
 95

Uludağ Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi 
Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 

 
 
 
 
 
 
 

U. Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve 
SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK 

BECERİLERİNİN YAŞA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI* 
 

 N. Haşıl KORKMAZ** 
 E. ŞAHİN*** 
 M. KAHRAMAN* 
 F. ÖZTÜRK* 
 

ÖZET 
 

Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğren-
cilerinin empatik eğilim düzeylerini ortaya koyarak cinsiyetler arasındaki 
farkı belirlemektedir. Araştırmamıza katılan toplam 388 Beden Eğitimi ve 
Spor Bölümü öğrencisinin empatik eğilim düzeylerini ölçmek amacıyla 
Dökmen (1988) tarafında geliştirilmiş olan Empatik Eğilim Ölçeği kullanıl-
mıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS programıyla yapılmıştır. 
Yaş guruplarına göre farklılığı tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans 
analizi yapılmıştır.  

Sonuç olarak kız ve erkek öğrencilerin cinsiyet farkı göz önüne 
alındığında ve aynı cinsiyetteki öğrenciler kendi yaş grupları arasında 
değerlendirildiğinde öğrencilerin empatik beceri düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişki saptanamamıştır (P>0, 05).  

Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Empati, Beden Eğitimi, Spor.  
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SUMMARY 

Comparison on the Empathic Abilities of the Students at U.Ü. Physical 
ed. and Sport Department According to Their Ages 

 
The aim of this study is to evaluate the emphaty levels and to seek 

the difference between the female and male students in the physical 
education and sports department.  

The emphaty measurement instruments developed by Dökmen (1988) 
is applied to 388 of voluntaries.  

The data are analyzed using the SPSS program by computer. To 
determine the distribution according to the age, one way anova is 
performed.  

As a result, The comparison of the emphaty ability between female 
and male students the same age and the compare between different age 
groups of the male and female students are not shows and meaningful 
relations (p>0. 05).  

The results of the study are also discussed with relevant literature.  
Keywords: Emphaty, Physical Education, Sport.  
 
 
GİRİŞ 
 
Empati, diğerinin belirli bir duygusunu anlama ve bu duyguya uygun 

bir karşılık verme anlamında kullanılmaktadır Batson ve Schnenrade (1987). 
Günümüzde empatinin en fazla kabul gören tanımlarından birini yapan 
Rogers’a göre empati, danışılanın kendini danışanın yerine koyarak, onun 
fenomenojik dünyasına girmesi, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak 
anlaması, onun hissettiklerini hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir 
Rogers (1970, 1983). Empati, kısaca, başka bir insanın duygu ve yaşantıları 
ile bunların anlamını doğru olarak algılama ve iletme biçiminde tanımla-
nabilir.  

Beden eğitimi ise, Milli eğitimin temel ilkelerine uygun olarak 
kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına 
uygun olarak yaşaması, bir biriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi; 
yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması; zeki, ruhsal ve 
bedensel yapı itibariyle sağlıklı olması ile bağlantılıdır. Beden eğitimi, 
insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol 
almasında büyük rol oynar. Kısaca beden eğitimi bireyin beden sağlığını, ruh 
sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel 
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koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara 
dayalı oyuna, jimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü 
kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir. Buna karşın spor, beden eğitimi 
faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde 
yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan 
yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir Aracı (1998). 
Özellikle beden eğitimi kavramıyla empati kavramı özleşmektedir. Shapiro 
ve Voog (1969) bir kolej öğrencisinin empati düzeyinin, oda arkadaşının 
akademik başarı notunu % 10-14 oranında etkilediğini vurgulamaktadırlar. 
Dickenson ve Truax (1966), gurupla psikolojik danışma alan öğrencilerin, 
danışma almayan öğrencilere kıyasla notlarında artış olduğunu bulmuş ve 
bunda danışmanın empatik oluşunun önemine dikkat çekmişlerdir.  

Yıldırım (1993) tarafından yapılan ve “Rehber öğretmenlerin empa-
tik eğilim ve empatik beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelen-
mesi” başlıklı araştırmasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümün-
den mezun olan rehber öğretmenlerden yaşı küçük olan öğretmenlerin 
empatik eğilim düzeylerini daha yüksek bulmuştur. Ayrıca öğretmenlerden 
mesleğe isteyerek giren öğretmenlerin empati beceri düzeylerinin yüksek 
bulunması da empatik eğilimde eğitimle birlikte, meslek seçiminin de 
önemini vurgulamaktadır.  

