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Öz: Gelişim dönemlerinden yetişkinlik döneminde demog-

rafik özellikler ile empatik eğilim arasındaki ilişkiyi incele-

meyi amaçlayan bu çalışma, benlik psikolojisi alanında yapı-

lan bir alan araştırmasıdır. Bu ampirik çalışmada, kurgula-

nan bağımlı ve bağımsız değişkenleri ölçmek için demogra-

fik değişkenlerin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu” ile Türk 

toplumu ve kültürü üzerinde psikometrik açıdan geçerlik ve 

güvenirlik testleri yapılmış ‘Empatik Eğilim Ölçeği’ kulla-

nılmıştır. Anket aracılığıyla deneklerden alınan ham verilere 

t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi gibi parametrik ista-

tistiksel analiz teknikleri uygulanarak demografik özellikler 

ile empatik eğilim arasındaki farklılıklar betimlenmiştir. 

Dolayısıyla cinsiyet değişkeni özelinde, kadınların empatik 

eğilim düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu gibi 

bulgular elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada, yaş ve meslek 

grubu gibi diğer demografik değişkenler ile empatik eğilim 

arasındaki farklılığa yönelik bulgulara da yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yetişkinlik dönemi, benlik psikolojisi, 

demografik değişkenler, empatik eğilim, değişkenler. 
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Abstract: This empirical study aims to indicate the rela-

tionship between demographic characteristics and empath-

ic orientation in the adulthood. In order to measure the 

dependent and independent variables for these purposes, 

‘Personal Inquiry Form’ and ‘Empathic Orientation Scale’ 

measures are used. The collected raw data have been pro-

cessed to describe the relationship between empathic ori-

entation and demographic characteristics based on the dif-

ferences using parametrical statistical analysis methods 

such as t-Test and One Way Analysis of Variance. It is 

concluded that women are found to have higher level of 

empathic orientation than men. In addition, other demo-

graphic variables such as age, occupational group are found 

to be meaningful with respect to their impact on empathic 

orientation. 

Keywords: Adulthood, self-psychology, demographic varia-

bles, empathic orientation, variables. 
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Giriş 

Benlik psikolojisi ve sosyal psikoloji literatüründe önemli bir 

yere sahip olan kavramlardan biri de ‘empati/empathy’dir. Bu am-

pirik araştırma özelinde bağımlı değişken olarak operasyonelleştiri-

len ‘empatik eğilim/empathic orientation’ ise; ‘bireylerin günlük 

yaşamlarında bireysel empati kurabilme potansiyeli’ olarak tanım-

lanabilir. Daha çok empatinin duygusal boyutuna vurgu yapan em-

patik eğilim, kapsam olarak bireylerin duygusal sorunlarını anlaya-

bilme yeteneği ve bu tip sorunları olan bireylere yardım etme iste-

ğini içermektedir. Bireysel farklılıklar gösterebilen empatik eğilim, 

daha çok bireylerin duygusal duyarlılıklarıyla değerlendirilmektedir. 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, bireyin karşısındaki kişiyi anlaya-

bilmesi, yani empati kurabilmesi için empatik duyarlılık düzeyinin 

yüksek olması gerektiğine vurgu yapmaktadır (Taşdemir, 1999). 

En az iki kişinin ilişkisi sonucunda psiko-sosyal bir süreç olan 

iletişimde birey, ilişkilerini sürekli olarak yeniden tanımlar ve bu 

ilişkiler de, birey yaşamının kalitesini belirler. İletişimde bulunan 

bireylerin birbirini anlaması iletişimi kolaylaştırıcı faktörlerden 

biridir. Kişilerarası iletişim, bireyin yaşamında oldukça önemli bir 

yer tuttuğu için her gelişim dönemlerindeki bireyler çevresindeki-

lerle farklı şekillerde iletişim kurma ihtiyacı hissetmektedirler. 

Kurulan bu iletişim biçimleri, bazen olumlu ve yapıcı olmakla bir-

likte bazen de çatışma ve problem içerikli olabilmektedir. 

Empatik eğilim, bireylerin birbirini anlamasında önemli bir 

benlik potansiyeli olarak görülmektedir. Dolayısıyla bireyin, karşı-

sındaki kişinin duygularını anlaması ve onun yerine kendini koya-

bilmesi, iletişimde yaşanan sorunları da minimize etmesi bakımın-

dan önemlidir. Literatürde, empatinin “başkalarının düşüncelerini, 

bakış açılarını ve duygularını tanımaya ilişkin bilişsel bir yetenek” 

olduğunu savunanların yanı sıra bu olguyu “karşı tarafın duygusu-

nun uygun, ancak onun aynısı olması gerekmeyen bir biçimde algı-

lanması” şeklinde tanımlayanlar da olmuştur. Bu açıklamalardan 

bireyin empati kurabilmesi için karşıdaki ile aynı olayı yaşamasının 

gerekmediği anlaşılmaktadır. Empatik eğilimi yüksek bireylerin 

kişilerarası iletişimde başarılı; düşük olanların da başarısız olması 
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olasılığından söz edilebilir. Birçok iletişim problemlerinin doğma-

sına engel olan empatik eğilim, yaşanan çatışmaların da en az zarar 

verici biçimde çözümlenmesine olanak sağlayabilir. 

İletişim engellerinden biri olan kişilerarası çatışma, modern 

yaşamda sıkça ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle öteki/lere 

karşı olumsuz tutum besleyen, çatışmaya uygun kişilik yapısına 

sahip bireylerin iletişim çatışmalarına girme eğilimlerinin daha 

yüksek; empatik eğilim düzeyleri yüksek olanların ise iletişim ça-

tışmaları yaşama olasılıklarının daha düşük olabileceği belirtilmek-

tedir. Empatik eğilim, kaygı ve kişilerarası iletişimde çatışma eğili-

mi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştıran Pişkin (1991) 

tarafından yapılan ampirik bir çalışmada, öğrencilerin empatik 

eğilim düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri ve çatışma eğilimi düzey-

leri arasında olumsuz bir korelasyonel ilişki olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca sözü edilen bu araştırmada, öğrencilerin sürekli kaygı düzey-

leri ile çatışma eğilim düzeyleri arasında olumlu yönde bir ilişki 

bulunmuştur (Pişkin, 1991; Cüceloğlu, 1991; Barnett, 1990; Dök-

men, 2004; Rehber & Atıcı, 2009: 324). 

