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ÖZET
Ara t rman n amac , Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun psikolojik
dan manlar n empatik beceri, empatik e ilim ve tükenmi lik düzeylerine olan
etkisini belirlemektir.
Ara t rma, 90 psikolojik dan man ile yürütülmü tür. Deney grubunu 48
psikolojik dan man ve kontrol grubunu 42 psikolojik dan man olu turmu tur.
Ara t rmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullan lm t r. Veri
toplama arac olarak Dökmen (1988) taraf ndan geli tirilen Empatik Beceri Ölçe i,
Dökmen (1988) taraf ndan geli tirilen Empatik E ilim Ölçe i,

Maslach (1981)

taraf ndan geli tirilen Maslach Tükenmi lik Envanteri kullan lm t r. Ayr ca,
ara t rmac taraf ndan geli tirilen ki isel bilgi formu, deneklerin demografik ve
mesleki özelliklerini belirlemek amac yla kullan lm t r.
Ara t rmada ki isel bilgi formundan elde edilen bulgular yüzdeliklerle ifade
edilmi tir. Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu öncesi, deney ve kontrol
gruplar n n denkli ini belirlemek üzere ba ms z gruplar için t-testi yap lm t r.
Deneysel i lem öncesinde ve sonras nda gruplar n ölçeklerden ve envanterden elde
ettikleri puan ortalamalar

belirlenmi , farkl l klar n anlaml

dolay s yla e itimin etkilerinin anlaml olup olmad

olup olmad

,

, tekrarl ölçümler için varyans

analizi ile test edilmi tir.
Ara t rmada, Temel Dan ma Becerileri kursu sonras nda deney grubunun
empatik beceri, empatik e ilim ve duygusal tükenme düzeylerinde istatistiksel olarak
anlaml art

oldu u saptanm t r. Bu durumda, dan ma becerileri e itiminin

psikolojik dan manlar n empatik beceri düzeylerini ve empatik e ilim düzeylerini
geli tirdi i anla lmaktad r. Psikolojik dan manlar n duygusal tükenmi liklerindeki
art , onlar n çal t klar kurumlarda dan anlar n n psikolojik ve duygusal yard m
taleplerini kar layamad klar n fark etmi olmalar na ve kurumlar nda kendilerine
a r derecede yüklenme oldu unun bilincine varm olmalar na ba lanabilir.
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ABSTRACT
The main purpose of this study is to determine the effects of Basic
Counseling Skills Training on counselors’ empathic tendency, empathic skill and
burnout levels.
The research conducted with 90 counselors, in which 48 counselors
constituted the experimental group and 42 counselors constituted the control group.
The pre test-post test experimental model with control group was used in the
research. The data were gathered by using Emphatic Tendency Scale and Empathic
Skill Scale which were developed by Dökmen (1988) and Maslach Burnout
Inventory which was developed by Maslach (1981). Also a questioannaire,
developed by the researcher, was used to determine the demographic and the
occupational characteristics of the counselors.
The data obtained by the questionanaire were analized by percentages. Before
Basic Counseling Skills Training, in order to determine the equality of both groups,
independent samples t test was used. Before and after training, the mean scores of
both groups, obtained from the scales and the inventory, were determined. Then,
repeated measures of ANOVA was made to determine the significance of the
differences between the mean scores, as well as the significance of the effects of the
training.
It was found that, there is a statistically significant increase in empathic
tendency, empathic skill and emotional exhaustion levels of counselors after training.
This means that, Basic Counseling Skills Training was

effective in increasing

empathic tendency and empathic skill levels of counselors. Despite this result, the
raising of emotional exhaustion levels shows that, after the training, counselors feel
as if the client demands at work exceed their’ abilities to cope, leading to feelings of
being overwhelmed or feel as if overextended by work.
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BÖLÜM I
GR
*leti im, kar l kl olarak sözlü ve sözsüz mesajlar n gönderildi i, al nd
yorumland

ve ayn

anda hepsi ile ilgili sonuçlar n ç kar ld

,

, alg lama,

anlamland rma, muhakeme etme ve ç kar mda bulunma sürecidir. Ki iler aras
ili kiler, bireylerin birbirleriyle olan ileti imlerinden etkilenmektedir. *leti im,
ileti imde bulunan ki ilerin güdüleri, alg lamalar , duygular , dü ünceleri, mevcut
e itim düzeyleri, deneyimleri, de erleri ve tutumlar ndan etkilenmektedir.
Bireylerin ki iler aras ili ki becerilerinin geli mesi, onlar n hem özyönetim
becerilerinin hem de empatik e ilimlerinin olgunla mas n

gerektirmektedir.

Özyönetim ve empati, ba kalar yla kurulan ili kilerde etkili olabilmeyi sa layan
temel sosyal yeteneklerdir (Goleman,1995).
Sa l kl ki iler aras ili kiler geli tirebilmeleri için bireylerin, ileti imde
bulunduklar ki ilerin kendilerine özgü bak aç lar n anlamak için çaba göstermeleri
gerekmektedir. Bireyler, ileti imde bulunduklar ki ilerin duygu ve dü üncelerini
do ru

anlamland ramad

nda

ileti im

sorunlar

ya anabilmektedir.

ileti imler ve ili kiler, etkile imde bulunan bireylerin ruh sa l

Kurulan

üzerinde olumlu ve

olumsuz etkiler yaratmaktad r.
*leti im esnas nda bireylerin ruh sa l

üzerinde olumlu etki yaratan bir

unsur mizah n kullan m d r. O’Donnel (2003), ileti imde mizah n kullan m n üç
teorik kategoriye ay rmaktad r. Üstünlük teorisi bireylerin kendilerini kazanan ve
di erlerini kaybeden olarak tan mlad klar nda güldüklerini; teselli teorisi, bireylerin
gönül ferahl

na kavu tuklar nda güldüklerini; tutars zl k teorisi, bireylerin normal

düzende olup giden eylerde bozulma, dalgalanma oldu unda güldüklerini ileri
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sürmektedir. Üç teori de mizah , bir mesaja tepki olarak kabul etmekte, ki iler aras
ili kilerde mizah n neden ve nas l kullan ld

n n anla lmas n n önemini

belirtmektedir.
O’Donnel (2003), ili kilerinde mizah kulanan ki ilerin daha sempatik
bulundu unu ve bu durumun bireyin di erleriyle olan ili kilerini kuvvetlendirdi ini
belirtmektedir.
Kurduklar
bireylerin ruh sa l

ili kilerde yetersizlik, çat ma ve ba ar s zl k ya anmas ,
n olumsuz yönde etkilemektedir. *nsan ili kilerinde zorlanan

birey yaln zl k, stres, yüksek kayg gibi problemler ya ayabilmektedir. *nsan
ili kilerinde ortaya ç kan bu bozulman n düzeltilebilmesi için psikolojik yard m
mesleklerine gerek vard r (Baymur, 1990:20-21). Birey geli ip büyürken kar la t
ve kendi ba na üstesinden gelemedi i engelleri a mada genellikle ba kalar n n, ço u
zaman da uzman ki ilerin yard m na ihtiyaç duymaktad r (Karahan ve Sardo an,
2004).
Psikolojik Dan ma, son y llarda oldukça h zl geli en ve toplumumuz
taraf ndan kabul gören yard m mesleklerinden biridir. Psikolojik dan ma yard m
genellikle okul ve endüstriyel kurumlar ve di er sosyal kurumlarda verilmektedir
(Karahan ve Sardo an, 2004).
Rehberlik ve Psikolojik Dan ma hizmetlerinin e itim kurumlar na giri
nedeni, ö rencilerin dengeli, ba ar l , yarat c ve mutlu olmalar n sa lamak için,
onlar n ö retimle kar lanan dü ünsel gereksinimleriyle birlikte sosyal–ruhsal
gereksinimlerini de kar laman n bir zorunluluk olu udur. Rehberlik ve Psikolojik
Dan ma hizmetleri ö renciye belli bilgi ve becerileri kazand rman n yan s ra onu
duygusal-sosyal yönüyle de geli tirme; onun sorun çözme yetene ini, ki ili inin
özünü olu turan benlik yap s n güçlendirme gereksiniminden do mu tur. Okul
rehberlik etkinliklerinin alan n “ö rencinin ki ilik geli imi ve çevresine uyumu ile
ili kili olan hizmetler” olu turmaktad r. Rehberlik, kendini, çevresindeki olanaklar
tan mas ,

