun (2011), yaranci drama egitimi alan ogretmen adaylanmn
yaranci dramaya yonelik tutumlan

ile empatik egilimleri arasmdaki iliskiyi

incelernislerdir. Bu amac dogrultusunda yapilan cahsmanm omeklemini yaratici
drama egitimi alan 96 ogretmen adayi olusturmaktadir. Cahsmada kullamlan veriler
tarama yoluyla elde edilmistir. Cahsmaya katilan ogretmen adaylanna .Yarancr
Drama Tutum Olcegl (Okvuran, 2000), ile Empatik Egilim Oli;egi (Dokmen, 1988)
uygulanrmsnr.

Cahsmadan

elde edilen veriler dikkate almdigmda

ogretmen

adaylarmm yaratrci dramaya yonelik tutumlan ile empatik egilimleri arasmda iliski
oldugu tespit edilmistir.
Yilmaz (2012), arastirmasinda ogretim programlannm uygulayicrsi olan
ogretmenlerin tarihsel empatiye iliskin algi, gorii§ ve deneyimlerini incelemistir.
Nitel arastirma tasanmi kullamlarak yurutulen cahsma sonucunda, katihmctlarm
tarihsel empati algilannm oldukca zayif oldugu, tarihsel empatiyi sempati veya diger
tarihsel dusunme becerileri ile kanstirdiklan ve kavram yamlgisi yasadiklan tespit
edilmistir, Katiluncrlann cinsiyet ve lisans egitim tilrlerinin tarihsel empati algilan
uzerinde etkili oldugu belirlenmistir. Tarihsel empatiye iliskin kavramsal algi
dllzeyleri dtistlk olan ogretmenlerin suuftaki uygulamalarmm da tarihsel empatinin
dogasi ve karakteristik ozellikleriyle uyusmadigi gorulmustnr. Ogretmenlerin tarihsel
empatiye karsi tutumlarmm olumlu olmasi ve tarihsel empatinin tarih ogretiminde
kullamlmasi gerektigine inanmalan arastirmada elde edilen olumlu bulgu olarak
ortaya cikmrsnr.

Tarihsel

empatinin uygulanmasmda

ogretmenler

tarafmdan

karsilasilan sorunlar da arastirma bulgulan arasmda yer almaktadir.
Karatas (2012), arastirmasmda, egitim fakultesi ogrencilerinin cinsiyet,
devam edilen program ve snuf duzeyleri acismdan empatik beceri ve benlik saygisi
puanlarmm farkhlasip farkhlasmadigi incelenmistir. Arastirmanm cahsma grubunu
Mehmet Akif Ersoy Universitesi Egitim Fakultesine devam eden 174 ktz (% 52.4),
158 erkek (% 47.6) toplam 332 ogrenci olusturmaktadir. Cahsmada ogrencilerin
empatik becerilerini belirlemek icin Empatik Beceri Olcegi B Formu, benlik saygr
dtlzeylerini belirlemek icin Coopersmith Benlik Saygisi Envanteri kullamlmisnr.
Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde gruplar arasmda farkhhk olup olmadiguu
incelemek icin tek yonlu ANOVA, farkhhgm hangi gruptan kaynaklandigun
saptamak icin Tukey HSD testi kullamlnustir. Bulgular; ogrencilerin cinsiyeti
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. acismdan benlik saygisi puanlarmm, devam edilen program acismdan empatik beceri
J,

ve benlik saygisi puanlarmm, smif di.izeyi acismdan empatik beceri puanlarmm
farkhlastigim gostermistir.
Karkac' da (2013), arastirmasmda ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin
empatik egilim di.izeylerini incelemistir, Eide edilen sonuclara bakildigmda; cinsiyete
gore bayanlarda, meslegi isteyerek secip/secmemeye
secenlerde,

mezun

olunan bolume

gore meslegi isteyerek

gore okul oncesi ogretmenligi

bolumu

mezunlarmda, cahsilan engel ti.iri.ine gore diger engel ti.illerinde cahsanlarda, suuftaki
ogrenci sayisma gore 1-6 kisilik siruflarda calisanlarda ve meslegi sevip/sevmeme
degiskenlerine gore meslegi sevenlerde · empatik egilim puanlan yi.iksek crkrrusttr;

yas, medeni durum, engelli yaknn olup olmama, engelli yakmm engel ti.irli,
engellinin

yakmhk

degiskenlerine

gore

derecesi, mezuniyet
empatik

egilim

di.izeyi ve meslekte

di.izeyleri arasmda

cahsma si.iresi

anlamli

bir

iliski

bulunmarnistir.
2.2.2. Empati ile ilgili Yurt Drsmda Yapilan Arasnrmalar
Kalliopuska (1983), arastirmasmda empati ve ahlaki yargi arasmdaki iliskiyi
incelemistir. Arastirmaya dokuz-on iki yas grubunda bulunan 342 cocuk kanlnusnr.
Arastirma .sonucunda, empati ile ahlaki yargi arasmda olumlu yonde iliski oldugu
belirlenmistir, Aynca, kizlann empati puanlannm erkeklerinkinden onemli oranda
yuksek oldugu ve empatinin yasm ilerlemesi ile gelistigi saptanrmstir
Davis (1991 ), ozbilinclilik (self-consciousness) ve ernpatide meydana gel en
degisimleri ve duraganhgi konulu arasturnasmda 103 erkek ve 102 krz lise ogrencisi
birbirini izleyen U9 yil icerisinde yilda bir kez olmak uzere gozlenmistir. Arastirma
sonucunda ergenlik doneminde yasla birlikte ozbilinclilik dllzeyinde anlamh bir
artma ya da azalmanm olmadrgi fakat empatik ilgi ve goril§ a91s1 alma gibi empatik
egilimlerde artma olurken bireysel streste azalma oldugu saptannnstir. Aynca kiz
ogrencilerin, erkek ogrencilerden daha yi.iksek empati puanlarma sahip oldugu

bulunmustur,
Eisenberg ve Me Wolly (1993), annelerin ve ergenlerin empati ile ilgili
ozellikleri ve sosyallesme durumlanm gonnek amaciyla yaptiklan arastirmada, 16
kiz ve 16 erkek ergenin sempati, kisisel uzuntu ve bilissel goril~ a91s1 ile annelerinin
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cocuk yetistirme uygulamalan arasmdaki iliski sekiz yilhk sure icinde incelenmistir.
Arastirma

sonuclanna

gore

empati

duzeyine

gore

cinsiyetler

arasi

fark

gorulmemistir.
Roberts ve Strayer (1996), empatisi yuksek ve dilstik olan cocuklan
karsrlastirdiklan bir arastirma yapmislardir. Arastirmada, empatik becerisi yuksek
olan cocuklann, empatik becerisi dusuk olan cocuklara gore isbirligi ve yardim etme
davramslanm gostermeye daha egilimli olduklan, arkadaslan tarafmdan daha 90k
kabul edildikleri belirlenmistir. Arastirmacilar bu bulgularma dayanarak empatinin,
arkadas

iliskilerinin

duzenlenmesinde

etkili

bir role

sahip

oldugunu

ileri

surmuslerdir,
Alexander (2000), ergenlerin yasitlan ve aileleri ile iliskilerinde kullandiklan
. catisma 9ozilmil davraruslan ve empati arasmdaki iliskiyi arasnrrrusnr. Eide edilen
bulgulardan kizlarin puan ortalamalarmm

daha yuksek oldugu

erkeklerden

gozlenmistir.
Akran kabulu konusunda, Offinowski (2000), empatik egilimin akran
kabulundeki
arastirmasmda,

etkisini

arastrrmisnr.

ogrencilerden

Ucuncu

simf

sosyometrik

bir

ogrencilerinl

formatla

uyguladigi

hoslandrklan

ve

hoslanmadiklan arkadaslannm ismini yazmalan istenmistir. Sosyometri uygulamasi
sonucu tercih edilmeyen ogrencilere empati egitimi verilmistir. Egitimde, <;~cuklara

karsilanndaki kisinin hangi duygu durumunda oldugunu nasil anlayacaklanna iliskin
uygulamalar yaptmlrrustir, Empatik tepki verme ogretilmi~tir. Empati egitiminden
sonra cocuklann ol9illen empati duzeylerinde anlamh bir artis oldugu bulunmustir.
Myyry ve Helkema

(2001),

Sosyal Bilimler,

Isletme ve Teknoloji

Bolumlerine okuyan ogrencilere yaptigi arastrrmasinda, empati konusunda isletme
ogrencilerinin teknoloji ogrencilerinden, sosyal bilimler ogrencilerinin de isletme
ogrencilerinden

onceliklerinin

daha

basanh

kadmlardakinden

olduklanni,
daha

genel

onemli

olarak

oldugunu

erkeklerde
ve

deger

evrensellik

ve

yardimlasma degerlerinin empatiyi belirlemede onemli bir etkisi bulundugunu ortaya
koymuslardir.
(Hojat, M., Gonnella, S. 2002), tip doktorlarmm empati duzeylerini inceleyen

arastirmasrna 704 doktor katilmtstrr, Yapilan arastirma sonucunda; kadm doktorlann
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empati duzeyleri erkek doktorlarm empati dtizeylerinden yuksek ciknustrr. Kadm
doktorlarm empati duzeylerinin ytiksek olmasi nedeniyle hastalanyla iletisimlerinin
daha iyi oldugu, hastalanyla daha fazla vakit harcadiklan gorulmustur.
Duyussal empati ile ilgili olarak, Jonsson ve Svensson (2003), yapmis
olduklan arastirmada; duygusal empatinin yuz ifadelerine gore farkh seviyelerde
gosterildigini konu alan bir arastirma yapmislardir. Arastumanm amaci, karsidaki
kisi ile yuz yuze yapmis oldugu iletisimde mimiklerin

empatideki rolunu

arasttrmaktir. Arastirmada yuksek ve dusnk duygusal empati seviyesine sahip olan
bireyler arasmdaki mimikleri kullanma siklrgr arastmlnustir, Farkh empati dtizeyine
(dlistlk ve yuksek) sahip 61 katihmcrya farkh zamanlarda uc farkh duygusal yuz
ifadesi olan resim gosterilmistir. Arastirma sonucunda daha yuksek empati duzeyine
sahip olan bireylerin resimlere anmda tepkiler verdigi, daha dusuk empati seviyesine
sahip olanlarm ise anhk tepki vermedigi ortaya cikrrusnr. Dusuk empati seviyesine
sahip katihmcilarm kizgm surat resmine tepki olarak gulumsedigi ifade edilmistir.
Lonie ve dig. (2005), eczacihkta okuyan 92 universite ogrencisi ile iletisim
becerilerini geli§tirebilecekleri bir program hazrrlarruslardir. Program . · .sonunda
ogrencileri iletisirn surecinde sozsuz mesajlara dikkat etme, karsidaki kisinin
duygulannr anlamaya cahsma, kendine ve baskalanna saygi duyma, iletisimde
acik.rahat ve icten olma gibi becerilerinin gelistigi gorulmustur.
Jolliffe (2006), duygusal ve bilissel yonli ile empatiyi inceledigi arastirma
sonucunda; hem duygusal ifade hem de bilissel empatide kizlann erkeklerden daha
yliksek puanlar elde ettikleri belirlenrnistir, Kizlarda, empatik zeka, disa donllkluk,
duygusal empati, erkeklerde ise kabul edilirlik, bilinclilik ve acikhkla iliskili oldugu
belirlenmistir, Empati ile ebeveyn gozetimi ve sosyo-ekonomik statu arasmda olumlu
yonde baglann oldugu belirlenmistir.
.,

Barr (2007), ergenlerin okul icinde empatik davramslan ve yardim etme
davramslan arasmdaki iliskiyi incelemek icin yapmis oldugu arasnrmaya 63 erkek ve
95 kiz ogrenci katrlmistir. Yapilan cahsmada ogrencilerin okul icindeki davrarnslan
· 10 hafta boyunca incelenmis ve elde edilen veriler yorumlanmistrr. Yapilan arastirma
sonucunda; kiz ogrencilerin yardim etme egilimlerinin erkek ogrencilerden ytiksek
oldugu gorulmustur.
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Turnage, Hong, Stevenson ve Edwards (2012), universite ogrencileri ile
.,

yaptiklan cahsma kiz ogrencilerin ernpati duzeylerinin daha yuksek oldugunu, benlik
saygisr ve ernpatinin digerlerini affetrnenin anlarnh bir yordayicrsi oldugunu ortaya

koymaktadir.
Williams ve Stickley (2010), calismalarmda ernpati yaprnanm, hastanm
dururnuna uygun hemsirelik girisimini planlarnada yararh oldugunu, hastadaki
olurnlu gelismeler acismdan hemsirelere de rnesleki doyurn sagladigim bulmuslardir.
Arastirma sonuclan genel olarak degerlendirildiginde arastirmalarm daha 90k
ogretmenler ve hemsireler gibi yardim rnesleklerini yuruten yetiskinler uzerinde

yaprldrgi gorulmektedir, Ernpati yardim rnesleklerini yurutmekle sorurnlu bireylerde
bulunmasi gereken ternel bir iletisim becerisidir. Arastirmalar ernpatinin, kisilerarasi
iliskilerin yogun oldugu rneslek gruplannda
verirnliliklerini arttirdigr,

cahsanlann

cahstiklan

kururnda

iliskilerinde daha yaprci ve catismalardan daha uzak

olacaklanm gosterir niteliktedir.