Hoffman’a (1978) göre bireyler, kişilik ve benlik yapıları kendi-

lerine benzeyenlerle empati kurma noktasında daha istekli ve başa-

rılıdırlar. Dolayısıyla özellikle, daha fazla birlikte olan, kültür ve 

yaşam koşulları daha fazla benzerlik gösteren bireylerin birbirlerine 

karşı empati kurabilme isteği ve olasılığının daha yüksek olacağı ön 

görülebilir. “Empati” ile “duyarlılık” önemli ölçüde birbiriyle ilişki-

lidir. Bu iki kavram arasındaki ilişkiye vurgu yapan çalışmalar, du-

yarlı bireylerin başkalarının duygularını fark etme ve onlar gibi 

hissetme olasılıklarının daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Öte yandan -yukarıda da vurgulandığı gibi- iletişim becerileri-

nin içinde empati kurabilme önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü 

bireyler kurmuş oldukları sosyal ilişki süreçlerinde bireysel duygu-

larının karşı taraftan fark edilme ihtiyacını çok derin olarak his-

setmektedirler. Empatinin yokluğunda ise bireylerin ötekinin ihti-

yaç, duygu ve hislerini göz önünde bulundurma olasılığının azaldı-

ğından söz edilebilir. Dolayısıyla empatik eğilim düzeyi yüksek 

bireylerin düşük olanlara göre bir takım avantajlarının olduğu söy-
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lenebilir. Zira empati kurmanın kişiye kazandırdığı bazı avantajları 

şöyle sıralanabilir: (a) empati kurabilen bireyler, bilişsel, ahlaki 

gelişim ve psikolojik sağlık için önemli bir beceriye sahiptirler; (b) 

bu kişiler, insanlar arasındaki ilişki ve açıklığı kolayca dışa vurabilir-

ler; (c) empati kurabilenler, sosyal ilişkilerini arttırabilir ve çatışma-

larını daha kolay çözüme kavuşturabilirler; (d) bu tip bireylerin ev 

ve iş hayatlarında başarılı olma şansları daha yüksektir; (e) empati 

kurabilen bireyler, farklı sosyal çevreden olan ya da başka kültür-

den gelen kişilerle daha iyi iletişim kurabilirler. 

 Empati kurmanın avantajları olduğu kadar zorlukları da var-

dır. Bu sebeple bilişsel, duygusal ve ruhsal bir disiplin olan empatik 

eğilim düzeyini geliştirmek büyük bir çaba gerektirmektedir. Zira 

bazı bireyler, “empati beni yoruyor”, “başka kişiler için empati 

kurarsam, ailem için bir şey kalmayacak”, “yeterince eğitimli deği-

lim” gibi sebeplerle empati kurmaktan kaçınmaktadırlar. Benlik ve 

sosyal psikoloji literatüründe yapılan ilk dönem çalışmalarda, em-

pati doğuştan bir yetenek olarak görülürken; gelinen bu son aşa-

mada, empatik iletişimin öğretilebilir ve öğrenilebilir bir beceri 

olduğu ortaya konmuştur. Konuyla ilgili çalışma yapan bazı araş-

tırmacılar, empatinin bir karakter özelliği olarak düşünüldüğünü, 

fakat gerçekte empatinin formel eğitim sürecinde öğretilebilecek 

bir sosyal beceri olduğunu belirtmektedirler. Bu tip çalışmaların 

yanında adı geçen olgunun genetik bir tarafının olduğunu vurgula-

yan araştırmalar da vardır. Örneğin; Plomin (1990), ikizlerin empa-

tik tepki verme süreçlerinin ikiz olmayanlara göre daha fazla ben-

zerlik gösterdiğini belirterek empatinin genetik faktörlerle ilişkili 

olabileceğini öne sürmektedir (Plomin, 1990; Hoffmann, 1978; 

Pala, 2008: 14-15). 

Özellikle son çeyrek yüzyılda, empatik eğilim kavramı, aka-

demik anlamda teorik olarak önemli bir araştırma alanı olmaktan 

öteye geçerek, pratik psikoloji bağlamında kişisel gelişim çalışmala-

rında ve sosyal psikoloji alanında ise kişiler arası ilişkiler bağlamın-

da ilgi odağı haline gelmiştir. Dolayısıyla bir yanda psikologlar, 

pedagoglar ve psikiyatrlar, diğer yandan gittikçe genişleyen bir halk 

kitlesi, empatik eğilim ve beceri terimleri altında toplanan sosyal 



 
Mustafa Koç 

 

 

Iğdır Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi 

Sayı: 9, Nisan 2016 

30 

psikolojik olgulara ve sorunlara popüler düzeyde de olsa ilgi duy-

maya başlamıştır. Bu bağlamda kavramla ilişkili yapılan araştırma-

larda, empatik eğilim düzeyinin ‘iletişim becerileri, empatik eğitim, 

sempati, evlilik uyumu, hemşirelik hizmetleri’ gibi benlik ve kişilik 

psikolojisinin yanı sıra sosyal psikoloji değişkenleriyle de ilişkili 

olduğu yönünde güçlü ve anlamlı bulgular elde edilmiştir. Ayrıca 

özellikle son dönem Türk psikoloji çalışmalarına bakıldığında ise 

adı geçen kavramın sınırlı sayıda da olsa dindarlık bağlamında din 

psikolojisi (Koç, 2009; Şahin, 2008; Ayten, 2010) ve ahlak psikolo-

jisi (Akkoyun, 1987; Kapıkıran, 2007) ekseninde çalışıldığı dikkati 

çekmektedir. 

Bu araştırmada, bağımsız değişken olarak operasyonelleştirilen 

ikinci olgu ise ‘demografik özellikler’dir. Kuşkusuz psikoloji, sosyo-

loji ve antropoloji araştırmalarında demografik özelliklere ilişkin 

yapılan bilimsel analizler, üzerinde çalışılan evrenin ve/veya popü-

lasyonun sağlıklı bir şekilde tanımlanıp anlaşılmasında önemli bir 

bileşen oluşturmaktadırlar (Marshall, 1999: 139-140). Dolayısıyla 

demografik özellikler/değişkenler, bir anlamda bağımlı değişken 

olarak kurgulanan psikolojik olguya ilişkin ortaya çıkacak sonuçları, 

ciddi biçimde belirleyici ve sınırlayıcı metodolojik bir güce ve psi-

ko-sosyo-antropo-teolojik fonksiyona da sahiptirler. Bu açıdan 

bakıldığında, ‘cinsiyet ve yaş’ gibi her bir demografik faktör, üze-

rinde çalışılan örnekleme özel olduğu için aynı zamanda biriciktir. 