gizilgüçlerini

geli tirmesi,

sorunlar n

çözebilmesi

ve

kendini
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gerçekle tirebilmesi için ki iye, bu i i meslek edinmi olan uzmanlarca yap lan,
gönüllülük ve gizlilik esaslar na dayal olan, sistematik ve düzenli bir yard m
sürecidir (Bak rc o lu,1994, Kepçeo lu,2001, Kuzgun, 1991, Ye ilyaprak,2000,).
Psikolojik dan ma ise rehberli in kapsam n olu turan hizmetler içerisinde
önemli bir yeri olan, bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlar n kar layarak
geli im ve uyumunu sürdürmesine yard mc olmak amac yla bireyle yüz yüze
kurulan psikolojik yard m ili kisidir (Kepçeo lu,2001, Ye ilyaprak, 2000). Bu
yard m ili kisi çerçevesinde yard m sunan dan man, yard m alan dan an olarak
nitelendirilmektedir.
“Dan ma psikolojisi insanlar n daha etkili ve doygun olarak ya amas na yard m
etmeyi amaçlayan, psikolojinin uygulamal bir alan d r. Hizmet sundu u kimseler,
t p ortamlar d nda bulunan ve a r sorunu olmayan kimselerdir. Duygular ve
dü ünme, ki isel, evlilik, cinsel ili kiler, i ve bo zaman etkinlikleri gibi insanlar n
tüm psikolojik i levleriyle ilgilidir” (Akt: Nelson-Jones, 1982, Çev: Füsun Akkoyun
(edt):5).

Psikolojik dan ma hizmetinin genel olarak geli imsel, önleyici, e itici ve ruh
sa l

n koruyucu terapötik amaçlar bulunmaktad r. Psikolojik dan ma hizmetinin

sunuldu u problem alanlar n , bireylerin bilinç düzeyinde yer alan, kökle memi ,
realiteye dönük, çevresel, durumsal, geçici veya k sa süreli olan, “e itsel, ki isel ve
mesleki” olarak nitelendirilebilen problem alanlar

olu turmaktad r (Nelson-

Jones,1982, Ye ilyaprak, 2000, Karahan ve Sardo an, 2004).

Psikolojik dan ma ili kisi, dan an n geli mesi ve probleminin çözümüne
yard m için belirlenmi yer ve zamanda, belli sosyal kurallar ve etik prensipler
dahilinde, psikoloji ve psikolojik dan ma teori ve tekniklerinden yola ç k larak
yürütülen sistemli bir etkile im sürecidir (Tan, 1986).
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Psikolojik dan ma sürecinin ba ar s , dan man ile dan an aras nda yer alan
ili kinin etkilili ine dayanmaktad r (Kuzgun,1991). Bu ili kinin etkili olabilmesi de
psikolojik dan ma ilkelerine dayanmakla beraber, bu hizmeti verecek ki ilerin
ruhsal yönden sa l kl olmas n , uygun ki ilik yap s na sahip olmas n ve dan manl k
beceri, teknik ve kuramsal bilgisiyle donan ml olmas n da gerektirmektedir.
Dan ma görü mesi, dan an n kendi artlar na göre daha olumlu ve ba ar l
yönde de i mesine yönelik yard m etkile imidir. Bu etkile imin dan an için anlam
ta yan bir ya ant olmas gerekmektedir. Bu anlaml ya ant n n temelinde, dan man
ile dan an aras nda kurulacak s cak, samimi, dürüst, aç k, anlay l insan ili kisi
yatmaktad r (Tan, 1992).
Dan manl k, bir süreç olmas ile ki ilik ve de erler gibi tan mlanmas ,
ölçülmesi zor olan subjektif de i kenleri içermesi nedeniyle bir sanat olarak
de erlendirilebilirken ayn zamanda, insan davran

ve yard m stratejileri bilgisine

dayanmas ile, yap land r lm , ölçülebilir ve objektif bir sistem içermesi nedeniyle
bir bilim dal olarak da de erlendirilebilmektedir (Okun, 1997).
Her sanatç gibi dan man da kendine en uygun ve ba ar l etkile im stilini,
ileti im yollar n ve araçlar n kendisi geli tirip ke fedecek ve kullanacakt r. Burada
dan man n teknik bilgi, e itim ve tecrübesiyle bir bütün olarak yard m ortam na
girdi i vurgulanmaktad r (Tan, 1992).
Dan ma sürecin ilk bölümünü, dan an ve dan man aras nda raport
olu umunun, bir di er deyi le,

kar l kl

güven olu umunun sa lanmas

olu turmaktad r. Bu bölümün ba ar ya ula mas , dan man n ili ki olu turucu ve
geli tirici temel ileti im becerilerinin uygun kullan m na dayanmaktad r. Bu
beceriler, dinleme, dikkat etme, anlama, somutla t rma, özaç l m, içtenlik, dürüstlük
gibi becerilerdir.
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Dan ma sürecinin ikinci bölümünü, problem tan mlanmas ve dan an n
geli imini sa lama olu turmaktad r. Bu bölümde strateji planlama, uygulama ve
de erlendirme yer almaktad r. *kinci bölümün ba ar ya ula mas , birinci bölümün
ba ar ya ula mas na ba lant l olarak, büyük oranda dan man n ileti im becerilerini
ne derece etkili kullan p kullanmad

na dayanmaktad r (Okun.1997).

Etkili ileti imi ba arabilmenin yolu, ileti ime giren taraflar n hem zaman hem
de duygusal aç dan ileti ime haz r olmas , bunun için istekli olmas d r. Etkili ileti im
önce dinleme ile ba lamaktad r. Dinleme sürecinde konu mac n n söylediklerine
odaklan lmal d r.

Ki iler

aras ndaki

gerçek

ileti im,

bireylerin

ileti imde

bulunduklar ki iyi yarg lama e ilimlerinden sak narak ve o ki iyi anlamaya
çal arak dinlediklerinde meydana gelmektedir (Cihangir, 2004).
Etkili dinleme becerisi, dan ma ili kisinde geribildirim ve di er sözlü ve
sözsüz ileti im becerilerinin olu mas için gerekli temel bir beceridir. Cihangir
(2004), farkl ileti im durumlar nda farkl dinleme tarzlar n n uygun oldu unu
belirtmektedir. Bu yakla m yla etkili ve etkisiz dinleme türlerinin oldu unu ileri
sürmektedir.

Etkili

dinleme

türlerinden

biri

empatik

dinlemedir.

Bireyin

anlatt klar n n tümüne de er verilen empatik dinlemede, ki inin onaylanmadan,
yarg lanmadan

ve

hatas

aranmadan

objektif

olarak

dinlenilmesi

önem

kazanmaktad r.
Etkin dinleme becerisini ba ar yla yürütebilmeye yard mc olan teknikler
(DeVito, 1995) konu mac n n anlatmak istedi ini ba ka sözcüklerle aç klamak,
konu mac ya duygular n n anla ld

n ifade etmek, konu mac ya sorular sormakt r.