2.2.3. Empati ile ilgili KKTC' de Yapilan Arastirmalar
Yapilan alanyazm tararnasmda KKTC'de bu konu ile ilgili yapilrms bir
arastirrnaya rastlamlmanustir.

BOLUMIII

YONTEM
Bu bolumde, arastirmanm modeli, cahsma grubu ile veri toplama araci,
verilerin toplanmasi ve verilerin cozumlenmesi aciklannustrr.
3.1. Arasnrma Modeli
Bu calismada, ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilim
duzeylerinin bazi degiskenlere gore farkhhk gosterip gostermedigi arastrnlrmstir. Bu
arastirmayla varolan bir durum betimlenmeye ve buna bagh olarak degiskenlerin
birbiriyle ne duzeyde iliskili oldugu incelenmistir. Arastirma, tarama modellerinden
karsilastirma yolu ile iliskisel tarama modeline uygundur. 0 nedenle, bu arastirma
da; karsilastrrma yolu ile elde edilen iliskisel tarama yonteminde betimsel bir
cahsmadir.
Karasar'm (2009) belirttigi gibi, iliskisel tarama modelleri iki ve daha 90k
sayidaki degisken arasmda birlikte degisim varhgmi ve derecesini belirlemeyi
amaclayan arastirma modelleridir. Bu tur bir duzenlemede, aralannda iliski aranacak
degiskenler ayn ayn sembollestirilir. Ancak bu sembollestirme (deger verme,
olcme), iliskisel bir cozumlemeye olanak sekilde yapilmak zorundadir. Iliskisel
coztunleme iki sekilde yapihr. Bunlar, korelasyon turn iliski ile karsilastirma yolu ile
elde edilen iliskilerdir.

3.2. Cahsma Grubu
Arasnrmamn calisma grubunu KKTC' deki resmi ve ozel ozel egitim
okullannda gorev yapan ozel egitim ogretmenleri olusturmaktadir. KKTC Milli
Egitim ve Kultur Bakanhgi Ilkogretim, Ortaogretim Dairesine bagh ve ozel ozel
egitim okullarmda 2014-2015 ogretim yihnda gorev yapan toplam 83 ozel egitim
ogretmeni bulunmaktadir. Cahsmada saymm azhgi nedeniyle evrenin tumune
ulasilmaya cahsilrms bu nedenle omeklem alma yoluna gidilmemistir, Veri toplama
cahsmasmda resmi okullardaki 38 ozel egitim ogretmeninden, ozel okullardan ise 38
ozel egitim ogretmeninden geri donut almmistir. Dolayisiyla arastirmaya 76 ozel
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egitim ogretmeni katrlmtstir. Ozel egitim ogretmenlerinin 43 'i.i kadm, 33 'i.i erkektir.
Bazi ogretmenlerin cahsmaya katilmayr kabul etmemesi, bazilannmda

saghk

problemleri gibi nedenlerle 7 ozel egitim ogretmenine ulasilamanusnr. Ozel egitim
ogretmenlerinin yaslan 21 ile 40 yas i.izeri arasmda degismektedir. Asagida bashklar
altmda ozel egitim ogretmenlerine iliskin bilgiler frekanslarla ve yi.izdelerle
verilmistir.

3.2.1. Cahsma Grubunu Olusturan Ogretmenlerin Kisisel Bilgilerine Ait
Bulgular
Calisma grubunu olusturan ogretmenlerin cinsiyet, yas, medeni durum,
engelli yakini olup olmama, varsa engelli yakinmm engel ti.iri.i, yakmhk derecesi,
mezun olunan bolum, mezuniyet di.izeyi, meslekteki calisma si.iresi, meslegini
isteyerek secip secrneme, cahsilan engel ti.iri.i, smifindaki ogrenci sayisi, meslegini
sevip sevmeme, 9ah~t1g1 kurumun ti.irU, rnesleginden elde ettigi gelir gibi kisisel
bulgulan tablo I 'de incelenmistir.
Tablo 1: Cahsma Grubunu Olusturan Ogretmenlerin Kisisel Bilgilerine Ait
Bulgular
F

O/o

Cinsiyet
Kadm
Erkek

43
33

56,6
43,4

Ya~
30 ve 39 yas arasi
20 ve 29 yas arasi
40 yas i.izeri

39
26
11

51,3
34,2
14,5

Bosanrms

37
34
5

48,7
44,7
6,6

Engelli Yaknu Olup Olmama
Hayir
Evet

55
21

72,4
27,6

Medeni Durum
Evli
Bekar
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Engelli Yakmmm Engel Tilril
Yok
Bedensel Engelli
Zihinsel Engelli
Otizm
Down Sendromlu
Isitme Engelli
Gorme Engelli

55
6
5
5
2
2
1

72,4
7,9
6,6
6,6
2,6
2,6
1,3

Engelli Yakmmm Yakmhk Derecesi
Yok
Akraba

55
21

72,4
27,6

Mezun Olunan Program
Zihin Engelliler Ogretmenligi
Simf Ogretmenligi
Dig er
Isitme Engelliler Ogrctmenligi
PDR
Psikoloji
Okul Oncesi Ogretmenligi

26
14
11
8
8
6
3

34,2
18,4
14,5
10,5
10,5
7,9
3,9

Mezuniyet Dilzeyi
Lisans
Yuksek lisans

47
29

61,8
38,2

Mesleki kidem
6 ve 10 yil arasi
1 ve 5 yrl arasi
11 ve 15 yil arasi
16 yil ve lizeri

25
19
16
16

32,9
25,0
21,1
21,1

Mesleg! isteyerek Secip Seememe
Evet
Hay1r

66
10

86,8
13,2

Cahsilan Engel Tilril
Diger
Zihin Engelliler
Isitme Engelliler
Gorme Engelliler
Otizmli Cocuklar

33
32
6
3
2

43,1
42,5
7,9
3,9
2,6

'
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Cahsilan Diger Engel Tiirleri
Hepsi
Otizm - Zihin Engelliler
Otizm - Isitme Engelliler
Otizm - Ozel Ogrenme Guclnkleri
Otizm - Bedensel Engelliler

16
8

1

21,1
10,5
7,9
2,6
1,3

Smtftaki Ogrenci Sayisi
4 - 7 Ogrenci
8 - 12 Ogrenci
1 - 3 Ogrenci
· 13 ve i.izeri ogrenci

43
22
9
2

56,6
28,6
11,8
2,6

Meslegi Sevip Sevmeme
Evet
Hay1r

72
4

94,7
5,3

Cahsilan Kurum
Resmi
Ozel

38
38

50,0
50,0

36
31

47,4
40,8
11,8

Eide Edilen Gelir
Yeterli
Az yeterli
Yetersiz

6

2

9

Tabla 1 incelendiginde; arastirrnaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin
%56,6' smm (43 kisi) kadm, %43,4' Uni.in (33 kisi) erkek oldugu gorulmektedir.
Arastirmaya kattlan 76 ozel egitim ogretmeninin %34,2'sinin (26 kisi) 20 ile
29, %51,3'i.ini.in (39 kisi) 30 ile 39, %14,5'inin (11 kisi) 40 ve i.izeri yas araligmda
oldugu belirlenmistir. Bu bulgulara gore, ozel egitim ogretmenlerinin

her yas

grubundan ogretmeni temsil ettigi gorulmektedir.
Arastirmaya kattlan 76 ozel egitim ogretmeninin % 48,?'sinin (37 kisi) evli
iken, % 44,7'si (34 kisi) bekar, ve % 6,6 st (5 kisi) bosannnstir. Bu bulgulara gore,
arastirma kapsarnma ahnan ozel egitirn ogretmenlerinln cogunlugunu evliler
olusturmaktadir,
Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin %27,6' 'sinm (21 kisi)
engelli yakiru oldugunu gorulmektedir.
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Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin yakmlarmm engel turleri
dagihm sonuclanna bakildigmda en fazla engelli ti.iri.ini.in %7,9' ile (6 kisi) bedensel
engelli, %6,6 ile (Skisi) zihinsel engelli veya otizmli, %2,6' ile down sendromlu
veya isitme engelli oldugu, en az sayida da %1.3' ile gorme engelli yakmlann
varoldugu gorulmektedir.
Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin %27,6' smm (21 kisi)
engelli yakim oldugu ve bunlarmda ti.imi.ini.in akraba oldugu gorulmektedir,
Arastirmaya kanlan 76 ozel egitim ogretmenfnin %34,2 ile (26 kisi) en fazla
sayida zihin engelliler ogretmenligi bolumnnden, daha sonra sirasryla % 18,4 (14
kisi) ile snuf ogretmenligi, % 14,5 (11 kisi) ile diger meslek gruplan, daha sonra
ayni %10,5

lik (8 kisi) degerleriyle isitme engelliler ogretmenligi ve psikolojik

damsmanhk ve rehberlik (PDR) ogretmenligi, %7,9 ile (6 kisi) psikoloji bolumu,
en dusuk oranda da % 3,9 ile okul oncesi ogretmenligi bolumunden mezun
olmuslardir.
Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin

%61,8'i (47 kisi) lisans

mezunu, %38,2'si yuksek lisans duzeyine sahiptir.
Arastirmaya

katilan 76 ozel egitim ogrermeninin

hizmet yillanna

bakildigmda; %25.0' inin (19 kisi) 1 ile 5 yil, %32,9' unun (25 kisi) 6 ile 10 yil,
%21.1' inin ( 16 kisi) 11 ile 15 yil, ve %21.1' inin ( 16 kisi) ile 16 yil ve uzeri
hizmet suresinde cahstiklan gortllmektedir. Bu durumda en fazla frekans degeri olan
hizmet suresi 6 ve 10 yil arasi olarak belirlenmistir.
Arastirmaya katilan 76 ozel egitirn ogretmeninfn ozel egitim veren okullarda
cahsmayi isteyerek secip secmeme durumlarma baktignmzda. %86.8' i (66 kisi)
meslegi isteyerek sectigini, %13,2' sinin (10 kisi) ise bu meslegi isteyerek secmedigi
belirlenmistir.
Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin

%42,5' i (32 kisi) zihin

engellilerle, % 7,9' u (6 kisi) isitme engellilerle, %3.9' u (3 kisi) gorme engellilerle,
%2,6' sr (2 kisi) otizmli cocuklarla ve geriye kalan %43,1 'i (33 kisi): de diger engel
ttlrleri ile cahsmaktadir.
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Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin %10,5' i (8 kisi) otizm zihin engelliler, % 7,9' u (6 kisi) otizm - isitme engelliler, %1,3' ti (1 kisi) otizm bedensel engelliler, %2,6' st (2 kisi) otizm - ozel ogrenme guclukleri ve geriye kalan
%21, 1 'i ( 16 kisi) de hepsi ile cahstiklanm belirtmislerdir.
Arastirmaya katrlan 76 ozel egitim ogretmeninin

sirnflanndaki ogrenci

sayisma bakildigmda; %11,8' inin (9 kisi) 1 - 3 ogrenci, %56,6' smm (43 kisi) 4- 7
ogrerici, %28,9' unun (22 kisi) 8 - 12. ogrenci ve %2,6' smm (2 kisi) 13 ve uzeri
ogrenci sayrsi oldugu gorulmektedir. Bu durumda smiflardaki ogrenci sayisma
baktrgmuzda en y liksek frekans degerine sahip olan 4 - 7 ogrenci sayist oldugunu
gormekteyiz,
Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin

%94,7' sinin (72 kisi)

yaptiklan meslegi sevdikleri ve geriye kalan %5,3' unun (4 kisi) ise bu meslegi
sevmedikleri tespit edilmistir,
Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin %50,0' si (38 kisi) resmi,
%50,0' si (38 kisi) ozel kurumlarda cahsmaktadrr. Bu durumda arastirmaya katilan
ogretmenlerin esit oranda resmi ve ozel kurumlarda gorev aldiklan gorulmektedir.
Arastirmaya katilan 76 ozel egitim ogretmeninin
geliri %47,4'li (36 kisi) yeterli, %40,8'i

islerinden elde ettikleri

(31 kisi) az yeterli, % 11,8 'i (9 kisi)

yetersiz bulmaktadir. Cikan sonuca gore cogunluk % 47,4 ile elde ettigi geliri yeterli
bulmaktadir.

