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EMPATiK SINIF ATMOSFERI TUTUM ÖLÇEOI (ESATÖ): GEÇERLIK
VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI

VALIDITV AND RELIABILITV OF INTRACLASSROOM EMPATHIC
ATTITUDE SCALE (IEAS):

Yaşar ÖZBA Y*, Mustafa ŞAHİN**

ÖZET: Bu çalışma empatik sınıf atmosferi tutumlannı
ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 291 değişik lise öğ-
rencisi üzerinde gerçekleştirirlen bu çalışma, sınıfta öğret-
menin empatik tutumlarınınöğrenciler tarafından nasıl al-
gılandığını belirlemektedir. Görünüş geçerliliğinin yanında
yapılan Faktör analizi sonucunda yapı geçerliliği konusun-
da bulgular elde edilmiştir. Faktörlenebilirlik incelemesin-
den sonra, 58 maddelik empatik sınıf atmosferine ilişkin öl-

çeğin 43 maddelik 4 faktör çözümlemesi içerisinde açıkla-
nabilirliği belirlenmiştir. Empatik Anlama, Olumlu Kabul,
Öznel Algılama, ve İçtenlik olarak yorumlanan ve adlandı-
rılan faktörler toplam varyansın %54.13'ünü açıkladığı be-
lirlemiştir. Testin güvenirliği maddeler arası iç tutarlılık
yöntemiyle belirlenmiş ve Cronbach a değerleri genel ve
alt testler için .69 ile .91 arasında değiştiği bulunmuştur.
ESOTÖ olarak kısaltılan bu testin algılanan empatik sınıf
atmosferi tutumlarını geçerli ve güvenilir olarak ölçebile-
ceği konusundasonuçlar elde edilmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Empati, Empatik Sınıf Atmos-

feri, İnsancıl Eğitim

ABSTRACT: The purpose of the study is to develop an
instrumentto measure intraclassroomempathic attitudesof
teachers. 291 high school students were recruited for the
studyand the students'perceptions ofteachers' emphatic at-
titudes were surveyed. After some work on face validity,
the emphasis was given to construct validity with Factor
Analysis. After the completion of the investigation of fac-
toriability, the initial variability resulted in four factor solu-
tion with total items of 43. These factors were interpreted
as Emphatic Understandig, Positive Regard, Subjeetive
Perceiving, and Authencity explaining the total variance of
54.13. Cronbach Alpha values (a) were computed for total
and subscores ranging between .69 and .91. Abbreviated as
IEAS, the scale was found to be appropriatefor valid and
reliable measures of perceived intraclassroomemphatic at-
titudes of teachers.

KEY WORDS : Empathy, Empathic Claassroom, Atmosp-

here, Humanistic Education

1. GiRIş

Değişik anlam yüklemeleri yapılan empati
kavramı, kısaca doğru anlama ve algılama işle-
midir. Doğru anlama ve algılama karşı BEN'e
ait herhangi bir iletinin alıcı tarafından anlaşıldı-
ğı gibi veya onun algılama ve anlama repertuarı-
nın ölçütleriyle değil, karşı BEN'deki anlamlılı-
ğı açısından anlama becerisi ve çabasıdır. Psi-
kolojik danışma ilişkilerinden günlük anlamdaki
insan ilişkilerine (1) kadar kullanım alanı olan
empati kavramı, Nisim-Sabat (2) tarafından in-
sanca olmanın ölçütlerinden biri olarak gösteril-
miş, ve insan ilişkilerinde ve insanın kendi içeri-
sindeki hayati önemi açısından özellikle vurgu-
lanmıştır . Empati kavramı hatta sadece danışa-
nı merkez alan danışma yaklaşımıyla sınırlı kal-
mamış, Vaghese (3) tarafından fenomenolojik
çerçevede psikoanaliz okuluyla da ilişkisi kurul-
muştur. Bu geniş kullanım ve anlam zenginliği-
ni ve önemini dikkate alarak, empati kavramının
eğitim boyutunda ve öğrenme yaşantılarındaki
yerine ilişkin çalışmaların hızlandınıması kaçı-
nılmaz gözükmektedir.

CarI Rogers teorik ve ampirik çalışmalarıyla
hümanistik psikolojinin uygulama boyutunda en
çok sözünü ettiren kişidir. Danışma psikolojisi
kapsamında Rogers'ın en belirgin yaklaşımların-
dan ve üzerinde özellikle durduğu konulardan
biri şüphesiz ki empatidir. Empati Rogers'ın fe-
nomenolojik yaklaşımının temel ögesidir. Bu
çerçevede aşagıda verilen humanistik! fenome-
nolojik! deneyimsel yaklaşımına ilişkin postu-
latlan irdelemek gerekir. Rogers'ın (4,5,6) kişi-
lik ve davranışa ilişkin fenomenolojik düşünce-
leri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
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I. Kişi kendisinin merkezinde ve devamlı
değişim gösteren bir yaşantı dünyasında
varlığını sürdürür.

2. Organizma bir duruma algılandığı ve ya-
şandığı gibi tepki gösterir ve bu algısal

alan kişi için geçerlidir.

