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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUDAŞLIK ( EMPATİ) KURMA DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

                                                                                                             

Yrd. Doç.Dr. Vesile ŞENOL∗       Öğr. Gör. Raziye PEKŞEN AKÇA∗∗        Hazan ÇÜMEN∗∗∗ 

                  ÖZ 

               Bu araştırmada, 15-19 yaş grubu ergenlerin duygudaşlık ( empati) kurma düzeyleri, 

kendisini karşısındakinin yerine koyabilme durumu, kırdığı birisinden özür dileyebilme, hatalı 

olduğunda hatalarını kabul edebilme, eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabilme durumunu 

ortaya koymak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın materyalini Kayseri ili Develi 

ilçesindeki Develi Lisesi ve Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Kız Teknik ve Kız Meslek 

Lisesinde öğrenim gören, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 300 (241 kız, 59 

erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen “Duygudaşlık Anket formu” 25 maddelik ve “ Kişisel Bilgi Formu” 15 

maddelik bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda ergenlerin kendisini 

karşısındakinin yerine koyabilme durumu incelendiğinde % 46’sı duygudaşlık ( empati) 

kurabildiğini belirttiği, kızların yarısından fazlasının kırdığı birinden özür dilediği (% 69.1), 

% 60’ının eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabildiği, çoğunluğun karşısındakine anlatmak 

istediği şeyi anlatabildiğini (% 55.7)  belirttiği bulunmuştur. Başkasını kızdırmamak adına 

onlarla aynı durumda gözükme durumuna % 55,7’si “ Hayır ” , hayal kırıklığı sonrası 

ergenlerin  % 44,3’ünün çabuk toparlanamadığını ortaya koymuştur. 

 Anahtar Kelime: Empati, Ergenlik Dönemi, Özür Dileme 
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DEFINING THE LEVEL OF ESTABLISHING EMPATHY  

AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS  

  ABSTRACT 

 In this research, adolescents among 15-19 age group establishing empathy level is 

planned and  carried out with the aim of revealing the situations of putting oneself into 

someone else’s place, apologizing from someone who they give offence, accepting when they 

are wrong, being ableto make evaluation by listening to criticism. The material of the research 

is consisted by 300 volunteer students ( 241 girls, 59 boys) having education at Develi High 

School and Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Girls’ Technical ve Vocational High School in the 

city of Kayseri Develi strict. In the research as a vehicle of gathering data, 25 items “ 

Empathy Survey Form” and 15 items “Personal Information Form” developed by the 

researchers are applied. As a result of the research, when adolescents’ establishing empathy 

towards someone is observed, it has been found that % 46.0 of them state they can establish 

empathy, more than half of them girls (% 69.1) apologize someone they give offence, % 60  

of them can evaluate by listening to criticism, most of them (% 55.7 )  can express what they 

want to tell to someone. This research has set forth that % 55,7 of them say “No” to the 

situation of appearing the same with the name of not making other one irritated, after a 

disappointment  % 44,3 of adolescents can’t pick themselves up easily.  

Key Words: Empathy, Adolescence Period, Apologizing 

 

1.GİRİŞ 

Empati ilk olarak 1900’lü yıllarda Alman psikolog Teodor Lipps tarafından estetik ve 

psikolojideki çalışmalar kapsamında kullanılmıştır. Empati; Bir kişinin kendisini karşısındaki 

kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini 

doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir ( Irving and Dickson, 

2004). İnsanoğlunun başlangıcından günümüze kadar her aşamada kişiler birbirleriyle 

etkileşim içinde olduklarından duygudaşlık (empati) kurmaya ihtiyaç duymuşlar ve kişiler 

arası ilişkilerde özellikle empatik beceri iletişim becerisinin önemli bir parçası olarak kabul 

edilmiştir ( Cüceloğlu, 1994; Dökmen, 1995). 
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Empatik anlayış günlük yaşamın hemen her kesiminde insanları birbirine yaklaştırma 

ve iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. İnsanlar kendileriyle duygudaşlık kurulduğunda, 

anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hisseder. İnsanlar tarafından anlaşılmak 

bireyin rahatlatmasına ve kendisini iyi hissetmesine neden olmaktadır. Bu durum kişiler 

arasında iyi bir ilişkinin oluşmasını da sağlar. Empati kurma becerisinin günlük yaşantı içinde 

yeri ve öneminin büyük olması, empatik anlayışın iletişim çatışmalarını engelleyerek daha 

olumlu ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle empatik bir toplum 

oluşturulabilmesi için çocukların empatik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların 

yapılması önem taşımaktadır (Köksal, 1997). Ancak çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar 

çocukların duygudaşlık eğitiminden gereği gibi yararlanabilmeleri için bilişsel gelişim 

açısından somut işler döneminde olmaları gerektikleri ileri sürülmüştür ( Ahammer and 

Murray, 1979; Fescbach, 1979;1982).   

