
 

T.C. 
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

PSİKİYATRİ SERVİSİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN EMPATİ BECERİ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 

 

 

 

EMİNE UYGUN 

 

 

 

 

DANIŞMAN 

YRD. DOÇ. DR. YASEMİN KUTLU 

 

 

 

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANA BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

İSTANBUL-2006



 

 

 

 

T.C. 
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

PSİKİYATRİ SERVİSİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN EMPATİ BECERİ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

(YÜKSEK LİSANS TEZİ) 

 

 

 

EMİNE UYGUN 

 

 

 

 

DANIŞMAN 

YRD. DOÇ. DR. YASEMİN KUTLU 

 

 

 

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANA BİLİM DALI 

 

 

İSTANBUL-2006



ii 

 

TEZ ONAYI 

Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / 

Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir.  

           /          /          

Enstitü Müdürü 

 

Kurum : İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Program Adı  : Psikiyatri Hemşireliği 

Programın seviyesi : Yüksek Lisans  ( × )       Doktora (  ) 

Anabilim Dalı : Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı 

Tez Sahibi :  Emine Uygun 

Tez Başlığı  :  Psikiyatri Servisinde Çalışan Hemşirelerin Empati Beceri Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Sınav Yeri  :  

Sınav Tarihi  :  

Tez Sınav Jürisi 

1. Ünvanı Adı Soyadı, Üniv.Fak.ABD  

 

2. Ünvanı Adı Soyadı, Üniv.Fak.ABD  

 

3. Ünvanı Adı Soyadı, Üniv.Fak.ABD  

 

4. Ünvanı Adı Soyadı, Üniv.Fak.ABD 

 

5. Ünvanı Adı Soyadı, Üniv.Fak.ABD 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

BEYAN  

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranışımın olmadığını beyan ederim.   

                                                                                 İmza 

 

                                                                                      

                                                                                     Adı Soyadı 

                                                                                                  Emine Uygun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Bu tezi benden çok isteyen annem ve babama ithaf ediyorum…’ 



v 

Teşekkür… 

 

Tez çalışmamın her safhasında rehberlik ederek beni destekleyen, bilgi ve deneyimlerini 

paylaşan danışmanım ve değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Yasemin Kutlu’ya; 

 

Çalışmamın gerçekleşmesinde gerekli izinleri sağlayarak bana destek olan İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesine, İl Sağlık 

Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine, Sağlık 

Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine, Balıklı Rum Hastanesine; 

 

Bu kurumlarda çalışan ve çalışmama katkısı olan tüm hemşire arkadaşlarıma; 

 

Özverili destekleri ile her zaman yanımda olan ve tüm tez çalışmam boyunca bana 

anlayış gösteren aileme ve özellikle kardeşlerim Fatma ve Gülçin Uygun’a; 

 

İsimlerini burada sayamadığım ve çalışmamda emeği geçen herkese içten 

teşekkürlerimi sunarım. 

 

                                                                                               Emine Uygun



vi 

İÇİNDEKİLER 

 
TEZ ONAYI                                                                                                                     II 

BEYAN                                                                                                                           III 

İTHAF                                                                                                                             IV 

TEŞEKKÜR                                                                                                                     V 

İÇİNDEKİLER                                                                                                               VI  

TABLOLAR LİSTESİ                                                                                                   VII  

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ                                                                 IX  

ÖZET                                                                                                                               X  

ABSTRACT                                                                                                                   XI   

1. GİRİŞ VE AMAÇ                                                                                                         1 

2. GENEL BİLGİLER                                                                                                       4  

   2.1. Empati Kavramı ve Tarihçesi                                                                            4 

   2.2. Empatik Tepki Basamakları                                                                              8 

   2.3. Empati Eğitimi                                                                                                 12 

   2.4. Empati ile İlgili Yapılan Araştırmalar                                                             14 

   2.5. Psikiyatri Hemşireliğinde Empati                                                                    17 

 
3. GEREÇ VE YÖNTEM                                                                                                20 

4. BULGULAR                                                                                                               22 

5. TARTIŞMA                                                                                                                 29                        

KAYNAKLAR                                                                                                                37  

FORMLAR                                                                                                                      41  

ETİK KURUL KARARLARI                                                                                         51 

ÖZGEÇMİŞ                                                                                                                     57    

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

                                                                                                         Sayfa No                                        

 

Tablo 1: Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı                                         22 

 

Tablo 2:  Çalışma Durumu ile İlişkili Faktörlerin Dağılımı                             22 

 

Tablo 3: Mesleğe İlişkin Özelliklerinin Dağılımı                                             23 

 

Tablo 4:  Empati Beceri Puanlarının Dağılımı                                                  23 

 

Tablo 5: Cinsiyet ile Empati Beceri Düzeyinin                                                 24 

Karşılaştırılması 

 

Tablo 6: Yaş ile Empati Beceri Düzeyi Arasındaki İlişki                                  24 

 

Tablo 7: Medeni Durum ile Empati Beceri Düzeyinin                                       25 

Karşılaştırılması   

 

Tablo 8: Eğitim Durumu ile Empati Beceri Düzeyinin                                       25 

 Karşılaştırılması   

                                                                                                            

Tablo 9: Çalışma Süresi ile Empati Beceri Düzeyi                                              26 

Arasındaki İlişki 

 

Tablo 10: Psikiyatride Çalışma Süresi ile                                                            26 

 Empati Beceri Düzeyi Arasındaki 

 

Tablo 11: Çalışma Şekli ile Empati Beceri Düzeyinin                                         27 

Karşılaştırılması 

 

 

 



viii 

                                                                                                                 Sayfa No      

 

 

Tablo 12: Haftalık Çalışma Süresi ile Empati                                                   27                                     

Beceri Düzeyi Arasındaki İlişki 

                                                                                                                             

Tablo 13: Psikiyatri Servisini Kendi İsteği ile Seçme                                       28 

Durumu ile Empati  Beceri Düzeyinin Karşılaştırılması 

 

Tablo14: Çalıştığı Servisten Memnun Olma Durumu                                       28 

İle Empati Beceri Düzeyinin Karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ 

 

Kw:  Kruskal -Wallis 

n:  Olgu sayısı 

Ort:  Ortalama 

p:  Anlamlılık Değeri 

Range:  Maksimum-Minimum 

SD:  Standart Sapma 

T:  t  Testi 

z:  Mann -Whithney  U testi 

EBÖ:   Empati Beceri Ölçeği   

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

ÖZET 

 

Uygun E, Psikiyatri Servisinde Çalışan Hemşirelerin Empati Beceri Düzeylerinin 

Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği 

Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans tezi, İstanbul, 2006 

 

Bu araştırma, psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin empati beceri düzeylerini 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. 

 

Araştırmanın evrenini, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi, S.B.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 

S.B. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri 

Servislerinde çalışan hemşireler örneklem grubunu ise bu servislerden olasılıksız 

örneklem yöntemi ile seçilen, psikiyatri servislerinde en az bir yıl çalışmış ve 

araştırmaya katılmak için gönüllü olan 120 hemşire oluşturmuştur. 

 

Verilerin toplanmasında olgu özelliklerini içeren bir anket formu ve Empati Beceri 

Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler bilgisayarda SPSS paket programında 

değerlendirilmiştir. 

 

Elde ettiğimiz sonuçlar psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerde toplam empati puanı 

ortalamasının 143,05 ± 26,20 olduğunu göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler:  Psikiyatri Hemşiresi, Psikiyatri Servisi, Empati, Empati Beceri 

Düzeyi, İletişim 
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ABSTRACT 

 

Uygun E, Evaluating of Empathy  Ability Level of Nurses That Work at Psychiatry 

Ward  , Istanbul University, Health Science Institute, Psychiatric Nursing Department, 

İstanbul, 2006 

 

This descriptive study was designed to evaluate the empathy of nurses working in 

psychiatry ward. 

 

Nurses working in the psychiatry services of  I.U. Istanbul Medical Faculty, I.U. 

Cerrahpaşa Medical Faculty, S.B.Bakırköy Psychiatric and Mental Disease Hospital, 

S.B. Erenköy Psychiatric and Mental Disease Hospital and Balıklı Rum Hospital forms 

the universe of this research. The sample of this universe consists of 120 nurses who 

have worked for at least a year in psychiatry services and willing to contribute to the 

survey. 

 

A survey form including subject properties and empathic ability scale are used in 

collecting data. Then the data collected are evaluated in SPSS package software. 

Total empathy point average of nurses working in psychiatry services is 143,05 ± 26,20. 

 

 

Key Words: Psychiatric Nurse, Psychiatric Ward, Empathy, Empathy Ability Level, 

Communication  
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

 

    

İletişim kurmak insan var olduğundan beri süregelen, karşılıklı bir süreçtir. Çünkü insanoğlu 

sürekli olarak yalnızlıktan kaçmaya, diğer insanlarla birlikte olmaya, sorununu paylaşmaya 

çalışmış, paylaşamadığı ya da yanlış anlaşıldığında ise sorun yaşamıştır (1,4,5) . 

 

Günlük yaşamda oldukça önemli bir yeri olan iletişimin en önemli öğelerinde biri empatidir 

(1) . 

 

Literatürdeki anlamı ile empati  “aynı duygu içinde olmak” tır (1,29,30,31) . Günümüzde 

kabul gören empati tanımı Rogers’ındır ve ona göre empati, ‘kişinin kendisini karşısındakinin 

yerine koyarak onun, duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, onun hissettiklerini 

hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir’ (1,2,3,4,5,6) . Empati bir iletişim biçimi ve 

davranışıdır (6,31) . Empati, aktif bir dinlemedir ve terapötik iletişim için gerekli olan sözlü 

ve sözsüz davranışları kapsar (1,2,3,4,5,17,31) . Empatinin bir iletişim biçimi olarak 

kullanılması, doğru algılama, birey tarafından verilen mesajı anlama, zamanlama ve 

odaklanmayı içerir. (1,2,3,4,5,17,35) 

  

Empati, erken çocukluk döneminde ailenin tutumuna göre gelişen bir yetenektir (2,32) . 

Birkaç günlük bebeklerin yanında ağlayan bir bebeğin ses özelliklerine benzer şekilde 

ağladıkları ve yine bu bebeklerin karşılarındaki kişilerin yüz ifadesini taklit etme çabası 

gösterdikleri ifade edilmektedir. Hoffman, bebeklerin bu davranışlarının, daha sonraki 

empatik yaklaşımları ile ilişkili olduğunu söylemektedir (5,12). 

 

Çocukluktan itibaren başlayan gelişim sürecinde başkasının rolünü alabilme becerileri ile 

gelişen empatinin iki çeşidi vardır. Birincisi, herkeste farklı derecelerde, doğuştan gelen bir 

özellik olan doğal, basit empatidir. İkincisi ise, klinik empati olup kişinin kendi doğal empati 

düzeyi üzerine inşaa ettiği empatidir. Zaman içinde kazanılan empatik iletişim becerisi, planlı 

eğitim ile geliştirilebilecek bir yetenektir (2,4,7,11,12,32). Tüm bireylere, özellikle insan 

ilişkileri yoğun olan mesleklere bu yetenek kazandırılmalı ve geliştirilmelidir (1).  

 

Empatik anlayış, günlük yaşamın hemen her kesiminde insanları birbirine yaklaştırma, 

iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir (1,2,17,29) . İnsanlar, kendileri ile empati 
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kurulduğunda anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler. Empati, sadece 

kendisiyle empati kurulan kişi için değil, aynı zamanda empati kuran için de önemli bir 

etkinliktir (30) . Empatik becerileri yüksek olmasından dolayı kişilerin, çevreleri tarafından 

sevilme ihtimalleri artar (2,8) . 

 

Empati; olumlu ve etkili iletişimde pozitif yönde bir etki sağlamaktadır (1,17) . Günümüz 

teknoloji çağında insanların yalnızlığının arttığı ve insanlar arası paylaşımın azaldığı herkesçe 

kabul edilen bir gerçektir (12) . Empati konusunda yaptığı değerli çalışmalarıyla literatüre ışık 

tutan Prof. Dr. Üstün Dökmen’in bir yazısında ‘empatik iletişimin kişilerarası yalnızlığı 

ortadan kaldırdığı belirtilmektedir’. Yine bu konuda Borke, ‘empatinin sosyal uyuma katkısı 

olan temel insan özelliklerinden birisi olduğunu ve bu nedenle sadece psikoloji, danışmanlık 

alanında değil, yaşamın her alanında kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu’ belirtmiştir 

(5,9,11) . 

 

İnsan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı mesleklerden birisi de hemşireliktir. Kişilerarası 

iletişimde etkili olma, yardım etme ve danışmanlık becerileri her hemşire tarafından 

öğrenilmeli ve mesleki yaşama geçirilmelidir (2,5,10,17,18) . 

 

Hemşirelik literatüründe, hemşire-hasta ilişkisi; verilmesi amaçlanan tüm bakımın en önemli 

noktasıdır (17) . Eğer hemşireler hastaları birer birey olarak kabul etmez ve onların 

düşüncelerine değer vermezse, hemşire hastanın ihtiyaçlarını hastanın bakış açısıyla 

değerlendiremezse, hastanın sorunlarının objektif olarak saptanması ve giderilmesi mümkün 

olmaz ve hastalar hemşirelere güvenmezler (2,3,17) . Hemşire –hasta ilişkisinin önemli bir 

amacı da, hastanın ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli bakımı sunmaktır. İhtiyaçların 

belirlenebilmesi için de hemşire, hastasını dinlemek ve bunun hasta için ne anlama geldiğini 

anlamak zorundadır. Bu da ancak empati bilgi ve becerisini ile olur. Hemşireler yüksek 

düzeyde empati sergilemedikleri zaman hastaların duygu ve düşüncelerini anlamaları 

mümkün olmayacaktır (2,3,4,5) . 