3.3. Veri Toplama Araelarr
3.3.1. Kisisel Bilgi Formu
Katihmcrlara ait demografik bilgileri elde etmek icin arastrrmaci tarafmdan
gelistirilen "Ki§isel Bilgi Formu" kullarulrmstir (Ek-3). Ki§isel Bilgi Formunda,
cinsiyet, yas, medeni hal, engelli yakuu olup-olmama, varsa engelli yakmmm
engel tlirli, engelli yakmmm yakmhk derecesi, mezun olunan bolum, mezuniyet
duzeyi, mesleki kidem, meslegini isteyerek secip secmeme, cahstiklan engel tlirli,
simfindaki ogrenci sayisi, meslegini sevip sevmeme, cahstiklan kurum tlirli,
isinden elde ettigi gelirin yeterli olup olmamasi degiskenlerine yer verilmistir.

73

3.3.2. Empatik Egilim Ol~egi
Empatik egilimleri olcmek icin Dokmen (1988) tarafmdan gelistirilen
"Empatik Egilim Olcegi'' kullamlnnstrr (Ek-4).
Dokmen (1998) tarafmdan gelistirilen Empatik Egilim Ol9egi (EEO),
kisilerin glinliik yasamdaki

empati kurma potansiyellerini

olcmek amaciyla

hazirlanrrustrr. Olcegin hazirlarusmda empatik duyarhhgi olan kisilerin kisilik
ozellikleri dikkate almnus vekendisinin Asamali Empati Siralamasi Modelinin
temelinden yola cikarak gelistirmistir,
Likert tilril bir olcek olarak hazirlanan EEO, 20 maddeden olusmaktadir.
5'li derecelendirme sisteminde hazrrlanmrstir. EEO'nin maddelerinin yaklasik yansi,
kisilerin evet deme egilimlerini dengelemek icin olumsuz yazilrmsnr. Kisilerden her
bir maddenin yanmdaki l'den 5'e kadar olan sayilardan birini isaretleyerek o
maddedeki goruse ne olcude katildrklanru belirtmeleri istenmistir, Bu sayilar
"Tamamen Aykm: (1), Oldukca Aykm: (2), Kararstzim: (3), Oldukca Uygun: (4) ve
Tamamen Uygun: (5)" seklindeki ifadelere karsihk gelmektedir. Kisilerin her bir
madde icin isaretledigi sayr, kisinin o maddeye iliskin puamm olusturmaktadir.
Olcekte olumlu cilmlelerden olusan 1,2,4,5,9,10,14,16,17,18,19

ve 20.

maddeler "Tamamen Uygun: (5), Oldukca Uygun: (4), Kararsizim: (3), Oldukca
Aykm: (2), Tamamen Aykm: (1)" seklide puanlanrrnstir.
Olcekte 8 madde olumsuz yazilnustir. Bu maddeler 3,6,7,8,11,12,13 ve 15.
Maddeler tersten "Tamamen Uygun: (1), Oldukca Uygun: (2), Kararsizim: (3),
Oldukca Aykm: (4), Tamamen Aykm: (5)" seklide puanlanrmsnr.
Olcekten almabilecek en yi.iksek puan 100, en dtlsuk puan ise 20'dir.
Olcekten alman toplam puanm yi.iksek olmasi empatik egilimin yi.iksek oldugunu,
alman puanlarm dusuk olmasi ise empatik egilimin dnsuk oldugunu gostermektedir.
Empatik Egilim Olceginin Guvenirligi; Dokmen ( 1988) tarafmdan 70 kisilik
bir ogrenci grubuna olcegin tekran yontemiyle li9 hafta arayla iki defa uygulanrrusnr.
Bu uygulamadan elde edilen olcegin guvenirligi .82'dir. Deneklerin olcegin tek ve
cift maddelerinden aldiklan puanlar arasmdaki ol9egi yanlama guvenirligi .86 olarak
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bulunmustur. Olcegin arastirma grubu icin Cronbach Alfa ile hesaplanan guvenirlik
katsayisi . 72 olarak bulunmustur,
Empatik Egilim Olceginin Gecerliligi; Empatik Egilim Olceginin gecerlik
cahsmasi yine Dokmen ( 1988) tarafmdan yapilmistir. 24 kisilikbir denek grubunun
EEO ve Edwars Kisisel Tercih Envanterinin "Duygulan Anlama" bolumunden
aldiklan puanlar arasmdaki iliskinin gecerligi .68 olarak bulunmustur. "Duygulan
Anlama" bolumnnde, kisinin kendisini baskasmm yerine koyma ve onlarm
duygulanm anlama ihtiyacma ne olcude sahip oldugunu olcmeye cahsmstir.

3.4. Verilerin Toplanmasr
Arastirma 2014 - 2015 egitim ogretim yilmda uygulanmistrr. Dokmen (1988)
tarafmdan gelistirilen "Empatik Egilim Olcegi (EEO)" ve kisisel bilgi formunu
uygulamak uzere KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanligi Ilkogretim ve Ortaogretim
Dairesi mudurlugunden veri toplama araclanm okullarda uygulamak amaciyla
gerekli izinler (Ek-I ve Ek-2) almrrustir. Veri toplama araclannm uygulanacagi okul
yoneticileriyle konusulmustur, Gorusmelerde uygulamanm detaylan hakkmda bilgi
verilmis ve uygulama icin izin istenerek, uygulamayi gerceklestirmek uzere h~r okul
icin farkh gunler belirlenmistir.
Uygulamayi gerceklestirmek nzere her okul icin farkh gunler belirlenmistir,
Uygulama icin belirlenen gtmlerde ilgili okula gidilerek veri toplama araclan rehber
ogretmenlere

uygulanrmstir.

Aynca

her

uygulama

oncesinde

katihmcilara

arastirmanm konusu ve amaci anlatilrrustir. Arastirma sonucu elde edilen verilerin
sadece arastirma

arnach kullanilacagi,

cevaplarm

gizli kalacagi,

uygulayici

tarafmdan kimsenin incelemeyecegi ve kimseyle paylasamayacagi belirtilmistir.
Uygulama sirasinda anketleri icten bir sekilde yarutlamanm, arastmnarun amacma
ulasilmasmda onemli oldugu ifade edilmistir, Veri toplama aracr ile ilgili bilgi
verilmis ve sorulan ictenlikle yamtlamalannm onemi aciklanmrstir.
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3.5. Verilerin <;ozilmii ve Y orumlanmasi
Arastirmadan

elde

edilen

veriler,

istatistik

uzmanlarmm

gorusleri

dogrultusunda uygun istatistiksel teknikler kullanilarak analiz edilmistir, Aynca
analiz edilen veriler, cizelgeler olusturularak aciklanmis ve yorumlanrmstir.
Arastirrnada ''Empatik Egilim Olc;:egi (EEO)'' nden elde edilen veriler" SPSS 20"
programi kullanilarak analiz edilmistir,
Arastirmanm orneklem grubunu olusturan ogretmenlerin empatik egilim
olceginden

aldiklan

puanlarm

cesitli

degiskenler

acismdan

farkhlasip

farkhlasmadigmi. belirlemek icin normal dagihm ozelligi gosteren gruplar icin
parametrik teknikler, normal dagihm ozelligi gostermeyen gruplar icin nonparametrik teknikler kullamlrmstir.
Dagilum normal olan iki iliskisiz grubun empatik egilim ol9egi puanlarmm
farkhlasip farkhlasmadigun belirlemek icin Bagimsiz Gruplar t testi kullarulnustir,
Dagihmi normal olan tic;: ve ilzeri iliskisiz grubun empatik egilim olc;:egi puanlarmm
farkhlasip farkhlasmadigim belirlemek icin Tek Yonlu Varyans Analizi (ANOVA)
uygulanrmstrr. Farkm anlamh bulundugu durumlarda ise farkhhklarm hangi gruplar
arasmda oldugunu belirlemek amaciyla tamamlaytci analizlere gecilmis ve Scheffe
.testi uygulanrmsnr. Biltiln analizlerde p<.05 anlamhhk diizeyi olc;:ilt almrrnstir.
Arastirma sonuclan tablolar halinde sunulmustur,
Dagilmu normal olmayan il9 ve uzeri iliskisiz grubun empatik egilim ol9egi
puanlannm farkhlasip farkhlasmadiguu belirlemek amacryla Kruskal Wallis-H testi
uygulanrmstir. Farkm anlamh bulundugu durumlarda ise farkhlrklann hangi gruplar
arasmda oldugunu belirlemek amaciyla tamarnlayici analizlere gecilmistir, Bu
amacla kullamlan ozel bir test teknigi bulunmadigmdan ikili karstlastirrnalarda tercih
edilen Mann Whitney-U testi uygulannustir.
Orneklem grubunu olusturan ogretrnenlerin Empatik egilim Olc;:egi puanlarmm
cinsiyet, rnedeni durum ve. cahsilan kururn tilril degiskenlerine gore fakhlasip
fakhlasmadigim belirlemek icin Bagimsiz Grup t testi,
Orneklem grubunu olusturan ogretmenlerin egilim olc;:egi puanlarmm mesleki
kidem (cahsma yillan) degiskenine gore farkhlasip farkhlasmadignu belirlernek
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amaciyla Tek Yonlu Varyans Analizi ( ONE WAY ANOVA),
Orneklem grubunu olusturan ogretmenlerin Empatik egilim olcegi puanlarmm
yas, mezun olunan bolum, calisilan engel ttiril, diger cahsilan engel turu,
sinrftaki ogrenci sayisi, isinden elde ettigi gelir degiskenlerine gore farkhlasip
farklilasmadigim belirlemek amaciyla Kruskal Wallis-Htesti,
Mann Whitney U Testi en az arahk ol9egi duzeyinde elde edilen verilere ait
puanlarda, iki bagimsiz grubun ortalamalarmm anlamh bir sekilde farklilasip
farkhlasmadrgmi belirleme imkam veren parametrik olmayan bir testtir (Baler,
2010; Buyukozturk, Kihc-Cakmak, Akgun, Karadeniz, ve Demirel, 2010). Bu
amacla omeklem grubunu olusturan ogretmenlertn Empatik Egilim Ol9egi
puanlarmm mezuniyet dtlzeyi, engelli yakmi olup olmama, meslegi isteyerek
secme, meslegi sevip sevmeme, degiskenlerine gore farkhlasrp farkhlasmadrgmi
belirlemek amaciyla Mann Whitney-U testi uygulannustrr.

BOLUMIV

BULGULAR VE YORUMLAR

Arastirmamn bu bolumunde, ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerinin
empatik egilim duzeylerinin

cinsiyete, yasa, medeni hale, engelli yakim olup

olmamama, varsa engelli yakmmm engel turune, yakmhk derecesine, mezun
olunan bolume, mezuniyet
isteyerek

duzeyine, meslekteki

secip secmemesine,

snufindaki

cahsma

ogrenci

suresine, meslegini

sayisma,

meslegini

sevip

sevmemesine, calistigr kurum turune, isinden elde ettigi gelir degiskenlerine gore
anlamh duzeyde farkhhk gosterip gostermedigini ortaya cikarmaktrr.

4.1. Ozel Egitim Ogretmenlerinin Cinsiyetlerinin Empatik Egilimlerine Etkisi
Ozel Egitim ogretmenlerinin cinsiyetlerine gore empatik egilimleri arasmda
anlamh bir farkhhk olup olmadigmi belirlemek amaciyla iliskisiz orneklemler icin t
testi yapilmistir.

Tablo 2: Empatik Egilim Ol~egi Puanlarmm Cinsiyet Degiskenine Gore
Farkhlasip Farkhlasmadignn Belirlemek Uzere Yapilan Bagunsiz Grup t Testi
Sonuelarr

Grup_lar

N

X

ss

sd

t

p

Kadm

43

3,2337

,26720

74

,603

,127

Erkek

33

3,1985

,23200

Empatik Egilim

Tablo 2'de goruldugu uzere, cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
ol9egi puanlarmm

cinsiyet

degiskenine

gore gruplann

aritmetik

ortalamalan

arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmamistir (t= .603; p>.05).
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4.2. Ozel Egitim Ogretmenlerinin

Yaslarnnm Empatik Egilimlerine Etkisi

Ozel egitim ogretrnenlerinin yas degiskeni ile ernpatik egilim puanlan
ortalamasi arasmda anlamh bir fark olup olmadigiru belirlernek amaciyla Kruskal
W allis-H Testi testi yapilmistrr.
Tablo 3: Empatik Egilim Ol~egi Puanlarmm Ya~ Degiskenine Gore Farkhlasip
Farkhlasmadiguu Belirlemek Uzere Yapilan Kruskal Wallis-H Testi Sonuclari

Empatik Egilim

Gruplar

N

Sira Ort.