Dan man n, dan ma ili kisi sürecinde bu teknikleri kullanmas , dan an n hem
özfark ndal k düzeyini artt rmas na hem de kendisini daha somut olarak ifade
edebilmesine yard mc olurken ayn zamanda, dan man n, kendi empati düzeyini
artt racak olan ayna olma, duygu yans tmas ve aç k uçlu soru sorma becerilerini
gerçekle tirmesine de yard mc olmaktad r (Cihangir, 2004).
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*htiyaca göre bireysel yada grupla yürütülebilen psikolojik dan ma hizmeti,
kapsam ve niteli i gere i, empati kurabilen, ruh sa l

yerinde bireyler taraf ndan

yürütülmelidir. Empati, dan man n dan an n dünyas na girerek, onun ne hissetti ini
aynen ya amas ve ayn zamanda kendi dünyas n n bu dünyadan farkl oldu unun da
bilincinde olmas demektir (Akkoyun, 1982).
1950li y llarda Dan an Merkeze Alan Terapi yakla m , psikoterapi ve
psikolojik dan maya yeni bak aç lar sa lam ve bugünkü psikolojik dan ma ilke
ve tekniklerinin temelini atm t r. Bu yakla m n kurucusu olan Carl Rogers’ n temel
ilkesine göre dan an kendini yönetme, yön verme, denetleme gücü ve kapasitesine
sahiptir (Glassman, 1995). Dan man, dan ana yönelik olarak kabul edici, l ml ve
empatik anlay

gösteren tutumlar geli tirmelidir. Dan man terapötik süreçte bu

tutumlar sürdürebilirse, dan anda olumlu baz geli meler ortaya ç kmaktad r
(Cormier ve Cormier, 1991).
Rogers, empatiyi

bir ki inin kendisini kar s ndakinin yerine koyarak

olaylara onun bak aç s yla bakmas , o ki inin duygu ve dü üncelerini do ru olarak
anlamas , hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak tan mlam t r. Rogers’a
göre hem bireysel hem grupla psikolojik dan ma sürecinde dan an n kendini
ke fetmesi, tan mas ve olumlu yönde de i mesi için gerekli ko ullar n ba nda
empati gelmektedir (Mearns, 2000, Bor, 2002).
Psikolojik dan ma kuramlar

incelendi inde, her kuram n tan mlad

psikolojik dan ma ili kisinin türüne göre, dan mandan beklenen özelliklerin de
farkl oldu u görülmektedir. (Kuzgun,1991).
Birey Merkezli Terapi’de dan man ile dan an aras nda kar l kl kurulacak
psikolojik ili kinin esas , ki iler aras

iyi ve insanc l ili kilerin kurulmas na

dayanmaktad r. Bu ili kinin kurulmas için dan man n ko ulsuz kabul, empati,
sayg , içtenlik ve tutarl l k tutumlar n olu turmas ve sürdürmesi gerekmektedir. Bu
tutumlar, dan ma sürecinin temelini olu turmaktad r (Mearns, 2000, Karahan ve
Sardo an, 2004).
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Birey Merkezli Terapide terapötik ili ki, insani dan man özellikleri olan
empatik anlay , s cakl k, sayg , içtenlik, özaç l m ve güven üzerinde kurulmaktad r
(Glassman, 1995). Terapötik ili kinin kurulmas ve sa lam bir eklide sürdürülmesi
için, bu özelliklerin dan manda bulunmas gerekti ine ili kin görü ler Bili sel
Terapide ve Ak lc -Duygusal-Davran sal Terapide de görülmektedir. Gerçeklik
Terapisinde dan man n bu özelliklerle birlikte destekleme ve yüreklendirme
becerilerine de sahip olmas

gerekti i belirtilmektedir. Transaksiyonel Analiz

kuram nda, dan man n bu özelliklerle birlikte yüzle tirme becerisine sahip olmas
gerekti i belirtilmektedir. Varolu çu Terapide ve Gestalt Terapisinde dan man n bu
özelliklerle birlikte dürüstlük, bütünlük ve ko ulsuz kabul, beden dili ve yarat c l k
becerilerine sahip olmas gerekti i belirtilmektedir (Bor, 2002, Connor, 1994,
Glassman, 1995, Karahan ve Sardo an, 2004).

Psikolojik dan ma; dan manlar n, dan anlar n davran lar ile çal rken
empatik ili ki içinde kulland klar bir dizi etkinlik ve yöntem olarak ele al nabilir. Bu
etkinlik ve yöntemler, ki iyi merkeze alan görü ün yan s ra ak lc -duygusal,
psikanalitik veya davran sal yakla ml kuramsal görü lerde de yer almaktad r
(Nelson- Jones,1982, çev: Akkoyun: 2).
Cormier (1990), mezun psikolojik dan manlar n mesle i sürdürürken
e itilmelerinin gerekli oldu unu, ve böylesi bir e itim için üç temel e itim
program n n dan manlar n e itiminde harmanlanmas gerekti ini ileri sürmektedir.
Bu e itim programlar 1) insan ili kilerinde beceri e itimi program , 2)ki iler aras
ili kilerin

temel

özellikleri,

3)

mikrodan manl k

becerileri

olmak

üzere

grupland r lm t r. Psikolojik Dan manlar n hem hizmet içi e itimlerinde hem de
imdiki ve gelecekteki ba ar lar için insan ili kileri ve dan ma becerileri e itimine
önem verildi i görülmektedir.
Mikrobeceriler, dan man n dan anla daha etkili görü ebilme becerisini
artt rmaya yönelik olarak belirlenen baz ileti im becerileridir. Yard m edici ki ilerin
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ileti im becerileri ve görü me teknikleri konusunda atölye çal malar ve çe itli
kurslar ile e itilmeleri, yard m alanlar nda çal an ki ilerin profesyonel düzeyde
sorumlulu u olmaktad r. Mikrobeceriler, ö retmenlik, yöneticilik, hem irelik gibi
pek çok farkl mesleki alanda yard m edecek ki ilerin de ö renmesi gereken temel
ileti im becerileridir (Ivey,1988).
Ivey (1988)’in dan man e itimi için gerekli gördü ü

“mikrobeceriler”

belirli bir hiyerar i ile s ralanmaktad r. Bu beceriler unlard r:
1.

*lgi ve özen gösterme davran : uygun göz ili kisi, beden dili, sözel kalite,
sözel takip

2.

Temel dinleme becerileri: Aç k uçlu ve kapal uçlu sorular, dan an
gözlemleme becerileri, yüreklendirme, aç klama ve ayna olma, özetleme,
duygu yans tmas

3.

Görü menin

be

evresini

olu turan

beceriler:

a)rapport

kurma

ve

yap land rma, b)problemi tan mlama, c)hedef belirleme, d)alternatifler
geli tirme ve tutars zl klar yüzle tirme, e)günlük ya ama genelleme
4.

Yüzle tirme

5.

Odakla ma

6.

Anlam ve içerik yans tmas

7.

Etkileyici beceri ve stratejiler

8.

Yönlendirme, mant ksal ç kar mlar yapma, yorumlama, öz aç l m, öneri,
bilgi, aç klama, etkileyici özetleme

9.

Becerilerin bütünle tirilmesi: Farkl kuramlara göre beceri kullan m biçimleri

10.

Ki isel stil ve kuram belirleme.
Carkhuff, Egan, Ivey ve Authier’in, dan man e itimine yönelik yakla mlar

geli tirdi i ve bu yakla mlarda Rogers’ n felsefesini temel alarak sistematik
becerilere vurgu yapt klar görülmektedir. Bu beceriler empati, dan man n öz
aç l m , anl k olma, somutluk, yüzle tirme gibi becerilerdir (Corey,1991).
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Albertus ve Bright (1992), psikolojik dan man ve ö retmen e itiminde insan
ili kileri beceri e itimi kurslar n n ço alt lmas