 

Ağrılı, anksiyeteli, öfkeli, depresif hastalara karşı hemşirelerin tutumunu inceleyen bir 

araştırmada hemşirelerin sözel tepkilerinin hastaları etkilediği saptanmıştır. Bir başka 

araştırmada ise empatik eğitim almış hemşirelerin, kontrol grubundaki hemşirelere göre 

bakım verdikleri hastalara  daha az düşmanlık gösterdikleri bulunmuştur (4,5) . 
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1990’lı yıllarda yayınlanan literatürlerde hemşirelerde empati seviyesinin düşük olduğu ifade 

edilmiştir (5) . Reynolds ise, empatinin halen birçok klinik alanda tam olarak kullanılmadığını 

bildirmiştir (12) . 

 

Yapılan araştırma bulgularına göre, hastaları ile sıcak, ilgili, saygılı ve olumlu yaklaşım ile 

doyurucu ilişkiler kurabilen empati düzeyi yüksek hemşireler, mesleki yaşantılarında oldukça 

mutlu, güvenli ve kendilerini değerli bulmaktadırlar. Bu da hemşirelere mesleki doyumu 

getirecek, işinde doyumlu çalışan hemşire ise kaliteli bir hemşirelik bakımı verebilecektir (15) 

.  

 

Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyonuna 

yönelmiş, hemşirelik uygulamasının uzmanlaşmış bir alanı olan psikiyatri hemşireliğinde 

empati, çok daha büyük önem taşımaktadır (20,21,22) . 

 

      Bu çalışmanın amacı, psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin empati beceri                 

düzeylerini belirlemektir. 

 

Psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin empati becerilerinin bilinmesinin hemşirelik ve 

psikiyatri hemşireliği eğitimi, hizmet içi eğitim programları ve psikiyatri hemşireliğine dair 

yapılacak araştırmalara yönlendirici bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

 

Araştırma Soruları; 

• Psikiyatri Servisinde Çalışan Hemşirelerin Empati Beceri Düzeyleri nedir? 

• Psikiyatri Servisinde Çalışan Hemşirelerin Empati Beceri Düzeylerini etkileyen 

faktörler nelerdir? 
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2) GENEL BİLGİLER 

 

Toplumsal ve bireysel değerlerin başında gelen sağlığın kaybı, bireyi ve benlik değerlerini alt 

üst eden yoğun kaygı ve korkuların yaşandığı, duyarlılığın arttığı bunalımlı dönemlerdir. Bu 

dönemlerde bireyin bütün ilgi ve endişesi sağlık durumu üzerinde yoğunlaşırken, bakım ve 

tedavi hizmeti veren hemşire ve hekimlerin ilgisi, işlevi bozulan organa veya sisteme 

yoğunlaşmakta, hastanın bireyselliği ve duyguları üzerinde pek durulmamaktadır. Böyle bir 

süreci yaşayan birey, karşısındaki tedavi ekibinin kendisini anlamasını yardıma ihtiyacı 

olduğunda danışabileceği birilerinin olmasını beklemektedir. Hemşire; tedavi ekibinin bir 

üyesi olarak, bütün diğer işlevleri yanında, hastanın bu tür sorunlarına çözüm getirmek, 

bireyin olağan olmayan bu durumda destek olmak zorundadır. Bu nedenle hemşire, sürekli 

olarak empati kurmaya gereksinim duyacaktır. Böyle bir gereksinimden dolayı hemşirelik 

otoriteleri, empatinin önemini birçok yerde vurgulamıştır (2,3,4,5,8,16,17,20) . 

 

2.1. Empati Kavramı ve Tarihçesi 

 

Empati son 20 yılda hemşirelik ve psikiyatri hemşireliğinde sıkça tartışılan ve çeşitli 

araştırmalara konu olan bir kavramdır (5) . 

 

Empati kavramı bugüne kadar çeşitli bakış açılarından incelenmiş ve farklı tanımlar 

yapılmıştır. Empati kavramı ilk olarak 1887’de Alman psikolog Lipps tarafından ‘bir kişinin 

kendi farkındalığını kaybederek, başka bir şeyle kaynaşması’ olarak tanımlamıştır. Bu 

tanımdaki ‘kendi farkındalığını kaybetme‘ görüşü empatinin daha sonraki tanımlarında 

değişikliğe uğramıştır. Kişinin kendi farkındalığını kaybetmesinin, diğer kişinin duyguları 

içinde kaybolmasına neden olacağı ifade edilmiştir. Kendi kimliğini kaybetmeden, bir 

başkasının hissettiklerini anlamaya çalışmanın, empatinin temelini oluşturduğu 

bildirilmektedir (1,13,25,31,34) . 

 

Bir kişi, karşısındakinin hissettiklerini hissetmeye çalışırken, onunla özdeşim yaparsa, onun 

semptomlarını olduğu gibi yaşayabilir veya bu semptomların yarattığı sıkıntılı durumdan 

kaçınabilir. Her iki durumda da karşıdaki kişiye yardım etmeyi engeller ve karşıdaki kişiyi 

anlamak için, onun yaşadıklarını yaşamak gerekli değildir (11,23,26) . 
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1909 yılında Titchener, Lipps’in ‘einfühlung’ kavramını yunanca ‘empatheia’ sözcüğünden 

esinlenerek empati diye çevirmiş, kişinin özünün, algılanan nesneye yüklenmesi anlamını 

korumuştur. Titchener terimi bulduğunda, birinin davranışlarını bir diğeri ile karşılaştırarak 

anlamaya çalışmakla, o kişinin bilincinin anlaşılamayacağına inanmaktaydı. Bunun ancak, bir 

çeşit içsel, derin duyumsal taklitle, gerçekleşebileceğini belirtmiştir. Daha sonraki yazılarında 

Titchener’in iki değişik empati kavramından bahsettiği görülmektedir. Bunlardan birincisi, bir 

başkasının duygusunu bilmek, ikincisi ise bir çeşit sosyal zihinsel bağlanmadır (1,6,11,25,34) 

. 

 

Gladstein, ‘empatiyi anlamak’ isimli makalesinde empati kavramını sosyal psikoloji ve 

gelişim psikolojisi alanlarında incelemiştir (27) . George H. Mead’in geliştirmiş olduğu ‘rol 

alma kuramı’ empati kavramına değişik bir bakış açısı katmıştır. Mead’a göre empati, bir 

başkasının rolünü üstlenmek, yani kendini onun yerine koymak anlamındadır. Mead’in temsil 

ettiği bu görüşe göre empati yeteneğinin gelişmesi, büyük ölçüde taklit yeteneğine 

dayanmaktadır. Bu kurama göre, çevremizdeki insanları anlamak, onları taklit etmek ve 

kendimizi onların yerine koymak ile gerçekleşmektedir.  Mead’in çalışması, eski tanıma, 

anlama yeteneği’ şeklinde bilişsel bir eleman eklemiştir(1,8,26) . 

 

Piaget ise empatiyi tek başına ele almamış, ilk yıllarda çocuğun, özünü evrenle karıştırdığını, 

özünün farkında olmadığını belirtmiştir. 3–5 yaşları arasında ben merkezci bir dilin hakim 

olduğunu, 7 yaşın altındaki çocuğun empati ve rol almadan yoksun olduğunu ifade etmiştir. 

Piaget’in kuramına göre, çocuk, 11–12 yaşlarından itibaren yeni bir döneme girer. Böylece 

çocuğu ortak düşünmeye zorlayan yeni bir sosyal hayat başlar. Rol alma bu yaşta mümkündür 

(2,3,8) . Akkoyun, ‘empatik eğilim ve ahlaki yargı’ isimli makalesinde, Kohlberg’in 

düşüncelerine yer vermiştir. Kohlberg, bir başkasının yerini alabilme yeteneğinin, 6 yaştan 

itibaren gelişmeye başladığını belirtmiştir (2,3,26) . 

 

Yüzyılımızın başlarından, 1950’lerin sonlarına kadar empati kavramının bilişsel yönü ön 

planda olmuştur. Bu dönemde empati karşısındaki insanı anlama ve kendini onun yerine 

koyarak onun özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak anlamında ele alınmıştır (10,12) . 

 

1960’larda empatinin bilişsel yönünün yanında duygusal yönü de vurgulanmıştır. Bu anlayışa 

göre; karşıdakini anlamak empatinin ön koşuludur fakat tek başına yeterli değildir,  

duygularını aynı şekilde hissetmek gereklidir (1,10) . 
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1970’lerdeki empati anlayışına göre, empati kuran kişi kendi üzerinde yoğunlaşmak yerine 

dikkatini karşıdaki kişiye vermiştir. Bu yaklaşımda kişi kendisinin ne hissettiğinden çok 

karşısındakinin ne hissettiği üzerinde durmuştur  (7,9,10) .  

 

Daha sonraları empati anlam olarak biraz daraltılmıştır. Boston ve arkadaşlarına göre empati; 

karşıdakinin duygusunun anlama ve duyguya uygun karşılık verme olarak tanımlanmıştır. Bu 

görüşe göre empati kuran kişi kendi üzerine yoğunlaşmak yerine, dikkatini karşıdaki kişiye 

yönelterek ‘o ne hissediyor’ diye olaya yaklaşmaktır (1,10) . 

 

1980’li yıllarda ise Ivey; her insanın bir kültür içinde yaşadığını ve bireyin içinde yaşadığı 

kültürden ayrı tutulamayacağını, bu nedenle de yardım eden kişinin yardım isteyen kişi ile 

empati kurmasının yeterli olamayacağını, danışmanın bireyi tam olarak anlayabilmesi için 

danışanın kültürü ile de empati kurmasının gerektiğinden bahsetmiştir (1,10,14) . 

 

Günümüzde empati Carl Rogers’in tanımladığı şekilde ele alınmaktadır ve danışmanla 

danışan arasındaki iletişimin niteliğini yükselten temel öğelerden biri olarak 

değerlendirilmektedir. Rogers empatiyi ; ‘bir kişinin kendisini karşındaki kişinin yerine 

koyarak olaylara onun bakış açısı ile bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru 

olarak algılaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci’ şeklinde tanımlamaktadır. 

Buradaki empati tanımı, üç temel öğeyi içermektedir.  

 

1) Empati kuracak olan danışmanın, kendisini danışanın yerine koyması ve olaylara 

onun bakış açısından bakması gerekmektedir. Danışman danışan rolüne girerek 

empati kurduğunda, danışan rolünde kısa bir süre kalması, daha sonra bu rolden 

çıkarak kendi yerine geçebilmesi gerekmektedir. 

 

2) Empati kurmuş olabilmek için danışmanın danışanın duygularını ve düşüncelerini 

doğru olarak anlaması gerekmektedir. Danışanın yalnızca duygularını ya da 

yalnızca düşüncelerini anlamış olmak yeterli değildir.  

 

3) Empati kuran danışman, zihninde oluşan empatik anlayışı, danışana iletmelidir. 

Danışanın duyguları ve düşünceleri tam olarak anlaşılsa bile, bu iyi ifade 

edilmezse empati kurma süreci tamamlanmamış olur. Empatik tepki verme ile 
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ilgili en etkili yolun hem beden dilini kullanmaktan hem de sözel olarak 

anladığımızı ifade etmekten geçtiği belirtilmektedir (2,10) . 

 

Karşımızdaki insanlara empatik tepki vermenin başlıca iki yolu vardır. Bunlardan birincisi, 

yüzümüzü ve bedenimizi kullanarak onu anladığımızı ifade etmek; ikincisi ise sözlü olarak 

onu anladığımızı iletmektir. Empatik tepki vermenin en etkili yolu ise, bu yöntemlerin her 

ikisini de birlikte kullanmaktır (1,2,3,4,5) . 

 

Empati kavramının farklı boyutları ele alınarak değişik tanımları yapılmıştır. Ancak 

empatinin, bazı kavramlarla karıştırıldığı da görülmüştür. Bu nedenle empatinin bazı 

kavramlarla karşılaştırılması yararlı olacaktır.  

  

Bu kavramlardan biri sempati olup, sempati bir insanın duygusal durumunu, onun üzüntüsünü 

ona karşı şefkat göstererek, onunla paylaşmaktır (3,13,33,36) . 

 

Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına 

sahip olmak demektir. Karşımızdaki kişiye sempati duyuyorsak, onunla birlikte acı çekeriz ya 

da severiz. Empati kurduğumuzda ise karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak 

esastır. Sempatide ‘yandaş’ olmak esastır. Empati kurduğumuzda ise karşımızdaki kişiyle 

aynı duyguları ve görüşleri paylaşmamız gerekmez; sadece onun duygularını ve düşüncelerini 

anlamaya çalışırız (3,12) . 

 

Günlük hayatta insanlara empati ve sempati duyulabilir. İnsanlar kendilerine sempati 

duyulduğunda bir gruba ait olduklarını, empati kurulduğunda ise anlaşıldıklarını hissederler 

(3,15,24,33,36) . 

 

Karıştırılan bir diğer kavram özdeşleşmedir. Özdeşleşme, bilinçdışı çalışan ve bireyin 

kendisini başka birine göre biçimlediği zihinsel bir mekanizmadır. Bu anlamda özdeşleşme 

empati değil, diğer bireyle kuvvetli bir duygusal bağ oluşturmak için diğeri gibi olma ve onun 

gibi davranma eylemidir. Özdeşleşmede iki kişi aynı benliği paylaşırken, empatide iki ayrı 

benlik birlikte var olmaktadır (2,3) . 

 

Empatinin yakın ilişkide olduğu kavramlardan biri de içtenliktir. Kişinin karşısındaki kişinin 

iç dünyasındaki duygularını anlamaya ve yaşamaya çalışması empati, bu sırada kendi 
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yaşantısını da anlamak için çaba göstermesi ise içtenliktir. İçtenlik, gerçekten ilgilenme 

yeteneğidir (2,3) . 

 

Empatik anlayış, terapistin, danışanın iç dünyasına girerek bunu kendi içinde yaşaması; 

içtenlik ise aynı zamanda kendi yaşantısını da algılamak için çaba göstermesidir (1,2,3,11) . 

 

Empati ve sezgisel tanı ise hemen hemen birbirinin karşıtı iki kavramdır. Sezgisel tanı kişinin 

ihtiyaç ve yönelimlerini ortaya çıkarma, çözümleme ve formüle etme yeteneğiyle ilgilidir. 