20-29

26

40,48

30 - 39

39

37,83

40+

11

36,18

sd

p

X

,832

,368

2

Tab lo 3 'te gorUldUgUUzere, cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
olcegi puanlanmn yas degiskenine gore gruplarm aritmetik ortalamalan arasmdaki
farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstir (x2 = .368; p>. 05).
4.3. Ozel Egitim Ogretmenlerinin

Medeni Durumlarmm Empatik Egilimlerine

Etkisi
Ozel egitim ogretrnenlerinin rnedeni durumlan ile ernpatik egilim puanlan
ortalamasi arasmda anlamh bir fark olup olmadrgnu belirlemek amaciyla Bagunsiz
Grup t Testi yaptlrrustir.

Tablo 4: Empatik Egilim Ol~egi Puanlarmm Medeni Durum Degtskenine Gore
Farkhlasip Farkhlasmadignn Belirlemek Uzere Yapilan Bagnnsiz Grup t Testi
Sonuelari

Gruplar
Evli
Empatik Egilim Bekar
Bosanrms

N

X

ss

37

3,2189

,23960

34

3,2162

,25870

5

0,7349

,06804

sd

t

p

69

,603

,124
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Tablo 4'de goriildi.igi.i i.izere calismaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
ol9egi puanlarmm medeni durum degiskenine gore gruplarm aritmetik ortalamalan
arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamli bulunmamtstir (t=.603;p>. 05).

4.4. Ozel Egitim Ogretmenlerinin

Engelli Yaknu Olup Olmamasmm Empatik

Egilimlerine Etkisi
Ozel egitim ogretmenlerinin engelli yakuu olup olmama durumlan ile
empatik egilim puanlan ortalamasi arasmda anlamh bir fark olup olmadigrm
belirlemek amaciyla Mann Whitney U Testi yapilrmsnr.
Tablo 5: Empatik Egilim Olc;egi Puanlarmm Engelli Yaknu Olup Olmama
Degislcenine Gore Farkhlasip Farkhlasmadiguu Belirlemek there Yapilan
Mann Whitney U Testi Sonuclarr
Gruplar

N

Srra
Ortalamasi

Empatik

Evet

21

39,69

833,50

Egilim

Hayir

55

38,05

2092,50

Sira Toplanu

u

p

552,500

,771

Tablo 5'te goruldugu uzere cahsmaya kanlan ogretmenlertn empatik egilim
ol9egi puanlarmm engelli yakmmm olup olmamasi degiskenine gore gruplarm
aritmetik ortalamalan arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmamistir
(U=552.500 ;p>.05).

4.5. Ozel Egitim

Ogretmenlerinin

Mezun

Olduklarr

Programm Empatik

Egilirulerine Etkisi
Ozel egitim ogretmenlerinin mezun olduklan program ile empatik egilim
puanlan ortalamasi arasmda anlamh bir fark olup olmadrguu belirlemek amaciyla
Kruskal Wallis-H Testi testi yapilrmstrr.
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Tablo 6: Empatik Egilim 01';egi Puanlarmm Mezun Olunan Program
Degi~kenine Gore Farkhlasip Farkhlasmadignn Belirlemek Uzere Yaprlan
Kruskal Wallis-H Testi Sonuelari

Empatik
Egilim

Gruplar

N

Sira Ort.

Zihin Engelliler Ogr.

26

31,46

Okul Oncesi Ogr.

3

43,17

Psikoloji

6

41,00

Isitme Engelliler Ogr.

8

47,50

Smif Ogretmenligi

14

38,96

Psikolojik Damsmanhk
ve Rehberlik

8

35,75

11

47,36

Dig er

sd

x2

P

6

6,123

,410

Tab lo 6' da gorlildligli lizere cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
ol9egi puanlarmm mezun olduklan program degiskenine gore gruplarm aritmetik
ortalamalan

arasmdaki

farkhhk

istatistiksel

olarak

anlamh

bulunmamistir

(x = 6.123; p>. 05).

4.6. Ozel Egitim Ogretmenlerinin Egitim Dilzeyinin Empatik Egilimlerine Etkisi
Ozel egitim ogretmenlerinin egitim dtizeyleri ile empatik egilim puanlan
ortalamasi arasmda anlamh bir fark olup olrnadiguu belirlemek amaciyla Mann
Whitney U Testi yapilrmsur.
Tablo 7: Empatik Egtlim Ol~egi Puanlarmm Egitim Dilzeyi Deglskenine Gore
Farkhlasrp Farkhlasmadigun Belirlemek Uzere Yapilan Mann Whitney U Testi
Sonuclarr
Gruplar
Empatik Lisans
Egilim
Yuksek Lisans

N

Sira
Ortalamasi

Sira
Toplann

47

33,97

1596,50

29

45,84

1329,50

u

p

468,500

,022
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Tabla 7' de goruldugu uzere cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
ol9egi puanlarmm egitim duzeyi degiskenine gore gruplarm aritmetik ortalamalan
arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak yuksek lisans mezunu olan ozel egitim
ogretmenleri lehine anlamh bulunmustur (p <.01).

4.7. Ozel Egitim Ogretmenlerinin

Meslekteki

Cahsma

Siiresinin

Empatik

Egilimlertne Etkisi
Ozel egitim ogretmenlerinin meslekteki calisma suresi ile empatik egilim
puanlan ortalamasi arasmda anlamh bir fark olup olrnadigmi belirlemek amacryla
Tek Yonlli Varyans Analizi ( ONE WAY ANOV A) Testi yapilmisnr.
Tablo 8: Empatik Egilim Ol«;egi Puanlarmm Meslekteki Cahsma Siiresi
Degi~kenine Gore Farkhlasip Farkhlasmadignu

Belirlemek Uzere Yapilan Tek

Ydnlil Varyans Analizi ( ONE WAY ANOVA) Testi

Empatik
Egilim

Between
Groups

Kare
Toplanu

sd

Kare

0,16

3

Ortalamasi

F

,005

4,728

73

Anlamhhk

P<0,50
,081

Within
Grou s

p

,970

,066

Tabla 8'de goriildiigii uzere cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
ol<;egi puanlannm meslekteki cahsma surelerine gore gruplarm aritmetik ortalamalan
arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstir (f=.081; p>. 05).
4.8. Ozel Egitim

Ogretmenlerinin

Mesleg] isteyerek

Secip Seememesinin

Empatik Egilimlerine Etkisi
Ozel egitim ogretmenlerinln meslegi isteyerek secip secmeme durumlan ile
empatik egilim puanlan ortalamasi arasmda anlamh bir fark olup olmadigim
belirlemek amaciyla Mann Whitney U Testi yapilmisur.
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Tablo 9: Empatik Egilim Olc;egiPuanlanmn Mesleg] Isteyerek Seeip Seememe
Degi~kenine Gore Farkhlasip Farkhlasmarhgnu Belirlemek lJzere Yapilan
Mann Whitney U Testi Sonuelari

Empatik
Egilim

Gruplar

N

Sira
Ortalamasi

Evet

66

40,18

2652,00

Hayir

10

27,40

274,00

Sira

Toplanu

u

p

219,000

,087

Tabloda 9'da goruldugt; lizere calismaya katilan ogretmenlerin empatik
egilim ol9egi puanlanmn meslegi isteyerek secip secmeme degiskenine gore
gruplarm aritmetik ortalamalan arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamh

bulunmamistir (U=219.000;p>.05).
4.9. Ozel Egitim

Ogretmenlerinin

Cahsnklarr

Engel Tiiriiniin

Empatik

Egilimlerine Etkisi

Ozel egitim ogrerrrienlerinln cahstiklan engel tlirli ile empatikegilim puanlan
ortalamasi arasmda anlamli bir fark olup olmadigim belirlemek amaciyla Kruskal
Wallis-H Testi testi yaptlrmstir.
Tablo 10: Empatik Egilim Olc;egiPuanlarmm Cahsilan Engel Tiirii Degiskenine
Gore Farkhlasip Farkhlasmadiguu Belirlemek Uzere Yaprlan Kruskal Wallis-H
Testi Sonuelan
Gruplar

Empatik
Egilim

N ,-

Sira Ort.

Zihin Engelliler

32

21,92

lsitme Engelliler

6

24,08

Gorme Engelliler

3

27,83

Otizmli Cocuklar

2

8,25

sd

x2

p

3

3,238

,356

Tabloda lO'da goriildiigii iizere cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
ol9egi puanlannm calrstiklan engel tiiriine gore gruplann aritmetik ortalamalan
arasmdaki farkhlik istatistiksel olarak anlamh bulunmamrstir (x2 =3.238; p>.05).

83

4.10. Ozel Egitlm Ogretmenlerinin Cahsnklarr Diger Engel Tiiriiniln Empatik
Egilimlerine Etkisi
Ozel egitim ogretmenlerinin cahstiklan diger engel tiirti ile empatik egilim
puanlan ortalamasi arasmda anlarnh bir fark olup olmadigim belirlernek amaciyla
Kruskal W allis-H Testi testi yapilmtstrr.
Tablo Ll iEmpatik Egilim Ol~egi Puanlarmm Cahsrlan Diger Engel Tiiril
Degiskenine Gore Farkhlasrp Farklrlasmadigun Belirlemek lJzere Yapilan
Kruskal Wallis-H Testi Sonuelan
Gruplar

N

Sira Ort.

Otizrn - Zihin Engelliler

8

17,31

Empatik

Otizrn - lsitme Engelliler

6

14,33

Egilim

Otizrn - Bedensel Engelliler

1

30,00

Otizrn - Ozel Ogrenrne
Gnclukleri

2

29,50

Hepsi

16

15,47

sd

x2

p

4

6,075

,194

Tablo 11 'de goruldugu tizere cahsmaya katilan ogrermenlerin ernpatik egilim
ol9egi puanlarmm cahstiklan engel ttirtine gore gruplarm aritrnetik ortalamalan
arasmdaki farklihk istatistiksel olarak anlamli bulunmamrstir (x2 =6.075; p>.05).

4.11. Ozel Egitim Ogretmenlerinin Snnflarmdaki Ogrenci Sayisnun Empatik
Egilimlerine Etkisi
Ozel egitim ogretrnenlerinin suuflanndaki

ogrenci saytsi ile ernpatik

egilirnleri arasmda anlamh bir fark olup olmadiguu belirlernek amaciyla Kruskal
Wallis H testi yapilnusnr.
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Tablo 12: Empatik Egilim Oll;egi Puanlarmm Snuftakl Ogrenci Sayisr
Degi~kenine Gore Hangi Gruplar Arasmda Farkhlasnguu Belirlemek Uzere
Yapilan Kruskal Wallis-H Testi Sonuclarr
Gruplar

N

Sira Ort.

1 -3

9

33,83

4-7

43

42,60

8 - 12

22

32,48

13 +

2

37,50

Empatik Egilim

sd

x2

p

3

3,551

,314

Tablo 12'de goruldugu uzere cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
ol9egi puanlarmm smrftaki ogrenci sayisma gore gruplarm aritmetik ortalamalan
arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmamisnr (x2 =3,551; p>.05).

4.12. Ozel Egitim Ogretmenlerinin

Meslegi Sevip Sevmemesinin

Empatik

Egilimlerine Etkisi
Ozel egitim ogretmenlerinin

meslegini

sevip sevmemesi ile empatik

egilimleri arasmda anlamli bir fark olup olmadiguu belirlemek amacryla Kruskal
Wallis H testi yapilnusur.
Tablo 13: Empatik Egilim Olc;egi Puanlarmm Meslegi Sevip Sevmeme
Degi~kenine Gore Farkhlasip Farkhlasmadiguu Belirlemek Uzere Yaprlan
Mann Whitney U Testi Sonuelarr
Gruplar

Empatik
Egilim

Evet
Hayir

N
72
4

Ortalamasi

Sira
Toplanu

38,93

2803,00

Sira

30,75

u

p

113,000

,469

123,00

Tablo 13 'e gore cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim olcegi
puanlarmm meslegini sevip sevmemesine gore gruplarm aritmetik ortalamalan
arasmdaki farklihk istatistiksel olarak anlamh bulunmamtstir (U=l 13.000; p>0.05).
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4.13. Ozel Egitim Ogretmenlerinin

Cahsuklari Kurum Tiiriiniin Empatik

Egilimlerine Etkisi
Ozel egitim ogretrnenlerinin calisrlan kururn turu ile ernpatik egilimleri
arasmda anlarnh bir fark olup olmadrgmi belirlernek amaciyla Bagimsiz Grup t Testi
yapilrmsnr.

Tablo 14: Empatik Egilim Ol1;egi Puanlarmm Cahsilan Kurum Deglskenine
Gore Farkhlasip Farkhlasmadrguu Belirlemek Uzere Yaprlan Bagnnsiz Grup t
Testi Sonuclari

Empatik Egilim

-

X

ss

38

3,2211

,25138

38

3,2158

,25498

Gruplar

N

Resrni

Ozel

sd

t

p

74

,091

,394

Tab lo 14' te gorlildligli uzere cahsmaya katilan ogretmenlerin ernpatik egilim
ol9egi puanlarmm cahstiklan kururn tlirline gore gruplarm aritrnetik ortalarnalan
arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlarnh bulunmarmstir (t =0.91; p>.05).