ve daha fazla uygulanmas

gerekti ini ileri sürmektedir. *nsan ili kileri beceri e itimi kurslar problem çözme,
çat malar düzenleme ve azaltma, empatik ili ki kurma ve bireylerin benlik alg s n
yükseltme do rultusunda önemli i levlere sahiptir.
Empatiyi geli tirmede, e itimcilerin empati yetenekleri de çok önemlidir.
E iticinin tutumlar , de erleri, anlay , model olu u verilen e itimin kalbini
olu turmaktad r. Benzer ekilde, empatik bir ortam n olu turulmas da ö renmeyi
h zland rmaktad r (Akkoyun, 1987, Okun, 1997).
Psikolojik dan ma hizmeti veren ki ilerce temel olarak bilinmesi ve
kullan lmas gerekti ine inan lan, ara t rmac taraf ndan verilen Temel Yard m
Becerileri E itimi kursunun içeri ini de olu turan, en temel psikolojik dan ma
becerileri (Bor, 2002, Connor, 1994, Corey,1991, Cormier ve Cormier, 1991,
Danish, D’Augelli ve Hauer, 1980, Dökmen,1994, Egan,1975, Eisenberg ve
Delaney, 1993, Ivey, 1988, Kuzgun,1991, Mearns, 2000, Page-McCu ston,1997,
Shertzer ve Stone, 1980, Voltan-Acar,1994): Etkin dinleme becerileri olan psikolojik
ve fizyolojik dinleme ile sözsüz davran lar (göz ili kisi, beden duru u, ba ve yüz
hareketleri, sözel kalite, ki isel al kanl klar, bedensel temas); içtenlik ve dürüstlük;
kendili indenlik; savunmac olmama; tutarl l k; pozitif kabul ve sayg ; anl k olma ve
özaç l m; somutluk; yol aç c tepki verme becerileri (soru sorma, tavsiye, etkileme);
devam ettirici tepki verme becerileri (h m-h m, içerik tepkileri, duygu tepkileri,
özetleme); empati ve yüzle tirme’dir.
Ara t rmalar dan ma becerilerinin e itim yoluyla geli tirilerek daha etkin
hale getirilebilece ini ortaya koymaktad r ( Balc , 1996, Sharpley ve Ridgway,1991).
Dan manlar, ald klar e itim ve deneyimlerinin yo unlu undan ba ms z
olarak bazen, dan man olarak yeterli olup olmad klar ndan emin olamamakta ve
tereddüte dü ebilmektedirler. Böylesi bir tereddüt, dan man a r güvenli olmaktan
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al koyan ve onu kendi ayaklar üzerinde sa lam durmaya iten etkili dan man
özelliklerinden biri olmaktad r (Okun, 1997, Cormier ve Cormier, 1991).
Yard m ili kilerini içeren mesleklerde çal ma, bireylere insan ya am n n
önemi ve hassasiyeti hakk nda fark ndal k kazand rd

ölçüde ürkütücü olmaktad r.

Bu noktada tereddüt ya ama, dan man , e itimini ve kapasitesini a an ki i ve
problemlerle çal maktan al koyan, koruyucu bir rol oynamaktad r (Okun, 1997).
Dan manlar kendilerini, dan an n ya ant s na duygusal olarak a r dahil
olma, onun için ad m atma ve sorumluluk alma arzusunda olma, onlara kendileri için
bir

eyler yapmay ö retmek yerine, onlar için bir

eyler yapma durumunda

bulabilmektedirler. Bu noktada dan man n tükenmi li i, bir problem alan olarak
art göstermektedir. Dan man, yorgunluk hissetti inde, dikkatini toplayamad
önceden oldu u gibi sab rl ve toleransl davranmad

nda,

n fark etti inde, uyku ve

yeme al kanl klar de i ti inde, motivasyon, ilgi ve zevk kayb

ya ad

nda

tükenmi lik ya yor demektir.
Mesleki k dem artt kça empati düzeyinin dü tü ünü saptayan çal malar
(Tanr da , 1992, Ayd n,1996), ki iler aras ili kilerin yo un ya and

mesleklerde

çal an ki ilerin mesleki doyum, tükenmi lik ve empati düzeyleri üzerinde çal malar
yap lmas gerekti ini vurgulamaktad r.
Hall (1979) tükenmi li i “ba ar s z olma, bitmi lik duygusu veya enerji, güç
ve özkaynaklara a r talepte bulunmaktan can ç km , y pranm

ve yorgun hale

gelme” olarak tan mlamaktad r (Watkins, 1983:305). Tükenmi lik, 1970’lerden
itibaren, özellikle Freudenberger’in, Maslach’ n, Maslach ve Pines’ n çal malar yla
sürekli önem kazanm , popüler bir terimdir. Tükenmi lik teriminin popülerli i,
özellikle yard m edici meslek alanlar nda çal an ki ilerin tutumlar nda önemli
de i ikliklerin

bir

kaynaklanmaktad r.

yans mas

oldu una

dair

endi elerin

artmas ndan
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Watkins (1983), bu olgunun ay rt edici ve tan mlay c özelliklerini u ekilde
s ralamaktad r:
1-Zihinsel ve fiziksel özkaynaklarda bo alma ve tükenme hissi,
2-Ki isel beklentilerin yüksek olmas ve bu beklentilere ula man n çok uzakta
olmas ,
3-Di er ki ilerle örne in, dan anlarla ili kilerin ki inin özkaynaklar n
çökertmesidir.
Tükenmi li in semptomlar bili sel, duygusal, davran sal ve fiziksel olmak
üzere dört kategoriye ayr lmaktad r. Bili sel semptomlar, bireyin tipik bili sel
stilinde ba kala mla ortaya ç kmaktad r. Önceden kabulkar ve toleransl olan bir
ki i, kat bir dü ünce ve i lev formunu kendine uyarlamaya ba layabilmektedir.
Duygusal semptomlar, depresyon, suçluluk duygusu, dan ana yard m etme ile
dan anla temastan kaç nma iste i aras nda s k p kalan yard m edicilerde s kl kla
görülen

belirtilerdir.

S k lma

ve

çaresizlik

görülebilmektedir.

Davran sal

semptomlar çe itlidir. Kimi yard m ediciler kronik olarak saate bak p ikayet eder
haline gelirken (Eastman, 1981), ilaç kullan mlar (Chessick, 1978), daha az ve az
etkili çal ma (Freudenberger, 1974) ile bütünüyle i ten kaçma (Watkins, 1983)
görülmektedir. Fiziksel semptomlar ise kendini can ç km

ve y pranm

hissetme

(Cummings ve Noll,1982), ilgi ve heves kayb , kronik yorgunluk olarak ortaya
ç kmaktad r. Bunlara ba l olarak bireylerde so uk alg nl

ve viral enfeksiyonlarda

s kl kla görülmektedir.
Psikolojik Dan manlar, tükenmi lik ve sonuçlar n n incelenmesinde göz ard
edilen terapötik servis çal anlar d r (Dorr,1981, akt: Watkins, 1983:306). Sosyal
hizmetler, psikolog, psikiyatrist gibi yard m alanlar nda çal anlarda ortaya ç kan
problemler dan manlar için de geçerli olabilmektedir.
Psikolojik dan manl k, özünde gönüllük gerektiren bir meslektir. Bu meslek,
onu icra eden ki ilerin ruh sa l
gerektirmektedir.

yerinde ve dengeli bir ki ilik geli tirmi olmalar n
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Ülkemizde, son y llarda Psikolojik Dan manl k ve Rehberlik alan nda
verilen lisans ve lisansüstü ö renim ders içerik ve i leyi inde bir birliktelik
sa lanabilmesi ve ortak bir ders program

olu turabilmesi için yo un u ra

verilmektedir. Maalesef bu alanda e itim alacak ö renciler,

yeterlilik ve

yatk nl klar n n belirlenmesine yönelik özel bir seçim sisteminden geçmeden lisans
e itimine ba lamaktad r. Bu alanda lisans e itimi almam

e itim fakültelerinin

farkl bran lar ndan mezun olanlar, k sa süreli formasyon kurslar yla veya tezsiz
yüksek lisans yapma yoluyla alana girmekte, alan uzman olarak çe itli kurumlarda
görev yapmaktad r. Bu durum istenmeyen durumlara neden olabilmektedir. Halen bu
alanda çal anlar n rol tan mlar nda ve yapt klar i lerde geçmi y llara göre nispeten
netlik sa lansa da henüz tam bir netlik sa lanamam t r (Özer, 1998, Se menli,
2001).
Bütün bu ko ullar de erlendirildi inde, psikolojik dan man olarak çal an
ki ilerin,
a) dan ma sürecini ba latma ve sürdürmenin temelini olu turan empati
kurma becerisinde ve empatik anlay geli tirebilmede ne derece yetkin olduklar n n
belirlenmesi,
b) bununla birlikte, tükenmi lik ya ay p ya amad klar n n belirlenmesi,
c) temel dan ma becerileri konusunda e itim verilmesi ile verilen e itimin
empati ve tükenmi lik düzeyine etkisinin belirlenmesi önemli görülmektedir.
Bu belirleme ile ortaya ç kacak sonuçlar n, alanda çal anlar n geli mesi
aç s ndan, alan n ve alanda çal anlar n geli tirilmesine yönelik yap labilecek
çal malara