Burada kişi karşısındakinin yaşantısına bilinçli olarak katılmaz, onun yaşantısını gözler ve 

gözlemlerini yorumlar. Bu yönü ile sezgisel tanıda olaylar hakkında doğrudan doğruya bir 

değerlendirme söz konusudur. Oysa empatide her türlü değerlendirmeden kaçınılmaktadır 

(2,3) . 

 

2.2.Empatik Tepki Basamakları 

 

Kişilerin empatik becerilerinin ve eğilimlerinin ölçülmesi amacı ile gerçekleştirilen çalışmalar 

genelde, belirli bir empatik tepki sıralamasına dayanır. Söz konusu empatik tepki sıralamaları, 

çeşitli durumlar karşısında verilebilecek empatik tepkilerin, en kalitesizden en kaliteliye doğru 

basamaklar şeklinde sıralanmasıyla oluşturulur (1,2,3) . 

 

Empatik tepki basamaklarının sağlanmasındaki amaç; kişilerin empatik becerilerinin ve 

eğilimlerinin ölçülmesidir (2) .  

 

Az sayıda olmakla birlikte yabancı literatürde bir takım empatik tepki sıralamaları bulunduğu 

görülmektedir. Bu konuda yapılmış çalışmalar incelendiğinde Truax ve Carkhuff empatik 

tepkiyi 9;  Hammond ve arkadaşları ise 5’ i temel, 2’ si ara olmak üzere toplam 7 basamakta 

ele almıştır (2,11,13) . 

 

Carkhuff ve Truax, Rogers’in empati konusundaki görüşlerine dayanarak dokuz empatik tepki 

basamağı ortaya atmışlardır. 

 

1. Basamak: Danışman, danışanın karşısında ilgisiz ve sıkılmış gözükür, danışanın 

duygularından habersizdir. 
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2. Basamak: Danışman, danışanın duygularını yanlış anlar, danışanın sözünü keser ya da 

onu yanlış yönlendirir. 

3.  Basamak: Danışman, danışanın açıkça ifade ettiği duyguları anlar, derin duygularına 

da ilgi gösterir fakat yeterince anlayamaz. 

4.  Basamak: Danışman, danışana doğru tanı koyabilir, onun yüzeysel duygularını doğru 

anlayabilir, fakat yeterli düzeyde empati kurmuş sayılmaz; çünkü henüz danışan ile 

birlikte değildir. 

5.  Basamak: Danışman, danışanı eksik anlamaktadır, fakat bu durum aralarındaki 

iletişimi bozmaz. 

6.  Basamak: Danışman, danışanın görünen ve görünmeyen duygularını fark eder, fakat 

görünmeyen duygularını zaman zaman yanlış yorumlar; bu nedenle de danışanın 

duygu durumunu tam olarak kavrayamaz. 

7.  Basamak: Danışman, danışanın duygularının tam olarak farkındadır fakat, danışana 

verdiği geri bildirimler, danışana kendi hakkında yeni bilgi aktarmaz. 

8.  Basamak: Danışman, danışanın var olan duygularını doğru yorumlar, danışanı anlar, 

hatta onun pek farkında olmadığı duygularını yakalar ve ona iletir. Empatik etkileşim 

sırasında danışmanın hata yaptığı olur ama danışman bunu hemen düzeltir. 

9.  Basamak: Danışman, danışanın derin duyguları dâhil tüm duygularını ve bunlar 

arasındaki farkları kesin olarak anlar. Bu durumu danışana etkili bir biçimde iletir (11) 

. 

 

1988 yılında Üstün Dökmen’in ortaya koyduğu aşamalı empati sınıflandırmasına göre üç 

temel empati basamağı vardır. Bu basamaklar sırasıyla incelenecek olursa; 

 

1-Onlar basamağı: Bu basamakta tepki veren bir kişi, karşıdaki kişinin kendisine 

anlattığı sorun üzerinde düşünmez, sorun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etmez. Bu 

soruna ilişkin olarak kendi duygu ve düşüncelerinden söz etmez. Sorunu dinleyen kişi sorun 

sahibine öyle bir geribildirim verir ki, bu geribildirim o ortamda bulunmayan üçüncü 

şahısların (toplumun) görüşlerini dile getirmektedir. Bu basamakta tepki veren kişi bir takım 

genellemeler yapar, atasözleri kullanır. Örneğin parasını israf ettiği için yakınan bir kişiye 

‘ayağını yorganına göre uzat’ der. Bu sözlerde iki tarafın duygu ve düşünceleri yer almamakta 

toplumun o konuya ilişkin görüşleri yer almaktadır. 
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2-Ben basamağı: Bu basamakta empatik tepki veren kişi, benmerkezcidir. Kendisine 

sorununu anlatan kişinin duygu ve düşüncelerine eğilmek yerine, sorun sahibini eleştirir, ona 

akıl verir. Bazen de kişiyi kendi sorunuyla baş başa bırakıp kendinden söz etmeye başlar. 

Örneğin ben basamağına uygun empatik tepki veren bir kişi, dinlediği sorun karşısında 

‘üzüldüm, aynı sorun bende de var’ der ve böylece sorun sahibini sorunuyla yüz yüze bırakıp 

kendi sorunlarını anlatmaya başlar. 

 

Ben basamağında empatik tepki veren kişi, karşısındaki insanı bir ölçüde rahatlatabilir. Bu 

yüzden ben basamağındaki tepkiler onlar basamağındaki tepkilerden daha kaliteli sayılabilir. 

Ancak ben basamağında empatik tepki veren kişiler, bilişsel ve duygusal açıdan karşılarındaki 

kişinin rolünü alamadıkları için, yeterli düzeyde empati kurmuş sayılmazlar. 

 

3- Sen basamağı: bu basamakta empatik tepki veren kişi, kendisine sorununu ileten 

kişinin rolüne girer, olaylara o kişinin bakış açısıyla bakar. Yani kendisine iletilen sorun 

karşısında, toplumun ya da kendisinin düşüncelerini dile getirmez, doğrudan doğruya 

karşısındaki kişinin duyguları ve düşünceleri üzerine odaklanarak, o kişinin ne düşündüğünü 

ve hissettiğini anlamaya çalışır (1,2,5,10,11,13) . 

 

Dökmen bu üç temel empati basamağını kapsayacak şekilde on alt empati basamağı 

oluşturmuştur. Bu basamaklar sırasıyla en kalitesiz empatik basamaktan en kaliteli empati 

basamağına kadar uzanmaktadır. Bu basamaklar ise aşağıda şöyle sınıflandırılmıştır. 

 

1. Senin problemin karşısında başkaları ne düşünür, ne hisseder. Bu basamakta 

empati kurmaya çalışan kişi, bir takım genellemeler yapar, felsefi görüşlere 

atasözlerine başvurabilir, dinlediği soruna ilişkin olarak genelde toplumun 

neler hissedebileceğini dile getirir. Sorununu anlatan kişiyi genelde 

toplumun değer yargıları açısından eleştirir. 

 

2. Eleştiri: Dinleyen kişi sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısından 

eleştirir, yargılar. 

 

3. Akıl verme: Karşıdakine akıl verir. Ona ne yapması gerektiğini söyler. 
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4. Teşhis: Kendisine anlatılan sorunu ya da sorununu anlatan kişiye teşhis 

koyar ‘bu durumun sebebi toplumsal baskılar ya da sen bunu kendine fazla 

dert ediyorsun’ der. 

 

5. Bende de var: Kendisine anlatılan sorunun benzerinin kendisinde de 

bulunduğunu söyler. ‘Aynı dert benim de başımda’ der ve kendi derdini 

anlatmaya başlar. 

 

6. Benim duygularım: Dinlediği sorun karşısında kendi duygularını sözle ya da 

davranışla ifade eder; örneğin ‘üzüldüm’ ya da ‘sevindim’ der. 

 

7. Destekleme: Karşısındaki kişinin sözlerini tekrarlamadan onu anladığını onu 

desteklediğini belirtir. 

 

 

8. Soruna eğilme: Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler, soruna 

ilişkin sorular sorar. 

 

9. Tekrarlama: Kendisine iletilen mesajı (sorunu), gerektiğinde mesaj sahibinin 

kullandığı bazı kelimelere değer vererek özetler. Yani dinlediği mesajı 

kaynağına yansıtmış olur. Bu arada dinlediği kişinin yüzeysel duygularını da 

yakalayarak yansıttığı bu mesaja ekler. 

 

10. Derin duyguları anlama: Bu basamakta empati kuran kişi, kendisini empati 

kurduğu kişinin yerine koyarak, onun açıkça ifade ettiği ya da etmediği tüm 

duygularını, ona eşlik eden düşüncelerini farkeder ve bu durumu ona ifade 

eder. 

 

Bu basamaklardan, 1. basamak onlar basamağına, 2. 3. 4. 5. 6. basamaklar ben basamağına, 7. 

8. 9. 10. basamaklar ise sen basamağına aittir. Empati ile ilgili kuramsal açıklamalardan da 

anlaşılacağı üzere gerçek anlamda empati yalnızca son dört basamakta yani sen basamağına 

ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır. Son dört basamaktan önceki basamaklar, asıl empati 

kurmaya giden basamaklar olarak düşünülebilir (1,2,5,10,11,13) . 
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2.3. Empati Eğitimi 

 

Empati eğitimi (empathy training) ya da iletişim becerisi eğitimi (communication skills 

training) adıyla yapılan ve empati kurma becerisinin eğitimle geliştirilebileceğini gösteren çok 

sayıda araştırma bulunmaktadır. Yine yapılan araştırmalar göstermektedir ki empatik iletişim 

becerisi eğitimi hemen herkese yararlı olabilmektedir. Özellikle belirli alanlarda çalışan 

bireylerin (uygulamalı sağlık elemanları) bu tür bir eğitime öncelikle gereksinimleri 

bulunduğu belirtilmektedir. (4) 

 

İlk çalışmalarında empatiyi, öğretilebilecek bir yetenek olarak tanımlayan Rogers’a göre, 

empatik olabilmek bir tür sosyal duyarlılık, bir kişilik özelliğidir ve her insanda bulunmaz. Bu 

özelliğe sahip olan kimseler, bunu eğitimle daha da geliştirebilirler (7) . 

 

Psikolojik yardım hizmetlerinde özellikle psikiyatri hemşireliğinde empatinin önemi gün 

geçtikçe artmış ve empati eğitimi gündeme gelmiştir. Empati eğitimi konusunda yapılan 

araştırmalarda, hem verilen empatik eğitimin empatik iletişim becerisi üzerindeki etkisi 

incelenmekte hem de empatik eğitim teknikleri arasında hangisinin daha etkili olduğu 

konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır. Kaynaklar, empati eğitiminde, hem duygusal hem 

de bilişsel becerilerin öğretilmesinin doğru olacağını vurgulamaktadır (4) . 

 

Literatürde empati/iletişim eğitiminin hemen herkese yararlı olabileceği, fakat belirli 

alanlarda çalışan kişilerin bu tür eğitime özellikle ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Empati 

eğitiminde, yararlanabileceğine inanılan gruplar arasında tıp öğrencileri, ticaret alanında 

çalışanlar, evli çiftler, öğretmenler, sosyal çalışmacılar, hemşireler, psikiyatristler, psikologlar 

ve danışmanlar gelmektedir. Literatürde empati eğitimi verilmiş grupların empatik beceri 

düzeylerinin, eğitim almayanlara göre anlamlı derecede yükseldiği bulunmuştur (2,3,4,5,7,35) 

. 

 

Empatik iletişim becerisini geliştirmede kullanılan teknikler dört grupta toplanabilir. 

 

Didaktik Eğitim Tekniği, bir uzman tarafından kişilere terapötik iletişim ve empati 

konusunda kuramsal bilgiler verilir. 
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Yaşantısal Eğitim Tekniği, kişilere bir başkasının gerçekleştirdiği iletişim, banttan, 

videodan veya gözlem odasından izletilerek geribildirim verilir. 

 

Rol Oynama Tekniği, kişi duruma göre kendisi olarak ya da karşısındaki kişinin rolüne 

girerek iletişim kurar. 

 

Modelden Öğrenme Tekniği, kişi, uzmanların danışanlarla gerçekleştirdiği danışma 

oturumlarını gözlem odasından, banttan ya da videodan izleyerek öğrenir. Burada, 

uzman model olarak alınır (10) . 

 

Rol oynama tekniği, psikodrama içinde çok sıklıkla kullanılmakta, iletişim becerisini özellikle 

de empatik duyarlılığı artırmada etkili olmaktadır (8) . Rol oynama tekniğinde kişi, 

karşısındaki kişinin rolüne girerek, olaylara onun bakış açısından bakmaya ve onun 

hissettiklerini hissetmeye çalışır. Empati karşımızdaki kişinin bakış açısından bakma ”rolünü 

alma” olarak tanımlandığında empati eğitiminde rol oynama tekniğinin etkili bir yaklaşım 

olduğunu söyleyebiliriz (4,8) . 

 

Empati eğitim programlarında bu dört teknikten sadece bir tanesi kullanılabileceği gibi, 

birkaçı bir arada kullanılabilir (2,4) . 

 

Belirtilen dört çeşit empati eğitimi tekniğinden hangisinin daha etkili olduğu konusunda 

yapılan bir araştırmada, yaşantısal deneyimi kazandırma tekniğinin tek başına etkili olmadığı, 

bilgi verme ve modelden öğrenme teknikleri birlikte kullanıldığında etkili olduğu 

saptanmıştır. Yapılan bir diğer araştırmada, bilgi verme, rol oynama ve modelden öğrenme 

teknikleri kullanılmasının empati becerilerini geliştirmede etkili olduğu görülmüştür (4) . 

