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ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı empati becerileri eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocukların empati 
becerilerini artırıp artırmadığını ve sorun davranışlarını azaltıp azaltmadığını incelenmektir. Yöntem: 
Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Mersin'de 
bulunan 4 özel kreşe devam etmekte olan 5-6 yaşlarında toplam 51 kreş öğrencisi katılmıştır. Eğitim 
programına başlamadan önce bütün çocukların empati beceri düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmada 
çocukların empati becerilerini değerlendirmek amacı ile 4 temel duyguyu (mutluluk, üzüntü, öfke, 
korku) ifade eden fotoğraflar ve öyküler kullanılmıştır. Eş zamanlı olarak çocukların sorun 
davranışlarını belirlemek üzere öğretmenlerden Conners Öğretmen Derecelendirme ölçümleri alın
mıştır. Ardından uygulama grubundaki çocuklara 5 kişilik gruplar halinde haftada 3 gün 30 dakika 
empati eğitimi verilirken kontrol grubuna böyle bir eğitim verilmemiştir. Empati becerileri eğitimi 
tamamlandıktan sonra hem deney hem de kontrol grubunun empati beceri düzeyleri tekrar 
ölçülmüştür. Yine eş zamanlı olarak öğretmenlerden Conners Öğretmen derecelendirme ölçümleri 
tekrar alınmıştır. Sonuçlar: İstatistiksel analizler empati becerileri eğitiminin okul öncesi dönemdeki 
çocukların empati becerilerini artırdığını sorun davranışlarını ise azalttığını göstermiştir. Tartışma: 
Araştırmamızın bulguları okul öncesi dönemdeki çocukların empati eğitiminden yararlanabildiklerini 
göstermiştir. Empati eğitiminin bu dönem çocuklarının sorun davranışlarını azalttığı söylenebilir. 
Anahtar sözcükler: Empati eğitimi, sorun davranışlar, okul öncesi dönem,
SUMMARY: THE EFFECTS OF EMPATHY TRAINING ON PRESCHOOLERS' EMPATHIC SKILLS AND 
CONDUCT PROBLEMS ABSTRACT
Objective: The purpose of the study was to examine whether empathy training increases preschoolers' 
empathic skills while decreasing their conduct problems. Method: In the study a pretest-posttest con
trol group design was utilized. The sample consisted of 51 preschoolers from four different child care 
center in Mersin, Turkey. Before the training, children's empathic skills were assessed by a picture- 
story measure including 4 photographs expressing four basic emotions and four stories in which a child 
was experiencing one of these four basic emotions (happy, sad, angry, afraid). Children's conduct prob
lems were also evaluated by Conners' Teacher Rating Scale. The training group received the empathy 
education 3 times a week in 30 minute sessions over a 2 month-period. After the training, children's 
empathic skills and conduct problems were reassesed. Results: As predicted, the results indicated that 
empathy training increased preschoolers' empathic skills and decreased conduct problems. 
Discussion: The results of the study suggest that preschoolers can benefit from empathy training. It 
appears that teaching empathy to preschoolers result in decreased conduct problems.
Key words: Empathy training, conduct problems, preschooler.

g ir iş

Empati, kişinin kendisini karşısındaki kişinin 
yerine koyarak olaylara onun açısından bak
ması, karşısındaki kişinin duygu ve düşünceleri
ni doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu 
durumu ona iletmesi sürecidir (Rogers 1983). 
Bebekler dünyaya gelmeleriyle birlikte diğer
lerinin duygularına ve yüz ifadelerine tepki ver
meye başlamaktadırlar. Bu nedenle bebeklerin 
empati ile ilgili biyolojik bir eğilimle doğmuş 
olabilecekleri görüşü oldukça yaygındır (Poole 
ve ark. 2005).
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Çocuklarda empatik ilginin ilk olarak hangi yaş 
diliminde görüldüğü konusunda net bir bilgi 
bulunmamakla birlikte, araştırmalar bebeklerin 
farklı yüz ifadelerini ayırt etme ve bunları duy
gusal ipuçları olarak yorumlama yeteneğine 
sahip olduklarını göstermektedir. La Barbera ve 
arkadaşları (1976) tarafından yapılan bir çalış
mada, dört ile altı ay arasındaki bebeklerin 
mutlu yüz ifadesine kızgın ve nötr yüz 
ifadelerinden daha uzun süre baktıkları gözlen
miştir. Bir yaşındaki bebeklerle yapılan bir başka 
çalışmada (Ungerer ve ark. 1990) ise aynı yaşlar
da bir bebeğin ağlama sahnelerinin bulunduğu 
video görüntülerini izleyen bebeklerin rahatsız 
oldukları gözlenmiştir. Ancak bebeklikte gözle-
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nen bu tepkiler genellikle empati tepkiler olarak 
değil de empatinin habercisi olarak kabul 
edilmektedir (Thompson 1990, Goleman 2005).