k tutmas aç s ndan önemli oldu u ve ara t r lmaya de er oldu u

dü ünülmektedir.
Bu çal mada, *zmir’de ilkö retim okullar nda, liselerde ve rehberlik
ara t rma merkezlerinde psikolojik dan manlara verilen Temel Dan ma Becerileri
E itimi Kursunun onlar n a) empatik beceri düzeyleri, b) empatik e ilim düzeyleri,
c) tükenmi lik düzeyleri üzerindeki etkisi ara t r lmaktad r.
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Problem Durumu
Çal man n bu bölümünde empati kavram , empatinin geli imi ve biyolojik
temeli, ki iler aras ili kilerde ve psikolojik dan mada empati ile ilgili kuramsal
aç klamalar yer almaktad r. Ayr ca, temel dan ma becerileri ve etkili psikolojik
dan man özelliklerine yer verilmektedir. Bunlara ek olarak, tükenmi lik olgusu
kuramsal aç dan aç klanmaktad r.
Empati:
Empati terimi Almanca “einfühlung” ve Eski Yunancadaki “empatheia”
terimlerinden günümüze gelmektedir. Alman psikolog Theodor Lipps, 1897 y l nda
einfühlung’u öyle tan mlamaktayd : Bir insan n kendisini kar s ndaki nesneyeörne in bir sanat eserine- yans tmas , kendini onun içinde hissetmesi ve bu yolla o
nesneyi kendi içine alarak (absorbe ederek, özümseyerek) anlamas sürecidir (BarretLennard, 1981, Wispe, 1986).
Lipps, 1897’den sonraki çal malar nda nesnelerin yan

s ra insanlar n

alg lanmas s ras nda einfühlung’un ortaya ç kabilece inden söz etmektedir. 1903’de
yay nlanan bir makalesinde insan için nesnelere ili kin, ki inin kendisine ili kin ve
di er insanlara ili kin bilgi olmak üzere üç tür bilgiden bahsetmektedir. Üçüncü tür
bilgiyi edinme yoluna einfühlung ad n vermekte, bununla ki inin kar s ndakine
kendini yans tarak, iç taklit yoluyla onunla paralellik kurmas n ve onu anlamaya
çal mas n vurgulamaktad r (Dökmen, 2004, Corey, 1982, Egan, 1975, Danish,
D’Augelli ve Hauer,1985).
Yunanca’da “içini hissetme” demek olan empatheia terimi, ilk kez “di erinin
öznel deneyimini alg layabilme yetene i” olarak kullan lm t r. Titchener’in
kuram na göre empati, ba kas n n s k nt s n bir tür fiziksel taklit yoluyla ayn
hislerin ki inin kendisinde uyand r lmas ndan kaynaklanmaktad r (Goleman, 1995).
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Titchener’in, einfühlung terimini eski Yunancadaki empatheia teriminden
ingilizceye “empathy” olarak tercüme etti i, ve bu kavram n günümüze kadar farkl
ara t rmac lar taraf ndan de i ik ekillerde tan mland

görülmektedir.

Batson, Fultz, Schoenrade (1987)’ n belirtti ine göre, 1950’lerde empatinin
bili sel bir anlam içerdi i üzerinde daha fazla duruldu u anla lmaktad r. Empati, bir
ki inin durumunu,
kullan lmaktayd .

o ki inin bak
1960’larda,

aç s yla tam ve do ru anlama olarak

empatinin

duygusal

anlam

üzerinde

yo unla lmaktayd .
1960’l y llarda “bir ki inin kar s ndaki gibi hissetmesi” olarak kabul
edilirken, 1970’li y llarda “kar daki ki inin belirli bir duygusunu anlamaya ve
durumu kar daki ki iye iletme” olarak kabul edildi i ve adeta empati kavram n n
Carl Rogers ad ile özde hale geldi i belirtilmektedir. 1980’lerde empatinin hem
bili sel hem duygusal boyutu kapsayan bir kavram oldu u görü ü yayg nl k
kazanmaktad r (Batson ve ark, 1987, Dökmen, 2004:135). Günümüzde ise Etik
Empati (Rees, 2004), Kültürel Empati (Pedersen, 1995) gibi kavramlarla empatinin
içeri i ve boyutlar

geni lemektedir. Bireyin dinleme, alg lama, hissetme ve

davranma becerilerinin bütünle tirilmesinin önemi ve empatik anlay

içinde

tümünün ahenk içinde kullan lmas n n önemi artmaktad r.
Günümüzde “empati” denildi inde akla, Carl Rogers ve onun konuya ili kin
çal malar gelmektedir. Psikoterapi alan nda empatik ileti im kurma becerisiyle
ünlenmi olan Rogers’ n ad ile empati kavram adeta özde hale gelmi tir ( Dökmen,
2004:135).
Carl

Rogers,

Hümanistik

psikolojinin

kurucular ndand r

(Glassman,

1995:228). 1950’lerde psikolojide bask n olan Psikanalitik görü , insana “kötümser
ve kat ”

olarak bakmakta ve Davran ç görü , insana “mekanik, pasif” olarak

bakmakta ve insan “bir bütün olarak” ele almamaktad r. Bu ba at iki görü e kar t
olarak, “Varolu çu” ve “Fenomenolojik” psikolojiyi temel alan Hümanistik
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Psikoloji, psikolojide “Üçüncü Güç” olarak di erlerinden çok farkl teorik bir
perspektif öne sürmü tür (Glassman, 1995:229).
Allport da, 1962’de psikolojik dan ma uygulamalar na ili kin psikoloji
kuramlar n n üç farkl görü aç s ndan incelenmesi gerekti ini vurgulam t r. Bunlar
a) insan n davran ç l kta oldu u gibi tepkide bulunan birisi olarak ele al nmas ,
b)insan n psikanalizde oldu u gibi içindeki derinliklerinden tepkide bulunan birisi
olarak ele al nmas , c) hümanistik psikoloji olarak grupland r labilen varolu çu
psikoloji, holizm ve bireyselcilik gibi e ilimlerde oldu u gibi, insan n bir olu um
süreci içinde ele al nmas d r ( Nelson-Jones, 1982, çev:Akkoyun:6).
Hümanistik psikologlar davran lar n, bireyin öznel gerçekli i içinde ele
al nmas gerekti ini; insan n olumlu, geli en, kararlar alabilen, seçimler yapabilen bir
varl k oldu unun göz önünde tutulmas gerekti ini; bireyin bilinçli fark ndal k
düzeyinde hareketlerini seçip de erlendirdi ini ve kendi deneyimlerine verdi i
anlam do rultusunda bireyin anla labilece i görü lerini ileri sürmektedir (Glassman,
1995:231-232).
Hümanistik Psikolog olan Carl Rogers’ n psikolojiye katk s Benlik Teorisi
ile organizman n kendini gerçekle tirme e ilimi oldu u görü üdür. Psikolojik
Dan ma alan na katk s ise, bu görü leri do rultusunda geli tirdi i Dan an Merkezli
Terapisidir. Rogers’ n öne sürdü ü ki ilik geli imi teorisi ile bireyde geli meyi
sa layan ko ullar ve terapide sa lanmas gereken çekirdek ko ullar, psikolojik
dan man n günümüze kadar yap land r lmas nda ve geli mesinde çok büyük bir rol
oynamaktad r (Glassman, 1995, Nelson-Jones, 1982, Nazl 2003:4).
Rogers taraf ndan geli tirilen Dan an Merkezli Terapi, yard m alan bireyin
yani dan an n terapi sürecinde aktif oldu unu ileri sürmektedir. Dan an Merkezli
Terapi, “Birey Merkezli Terapi” olarak da an lmaktad r (Glassman, 1995). Birey
Merkezli Terapi, iki a amadan olu maktad r. Birincisi yönlendirici olmayan süreçtir.
Bu süreçte dan ana ilgi ve özen gösterilir, etkin bir ekilde dinlenir ve dan an n
ileti imine ayna olunmaya çal l r. *kinci süreçte ise yap lan, ayna olman n ötesinde
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dan an n söylediklerinin alt nda yatan ya da gizli duygu ve dü üncelerini ona
yans tmakt r.
Birey Merkezli Terapi Kuram n n odak noktas , dan an n kendini tan mas ,
yeterli ve yetersiz yönlerini bilmesi, güçlü yanlar n fark etmesi ile geli mesidir.
Temel ilkesi ise “herkesin geli meye, öz yönelimli olmaya, ve özünü tan y p
gerçekle tirmeye yönelik kal tsal e ilimi vard r” (Corey, 1982, Glassman, 1995,
Mearns, 2000).
Bu ilke do rultusunda dan andaki geli imi sa lamak için üç çekirdek ko ul
gerçekle tirilmelidir. Bunlar; 1-Empati: aktif dinleme ve do ru anlama, 2-Sayg :
pozitif tutum ve ko ulsuz kabul, 3- Dürüstlük: içtenlik, tutarl l k, ve uyum içinde
olma’d r. Bu üç ko ul, ili ki ba nda ve süreç boyunca dan man taraf ndan
sa lanmal ve dan an bunu görmeli, ya amal ve hissetmelidir (Burnard, 1999,
Connor, 1994, Corey, 1991, Glassman, 1995, Mearns, 2000) .
Rogers’a göre dan anlar n kim olduklar , ne diyor ve ne yap yor olduklar na
bakmaks z n birey olduklar için de erli olduklar n n onlara iletilmesi, ko ulsuz
olumlu kabul göstermedir. Dan manlar n gerçek, samimi olmalar , ili kilerinde
ortaya koyduklar konu malarda ve davran larda net ve tutarl olmalar ile ba da m
içinde olmalar dürüstlük ve tutarl l kt r. Dan manlar n dan an n içsel bak aç s n
anlamas ve onun hislerini ve endi elerini onun bak aç s yla hissetmesi, anlamas ve
bu anlay