 

Amerika’ da bilgi verme ve yaşantısal deneyim kazandırma teknikleri kullanılarak “Bireysel 

Gelişim Programı” şeklinde hizmet-içi eğitim programı geliştirilerek kişilerarası ilişkiler ve 

empati konusunda hemşireler eğitilmişlerdir. Bu çalışmada, özellikle didaktik anlatımla 

konunun kavratılmasından sonra klinik uygulamaya dönüştürülmesi amaçlanmış ve 

hemşirelerin deneyimlerinden yararlanılarak bu bilgilerin uygulamalarda kullanılması 

sağlanmıştır. Bu hizmet-içi eğitimi programından sonra, hemşirelerin empatik iletişim 

düzeylerinde önemli oranda artış saptanmıştır. Bunun gibi bir program temel alınarak, konu 
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ile ilgili eğitim programlarının geliştirilebileceği ve hemşirelere uygulanabileceği 

belirtilmiştir (4) . 

 

Doğuştan var olan ve bir kişilik özelliği olduğu kabul edilen empati, yardım meslekleri 

arasında çok önemli bir role sahiptir. Çünkü empati içtenlik, sıcaklık, kendini açma, yakınlık 

gösterme gibi beceri ve koşullarla ilişkili bir kavramdır (13) . Bu açıdan bakıldığında empati, 

hemşireler ve psikiyatri hemşireleri için vazgeçilmez bir iletişim becerisidir. Empati doğrudan 

öğretilemediği için eğitimsel yaşantılar yoluyla dolaylı olarak geliştirilebilmektedir. Bireyler, 

empatiyi engelleyen davranışlar konusunda bilgilendirildiğinde, önyargılarını ve korkularını 

fark ederek iletişim becerilerini zenginleştirebilmektedir (4,9) . 

 

2.4.Empati ile İlgili Araştırmalar 

 

Dymont (1950), empati kurma becerisi yüksek olanların yakın kişilerarası ilişkilerin olduğu 

ailelerden geldiklerini ve diğer insanlarla daha fazla ilgilendiklerini bulmuştur(3) . Bell ve 

Hall, liderlik ile empati kurma becerisi arasında ilişki bulmuşlardır (11) . 

 

Yine Truax ve arkadaşları (1968) , doğuştan yardımsever kişilerin empatik olabileceğini, 

Stoffer(1968), ise doğuştan yardımsever kişilerin eğitim görmeksizin terapötik olabileceğine 

ilişkin kanıtlar bulmuştur (11) .  

 

Bergin ve Soloman (1970), danışmanların kişilik özellikleri ile empatik becerileri arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlar ve bunların sonucunda empatik beceri ile kişilik özellikleri arasında ilişki 

olduğunu bulmuşlardır (11) . 

 

Mehrabian ve Epstein (1972), yardımseverlik ile empatik davranış arasında olumlu yönde bir 

ilişki bulmuştur (13) . 

 

Kieger ve Rezinkoff (1952), bilişsel ve duygusal farklılıkların empati ile ilişkilerini 

araştırdıkları çalışmalarında, kadınlarda duygusal empatiyi erkeklerden daha üst düzeyde 

bulmuşlardır. Erkekler de ise duygusal empati ile kavramaya yönelik empati arasında anlamlı 

bir farklılık elde etmişlerdir (11) . 
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Yıldırım (1991), rehber öğretmenlerin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerini çeşitli 

değişkenler açısından incelemiştir. Cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, mezun 

olunan program ve meslekten hoşnut olma durumları ile empatik eğilim düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark olmadığını, mesleğe isteyerek girenlerin empatik beceri düzeylerinin rast gele 

olarak girenlerden daha yüksek olduğunu bulmuştur (11) . 

 

Kışlak ve Çabukça’nın ‘Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu İle İlişkisi’ 

isimli çalışmasında evlilik uyumunu yordayan anlamlı değişkenin empati olduğu 

belirlenmiştir (3) . 

 

Ruh sağlığı alanında çalışan personelin empatik eğilim ve empatik beceri düzeylerinin çeşitli 

değişkenler açısından inceleyen Tanrıdağ,  psikologların empatik eğilim ve beceri 

düzeylerinin diğer meslek gruplarına oranla daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ruh sağlığı 

alanında çalışan personelin empatik beceri düzeylerinin cinsiyete göre değişmediği sonucuna 

ulaşmıştır (11) .  

 

Aydın’ın 1996’da (7) empatik becerileri çeşitli değişkenler açısından incelediği araştırmada, 

yardım meslekleri olarak adlandırılan doktorluk, öğretmenlik, polislik gibi mesleklerde 

çalışan kişilerin empati düzeyleri, mühendis ve teknisyenlere göre; kadınların empati 

düzeyleri ise erkeklere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Empati ve yaş arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmazken mesleki kıdem ve empati düzeyi arasında mesleğe yeni 

başlayanların lehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır. 

 

Empati ile ilgili olarak hemşireler üzerinde de yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. 

 

Brown ve Hunter, (1987) çeşitli sağlık kurumlarında çalışan hastane yöneticileri, 

psikiyatristler, yoğun bakım ve ameliyathane hemşirelerinin empatik iletişim becerilerini 

araştırmışlardır. Araştırma sonucunda empati ile kişilerarası uyum arasında yüksek bir ilişki 

bulunmuş, ayrıca bütün grupta psikiyatri servisinde çalışanların empatik iletişim becerileri ve 

kişilerarası uyumları anlamlı bir şekilde daha iyi bulunmuştur (5,15) . 

 

Reynolds ve Presly’nin 1988’de yaptıkları bir araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin empati 

yetenekleri a)psikiyatri hemşireliğiyle ilgili sınıfta yapılan teorik eğitimden sonra,  b)klinikte 

psikiyatri hemşireliği yaparken ve c) uygulama bittikten sonra olmak üzere üç farklı durumda 
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ölçülmüştür. Bu araştırmanın sonucunda ölçümler arasında empatik eğilim açısından bir fark 

olmadığı ancak empatik beceri açısından anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (5) . 

 

Öz tarafından (4) 1992’de yapılan araştırmada, sağlık evlerinde çalışan doktor ve hemşirelerin 

empatik eğitim düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, yaş ilerledikçe 

empatik eğilim puanları artmıştır ancak, çalışma yılı arttıkça hemşirelerin empatik eğilim 

puanları düşmüştür. 

 

Yaşar’ın (9) 1993’te hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin psikolojik ihtiyaç örüntüleri ve 

empati düzeyi konulu araştırmasında, kişileri bir mesleğe yönelten gereksinimler açısından 

hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin psikolojik ihtiyaç örüntülerinin genelde birbirine 

çok yakın olduğu, hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin empatik eğilim düzeylerinin 

farklılaşmadığı, ancak hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri düzeylerinin hemşirelere göre 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

Pek, Yazıcı, Dede ve Yıldırım’ın 1995 yılında çocuk hemşirelerinin empatik eğilim ve 

empatik becerilerini saptamak amacıyla yaptıkları araştırmada, empatik beceri puanları ile 

mezun oldukları okul, çalışma durumları, çalışma şekilleri arasında anlamlı ilişkiler, 

hemşirelerin yaşları, çocuk sayıları ve çalışma yılları ile empatik beceri puanları arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır. Araştırmaya 150 hemşire alınmış ve çalıştığı üniteyi severek 

seçen hemşirelerin empatik beceri puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır 

(5,8) . 

 

Bireyselleşmiş bakımı vermek ve olumlu bir tedavi edici ortamı sağlamada empatinin önemi 

büyüktür. Yaşamlarının son günlerini yaşayan hastalara bakım verilen bir kurumda yapılan 

çalışmada, kendilerine bakım veren hemşirelerdeki empatik tutumu fark eden hastaların 

yaşam kalitelerinin olumlu yönde etkilendiği ortaya konmuştur. Raudonis’in yaptığı 

araştırmada bu hastalar, fiziksel ve duygusal iyi oluşlarında hemşirelerinin empatik 

tutumlarının %99 oranında etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Terminal süreci yaşayan hastalar 

ve aileleri ile hemşireler arasındaki empatik ilişkiyi ve bunun hastadaki sonuçlarını 

araştırmayı amaçlayan bu çalışmada, hastalar hemşirelerle ilişkilerinde, hastalıklarının dışında 

bir birey olarak algılandıklarını, değer gördüklerini ve anlaşıldıklarını hissettiklerini 

bildirmişlerdir. Olson ve Hanchett’in çalışmasında da hemşirelerin empatik yaklaşımlarının 

hastaların sıkıntılarının azalmasında olumlu bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur  (8) . 
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Raid ve Ponte, kanserli hastalarla çalışan hemşirelerin empati düzeylerini incelerken, 

hemşirelerin çalışma yılları ile empati düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sonuç 

olarak hemşirelerin çalışma yılları ve yaşları arttıkça empatik olarak yanıt verme puanlarının 

azaldığı bulunmuştur. Benzer şekilde Mynatt, çalışma deneyimi ve empati arasında tersine bir 

ilişki olduğunu saptamıştır (2) . 

 

Aştı ve Turgay, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin eğitim durumları ile empati 

düzeylerini karşılaştırdıkları araştırmada, bunlar arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığını, 

ancak lisans mezunu hemşirelerin daha yüksek empati puanı aldıklarını, hemşirelerin 

çalıştıkları birim ile empatik becerileri arasında anlamlı bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir 

(2,3,20) . 

 

Yıldırım ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 

I,II, III ve IV. Sınıf öğrencilerinin empatik beceri puanları karşılaştırılmış ve aralarında 

anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Günlük hayatta empati yapabildiğini söyleyenlerin empatik 

beceri puanları, yapamadığını söyleyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır  (5,8) . 

 

Ergül’ün Sağlık Meslek Liselerinde yaptığı araştırmada hemşireliği isteyerek, istemeyerek ve 

tesadüfen seçen öğrencilerin empatik becerileri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca I. 

ve IV. sınıf öğrencilerinin empatik beceriye puanları arasında da fark bulunmamıştır (2) . 

 

Çıtak’ın hemşirelik yüksekokulu öğretim elemanlarının empatik beceri ve tükenmişlik 

düzeylerini belirlemek için yaptığı çalışmada, hemşirelik yüksekokulu öğretim elemanlarının 

empatik beceri ve duygusal tükenme puan ortalamaları sağlık meslekleri dışındaki fakülte 

öğretim elemanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca hemşirelik yüksekokulu 

öğretim elemanlarından psikiyatri hemşireliği anabilim dalında görev yapanların empatik 

beceri puanları diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur (2). 

 

2.5. Psikiyatri Hemşireliğinde Empati 
 

 

Hastaların psikiyatri kliniklerinde yatmalarının nedeni, biyolojik, ruhsal ya da toplumsal 

etkilerle ortaya çıkan belirtilerin kişinin içinde yaşadığı çevreye uyumunu, insanlar arası 
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ilişkilerini bozmasıdır. Bu durumdaki hastanın kişilik bütünlüğü, bireysel özerkliği ve sosyal 

bağları bozulmuştur. Duygu ve düşüncelerini rahatça başkalarına anlatamamakta, başka 

insanlarla paylaşımı olmadığı için kendini yalnız hissetmektedir (19,22,23) . 

 

Tedavi ekibi, böyle bir insanın yalnızca hastalık belirtilerine bakmak yerine, onu düşünüş, 

duyuş, davranış ve bütün yaşantıları ile bir bütün olarak ele almalıdır (17,18,22,28) . 

 

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği; ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi hastalık 

halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyonuna yönelmiş hemşirelik uygulamasının uzmanlaşmış 

bir alanıdır. Amerikan Hemşireler Birliği (American Nurse Association-ANA) ruh sağlığı 

psikiyatri hemşireliğini; “teşhis ve tedavide insanın gerçek ve olası ruh sağlığı problemlerini 

gidermede bilim ve sanatını insan davranışı kuramlarına dayanarak amaçlı bir şekilde 

kullanan hemşirelik uygulamasının uzmanlaşmış bir alanıdır” şeklinde tanımlamaktadır. 

Başka bir tanımda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi psikiyatrik hastalıklardan korunmada 

sağlık eğitimi, danışmanlık yapabilen; sağlam ya da hastanın psikolojik durumunu anlayıp 

değerlendirebilen; psikolojik gereksinimleri kavrama yeteneği yüksek, hastaya gerekli bakım, 

rehberlik, rehabilitasyon ve desteği sağlayabilen, kişilerarası ilişkilerde bilgi ve becerisi olan 

hemşiredir (21) . 

 

Psikiyatri hemşireleri hastanın bakım gereksinimlerini ortaya çıkarmak için onlarla etkileşime 

girer. Bu etkileşim sırasında hastayı doğru bir şekilde anlaması, hemşirenin empati becerisi ile 

ilişkilidir. Empatik iletişim hastanın duygusal alanına girebilmeyi gerektirir (18,19,21) . 

 

Psikiyatri hemşiresi hastanın duygularını fark edebilirse onun psikolojik açıdan ne durumda 

olduğunu anlar ve kendisini anlaşılmış hisseden hastada güven duygusu gelişir. (18,19,21) 

 

Hastaları anlama zor bir deneyimdir (11) . Bireyin gerçek durumu her zaman gözlenebilen-

dışa yansıyan görünümü ile aynı değildir. Empati bireyin gerçek duygusal durumuna 

ulaşabilmektir (4,28) . 

 

Psikiyatri hemşireleri hastalara empatik bir tutumla yaklaştıklarında, onların gereksinimlerini 

daha doğru saptayabilecek ve olumlu sonuçlar elde edebileceklerdir. Hastalar fiziksel 

yakınmalarını daha kolay ifade edebilirken, ruhsal sıkıntılarını dile getirmeye ancak iyi bir 

dinleyici bulduklarında yönelebilirler (18,19,21) . 
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Hemşire hastanın üzüntü, kızgınlık, öfke, endişe, depresyon gibi emosyonel tepkilerini 

gözleyebilir (17) . Ancak gözlediği tepkileri anlamlandırmak ve nedenini ortaya çıkarmak için 

empatik yaklaşım gereklidir. Empatik yaklaşım, durumu hastanın bakış açısından görmeyi 

sağlar. Böylece uygun iletişimle sorunu çözme fırsatı yakalanabilir (2, 5, 8,35) . 

 

Psikiyatri hemşireliğinde iletişimin amacı, hizmet verilen bireyi ve sorununu tanımak, nasıl 

bir bakıma gereksinmesi olduğunu belirlemek ve sonuçta bakımın amacına ulaşmaktır. 