4.14. Ozel Egitim Ogretmenlerinin Mesleklerinden Eide Ettikleri Gelire Gore
Empatik Egilimlerine Etkisi
Ozel egitim ogretmenlerinin islerinden elde ettikleri gelir ile ernpatik
egilimleri arasmda anlarnh bir fark olup olmadigiru belirlernek amaciyla Kruskal
Wallis-H Testi yapilrmsnr.
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Tablo 15: Empatik Egilim Ol~egi Puanlarmm Mesleklerinden Eide Ettikleri
Gelire Gore Farkhlasip Farkhlasmadrgun

Belirlemek there Yapilan Kruskal

Wallis-H Testi Sonuelarr
Gruplar

N

Sira Ort.

Yeterli

36

40,15

Az Yeterli

31

40,39

Yetersiz

9

25,39

2

sd

X

2

3,624

p

--

Empatik Egilim

,163

Tablo 15'te goruldtlgu iizere cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim
olcegi puanlarmm islerinden elde ettikleri gelir gore gruplarm aritmetik ortalamalan
arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamli bulunmarrustir (x2 = 3.624; p>.05).

4.15. Ozel Egitim Ogretmenlerinin

Engelli Yaknu Varsa Engel Tilriiniin ve

Yakmhk Derecesinin Empatik Egilimlerine Etkisi
Yapilan arastirmaya katilan katrhmcilardan, 21 ozel egitim ogretmenlnin
engelli yakiru bulunmaktadir, "Engelli yakmnuz varsa yakinlik derecesi nedir?"
Sorusuna ti.im kanlimcilar akraba olarak cevap vermislerdir, Kisisel bilgilerin
tablolar halinde incelendigi tabloda bu cevap (Bknz. Tab lo 1) "kuzen ve kardes"
olarak gruplandmlmistrr. Eide edilen bulgulara gore engelli yakmi olan 2~ k.i~i11in
hepsinin cevabi "kuzen'' olmustur, Buna bagh olarak verilerde tek degisken oldugu
icin herhangi bir kiyaslama yaparak empatik egilimlerine etkisi olctilememistir.
Aynca

engelli yakmr

var olan ozel egitim ogretmenlerinin engelli

yakmlarmm engel ti.irleri verilerinin 90k dusuk olmasmdan dolayt veriler analiz
edilememistir, anlamh bir farkhhk gorulmemistir ve gerekli aciklamalar orada
yapilrmsnr (Bknz. Tab lo 1 ).
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4.16. Ozel Egitim Alanmda Cahsan Ogretmenlerin Empatik Egilim Diizeyi
Degiskenine Ydnelik Bulgular ve Yorum
Arasnrmamn ikinci amac sorusunu olusturan ozel egitim alanmda cahsan
ogretmenlerin empatik egilim duzeyleri ile ilgili bulgular Tab lo 16' da
sunulmustur.
Tablo 16. Ozel Egitim Alanmda Cahsan Ogretmenlerin
Olc;egine Ait Aritmetik

Ortalama,

Empatik

Egilim

Standart Sapma ve Standart Hata

Degerleri
Boyutlar

N

X

ss

Sh,

Empatik Egilim

76

3,2184

25,151

.02885

Tablo 16'da gorilldtigU uzere cahsma grubunu olusturan ogretmenlerin
empatik egilim olc;eginden aldiklan puanlann aritmetik ortalamasi x= 3.2184,
standart sapmasi ss= 25.151, standart hatasi Shx= .02885 olarak hesaplanmistrr. Bu
deger 3. arahkta yer alip, ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilim
dtizeylerin de "kararsiz" olduklanm gostermektedir.

BOLUM V

TARTI~MA
Arastirmada, KKTC'de ozel egitim alamnda cahsan ogretmenlerin empatik
egilimleri cinsiyete, yasa, medeni hale, engelli yakim olup olmamama, varsa engelli
yakmmm engel tfuiine, yakmhk derecesine, mezun olunan bolume, mezuniyet
duzeyine, meslekteki cahsma suresi, meslegini isteyerek secip secmeme, simfmdaki
ogrenci sayisi, meslegini sevip sevmeme, cahstig; kurumun turu, mesleginden elde
ettigi gelir degiskenlerine gore anlamh fark gosterip gostermedigi incelenmistir.
Cahsma grubunu ozel ve resmi ozel egitim okullarmda gorev yapan toplam 83 ozel
egitim ogretmeni olusturmaktadir ve tum evrene ulasilnnstir. Ancak ozel egitim
ogretmeni sayismm az olmasi nedeniyle, yapilan istatiksel incelemelerde elde edilen
sonuclar genel olarak dusuk 91kt1g1 dusttnttlmektedir.

5.1. Ozel Egitim Alanmda Cahsan Ogretmenlerin Empatik Egilim Diizeyi
Degiskenlne Ydnelik Tarnsma
Arastirma sonucunda cahsma grubunu olusturan ogretmenlerin empatik
egilim olceginden aldiklan puanlarm aritmetik ortalamasi x= 3 .2184, standart
sapmasi ss= 25.151, standart hatasi Sh-= .02885 olarak hesaplanrrustrr. Bu deger 3.
arahkta yer ahp, ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilim
duzeylerin de "kararsiz" olduklanm gostermektedir.

5.2 Empatik Egilim Ol~egi ile Demografik Degi~kenlere Gore Tarnsma

Arastirma sonuclan incelendiginde calismaya katilan ogretmenlerin empatik
egilim olcegi puanlannm cinsiyet degiskenine gore gruplarm aritmetik ortalamalan
arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmanustir (t=.603; p>.05).
Arastirma bulgulan goreceli olarak karsilastmldigmda, kadmlarla erkeklerin puan
ortalamalannm birbirine 90k yakm oldugu ve her iki grubun empatik egilimlerinin
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dU§Uk oldugu gorulmektedir. Kadmlarm (X=3.2337), erkeklere (X=3.1985) gore
empatik egilimlerinin daha yuksek oldugu gorttlmektedir. Literature bakildigmda
empatik egilimin cinsiyete gore degisip degismedigini inceleyen pek 90k arastirma
vardir, Arastirmalann bazilan empatik egilim ile cinsiyet arasmda anlamh farkhhk
oldugu (Duru, 2002; Barut, 2004; Rehber, 2007; Celik, 2008; Ekinci, 2009; Dev,
2010; Akbulut, 2010; Yilmaz, 2012; Karkac, 2013) sonucuna ulasmisnr. Adi gecen
arastirmalann bulgularma gore, empatik egilim ile cinsiyet arasmda anlamh bir
farkhhk vardir, Aynca Turnage, Hong, Stevenson ve Edwards (2012) universite
ogrencileri ile yaptiklan cahsma da ktz ogrencilerin empati dilzeylerinin daha
ytlksek oldugu sonucuna ulasrruslardir. Adi gecen arasnrmalarm sonuclan ile bu
arasnrmamn sonucunun birbirine zit oldugu gorulrnektedir,

Empatik egilirnin cinsiyete gore farkhlasmadignu gosteren arastirmalar da
(Bayam, Simsek ve Dilbaz, 1995; Akyel ve yilmaz, 2008; Gen9 ve Kalafat, 2008;
Bastug, 2009; Erken, 2009; Maden ve Durukan, 2011) bulunmaktadir. Bu sonuclar
arastirma

bulgusunu

desteklemektedir.

GUnilmilzde egitim

kademelerinde,

iletisimin onemi ve iletisimin gelismesine yonelik yapilan egitim cahsmalan, aynca
insan haklan, kadm haklan, hasta haklan, cocuk haklan gibi kavramlar konusunda
kitle iletisim araclanyla yapilan yaymlar sonucunda, bireyin cevresine karsi duyarh
hale gelmis olmalan, aynca geleneksel yapiya gore gunumuzde kadm erkek
rollerinin degismesi nedeniyle, empatik duzey acisindan cinsiyetler arasmdaki
farkhligm azaldigi scylenebilir (Celik, 2008).

Arastirmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim ol9egi puanlarmm yas
degiskenine gore gruplarm aritmetik ortalamalan arasmdaki farkhhk istatistiksel
olarak anlamh

bulunmarmstir

(x2=.368;

p>.05).

Yapilan literatur taramasi

sonucunda, arasttrma bulgulan (Gunaydm, 1999; Ercoban, 2003; Barut, 2004; Celik,
2008; Dev, 2010; Karkac, 2013) arastirma bulgulanyla tutarhhkgosterrnektedir. Bu
arastirma da cikan sonuclann birbirine yakm olmasmdan yola cikarak empatik
egilim duzeylerinin yas degiskenine gore farklrlik gostermemesinin nedenleri
arasmda;

gene ogretmenlerin

idealist olmasi, Ilniversitelerde etkili iletisim

konularma yer verilmis olmasi; ileriki yastaki ogretmenlerin ise, tecrubelerinin
,,
etkisinin olabilecegi seklinde yorumlanabilir. Buna bagh olarak Rogers, empatik
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becerinin deneyimle gelistigini ve herhangi bir kisinin ogretici ya da damsmanlarla
bilissel ya da yasantisal egitimle bu becerilerin ogrenilebilir oldugunu belirtmistir
(Barak, 1990).
Yas duzeyinin empatik beceri duzeyini etkiledigini ortaya koyan arastirmalar
da mevcuttur. Onemliturk (1997), lise yoneticilerinin kendini gerceklestirme ve
empati duzeyleri bashkh arastirmasmda, yoneticilerin yaslan ilerledikce .empatik
beceri duzeylerinin de arttigr bulgusuna ulasrmstir. K1h9 (2005) ise, okul oncesi
ogretmenlerinin empatik beceri duzeylerini bazt degiskenler acismdan inceledigi
arastirmasmda, yas arttikca empatik beceri duzeyinin dti§tligUsonucuna ulasmistrr.
Arastirmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim ol9egi puanlarmm medeni
durum degiskenine gore, gruplarm aritmetik ortalamalan

arasmdaki farkhhk

istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstir (t=.603; p>.05). Evli olan ogretmenlerle
bekar ogretmenlerin benzer empatik egilimler gosterdigi, bosanmis olanlann ise
empatik egilimleri daha dusuk tespit edilmistir, Bunun nedeni de arastirma
grubundan sadece 5 ogretmenin bosannus oldugunu goruyoruz. Saymm az olmasma
baglr olarakta bosanmis ozel egitim ogretmenlerinin empatik egilimleri 90k dusuk
bulunmustur. Yani arasnrmaya gore medeni durum degiskeninin empatik egilim
uzerlnde onemli bir etkiye sahip olrnadigi sonucuna ulasilrrnsnr. Bu arastirma sonucu
ile ortusen cahsmalar mevcuttur (Ercoban, 2003; Celik, 2008; Akbulut, 2010;
Karkac, 2013). Celik (2008), okul oncesi ogretmenlerinin empatik egilimlerini bazi
degiskenler

acisindan

inceledigi

arastirmasmda

bu durumu, evli ve bekar

ogretmenlerin ayru ortamlarda cahsmalan, benzer yasantilara sahip olmalan, her iki
grubun da egitimden ve yaymlardan aym diizeyde faydalanmalan nedeniyle empatik
egilim diizeylerinde benzerlik oldugu seklinde aciklanuslardrr. Medeni duruma gore
ogretmenler arasmda anlamh bir farkhhk olmamasi, ogretmenlerin

empatik

egilimlerinde bekar ya da evli olmalarmm onemli bir farkhhk yaratmadigi seklinde
yorumlanabilir.
Bu arastirmanm sonuclan ile bagdasmayan arastirmalar da bulunmaktadir.
Yildmm (1992) psikolojik damsma ve rehberlik programi ogrencilerinin empatik
egilim ve beceri duzeyleri arasmdaki iliskiyi inceledigi arastirmasuun sonucunda,
bekarlann empatik egilim diizeylerinin evlilere oranla daha yuksek oldugu bulgusuna
ulasrmsnr.
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Arastirmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim olc;egi puanlarmm engelli
yakmmm

olup olmamasi

degiskenine

gore gruplarm aritmetik ortalamalan

arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmanustir (U=552,500; p>.05).
Aynca engelli yakiru olan ogretmenlerin, engelli yakmmm engel turn ve engelli
yakmmm

yakmhk

derecesi

degiskenlerine

gore

de

anlamh

bir

farkhhk

gostermemektedir. Davis'e (1990) gore de empati bir varolus tarzidir. Davis in
(1990) gorusunu guclendiren temel referanslan Alman Felsefeci Edith Stein (1970)
ve Cari Rogers (1951; 1975} olmustur, Her iki yazar da empatinin bir varolus tarzt
oldugu gorusunu benimsemistir, Edith Stein (Stein, E. 1970, Aktaran: Davis, 1990),
empatiyi oldukca karmasik bir stirec olarak gormus ve aciklannstrr. Ona gore empati
sonradan farkma varma niteligiyle essiz bir deneyim olarak ele almistrr. Buradan
yola cikarak empatinin sonradan kazamlamayacagmi ya da yasanan sureclerle, yani
kisinin engelli yakim olmasma bagh olarak empatik egilimlerinde artma yada
dogrudan iliskili olamayacagim dusundurmektedir. Yapilan literati.ir taramasi
sonucunda, engelli yakmmm olup olmamasi, engelli yakmmm engel ti.iri.i ve engelli
t.