Benlik psikolojisi ve sosyal psikoloji literatüründe, ‘demografik 

özellikler’, empatik eğilim kavramının ilişkili olduğu önemli değiş-

kenlerden biri olarak kabul edilebilir. Bu nedenle konuya ilişkin 

yapılan alan araştırmalarında, “bireyin sahip olduğu ‘cinsiyet, yaş, 

sosyo-ekonomik düzey ve medeni durum’ gibi demografik özellik-

lerin, empatik eğilim düzeyi üzerinde anlamlı bir psikolojik etkisi 

olduğu’ tezinden hareket edilmiştir. Bu kapsamda –bu araştırma 

verilerini dikkate alarak- genelde tüm gelişim dönemlerinde, özelde 

ise yetişkinlik dönemindeki sahip olunan demografik özelliklerin 

empatik eğilim düzeyine olumlu ve/veya olumsuz anlamda katkı 

yaptığını öngörmek mümkündür. 

Öte yandan konuyla ilgili oluşturulan literatürdeki empatik 
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eğilim kavramına ilişkin yapılan alan araştırmalarında, ‘ruh sağlığı, 

benlik saygısı, kendini ayarlama, problem çözme becerileri, psiko-

lojik danışmanlık, psikoterapik ilişkiler’ başta olmak üzere bireyle-

rin empatik eğilim düzeylerini etkileyen ve/veya bundan etkilenen 

pek çok sektörel ve yaşamsal faktörden/değişkenden söz etmek 

mümkündür (Kapıkıran, 2009). İşte bu kapsamda görüldüğü gibi 

empatik eğilim kavramının, psiko-sosyo-antropolojik bağlamda 

ilişkili olduğu değişkenler arasında ‘demografik özellikler’ olgusu-

nun önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. 

Yukarıda kısaca söz konusu iki olguya yönelik açıklaması yapı-

lan bu teorik arka plandan hareketle betimsel/descriptive ve ortaya 

çıkarıcı/explorotory nitelik taşıyan bu görgül çalışma, tarama mo-

dellerinden ilişkisel tarama türünde yapılmış bir alan araştırmasıdır 

(metodolojik arka plan için bkz. Karasar, 1995: 76-87). Söz konusu 

bu metodolojik özelliğinden hareketle çalışma, -tespit edilebildiği 

kadarıyla- Türk benlik psikolojisi literatüründe daha önce sınırlı 

sayıda operasyonelleştirilmiş bir konu olarak; “yetişkinlik döne-

mindeki bireylerin sahip oldukları ‘(a) cinsiyet, (b) yaş, (c) meslek 

grubu’ gibi demografik özelliklerin farklılık temeli bağlamında 

empatik eğilim düzeyleri üzerindeki sosyal psikolojik etkilerini 

tespit etmek” amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemi, öğretmen, doktor, avukat, din görev-

lisi ve serbest meslek olmak üzere 5 tür meslek grubundaki 475 

denekten oluşmaktadır. Anket uygulaması aşamasında, cinsiyet ve 

yaş gibi demografik değişkenlerin homojen dağılımına mümkün 

olduğu ölçüde dikkat edilmeye çalışılmıştır. Uygulama sonucunda 

değerlendirmeye alınan 600 adet anket formundan 125 adedi, gerek 

geri dönüşümün tam olarak sağlanamaması, gerekse bazı anket 

formlarının tamamının veya büyük bir kısmının cevapsız olması 

nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Dolayısıyla yukarıdaki ön 

görülen bu örneklem tablosu göz önünde bulundurulduğunda, araş-

tırmada psikometrik değerlendirmeye alınan kota örneklem sayısı, 
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genel toplam itibariyle 475 denek olarak saptanmıştır. Bu sebeple 

işlem ve analizler, verilerin toplanması ve incelenmesi sonucunda 

istatistiksel değerlendirmeye alınan bu sayı üzerinden yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan örneklemin demografik özelliklerine 

frekans değerleri/tabloları açısından bakıldığında ise ampirik uygu-

lamaya katılan deneklerin cinsiyetlerine göre dağılımları şöyledir: 

Erkeklerin oranı % 53 (253), kadınların oranı % 47 (222)’dir. Elde 

edilen veriler cinsiyet faktörü açısından genel olarak değerlendiril-

diğinde, çalışmaya esas olan örneklem grubundaki erkeklerin, oran 

olarak kadınlardan daha fazla oldukları görülmüştür. 

Örneklem olarak kullanılan katılımcıların yaşlara göre dağılım-

ları ise şöyledir: 25-30 yaş arası katılımcıların oranı % 29.69 (141), 31-

35 yaş ile 36-40 yaş arası katılımcıların oranı birbirlerine eşit olarak 

% 20 (95) ve 41-45 yaş arası katılımcıların oranı ise % 30.31 (144)’dir. 

Katılımcıların yaşlarına ilişkin elde edilen frekans değerlerine genel 

olarak bakıldığında, çok az bir farkla en yüksek oranı 41-45 yaş 

grubunun oluşturduğu tespit edilmiştir. Arkasından bunu 25-30 yaş 

grubu izlemiştir. Ayrıca 31-35 yaş grubu ile 36-40 yaş grubunun 

birbirine eşit oranda oldukları saptanmıştır. Dolayısıyla çalışmanın 

sınırlandırıldığı yetişkinlik dönemi açısından örneklemin yaş profi-

line bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun, ilk yetişkinlik dö-

nemi ile orta yetişkinlikten son yetişkinliğe geçiş dönemini yaşa-

yanlardan oluştuğunu söylemek mümkündür. Ayrıca yaş aralığı 25 

ile 45 arasında değişen örneklemin yaş ortalaması ise 35.69 olup 

standart sapması 6.72’dir. 

Öte yandan örneklem grubunun sosyo-ekonomik düzeylerine 

göre istatistiksel dağılımlarına bakıldığında, ankete katılan denek-

lerin konuyla ilgili kişisel/öznel algıları esas alınarak elde edilen 

sosyo-ekonomik düzeylerine göre dağılımları şöyledir: Üst düzey-

deki deneklerin oranı % 4 (21), ortanın üstünde bir sosyo-

ekonomik düzeye sahip deneklerin oranı % 26 (123), orta düzeydeki 

deneklerin oranı ise % 63 (298)’dür. Bunun yanı sıra yine sosyo-

ekonomik açıdan ortanın altı düzeyine sahip olan deneklerin oranı 

% 5 (25) iken, alt düzeyde yer alan deneklerin oranı ise % 2 (8) ola-

rak saptanmıştır. Dolayısıyla sosyo-ekonomik düzey bağlamında 
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genel tabloya bakıldığında, ankete katılan örneklem grubunun 

büyük çoğunluğunun orta düzeyde bir sosyo-ekonomik yapıya sa-

hip olduğu görülmüştür. Söz konusu bu düzeyi ise sırasıyla ortanın 

üstü ve altı ile üst düzey grupları izlemiştir. Konuyla ilgili olarak alt 

düzeydeki grubun en düşük değere sahip denekler oldukları tespit 

edilmiştir. 