Burada bakımın amacı, bireyin sorunlarıyla daha iyi başedebilir duruma gelmesini 

sağlamaktır ve her zaman her yerde aynıdır. İletişimi açık tutan teknikler, hasta bireyin 

duygularını, düşüncelerini, gereksinimlerini ifade etmesini kolaylaştıran tekniklerdir. Bu 

tekniklerden birisi hastaya karşı iyi bir dinleyici olabilmektir. Buradaki “iyi dinleyici olma” 

kavramı ile “empatik dinleme” kastedilmektedir. Empatik dinleme,  psikiyatri hemşireliğinin 

bir başka boyutudur. Belki de hastayı aynı zamanda; öğüt vermeden, düşünce beyan etmeden 

veya öneri sunmadan, pozitif, dinamik, empatik bir yolla dinlemekten daha önemli bir görev 

yoktur. Bu tür aktif bir dinleme hastayı kendi problemini düşünmeye ve kendisi için yardımcı 

olabilecek bir çözüme (karara) ulaşmaya yol açar. Empatik dinleme; hastanın gerilim ve 

anksiyetesini boşaltmasını sağlar. Böyle bir yöntem hastaya, hemşirenin gerçekten bakım 

verdiğini gösterir. Böyle bir dinleme, hastanın yorumlarına karşı hemşirenin becerikli 

reflekslere sahip olmasını gerektirir, böylece hasta hemşirenin bu konuşmadan zevk aldığını, 

kendisinin anlatmak istediği kadar, hemşirenin de dinlemek istediğini kavrar. Hemşirenin bu 

rolü hastanın “şimdi ve burada” gerçek problemleri ile ilgilenmesine yardımcı olur (5) . 

 

Empatinin etkin kullanımı hasta memnuniyetini de olumlu yönde etkileyecektir. Hasta 

memnuniyeti, genel sağlık durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca günümüzde yaygın 

olarak ölçümü yapılan hizmet kalitesinin yükselmesi sağlanabilecektir. Tüm bu nedenlerden 

ötürü psikiyatri hemşireliğinde empatinin geliştirilmesi önemlidir (5, 8, 15). 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu araştırma psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin empati beceri düzeylerinin 

belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 

 

Araştırma, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi, S.B.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, S.B. Erenköy Ruh ve 

Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Servislerinde Ocak-Nisan 

2006 tarihleri arasında, ilgili kurum ve yetkililerinden yazılı ve sözlü izinler alınarak 

yapılmıştır. 

 

Araştırmanın evrenini, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma 

ve Uygulama Hastanesi, S.B.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, S.B. Erenköy Ruh 

ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Servislerinde çalışan 

hemşireler oluşturmuştur. 

 

Örneklem grubu ise bu servislerden olasılıksız örneklem yöntemi ile seçilen, psikiyatri 

servislerinde en az bir yıl çalışmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 120 hemşire 

oluşturmuştur. Cevap verme oranı %24’tür. 

 

Veri toplamada araştırmacı tarafından hazırlanan, hemşirelerin yaş, eğitim, medeni durum, 

kardeş sayısı, çalışma şekli, mesleki durumunu içeren 17 soruluk bir anket formu (Form:1), 

Dökmen (1998) tarafından ‘Aşamalı Empati Sınıflaması’na dayandırılarak oluşturulmuş olan 

ve ülkemiz için geçerliliği, güvenilirliği test edilmiş Empati Beceri Ölçeği(EBÖ)  

kullanılmıştır.  

 

E.B.Ö. günlük yaşamla ilgili kısa paragraflarla ifade edilmiş altı ayrı psikolojik sorundan 

oluşmaktadır. Ölçeğin A ve B formları vardır. B formunda araştırmaya katılmayı kabul 

edenler, bu sorunlara ilişkin istedikleri tepkileri verirler; verdikleri tepkiler öznel sayılabilecek 

bir yaklaşımla değerlendirilir. E.B.Ö. A formu ise puanlarla standart hale getirilmiştir 

(Form:3). Araştırmaya katılmayı kabul edenlere verilen her bir sorun paragrafının altında, bu 

tür bir sorunun sahibine söylenebilecek, birer cümlelik 12 farklı tepki 

bulunmaktadır(Bunlardan bir tanesi anlatılan psikolojik sorunla ilgisizdir ve tesadüfî 

cevaplayanları belirlemek amacıyla konulmuştur) . Araştırmacı tarafından ölçeğin 
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cevaplandırılmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde tek tek durularak, araştırma 

grubundan, her bir paragrafı okuduktan sonra paragraf altında yer alan 12 tepkiden 

verebilecekleri 4 tepkiyi işaretlemeleri istenmiştir (Form:2). Ölçekteki altı sorunla ilgili olarak 

dörder tane, toplam olarak 24 tane empatik tepki seçenlere seçtikleri her bir tepkinin karşılığı 

olan puan, ölçeğin cevap anahtarına bakılarak verilir. E.B.Ö. A formunun cevap anahtarı 

oluşturulurken ölçekteki tepkiler, 30 kişilik bir uzmanlar grubuna verilmiş, uzmanların 

yargıları Moiser’in A hali için eksik veri matrisinden grafik çözüm tekniği kullanılarak 

ölçeklenmiştir. Ölçek geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amacıyla Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinden 60 kişiye ve çeşitli kurumlarda çalışan 24 

psikologa uygulanmıştır. E.B.Ö. B formu 60 deneğe 2 hafta arayla uygulanmış, bu iki ölçüm 

arasındaki ilişkiye Pearson Momentler çarpımı korelasyon katsayısı ile bakılmış ve ilişkinin 

r=83 düzeyinde olduğu bulunmuştur. E.B.Ö. formunun geçerlik çalışmalarında ölçek 

üniversite öğrencilerinden bir gruba ve bir grup psikologa uygulanmıştır. İki grubun 

ortalamaları arasında psikologların lehine anlamlı fark bulunmuştur(t=8,15 s.d.=46     p< 

0,01). E.B.Ö. ile E.E.Ö.(Empatik Eğilim Ölçeği) arasında r=0,28 (p<0,05) düzeyinde ilişki 

belirlenmiştir (2,7,11,12). 

 

Toplanan veriler bilgisayarda yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi, varyans analizi, 

Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney U testi, korelasyon kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Araştırma İstanbul ilindeki psikiyatri servisi bulunan başlıca hastaneler olan  İ.Ü. İstanbul Tıp 

Fakültesi ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, S.B.Bakırköy 

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, S.B. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve 

Balıklı Rum Hastanesinde uygulanmış olup, elde edilen veriler bu araştırma alanı ile sınırlıdır. 
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4.BULGULAR 

 

Bu çalışmanın amacı, psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin empati beceri düzeylerini 

belirlemektir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular aşağıdadır. 

 

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 32,24 ± 8,22 olup, 18–58 yaş aralığındadır. 

 

Tablo 1.  Sosyo-demografik Özelliklerinin Dağılımı (N:120) 
 
Sosyo-demografik Özellikler n % 

107 89,2 Cinsiyet Kadın 
Erkek 13 10,8 

72 60,0 Medeni Durum 
 

Evli 
Bekar 48 40,0 

 
48 

 
40,0 

54 45,0 
12 10,0 
4 3,3 

Öğrenim Durumu Sağlık Meslek 
Lisesi 
Ön Lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Doktora 2 1,7 

 
 
Olguların sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; olguların çoğunun kadın 
(% 89,2), evli (%60) ve ön lisans mezunu olduğu (% 45,0) saptanmıştır. 
 
Tablo 2. Çalışma Durumu İle İlişkili Faktörlerin Dağılımı (N:120) 
 
Çalışma Durumu İle İlişkili Faktörler n % 

Sürekli Gündüz 34 28,3 
Sürekli Gece 15 12,5 

Çalışma Şekli 

Vardiya 71 59,2 
Evet 66 55,0 Psikiyatriyi 

İsteyerek Seçme Hayır 54 45,0 
Evet 103 85,8 Çalıştığı Servisten 

Memnun Olma Hayır 17 14,2 
 
Olgularda çalışma durumu ile ilişkili faktörlerin dağılımı incelendiğinde olguların, % 
59,2’sinin vardiya şeklinde çalıştığı, %55’inin psikiyatriyi isteyerek seçtiği ve %85,8’inin 
çalıştığı servisten memnun olduğu saptanmıştır.   
 
Olguların çalışma süresi 12,16 ± 8,33, psikiyatri servisinde çalışma süresi 7,98 ± 7,64, 
haftalık çalışma süresi ise 45,56 ± 3,92 olarak belirlenmiştir.  
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Tablo 3. Mesleğe İlişkin Özelliklerinin Dağılımı (N:120) 
 
Mesleğe İlişkin Özellikler n % 

Evet 85 70,8 Psikiyatri İle İlgili Hizmetiçi 
Eğitim Alma Hayır 35 29,2 

Evet 69 57,5 Psikiyatri İle İlgili Yayın Takip 
Etme Hayır 51 42,5 

Evet 28 23,3 Psikiyatri İle İlgili Bir Derneğe 
Üye Olma Hayır 92 76,7 

 
Evet 

 
58 

 
48,3 

Psikiyatri İle İlgili Seminer, 
Konferans, Kongre vb. 
Etkinliklere Katılma Hayır 62 51,7 

Evet 24 20,0 Psikodrama, Psikoterapi vb. 
Kurslara katılma Hayır 96 80,0 

İlaç Tedavisi 
Uygulama 

116 96,7 

EKT 
Uygulamasına 
Katılma 

65 54,2 

Hastalara Yönelik Girişim 
Uygulama 

Uğraşı Terapisi 
Yapma 

50 41,7 

 
Olguların mesleğe ilişkin özelliklerinin dağılımı incelendiğinde; %70,8’inin psikiyatri ile 
ilgili hizmet içi eğitim aldığı; %57,5’inin psikiyatri ile ilgili yayın takip ettiği; %23,3’ünün 
psikiyatri ile ilgili bir derneğe üye olduğu; %48,3’ünün psikiyatri ile ilgili seminer, konferans, 
kongre vb. etkinliklere katıldığı; % 20’sinin psikodrama, psikoterapi vb. kurslara katıldığı; % 
96,7’sinin hastalara ilaç uyguladığı; % 54,2’ünün EKT uygulamasına katıldığı; % 41,7’sinin 
uğraşı terapisi yaptığı saptanmıştır. 
 
Tablo 4. Empati Beceri Puanlarının Dağılımı (N:120) 
 
Empati Problemleri Ort ±SD Minimum-Maksimum 
Problem 1 (Ev işi) 26,30 ± 5,78 11,00 - 37,00 
Problem 2 (Miras) 24,94 ± 7,23 5,00 - 37,00 
Problem 3 (Sıkıntı) 18,82 ± 6,60 6,00 - 37,00 
Problem 4 (Saç biçimi) 21,98 ± 6,11 6,00 - 35,00 
Problem 5 (Anne-abla) 26,11 ± 6,12 11,00 - 38,00 
Problem 6 (Ders çalışma) 24,88 ± 6,06 7,00 - 37,00 
Toplam Empati Puanı 143,05 ± 26,20 94,00 – 211,00 
 
 
Olguların empati puanlarının dağılımı incelendiğinde; toplam empati puanı ortalaması 143,05 
± 26,20 olup olguların, en yüksek empati puanını 1. Problem’den (26,30 ± 5,78); en düşük 
empati puanını ise, 3. Problem’den aldıkları (18,82 ± 6,60) saptanmıştır. 
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Tablo 5. Cinsiyet ile Empati Beceri Düzeyinin Karşılaştırılması (N:120) 
 
Empati 
Problemleri 

Kadın 
Ort ±SD 

Erkek 
Ort ±SD 

z p 

Problem 1 (Ev 
işi) 

26,71±5,74 23,00±5,21 -2,056 0,040 

Problem 2 
(Miras) 

25,28±7,14 22,15±7,61 -1,425 0,154 

Problem 3 
(Sıkıntı) 

18,83±6,84 18,76±4,38 -0,216 0,829 

Problem 4 (Saç 
biçimi) 

22,16±6,32 20,46±3,88 -1,114 0,265 

Problem 5 
(Anne-abla) 

26,65±6,06 21,69±4,83 -2,823 0,005 

Problem 6 
(Ders çalışma) 

25,06±5,96 23,38±6,93 -0,644 0,520 

Toplam Empati 
Puanı 

144,71±26,04 129,46±24,29 -1,862 0,063 

 

Olguların cinsiyeti ile empati puanları karşılaştırıldığında 1. Problem ile 5.Problemler 

arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0.05)  

 

Tablo 6. Yaş ile Empati Beceri Düzeyi Arasındaki İlişki (N:120) 
 
 Problem 

1 (Ev işi) 

Problem 

2 (Miras) 

Problem 

3(Sıkıntı)

Problem 

4 (Saç 

biçimi) 

Problem 

5 (Anne-

abla) 

Problem 

6 (Ders 

çalışma) 

Toplam 

Empati 

Puanı 

 

Yaş r=0,047
p=0,612

 
r=-0,141 
p=0,125 

r=-0,064
p=0,486

r=0,143
p=0,120

r=0,085
p=0,356

 
r=0,038 
p=0,677 

r=0,017
p=0,851

 

Olguların empati puanları ile yaş arasındaki ilişki incelendiğinde; empati puanları ile yaş 

arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) 
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Tablo 7.  Medeni Durum ile Empati Beceri Düzeyinin Karşılaştırılması  (N:120) 
 
Empati 

Problemleri 

Evli 

Ort ±SD 

Bekar 

 Ort ±SD 

z p 

Problem 1 (Ev işi) 26,27±5,62 26,35±6,08 -0,132 0,895 

Problem 2 (Miras) 26,12±6,83 23,16±7,51 -2,196 0,028 

Problem 3(Sıkıntı) 19,06±6,53 18,45±6,76 -0,698 0,485 

Problem 4 (Saç 

biçimi) 

22,48±6,22 21,22±5,93 -1,099 0,272 

Problem 5 (Anne-

abla) 

25,93±6,16 26,39±6,12 -0,159 0,874 

Problem 6 (Ders 

çalışma) 

25,58±5,99 23,83±6,09 -1,405 0,160 

Toplam Empati 

Puanı 

145,47±24,45 139,43±28,49 -1,953 0,051 

 

Olguların medeni durumu ile empati beceri düzeyleri karşılaştırıldığına, 2.Problemde medeni 

duruma göre anlamlı bir fark saptanmıştır(p<0.05). 