yakmmm yakmhk derecesi degiskenlerinin empatik egilime etkisini inceleyen 90k
fazla arastirma bulgularma ulasilamanustrr. Karkac'rnda (2013) elde ettigi sonuclar
da bu cahsma ile paraleldir. Bu durum empatik egilim di.izeyinin daha cok kisilik
yapisr ile alakah olmasiyla aciklanabilir. Empatik egilim bir beceri ya da bilissel
· gelisimden cok tutum gelisimi ve kisilik degisimi gerektirmektedir. Bu Ozelliklerden
dolayi degistirilrnesi guctur ve bunun icin daha uzun si.ireli egitime ihtiyac vardir
(Mete ve Gercek, 2005). Bununla birlikte; empatinin gelistirilmesi ile ilgili farkh
gorusler bulunmaktadir, Bazilan empatinin dogustan gelen bir yetenek oldugunu,
ogretilemeyecegini

ileri

si.irerken,

bazilan

empati

kurmanm

sonradan

ogreailebilecegini ifade etmistir (Lennon ve Eisenberg, 1990).
Yapilan arastirmaya katilan katihmcilardan, 21 ozel egitim ogretmeninin
engelli yakim bulunmaktadir. "Engelli yakmimz varsa yakmhk derecesi nedir?"
Sorusuna tum katihmcilar akraba olarak cevap vermislerdir, Kisisel bilgilerin
tablolar halinde incelendigi tabloda bu cevap (Bknz. Tablo 5) "kuzen ve kardes"
olarak gruplandmlrmstir. Eide edilen bulgulara gore engelli yakim olan 21 kisinin
hepsinin cevabi "kuzen" olmustur. Buna bagli olarak verilerde tek degisken oldugu
icin herhangi bir kiyaslama yaparak empatik egilimlerine etkisi olcufememistir.
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Aynca

engelli yakmi var olan ozel egitim

ogretmenlerinin

engelli

yakmlarmm engel ttirleri verilerinin 90k dnsuk olmasmdan dolayi veriler analiz
edilememistir.
Arastirmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim olcegi puanlarmm mezun
olduklan program degiskenine gore gruplarm aritmetik ortalamalan arasmdaki
farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmamistir (x=6.123; p>.05). Baska bir
deyisle, ozel egitim ogretmenlerinin empatik egilim puan ortalamalan mezun
olduklan bolume gore degismemektedir. Bu durum, baska fakiiltelerden mezun olup
ozel egitim ogretmeni olarak cahsmaya devam eden ogretmenlerin islerine uyum
gostermeleriyle

aciklanabilir. Barut (2004), ortaogretim kurumlarmda

calisan

ogretmenlerin empatik egilim duzeyleri ile cansma egilimi duzeylerini bazi
degiskenler acismdan incelemistir, Karkac (2013) ozel egitim ogretmenlerinin
empatik egilimlerini incelemistir, Her ikisininde arastirrna sonuclanna

gore,

ogretmenlerin mezun olduklan bolumlere gore empatik egilim duzeyleri arasmda
anlamli bir fark oldugu gorulmektedir. Bu bulgu, bu arastirmanm sonucunu
desteklememektedir. Baska bir arasnrmada ise, Akbulut (2010) smif ogretmenlerinin
empatik

egilim

duzeylerini

incelemistir.

Yapilan

arastirma

sonucuna

gore

arastirmaya katilan suuf ogtetmenlerinin empatik egilimleri ile mezun olduklan
fakulte arasmda anlamh bir fark bulunamarrustir. Bu bulgu, yapilan bu arasnrmanm
sonucunu desteklemektedir.
Empatik egilim ol9egi puanlanmn egitim duzeyi degiskenine gore anlamh bir
farkhhk gosterip gostermedigini belirlemek amaciyla yapilan Mann Whitney. U Testi
sonucunda gruplarm siralamalar ortalamalan arasmdaki farkhhk istatistiksel olarak
lisans mezunlarmm
mezunlannm
ogretmenlerinin

empatik

egilim

duzeyleri

( X = 33.97),

yiiksek

lisans

ise ( X = 45.84) dir. Eide edilen sonuca gore ozel egitim
empatik

egilirnleri,

yiiksek

lisans

mezunu

ozel

egitim

ogretmenlerlnin lehine anlamh bulunmustur (p<.01). Bu arastirmadan cikan sonuca
paralel olarak Dev (2010) arastirmasmda ilkogretim okullarmda gorevli ogretmen ile
okul yoneticilerinin empatik beceri duzeylerini karsilasnrmrsur ve yiiksek lisans
programmdan mezun olan kisilerin empatik egilim duzeylerinin yiiksek oldugu
bulgusuna ulasmistir. Egitim duzeyinin empatik egilimi etkiledigini ortaya koyan
baska arastrrrnalarda bulunmaktadir (Akyol ve Ciftcibasi, 2005; K1h9, 2005).
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Bu arastirmanm sonucundan farkh olarak sonuclanan arastirmalarda vardir.
(Ercoban, 2003; Yildmm, 2005; Gene ve Kalafat, 2008; Akbulut, 2010; Karkac,
2013). Yapilan bu arastirmalarda anlamh bir farkhhk gortllmemektedir. Celik (2008)
okul oncesi egitim ogretmenlerinin empatik egilimlerini bazt degiskenler acismdan
incelemistir. Bulgulardan, ogretmenlerin "EEO" puan ortalamalan arasmda egitim
duzeyine gore onernli bir farkhlasmanm olmadigi gorulmustur.
Arastirmaya

kanlan

ogretmenlerin

empatik

egilim ol9egi puanlarmm

meslekteki cahsma slirelerine gore gruplarm aritmetik ortalamalan arasmdaki
farkhhk istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstir (f=.081; p>.05). Bu arastirmanm
sonucunda elde edilen bulguyla paralellik gosteren arastirmalar mevcuttur (Cimer,
1998; Gilnaydm, 1999; Ercoban, 2003; Barut, 2004; Yildmm, 2005; Celik, 2008;
Akbulut, 2010; Dev, 2010; Karkac, 2013). Bu baglamda elde edilen empatik
beceriler ile ogretmenlerin mesleki cahsma yih degiskeni arasmda anlamli bir
.farklihgm olmamasi alan yazmla tutarhhk gostermektedir. Bu durumun, lisans
programlarmdan

henuz

mezun

olmus

ogretmenlerin,

mesleki

calisma

baslangiclannda daha idealist olmalan ve ozellikle lisans programlarmda alman snuf
yonetimi, etkili iletisim, aile egitimi derslerinde iletisim becerileri ve empati gibi
kavramlann kazamlnus olmasi ile ortaya 91kt1g1 dusunnlmektedir. Benzer olarak
mesleki kidemi fazla olan ogretmenlerin ise; meslege yonelik tecrubelerinin gorece
fazla olmasi, yapilan hizmetici egitim kurslarma katilmalan ve gilnilmilzde ozellikle
iletisim organlarmda empati kavrami ile siklikla karsilasiyor olmasi sonucunda gene
ogretmenlerle mesleki kidemi fazla olan ogretmenler arasmda empatik egilim
dnzeyleri

arasmda

ogretmenlerin

farkhhk

hizmet

bulunmadigi

yillanna

gore

kanisma

empatik

vanlmrstrr.

egilim

Barut

duzeylerinin

(2004)
degisme

gosterrnemesini ogretmenlerin kendilerinin aldiklan egitimleri, kisisel ozellik ve
yeterliklerinin list duzeyde oldugunu bunun yeni ve eski ogretmenlerde aym oldugu
ifadesini kullannusnr.

Ancak, Onemliturk (1997) lise yoneticilerinin kendini

gerceklestirme ve empati dnzeyleri bashkh arastirmasinda, mesleki kidem arttikca
empatik beceri duzeyinin de artngr sonucuna varrrustrr.
Arastirmadan elde edilen bulgulara gore, ogretmenlerin empatik egilim ol9egi
puanlarmm meslegi isteyerek secip secmeme degiskenine gore gruplarm aritmetik
ortalamalan

arasmdaki

farkhhk

istatistiksel

olarak

anlamh

bulunmamrstir
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(U=219.000; p>.05). Literature bakngmuzda
sekilde meslegi

isteyerek

secip-secrneme

yapilan cahsmayr destekleyecek

degiskenine

gore empatik

egilim

puanlarmm degismedigini ortaya koyan calismalar da bulunmaktadir (Akbulut, 2010;
Dev, 2010). Hatta, Akbulut (2010) cahsmasmm sonucunu sasirnci bulmu~: ve sirnf
ogretmenlerinin meslegi isteyerek secip secmemesinin empatik egilimlerini pozitif
yonde etki edecegini beklediklerini belirtmistir. Bu sonuclann tam aksine meslegini
isteyerek secrnenin empatik egilimi etkiledigi bulgulanm destekleyen arastirmalar
mevcuttur (Y1ldmm, 1993; Ercoban, 2003; Ercoskun, 2005; <;elik, 2008). Dokmen'e
(2010) gore kisilerin ilgi duyduklan alanlara yonelmeleri, hem bu alanda basan
gostennelerini hem de empatik olabilmelerini saglar. Meslegi isteyerek secme;
meslege ilgi duyrnayi ve meslegi kabullenmeyi saglamaktadir, Buna bagh olarak
meslegin gerektirdigi beceri ve tutumlan da gostermeyi kolaylasnrdigi ve empatik
olmayi sagladigi seklinde yorumlanabilir. Arastirmadan cikan sonuca gore ekonomik
yonden, mezuniyet sonrasi i~ bulma ihtimalinin yiiksek olmasi, cevresel ve ailesel
etkenlerden

otilril meslegini

istemeden

secmek

zorunda

kalan

kisilerinde,

ilniversiteye basladiklan zaman yapilan gozlem ve stajlar sonrasmda meslegin icine
girip, dogru tamdiktan

sonra meslegi

benimseyip,

sevmis olabilirler

diye

yorumlanabilir.
Arastirmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim ol9egi puanlarmm siruftaki
ogrenci sayisma gore gruplann aritmetik.ortalamalan arasmdaki farkhhk istatistiksel
olarak anlamli bulunmanustir (x2=3.551; p>.05). Bu arasttrma sonucu ile paralellik
gosteren cahsmalar da bulunmaktadir (Celik, 2008; Dev, 2010; Akbulut, 2010).
Celik (2008) ogretmenlerln simflannda bulunan ogrenci sayisi degiskeni ile empatik
egilimleri arasmda bir farkhlasma bulunmadigmi belirtmektedirler. Bu durumu, yil
icerisinde ogrenci sayismm smiflarda zaman zaman degismesi, uzun zaman aym
sayida ogrenciyle cahsma olanagmm bulunmamasi, smiflardaki cgrenci sayilanrun
90k kalabahk

olmasi ve ogretmenlerin

cogunlugunun

smtflanndaki ' ogrenci

sayilannm birbirine yakm olmasi seklinde aciklamrsnr. Aynca Ogrenci sayismm
ogretmenlerin empatik egilimlerini etkileyebilecek, degistirebilecek bir etkiye sahip
olmadrgim

belirtmistir,

Bulgulardan,

ogretmenlerin

empatik

egilimlerinin

srruflanndaki ogrenci sayisrna gore anlamh bir farkhhk gostermedigi anlasilmrstir.
.Arastrrmalann sonuclan, bu arastirmadan elde edilen bulguyu desteklemektedir. Bu
sonucun aksine Karkac (2013) yaptigr arastrrmada anlamli fark bulmustur, Bunu da
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simflardaki ogrenci sayrsmm az olma durumunun
yonde etkileyebilecegini
zaman kullammi,
kolay

her ogrenciye

izleyebilme,

kolaylastirabilme

suufi

sevip

az olmasi ogretmene ek

daha fazla zaman ayirabilme,

daha

katilan

etkili

yonetebilme

ogretmenlerin

sevmemesine

farklihk

istatistiksel

sonuclan

bulan cahsmalara

Arastirmadan

Smif mevcudunun

olan iletisimi 'dlumlu

ve

ogrenci gelisimini
etkin

ogrenmeyi

ol9egi

puanlarmm

ortalamalan

arasmdaki

firsatlan verir (Celep, 2004).