Ben merkezicilik ve duygudaşlık birbirleriyle bağdaşmayan ifadelerdir.  Benmerkezci 

olan kişi karşısındaki kişinin rolüne giremez olaylara onun bakış açısından bakamaz. 

Başkasıyla duygudaşlık kurmak için benmerkezcilikten kurtulmamız gerekir. Somut işlemler 

dönemini takip eden soyut işlemler döneminde ( 12 yaş ve üzeri) ergen benmerkezciliğinden 

uzaklaşmaya başladıkça kendisi ve diğer insanların kimliklerine ilişkin belirsiz bir kavrama 

sahiptirler. Bu durumda onların kendileriyle benzer özellik taşıyan gruplarla duygudaşlık 

kurabilme olanağını arttırır. İlk ergenliğin benmerkezciliği 15-16 yaş civarında formal 

işlemlerin iyice yerleşmesi sonucu kaybolmaya başlar. Bu değişim sonucu genç kendi 

düşüncesi ile başkalarının ilgilerini ayırt etmeye başlar (Onur, 1987). 

 

Ergenlerin normal gelişimlerini devam ettirebilmeleri için duygudaşlık düzeylerinin erken 

dönemde fark edilmesi ve uygun müdahalelerde bulunulması oldukça önemlidir. Ancak 

bunun için de öncelikle duygudaşlık düzeylerinin ölçülmesi gerekmektedir (Hunter, 2003). 

Araştırmanın amacı ergenlerin duygudaşlık düzeylerini ortaya koymak, kırdığı birisinden özür 

dileyebilme, hatalı olduğunda hatalarını kabul edebilme, eleştirileri dinleyip değerlendirme 

yapabilme durumlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 
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3. METOD 
 

Araştırmanın evrenini, 2010 yılı Mayıs- Haziran aylarında Kayseri ili Develi ilçesi 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Develi Lisesi ve Ayşe Yahya Fatma Kocatürk Kız Teknik ve 

Kız Meslek Lisesinin 1.,2.,3. ve 4. sınıflarına devam eden araştırmaya gönüllü katılmayı 

kabul eden 300 ( K= 241, E= 59) ergenler oluşturmaktadır.  

Anket formunun hazırlanmasında daha önce benzer konuda yapılan çalışmalardan ve 

ilgili literatürden faydalanılmıştır (Dökmen 1988, Tanrıdağ 1992, Pınar 2004).  Ergenlere 

araştırmacılar tarafından verilerin bilimsel çalışmada kullanılacağı biçiminde gerekli 

açıklamalar yapılmış, araştırmaya katılmayı kabul eden ( N=300) ergenle yüz yüze 

görüşülerek anket formları doldurulmuştur. Lise Öğrencilerinin Duygudaşlık Düzeyinin 

Belirlenmesi Anket Formu" ergenlerin kendisini karşısındakinin yerine koyabilme durumu, 

empati kurabilme, kırdığı birinden özür dileyebilme, eleştirileri dinleyip değerlendirme 

yapabilme, karşısındakine anlatmak istediği şeyi anlatabilme,  başkasını kızdırmamak adına 

onlarla aynı durumda gözükme, hayal kırıklığı sonrası toparlanma durumu hakkındaki 

düşüncelerini içeren 25 adet sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS( 18.0) paket 

programına aktarılarak frekans, yüzde ve khi kare dağılımları şeklinde değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR  

  Ergenlerin demografik özellikleri incelendiğinde ( Tablo-1) 17 Yaşında olduğunu 

belirtenlerin oranı dağılım içinde en yüksek seviyededir ( % 31.3). Dağılım içinde en düşük 

oranı 14 Yaşında olduğunu belirtenler oluşturmakta (% 1.0) bunu sırasıyla 19 Yaş ( % 1.3), 

18 Yaş (% 19.7) , 15 Yaş ( % 23.3) ve 16 Yaş (% 24.3) izlemektedir. Ergenlerin cinsiyetine 

ilişkin bulgulara bakıldığın da kız ergenler araştırmanın yarısından fazlasını oluşturmakta ( % 

80.3) ve erkeklerin oranı ise % 19.7 ‘dir. Yapılan araştırmaların bir kısmı cinsiyetin empati 

üzerinde bir farklılığa neden olmadığını gösterirken (Tanrıdağ,1992; Korkmaz vd, 2001; Genç 

ve Kalafat, 2008; Yılmaz ve Akyel, 2008) diğer araştırmalarda sonucunda cinsiyetin empatik 

beceri üzerinde bir farklılığa neden olabileceğini ( Gabay vd., 1998; Schireman and Gundy 