Bunun yanı sıra araştırmada, eğitim düzeyi değişkeni olarak en 

düşük düzeyden en yüksek düzeye kadar Türk eğitim sisteminde 

halen aktif olarak yer alan çeşitli aşamalardaki eğitim düzeyleri 

kullanılmıştır. [Not: Araştırmanın anket formunda adı geçen de-

ğişkenle ilgili yer alan soru ve cevap şıkları için bkz. a.b. Veri Top-

lama Araçları]. Bu bağlamda örneklemi oluşturan grubun eğitim 

düzeylerine ilişkin dağılımları şöyledir: İlkokul ve ortaokulu da 

kapsayan ilköğrenim düzeyindeki katılımcıların oranı % 1 (5), liseyi 

kapsayan ortaöğrenim düzeyindeki katılımcıların oranı % 11 (50), 

yüksekokul ve üniversiteyi kapsayan yükseköğrenim düzeyindeki 

katılımcıların oranı % 81 (385), master ve doktorayı kapsayan lisan-

süstü düzeydeki katılımcıların oranı ise % 7 (35)’dir. Elde edilen 

veriler genel olarak değerlendirildiğinde, ankete katılan örneklem 

grubunun oldukça önemli bir bölümünün yükseköğrenim düzeyin-

de oldukları saptanmıştır. Bu durumun sebebinin ise örneklemin 

meslek gruplarının yüksek öğrenim gerektirmesi olduğu söylenebi-

lir. Söz konusu bu betimsel tabloyu, sırasıyla ortaöğrenim ve lisan-

süstü düzeydeki katılımcıların takip ettiği görülmüştür. İstatistik-

sel olarak eğitim düzeyi en düşük grubun ise ilköğrenim düzeyin-

deki katılımcılar olduğu belirlenmiştir. 

Ankete katılanların medenî durumlarına göre dağılımları da 

şöyledir: Bekârların oranı % 24 (112), evlilerin oranı % 73 (350) ve 

dulların oranı ise % 3 (13)’dür. Medenî durum faktörü bağlamında 

genel tabloya bakıldığında, ankete katılan örneklem grubunun 

büyük çoğunluğunun evli yetişkinlerden oluştuğu gözlenmiştir. Öte 

yandan bekârların diğer çoğunluğunu oluşturduğu örneklem gru-

bunda medenî durumla ilgili en düşük orana ise dulların sahip oldu-

ğu tespit edilmiştir. 

Öte yandan ankete katılan deneklerin meslek gruplarına göre 
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dağılımları da şöyledir: Öğretmenlerin oranı % 21.3 (101), doktor, 

avukat ve din görevlilerinin oranları % 21 (100) ve serbest meslek 

olarak çalışanların oranı ise % 15.7 (74)’dir. Dolayısıyla meslek grup-

ları bağlamında bakıldığında ankete katılan örneklemde çok az bir 

farkla öğretmenlerin daha fazla olduğu; buna karşın en düşük mes-

lek grubunun ise serbest meslek olduğu görülmüştür. Araştırmada 

yer alan meslek gruplarından doktor, avukat ve din görevlilerinin 

de birbirlerine eşit oranlarda oldukları saptanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın anket uygulamasına ilişkin veri toplamak ama-

cıyla kullanılan ölçme araçları hakkındaki psikometrik değerlen-

dirmeler ise şöyledir: 

a. Kişisel Bilgi Formu: Öncelikle anket formunun birinci bölü-

münde, demografik değişkenler bağlamında sınıflandırma türü 

ölçek kullanılarak deneklere ilişkin demografik bilgiler toplamak 

amacıyla ‘kişisel bilgiler’ formu yer almıştır. Bu kapsamda sırasıyla 

‘cinsiyet, yaş ve meslek grubu’ olmak üzere toplam 3 adet demogra-

fik değişkenin niteliğini saptamak amacıyla çeşitli sorular sorulmuş 

ve deneklerden alınan cevaplar nicelleştirilerek psikometrik analiz-

leri yapılmıştır. 

b. Empatik Eğilim Ölçeği: Bu araştırmanın anket uygulamasında 

‘empatik eğilim’ kavramını ölçmek amacıyla orijinali Dökmen 

(1988) tarafından likert tipinde 20 madde olarak geliştirilen “Empa-

tik Eğilim Ölçeği / EEÖ” kullanılmıştır. Bireyin, gündelik yaşamın-

da karşısındakilerle empatik eğilim kurma düzeylerini ölçmek ama-

cıyla geliştirilen bu yerli ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 

ise yine ölçek sahibi tarafından aynı isimle yapılmıştır (Dökmen, 

1988: 155-190; Dökmen, 2004: 341-342). 

Beşli likert tipi ölçek formatında toplam 20 madde olarak ha-

zırlanan bu ölçekte yer alan madde seçenekleri, puanlama sırasıyla 

birlikle zayıftan kuvvetliye doğru; ‘1. tamamen aykırı, 2. oldukça 

aykırı, 3. kararsızım, 4. oldukça uygun, 5. tamamen uygun’ şeklinde 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu empatik eğilim ölçeğinin puanlama 

sistemine bakıldığında, her bir madde için yukarıdaki puan sırala-
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masına göre madde seçeneklerinden birisi için işaretlenen sayı, 

katılımcıların ilgili madde için esas puanını oluşturur. Ancak psi-

kometrik bağlamda empatik eğilim ölçeğinin 3., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 

15. maddeleri, katılımcıların hemen “evet” deme eğilimlerini önle-

mek için negatif bir formda yazılmıştır. Dolayısıyla anketin analiz 

aşamasında, bu söz konusu negatif yazılmış maddeler de sırasıyla 

5.4.3.2.1. şeklinde ters çevrilerek puanlanmıştır (Dökmen, 1988: 

178). Bu noktada ölçeğin puan ranjı 20-100 aralığındadır. Yani diğer 

bir ifadeyle katılımcılar, uygulamada kullanılan bu empatik eğilim 

ölçeğinden en düşük 20 (1 x 20 = 20), en yüksek 100 (5 x 20 = 100) 

puan alabilirler (Taşdemir, 1999: 38). 