Okul öncesi dönemdeki çocukların empati 
kurup kuramayacakları sorusuna ise farklı yak
laşımlar farklı yanıtlar vermektedir. Piaget'nin 
(1932) bilişsel gelişim teorisini temel alan yak
laşıma göre empatik tepki verebilmek için belir
li bir bilişsel akıl yürütme yeteneğine sahip 
olmak gerekmektedir (Aktaran Stayer 1987). 
Benmerkezci düşünce tarzı işlem öncesi döne
min tipik özelliği olduğundan bu dönem çocuk
ları olaylara başkasının bakış açısından baka
bilme ya da başkasının duygularını ve gereksin
imlerini fark edebilme kapasitesine sahip 
değildir. Çocukların bir başkasının bakış açısını 
anlayabilmeleri için somut işlemsel döneme 
geçmiş olmaları gerekir. Dolayısıyla gelişimsel 
bakış açısı okul öncesi dönemdeki çocukların 
empatik beceriye sahip olamayacağını savun
maktadır. Ancak Piaget bile bebeklerin ve işlem 
öncesi dönemdeki çocukların diğerlerinin 
duygularına tepki verdiklerini ve karşıdakini 
rahatlatmaya çalıştıklarını belirtmiştir.

Son yıllarda daha çok kabul gören bir diğer yak
laşıma göre (Damon 1988, Hoffman 1987) ise 
bebek kendisi ve diğerleri arasında net bir ayrım 
yapamadığından karşıdaki kişinin yaşadığı 
rahatsızlığı sanki kendi rahatsızlığıymış gibi 
algılamakta ve kendini rahatlatmaya yönelik 
tepkiler vermektedir. Bu dönemde verilen tep
kiler niyetlenilmemiş ve otomatik olduğundan 
gerçek empatik tepkiler değildir. Bir-iki yaşla
rında çocuklar ben ve diğeri ayrımını yapmaya 
başladıklarında artık rahatsızlık yaşayanın 
kendileri değil karşıdaki kişi olduğunu kavra
makta o kişi için üzülebilmekte ve o kişiyi rahat
latmaya çalışmaktadır. Piaget'nin aksine bu 
görüş çocukların iki yaşlarından itibaren 
empatik tepkiler sergilemeye başladıklarını ve 
yaşla birlikte empati becerilerinin giderek 
geliştiğini vurgulamaktadır.

Araştırma bulguları da genellikle bu görüşü 
destekler niteliktedir. Örneğin, Eisenberg ve 
Lennon (1980) dört-beş yaş çocuklarının 
Piaget'nin görüşünün tersine empati kurabildik
lerini ve düşünüldüğü gibi benmerkezci 
olmadığını bulmuştur. Bir-iki yaşlarındaki 
çocukların empati becerileri açısından karşı
laştırıldığı bir başka çalışmada (Zahn-Waxler ve

ark. 1992) da 13 - 15 aylık çocukların yarıdan 
fazlasının üzüntülü görünen birini gördüğü 
zaman ona dokunmaya, sarılmaya çalıştıkları, 
18-25 aylık çocukların ise hem sözel tepkileri 
hem de davranışlarıyla daha da belirgin empatik 
tepkiler verdikleri gözlenmiştir. Thompson 
(1990) çocukların empati becerilerini geliş
tirmeyi hedefleyen araştırma sayısının az ol
masına dikkat çekmekte ve bu durumu çocuk
ların kendilerini başkalarının yerine koyarak 
onların duygularını anlamalarını sağlayan bil
işsel yeterliliğe sahip olmadıklarını kabul eden 
teorik varsayımlara bağlamaktadır.

Okul öncesi dönemdeki çocukların empati 
düzeyinin empati eğitimi ile artırılıp artırıla- 
mayacağı sorusuna yanıt arayan araştırmalarda 
farklı sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, üç 
buçuk ile beş yaş arası çocuklara didaktik tarzda 
bir empati becerileri eğitiminin verildiği bir 
çalışmada (Ridley ve ark. 1982) bu yaş grubun
daki çocukların ben-merkezci olmaları 
nedeniyle empati becerileri eğitiminden fay
dalanamayacakları sonucunu destekler nitelikte 
bulgular elde edilmiştir. Öte yandan, 
Kalliopuska ve Titinen (1991) empati eğitim pro
gramının okul öncesi dönemdeki çocukların 
empati becerileri ve olumlu sosyal dav
ranışlarının gelişimini anlamlı şekilde artırdığını 
bulmuştur.