 
Tablo 8. Eğitim Durumu ile Empati Beceri Düzeyinin Karşılaştırılması  (N:120) 
 
Empati 

Problemleri 

SML 

Ort ±SD 

Ön Lisans 

Ort ±SD 

Lisans 

Ort ±SD 

Yüksek 

Lisans 

Ort ±SD 

Doktora  

Ort ±SD 

kw P 

Problem 1 

(Ev işi) 

26,06±6,12 25,94±5,49 27,41±5,53 26,25±5,56 35,50±0,70 4,646 0,326 

Problem 

2(Miras) 

23,35±7,24 24,79±6,93 29,66±5,69 26,25±8,42 36,00±0,00 12,718 0,013 

Problem 3 

(Sıkıntı) 

17,06±5,93 18,79±5,92 23,58±7,98 18,75±6,39 33,50±2,12 12,532 0,014 

Problem 4 

(Saç biçimi) 

20,95±5,54 22,42±5,89 21,58±8,62 25,75±4,34 29,50±7,77 6,757 0,149 

Problem5 

(Anne-abla)  

24,45±5,76 26,83±6,29 26,75±5,81 29,50±2,64 36,00±1,41 10,871 0,028 

Problem 6 

(Ders 

çalışma) 

24,27±5,59 24,50±5,98 26,83±6,88 27,25±8,95 33,50±2,12 5,795 0,215 

Toplam 

Empati 

Puanı 

136,16±23,47 143,29±25,74 155,83±24,76 153,75±23,72 204,00±9,89 13,143 0,011 
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Olguların eğitim durumu ile empati beceri düzeyleri karşılaştırıldığında; 2. Problem, 3. 

Problem, 5. Problem ve toplam empati puanlarında eğitim durumuna göre anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p<0.05). 

 
 
Tablo 9. Çalışma Süresi ile Empati Beceri Düzeyi Arasındaki İlişki  (N:120) 
 
 Problem 

1 

(Ev işi)  

Problem 

2 

(Miras) 

Problem 

3 

(Sıkıntı) 

Problem 

4 

(Saç 

biçimi) 

Problem 

5 

 (Anne-

abla) 

 

Problem 

6 

(Ders 

çalışma) 

Toplam 

Empati 

Puanı 

Çalışma 
Süresi 

  

r=0,158 
p=0,084 

r=-0,029 
p=0 ,756 

r=0,032
p=0,726

R=0,127
p=0,168

r=0,157
p=0,088

r=0,068 
p=0,461 

r=0,117
p=0,203

 

Çalışma süresi ile empati beceri düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde; empati puanları ile 

çalışma süresi arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 

 

 Tablo 10. Psikiyatride Çalışma Süresi ile Empati Beceri Düzeyi Arasındaki İlişki (N:120) 
 
 Problem1 

(Ev işi) 

Problem2 

(Miras) 

Problem3

(Sıkıntı) 

Problem4

(Saç 

biçimi) 

Problem5

 (Anne-

abla) 

Problem6 

(Ders 

çalışma) 

Toplam 

Empati 

Puanı 

Psikiyatride 
Çalışma 
Süresi 
  

 
r=0,136 
p=0,140

 
r=-0,039 
p=0 ,674 

 
r=-0,040 
p=0,662

 
r=0,098 
p=0,288

 
r=0,031 
p=0,740

 
r=0,097 
p=0,291 

 
r=0,083 
p=0,368

 

Olguların psikiyatride çalışma süresi ile empati beceri düzeyleri arasındaki ilişki 

incelendiğinde; empati puanları ile psikiyatride çalışma süresi arasında bir ilişki olmadığı 

bulunmuştur (p>0.05). 
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Tablo 11. Çalışma Şekli ile Empati Beceri Düzeyinin Karşılaştırılması (N:120) 
 
Empati 

Problemleri 

Sürekli 

Gündüz 

Ort ±SD 

Sürekli Gece

Ort ±SD 

Vardiya 

Ort ±SD 

kw P 

Problem 1 (Ev işi) 27,23±5,28 25,40±5,59 26,05±6,07 1,008 0,604 

Problem 2 (Miras) 26,32±6,38 21,60±6,45 24,98±7,62 4,295 0,117 

Problem 3 (Sıkıntı) 18,70±7,22 19,33±6,38 18,77±6,43 0,248 0,883 

Problem 4 (Saç 

biçimi) 

23,11±6,28 21,26±4,96 21,59±6,26 1,991 0,370 

Problem 5 (Anne-

abla) 

27,26±6,08 24,53±5,15 25,90±6,30 3,101 0,212 

Problem 6 

(Ders çalışma) 

 

 

25,76±6,66 23,53±4,71 24,74±6,03 1,792 0,408 

Toplam Empati 

Puanı 

148,41±27,63 135,66±22,58 142,05±26,04 2,273 0,321 

 

Olguların çalışma şekli ile empati beceri düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 12. Haftalık Çalışma Süresi ile Empati Beceri Düzeyi Arasındaki İlişki  (N:120) 
 
 Problem 

1  

(Ev işi) 

Problem 

2 (Miras) 

Problem 

3 

(Sıkıntı) 

Problem 

4 

(Saç 

biçimi) 

Problem 

5 

 (Anne-

abla) 

Problem 

6 

(Ders 

çalışma) 

Toplam 

Empati 

Puanı 

Haftalık 
Çalışma 
Saati 

  

r=0,013
p=0,891

r=-0,011 
p=0 ,905 

r=-0,020
p=0,830

R=0,034
p=0,712

r=-0,029
p=0,756

r=-0,052 
p=0,571 

r=-0,016
p=0,861

 

Olguların haftalık çalışma süresi ile empati beceri düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde; 

herhangi bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 
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Tablo 13. Psikiyatri Servisini Kendi İsteği ile Seçme Durumu ile Empati Beceri Düzeyinin 
Karşılaştırılması (N:120) 
 

Psikiyatri Servisini Kendi İsteği ile Seçme  
Evet Hayır 

Empati 

Problemleri 
Ort ±SD Ort ±SD 

 
t 

 
P 

Problem 1(Ev işi)  27,46±6,12 24,88±5,03 2,482 0,014 

Problem 2 (Miras) 25,22±7,64 24,59±6,74 2,531 0,013 

Problem 3 

(Sıkıntı) 

20,22±7,41 17,11±5,01 0,477 0,634 

Problem 4 (Saç 

biçimi) 

23,37±6,11 20,27±5,73 0,483 0,630 

Problem 5 (Anne-

abla) 

26,30±6,67 25,88±5,43 2,633 0,010 

Problem 6 

(Ders çalışma) 

25,75±6,23 23,81±5,73 2,733 0,007 

Toplam Empati 

Puanı 

148,36±29,18 136,57±20,46 2,843 0,005 

 
Olguların psikiyatri servisini kendi isteği ile seçme durumu ile empati beceri düzeyleri 

karşılaştırıldığında 1.Problem, 2. Problem, 5. Problem, 6. Problem ve toplam empati 

puanlarında anlamlı farklar saptanmıştır. (p<0.05). 

 

Tablo 14. Çalıştığı Servisten Memnun Olma Durumu ile Empati Beceri Düzeyinin 
Karşılaştırılması  (N:120) 
 
Empati Problemleri Evet 

Ort ±SD 

Hayır 

Ort ±SD 

Z P 

Problem 1 (Ev işi) 26,34±6,17 26,05±2,35 -0,041 0,967 

Problem 2 (Miras) 24,93±7,09 25,00±8,23 -0,437 0,662 

Problem 3 (Sıkıntı) 19,09±6,85 17,17±4,64 -0,641 0,521 

Problem 4 (Saç biçimi) 21,92±6,28 22,35±5,09 -0,362 0,717 

Problem 5 (Anne-abla) 26,33±6,40 24,82±3,97 -0,945 0,345 

Problem 6 (Ders 

çalışma) 

24,95±6,11 24,47±5,91 -0,351 0,726 

Toplam Empati Puanı 143,58±27,49 139,88±16,50 -0,087 0,931 

Olguların çalıştığı servisten memnun olma durumu ile empati beceri düzeyleri 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p>0.05). 
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5.TARTIŞMA 

 

Günümüzde empati; psikoloji, iletişim, felsefe, estetik ve hemşirelik gibi farklı alanlarda 

üzerinde durulan önemli bir kavramdır. Bugüne kadar empatinin klinik ortamlardaki önemi 

sayısız araştırma ile kabul görmüştür. Ancak son yıllarda üzerinde durulan, empati becerisinin 

günlük yaşamın hemen her alanında kişiler arası ilişkileri kolaylaştırıcı bir öneme sahip 

olduğudur. Bütün insanlar kendileriyle empati kurulduğunda, anlaşıldıklarını ve önem 

verildikleri duygusunu yaşarlar. Bu nedenle empati gerek hemşirelik gerekse psikiyatri 

hemşireliği için büyük önem taşımaktadır. 

 

Araştırmanın evrenini, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma 

ve Uygulama Hastanesi, S.B.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, S.B. Erenköy Ruh 

ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Servislerinde çalışan 

hemşireler, örneklem grubunu ise bu servislerden olasılıksız örneklem yöntemi ile seçilen, 

psikiyatri servislerinde en az bir yıl çalışmış ve araştırmaya katılmak için katılmayı kabul 

eden olan 120 hemşire oluşturmuştur. 

 

Psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı 

incelendiğinde; yaş ortalaması 32,24 ± 8,22 olan olguların, çoğunluğunun kadın (% 89,2), evli 

(%60) ve ön lisans mezunu olduğu (% 45,0) saptanmıştır (Tablo 1). Ay’ın (3) 1999 yılındaki 

hemşirelerin empati becerilerini değerlendirdiği çalışmasında da hemşirelerin büyük 

çoğunluğunun (% 49,7) ön lisans mezunu olduğu bulunmuştur. Pişmişoğlu’nun (5) 1997 

yılındaki  ‘Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Empati Düzeylerinin 

İncelenmesi’ne ilişkin çalışmasında ise büyük çoğunluğu (% 52,3) sağlık meslek lisesi 

mezunları oluşturmuştur.  

 

Araştırmaya katılan hemşirelerde çalışma durumu ile ilişkili faktörlerin dağılımı 

incelendiğinde; çalışma süresi 12,16 ± 8,33, psikiyatride çalışma süresi 7,98 ± 7,64 ve haftalık 

çalışma süresi 45,56 ± 3,92 olan olguların, % 59,2’sinin vardiya şeklinde çalıştığı, %55’inin 

psikiyatriyi isteyerek seçtiği ve %85,8’inin çalıştığı servisten memnun olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 2). Ay’ın (3) çalışmasına katılan hemşirelerin ortalama mesleki deneyimlerinin 

9,44±6,70 olduğu bulunmuştur. 
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Psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin mesleğe ilişkin özelliklerinin dağılımına 

bakıldığında; %70,8’inin psikiyatri ile ilgili hizmet içi eğitim aldığı; %57,5’inin psikiyatri ile 

ilgili yayın takip ettiği; %23,3’ünün psikiyatri ile ilgili bir derneğe üye olduğu; %48,3’ünün 

psikiyatri ile ilgili seminer, konferans, kongre vb. etkinliklere katıldığı;% 20’sinin 

psikodrama, psikoterapi vb. kurslara katıldığı; % 96,7’sinin hastalara ilaç uyguladığı; % 

54,2’sinin EKT uygulamasına katıldığı; % 41,7’sinin uğraşı terapisi yaptığı saptanmıştır 

(Tablo 3). Tüm bu sonuçlar; ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi hastalık halinde tedavi, 

bakım ve rehabilitasyonuna yönelmiş hemşirelik uygulamasının uzmanlaşmış bir alanı olan 

psikiyatri hemşireliği için sevindiricidir. 

 

Araştırmamıza katılan hemşirelerin empati puanlarının dağılımı incelendiğinde; toplam 

empati puanı ortalaması 143,05 ± 26,20 olan olguların, en yüksek empati puanını 1. 

Problem’den (26,30 ± 5,78); en düşük empati puanını ise, 3. Problem’ den aldıkları (18,82 ± 

6,60) saptanmıştır (Tablo 4). Aydın’ın (7) 1996 yılında yaptığı çalışmasında meslek 

gruplarının aldıkları EBÖ puanları; doktorların 141,56; öğretmenlerin 133,16; teknisyenlerin 

121,73; mühendislerin 120,83; polislerin 119,86; sanatçıların 115,33’tür. Hekimlik, 

öğretmenlik, polislik ve hemşirelik insanı ele alan meslek gruplarındandır. Bu nedenle bu tür 

mesleklerde empati önemli ve geliştirilmesi gerekli bir beceridir. Yaptığımız çalışmada 

psikiyatri hemşirelerinin EBÖ puanlarının Aydın’ın yaptığı çalışma grubundaki mesleklere 

göre daha yüksek olması ise mesleğimiz açısından sevindirici bir durumdur. 