3. Bu fenomenel alana organizma düzenli
bir bütün olarak (organized whole) tepki
gösterir.

4. Organizmanın temelde eğilimi ve müca-
delesi kendini gerçekleştirme, koruma ve
geliştirme yönündedir.

5. Davranışın amacı algılanan fenomenel
alanda yaşantı durumundaki organizma-
nın ihtiyaçlarını tatmin için temel bir

amaca yönelik girişimidir.

6. Duygular bu tür amaca yönelik davranış-
lara eşlik eder ve genelde bunları kolay-
laştırır.

7. Davranışın anlaşılmasını sağlayan en
odak nokta kişinin içsel bakış açısıdır.

8. Toplam algısal alanın bir kısmı benlik gi-
bi zamanla farklılaşır.

9. Başkalarıyla olan değerlendirici etkile-
şim sonucu benlik yapısı düzenli, akışkan
ve tutarlı hale gelir.

1O.Yaşantılara atfedilen değerler ve benlik
yapısının parçası olan değerler bazı du-

rumlarda organizma tarafından direkt
olarak yaşanmış veya başkalarından iç-
selleştirilmişlerdir

11. Yaşantılar kişinin dünyasında meydana
geldikce, bunlar (a) sembolleştiril, algıla-
nır ve benliğe bazı ilişkileriyle entegre

edilirler ve (b) benlik yapısına algılanan
bir ilişkileri olmadığı için gözardı edilir-
ler veya yaşantı benlik yapısıyla tutarsız-
lık göstermesinden sembolleştirme inkar

edilir.

l2.0rganizma tarafından alınan davranma
kalıpları benlik tasarımı ile tutarlılık gös-

terirler (7,8,9)

Hümanist bakış acısı irdelendiğinde insanın
temelde hür bir varlık olduğu bir koşulolarak
karşımıza çıkar (6). Empatik sınıf atmosferi bir
anlamda öğrenciye ait davranış serbestisinin sı-
nırlanyla belirlenir. Bu bir anlamda örneklem
genişliğinde bir tolere edilebilir standart hata pa-
yının belli bir manidarlık düzeyinde kabul edıil-

mesidir. Nasıl davranılacağı konusunda karşı
objeye tanıdığımız bir serbesti alanı yoksa, ken-
di kurallarımız ve otoritemiz kendi doğruları-
mızia birlikte empoze edilecek demektir.

Humanist eğitimin öğretmen-merkezli sınıf
atmosferine getirdiği yeni tartışmalardan söz et-
mek mümkündür. Bunlar (a) öğretilen bilgi ala-
nının sadece konu alanıyla sınırlandırılması, (b)

günümüz eğitiminin kişiyi bir bireyolarak ele
almak yerine, herhangi spesifik bilgiyi belleğine
işleyecek obje olarak değerlendirmesi, ve (c) bi-
reyin sadece bilişsel boyutta ele alınmasıdır
(10). Bu yapıdaki öğrenci-merkezlilikten uzak
sınıf atmosferi bireyin kişisel gelişimini ve in-

sanca potansiyellerini geliştirmekten uzaktır
(9). Bu nedenle günümüzde öğretmen adayları:

·bilgiyi dikte ettiren

·belirli potansiyelleri disipline eden,

·kültürel aktanmı sağlayan,

·nasıl düşünüleceğini öğreten

bir anlayış içerisinde eğitilir ve görev yapmaları
istenir. Her ne kadar öğretmen adaylannda bi-
reysel farklılıklara dayalı demokratik olma tu-
tumlan gözlense de, bunlar bağdaşım ve sürek-
lilik göstermezler. En azından kişisel içerik ön
planda olduğu için bu tür tutumlar istenilen dü-
zeyde öğrenen serbestisini sağlayan bir boyuta
ulaşmazlar .

Empatik anlayış içerisinde sunulamayan
eğitimin büyük bir çelişkisi vardıı. Eğitim so-
rumluluğu öğretene verir. Bunun yanında öğre-
nenin yaşantılarında sorumluluk alması bekle-
nir. Sorumluluk ise seçme davranışıyla birlikte
gelir. Seçme davranışı diğer taraftan öğrenen e
atfedilen tolere edilen serbestlik derecesiyle
orantılıdır. O halde alınan sorumluluğu bu iki
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değişkenin yordayıcılığından bağımsız olarak
düşünemeyiz. Davranışın Kontrol Teorisi ışı-
ğında yorumlaması da buna paraleldir
(11,12,13) .

Varoluşcu düşünce de insanın bilişsel bir
varlık olarak ele alınmasını sakıncalı bulur.
Böyle bir çıkış noktası insanın bir varoluş, bir
kişi olarak irdelenmesini sınırlar. Sonuçta kişi
varoluşunun farkına varamaz, hayatının değişik
boyutlarını algılayamaz (14). Yine varoluşcu

ve fenomenel yaklaşımlar eğitimde ve sınıf orta-
mında bireyselliğin ön planda tutulması, birey-
sel farklılıkların bilişsel, duygusal, işlevsel ve
eylemsel boyutta farkına varılması için içerik ve
yapılanmanın gerçekleştirilmesini vurgular (15).