Yukarıdaki bu puanlama sisteminden hareketle adı geçen bu 

ölçekten alınan puanlar yükseldikçe katılımcıların empatik eğilim 

düzeyleri yükselmekte; puanlar düştükçe de katılımcıların empatik 

eğilim düzeyleri düşmektedir. 

Katılımcıların sahip oldukları empatik eğilim düzeylerini sap-

tamak amacıyla kullanılan bu ölçeğin yapı geçerliği kapsamındaki 

faktör analizi sonuçları incelendiğinde, maddelerin ortak faktör 

varyansı değerlerinin .55 ile .75 arasında değiştiği gözlenmiştir. Ay-

rıca yapılan bu faktör analizinin yorumlanabilir olduğunu saptamak 

için bakılan Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliği değeri 0.70 ve 

Bartlett küresellik değerlerinden ki-kare [2] = 693.929; serbestlik 

derecesi = 190; anlamlılık düzeyi = 0.00 olarak bulunmuştur. 

 Öte yandan söz konusu ölçeğin bu çalışma için yapılan gü-

venirlik analizleri sonucunda ise Cronbach Alpha güvenirlik katsa-

yısı [] = 0.77 ve Guttman Split-Half katsayısı [r] = 0.77 olarak 

saptanmıştır. 

İşlem 

Öncelikle yukarıda içeriğiyle ilgili psikometrik bilgi verilen öl-

çekler, biçim olarak uygulanan anket formatına uygun bir şekle 

dönüştürülmüştür. Gelinen bu süreçte, ilk olarak evren ve örnek-

lem bölümünde adı geçen meslek gruplarından alt evren olarak 

alınan yaklaşık yirmişer kişilik deneme örneklem gruplarına 2006 

yılında anket uygulanmıştır. Bu örnek uygulama sonuçları, konuyla 
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ilgili bilim ve istatistik uzmanları/danışmanları tarafından değer-

lendirilip geçerlik ve güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra 2007 

yılında esas uygulamaya geçilmiştir. Anketin uygulanması, dönüş 

oranını artırmak amacıyla bizzat araştırmacı tarafından gerçekleşti-

rilmiştir. Anket uygulamasında yer alan katılımcıların, anket for-

munu ortalama süre olarak 25-30 dakika arasında doldurdukları 

gözlenmiştir. 

Araştırmanın anket uygulamasına ilişkin elde edilen psikomet-

rik verilerin çözümü noktasında ise ‘demografik özellikler bağımsız 

değişkenlerine göre empatik eğilim bağımlı değişkeni’ arasındaki 

farklılıklara bakılmıştır. Dolayısıyla temel değişkenler arasındaki 

istatistiksel farkların anlamlı olup olmadıklarını saptamak amacıyla 

parametrik istatistiksel analiz tekniklerinden “Tek Yönlü Varyans 

Analiz Tekniği” ile “t Testi Analiz Tekniği” kullanılmıştır. [Açık-

lamalar: Tek Yönlü Varyans Analizi / One Way Analysis of Vari-

ance-ANOVA: Tek bir bağımsız değişkenin düzeyleri, grupları ya 

da kategorilerinin istatistiksel olarak analiz edildiği tekniktir. İliş-

kisiz ya da bağımsız iki veya daha fazla örneklem grubuna ait orta-

lamalar arası farkın anlamlı olup olmadığını test etmek üzere kulla-

nılan parametrik bir istatistiksel analiz tekniğidir (Köklü, 2002: 

133-134); t Testi / t Test: Psikometrik ölçüm sonucu elde edilmiş iki 

ayrı ortalama arasındaki farklılaşmanın anlamlı olup olmadığını 

araştırmanın t dağılımına dayalı bir istatistik test etme yoludur. 

Örneklemlerin bağımsız/ilişkisiz ve bağımlı/ilişkili olmasına göre 

çeşitleri vardır (Köklü, 2002: 128-129; krş. Karasar, 1995: 236-237). 

Not: Bu anket uygulamasında ‘Bağımsız Grup t Testi’ kullanılmış-

tır]. Ayrıca gruplar arasındaki farklılıkların kaynağını saptayabilmek 

amacıyla da post-hoc analizleri yapılmıştır. 

Metodolojik bağlamda sonuç olarak, her alan araştırmasında 

olduğu gibi bu çalışmada da bazı bağımlı ve bağımsız değişkenler 

kullanılmıştır. Dolayısıyla araştırma deseni kapsamında bu ampirik 

çalışmada, sırasıyla ‘cinsiyet, yaş ve meslek grubu’ bağımsız değiş-

ken; ‘empatik eğilim’ ise bağımlı değişken olarak kurgulanmıştır. 
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Bulgular 

Demografik özelliklere göre empatik eğilim arasındaki farklı-

lığın istatistiksel olarak analiz edildiği bu ampirik araştırmada, 

aşağıda sırasıyla deneklerin ‘cinsiyet, yaş ve meslek grubu’ gibi de-

mografik özelliklerine göre empatik eğilim arasındaki farklılıkları-

na yönelik elde edilen bulgulara yer verilmiştir (Bu çalışmadaki 

‘demografik özellikler-empatik eğilim’ ilişkisine yönelik veri sonuç-

ları ve çözümlemeleri için bkz. Koç, 2008). 

 

C i n s i y e t 

 

E m p a t i k   E ğ i l i m 

Sayı 

[n] 

Ortalama 

Puan 

Standart Sapma Standart 

Hata 

Erkek 253 70.25 8.24 0.51 

Kadın 222 72.64 8.40 0.56 

T o p l a m 475 71.45 8.32 0.54 

Bağımlı Değişken sd t p Standart Hata 

Empatik Eğilim 473 -3.12 0.00* 0.76 

Ö z e t: *Cinsiyet & Empatik Eğilim Düzeyi = p <.01 

Tablo.1 Cinsiyete göre empatik eğilim düzeyinden alınan puanların istatistiksel 

değerleri ve farklılaşmaya ilişkin sonuçlar [bağımsız grup t testi] 

Konuyla ilgili yukarıdaki Tablo-1’de yer alan istatistiksel veri-

ler nitel olarak çözümlendiğinde; cinsiyet değişkeni bağlamında 

empatik eğilim düzeyinden alınan puanların ortalamalarına bakıldı-

ğında, erkeklerin aldıkları puanların ortalaması ( X  = 70.25), kadın-

ların aldıkları puanların ortalamasından ( X  = 72.64) daha düşüktür. 