ona iletmesi empatidir. (Okun, 1997, Corey, 1982, Cormier ve Cormier,

1991, Glassman, 1995, Mearns, 2000).
Bu ko ullar n sa lanmas yla ili kide kar l kl güven ve ilgi olu makta,
dan an kendini güvende hissetmektedir. Dan anlar, daha somut, aç k benlik imaj
çizebilmekte, gizli ve örtülü duygu ve dü ünceleri ayd nlanmaktad r. Ayn zamanda
bu ko ullar dan man n rolünü tan mlamas na yard mc olmaktad r ve onu, etkili
davran

ve becerilere yönelterek somut olarak dikkatin dan ana verildi ini de

dan ana ya atmaktad r (Corey, 1982, Cormier ve Cormier, 1991, Mearns, 2000).

17

Freud’a göre empati, kar m zdaki ki iyle özde im kurma ve daha sonra onun
duygular n taklit etme yoluyla kurulmaktad r. Bu mekanizma bireye ba ka dü ünce
ve dünyalar anlama; onlara ili kin bir görü olu turma olana

sa lamaktad r.

Kohut’a göre empati, ba kas n n iç dünyas na girerek onun duygu ve dü üncelerini
anlama kapasitesidir. Kohut, empatinin, bir ba kas n n ya ant s na kat ld

n

hissederek bireyin içebak geli tirmesi oldu unu belirtmektedir (Basch, 1983).
Adler’in Bireysel Psikoloji yakla m , Horney’in Bütüncü yakla m ,
Sullivan’ n Ki iler aras *li kiler Kuram ve Varolu çu yakla mda empati terimi,
terapi ortam nda dan an n yaln zca sözel anlat m n n de il, jest ve mimiklerinin, ses
tonunun gözlenmesi ve sözel olmayan bu ifadelerin de de erlendirilmesini
içermektedir (Kuzgun, 1991).
Adler’e

göre

terapistin

dikkati

dan an n

üzerindedir. Terapist, dan an n olaylar nas l alg lad

gözlenebilen

davran lar

n , kendisini ve di erlerini

nas l de erlendirdi ini, inançlar n , amaçlar n ara t rmaktad r. Bir yandan kendisine
anlat lanlar de erlendirirken, di er yandan kendini onun yerine koyarak sezgi
yoluyla onu anlamaya çal r.Bu noktada ba kas n n gözleri ile görmek, ba kas n n
kula

ile duymak, ba kas n n kalbi ile hissetmek eklindeki aç klama, empati

kavram n n geli mesinde etkili olmu tur (Geçtan, 1982, Barret-Lennard, 1981).
Horney, terapistin hastay anlayabilmesinde, mant

n n çal mas n n yan

s ra, sezgi yetene inin de önemli oldu unu vurgulamaktad r. Dan an n hem
anlatt klar na hem de anlat ndaki tonlamalara ve davran lar na dikkat edilmelidir.
Terapistin, ki inin kendine özgün dünyas n

imgeleme yoluyla hissedebilme

niteli ine sahip olmas gerekti ini belirtmektedir (Yanbast , 1990).
Sullivan, terapist ile hasta aras nda kar l kl etkile ime dayanan, ortakla a
kat l m içeren bir ili ki oldu unu belirtmekte, “kat l mc

gözlem” terimini

kullanmaktad r. Toplumsal ili kilerde insanlar n birbirlerini anlamaya çal t

n ve

bunun için tek yolun, di er ki inin ya amakta oldu u durumu ki inin kendi içinde
canland rmaya çal mas oldu unu belirtmektedir. Terapist, ili ki sürecinde anlat lan
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olaylar kendisi ya yormu cas na alg lamaya çal arak de erlendirmekte ve bu
nedenle kat l mc gözlemci olmaktad r (Geçtan, 1982).
E duyumu, duygu yay lmas olarak gören Sullivan’a göre, çocuk ile ona
bakan kimse aras nda bir tür duygu geçi i yada duygu kat l m anlam nda duygusal
bir ba olu maktad r. Bu anlamdaki e duyum, çocuk ile ona bakan yeti kin aras nda
birliktelik sa lamaktad r. Sullivan, e duyumun en çok, çocu un 6.ay ile 27. ay
aras nda önem ta d

n ileri sürmektedir (Bak rc o lu, 1994).

Wiseman (1996) empatiyi “di er ki inin ki ili ine girme ve onun
ya ad klar n hayalleyerek, ki ili i ve duygular na girerek onu bütünüyle ke fetme
gücü” olarak tan mlamaktad r.
Davis’e göre empati, “kar dakini etkin bir eklide, yarg lamadan dinleyerek
ve bireysel fark ndal

devam ettirerek ortaya ç kan , zaman içinde geli en, bireyler

aras nda bir süreç” olarak tan mlamaktad r (Akt: Özda , 1999).
Empatik anlama ya da duyarak anlama, bir ba kas n n duygular n ,
ihtiyaçlar n kavrama yetene idir. Bu çe it anlama, ki i hakk nda bilgiyi ara t rma
de il, onun kendisiyle birlikte beraber anlamad r. Dan man, dan an n aç klamaya
çal t

ya ant y , vermeye çal t

mesaj , kendini onun yerine koyarak ve d ardan

bir kimse olarak, mesaja en yak n bir do ruluk ve aç kl kla anlamaya çal maktad r
(Tan, 1992).
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Empatinin Geli+imi
Bir insan ne eye, üzüntüye, mutsuzlu a, yaralanmaya ve mutlulu a kar
duyarl olmad kça, yak n ili kiler kuramaz. Çocu un ba kalar na kar

sempati

duymas olay nda alg , duyu ve eylem yani giri me dürtüsü bir arada görülmektedir
(Jersild, 1983:282).
Murphy (1932)’ye göre, küçük çocuklarda sempati, “yard m etme, üzüntü
nedenlerini ortadan kald rma yada kald rma a çal ma, kar

taraf rahatlatma,

üzüntüye sebep olan cezaland rma, üzüntü içindeki insan koruma ve savunma,
önceden dikkatini çekme, durumu bir büyü üne haber verme, sorularla üzüntünün
kökenlerini ortaya ç karma a çal ma, bir çözüm arama yada bir çözüm bulup
uygulama” gibi çok çe itli biçimlerde görülebilmektedir (Jersild, 1983:283).
Psikoterapi ve psidkolojik dan ma alan nda sempati, özellikle empati
kavram n n yanl