Öğrenci-öğretmen ilişkisinin niteliği öğren-
cinin sınıftaki katılımına istekliliği üzerinde et-
kilidir. Olumlu ilişkiler öğrenciyi öğretmenin
yaptıklarına katılmaya motive edecektir. Bunu

sağlamak için: (a) öğretmenin sınıfta kendini
paylaşması, ve (b) açıklık, dürüstlük, kendiliğin-

denlik göstermesi gerekmektedir (16). Öğret-
men rolü oynamayan öğretmen bilmediğini
açıkca söyleyebilir. Bu öğrenci tarafından "Ben
de sizin gibi bir insanım" algılamasına yol açar.
Ayrıca öğretmen bu tutumuyla samimi ve dürüst

olduğunu da sergilemiş olur (15).

Humanistik psikoterapide olduğu gibi, eği-
timde de öğrenmenin, yönlendirmenin eksikli-
ğinden dolayı geciktiği düşünülebilir. Bu belki
belli bir öğrenme aşaması için geçerli olabilir.
Fakat öğrenen öğrenme sürecinin gerçek bir par-
çası olarak (birincilolarak) kendisini hissettiğin-

de nihai davranış değişikliğine daha hızlı ulaşa-
caktır (17). Şayet sınıf ortamının kontrolü için
öğretmen ve öğrenci sorumluluğu paylaşma yo-
luna giderlerse, bu sınıf ortamı paylaşılmış kont-
rol içerisinde işlem görür. Böylece öğrenci di-
rektif alma yerine kendi kurallarını ve prensiple-
rini uygulama yoluna gider. Bu bir anlamda et-
kin kontrol için öğrenciye sorumluluk vennek-
tir. Buna 'binişik sorumluluk' da denebilir (12).

Hümanistik eğitim çerçevesinde öğrenci
kendi kendini gerçekleştirebilme hissini kazan-

malıdır. Başkalarının yapılanmasına ve yönlen-
dirmesine gerek duymadan kendi ihtiyaç ve is-
tekleri doğrultusunda gelişimine paralelolarak
öğrenme ortamını organize edip, sonuçları ken-
di açısından yorumlama becerisini kazanması
gerekir (18).

Rogers tam fonksiyonelolan kişiyi: (a) de-
neyime oldukca açık, (b) varoluşa dayalı yaşa-
yan, ve (c) kendi organizmasına dayalı yaşayan
kişi olarak tanımlar (5,6). Psikolojik olarak öz-
gür olan kişi, tam fonksiyonellik gösteren kişi
olmaya doğru eğilim gösterir. Böyle bir kişi:

·Duygularının ve tepkilerinin farkında olur.

.Organizmik bütünlüğünü ve anlamlılığını

yakalar

·Farkındalılığı organizmik bütünlüğü yaka-

lamak için bir araç olarak kullanır (5).

Rogers'a (5) göre iyi ve fonksiyonel bir ha-
yat aşağıdakilerin bir arada bulunmasıyla ger-
çekleşir.

·Hür irade

·Yaratıcılık

·Temel güvenirlik

·Hayatın daha açık zenginliği

Böyle bir ortam ancak empatik öğretmen be-
cerilerine dayalı sınıf atmosferinde gerçekleşe-
bilir. Empati gibi bir tutum zenginliğine sahip
olmayan öğretmen, belli bir bilgi alanını öğret-
mede ne kadar iyi olursa olsun, humanist anlayış
kapsamındaki amaçları erçekleştirmede eksik
kalacak ve bilginin öğrencinin dünyasında öznel
yapılanmasını engelleyecektir.

Rogers'a göre psikoterapide olduğu gibi eği-
timde de bir problem durumunun kişiye hazır
olması gerekir. Yani Jean Piaget tarafından be-
lirtilen öğrenilecek durumun bir problem olarak
kişinin bilişsel denge durumunu bozması gerekir
(19). Bilgi kazanımı durumunda olan kişi böyle
bir dengesizlik uyarımıyla organizmik bütünlü-
ğünü tekrar yakalama eğilimi içerisinde olmalı-
dır. Bu nedenle öğrenmede temel motif öğrenci-
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nin kendini gerçekleştirme eğilimi üzerinde ol-
malıdır. Problemle temas halinde olma, (a) öğ-
renmeye isteklilik, (b) gelişmeye isteklilik, (c)
çözüm bulmak için araştırma, (d) üstesinden ge-
lebileceğine ilişkin umut, ve yaratıcı olmak icin
isteklilik elementlerini beraberinde getirir (5).
Rogers sınıf atmosferinde bir problem durumu-
nun varlığından sonra gerçek öğrenmenin oluşa-
bilmesi için terapide olan üç şartın öğrenme or-
tamında da mevcut olması gerektiğini öne sürer.
Bunlar tutarlılık, empatik anlama ve olumlu
şartsız kabüldür.

Tutarlılık: Danışanın kendiliğinden, say-
dam ve açık olması. Kişinin organizmik bütün-
lük içerisinde olduğu gibi kendini açığa vurması
kendisini sunması. Kişinin başkaları tarafından
olduğu gibi algılanabilmesi (15,20). Öğretmen
bir psikoterapist gibi tutarlı ve kendiliğinden ol-
ması gerekir.