Empati ahlak gelişiminin bir habercisi olarak 
görülmekte ve daha empatik çocukların daha az 
saldırgan, daha yardımsever ve daha gelişmiş 
ahlaki yargılara sahip oldukları belirtilmektedir 
(Van der Mark ve ark. 2002). Araştırmalar da 
empatinin yardımseverlik ve paylaşma gibi olum
lu sosyal davranışlarla (Ginsburg ve ark. 2003, 
Kalliopuska ve Titinen 1991), ahlaki değerlerin 
içselleştirilmesiyle (Hoffman ve Saltzstein 1967) 
ve iyi arkadaşlık ilişkileri kurabilmek ve sürdüre
bilmekle (Roberts ve Strayer 1996, Del Barrio ve 
ark. 2004) ilişkili olduğunu göstermektedir.

Empati becerilerinin düşük olması sorun 
davranışlarla özellikle de saldırganlıkla ilişk- 
ilendirilmektedir. Strayer ve Roberts (2004) 
tarafından yapılan bir çalışmada başlangıçta bir
birini tanımayan 5 yaş çocukları, yetişkin kims
enin bulunmadığı odalarda oyun oynarken 
davranışları kaydedilmiştir. Sonuçlara göre; 
empati, kızgınlık ve saldırganlıkla negatif olarak 
ilişkili iken, olumlu sosyal davranışlar ile pozitif
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olarak ilişkilidir. Altı-yedi yaş çocukları ile 
yapılan yeni bir çalışmada (Findlay ve ark.2006) 
da düşük empatik beceriye sahip çocukların 
empatik çocuklardan daha saldırgan olduğu 
bulunmuştur.

Empati eğitimi verilen çocukların saldırgan 
davranışlarının azaldığını gösteren çalışmalar 
da bulunmaktadır. Feshbach ve arkadaşları 
(1983) ilkokul öğrencilerine verdikleri bir empati 
eğitimi sonrasında çocukların saldırganlık
larının düştüğünü, öz-saygı ve sosyal yeterlik
lerinin ise arttığını kaydetmişlerdir (Aktaran 
Feshbach ve Feshbach 1997). Şiddeti önleme 
amacı taşıyan eğitim programlarının hemen 
hepsi empati eğitimini de kapsamaktadır 
(örneğin Akgün ve ark. 2007; Grossman ve ark. 
1997; Johnson ve Johnson 2004).

Okul öncesi dönemde empati ve sorun dav
ranışlar arasında ilişki olmadığını gösteren çalış
malar da bulunmaktadır. Örneğin, Marcus ve 
arkadaşları (1985) dört-altı yaş çocuklarının 
empati becerileri düzeyleri ile saldırganlık eği
limleri arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. 
MacQuiddy ve arkadaşları (1987) da beş-yedi 
yaş arası erkek çocuklarla yaptıkları bir araştır
mada saldırganlık eğilimi yüksek olanlarla 
düşük olanların empati becerileri arasında 
anlamlı bir farklılık olmadığını bulgulamış- 
lardır.

Okul öncesi dönemdeki çocuklarda empati ve 
sorun davranışların ilişkili olmadığını gösteren 
birkaç çalışma dışında araştırmalar genel olarak 
yüksek empati becerilerinin saldırgan ve anti- 
sosyal davranışlarla negatif bir ilişkiye sahip 
olduğuna ve empati becerilerin kazandırıl
masının saldırgan davranışları azaltabileceğine 
işaret etmektedir (Björkqvist ve ark. 2000, 
Bohnert ve ark. 2003, Eisenberg ve Strayer 1987, 
Miller ve Eisenberg 1988, Kalliopuska ve Titinen 
1991, Kaukiainen ve ark. 1999).

Olumlu sosyal davranışlarla pozitif sorun 
davranışlarla ise negatif bir ilişkiye sahip olan 
böylesine hayati önem taşıyan bir becerinin eğer 
öğretilebiliyor ise erken yaşlarda kazandırılması 
oldukça yararlı olacaktır. Bu çalışma empati 
becerileri eğitiminin 5-6 yaş çocuklarının empati 
becerilerini artırıp artırmadığını ve sorun 
davranışlarını azaltıp azaltmadığını incelemek 
amacı ile yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda

çalışmada şu hipotezler test edilmiştir. a) Beş- 
altı yaş grubu çocuklara verilecek empatik 
becerileri eğitimi çocukların empati becerilerini 
artırır. b) Okul öncesi dönemdeki çocuklara ver
ilecek empati becerileri eğitimi çocukların sorun 
davranışlarını azaltır.