2000) bulmuşlardır. Ancak kızların empatik becerilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu ve 

olaylara daha duygusal tepkiler gösterdikleri genelebilir bir durumdur. Ergenlerin sınıflarına 

ilişkin bulgulara bakıldığında tüm oranların birbirine eşit olduğu görülmektedir ( % 25.0). 
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Araştırmaya alınan ergenlerin duygudaşlık kurabilme durumları incelendiğinde (Tablo-

2) ergenlerin % 46 gibi büyük bir çoğunluğu Empati Kurabilme ( kendisini karşısındakinin 

yerine koyma)  durumuna “Evet” derken % 18.5 lik bir çoğunluk ise bu duruma “ Hayır ” 

demiştir. Bazen diyen ergenlere baktığımızda bu oranın % 35.6 oranında olduğu 

görülmektedir. Roberts ve Strayer (1996) empatisi yüksek ve düşük olan çocukları 

karşılaştırdıkları araştırmalarında, empati kurabilme becerisi yüksek olan çocukların empati 

kurabilme becerisi düşük olan çocuklara göre işbirliği ve yardım etme davranışlarını 

göstermeye daha eğilimli oldukları, arkadaşları tarafından daha çok kabul edildikleri 

bulunmuştur. Araştırmacılar bu bulgularına dayanarak; empatinin, arkadaşlık ilişkilerinin 

düzenlenmesinde etkili bir role sahip olduğunu ileri sürmüştür. Nitekim ergenlik döneminde 

arkadaş grubu ergenin üzerinde aileden sonra göreceli olarak en çok etkiye sahiptir. Ergenler, 

akranları tarafından sevilmek ve beğenilmek, önemsenmek isterler (Erkan ve Alim, 2005; 

Pekşen, 2009). Önemsenmek ise bireyi rahatlatmakta ve kendisini iyi hissetmesine neden 

olmaktadır. Bu da kişiler arasında iyi bir ilişki biçiminin oluşmasında, hatta empati kurulan 

kişinin zamanla empati kuran kişiye karşı duygu, düşünce ve davranışlarını anlama becerisini 

kazanabilmesine yol açabilir. 

 

Ergenlerin cinsiyetleri göre kırdığı birisinden özür dileme durumlarına ilişkin 

dağılımlar incelendiğinde ( Tablo-3) Kızların % 69.1’i “ Evet” derken erkeklerde bu oran % 

49.2 olduğu görülmektedir. Bazen kırdığım kişiden özür dilerim diyen kızların oranı % 22.5 

iken bu oran erkeklerde % 35.5 dir. Hayır diyenlerin dağılımları incelendiğinde kızların oranı 

( % 8.4), erkeklerin oranından daha düşük olduğu ( % 15.3) görülmektedir. Yapılan khi kare 

testi sonucunda da ergenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak kırdığı birisinden özür dileme 

durumu arasında farkın anlamlı olduğu saptanmıştır ( X ²= 8.751, p<.05).  Rehber’in ( 2007) 

ilköğretim ikinci kademe öğrencileriyle yapmış olduğu çalışmada kız öğrencilerin özür 

dileme ve hatalarını düzeltme üzerinde erkeklere göre daha fazla durduğu, erkeklerin 

duymazlıktan gelme durumunun kızlara göre daha yüksek seviyede olduğunu bulmuştur. 

Nitekim ergenler üzerinde yapmış olduğumuz çalışmada bu bulguyu doğrular niteliktedir. 

 

Tablo-4’de Ergenlerin eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabilme durumu 

incelendiğinde  % 60,0’ı gibi büyük bir çoğunluğu bu duruma “Evet” derken , % 30.7 ‘si 
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“Bazen”, % 9.3’ü “Hayır” dediği görülmektedir. Eleştiri bir paylaşım, iletişim biçimi, 

düşünce alışverişi ve karşılıklı öğrenme durumuna verilen addır (İnam, 1994). Ancak bazı 

durumlarda eleştiri öğrenme durumunu tetikleyen ve karşılıklı düşünce alışverişinin yapıldığı 

bir durum olmaktan çıkarak, kişide hayal kırıklığı ve kırgınlıklar yaratabilmektedir. 

Ergenlerin hayal kırıklığı sonrası çabuk toparlanabilmelerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; % 44.3’ü ( 133 kişi) “ Hayır” yanıtını verirken , % 28.7’si ( 86 kişi ) “Evet” 

yanıtını vermiştir. Yapılan eleştirinin boyutuna göre duyduğu hayal kırıklığından çabuk 

toparlanabilme durumuna  “Bazen” yanıtını verenlerin 81.0 kişi olduğu bulunmuştur. 