Empatik anlama: Danışanın öznel dünyası-
nı yine danışanı referans alarak doğru ve olduğu

gibi ve yaşantı halinde (experiential) algılama
ve anlama becerisi. Karşı BEN'e ait bu yaşantı
durumunu 'sanki BEN'e ait' imiş gibi anlamaya
çalışmak. Kendi duygularını bir tarafa bırakıp,
danışanın duygularını danışana göre algılama,
ve bunu danışana yansıtma işlemi ve sürecidir
(5,21,22,23).

Şartsız olumlu kabul: Anne sevgisi gibi
sahiplenici olmayan sıcak ilgiye dayalı, yargıla-
masız, kişisel tatmine yönelik olmayan, 'önemli-

sin' mesajını veren, nedensellik taşımayan kabul
tutumları Rogers (4,5) tarafından psikolojik da-
nışma ilişkilerinde ve ögrenme ortamında yer al-
ması gereken önemli bir içerik olarak belirtil-
miştir. Şartsız olumlu kabul karşı bireyi farklı
biri olarak tolere etme becerisidir. Herhangi bir
şarta bağlı olmayan, karşı BEN'e ait anlamlılığı
yakalamak ve güven yaratıcı ortam oluşturma-
ya yönelik bir tutumdur.

Bütün bunların ışığında Rogers öğrenme or-
tamının beş özelliğini sıralar.

·Problem durumu

·Tutarlılık

·Şartsız olumlu kabul

·Empatik anlama

·Bunların karşı tarafca algılanması

Empatik tutumların başkalarının yaşantıla-
rından gözlenmesi ve model alınması (vicarious
leaming) özellikle küçük yaşlarda sosyal duyar-
lılık ve sosyal becerinin olumlu yönde birer kişi-
lik özelliği olarak kazanılmasını sağlamaktadır
(24). Ayrıca başka bir çalışmada Eisenberg ve
arkadaşları (25) duygusal duyarlılık, sosyal
fonksiyonerlik ve duygusal düzenleyicilik ileri
düzeyde empatik tepkide bulunma ile ilişkili ol-
duğunu bulmuşlardır. Bu açıdan sosyal duyarlı-
lığı öğretmenin ve öğrencilere kazandırmanın
bir yolu olarak öğrenciyi merkez alan sınıf at-
mosferi içerisinde empatik öğretmen tutumları-
nın önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Etkin bir sınıf atmosferinin oluşturulmasın-
da bu denli öneme sahip bir değişkeninin yete-
rince üzerinde durulmadığı bilinmektedir (26).
Bu çalışma böyle bir yaklaşımı sınıf atmosferine
taşıyabilecek nitelikte öğretmen yetiştirme ko-
nusunda çalışmalara hız kazandıracağı varsayı-
mından hareketle gerçekleştirilmitir. Araştırma-
nın amacı psikometrik açıdan kullanılabilirliği
yüksek olabilecek bir ölçme aracının geliştiril-
mesidir. Böyle bir araç hümanist eğitim çerçeve-
sinde olan empatik öğretmen tutumlarının daha
fazla anlaşılmasını ve yaygınlaşmasını sağlaya-
caktır .

2.VÖNTEM
2.1. Örneklem
Bu çalışma 294 lise öğrencisi üzerinde ger-

çekleştirilmiştir. Ömeklem grubu Trabzon'un
değişik liselerinde okuyan öğrenciler oluştur-
maktadır. Bu öğrencilerin 142'si kız (%48.8)
149'u ise erkek'tir (%51.2). Öğrencilerin lisele-
re göre dağılımı ise, 106'sı genel (%36.4), 66'sı
fen (%22.7) ve 119'u meslek lisesi (%40.9) öğ-
rencisidir. Bu öğrencilerden 83'ü fen (%28.5),
106'sı matematik (%36.4) ve 102'si edebiyat
(%35.1) kolu öğrencisidir.

2.2. Ölçeğin Geliştirilmesiyle ilgili Çalış-
malar

.

Humanist eğitim ve empatik insan ilişkileri-



Tablo 1. Faktörler ve Bazı Değişkenler Arasında Korelasyonlar ve Betimleyici Bilgiler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ort Ss

1.00 3.14 .66GENEL

EMPAN .86 1.00 2.95 .88

KABUL .82 .70 1.00 3.54 .89

SUBAL .49 .11 .15 1.00 2.87 .95

ICTEN .76 .58 .55 .24 1.00 3.35 .83

-.03 -06 -.02 .01 .03 1.00 16.46 2.63YAS
.03 -.00 .03 .23 .05 .11 1.00 3.09 .79BAS

ADEM .16 .06 .12 .21 .06 .06 .21 1.00 3.95 1.15

.22 01 .20 .17 .14 .01 .26 .67 1.00 3.84 1.27
BDEM

Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği (ESATÖ) Geçirlik ve Güvenirlik Çalışması 108