 

Bulduğumuz sonucu, EBÖ’nin en yüksek puanına göre (EBÖ: 374)  karşılaştırdığımızda ise 

empatinin psikiyatri hemşireliğinde geliştirilmesi gereken bir beceri olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Altekin (14) ‘Tiyatro’ ‘İç mimarlık ve çevre tasarımı’ bölümlerindeki öğrencilerin empatik 

beceri düzeylerini karşılaştırmış tiyatro 4. sınıf öğrencilerinin toplam empati puanı 

ortalamasını 123.76; iç mimarlık ve çevre tasarımı 4. sınıf öğrencilerinin toplam empati puan 

ortalamasını ise 116.80 olarak bulmuştur. Yaşar’ın (9) 1997 yılında yaptığı çalışmasında 

hemşirelik öğrencilerinin empatik beceri ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalamaları 

126.07, hemşirelerin ise 118.05 olarak belirlenmiştir. Mimarlık, karşısındakini anlayıp, onun 

istediğini belirlemek ve ona göre ürünü ortaya çıkarmayı gerektirir. Hemşirelik mesleğinde de 

insanı anlamak, tanımak, hizmet/bakım vermek önemlidir. Bu nedenle her iki çalışmada 

sonuçların birbirine yakın olması bize bunu düşündürmektedir. 
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Olguların cinsiyeti ile empati puanları karşılaştırıldığında 1. Problem ile 5. Problemlerde 

cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.01) (Tablo 5). Karakaya’nın (2) 2001 

yılındaki ‘Akdeniz Üniversitesindeki Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Becerilerini’ 

incelediği çalışmasında, kız öğrencilerin empati başarı puanları ortalamalarının erkeklere göre 

istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (t=4.74, p<0,05). Hoffman ve 

Levine’nin 1977 yılında yaptıkları çalışmada da kızların empati becerileri, erkeklere göre 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Kieger ve Rezinkoff 1952 yılında, bilişsel ve duygusal 

farklılıkların empati ile ilişkilerini araştırdıkları çalışmalarında, kadınlarda duygusal empatiyi 

erkeklerden daha üst düzeyde bulmuşlardır. Bu sonuçlar bizim çalışmamızı destekler 

niteliktedir(7, 9,11). 

 

 Aydın’ın (7) 1996 yılında yaptığı çalışmasında da cinsiyete bağlı olarak empati düzeyinde 

anlamlı farklılaşma olduğu bulunmuştur. Bir başka deyişle kadınların empati düzeylerinin 

erkeklere oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Aydın’ın ifade ettiği gibi, Freud’a göre 

kadınların Oedipal dönemi daha az sorun yaşayarak atlatmaları erkeklerin ise bu dönemde 

daha fazla özdeşim kurma güçlüğü çekmeleri cinsiyetler arasında empati açısından böyle bir 

farklılığa neden olabilmektedir. Aydın, Freud’u takip eden psikanalistlerin de kadınların 

kendileri ve diğerleri arasındaki mesafenin göreceli olarak az olması nedeniyle daha 

paylaşımcı ve sezgisel davrandıklarını ifade etmiştir. Yine Aydın’ın çalışmasında Bennet ve 

Cohen, sosyal empatinin daha çok kadınlara özgü özellikler grubuna girdiğini söylemiştir. 

Sonuç olarak kadınların empati düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu söylenebilir 

(7). Ancak hemşirelik daha çok kadınların icra ettiği bir meslektir. Bu nedenle hemşirelik 

açısından cinsiyete göre bir yorum yapmak doğru değildir. Bizim çalışmamızda da erkek 

olguların sayısının düşük olmasından dolayı kesin bir kanıya varmak mümkün değildir. 

 

Olguların empati puanları ile yaş arasındaki ilişki incelendiğinde; empati puanları ile yaş 

arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 6). Taşdemir (15) Ege Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Empatik Eğilim ve İş Doyumu 

Düzeyleri Arasındaki İlişki’yi incelemiş ancak yaş ile empatik eğilim arasında bir ilişki 

olmadığını saptamıştır. Aydın’ın (7) empati becerisini çeşitli değişkenler açısından incelediği 

çalışmasında da yaşa bağlı olarak olguların empati düzeylerinde bir farklılık olmadığı 

bulunmuştur. Raid ve Ponte, kanserli hastalarla çalışan hemşirelerin empati düzeylerini 

incelerken hemşirelerin yaşları arttıkça empatik olarak yanıt verme puanlarının azaldığı 

bulunmuştur (2,17).  
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 Özbek’in (13) 2002 yılındaki çalışma hayatında empatiyi incelediği çalışmasında ise yaş 

ilerledikçe empati düzeyinde bir artma olur hipotezini doğrulayan bulgulara ulaşılmıştır. Öz 

(4) tarafından 1992’de yapılan araştırmada, sağlık evlerinde çalışan doktor ve hemşirelerin 

empatik eğitim düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, yaş ilerledikçe 

empatik eğilim puanları artmıştır. Bu çalışmanın sonucu bizim çalışmamızla paralellik 

göstermemektedir. Öz’ün (4) yaptığı çalışma bulguları dışında diğer çalışmalar ve yaptığımız 

çalışmaya göre, yaşın empati beceri düzeyini etkileyen bir faktör olmadığını söyleyebiliriz. 

 

Olguların medeni durumu ile empati beceri düzeyleri karşılaştırıldığına, medeni durum ile 

sadece 2.Problem arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 7) . Pişmişoğlu (5) ve 

Ay (3) ise, bekârlar ile evlilerin empatik beceri puanları arasında fark saptamamışlardır. 

Taşdemir’in (15) çalışması da bu sonucu desteklemektedir. Bu sonuçlar ve çalışmalarımıza 

göre; medeni durumun empati düzeyini etkilemediğini söyleyebiliriz. 

 

Psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin eğitim durumu ile empati beceri düzeyleri 

karşılaştırıldığında; 2. Problem, 3. Problem, 5. Problem ve toplam empati puanında eğitim 

durumuna göre anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 8). Taşdemir (15) ise yaptığı 

çalışmada eğitim durumu ile empati düzeyi arasında bir ilişki olmadığını belirlemiştir. 

Aydın’ın (7) çalışması da eğitim durumunun empati düzeyini etkilemediğini göstermiştir. 

Pişmişoğlu (5), yaptığı çalışmada 4 yıllık hemşirelik yüksek okul mezunlarının empatik 

eğilim ve beceri düzeylerinin diğerlerine göre anlamlı olduğunu görmüştür. Empati doğuştan 

gelen bir özellik olmakla birlikte, eğitimle geliştirilebilir. Bizim araştırmamız bu görüşü 

destekler niteliktedir. İnsan ile çalışan mesleklerde iletişim eğitimine önem verilmesi ve 

iletişimin bir öğesi olan empatinin geliştirilmesinin önemli olduğunu bize düşündürmektedir. 

Lisans ve lisans üstü eğitim psikiyatri hemşireliğinde önemlidir. 

 

Çalışma süresi ile empati beceri düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde; empati puanları ile 

çalışma süresi arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 9). Psikiyatri 

servisinde çalışan hemşirelerin psikiyatride çalışma süresi ile empati beceri düzeyleri 

arasındaki ilişki incelendiğinde; empati puanları ile psikiyatride çalışma süresi arasında bir 

ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 10).  Taşdemir’de (15) yaptığı çalışmada 

empatik beceri ile çalışma süresi arasında anlamlı bir ilişki saptamamıştır.  Ancak Öz’ün (4) 

yapmış olduğu çalışmada, çalışma yılı arttıkça hemşirelerin empatik becerilerinde düşme 
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görüldüğü saptanmıştır. Özbek’in (13) çalışma hayatında empatiyi araştırdığı çalışmasında 

‘Çalışma yaşamında geçirilen süreler arttıkça empati becerisi artar’ hipotezini destekleyen 

bulgular elde edilmemiş ve empati becerisinin yüksek olduğu çalışma yılı aralığı 5–10 yıl 

arası çalışanlarda bulunmuştur. Bu sonuçlar, çalışma süresinin empati düzeyi üzerinde etkili 

olmadığını bize göstermektedir. Taşdemir’in çalışmasında (15)  hemşirelerin çalıştıkları 

servislere göre empatik eğilim puanlarına bakıldığında, hemşirelerin empatik eğilim puanları 

radyasyon onkolojisinde 78,17; nöroşirurjide 77,89; genel cerrahi servislerinde 75,38 olarak 

bulunmuştur. Bu çalışmada psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin empatik eğilim puanları 

72,00’dır. Empatik eğilim ölçeğinden elde edilen en yüksek puan 100 olup, psikiyatri 

hemşirelerinin ortalamanın üzerinde bir puana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 

çalışmaya katılan psikiyatri hemşirelerinin oranı % 3 tür. Bizim çalışmamızda kullandığımız 

ölçeğe göre ise en yüksek puan 374’tür ve buna göre bizim grubumuzdaki hemşirelerin 

ortalamanın altında bir empati beceri puanı olduğu söylenebilir. 

 

Araştırmaya katılan hemşirelerin çalışma şekli ile empati beceri düzeyleri karşılaştırıldığında 

anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 11). Ay’ın (3) yaptığı çalışmada da araştırma 

grubundaki hemşirelerin vardiyalı çalışma-çalışmama durumları ile empatik beceri puanları 

karşılaştırıldığında aralarında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

Olguların haftalık çalışma süresi ile empati beceri düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde; 

herhangi bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 12).  

 

Olguların psikiyatri servisini kendi isteği ile seçme durumları ile empati beceri düzeyleri 

karşılaştırıldığında; 1nci, 2nci, 5nci, 6ncı problem ve toplam empati puanında, psikiyatri 

servisini kendi isteği ile seçme durumuna göre anlamlı farklar saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 

13) 

 

Kişinin kendi isteği ile çalışma ortamını belirlemesi, onun performansını arttıran en önemli 

etkenlerden biridir. Bu nedenle psikiyatri servislerinde kendi isteği ile çalışanların empati 

beceri puanlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin çalıştığı servisten memnun olma durumu ile empati 

beceri düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 14). 

Pişmişoğlu (5) ve Taşdemir’in (15) çalışmalarında çalıştığı birimden memnun olan ve 
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olmayanların empati beceri düzeylerinde farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuç  bizim 

çalışmamızı destekler niteliktedir. . 

  

Araştırmanın sonucunda, çalışmaya katılan olguların toplam empati puanı ortalaması 143,05 

± 26,20 olarak saptanmış olup, diğer benzer çalışmalara göre empati beceri düzeyinin daha 

yüksek olduğu; empati beceri düzeyini etkileyen faktörler incelendiğinde, cinsiyetin, eğitim 

durumunun, psikiyatri servisinde çalışmayı isteyip istememe durumunun empati beceri düzeyi 

puanlarını yükselttiği bulunmuştur.  

 

 Sonuç ve Öneriler 

 

• Psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin yaş ortalaması 32,24 ± 8,22 bulunmuştur. 

• Olguların büyük çoğunluğunun kadın (%89,2) ve evli (%60) olduğu belirlenmiştir. 

• Olguların büyük çoğunluğun(% 45,0) ön lisans mezunu olduğu bulunmuştur. 

 

• Psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin çalışma süresi 12,16 ± 8,33 yıl olup, 

psikiyatri servisinde çalışma süresi 7,98 ± 7,64 yıl ve haftalık çalışma süresi 45,56 ± 

3,92 saattir. Yine olguların, % 59,2’si vardiya şeklinde çalışmakta, %55’i psikiyatriyi 

isteyerek seçmiş ve %85,8’i çalıştığı servisten memnundur.   

 

• Araştırmaya katılan hemşirelerin %70,8’inin psikiyatri ile ilgili hizmet içi eğitim 

aldığı; %57,5’inin psikiyatri ile ilgili yayın takip ettiği; %23,3’ünün psikiyatri ile ilgili 

bir derneğe üye olduğu; %48,3’ünün psikiyatri ile ilgili seminer, konferans, kongre vb. 

etkinliklere katıldığı; % 20’sinin psikodrama, psikoterapi vb. kurslara katıldığı;  % 

96,7’sinin hastalara ilaç uyguladığı; % 54,2’ünün EKT uyguladığı; % 41,7’sinin uğraşı 

terapisi yaptığı saptanmıştır. 

 

• Olguların empati puanlarının dağılımı incelendiğinde; toplam empati puanı ortalaması 

143,05 ± 26,20 olan olguların, en yüksek empati puanını 1. Problem’den (26,30 ± 

5,78); en düşük empati puanını ise, 3. Problem’den aldıkları (18,82 ± 6,60) 

saptanmıştır. 
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• Olguların cinsiyeti ile empati puanları karşılaştırıldığında 1. Problem ile 

5.Problemlerde cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0.01)  

 

• Olguların empati beceri düzeyleri ile yaş arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur. 

 

• Empati puanlarında medeni duruma göre anlamlı farklılık olup olmadığının dağılımı 

incelendiğinde; 2. Problem boyutunda evliler ile bekarlar arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur.(p<0.05). 

 

• 2. Problem, 3. problem, 5. Problem ve toplam empati puanlarında eğitim durumuna 

göre anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). 

 

• Empati puanları ile çalışma süresi arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 

 

• Empati puanları ile psikiyatride çalışma süresi arasında bir ilişki olmadığı 

bulunmuştur (p>0.05). 

 

• Empati puanları ile çalışma şekli arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).  

 

• Empati puanları ile haftalık çalışma saati arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05). 

 

• Empati beceri düzeylerinde psikiyatri servisini kendi isteği ile seçme durumuna göre 

anlamlı farklılık olup olmadığının dağılımı incelendiğinde; 1nci, 2nci, 5nci, 6ncı 

Problem ve toplam empati puanında, psikiyatri servisinde çalışmayı kendisi isteme 

durumuna göre anlamlı bir fark bulunmuştur.(p<0.05). 

 

• Empati puanları ile çalıştığı servisten memnun olma durumu arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0.05). 
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Tüm bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

 

• Empati becerisi, eğitimle geliştirilebilen bir olgu ve hemşirelik mesleği içinde oldukça 

önemli bir kavram olduğundan hemşirelik okullarında empati eğitimine daha fazla 

önem verilmesi, 

 

• Hizmet içi eğitim programlarında empati becerisinin geliştirilmesine yönelik 

planlamalar yapılması, 

 

• Çalışmaların daha büyük gruplarda yapılarak araştırmanın genelleştirilmesi 

önerilebilir. 
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FORMLAR 

FORM 1: ANKET FORMU 
 
 
 

YÖNERGE: Bu araştırma psikiyatri servisine çalışan hemşirelerin empati beceri düzeyleri ve 
bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. Katılmayı kabul eden şayet 
isterse ismini yazabilir. İsmini yazması durumunda ismi saklı tutulacaktır. Araştırma sırasında 
ortaya çıkan, katılmayı kabul edenleri ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu olduğunda, 
kişilere bildirilecektir. Çalışmada yer alması için katılmayı kabul edenlere herhangi bir ücret 
ödenmeyecektir. Bu anketin değeri, sorulan soruları cevaplandırmada göstereceğiniz 
samimiyet ve dikkate bağlıdır. 
 