anla lmas n önlemek amac yla inceleme konusu yap lmaktad r

(Dökmen, 2004: 139).
Bir insana sempati duymak, o insan n sahip oldu u duygu ve dü üncelerin
ayn s na sahip olmak demektir. Kar m zdaki ki iye sempati duyma durumunda,
onunla birlikte ac çekme yada sevinme yer almaktad r. Kar m zdaki ki iye empati
kurma durumunda ise, kar m zdakinin kendi öznel duygu ve dü üncelerini anlama
ve hissedebilme yer almaktad r. Bu noktada kar m zdaki ki iyle ayn duygu ve
görü leri payla mak yerine onun kendi duygu ve görü lerini anlamaya çal r z.
Empati kurma kar m zdakini “anlamak” üzerine yap land r l rken, sempati kurmak
kar m zdakine “hak vermek” üzerine yap land r lmaktad r ( Dökmen, 2004:139).
Empati, “di eri yönelimli” bir tepkidir. Bireyin odak noktas kendi hat ralar
ve deneyimleri oldu unda, verdi i tepki empatik tepki de ildir. Empati, “di erine
verilen bir tepki”dir. Empati hisseden bireyler, di erinin perspektifinden aktar lan
duruma ili kin duyu sal bir tepki geli tirmezler. Di erinden ba ms z bir tepki
geli tirirler. Verdikleri tepki “di erini anlama” odakl d r ( Bryant, 2003: 113).
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Empatinin kökeninin bebeklik dönemine kadar uzand

görülmektedir. Bu

konuya ili kin Goleman (1995) unlar ifade etmektedir.
“Geli im psikologlar bebeklerin henüz ba kalar ndan ayr bir varl k
olduklar n tam olarak kavramadan ba kas n n s k nt s ndan rahats z olduklar n
saptam t r. Do umdan birkaç hafta sonra bebekler, ba ka bir çocu un
gözya lar n

görünce a lamaktad rlar. Bir ya

civar nda ise, s k nt n n

kendilerinde de il de ba kas nda oldu unun fark na var rlar ancak bu duruma
nas l tepki göstereceklerini bilemezler. Bir ya ndakilerin bir di erinin
s k nt s n , belki de onun ne hissetti ini daha iyi anlayabilmek için onu taklit
etmektedir.”

“Motor mimikleme” olarak adland r lan bu hareket taklidi Titchener’ n
empati sözcü ünün özgün kar l

d r (Goleman, 1995).

Fechbach (1978)’e göre empati bir duygu pozisyonudur. Empatik tepkiler
otomatik, ilkel ve ö renilmemi tepkilerdir. Levy (1997) de bu durumu “motor
mimikleme” terimiyle aç klamaktad r. (Bryant, 2003).
Hareket taklidi, bebekler ikibuçuk ya na geldiklerinde, onlar n davran
repertuarlar ndan silinmektedir ve çocuk, art k ba kas n n ac s n n kendilerininkinden
farkl

oldu unu anlamaya ba lamaktad r. Çocuklarda, ba kalar n n duygusal

rahats zl klar na ya genel bir hassasiyet ya da bir umursamazl k eklinde kendini
gösteren empatik ilgi farkl l klar n n olu maya ba lamas büyük ölçüde ailelerin
çocuklar n nas l terbiye ettiklerine ba l d r (Goleman, 1995).
Biri s k nt dayken di erlerinin ona nas l yakla t
s k nt da olan ki ilere yard mc

n görmesiyle ve özellikle

olmak konusunda çocuklar n empatik tepki

repertuarlar , gördüklerini taklit etme ile geli mektedir (Goleman,1995).
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Prososyal davran , di er ki i yada grubu yararland rmak niyetiyle yap lan
gönüllü bir davran

olarak tan mlanmaktad r. Baz psikologlar bunu “yard m etme

davran ” olarak tan mlarlar. * birli i ve di erkaml k prososyal davran n iki
önemli tipidir. Bilgi payla m , birbirini s nama ve ortak etkinlik için zaman ve enerji
harcama i birli i olarak tan mlan rken, di erkaml kta davran

ki isel kazanç

beklentisi olmadan yap lmaktad r (Bilgin, 1988:275).
Prososyal

davran ,

toplumlara

ve

kültürlere

göre

büyük

ölçüde

farkl la maktad r. Bu farkl l klar, çocuk yeti tirme uygulamalar ndaki farkl l klar ile
aç klanmaktad r. Baz toplumlarda yeti kinlerin çocuklar n sevdiklerini, onlara
de er verdiklerini ve çocuklar n da bu yak nl k ve empatiyi yeti kinlik döneminde
gösterdikleri gözlenmi tir. Baz toplumlarda ise ba ms zl k ve önce kendini
dü ünme davran lar na a rl k verilmekte, çocuklara pek fazla sevgi ve efkat
gösterilmemekte, empati e itimi çok az yap lmakta ve çocuklar ba kalar na yard m
etmeye pek istekli olmayan yeti kinler haline gelmektedirler. Empatinin erken
ya larda geli imi, prososyal davran ta önemli bir kültürel faktör olmaktad r (Bilgin,
1988:278).
Bir ya ndan küçük çocuklar, bir ba ka çocu un can n n ac d
gördüklerinde kendi canlar

n

ac d nda gösterdikleri türden bir tepki gösterme

e ilimindedirler. Bu denli empati yada dolayl payla ma, ço u kez di erkam
davran n habercisi olmaktad r (Bilgin, 1988:276). Di erkaml klar övülen veya
kompliman alan okul öncesi çocuklarda prososyal davran

ve payla ma

olu maktad r (Bilgin, 1988:281).
Anne, çocu un çe itli duygular na – ne e, gözya , kucak ihtiyac gibiempati göstermekten sürekli uzak kal yorsa, çocuk da bu duygular ifade etmekten ve
hatta hissetmekten vazgeçmeye ba lamaktad r. Çocukluk döneminde ya anan
duygusal ihmal, empatiyi köreltmektedir (Goleman, 1995).
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Rushton ve Toachman’a göre çocuklar, ödüllendirilmi olan di erkamca ve
i birli i içeren davran

yineleyecek ve bencil davran , peki tirmenin etkili i

oran nda terk edecektir (Bilgin, 1988:281).
Berger (1962) ‘e göre empatik tepkiler deneyim ve ko ulama yoluyla zaman
içinde ö renilmektedir. Duygulan m deneyimleri artt kça bireyin empati kapasitesi
de artmaktad r. Bu görü e göre bireyler, deneyimleri do rultusunda kar lar ndaki
bireylerle empati kurabilmektedirler. Ancak bireyler, kar s ndakinin ya am
durumlar na

benzer

deneyimler

ya amam

olsa

da

o

ki iyle

empati

kurabilmektedirler. (Bryant, 2003:116).
Zillmann (1991)’ n duygular n geli imini aç klama teorisinden yola ç karak
olu turdu u Üç-Faktör Teorisinde yer alan empati teorisinde, empatinin olu umunu
ve geli imini a a da verilen üç faktöre dayand rmaktad r. Bu faktörler bir arada,
sürekli ve birbirine ba l olarak meydana gelmektedir( Akt: Bryant, 2003:113):
1-

Duygular n yarad l tan gelmesi: Duygular, uyaranlara ve ortamlara verilen
otomatik olan ve do u tan gelen tepkilerdir. Empati, motor mimiklemenin
yans t c tepkilerini içermektedir.

2-

Duygular n uyar lmaya ba l ortaya ç kmas : Duygular, bireyleri farkl
durumlarda farkl duygulan mlar ya amaya haz rlayan, fiziksel uyar lma ile
ortaya ç kan otomatik tepkilerdir. Empatik tepkiler de, motor tepkilerden de
ba ms z olarak otomatik veya ko ullanm olarak ortaya ç kan tepkilerdir.