ne ilişkin olarak yapılan teorik incelemeler so-
nucunda 65 maddelik bir madde havuzu oluştu-
rulmuştur. Bu maddeler öğrenciöğretmen ilişki-
lerini empatik anlayış çerçevesinde ele alan ve
bunları irdeleyen maddeler olarak tasarlanmıştır.
Yazılan bu maddeler temelde bu ilişkiler kapsa-
mında sıcak, yakın, öğrenciyi doğru anlamaya
yönelik, öğrenciyi olduğu gibi kabul ediei, içten-
lik, saydamlık, açıklık gibi empatik eğilimler
sergileyen, ve öğrenciyi kendi referans çerçeve-
sinden ele alan öğretmen tutumlarından oluş-
maktadır. Bu yönlendirmeler doğrultusunda 3
kişilik alanda çalışan uzman görüşüyle maddele-
rin söz dizini, amaçlanan içerikte olup olmadığı
ve eklenmesi gereken başka ifadelerin yapılma-
sı konusunda değerlendirmeler elde edilmişir.

Bu kısmi görünüş (face) ve kapsam geçerli ği so-
nucunda ilgili bazı maddeler düzeltilmiş, öneri-
len maddeler eklenmiş ve bazı maddeler çıkartıl-
mıştır. Sonuçta empatik sınıf atmosferi tutumla-
rına ilişkin 58 madde halinde ölçek düzenlen-
miştir. Gerekli yönerge ile birlikte bir bilgi for-
mu oluşturulmuş ve bu bilgi formunda öreneinin
cinsiyeti, yaşı, okuduğu lise (Genel, Fen, Mes-
lek), bölüm veya kolu (Fen, Matematik, Edebi-
yat) , kardeş sayısı, Annenin ve babanın demok-
ratik tutumları (" AnnenizinIBabanızın size karşı
demokratik olduğunu düşünüyormusunuz", Hiç
Bir Zaman, Nadiren, bazen, Sık Sık, Herzaman),
ve algılanan başarı durumuna ilişkin (Başarısız,
Kısmen Başarısız, Kısmen Başarılı, Başarılı) so-
rular bulunmaktadır. Bilgi formu ve cevap kağı-
dı ayrı bir kağıtta birlikte verilmiştir.

3. BULGULAR

Verilerin bilgisayara işlenmesinden sonra,
SPSS paket programında EXPLüRE yöntemiy-
le veriler doğruluk ve çok yönlü varyans analiz-
lerine uygunluk açısından incelenmiştir. Çok
yönlü istatistiksel işlemlerin yapılabilmesini sı-
nırlayıcı olarak belirtilen (27,28) normallik, var-
yans homojenliği ve collinearity test edilerek, bu
doğrultuda bu ön koşulları bozucu nitelikte bu-
lunan üç deneğe ait aşırı uçlardaki cevaplamalar
çıkartılmıştır. Ayrıca normal dağılım üzerinde-

ki değişkenlere ait eğimlilik ve basıklılığın
(skewness ve kurtosis) test edilmesinden sonra
veriler üzerinde herhangi bir dönüşüme gerek
duyulmamıştır. Böylece ileri düzeyde istatistik-
sel işlemlerin yapılabilmesini engelleyici bir du-
rum bulunmayan 291 kişilik bir örneklem ana-
lizler için hazır hale getirilmiştir.

3.1. Geçerlik çalışması

Ölçek belirtilen örneklem grubuna uygulan-
dıktan sonra ikinci bir geçerlik yöntemi olarak
yapı geçerli ği esas alınmış ve bunun için faktör

analizi yapılmıştır. Faktör analizi SPSS FAC-
TüR (SPSS/WINDüWS) ile gerçekleştirilmiş-
tir. Yapılan ilk faktör analizinde faktörlenebilir-
lik değişik yöntemlerle incelenmiştir. İlk olarak
bütün maddeler arasında korelasyon matriksi in-
celenerek önemli oranda manidar korelasyonla-
rın olup olmadığına bakılmış ve faktör analizi-

nin yapılabilmesine uygunluk göterir nitelikte
maddeler arası manidar ilişkilerin olduğu tespit
edilmiştir (bkz. Tablo 1). Daha sonra Örneklem
uygunluğu (sampling adequacy), SPHERICITY
testleri yapılmıştır. Örneklem Uygunluğu 0.001
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Yapılan ilk faktör analizinde döngü metodu
kullanılmadan faktör çözümlemesinin grafik
yöntemiyle (Scree Test) maksimum manidar
faktör sayısı incelenmiştir. Bu testten elde edilen
sonuçlara göre dört faktörlü yapı içerisinde top-