 

Ergenlerin başkalarını kızdırmamak için onlarla aynı fikirdeymiş gibi gözükme 

durumları ( Tablo-5) incelendiğinde yarısından fazlasının böyle davranmadıklarını belirttikleri 

görülmüştür ( % 55.7).  Bu duruma “ Evet” yanıtını verenlerin oranı % 14.3 iken “ Bazen” 

böyle davrandığını belirtenlerin oranı % 30.0’dır. Tablo-6 ergenlerin başkalarına anlatmak 

istediklerini anlatabilme durumları verilmiştir. Ergenlerin % 10.3 ‘u bu duruma “Hayır” 

derken, % 34.0’ı “ Bazen” ,% 55.7’si ise “Evet” yanıtını vermiştir. İletişimde kendini ifade 

etme önemli bir unsurdur. Ancak iletişim sadece konuşmak değil;  kişinin ne söylediğini 

bilmesi, neyi nerede, ne zaman kullanacağını bilerek anlatacağı şeyleri kişiye 

indirgeyebilmedir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonucunda;  Ergenlerin % 46’sı gibi yüksek bir çoğunluğunun duygudaşlık 

kurabildiklerini belirttikleri bulunmuştur. 

Cinsiyete göre ergenlerin kırdığı birisinden özür dileme durumu arasında anlamlı bir farklılık 

oluşturduğu saptanmıştır (p<.05). 

Ergenlerin yarısından fazlasının (% 60’ı) eleştirileri dinleyip değerlendirme yapabildikleri 

bulunmuştur. 

Ergenlerin % 44,3’ü hayal kırıklığına uğradıklarında çabuk toparlanamadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 
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• Farklı yaş gruplarının ( Okul öncesi vb.) duygudaşlık kurabilmeleri için duygudaşlık 

eğitim programları uygulanabilir. 

• Sağlıklı bir toplum olmanın temelinin iletişimden geçtiği bilinerek kişiler arası 

duygudaşlık becerisini geliştirici eğitim-öğretim programları düzenlenerek, 

uzmanlarca hazırlanan seminerler organize edilmelidir. 

• Öğrencilere eğitim-öğretim yılının başlangıcında empatik beceri düzeylerine ilişkin 

ölçümler yapılarak ders içerikli bu ölçümler doğrultusunda şekillendirilebilir. 

• Araştırma başka illerde ve çeşitli değişkenleri ( saldırganlık vb) baz alarak 

uygulanabilir. 
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EKLER 

Tablo 1: Ergenlerin sosyo-demografik dağılımları 

YAŞLAR Sayı (n) % 

15 Yaş 

16 Yaş 

17 Yaş 

18 Yaş 

19 Yaş 

70 

73 

94 

59 

4 

23.3 

24.3 

31.3 

19.8 

  1.3 

300 100.0 

CİNSİYET Sayı (n) % 

Kız 

Erkek 

241 

59 

80.3 

19.7 

300 100.0 
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SINIFLAR Sayı (n) % 

9.Sınıf 

10.Sınıf 

11. Sınıf 

12.Sınıf 

75 

75 

75 

75 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

300 100.0 

 

Tablo 2: Ergenlerin Duygudaşlık Kurabilme Durumu 

Empati Kurabilme (Kendisini Başkasının Yerine Koyma) 

 

Sayı ( n) 

Evet Hayır Bazen Toplam 

137 55 106 298 

Yüzde (%) 46.0 18.4 35.6 100.0 

 

Tablo 3: Ergenlerin Cinsiyetlerine Göre Kırdığı Birinden Özür Dileme Durumu 

Kırdığı Birinden Özür Dileme Durumu 

 Evet Hayır Bazen Toplam 

 Sayı(n) Yüzde(%) Sayı(n) Yüzde(%) Sayı(n) Yüzde(%) Sayı(n) 

Kız 166 69.1 20 8.4 54 22.5 241 

Erkek 29 49.2 9 15.3 21 35.5 59 

X ²=8.751                     p=.033                                    p<.05 
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Tablo 4: Eleştirileri Dinleyip Değerlendirme Yapma, Hayal Kırıklığında Toplanma 

Durumu 

  Değerlendirme Yapma 

Evet Hayır Bazen Toplam 

N  180  28  92  300 

%  60.0  9.3  30.7  100.0 

  Çabuk Toplana Bilme 

EVET  HAYIR  BAZEN  TOPLAM 

N  86  133  81  300 

%  28.7  44.3  27.0  100.0 

 

Tablo 5: Ergenin Başkalarını Kızdırmamak İçin Aynı Fikirde Gözükme Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-6: Ergenlerin Başkalarına Anlatmak İstediklerini Anlatabilme Durumu 

 

 

 

 

  Başkalarıyla Aynı Fikirde Gözükme 

EVET  HAYIR  BAZEN  TOPLAM 

N  43  167  90  300 

%  14.3  55.7  30.0  100.0 

  Başkalarına anlatmak istediklerini anlatabilme 

EVET  HAYIR  BAZEN  TOPLAM 

N  167  31  102  300 

%  55.7  10.3  34.0  100.0 