YÖNTEM

Örneklem

Araştırmanın örneklemini Mersin ili merke
zinde bulunan dört özel kreşe devam etmekte 
olan 5-6 yaş grubu öğrenciler oluşturmuştur. Bu 
öğrencilerin yaş ortalaması 70.37 ay standart 
sapması ise 4.92 aydır. Araştırma bir uygulama 
ve bir kontrol grubu ile yürütülmüştür. 
Uygulama grubu 27 (9 kız 18 erkek) kontrol 
grubu ise 24 (15 kız 9 erkek) öğrenciden oluş
muştur. Uygulama ve kontrol grubundaki 
öğrencilerin birbirleri ile etkileşimlerinin çalış
manın sonuçlarını etkileyeceği düşünülerek 
araştırmaya alınan dört kreşten ikisi uygulama 
grubu ikisi de kontrol grubu olarak atanmıştır. 
Kreşler seçilirken öğrencilerinin sosyoekonomik 
düzeylerinin birbirine yakın olmasına dikkat 
edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Empati Becerileri Ölçümü

Çocukların empati becerilerini değerlendirmek 
amacı ile fotoğraflar ve öyküler kullanılmıştır. 
Ölçüm 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 6 
yaşında bir çocuğun 4 farklı duyguyu (mutlu
luk, üzüntü, kızgınlık ve korku) yansıtan 
fotoğrafları kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 
çocuklara fotoğraftaki çocuğun ne hissettiği 
sorulmuştur.

Dört farklı duygunun yansıtıldığı fotoğraflar 
çalışmada kullanılmadan önce bir pilot çalışma 
ile gerçekten hedeflenen duyguyu yansıtıp yan
sıtmadığı sınanmıştır. Pilot çalışmaya katılan 8 
ile 57 yaşları arasındaki 30 kişiye fotoğraflar gös
terilerek fotoğraftaki çocuğun hangi duyguyu 
yaşadığı sorulmuştur. Mutlu, üzgün ve kızgın 
yüz ifadelerinin sunulduğu fotoğraflar konu
sunda tüm katılımcılar hemfikir olmuşlardır. 
Örneğin, mutluluk duygusunu yansıtan fo
toğraflar gösterilerek bu çocuğun ne hissettiği

17



KAHRAMAN VE AKGÜN

sorulan tüm katılımcılar "mutlu" ifadesini kul
lanmışlardır. Diğer üç fotoğraftan farklı olarak 
korku duygusunu yansıtan fotoğraf için 19 kişi 
korkmuş ve şaşırmış olmak üzere iki duyguyu 
birlikte belirtirken, 10 kişi bu fotoğrafın sadece 
korkmuş, bir kişi de sadece şaşırmış olduğunu 
belirtmiştir. Öğrencilerin bu fotoğrafların hangi 
duyguyu yansıttığı ile ilgili verdikleri tepkiler 
puanlanırken bu pilot çalışmadan elde edilen 
veriler göz önünde bulundurulmuştur. Korku 
ifadesi içeren fotoğrafa yalnızca korku denmesi 
ya da hem korku hem şaşkınlık denmesi 2 olarak 
puanlanırken şaşırmış ifadesine de 1 puan veril
miştir. Çocukların tepkileri 3 kategoriye ayrı
larak puanlanmıştır. Empati becerilerinin ölçü
münde tepkiler araştırmacılar tarafından oluştu
rulmuş olan bir kayıt formu üzerine kay
dedilmiştir. Doğru duygu ifadelerine (mutlu, 
üzgün gibi) 2 puan, doğru duyguyu da içeren 
daha genel ifadelere (kötü hissediyor, heyecanlı 
gibi) 1 puan, yanlış duygu ifadelerine ve 
"bilmiyorum" yanıtlarına ise 0 puan verilmiştir.

İkinci bölümde çocuklara kahramanı çocuk olan 
4 senaryo okunmuş ve bu çocuğun ne hissettiği 
sorulmuştur. Her bir senaryo kahramanın bu 4 
temel duygudan birini yaşayacağı biçimde kur
gulanmıştır. Senaryolar araştırmacı tarafından 
kurgulandıktan sonra iki sosyal psikolog 
tarafından incelenmiş geribildirimleri doğrul
tusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Se
naryoların dört temel duyguyu ortaya çıkaracak 
şekilde kurgulanmasına özen gösterilmiştir. 
Ardından senaryoların 5-6 yaş grubu için 
anlaşılır olup olmadığını sınamak amacıyla 
senaryolar araştırmaya alınmayacak olan iki 
kreşe devam etmekte olan yirmi beş çocuğa 
okunmuş, çocuklarla senaryolar üzerine ko
nuşulmuştur. Senaryolarda kahramanın yaşa
dığı duygunun ismi verilmemiş çocuklardan 
kahramanın içinde bulunduğu durumdan 
yaşadığı duyguyu tahmin etmeleri istenmiştir. 
Çocuklar doğru duygu ifadesini kullandıkların
da (mutlu, üzgün gibi) 2 puan, doğru duyguyu 
da içeren daha genel bir ifade kullandıklarında 
(kötü hissediyor, heyecanlanmış gibi) 1 puan, 
yanlış ifadelerde ya da bilmiyorum dediklerinde 
ise 0 puan verilmiştir.