Arasnrmaya
meslegini

belirtmektedir.

ogrencilerle

olarak

gore
anlamh

empatik

gruplann

egilim

aritmetik

(U=l 13.000; p>0.05). Ayru

bulunmannstir

omek olarak (Akbulut, 2010; Alcay, 2009) verilebilir.

elde edilen sonuclan

-

inceledigimizde

meslegi sevenlerin ortalamasi

X =38.93),

sevmeyenlerin

( X =30. 75) ortalamasmdan

yi.iksek ciknusnr.

Buradan

yola cikarak Celik (2008), okul · oncesi egitim ogretmenlerinin

empatik egilimlerini

bazi degiskenler

seven ogretmenlerin

acismdan

empatik egilim puanlarmm,
oldugunu

ortaya

incelemistir,
meslegini

koymustur.

desteklememektedir.

Yapilan

meslegini

sevmeyen ogretmenlere

Bu

sonuc,

arastirmalarda

snufta

ogretmen,

okulu ve suufi ogrencilerine

Ogretmenini

ogrenoiler

Bulgular,

ogretmen,

tarafindan

bu

arastirmanm

gorulmektedir

da sevilrnektedir.
hoslanacaklan

oranla daha yi.iksek
bulgusunu

ki meslegini
Ogrencilerin

seven
sevdigi

yer haline getirmektedir,

seven cocuk okula ve derslere karsi olurnlu tuturn gerceklestirrnektedir

(K1h9, 2005).
Arastirmaya

katilan

ogretrnenlerin

cahstiklan kururn tilrilne gore gruplarm
istatistiksel

olarak anlarnh

paralel olan cahsmalara
egilim ve becerilerinin

ernpatik

egilim

aritrnetik ortalarnalan

ol9egi

puanlannm

arasmdaki farkhlik

(t=0.91; p>.05). Elde edilen : sonucla

bulunrnarmstir

ornek olarak Cicek (2006) saghk cahsanlannm ernpatik
degerlendirilmesi

isirnli arastirmasmda;

uzman ve pratisyen

hekirn, hemsire ve ebelerin ernpatik egilim dilzeylerini karsilasnrmrsnr.
bulgulan; saglik calisanlannm
gore

(

-

anlamh

incelendiginde

farklrlik

ernpatik egilim dilzeylerinde cahstiklan kururn turune

bulunmadigi

sonucuna

ozel egitim ogretmenlerinden

egilim puarn ( X =3 .2211 ), Oze] kururnda
=3.2158)'dir.

Arastirma

ulasrmstir.

Yapilan

resrni kururnda calrsanlann

arastirma
ernpatik

cahsanlann ernpatik egilim puam ( X
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Bulgulara bakildigmda, resmi kurumda cahsan ozel egitim ogretmenlerinin
empatik egilim puam ortalamasi, ozel kurumda calisanlann puan ortalamasmdan
asm bir fark olmamasma ragmen yuksek oldugu gorttlmektedir.farkm nedeni ozel
kurumlarda cahsan ozel egitim ogretmenlerinin i§ 'garantileri olmamasi, haklannm
resmi kurumlarda calisanlardan daha az olmasi gibi sebeplerden dolayi gelecege
donuk kaygi, endise ve strese bagh olarak empatik egilimleri daha dusuk 91km1§
olabilmektedir. Bu sonucu anlamh fark olarak bulan arastrrmalara ornek olarak (Ath,
2008; Alcay, 2009) verilebilir. Alcay (2009) farkh okul turlerindeki yonetici ve
ogretmenlerin empatik beceri duzeylerini karsilasurnusur.

Istanbul iii Kartal

Ilcesinde bulunan ilkogretim ve liselerde gorev yapan 77 yonetici ve 325 ogretmen
toplam 402 egitimci arasnrrnarnn calisma grubunu olusturmustur, Arastirma
sonucunda yonetici ve ogrettnenlerin empatik beceri duzeyleri ile cahstiklan okul
tlirlinli, resmi okullar yonunde olumlu bulmustur.
Cahsmaya katilan ogretmenlerin empatik egilim ol9egi puanlarmm islerinden
elde ettikleri gelire gore gruplarm aritmetik ortalamalan
istatistiksel

olarak

anlamh

bulunmarmstrr

(X =3.624;

arasmdaki farkhhk

p>.05).

ogretmenlerinin islerinden elde ettikleri geliri yeterli bulanlann

Ozel

egitim

empatik egilim

-

-

puam ( X =40.15) az yeterli bulanlarm empatik egilim puam ( X =40.39) Yetersiz
bulanlarm empatik egilim puam ( X = 25.39)' dur. Bulgulara bakrldigmda, ozel
'

'

egitim ogretmenlerinin islerinden elde ettikleri geliri yeterli ve az yeterli bulanlarin
puan ortalamasmda asin bir fark olmamasma karsm az yeterli diyenlerin empatik
egilim puanmmdan yuksek oldugu gorulmektedir. Buradan da anlasilacagi uzere
geliri yeterli yada yeterliye yakm olan kesim gelir konusunda tatmin oldugu icin
yasam kaygisi ve stresi daha az olup kendisini daha rahat hissedebilmektedir. Buna
bagli olarak isine daha .konsantre olup, ogrencilerine karsi empatik egilimi daha
yiiksek olmaktadir

sonucunu ctkarabiliriz.

Yapilan

arastirmaya

Ath

(2008)

arastirmasmda cocuk yuvalan ve yetistirme yurtlarmda calrsan personelin empatik
egilim duzeylerini incelemistir, Arastirma sonuclanna gore cocuk yuvalan ve
yetistirrne yurtlarmda cahsan personelin aldiklan licrete gore empatik egilim
dtizeylerinde

anlamh

fark

bulunmustur.

Bu

sonuc

arastirmanm

sonucunu

desteklememektedir. Yapilan arasturnanm sonucuna paralel olarak (Kumanh, 1997;
Topcu, 2007)'nin yaptiklan arastirrnalar ornek gosterilebilir.
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5.3. Empatik Egilim Ol.;egi ile Cahsrlan Engel Tiiriine Gore Tarnsma

Arastirmaya

katilan ogretmenlerin

empatik

egilim olc;egi puanlarmm

cahsnklan engel turune gore gruplarm aritmetik ortalamalan arasmdaki farkhhk
istatistiksel olarak anlamh bulunmamistrr (x2 =3.238; p>.05).

Milli

Egitim

Bakanhgi'nm

mufredat

programlarmm

benzer

ozellik

gostermesi; programlarda agirhkli olarak alana iliskin konularm bulunmasi, empati
yada empatik egilimi destekleyen konularm suurli olmasr ve zamanm da kisitli
olmasi nedeniyle, ozel egitimin farkh alanlarmda calrsan ogretmenlerin empatik
egilim

duzeylerinde

fark

bulunmadrgi

gornlmektedir.

Cikan

sonuclan

inceledigimizde gorme engellilerle cahsan ogrermenlerin empatik egilim olceginden
-

-

aldig: puan ( X =27 .83); isitme engelliler ( X =24.08) ve zihinsel engelliler ( X
=21.92) dir. Bunun yanmda otizmli bireylerle cahsan ogretmenlerin empatik egilim
olceginden aldiklan puan ( X =8.25) dli§lik ciknnstir. Bu sonuctan yola cikarak,
gorme engellilerle cahsanlann empati puanlarmm yuksek olmasi, gorrne engelli
kisilerle daha kolay empati kurulabilmesinden kaynaklandigr dusunulebilir, Kisa bir
sureligine gozlerimizi baglaytp gorme engellilerin yasamis oldugu sorunlarm farkma
varabilme imkammizm olmasi, yani gorme engellilerin ne yasadigmi deneyimleme
firsatmnzm olmasi bu dustmceyi guclendirmektedir. Aynca kendilerini daha rahat
ifade edebilmelerine bagh olarak bu alanda cahsan ogretmenlerle karsihkh iletisimi
kolaylastrracagi dnsunulebilir. Yine bu mantiktan yola cikarak otizmli bireylerle
cahsan ogretmenlerin en az puam almalannm sebebi olarak, otizmli bireylerin genel
ozellikleri bakimmdan iletisim kurmayi sevmemelerini ve daha eek kendi ozel ilgi
alanlanyla ilgilenip cevreleriyle, ogretmenleriyle fazla paylasimda bulunmadiklanm
dusunulebilir,

Empatinin karsihkh bir surec oldugu dusunuldugunde (Dokmen, '2002)
Aynca baska bir acidan ele ahndigmda, empatinin sonradan kazamlamayacagi,
dogustan getirilen bir ozellik oldugu (Davis, 1990) dikkate almdigmda ogretmenlerin
cahstiklan engel tlirilne gore degil de,. kisilik ozelliklerine gore empatik egilim
dilzeylerinin degisebilecegi soylenebilir. Dolayisiyla cahsilan engel tlirli degiskenine
gore birtakim farkhhklar orneklemin ozellikleriyle iliskili olabilir.
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Kanhmcilann

cahstiklan

engel tliri.i

sorusunda

coklu isaretlemelerde

bulunmuslardir yada ilgili soruda bulunan " Diger" bolumune farkh engel ttirleri
yazilrrus yada "hepsi" yazilarak genis bir ogrenci profilleri olduklan anlasilnustir.
Bu nedenlerden dolayi ahnan verileri daha saghkh incelemek amaciyla

empatik

egilim olyegi puanlannm cahsilan diger engel turu degiskenine gore anlamh bir
farkhhk

gosterip gostermedigini

bulmak amaciyla ayn

olarak tablo

11 'de

incelenmistir. Ancak ozel egitim ogretmenlerinin cahstiklan engel tlirlerinde cikan
sonuca paralel olarak burada da anlamh bir farkhhk bulunmamisur.

BOLUM VI

SONU<; VE ONERiLER
6.1. Sonue
Arastirmadan elde edinilen bulgular dogrultusunda, asagidaki sonuclara
ulasilmisnr.
•

Arastirmamn birinci amaci ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlcrin
empatik egilim duzeylerini belirlemektir. Yapilan analizlerin sonucunda
ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilim duzeylerinin
aritmetik ortalamasi 3,2184 olarak hesaplanrmstir, 5' Ii likert olcek olan
Empatik Egilim Olcegi (EEO) icin bu deger 3. aralikta yer ahp, ozel
egitim alanmda cahsan ogretmenlerin empatik egilim duzeylerin de
"kararsiz" olduklanm gostermektedir.

•

Arasurmanm ikinci amaci ise ozel egitim alanmda cahsan
ogretmenlerin empatik egilim duzeyinin cinsiyete, yasa, medeni hale,
engelli yakuu olup olmamama, varsa engelli yakimmn engel turune,
yakmhk derecesine,

mezun olunan bolnme, mezuniyet duzeyine,

meslekteki cahsma suresi, meslegini isteyerek secip secmeme, simfmdaki
ogrenci sayisi, meslegini sevip sevmeme, cahsngi kurumun tiirii,
mesleginden elde ettigi degiskenlerine gore farkhlasip farkhlasmadigmi
belirlemektir. Buna gore yapilan analizlerin sonucunda, ogretmenlerin
empatik egilim diizeyi ile cinsiyete, yasa, medeni hale, engelli yakmi olup
olmamama, varsa engelli yakmmm engel tiiriine, yakmhk derecesine,
mezun olunan bolume, meslekteki cahsma suresi, meslegini isteyerek
secip secmeme, smifindaki ogrenci sayisi, meslegini sevip sevmeme,
cahstig; kurumun turn, mesleginden elde ettigi degiskenleri arasmda
farkhhklar olmasma ragmen duzeyinde anlamh bir fark bulunmarmsnr.
Arastirma sonuclanna bakildrgi zaman ozel egitim ogretmenlerinin
egitim

diizeyi

degiskenine

gore

anlamh

bir

farkhhk

gosterip
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gostermedigini belirlemek amaciyla yapilan Kruskal Wallis-H Testi
sonucunda

gruplarm

siralamalar

ortalamalan

arasmdaki

farkhhk

istatistiksel olarak anlamh bulunmustur, Ytiksek lisans programmdan
mezun olan kisilerin empatik egilim di.izeyi yilksek oldugu bulgusuna
ulasrrustir, Lisans mezunlarmm empatik egilim dilzeyleri ise dusuk
cikmistrr. Bunun nedeni bu kisilerin ekonomik yonden, mezuniyet sonrasi
i§ bulma ihtimalinin yi.iksek olmasi, cevresel veya ailesel etkenlerden
otilril meslegini istemeden secmek zorunda kalan kisiler olabilirler.
Ogretmenlik ozveri isteyen ve kendisini silrekli yenilemek zorunda
olunan bir meslek oldugu icin bilgilerini yenilemeyen ve silrekli ayru plan
ve programi kullanan lisans mezunlan bir yerden sonra verimlilikleri
dusecek buna bagh olarakta empatik egilim di.izeyleri daha dusuk 91km1§
olabilmektedir, 6te yandan Yilksek lisans yapmak bir zorunluluk degil
aksine tamamen o alana gonul verip, o alanda daha cok arasnrma yapip
daha cok bilgi ogrenme arzu ve istegidir. Bu dusunceden yola cikarak
bakngmuzda gerek yaptiklan arastirmalardan, gerekse katrldiklan kurs,
seminer ve kongrelerde daha farkh kisilerle iletisim kurarak empati kurma
egilimlerini gelistirmis olabilmektedirler. Tum bu nedenlerd~~ 'doiay1
egitim dnzeyi yi.iksek lisans olam ozel egitim ogretmenlerinin empatik
egilim di.izeylerinin, lisans mezunlarmdan yi.iksek crkrrustir.