Haşıl Korkmaz ve Altuntaş (1997) tarafından yapılan “Beden eğitimi 
ve spor bölümündeki birinci, dördüncü sınıf öğrencileri ile Beden eğitimi 
öğretmenlerinin mesleğinin statüsünü algılamaları arasındaki fark”ın ince-
lendiği araştırmada Beden eğitimi ve spor bölümü birinci sınıf öğrencileri, 
beden eğitimi öğretmenlik mesleğinin statüsünü dördüncü sınıf öğrenci-
lerinden daha yüksek algıladıkları görülmüştür. 4. sınıf öğrencilerinin Beden 
Eğitimi Öğretmenliği mesleği hakkında bilgi sahibi oldukça ve öğrenim 
yaşantıları arttıkça, mesleki kaygıları artmaktadır. Bu kaygının artışında 
öğretmen adayının kendini öğretmenler Bireyin empati yeteneği bilgi ve 
deneyimle de artmaktadır. Araştırmada da belirtildiği gibi bireyin öğret-men 
yerine koyması ile kaygıları artmaktadır. Empati, başkasının yerine kendini 
koymak olarak tanımlanır. Empati araştırmaları genellikle çocuk ve 
gençlerin eğitim süreçlerindeki programlarda kullanılmaktadır ve öğretil-
mektedir. Çocukların empati ölçümü, görüşmeler süresince okulöncesi 
çocukların empati değerlendirmeleri daha hızlı sağlanıyor. Bu empati ölçü-
mü kabul edilir, içsel güvenirliğe sahip ve onların sosyal gelişme görünüm-
leri ve çocukların yaşlarıyla ilişkileri umulmuş olduğunu gösteriliyor, fakat 
bu çalışmalar IQ’larını kapsamamaktadır Borke (1971), Poresky (1990).  

Kişiliğin gelişmesi, iletişim becerileri ve insanların çevreleriyle olan 
uyumları beden eğitimi ve spor etkinlikleriyle geliştirilebilir.  
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Buna bağlı olarak biz de araştırmamızda Beden Eğitimi ve Spor 
öğretmeni adaylarının empatik becerilerini aşağıdaki alt amaçlara göre belir-
lemeye çalıştık.  

1- Yaş gruplarına göre 
a) Kız öğrencilerin empatik beceri puanları arasında farklılık olup 

olmadığı 
b) Erkek öğrencilerin empatik beceri puanları arasında farklılık olup 

olmadığı incelenmiştir.  
2- Yaş gruplarına göre Kız ve Erkek öğrencilerin empatik beceri 

puanları arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir 
 
YÖNTEM 

 
Denekler: Araştırmaya yaşları 17-25 arasında değişen 165 bayan, 

223 erkek öğrenci olmak üzere toplam 388 kişi gönüllü olarak katılmıştır.  
Veri Toplama Araçları: Bu araştırmada veriler Dökmen (1988) 

tarafından geliştirilen Empatik Beceri Ölçeği aracılığı ile elde edilmiştir. 
Dökmen tarafından yapılan çalışmalar sonucu ölçeğin geçerlilik ve güvenir-
lilikleri yüksek bulunmuştur.  

Verilerin Analizi: Elde edilen verilerin istatistiki işlemleri bilgisa-
yarda SPSS programıyla yapılmıştır. Yaş guruplarına göre farklılığı tespit 
etmek amacıyla ile de tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.  

 
BULGULAR 

 
 

Tablo 1. Öğrencilerin yaşlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı 

17-19 20-22 23 ve üzeri Toplam Yaş 
Cinsiyet F % F % F % F % 

Kız 41 24, 9 90 54, 5 34 20, 6 165 42, 5 

Erkek 17 7, 6 112 50, 2 94 42, 2 223 57, 5 

Toplam 58 14, 9 202 52, 1 128 33, 0 388 100 

 
Tablo 1’e göre öğrencilerin % 57.5’ini erkekler, % 42.5’ini kızlar 

oluşturmaktadır. Yaş grupları dikkate alındığında öğrencilerin aşağı yukarı 
yarısı (% 52.1) 20-22 yaş grubunda, % 33’ü 23 ve üzeri yaş grubunda, % 
14.9’u ise 17-19 yaş grubunda yer almaktadır.  
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Tablo 2. İlgisiz öğrencilerin yaşlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı 