Üçüncü bölümde ise çocuklara öyküdeki kahra
manın yanında olsalardı ne yapacakları sorul
muştur. Uygun empatik tepki içeren ifadelere 
(örn; "üzülme gel seninle başka bir oyun oynay

alım" derdim, "çok güzel yapmışsın" derdim 
gibi) 1 puan, uygun olmayan tepki ifadelerine 
(örn; döverdim, hiçbir şey yapmazdım gibi) ise 0 
puan verilmiştir. Empati beceri ölçümünden 
alınabilecek en düşük puan sıfır, en yüksek puan 
ise yirmidir. Bu kriterlere uygun puanlamalar 
ön-testte 4 son-testte ise 2 uzman tarafından ayrı 
ayrı yapılmıştır. Değerlendirmeyi etkilememesi 
için yargıcılara hangi çocukların uygulama 
hangi çocukların kontrol grubunda olduğu 
söylenmemiştir. Ön-testte 4 uzman tarafından 
yapılan puanlamalar arasındaki uyum Kap- 
pa'nın birden çok puanlayıcı arasındaki uyumu 
ölçen formu ile belirlenmiştir (Özdamar 2002). 
Elde edilen Kappa sonuçları .63 ile .96 arasında 
değişmektedir. Bu değerler puanlayıcılar arasın
daki uyumun iyi ile mükemmel arasında 
değiştiğini göstermektedir. Son-testte ise Kap- 
pa'nın iki puanlayıcı arasındaki uyumu ölçen 
formu kullanılmıştır. Son-testte elde edilen 
Kappa sonuçları iki uzman arasında mükemmel 
derecede uyum (n = .96, z = 24.22, p<.01) 
olduğunu göstermektedir.

Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği

Çocukların sorun davranışlarını değerlendirmek 
amacı ile Conners Öğretmen Derecelendirme 
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması 
ve geçerlik güvenirlik çalışmaları Dereboy ve 
arkadaşları (1997) ve Şener ve arkadaşları (1995) 
tarafından yapılmıştır. Dereboy, ve arkadaşları 
tarafından 2006 yılında yapılan bir başka çalışma 
da hem normal hem de klinik örneklemle 
yürütülmüştür. Ölçeğin 5-13 yaş grubu için hesa
planan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .94 
olarak kaydedilmiştir. Bu çalışma sonuçları bu 
ölçeğin alt ölçeklerinin ülkemiz çocuklarında 
uygulanabileceğini göstermektedir.

Toplam 28 maddeden oluşan Conners Öğretmen 
Derecelendirme Ölçeği üç alt ölçekten oluşmak
tadır. Bu alt ölçekler; Dikkat eksikliği/edilgenlik 
alt ölçeği (örneğin "Dikkati dağınıktır, uzun 
sürmez", "Başladığı işin sonunu getiremez"), 
Hiperaktivite alt ölçeği (örneğin "Kıpır kıpırdır 
yerinde duramaz", "Heyecana kapılıp düşün
meden hareket eder") ve Davranım sorunları alt 
ölçeğidir (örneğin "Oyun kurallarına uymaz 
mızıkçıdır", "Kavgacıdır"). Conners Öğretmen 
Derecelendirme Alt Ölçeklerinin bu araştırma 
örneklemi için Cronbach Alfa iç tutarlılık kat
sayıları .65 ile .91 arasında değişmektedir.
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Verilerin Toplanması

Öncelikle yapılacak uygulama için Mersin II 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gerekli izin 
alındıktan sonra uygulama yapılacak kreşler 
belirlenmiştir. Eğitim programına başlamadan 
önce hem uygulama hem de kontrol grubunda
ki çocukların empati becerileri düzeyleri ölçül
müştür. Ayrıca Conners Öğretmen Dere
celendirme Ölçeği ile öğretmenlerden ölçümler 
alınmıştır. Daha sonra uygulama grubundaki 
çocuklara araştırmacılar tarafından hazırlanan 
empatik beceri eğitimi verilmiştir. Eğitim, 
çocuklara 5 kişilik gruplar halinde haftada 3 gün 
ve her biri 30 dakika süren oturumlar şeklinde 
verilmiştir. Toplam 23 oturumdan oluşan 
empati eğitimi yaklaşık 2 ay sürmüştür. 
Uygulama grubuna empati eğitimi verilirken 
kontrol grubuna herhangi bir eğitim ver
ilmemiştir. Kontrol grubu günlük rutin kreş pro
gramlarına devam etmişlerdir. Empati becerileri 
eğitimi tamamlandıktan sonra hem uygulama 
hem de kontrol grubunun empati becerileri 
düzeyleri tekrar ölçülmüştür. Ayrıca Conners 
Öğretmen Derecelendirme Ölçeği ile öğretmen
lerden tekrar ölçümler alınmıştır.