Tablo 2. Faktör Yapısı ve Faktör Yükleri
Item

41 Kırgın ve canım sıkkın olduğu zaman o beni anlar ve rahatlatır
22 Benim duygularıma önem verir.
29 Duygularımı anlamaya çalışır.
37 Her türlü sorunuma ilgi gösterir.
21 Benim davranışlarıma benim açımdan yaklaşır.
24 Benimle diyalog kurabilecek bir yönümü yakalar.
08 Bana karşı sıcak ve arkadaşça davranır
17 Beni her yönümle anlamaya çalışır.
13 Beni anlamak için her türlü çabayı gösterir.
01 Arkadaşlarımı anlamama yardımcı olur.
42 Ne düşündüğüm yanında ne hissettiğim de onun için önemlidir.
28 Ders akısışını benim ihtiyaçlarıma göre değiştirir
58 Iyi yönlerimi devamlı ön planda tutar
57 Yeteneklerimi anlamaya ve bana göstermeye çalışır
11 Ben birşey ifade etmekte güçlük çektiğim zaman bile o ne demek istediğimi anlar
27 Değer ve inançlarıma hoşgörüyle yaklaşır ve saygı gösterir
32 Düşüncelerimi, fikirlerimianlayışla ve sabırla dinler.
19 Beni herşeyimle kabul eder.
26 Bir şey öğrenirken bana yardımcı olur.
03 Bana bir kişi/insan olarak yaklaşır ve saygı duyar.
54 Yanlışlarıma olumlu yaklaşır.
53 Sınıfın serbest bir öğrenme ortamı olmasını sağlar.
20 Beni olumlu ve olumsuz tüm yönlerimle olduğum gibi kabul eder.
35 Hata yaptığımda bunu telafi edeceğime olan inancı tamdır
34 Gerektiğinde söz vermekten çekinmez.
18 Beni herhangi bir kişi olmaya zorlamaz.
40 Kendi sorunlarını sınıfa taşımaz.
16 Beni etkilemekiçin rol oynamaz
15 Beni başkalarıyla kıyaslamaz
45 Öğretmenlik rolleri oynamaz
14 Beni başarı düzeyime göre değerlendirmez
49 Sınıf ortamını yarış ortamı olarak algılamaz
39 Kendi fikir ve inançlarını sınıf ortamına taşımaz
36 Hatalarımda kendi doğrularını kabüllendirmeye çalışmaz
50 Sınıfta bir oterite olmaya çalışmaz
30 Duygularını direkt olarak ifade eder
38 Herhangi bir konu ile ilgili düşüncelerini anında içten olarak ifade eder
23 Benim hakkımda ne hissettiğini bana iletir
04 Bana ilişkin duygularını/düşüncelerini samimi olarak ifade eder
07 Bana karşı içten ve dürüst olduğunu hissettirir
46 Olduğu gibi görünmeye çalışır
55 Yapmacık davranmaktan kaçınır
25 Bilmediklerini a ık olarak belirtmekten ka ınmaz
Açıkladığı varyans %
Açıklanan Toplam Varyans %

lam varyansın 54.13'ünün açıklanabildiği görül-
müştür. Bu incelemeden sonra tekrar yapılan
faktör analizinde maksimum olasılık (Maksi-
mum Likelihood) tekniği Oblique rotasyon fak-
tor çözümlemesi sonuçları dört faktörlülüğe zor-
lanmıştır. Dönüşümlü faktör sonuçları faktör
yükleri ile birlikte Tablo 2'de verilmiştir.

düzeyinde (KO=.76), Sphericity ise .001 düze-
yinde manidar bulunmuştur.
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Test a
GENEL .91
EMPAN .88
KABUL .85
ÖZALG .80
ICTEN .69

TEST 10 25 50 75 90

GENEL 97.00 114.00 133.00 156.00 175.10

EMPAN 25.95 34.05 45 55.05 61.05

KABUL 22.90 30 37 42 47

ÖZALG 16.90 21.00 28.00 34 43

(CTEN 16.96 22 30.08 32 34.96

Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği (ESATÖ) Geçirlik ve Güvenirlik Çalışması

Faktör çözümlemesi sonucu ortaya çıkan
dört faktör hümanistik psikoloji kapsamında yo-
rumIanmış ve bu faktörler adlandırılma yoluna
gidilmiştir. Birinci faktör olarak beliren madde-
ler daha çok öğretmenin öğrenciye ilişkin doğru
anlamalarını, ve bu anlamaların öğretmenin öğ-
renciyi referans alarak yaptığı şeklindeki varsa-
yımları içeren tutumlardan oluşmaktadır. Öğren-

ciyi doğru anlamanın içerisinde tek yönlü değil
holistik olarak anlaması da ele alınmıştır. Bu
faktör 15 maddeden olşmakta ve genelolarak
anlama, bütüncü! (holistik) anlama, duygu bü-
tünlüğünü yakalama ve önem verme gibi değiş-
kenlere yer verdiği için Empatik Anlama alt öl-
çeği olarak yorumlanmış ve değerlendirilmiştir.

İkinci faktör olarak yorumlanan ve 10 mad-
deden oluşan Olumlu Kabul alt testi, daha çok
yargısız kabul, saygı, değer verme, hoşgörü ve

öğrenciyi olduğu gibi herşeyiyle kabul etme gi-
bi maddelerden oluşmaktadır. Üçüncü faktör ise
her nekadar empatik bir içerik sergilesede daha
spesifik olması nedeniyle farklı bir alt test olarak
yorumlanmış ve adlandırılmıştır. Bu faktörde
toplanan maddeler daha çok öğretmenin öğren-
ciler üzerinde odaklaşması, öğrencilere onların
referans noktasından yaklaşması, otoriter tutum-
lardan uzak olması, öğrençileri kendini gerçek-
leştirme eğiliminde bırakması ve bunlara benzer
ifadelerden oluşmaktadır. Bu alt test 10 madde-
den oluşmakta ve bu içeriğiyle Öznel Algılama
olarak yorumlanıp adlandırılmıştır.