17-19 20-22 23 ve üzeri Toplam Yaş 
Cinsiyet F % F % F % F % 

Kız 8 22, 2 18 50, 0 10 27, 8 36 42, 4 

Erkek 4 8, 2 26 53, 0 19 38, 8 49 57, 6 

Toplam 12 14, 1 44 51, 8 29 34, 1 85 100 

 
 

Tablo 2’e göre ilgisiz olan öğrencilerin % 57.6’sı erkek, % 42.4’ü 
kız’dır. Yaş grupları dikkate alındığında ilgisiz olan öğrencilerin aşağı 
yukarı yarısı (% 51.8) 20-22 yaş grubunda, % 34.1’i 23 ve üzeri yaş 
grubunda, % 14.1’i ise 17-19 yaş grubunda yer almaktadır. Genel anlamda 
ilgisiz olan kız ve erkek öğrencilerin aşağı yukarı yarısı “20-22” yaş 
grubunda bulunmaktadır.  

 
Tablo 3. Yaş gruplarına göre kız öğrencilerin empatik beceri puanları 

dağılımı 

Yaş grupları N X Ss F P 

17-19 41 103, 48 55, 07 

20-22 90 109, 55 59, 53 

23 ve üzeri 34 93, 32 62, 52 

Toplam 165 104, 70 59, 07 

0, 94 0, 39 

 
 
Tablo 3’e göre kız öğrencilerin aldıkları empatik beceri puanları 

bakımından yaş gruplarına göre 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulun-
mamaktadır.  

 
 

Tablo 4. Yaş gruplarına göre erkek öğrencilerin empatik beceri puanları 
dağılımı 

Yaş grupları N X Ss F P 

17-19 17 104, 47 61, 95 

20-22 112 101, 44 58, 19 

23 ve üzeri 94 103, 34 54, 91 

Toplam 223 102, 47 56, 87 

0, 03 0, 96 
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Tablo 4’e göre erkek öğrencilerin aldıkları empatik beceri puanları 
bakımından yaş gruplarına göre 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulun-
mamaktadır.  

 
Tablo 5. Yaş gruplarına göre kız ve erkek öğrencilerin empatik beceri 

puanları dağılımı 

Yaş grupları N X Ss F P 

17-19 58 103, 77 56, 62 

20-22 202 105, 05 58, 78 

23 ve üzeri 128 100, 67 56, 95 

Toplam 388 103, 42 57, 75 

0, 51 0, 62 

 
 

Tablo 5’e göre kız ve erkek öğrencilerin aldıkları empatik beceri 
puanları bakımından yaş gruplarına göre 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır.  

 
TARTIŞMA ve SONUÇ 

 
 

Kişiler arası ilişkilerde bulunması gereken temel koşullar empati, 
saygı, saydamlık ve somutluktur. Empati, bir insanın kendisini karşısında-
kinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 
anlaması, hissetmesi ve durumu ona iletmesi süreci olarak ta tanımlanır. 
Günümüzde hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte Beden Eğitimi ve Sporun 
insan yaşamındaki önemi giderek artmış ve amaçlarının insana kazandıra-
bileceği özellikler önemli bir durumuna gelmiştir. Çünkü Beden Eğitimi ve 
Spor bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerini sağlayan 
bir bilimdir. Beden Eğitimi ve Sporun bu işlevi yerine getirebilmesi için, 
empatik beceri ve eğilimleri yüksek nitelikli, araştırıcı ve üretken Beden 
Eğitimi ve Spor öğretmenlerine ihtiyacı vardır.  

Empati, sadece kendisiyle empati kurulana yararı olan bir etkenlik 
değildir. Empati, empatiyi kuran kişi için de önemlidir. Empatik beceri ve 
eğilimleri yüksek olan, bu yüzden de diğer insanlara yardım eden kişilerin 
çevreleri tarafından sevilme ihtimalleri artmaktadır Voltan (1989).  

Beden Eğitimi ve Spor etkinlikleri empatik beceri ve eğilim düzeyi 
yüksek öğreticiler tarafından uygulatılması sporun topluma yayılması için 
önemlidir.  