İlgi ve içtenliğiniz için teşekkür ederim. 
 
Emine Uygun 
 
 
 
1.Çalıştığınız kurum  
a.İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi 
b.Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
c.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
d.Balıklı Rum Hastanesi 
e. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 
 
2.Yaşınız?  ………. 
 
3.Cinsiyetiniz? 
a.kadın 
b.erkek 
 
4.Medeni durumunuz? 
a.evli 
b.bekar 
c.diğeri 
 
5.Öğrenim durumunuz? 
 
a.sağlık meslek lisesi 
b.ön lisans 
c.lisans 
d.yüksek lisans 
e.doktora 
 
6.Mesleki çalışma süreniz(yıl olarak belirtiniz) ………… 
 
 
7.Psikiyatri servisinde  çalışma sürenizi yıl olarak belirtiniz …………… 
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8. Çalışma şekliniz? 
a.sürekli gündüz 
b.sürekli gece 
c.vardiya değişimli 
 
9.Haftalık çalışma saatiniz?   ……………saat/hafta 
 
10.Psikiyatri servisini kendi isteğinizle mi seçtiniz? 
a.evet 
b.hayır 
 
11.Çalıştığınız servisten memnun musunuz? 
a.evet 
b.hayır 
 
12.Çalıştığınız serviste hizmet içi eğitim görüyor musunuz? 
a.evet 
b.hayır 
 
13.Mesleğinizle ilgili kendi gelişiminizi destekleyici yayınları takip ediyor musunuz? 
a.evet 
b.hayır 
 
 
 
14.Psikiyatriyle ilgili herhangi bir derneğe üye misiniz? 
a.evet 
b.hayır 
 
15.Psikiyatriyle ilgili seminer, konfrans, kongre,…..vb etkinliklere katılıyor musunuz? 
a.evet 
b.hayır 
 
16.Psikodrama,psikoterapi, …..vb kurs,eğitimlere  katıldınız mı (Evet ise ne kadar süre 
katıldınız)? 
a.evet ………… 
b.hayır 
 
 
17.Çalıştığınız serviste hastalara yönelik hangi girişimleriniz bulunuyor? 
a.ilaç tedavileri 
b.EKT 
c.uğraşı terapileri 
d.Diğerleri (belirtiniz) …………… 
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FORM 2: EMPATİ BECERİ ÖLÇEĞİ(EBÖ)  B FORMU 

 

 

 

Açıklama: Formda altı ayrı kişiye ait birer sorun dile getirilmiştir. Her sorunun altında,  bu 

sorunu dile getiren kişiye söylenebilecek 12 tepki yer almaktadır. 12 Tepki arasından, bu 

soruna verilebilecek en uygun 4 cevabı işaretleyiniz. 

 

1.Kişi (ev hanımı): 

 

‘Yemek, çamaşır, temizlik, dikiş, alış-veriş, çocuklar… Bütün gün tek başıma koşturuyorum; 

yine de yetişemiyorum. Kendime ayıracak beş dakikam yok. Kendimi mutfakla banyo arasına 

hapsolmuş hissediyorum.’ 

 

1.Ev işlerine yardım edecek bir yardımcı tutmayı düşündün mü? 

2.Bütün bu işler günde kaç saatini alıyor? 

3.Eşin hiç yardım etmiyor mu? 

4.Anladığım kadarıyla ev işleri sana çok ağır geliyor. 

5.Ev işlerini yapan, dünyada bir tek sen değilsin; bu durumu böyle mesele yapmak doğru 

değil. 

6.Haklısın, bu kadar iş insanı bunaltır. 

7.Bence senin problemin, işi becerememen değil, işlerin çok olması. 

8.Senin yerinde olsam bende bunalırdım. 

9.Sanırım bunca iş karşısında, kendini çaresiz ve yalnız hissediyorsun. 

10.Sana katılıyorum; ev işleri gerçekten çok kolaydır. 

11.Annem de (veya bir başka yakınınız) senin gibi sürekli ev işi yapmaktan bunalıyor. 

12.Sanırım, bu kadar çok işi tek başına yapmak zorunda kalman seni öfkelendiriyor. 
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2.Kişi (bir arkadaşınız): 

 

‘Bir miras meselesi yüzünden babamla amcam kavga ettiler. Aslında ben ikisini de severim. 

Aralarını bulmaya çalıştım; daha da kötü oldu. Babam dün ‘Bir daha o adamla 

konuşmayacaksın’ dedi. Gerçi,  miras konusunda babam haklı gibi geliyor ama amcamdan da 

vazgeçemem ki. Bunca yıl bize ikinci baba oldu. Üç kuruş için bu çektiğimize değer mi? ‘ 

 

1.Her ailede böyle problemler olabilir; kardeş kardeşin ne öldüğünü istermiş, ne güldüğünü. 

2.Çok zor bir durum sıkılmakta haklısın. 

3.Anladığım kadarıyla bu kavga seni çok üzmüş. 

4.Senin yerinde olsaydım ben de çok üzülürdüm. 

5.Kendini, sevdiğin iki insan arasında kalmış hissediyorsun; bu da seni çaresizliğe itiyor. 

6.İki kardeşin problemi anlaşarak çözmelerine sevindim. 

7.Bence güvenilir bir hukukçu bulup onun hakemliğine başvurmalısınız. 

8.İki sevdiğin kişi arasında seçim yapmak zorunda kalman seni öfkelendiriyor. 

9.Parayla mutluluk olmaz, dostluk her şeyden önemlidir. 

10.Eğer babanın tarafını tutarsan amcana karşı haksızlık ettiğini düşüneceksin. 

11.Baban ‘amcanla konuşma’ sözünü geçici bir öfke anında söylemiş olabilir. 

12.Bu kavganın sebebi, aslında para değil, babanla amcanın ailede üstünlük kurma istekleri 

olabilir. 
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3.Kişi (bir dostunuz): 

 

‘Son günlerde canım sıkılıyor. Belli bir sebep yok ama içimin daraldığını hissediyorum. 

Canım hiç bir şey yapmak istemiyor; amaçsız dolanıyorum. Üstelik bu sıkıntımı kimse ile 

paylaşamıyorum.’ 

 

1.Sıkıntının nedenini araştırdın mı? 

2.Senin böyle sıkılıyor olmana üzüldüm. 

3.Bence kendini meşgul edecek bir hobi bulmalısın. 

4.İçinde tanımlayamadığın bir heyecan hissediyorsun ve kötü bir şeyler olacakmış gibi 

geliyor. 

5.Bazen ben de senin gibi sebepsiz sıkıntı hissederim. 

6.Sanırım şu sıralarda kendini yalnız hissediyorsun. 

7.Herhalde bilinçaltındaki bir takım duygular böyle hissetmene yol açıyordur. 

8.Sebebini bilmediğin yoğun bir sıkıntı içindesin. 

9.Geceleri sıkıntılı rüyalar gördüğünde oluyor mu? 

10.Kendini böylesine bırakman doğru değil. 

11.Dünyada öyle büyük dertleri olan insanlar var ki, onlar, senin bu sebepsiz sıkıntını dertten 

saymazlar. 

12.Son günlerde istediğini elde etmen beni sevindirdi. 
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4.Kişi (bir genç): 

 

‘Başımın yan tarafında bir tutam saç var; ne yapsam yatıramıyorum. Islatıyorum olmuyor, 

bağlıyorum olmuyor. Ne zaman aynaya baksam neşem kaçıyor.’ 

 

1.Bu önemli bir problem değil; kafanı takma. 

2.Kafanın dışı değil, içi önemlidir; sen kişiliğini geliştirmeye çalış. 

3.Saçının yatmaması seni üzüyor. 

4.Saçının dökülmesi beni üzdü. 

5.Berber ne diyor? 

6.Başkalarının yanında her zaman derli toplu gözükmek istiyorsun. 

7.Her zaman kusursuz bir insan olmak istiyorsun. 

8.Saçınla bu kadar uğraşmak zorunda kalman seni sinirlendiriyor. 

9.Bence bu önemli bir sorun değil ama bu işin seni rahatsız etmesine üzüldüm. 

10.Bunu, sakın arkadaşlarına söyleme;  çünkü seninle dalga geçebilirler. 

11.Küçük bir şey için bile olsa, başkaları tarafından eleştirilmek seni üzüyor. 

12.Bence seni asıl kızdıran; saçının yatmaması değil, bu işe çok zaman harcıyor olman. 
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5.Kişi (bir kız arkadaşınız): 

 

‘Annem geçen hafta doğum günümde, bana nefis bir atkı hediye etti. Verirken de, ‘Sana özel 

bir şey bulabilmek için şehrin altını üstüne getirdim’ dedi. Dün ne öğrensem beğenirsin? 

Başka şehirde oturan bir ablam var. Annem, bana aldığının aynısını üç ay önce ona da almış. 

Bunu öğrenince perişan oldum. Şu anda son derece kötü hissediyorum kendimi.’ 

 

1.Annene niçin böyle davrandığını sordun mu? 

2.Annen, hem sana, hem de ablana  ‘özel’ bir hediye alabilir, çünkü ikinizi de seviyordur. 

Bence olaya bu açıdan bakmalısın. 

3.Bence bu konuda bencillik ediyorsun. 

4.Bu olaya üzülmekte haklısın. 

5.Bu olay karşısında sanırım kendini aldatılmış hissetmişsin. 

6.Galiba ablanı biraz kıskanıyorum. 

7.İki atkı tamamen benziyor mu? 

8.Annenin, sana,  senin sandığın kadar değer verip vermediğini merak ediyorsun. 

9.Senin yerinde olsaydım ben de üzülürdüm. 

10.Annenin gözünde özel bir yerin olmasına sevinmiştin; şimdi bu sevincin yerini üzüntü aldı. 

11.Annen ablanı her zaman böyle eleştirir mi? 

12.Annene oldukça öfkelisin. 
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6.Kişi (bir öğrenci): 

 

‘Son zamanlarda hiç ders çalışamıyorum. Sürekli kahvedeyim. Kâğıt oynamak zevk veriyor, 

ama kahveden çıkarken her seferinde derin bir pişmanlık duyuyorum. Böyle giderse okulu 

bitiremeyeceğim. Bitiremezsem halim ne olur? Ne iş yaparım. Sonra anama, babama, konuya-

komşuya ne derim? ‘ 

 

1.Bu durumu ailen öğrenirse, herhalde çok üzülürler.  

2.Sınıfınızda senin durumunda olan başka arkadaşların da var mı? 

3.Hayatta başarılı olmanın tek yolu okul bitirmek değildir. Okul bitirmemiş nice başarılı insan 

var. 

4.İçinde bulunduğun durum seni çok sıkıyor, kaygılanmana yol açıyor. 

5.Çalışmak istediğin halde çalışmıyorsun; kendi kendine söz geçiremiyor olman seni huzursuz 

ediyor. 

6.Bence rahatlamak için bir psikoloğa başvurmalısın. 

7.Konu komşunun ne düşüneceklerini kafana takma, kendini derslere ver. 

8.Bu problemin beni üzdü. 

9.Hem gelecekte iyi bir yaşantı elde edememekten, hem de ana-babanı incitmekten 

korkuyorsun. 

10.Hiç bir derse mi çalışamıyorsun, yoksa bazı derslere mi? 

11.Bence kendine fazla yükleniyorsun; telaşın ve sıkıntın bu yüzden. 

12.Çok çalıştığın halde dersleri başaramaman üzücü.   
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FORM 3: EBÖ      A  FORMU 

 

Problemlere ilişkin puanlama anahtarı 

 

 

 

1.Problem                           2.Problem                                             3.Problem 

 

 

1.madde  3 puan              1.madde    1 puan                                 1.madde    3 puan 

2.   “        8    “                  2.   “        7    “                                   2.   “        6   “ 

3.   “        3    “                  3.   “        9    “                                   3.    “        3   “ 

4.   “        9    “                  4.   “        6    “                                   4.    “        10  “ 

5.   “        2    “                  5.   “        10  “                                   5.     “        5   “ 

6.   “        7    “                  6.    “        -     “                                  6.     “       10  “  

7.   “        4    “                  7.    “       3     “                                  7.     “        4    “        

8.   “        6    “                  8.    “       10   “                                  8.      “       9    “      

9.   “        10  “                  9.    “        1    “                                  9.      “        3   “ 

10.  “       -    “                  10.   “        8   “                                   10.    “        2   “ 

11.   “      5    “                 11.   “       4    “                                   11.    “       1    “  

12.    “     10  “                 12.   “       4    “                                   12.    “       -     “ 
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4.Problem                          5.Problem                                          6.Problem                          

 

1.madde  3 puan            1.madde   8 puan                                  1.madde  1 puan 

2.   “        3   “                 2.     “       3   “                                      2.   “        3   “ 

3.   “        9   “                 3.     “       2   “                                      3.   “        3   “ 

4.   “        -    “                 4.     “       7   “                                      4.   “        9   “ 

5.   “        3    “                5.     “       10  “                                     5.    “       10  “ 

6.   “        10  “                6.     “       4    “                                     6.   “         3   “ 

7.   “        4    “                7.      “       3   “                                     7.   “         3   “ 

8.   “        10  “                8.      “       10  “                                    8.   “         6   “ 

9.   “        6    “                9.      “        6   “                                    9.   “         10  “ 

10. “        1    “              10.     “       9   “                                     10.  “        8   “ 

11. “        4    “              11.     “       -    “                                     11.   “       4   “ 

12. “        4    “              12.     “      9     “                                     12.   “      -    “ 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri : 
 

• CPR 
• Diabetik Hasta Bakımı 
• Stoma  Bakım Hemşireliği  
• Terminal Dönemdeki Hasta ile İletişim Sertifikaları 

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  
Kitap okumak, müzik dinlemek, şiir okumak, tiyatro, sinema vb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