Conners öğretmen derecelendirme ölçeği veri
leri incelenirken kontrol grubu olan kreşlerden 
birisinden alınan ön-test ve son-test ölçüm
lerinin birbirinin tamamen aynısı olduğu fark 
edilmiştir. Bu değerlendirmenin güvenilir 
olmadığı düşünüldüğünden kontrol grubunun 
Conners öğretmen derecelendirme ölçeği veri
leri kullanılmamıştır. Bu nedenle Conners 
Öğretmen Derecelendirme Ölçeği sadece uygu
lama grubunun ön ve son testleri arasındaki 
farkın anlamlılığı açısından değerlendirilmiştir.

Empati Eğitim Programı

Araştırmada uygulanan empati eğitim programı 
23 oturumdan oluşmuştur. Programdan önce ve 
sonra empati becerileri ölçümünde kullanılan 
hiçbir materyal program içerisinde yer alma
mıştır. Empati eğitim programı oluşturulurken 
öncelikle ilgili yazındaki benzer çalışmalar ince
lenerek empati becerileri eğitiminde kazandırıl
ması gereken beceriler belirlenmiştir. Prog
ramda kazandırılması hedeflenen beceriler şun
lardır: Yüz ifadelerini tanıyabilme, bir durumun 
hangi duyguyu ortaya çıkarabileceğini tahmin 
etme, kendi duygularını tanıyabilme ve ifade 
edebilme, iyi dinleme, başkalarının duygularını 
tanıyabilme, uygun empatik tepkiyi verebilme. 
Genel olarak programla kazandırılması hedefle
nen beceriler çocukların eğitime aktif olarak 
katılımını sağlayan çeşitli oyunlarla ve etkinlik
lere kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 
kuklalar, resimler, öyküler, çizgi filmler kul
lanılmıştır.

BULGULAR

Empati eğitiminin çocukların empati becerilerini 
artırıp artırmadığını test etmek amacıyla verilere 
2 (uygulama-kontrol grubu) x 2 (ön-test son-test) 
faktörlü son faktörde tekrar ölçümlü araştırma 
desenine uygun varyans analizi uygulanmıştır. 
Uygulama ve kontrol grubunun ön-test ve son
test empatik beceri puanlarının ortalama ve 
standart sapmaları Tablo 1'de verilmiştir. 
Başlangıçta yapılan analizde cinsiyetin etkisine 
de bakılmış ancak cinsiyetin empatik beceri 
üzerinde ne temel ne de ortak etkisi buluna
madığından analizden çıkarılmıştır.

Tablo 1 : Uygulama ve Kontrol Gruplarının Empatik Beceri Puanları Ortalama ve Standart Sapmaları

Ön-test Son-test

Gruplar n X S X S

Uygulama Grubu 27 8.67 4.19 19.56* 1.28

Kontrol Grubu 24 9.46 4.76 9.71 4.74

*p<.01
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Şekil 1 : Uygulama ve Kontrol Grubu ve Ön- 
test Ölçümlerinin Empatik Beceri 
Üzerindeki Ortak Etkisi

Varyans analizi sonuçları ön-test son-test ve 
uygulama-kontrol grubu ortak etkisinin çocuk
ların empatik beceri puanları üzerindeki etk
isinin anlamlı olduğunu göstermiştir F(1,49) = 
129.74, p<.01, n2 = .73). Bu ortak etkinin doğasını 
araştırmak amacı ile grup ortalamaları Scheffe 
testi ile karşılaştırılmıştır. Şekil 1'de görüldüğü 
gibi uygulama grubundaki çocukların empati 
becerilerinin ön-testten (8.67) son-teste (19.56) 
anlamlı bir biçimde yükseldiği (S (3, 47) = 2.38, 
p<.01) ancak kontrol grubundaki çocukların ön- 
test (9.46) son-test (9.71) puanları arasında 
anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.
(Şekil 1 yaklaşık buraya)

Empati becerileri eğitiminin uygulama grubu 
öğrencilerinin öğretmenleri tarafından belirtilen 
sorun davranışlarında bir farklılaşma yaratıp 
yaratmadığını test etmek amacı ile ön-test ve

son- testte elde edilen Conners Öğretmen 
Derecelendirme Ölçeği verilerine bağımlı gru
plar için t-testi uygulanmıştır. T-test sonuçları 
çocukların Conners Öğretmen Derecelendirme 
Ölçeği "davranım sorunları” alt testinden aldık
ları puanların ön-testten (3.78) son-teste (1.67) 
anlamlı bir biçimde düştüğünü göstermiştir 
t(26)= 3.50, p<.01. Benzer şekilde eğitim alan 
çocukların "hiperaktivite" puanları da ön-testten 
(9.81) son-teste (5.70) anlamlı biçimde 
düşmüştür (t(26)= 4.95, p<.01). T-test sonuçları 
aynı testin "dikkat eksikliği" alt testinden çocuk
ların aldıkları puanların ön testten (3.41) son 
teste (2.41) anlamlı bir biçimde değişmediğini 
göstermiştir (t (26) = 1.98; p> .05).
(Tablo 2 yaklaşık buraya)

TARTIŞMA

Bu çalışmanın amaçlarından biri empati beceri
leri eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocuk
ların empati beceri düzeylerini artırıp artır
madığını sınamaktı. Araştırmanın bulguları 
empati becerileri eğitiminin okul öncesi 
dönemdeki çocukların empati becerilerini 
artırdığını göstermiştir.