Dolayısıyla konuyla ilgili yapılan istatistiksel analize göre de zaten 

örneklem grubunda yer alan katılımcıların cinsiyetlerine göre em-

patik eğilim düzeyleri arasında oldukça önemli derecede (t = -3.12; p 

<.01) anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kadın-

ların empatik eğilim düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 
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Y a ş 

 

E m p a t i k   E ğ i l i m 

Sayı 

[n] 

Ortalama 

Puan 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

25-30 yaş arası 141 70.70 7.71 0.64 

31-35 yaş arası 95 70.94 8.76 0.89 

36-40 yaş arası 95 72.07 9.48 0.97 

41-45 yaş arası 144 71.77 8.04 0.67 

T o p l a m 475 71.37 8.39 0.38 

Bağımlı 

Değişken  

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

s

d 

 

Kareler Orta-

laması 

F 

 

p 

 

 

Empatik 

Eğilim 

 

Gruplar 

Arası 

137.829 03 45.94 0.6

5 

0.5

8 

Grup İçi 33271.22 471 70.63   

T o p l a m 33409.04 474    

Ö z e t : Yaş & Empatik Eğilim Düzeyi = p >.05 

Tablo.2 Yaşa göre empatik eğilim düzeyinden alınan puanların istatistiksel değerleri 

ve farklılaşmaya ilişkin sonuçlar [tek yönlü anova] 

Konuyla ilgili yukarıdaki Tablo-2’de yer alan istatistiksel veri-

ler nitel olarak çözümlendiğinde; yaş değişkeni kapsamında empa-

tik eğilim düzeyinden alınan puanların ortalamalarına bakıldığında, 

üzerinde çalışılan örneklemde yer alan katılımcıların yaşlarına göre 

empatik eğilim düzeyleri arasında önemli derecede anlamlı bir 

farklılık olmadığı (F = 0.65; p >.05) belirlenmiştir. Fakat katılımcıla-

rın konuya ilişkin aldıkları puanların ortalamaları dikkate alındı-

ğında 25-30 yaş grubunun aldığı puan ortalaması ( X  = 70.70) en 

düşük, 36-40 yaş grubunun aldığı puan ortalaması ( X  = 72.07) ise en 

yüksektir. Diğer yaş gruplarından 31-35 yaş grubunun aldığı puan 

ortalaması ( X  = 70.94) ile 41-45 yaş grubunun aldığı puan ortalama-

sı ( X  = 71.77) da, en yüksek ve en düşük puan ortalamasına sahip 

yaş gruplarının arasında yer almaktadır. 
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M e s l e k 

G r u b u 

E m p a t i k   E ğ i l i m 

Sayı 

[n] 

Ortalama 

Puan 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

Öğretmen 101 72.27 7.91 0.78 

Doktor 100 70.67 7.77 0.77 

Avukat 100 70.53 7.63 0.76 

Din Görevlisi 100 73.82 9.26 0.92 

Serbest Meslek 74 68.91 8.80 1.02 

T o p l a m 475 71.37 8.39 0.38 

Bağımlı 

Değişken  

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd 

 

Kareler Orta-

laması 

F 

 

p 

 

 

Empatik 

Eğilim 

 

Gruplar 

Arası 

1247.51 04 311.87 4.5

5 

0.0

0* 

Grup İçi 32161.53 47

0 

68.42   

T o p l a m 33409.04 47

4 

   

Ö z e t : *Meslek Grubu & Empatik Eğilim Düzeyi = p <.01   

Tablo.3 Meslek grubuna göre empatik eğilim düzeyinden alınan puanların istatistik-

sel değerleri ve farklılaşmaya ilişkin sonuçlar [tek yönlü anova] 

Konuyla ilgili yukarıdaki Tablo-3’de yer alan istatistiksel veri-

ler nitel olarak çözümlendiğinde; meslek grubu değişkeni bağla-

mında empatik eğilim düzeyinden alınan puanların ortalamalarına 

bakıldığında, serbest meslek grubunda çalışanların aldığı puan orta-

laması ( X  = 68.91) en düşük, din görevlilerinin aldığı puan ortala-

ması ( X  = 73.82) ise en yüksektir. Diğer meslek gruplarındaki katı-

lımcılardan öğretmenlerin puan ortalaması 72.27, avukatların puan 

ortalaması 70.53 ve doktorların aldığı puan ortalaması ise 70.67 

olarak bulunmuştur. Dolayısıyla konuyla ilgili yapılan istatistiksel 

analize göre de zaten örneklem grubunda yer alan katılımcıların 

meslek gruplarına göre empatik eğilim düzeyleri arasında oldukça 

önemli derecede (F = 4.55; p <.01) anlamlı bir farklılık olduğu gö-
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rülmüştür. Ayrıca gruplar arasındaki farklılıkların kaynağına ilişkin 

yapılan post-hoc analizinde ise, söz konusu bu durumun din görev-

lileri ile avukatlar ve serbest meslek grubunda çalışanlar arasındaki 

farklılıktan kaynaklandığı saptanmıştır. Buna göre meslek grupları 

açısından din görevlilerinin empatik eğilim düzeylerinin, başta 

serbest meslek grubunda çalışanlar ile avukatlar olmak üzere diğer 

meslek gruplarından daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Yorum ve Tartışma 

Anket uygulaması sonucundan elde edilen bulguların yorumla-

nıp tartışılmaya çalışıldığı bu son bölümde, yetişkinlerin ‘cinsiyet, 

yaş ve meslek grubu’ gibi demografik özelliklerine göre sahip ol-

dukları ‘empatik eğilim düzeyleri’ arasındaki farklılığa yönelik yapı-

lan yorumlara yer verilmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili genel ola-

rak oluşturulan temel hipotez; “yetişkinlik döneminde sahip olunan 

cinsiyet, yaş ve meslek grubu gibi demografik özellikler ile empatik 

eğilim arasında anlamlı bir farklılık vardır” şeklinde kurgulanmıştır. 

Dolayısıyla araştırmanın bu bölümünde, elde edilen istatistiksel 

analiz sonuçlarından hareketle konuyla ilgili kurgulanan bu temel 

hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı tartışılmış ve literatür eşli-

ğinde yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Cinsiyete Göre Empatik Eğilim Arasındaki Farklılığa İlişkin Elde 

Edilen Sonuçlar: Örneklem grubunda yer alan yetişkinlerin cinsiyet-

leri ile empatik eğilim düzeyleri arasında oldukça önemli derecede 

(p <.01) anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (bkz. Tablo-1). 