Dördüncü ve son faktör olan İçtenlik ise ku-
ramsalolarak özgün ve belirgin bir boyutta, tu-
tarlık, saydamlık, kendiliğindenlik, açıklık, dü-
rüstlük ve spontanlık gibi değişkenlerden oluşan
bir yapı sergilemektedir. Bu faktör 8 maddeden
oluşmakta ve açıkladığı varyans ele alınarak
farklı bir alt test olarak empatik sınıf atmosferi-
nin anlaşılması konusunda farklı bir boyutu ele
almaktadır .

3.2 Güvenirlik çalışması

Güvenirlik çalışması SPSS RELIABILITY

ile gerçekleştirilmiştir. Cronbach Alpha (a) iç
tutarlılık yöntemiyle belirlenen güvenirlilik kat-
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sayıları Tablo 3'de verilmiştir. MaddeToplam
korelasyon incelemeleri doğrultusunda belirle-
nen madde güvenirlik düzeylerine göre, bazı
maddeler çıkarıldığında testin güvenirlik katsa-
yısını artırdığından o maddeler çıkarılma yoluna

gidilmiştir. Genel ve alt ölçekler için belirlenen
güvenirlik katsayıları .69 ile .91 arasında değiş-
mektedir.

Tablo 3. Genel ve Aittestiere Ait Güvenirlik Katsa-
yıian

Testin Genel güvenirlik katsayısı (a) .91 ola-
rak hesaplanırken, a değerleri EMPAN (empatik
anlama) için .88, KABUL (olumlu kabul) için
.85, ÖZALG (öznel algılama) için .80 ve ICTEN
(içtenlik/tutarlılık) için .69 olarak ortaya çıkmış-
tır.

Yüzdelik Normlar

Normatif örneklem üzerinde önemli düzey-
de grup farklılıkları olmadığı için, yüzdelik
normlar oluşturulurken grup farklılıkları göz
önünde bulundurulmamıştır. Bunun yanında öl-
çümler algılanan tutumlar olduğu için ve direkt
olarak öğretmenlerin kendilerini değerlendirr-
melerinden oluşmadığı için grup farklılıklarının
bu anlamda manidar olmayacağı da göz önünde
bulundurulmalıdır. Yüzdelik normlar Tablo
4'de verildiği gibi 10,25,50,75, ve 90 için yüz-
delik değerler olarak alınmıştır. Bu değerlendir-
me ve yorumlama açısından daha fazla serbest-
lik sağlamaktadır.

Tablo 4. Yüzdelik Norm Değerleri
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TARTIŞMA

Sınıf atmosferindeki öğrenci öğretmen iliş-

kilerinin geçerli ve güvenilir olarak ölçülmesi
öğrenme ortamlarının ve öğrenmeye ilişkin fak-
lı değişkenlerin irdelenmesi açısından önemli-

dir. Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği
(ESA TÖ) böyle bir işlevi araştırma ve uygulama
bazında daha bilimsel temellere dayandırması
açısından başka bir öneme sahiptir.

Ölçeğim kullanımdaki geçerliliğini artırmak
için faktör yükleri .30'un üzerindeki maddeler il-
gili faktör kapsamında değerlendirilmiştir. Öl-
çek üzerinde yapılan ilk çalışma olmasına rağ-
men, kuramsal yönden dayanak noktalarının be-
lirgin olması nedeniyle böyle bir kural takip
edilmiştir. Her bir faktöre ilişkin madde sayıla-
rı toplam madde sayısının yeterli olması nede-

niyle kısıtlayıcı durum ortaya çıkmamıştır.

Faktör çözümlemesi sonucu ortaya çıkan ya-
pıda, testin açıklanabilirliğini sınırlayıcı büyük

bir engelle karşılaşılmamıştır. Rogers'ın empati
kavramı üzerinde ve hümanistik eğitimin genel
çerçevesinde değerlendirilen bu yapılanma, dört
faktörlü yapıda kuramsal uyuşmazlığın bulun-
madığı söylenebilir. Bu çalışmada da ortaya çık-
tığı gibi, empati kavramı özgün bir kavram ol-
madığı gibi, Rogers'ın belirttiği bazı bütünleyici
ve deslekleyici faktörlerden de bağımsız olduğu
düşünülemez (23,29). Empatik anlama, olumlu
kabul, öznel algılama ve içtenlik kavramlarının
hem empatinin bütünleyici birer elementleri ola-
rak değerlendirilen, hem de hümanistik bakış
açısı yönünden empati ile birlikte aynı kategori-

de yer almaları gereken kavramlar olduğunu
görmekteyiz. Öznel algılama, Rogers ve başka-
ları tarafından özellikle diğer faktörler içerisinde
bir boyut olarak aktarılmışsa da, bu çalışmada
özgün bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle öğretmen tutumlarının öğrenciye yan-
sıtılan boyutunda, demokratik, katılımcı, kendi-

ni empoze etmeyen, öğrenciyi referans olarak
kabul eden bir analayışın ürünü olarak değerlen-
dirilebileceği ileri sürülmüştür.