Piaget'nin gelişim teorisine göre; empatik tepki 
verebilmek için belirli bir bilişsel akıl yürütme 
yeteneğine sahip olmak gerekmektedir. Dola
yısıyla gelişimsel bakış açısı okul öncesi 
dönemdeki çocukların empatik becerilerinin 
geliştirilemeyeceğini savunmaktadır. Ridley ve 
arkadaşları (1982) da üç buçuk ile beş yaş arası 
çocuklar yaptıkları çalışmanın sonucunda altı 
yaşından küçük çocukların ben-merkezci olma
ları nedeniyle empati becerileri eğitiminden fay-

Tablo 2: Uygulama Grubu Öğrencilerinin Ön-test ve Son-testte Conners Öğretmen Derecelendirme Öl 
çeği Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Ortalama ve Standart Sapmaları

Conners Alttestleri Ön-test Son-test

X S X S

Davranım Sorunu 3.78 4.60 1.67* 2.39

Hiperaktivite 9.81 5.86 5.70* 4.42

Dikkat Eksikliği 3.41 2.96 2.41 2.39

*p<.01
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dalanamayacakları sonucunu destekler nitelikte 
bulgular elde etmiştir. Bizim bulgularımız 
Ridley ve arkadaşlarının (1982) bulguları ile 
çelişmektedir. Bu çelişkinin nedeni iki araştır
mada verilen eğitimin farklı tarzda olması ola
bilir. Ridley ve arkadaşlarının çalışmasında 
empati eğitimi didaktik tarzda verilmiştir. Bu 
çalışmada ise tartışma, rol oynama, model alma 
gibi daha etkileşimsel teknikler kullanılmıştır. 
Bir diğer neden ise empati eğitimi verilen çocuk
ların yaşlarının farklılığı olabilir. Ridley ve 
arkadaşları 3,5-5 yaş arası çocuklara eğitim ver
miştir oysa bu çalışmada görece daha büyük bir 
yaş grubuna (5-6 yaş) eğitim verilmiştir.

Piaget'nin bilişsel gelişim teorisinin aksine 
Hoffman (1987) ve Damon (1988) gibi gelişim 
psikologları çocukların iki yaşından itibaren 
çevresel ipuçlarını değerlendirebildikleri, 
çevresindekilerin sosyo-duygusal ifadelerine 
egosantrik olmayan yollarla tepki verebildikleri 
ve empati kurabildiklerini belirtmektedir. Çalış
mamızın bulguları bu bakış açısını destekler 
niteliktedir. Kalliopuska ve Titinen (1991) de 
empati becerileri eğitiminin okul öncesi 
dönemdeki çocukların empati becerilerini 
geliştirdiğini bulmuşlardır. Church (2005) de 
beş-altı yaş döneminin çocukların empatik 
becerileri kazanmak için en istekli oldukları 
dönem olduğunu belirtmekte ve bu dönemde 
verilecek empati eğitiminin önemini vurgula
maktadır. ilgili yazında sosyal öğrenmenin 
çocuğun empatik becerilerinin gelişiminde 
oldukça önemli rol oynadığı bu nedenle 
çocuğun empatik becerilerinin hem ebeveynler 
hem de eğitimciler tarafından desteklenmesi 
gerektiği sıklıkla vurgulanmaktadır (Poole 2003, 
Poole ve ark. 2005, Zahn-Waxler ve Radke- 
Yarrow 1990 ).

Çalışmamızın diğer bir amacı da empati becerileri 
eğitiminin çocukların sorun davranışlarını azaltıp 
azaltmayacağını sınamaktı. Araştırmamızın bul
guları empati becerileri eğitiminin çocukların 
sorun davranışlarını azalttığını göstermektedir. 
Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği 
"davranım sorunları” alt ölçeğinden alınan ön-test 
ve son-test ölçümleri empati becerileri eğitimi son
rası çocukların sorun davranışlarının anlamlı şe
kilde azaldığını göstermiştir.

ilgili yazında empati becerileri ve sorun dav
ranışlar arasındaki ilişkiye dair bulgular

çeşitlilik göstermektedir. Ancak çalışmalarda 
daha çok empatik becerilerin artışının sorun 
davranışları azaltmada etkili olduğu sonucu 
elde edilmiştir. Bazı bilim adamları empati 
becerileri eğitiminin sorun davranışların kon
trolünde çok önemli rol oynadığına işaret 
etmektedirler (örneğin Strayer ve Roberts 2004).