Konuyla ilgili olarak genel bir psikolojik çözümleme yapılması 

gerekirse; yetişkin kadınların empatik eğilim düzeylerinin erkek-

lerden daha yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Yukarıda konuya ilişkin iki değişkenden empatik eğilim düze-

yine yönelik elde edilen istatistiksel veriler çözümlendiğinde, ‘de-

mografik özellikler ve empatik eğilim değişkenleri’ kapsamında 

geliştirilen genel hipotezin “cinsiyet” değişkeni özelinde tam olarak 

desteklendiği görülmüştür. 

Bu saha araştırmasından cinsiyet ve empatik eğilim arasındaki 

farklılığa ilişkin elde edilen veriler, Ünal (1997) tarafından yapılan 
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çalışmayla desteklenmiştir. Yani adı geçen bu araştırmada da ka-

dınların empatik eğilim düzeylerinin, erkeklerden daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir (Ünal, 1997: 55). Empatik eğilim düzeyinin yanı 

sıra empatik beceri düzeyi ön planda tutularak Dökmen (1987) 

tarafından yapılan çalışmalarda da, kadınların empatik beceri dü-

zeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur (Dökmen, 

1987: 199). Öte yandan bu tablonun tersine erkeklerin empatik 

eğilim ve beceri düzeylerinin kadınlardan daha yüksek olduğu so-

nucuna ulaşan araştırmaların yanı sıra her iki değişken arasında 

anlamlı bir ilişki bulamayan çalışmaların da olduğu görülmektedir 

(bkz. Özbek, 2002: 96-97; Alver, 1998: 156-157; Tutarel-Kışlak & 

Çabukça, 2002: 38). 

Konuyla ilgili Batı’da yapılan bazı meta-analiz çalışmalarında, 

erkekler ile kadınların empatik eğilim temelli yardım etme davra-

nışlarında farklılık gösterdikleri tespit edilmiştir. Bazı çalışmalara 

göre erkekler genellikle kadınlardan daha çok yardım eğiliminde 

bulunmaktadırlar. Ancak dostça yardım etme, çocuklara ve yaşlıla-

ra bakma gibi empati temeline dayanan yardım etme biçimleri, bu 

araştırmalarda genellikle çok fazla ele alınmamıştır. Bu tür yardım 

etme davranışlarında ve özellikle de empatik eğilim ve bağlılık 

anlamındaki yardımseverlikte ise kadınların daha çok performans 

gösterdiklerini belirleyen başka çalışmalar da vardır. Bu sonuçlar-

dan kadının ya da erkeğin daha yardımsever olduğunu söylemek 

pek mümkün değildir. Ancak kadının ve erkeğin empatik eğilim 

temeline dayanan farklı biçimlerde yardım davranışında bulunduk-

ları söylenebilir. Konuyla ilgili psikologlar, kadınların bir yardım 

biçimi olarak arkadaşlık ve evlilik gibi kişilerarası ilişkilerde daha 

paylaşımcı olduklarını ve karşı tarafa duygusal destek sağladıklarını; 

buna karşın erkeklerin ise birinin hayatını kurtarmak gibi kahra-

manca davranma ile kapıyı tutma ve ağır bir eşyayı taşıma gibi fi-

ziksel güce dayalı kibar davranışlar sergileme konularında daha yar-

dımsever olduklarını belirtmektedirler (Dökmen, 2004: 185-186). 

 Öte yandan bu uygulama sonucunda yetişkin kadınların em-

patik eğilim düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olması, her iki 

cinsin fizyolojik farklılıklarından daha çok belki psikolojik farklılık-
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ları bağlamında duygusal özellikleriyle ilişkilendirilebilir. Literatür-

de kullanılan zekâ türlerinden duygusal zekâ / emotional intelligen-

ce ile sosyal zekâ / social intelligence çeşitlerinin kadınlarda, erkek-

lerden daha fazla olması, bu noktada anlamlı bir veri olarak değer-

lendirilebilir. Zira, söz konusu bu zeka türlerinin empati ile doğru-

dan bir ilişkisi söz konusudur. Bu nedenle duygusallık ve sosyal 

beceri yönlerinin daha ön plana çıkması nedeniyle yetişkin kadınla-

rın, yetişkin erkeklere göre kurmuş oldukları kişilerarası ilişkilerde 

kendilerini karşısındaki bireyin yerine koyarak onu anlama potan-

siyellerinin, dolayısıyla da empatik eğilim düzeylerinin daha yüksek 

olduğunu söylemek mümkündür (krş. Hançer & Tanrısevdi, 2003: 

211-225). 

Yaşa göre empatik eğilim arasındaki farklılığa ilişkin elde edilen sonuç-

lar: Anket uygulamasına katılan yetişkinlerin yaş grupları ile empa-

tik eğilim düzeyleri arasında önemli derecede anlamlı bir farklılık 

olmadığı (p >.05) belirlenmiştir (bkz. Tablo-2). Konuya ilişkin elde 

edilen bu sonuç, Taşdemir (1999) ve Öz (1992) tarafından yapılan 

araştırma bulgularıyla uyumludur (Taşdemir, 1999: 93; Öz, 1992: 51). 

Yukarıda konuyla ilgili iki değişkenden elde edilen istatistiksel 

bulgular incelendiğinde, ‘demografik özellikler ve empatik eğilim 

değişkenleri’ kapsamında geliştirilen temel hipotezin “yaş” değiş-

keni özelinde doğrulanmadığı görülmüştür. 

Meslek grubuna göre empatik eğilim arasındaki farklılığa ilişkin elde 

edilen sonuçlar: Anket uygulamasına katılan yetişkinlerin meslek 

grupları ile empatik eğilim düzeyleri arasında oldukça önemli dere-

cede (p <.01) anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (bkz. 

Tablo-3). Dolayısıyla meslek grupları açısından din görevlilerinin 

empatik eğilim düzeylerinin, başta serbest meslek grubunda çalı-

şanlar ile avukatlar olmak üzere diğer meslek gruplarından daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Özetle bu çalışma bağlamında, başta 

din görevlileri olmak üzere öğretmenlerin, özellikle doktor ve avu-

katlara göre olumlu sosyal davranış göstererek özgecil tutumlara 

bağlı olarak ortaya çıkan yardım etme davranışlarının temelini ha-

zırlayan empatik eğilimleri daha yüksektir. 

Yukarıda konuyla ilgili iki değişkenden elde edilen istatistiksel 
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bulgular incelendiğinde, ‘demografik özellikler ve empatik eğilim 

değişkenleri’ kapsamında geliştirilen genel hipotezin “meslek gru-

bu” değişkeni özelinde tam olarak doğrulandığı gözlenmiştir. 