Hümanistik eğitim standartlarında sınıf at-

mosferi oluşturmak için öğretmen becerileri ara-
sında empatinin de yer alması gerekir (8). Bu
ölçekten ortaya çıkan faktörlerin genel çerçeve-
sinde ve bu faktörlere ait içeriklerin yansıtılma-
sıyla böyle bir eğitimin gerçekleştirilmesi sağla-
nabilir. Eğitim fakültelerindeki müfredatlarda
yapılacak bazı değişiklerle veya hizmet içi yön-
temlerle empatik beceri kazandırma kurslarıyla
istendik öğretmen tutumlarının geliştirilmesi
için çaba gösterilebilir. Bundan daha önemlisi
bu anlayışın öğretmen yetiştirme programları
kapsamına alınmasıdır. Günümüz eğitim siste-
minden biraz sapma olarak ortaya çıkacak bu
anlayışın büyük oranda tepki alabileceği de unu-
tulmamalıdır. Bu nedenle başarı ve etkili öğren-
me açısından yapılacak ampirik çalışmaların
hızlandırılması ile bu yöndeki eğilimlerin olum-

lu yöne kanalize edilebileceği söylenebilir. Böy-
le bir araçın bu tür çalışmalar için somut bir kat-
kı sağlaması açısından önemi ortaya çıkmakta-
dır.

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin elde edilen bul-
gular psikometrik açıdan anlamlı ve kabul edilir
düzeydedir. Testin güvenirliği için esas alınan
maddeler arası iç tutarlılık yöntemi yaygın ola-
rak kullanılan ve modem psikometri teorileri
arasında tercih edilen bir yöntemdir. Cronbach a
değeri genel test için .91 bulunması testin güve-
nirliğinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan alt testlerre ilişkin a bulgulamın
.88 ile .69 arasında değişmesi, belirlenen faktör
yapısı içerisinde empatik tutumların tutarlı ve

güvenilir olarak ölçülebileceğini göstermekte-
dir. Kılıçcı (26) tarafından geliştirilen Öğret-
men-Öğrenci ilişki Ölçeği'ne bir üstünlük ola-
rak, bu alt testlerle empatik sınıf atmosferinin
daha belirgin ve spesifik yapı içerisinde ölçüle-
bileceği ortaya çıkmaktadır. Belirtilen ölçekte
ise hümanistik eğitim anlayışı çerçevesinde öğ-
retmen tutumlarının genelolarak belirlenmesi
söz konusudur. Bu açıdan ESATÖ'nin daha ge-
niş kullanım alanına sahip olabileceği değerlen-
dirilmektedir .

Öğretmen tutumlarının direkt olarak değil-
de, öğrencilerin öğretmenlere ilişkin algılanan



Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği (ESATÖ) Geçirlik ve Güvenirlik Çalışması 112

empatik tutumlarından elde edilmesi çalışmanın
en önemli sınırlılığı sayılabilir. Fakat bunun
self-report yoluyla öğretmenlerden elde edilme-
sinin de gerçeği yansıtmayacağı ve güvenilir so-
nuçlar olmayacağı göz önünde bulundurulmuş-
tur. Bu nedenle öğrencilerden elde edilen öğret-
menlere ilişkin algılanmış empatik tutumların
büyük oranda öğretmen tutumlarını yansıttığı
varsayılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi öğ-
retmenlerden direkt olarak tutumların ölçülmesi
sosyal istenirlilik (social desirability) yönünde
gerçekleşeceği için daha büyük bir sınırlılığı
gündeme getireceği göz önünde bulundurulmuş-
tur.

Bu ölçeğin yukarıda belirtilen anlamda ge-
çerliliğini artırmak için sistematik gözlem yo-
luyla öğretmen tutumları belirlenerek, bu sonuç-
ların öğrencilerin rapor ettiği algılanan tutumlar-
la karşılaştırılması yapılarak eş zamanlı geçerlik
uygulaması gerçekleştirilebilir. Böyle bir karşı-
laştırma ile ölçmede hata payının daha kesin ola-
rak belirlenmesiyle, ölçümlerin daha geçerli ve
güvenilir olarak yorumlanması sağlanabilir. Di-
ğer taraftan öğretmen-öğrenci ölçeğiyle birlikte
uygulanarak en azından genel teste ilişkin eş za-
manlı geçerlilik çalışması (concurrent validity)
yapılabilir.

Bütün belirtilenlerin ışığında yapılan çalış-
ma başlangıç olarak kabul edilip, daha geniş ve
farklı örneklem grupları üzerinde benzer çalış-
maların yapılması konunun önemini vurgula-
mak amacıyla ve ölçeğe kazandıracağı daha ile-
ri düzeyde geçerlik ve güvenirlik boyutlarıyla
katkı sağlayacağı ileri sürülebilir. Hümanistik
yaklaşımın sınıf ortamında gerçek anlamda yan-
sıtılmasına katkı sağlayacak bu tür çalışmaların
hızlandırılması ve öğrenme-öğretme değişkenle-

rinin daha kapsamlı çalışmalara zemin hazırlan-
ması bu çalışmanın beklentielrinden birisidir.
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