Çocuklarla yapılan çalışmaların büyük çoğun
luğu empati becerileri eğitiminin çocukların 
sorun davranışlarını azalttığına işaret etmekte
dir. Feshbach (1969) altı-yedi yaş grubunda, 
yüksek empatik beceriye sahip olan çocukların 
düşük düzeyde empatik beceriye sahip olan 
çocuklardan daha az saldırgan olduklarını bul
muştur. Strayer ve Roberts (2004) de 5 yaş grubu 
çocuklarla yaptıkları çalışmada empatinin 
kızgınlık ve saldırganlıkla negatif olarak ilişkili 
iken, olumlu sosyal davranış ile pozitif olarak 
ilişkili olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Genel 
olarak araştırmanın bulguları yurt dışında 
yapılan empati becerileri eğitimi ile empati 
becerileri artırmayı ve bu sayede sorun 
davranışları azaltmayı amaçlayan benzer çalış
maların bulgularıyla tutarlıdır (Grossman ve 
arkadaşları, 1997; LeSure-Lester, 2000; Chalmers 
ve Townsend, 1990; Feshbach ve Feshbach 1997).

Araştırmalar genel olarak empatik beceriler ile 
davranım sorunları arasında negatif bir ilişki 
olduğunu göstermektedir. Davranım sorun
larının azaltılmasında ya da engellenmesinde 
empatik becerilerin artırılması önerilmektedir.

Empati eğitimi alan çocukların "hiperaktivite” 
puanlarının da anlamlı biçimde düşmesi ilginç 
bir bulgudur. Bu çalışma herhangi bir tanı 
almamış çocuklarla yapıldığından bu bulguya 
dayanarak empati eğitiminin dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite sorununda işe yarayacağını söyle
mek doğru olmaz. Ancak bulgularımız dikkat 
eksikliği hiperaktivite sorunu olan çocukların 
empati becerilerini artırmanın sorunun 
çözümüne katkı sağlayıp sağlamayacağının 
araştırılmaya değer bir soru olduğuna işaret 
etmektedir. Bizim bulgularımıza paralel olarak, 
Braaten ve Rosen (2000) da dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu olan erkek çocukların 
böyle bir sorunu olmayan erkek çocuklara 
kıyasla daha az empatik tepkiler verdiklerini 
bulmuştur.

Bu çalışmanın en önemli sınırlılıklarından biri
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kontrol grubundan davranım sorunları ölçüm
lerinin alınamamış olmasıdır. Kontrol grubunda 
sorun davranışların azalıp azalmadığını 
bilmediğimizden uygulama grubunda sorun 
davranışların azalmasının nedeninin gerçekten 
verilen eğitim mi yoksa olgunlaşma, kreşe uyum 
sağlama gibi başka bir neden mi olduğu sorusu 
yanıtsız kalmıştır. Çalışmanın bir diğer sınırlılığı 
çocukların uyum bozukluğu, ayrılık kaygısı, 
yaygın gelişimsel bozukluk gibi psikiyatrik 
problemlerinin olup olmadığının değer
lendirilmemiş olmasıdır. Tanı almış çocuklarla 
yapılacak çalışmalarda farklı bulgular elde 
edilebilir. Bu çalışmada yalnızca empati eğiti
minin sorun davranışları azaltıp azaltmadığı test 
edilmiş, olumlu sosyal davranışlar üzerindeki 
etkisi ise sınanmamıştır. Empati becerileri eğiti
minin olumlu sosyal davranışları artırıp artır
madığı sorusuna da yanıt arayan daha kapsamlı 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Araştırma yalnızca 5
6 yaş grubu çocuklarla yapıldığından daha 
küçük yaşlardaki çocukların empati eğitiminden 
yararlanıp yararlanamayacağı yanıt bekleyen bir 
sorudur.

Bulgularımız empati becerileri eğitimi ile 5-6 yaş 
grubunun empatik becerilerinin artırılabile
ceğine ve davranım sorunlarının azaltılabile
ceğine işaret etmektedir. Empati eğitiminin 
erken yaşlarda verilmeye başlanması hem 
çocuğun daha iyi ilişkiler kurmasını sağlayacak 
hem de sorun davranışlarının azalmasına katkı
da bulunacaktır. Bu nedenle ailelere ve ana sınıfı 
öğretmenlerine bu yaş grubundaki çocukların 
empati becerilerini nasıl geliştirebilecekleri 
konusunda eğitimler verilmesi ve okul öncesi 
eğitim müfredatında empatik becerileri 
kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmesi 
önerilmektedir.
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