 Bu saha araştırmasından meslek grubu ve empatik eğilim ara-

sındaki farklılığa ilişkin elde edilen veriler, Özbek (2002) tarafından 

yapılan çalışmayla -öğretmenler meslek grubu özelinde- örtüşmek-

tedir. Yani adı geçen bu araştırmada da öğretmenlerin empatik 

eğilim düzeylerinin, örneklemde kullanılan diğer meslek grupların-

dan daha yüksek olduğu saptanmıştır (Özbek, 2002: 97). Ulaşılabil-

diği kadarıyla Türk psikoloji literatüründe, meslek grupları kapsa-

mında konuyla ilgili kullanılan örneklemlerde ‘din görevlisi’ bulun-

duran yerli bir alan araştırması bulunamamıştır. Dolayısıyla din 

görevlilerinin de içinde bulunduğu örneklem kullanılarak yapılan 

ilk çalışma bu ampirik araştırmadır. Türk psikoloji literatüründe 

meslek grupları ve empati arasındaki ilişkiye yönelik yapılan çalış-

malarda, özellikle hemşireler ile psikologlar üzerine yapılan çalış-

maların çokluğu dikkati çekmektedir (Taşdemir, 1999: 29-31; Alver, 

1998: 93-98). Dolayısıyla sosyal psikoloji literatüründe her iki de-

ğişken ekseninde çeşitli meslek grupları ile empatik eğilim ve bece-

ri düzeyleri arasındaki ilişki ve farklılıklara yönelik yapılan yerli ve 

yabancı araştırmalarda, konuyla ilgili farklı sonuçlar elde edilmiştir 

(Ünal, 1997: 50-53; Öz, 1992: 47-51). 

Öte yandan bu araştırma sonucunda, meslek grupları içerisin-

de yer alan din görevlisi ve öğretmenlerin empatik eğilim düzeyle-

rinin avukat, doktor ve serbest meslek gruplarından daha yüksek 

olması, üzerinde çalışılan mesleğin antropolojik bağlamda sosyal 

yaşam örüntüleri içerisindeki sosyal iletişime yaptığı sosyo-kültürel 

vurguyla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla konuyla ilgili elde edilen bu 

sonuç, kendini izleme olgusuna yönelik ulaşılan sonuçlarla bütün-

leştirilerek değerlendirildiğinde daha da anlamlı bir veri sunar. 

Semantik olarak kendini izleme ile empatik eğilim düzeylerinin 

birbirine zıt olduğu düşünülürse, kendini izleme düzeyi en düşük 

olan din görevlileri ve öğretmenlerin, burada aynı zamanda örnek-

lem grubunda empatik eğilim düzeyi en yüksek meslek grupları 

içerisinde yer aldığı görülür (Koç, 2008). Söz konusu psiko-
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pedagojik boyutları dikkate alınarak bu iki mesleğin sosyal yaşama 

dönük çalışma ahlâkı arka planının, diğer meslek gruplarına göre 

daha yoğun olduğu ifade edilebilir. Özellikle din görevlilerinin, 

daha önce vurgulanan meslekî hassasiyetleri vb. nedenlerden dolayı 

meslek etiği açısından da, daha fazla empatik eğilim sonucu başka-

larını anlama ve yardımcı olma tutum ve davranışları sergileyebile-

cekleri düşünülebilir. 

 Bu araştırmadan elde edilen ampirik sonuçlara bakıldığında, 

“yetişkinlik döneminde sahip olunan cinsiyet, yaş ve meslek grubu 

gibi demografik özellikler ile empatik eğilim arasında anlamlı fark-

lılık” olacağı öngörüsünden hareketle oluşturulan genel ve temel 

hipotezi test etmek amacıyla yapılan istatistiksel analizler sonu-

cunda: (a) yetişkin kadınların empatik eğilim düzeylerinin, erkek-

lerden daha yüksek olduğu; (b) ilk yetişkinlik döneminden itibaren 

az da olsa yükselme gösteren empatik eğilim düzeyi, orta yaş geçi-

şiyle birlikte hafif düzeyde tekrar bir düşme gösterdiği; (c) meslek 

grupları açısından din görevlilerinin empatik eğilim düzeylerinin ise 

başta serbest meslek grubunda çalışanlar ile avukatlar olmak üzere 

diğer meslek gruplarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 Yetişkin örneklem kullanılarak demografik özelliklere göre 

empatik eğilim düzeyindeki farklılık temeline dayanan ilişkilerin 

incelendiği bu görgül araştırmanın sonuçlarıyla ilgili gelinen bu son 

noktada; sonuçların, gerek toplum/kamu yararı gerekse bilim tarihi 

için daha sağlıklı ve geniş biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla 

genelde sosyal bilimcilere özelde ise psikologlara şu önerilerde 

bulunulabilir: 

Bu araştırmada operasyonelleştirilen empatik eğilim olgusunu 

değerlendiren ölçme aracının yanı sıra bundan sonraki çalışmalarda, 

adı geçen bu kavramı ve kavramla ilgili diğer benlik kavramlarını 

psikometrik olarak değerlendiren çok boyutlu farklı ölçme araçları 

kullanılmalıdır. Bu bağlamda ‘empatik beceri’ olgusunun da nicel 

ve/veya nitel desenli çalışılarak empatik eğilim ile empatik beceri 

arasındaki psiko-sosyal ilişkinin derinlemesine analiz edilmesinde 

yarar vardır. 

Ayrıca bu araştırmada, örneklem grubu olarak gelişim dönem-
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lerinden yetişkinlik dönemi üzerinde çalışılmıştır. Konuyla ilgili 

bundan sonraki görgül araştırmalarda aynı değişkenlerin ilişkilerini 

içeren çocukluk, ergenlik ve yaşlılık gibi diğer gelişim dönemleri de 

mutlaka ele alınıp analiz edilmelidir. 

Sonuç olarak, demografik özellikler ile empatik eğilim ilişkisi-

ne yönelik konuyla ilgili oluşturulan yerli ve yabancı literatür ince-

lendiğinde, araştırmaların önemli bir kısmında söz konusu bu iki 

olgu arasında birbirinden farklı nicel ve nitel sonuçlar elde edilmiş-

tir. Bu sebeple, demografik özellikler ile empatik eğilim arasındaki 

psiko-sosyo-antropolojik ilişkiye yönelik daha net ve açık değer-

lendirmelerde bulunabilmek için konuyla ilgili yerli ve yabancı alan 

çalışmalarının sürekli olarak yapılmasında yarar vardır. 
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