Araştırmamıza gönüllü olarak katılan 388 Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümü öğrencilerinin % 57,5’ni erkekler, % 42,5’ni kızlar oluşturmaktadır. 
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Yaş guruplarını dikkate alındığında öğrencilerin % 52,1’i 20-22 yaş guru-
bunda, % 33’ ü 23 ve üzeri yaş gurubunda, % 14, 9 ise 17-19 yaş gurubunda 
yer almaktadır. Bu da Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinin 20-22 
yaşlarında yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.  

Empati beceri ölçeğindeki sorulara ilgisiz cevap veren 85 denek 
arasında hangi yaş grubunun ve cinsiyetin yoğunlaştığına baktığımızda 
ilgisiz öğrencilerin % 57,6’sını erkek, % 42,4’nü kız öğrenciler oluşturmak-
tadır. İlgisiz öğrencilerin % 51,8’i 20-22 yaş gurubunda, % 34,1’i 23 ve 
üzeri yaş gurubunda, % 14,1’i ise 17-19 yaş gurubunda yoğunlaşmaktadır.  

Yaş gurupları ve cinsiyete göre empatik beceri puanları arasında 
istatistiksel bir anlam bulunamamıştır. Ancak Tablo-3’de görüldüğü gibi kız 
öğrencilerin empatik beceri puanlarına baktığımızda 20-22 yaş gurubundaki 
kız öğrencilerin aynı yaş grubundaki erkek öğrencilere göre daha fazla 
empatik beceriye sahip olduğu görülmektedir. Yaş guruplarına göre öğrenci-
lerin aldıkları empatik beceri puanları bakımından istatistiksel anlamda 
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bu sonuçlar empatik eğilimin bir kişilik 
özelliği olması ile açıklanabilir.  

Dr. İ. Yıldırım (1993) tarafından yapılan rehber öğretmenlerin empa-
tik eğilim ve beceri düzeyleri araştırmasındaki sonuçlarla örtüşmektedir. Bu 
araştırmada deneklerin yaş gurubu yükseldikçe empati eğilimi ve beceri-
lerinin düştüğü belirtilmiştir.  

Erkuş ve Yakupoğlu, spor ortamında empati ölçeği geliştirme çalış-
malarında bilişsel davranışları ölçen Sporda Tahmin ve duyuşsal davranışları 
ölçen Sporda Duygusal Empati olarak adlandırılan ölçeklerle yaptıkları 
araştırmayla, spor dalları arasında futbolcuların, basketbol ve hentbolculara 
oranla daha düşük empatik beceri düzeyine sahip olduklarını saptamışlardır. 
Spor ortamlarında başarının önemli bir yordayıcısı olan empatinin gerekli-
liğini vurgulamışlardır Erkuş ve Yakupoğlu (2000).  

Eisenberg and Lennon (1983) empati, duygusal rol alma ve sözsüz 
iletişimi anlamada cinsiyet farklılıklarını araştırmışlardır. Literatürleri, em-
pati ve duygusal rol almayı değerlendirdikleri yöntemlere göre incelemiş-
lerdir. Sonuçta cinsiyet farklılıkların genelde empatiyi değerlendirmede 
kullanılan değerlendirme yöntemlerinin bir fonksiyonu olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Empati kendini anlatma ölçekleri ile değerlendirildiği zaman 
bayanların lehine büyük bir farklılık olduğu, laboratuar koşullarında reflesif 
bağırma ve kendini anlatma özelliklerine göre bayanlar lehine ılımlı bir 
farklılık bulunduğu, empatinin hem psikolojik hem de başka bir kişinin 
duygusal durumuna karşı sözsüz reaksiyonların gözlenmesi ile ölçümünde 
ise cinsiyet farklılığının olmadığı belirlenmiştir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
 

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin empatik 
beceri ve eğilim düzeylerinin bu alandaki çalışmalarının arttırılarak, eğitim 
programları içerisinde yer alması sağlanmalıdır. Empatik eğilim, eğitim-
cilerin sosyal uyumlarının ve karşısındakileri anlamalarının artması ile 
artacak ve bu artış sporun kitlelere yayılmasında yararlı olacaktır. Ayrıca bu 
alanda yapılacak olan araştırılmaların arttırılmalıdır.  
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