Ulkemizdeki

smav sisteminden kaynaklanan

cesitli sorunlarm

bulunmasi, ogrencilerin cogunlugunun istedikleri meslekleri degil de
smavdan aldiklan puanlanna gore meslek secme durumunda bulunmalan
arastirmanm sonuclanru etkilemis olabilir.

•

Arastrrmarun ucuneu amacmda da ilgili analizlerin sonucuna gore, ozel
egitim alanmda cahsan ogretmenlerinin empatik egilim di.izeyleri ve calisilan
engel tilril arasmda anlamh bir iliski bulunmamistrr. Buna ragmen cikan
sonuclara bakngnmz da birbirlerine yakm degerler oldugunu gormekteyiz.
Cikan sonuclan inceledigimizde gorme engellilerle cahsan ogretmenlerin
empatik egilim olceginden aldrgi puan diger engel tilrleriyle cahsan
ogretmenferin empatik egilim olceginden aldiklan puanlardan yi.iksektir.
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Bu sonuctan yola cikarak, gorme engellilerle cahsan ozel egitim
ogretrnenlerinin empatik egilim puanlarmm, diger engel t.lirleriyle
cahsanlardan yuksek olmasi, gorme engelli ogrencilerle, diger engel
turlerine

gore daha kolay

iletisim ve empati kurulabilmesinden

kaynaklandigi dusunulebilir, Ornegin kisa bir sureligine gozlerimizi
baglayrp gorme engellilerin yasamis oldugu sorunlarm farkma varabilme
imkanunizm olmasi, yani gorme engellilerin ne yasadignn deneyimleme
firsatnmzm olmasi bu dusunceyi gttclendirmektedir. Aynca kendilerini
daha rahat ifade edebilmelerine

bagh

olarak bu alanda cahsan

ogretmenlerle karsihkh iletisimi kolaylasuracagi dusunulebilir. Bunun
aksine otizmli bireylerle cahsan ogretmenler ise en az puam alnuslardir.
Bunun nedeni de otizmli bireylerin gene! ozellikleri bakimmdan iletisim
kurrnayi sevmemelerini
ilgilenmekte

olamalanm,

ve daha 90k kendi ozel ilgi alanlanyla
bundan

dolayi

da

ogretmenle~iyle · · ve

cevresindeki kisilerle, fazla paylasimda bulunmadiklarmdan

dolayi

ortalamalarmm dusuk oldugu dusunulebilir.
Arasnrmadan cikan sonuclara baktigmuzda KKTC'deki

ozel

egitim ogretmenlerinin egitim dtlzeyi arttikca, empatik egilimlerin de
arttigr gorlilmli§tur. Buna bagh olarak ogretmenlerin slirekli kendilerini
gelistirmeleri

icin devlet tarafmdan tarafmdan tesvik edilip, duzenli

kurslar hazirlanmalrdrr.

Boylece

ogretmenlerin

empatik

egilimleri

artacak, daha verimli ders yapabilecek ve topluma ornek olacaklardir.

6.2. Arasnrmamn Sonuclari Degrultusunda Gelistirilen Oneriler:
6.2.1. Ogretmenlige baslamadan once:
1. Ozel egitim ogretmenligt ve tum egitim kademelerinin programlannda empatik
egilimi gelistirecek derslere yer verilmelidir.
2. Ozel egitim ogretmeriligi bolumunu sececek ogrencilere lisansa baslamadan
oncesinde empatik egilirn ol9egi uygulanarak meslege yatkmligr olan ogrencilerin
secilmeleri saglanabilir yada empatik egilimi dusuk cikan kisilere bu alanda ek ders
ve kurslar verilebilir.
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3. Ozel egitim ogretmenligi bolnmu empatik egilimin en eek kullarulmasi gereken
alanlardan birisidir. Bu nedenle ozel egitim ogretmenligi bolumttnde okuyan
ogretmen adaylarmm meslegi sevmeleri icin ogrencileri tammalarma

olanak

saglayacak ders ici ve ders disr etkinliklere yer verilmelidir.

6.2.2. Ogretmenlik Meslegtne Basladiktan Sonra:
1 .. M. E. B. tarafmdan empati egitimi konusunda egitici CD ve etkinlikler hazirlamp,
bi.iti.in okullardaki smif ogretmenlerine daginlmalidrr,
2. Ozel egitim ogretmenlerinin empatik egilim di.izeylerini artirmak amaciyla empati
konusunda seminerler, hizmetici egitimler verilmeli ve ozel egitim ogretmenlerinin
katilimlan da saglanmalrdir,
3. Ozel egitim ogretmenlerinin

empatik egilimler di.izeyleri, empati egitim

programlan ile di.izenli olarak olculmelidir. Buradan almacak sonuclar dogrultusunda
eksikler giderilmeye ve var olan durum gelistirilmeye cahsilmahdir.

6.2.3. Ileri Arasnrmalara Yonelik:
1. Bu arastirmada "Empatik Egilim Olcegi "nden elde edilen veriler kullarulmistir.
Ogretmenler uzerinde etkili olan diger faktorlerle (oz-yeterlilik, akademik benlik,
kendini degerlendirme, yaratict dustmme, duygusal empati ) ilgili benzer arastirmalar
: '~ '

:

:

desenlenebilir.
2. Ozel egitim ogretmenlerinin empatik egilimleri farkh degiskenler kullamlarak
incelenebilir.
3. Ozel egitim ogretmenlerinin empatik egilimlerini olcen baska bir olcme araci
gelistirilebilir.
4. Ozel

egitim

ogretmenlerinin

empatik

egilimleri

ile

farkh

branslardaki

ogretmenlerin empatik egilirnleri karsilastmlabilir.
5. Ozel egitim ogretmenlerinin empatik egilimleri ile okuttuklan ogrencilerin
empatik egilimleri karsilastmlabilir.
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EK-3 Ki~isel Bilgi Formu
Bu Kisisel Bilgi Anketinin amaci, ozel egitim alanmda cahsan ogretmenlerin
empatik egilimlerinin cesitli degiskenlere gore degerlendirebilrnek amaciyla bilgi
toplamaknr. Bilgi Anketine verilen cevaplar bilimsel arastirmalarda kullamlacaktir.
Anketteki ve olceklerdeki tum sorularda size uygun olan cevaplan vermeniz ve
yamtlanmarms soru birakmamamz cahsmanm gecerliligi acismdan buyuk onem
tasunaktadir.
Katkilanmzdan Dolayi Tesekkurler.

Damsman: Yrd.Do~.Dr. Mukaddes SAKALLI DEMiROK
YDU Yiiksek Lisans Tez Ogrencisi: Alper DEMiR
Iletisim: 0542 876 92 93

1.1 Cinsiyetiniz? ( ) Kadm

1.2 Yasrmz?

( ) Erkek

( ) 20-29

1.3 Medeni Durumunuz?

( ) 30-39

( ) Evli

( ) 40 ve uzeri

( ) Bekar

· 1.4 Engelli Yakmunz Var nu? ( ) Evet

1.5 Varsa Engel Tiirii?

( ) Bosanmis

( ) Hayir

.

1.6 Yakmhk Derecesi?

.

1. 7 Egitim Diizeyi : ( ) Li sans ( ) Yuksek Li sans ( ) Diger

1.8 Mesleki Krdem : ( ) 1-5 Y1l

( ) 6-10 Ytl

( ) 11-15 Yil

.

( ) 16 yil ve uzeri
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1.9 Mesleginizi Isteyerek mi Sectiniz?

( ) Hayir

( )Evet

1.10 Mezun Oldugunuz Bdltim?
( ) Zihin Engelliler Ogrctmenligl

( ) lsitme Engelliler Ogretrnenligi

( ) Gornie Engelliler Ogretrnenligi

( ) Smif Ogretmenligi

( ) Okul Oncesi Ogretmenligi

( ) Rehberlik ve Psikolojik Danismanhk

o OJI o umu
()p sr'kl''B"l"..

()D·~iger

.

1.11 <;ah~tlg1mz Engel Tiirii?
( ) Zihin Engelliler

( ) Isitme Engelliler

( ) Otizimli Cocuklar

( ) Dig er

.

1.12 Suufuuzdaki Ogrenci Sayrmz?

1.13 Mesleginizi Seviyor musunuz?

1.1 4 <;ah~t1gm1zkurum tiirii?

1.15 Isinizden elde ettiginiz gelir?

( ) Gorrne Engelliler

.

( )Evet

( ) Resmi

( ) Yeterli

( )Hayir

( ) Ozel

( ) A2: Y~terli

( ) Yetersiz
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EK-4 Empatik Egilim Olc;egi

Asagida 20 madde bulunmaktadir. Maddelerdeki ifadeyi kendinize tamamen
uygun

buldugunuzu

dusunuyorsanrz
buldugunuzu
dusunuyorsaniz

dusunuyorsaniz

4' e, kararsiz
dusunuyorsantz

5' e,

oldugunuzu
2 'ye,

oldukca

dtisiintiyorsamz

eger

tamamen

uygun

buldugunuzu

3' e, oldukca · aykm
aykm

buldugunuzu

l'e (X) isareti koyunuz.
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1.

Cok sayida dostum var.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.

Film seyrederken bazen gozlerim
yasanr.

(1)

(2)

(3)

(4) ..

(5)

3.

Siklikla kendimi yalmz hissederim.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.

Bana dertlerini anlatanlar yanimdan
ferahlamis olarak aynhrlar.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5.

Baskalannin problemleri, beni kendi
problemlerim kadar ilgilendirir.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6.

Duygulanmi baskalanna yetmekte
gucluk cekerim.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.

insanlann film seyrederken aglamalan
tuhafima gider.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8.

Birisiyle tartisirken bazen dikkatim
onun soylediklerinden 90k verecegim
cevap Uzerinde yogunlasir.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9.

Cevremde 90k sevilen bir insamm.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10. Televizyondaki filmier mutlu sona

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ulasmca rahatlanm.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

12. insanlarm cogu bencildir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13. Sinirli bir insamm.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

11.

Dtlstlncelerimi baskalanna iletmede
gucluk cektigim olur.

'"Cl

'"Cl

14.

Genellikle insanlara gUvenirim.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15.

.lnsanlar tam olarak beni
anlamiyorlar.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

16. Girisken bir insamm
17.

Bir yakmima derdimi anlatmak beni
rahatlatir.

18. Genellikle hayatimdan memnunum.
19.

Y akmlanm bana sik sik dertlerini
anlatirlar.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20.

Genellikle keyfim yerindedir.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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EK- 5 EEO iZiN BELGESi

Alper Demir <alperdemir988@gmail.com>
Alici: ebrueroglu
---------- Yonlendirilen ileti ---------Gonderen: "Alper Demir" <alperdemir988@gmail.com>
Tarih:30 Mar 2015 12:20
Konu: EMPATiK EGiLiM OL<;EGi KULLANIMI i<;iN iziN
Alier: <ustundokmen@yahoo.com>
Cc:
Merhaba,
Ben Alper DEMiR. Yakm Dogu Oniversitesi Atatlirk Egitim FAki.iltesi Egitim
Bilimleri Enstitilsil Ozel Egitim Ana Bilim Dah'nda Ynksek Lisans yapmaktayim.
Tez konum olarakta danrsmamm ile birlikte "OZEL EGITIM ALAN INDA
~ALI$AN OGRETMENLERIN EMPATIK EGILIM DUZEYLERININ BAZI
DEGI$KENLERE GORE INCELENMES1" konusunu belirledik.
Bu cahsmam da kullanmak ilzere, sizin gelistirmis oldugunuz " Empatik Egilim
Olcegi (EEO) " icin sizden kullarum izni almak istiyorum.
Tesekkurler. Iyi cahsmalar.

EbruEROGLU
Alier: bana
Alper Bey merhaba,
Kaynak gostererek 61<;:egi cahsmalanruzda kullanmaruzda sakmca voktur,

From: Alper Demir [mailto:alperdemir988@gmail.com]

Sent: Monday, April 27, 2015 8:58 AM
To:ebrueroglu@ustundokmen.com.tr

Subject: Fwd: EMPATiK EGiLiM OL(;EGi KULLANIMI i<;iN.iZiN