3-

Duygular n deneyimlere ba l ortaya ç kmas : Duygular, bireylerin bilinçli
olarak duygular n n fark nda olmas ve onlar tan mlamas yan s ra onlar
düzenleme ve yönlendirme kapasitelerinden etkilenmektedir. Empati, bu
noktada perspektif alma ile ili kilendirilmektedir. Empatik tepkisi uygun
görülmezse, birey, empatik duygulan m n durdurmal d r.
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Empati, birbirinden ba ms z olmayan hem bili sel hem de duyu sal
becerileri ve e ilimleri bir arada kapsayan bir kavramd r Empatinin çok boyutlu
kavramsalla t r lmas noktas nda, empatik tepkileri ortaya ç karan beceri bile enleri
de dikkate al nmal d r (Bryant, 2003).
Hoffman (1975)’a göre, perspektif alma empatinin önemli bir bili sel
bile enidir. Bu noktada bireylerin benmerkezcilikten uzak bir perspektiften dünyay
görme becerisi geli mi olmal d r. Empatik tepkiler, bireylerin benzer durumlarda
olduklar nda verecekleri tepkilerden ayr t r lm

olarak ele al nmal d r (Bryant,

2003).
Empati, ç kar m yapma becerisini de içermektedir. Bireyin geçmi teki kendi
benzer ya ant lar na dayanarak kar s ndakinin duygular n anlamas noktas nda,
öznel ya ant lar n n olmad

konularda kar s ndaki bireye empatik olmas imkans z

görülmektedir. Collins, Wellman, Keniston ve Westby (1978)’e göre bu ekilde
ç kar m

yapma

becerisi,

çocuklar n

empati

deneyimleme

kapasitelerini

s n rland rmaktad r. Ç kar m yapma, bireyin sözsüz ifadeleriyle söylediklerini
birle tirerek onu anlama ile bütünle ti inde empatinin bir bile enidir ( Bryant, 2003).
Roberts ve Strayer (1996) ‘ya göre, empatinin di er bir bile eni duygusal
içgörüdür. Duygusal içgörü, bireylerin ba kalar n n duygular n tan mlamada, önce
kendi duygular n tan mlayabilmeleri gereklili ini ortaya koymaktad r. Bu, Goleman
(1995)’a göre özbilinçtir. Bireyin kendi duygular n tan mlama güdüsü ve becerisi,
onun empatik tepki vermesini kolayla t rmaktad r. Bu duygusal içgörü, ç kar mlar
yapma yoluyla empatik tepkilere dönü mektedir ( Bryant, 2003).
Hoffman (1975)’a göre empati, bireyin kar s ndaki ki inin, kendinden uzak,
farkl ve biricik özellikleri olan biri oldu una dair net bir fark ndal k sahibi olmas n
içermektedir. Di er ki inin, kendi dü ünceleri, duygular

ve bireyden farkl

perspektifleri olan, bireyden ba ms z biri oldu unun anla lmas

önemli

görülmektedir. Benzer olarak Hart (1999), empatik olman n, di er ki inin
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duygular n n onun kendi öznel duygulan mlar n n bir sonucu oldu unu kavrama ile
ba lad

n vurgulamaktad r ( Bryant, 2003).
Roberts ve Strayer (1996)’a göre orta düzeyde duygusal d avurum sa lama,

empatik tepkileri olu turan bir di er bile endir. Bu d avurum, bireylerin duygular n
ne yo unlukta gösterebildikleri ile ilgilidir. Dü ük düzeyde d avurum, bireyin
duygular n

kontrol etme e iliminde eksiklik oldu unu göstermektedir. A r

d avurum ise, bireyin benli ine yönelik a r odaklanmas n yans tmaktad r.
Sonuç olarak, do u tan getirilen sosyal duyarl l k (Jersild, 1983) ve empati
kapasitesiyle (Bryant, 2003), önceleri motor mimikleme yoluyla (Goleman, 1995,
Bryant, 2003), ya ilerledikçe bili sel olgunla ma ve ya am deneyimleri (Bryant,
2003) ile bireylerin empatik tepki verme e ilimi geli mektedir. Ancak empatik
olabilme becerisi için, zaman içinde, perspektif alma (Hoffman, 1975,akt: Bryant,
2003:111), ç kar m yapabilme (Collins, Wellman, Keniston ve Westby, 1978),
duygusal içgörü sahibi olma (Roberts ve Strayer, 1996, Goleman, 1995), ki isel
kimlik duygusuna sahip olma (Hoffman, 1975, akt: Bryant:112, Hart 1999), orta
düzeyde duygusal d avurum (Roberts ve Strayer, 1996) gibi baz becerilerin
geli mesi gerekti i (Bryant, 2003, Laungani, 2002) anla lmaktad r.
Empatinin Biyolojik Temeli
Empatinin biyolojik temeli üzerine çe itli ara t rmalar yapm olan McLean’e
göre, insanda ve di er memelilerde ortak olan beyin bölümü limbik sistemtir. Bu
sistemin, empatinin ortaya ç k nda nöral bir temel oldu u dü ünülmektedir. Limbik
sistemin bir parças bireyin kendini korumaya yönelik duygu ve davran lar n
yönetirken, di er parças türlerin korunumu ve sosyalle meyi sa layan empatik
e ilim gibi olumlu yakla mlarla ilgili bölümüdür. Hipotalamus ve limbik sistem
aras ndaki ba lant lar n i levlerinden biri de di er insanlar n duygular n anlamam z
sa lamas d r (Ayd n, 1996).
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Leslie Brothers, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünde empatinin biyolojisi
konulu ç

r açan tezinde duygular okumakta ve buna tepki vermekte amigdala-

korteks yolunun anahtar bir rol oynad
özgü nöronlar n yo unla t
ba lant s
tepkilerin

n belirtmektedir. Kortekste belirli duygulara

bölgelerin ayn zamanda amigdalayla en yo un

bulunan yerler oldu unu belirtmekte, duygular okunurken, uygun
düzenlenmesinde

amigdala-korteks

devrelerinin

kullan ld

belirtmektedir. Beyinin belirli duygusal ifadelere tepki verebilecek
tasarlanm

olmas

n

ekilde

ile empati de biyolojinin sabit bir verisi olmaktad r

(Goleman,1995).
Empati, ba ka birinin duygular yla ilgili ince sinyallerin alg lan p ki inin
kendi duygusal beyninde taklit edebilmesi için, yeterince sakin ve alg lamaya haz r
durumda olmay

gerektirmektedir. Empati ancak bedensel tepkiler e zamanl

oldu unda olu maktad r (Goleman, 1995:136).
Ki+iler Aras* li+kilerde Empati
Empatinin kökeni özbilinçtir. Birey kendi duygular na ne kadar aç k ise
kar s ndakinin duygular n

okumay

da o derece becerebilmektedir. Bireyin

“kendisinin ne hissetti i” hakk nda hiçbir fikri olmamas , onun “çevresindeki
ki ilerin ne hissetti i”ni anlamamas na yol açmaktad r. *nsanlar nadiren duygular n
kelimelere dökmektedirler; ço u kez ba kas n n ne hissetti ini sezebilmenin anahtar ,
ses tonu, mimikler, jestler, yüz ifadesi ve benzer sözsüz ifadeleri okuyabilmektir
(Goleman, 1995).
“Ba kalar n n

ne

hissetti ini

kaydedememek

duygusal

zeka

bak m ndan büyük bir eksiklik, insan olmak anlam nda trajik bir
ba ar s zl kt r. Çünkü ilginin, efkatin kökü olan duygusal ahenk, empati
yetisinden kaynaklan r” (Goleman, 1995:126).
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Goleman’a göre birey, kendi duygular na ne kadar aç ksa di erinin
duygular n da okumay o kadar iyi bilir. Rosenberg’e göre empati “di erinin içinde
bulundu u içsel duygu ve mental durumu anlama çabas n içeren aç k sosyokültürel
bir tecrübedir” (Schierman ve Gundy, 2000).
Schützenberger’e göre empati ki inin iç dünyas n saran, harekete geçiren bir
durumdur. Empati, ki inin kendi duygular n
gerçekli i içinde kar s ndakini ayr

i e kar t rmadan, kendi öznel

bir birey olarak kavrayabilme olarak

tan mlanmaktad r (Akt: Alkaya, 2004).
Goldstein ve Michaels (1985) empatiyi üç basamakta aç klam lard r. Bunlar;
1)kar daki ki inin rolünü üstlenmek, dünyaya onun gibi bakmak ve onun
duygular n ya amak;
2)sözsüz ileti imleri ve onlar n alt nda yatan anlamlar okumakta usta olmak,
3)yarg lamadan, içtenlikle anlamaya çal makt r.
Empatinin bili sel bile eninin kar m zdaki ki inin duygu ve dü üncelerini
anlamak; duyu sal bile eninin ise kar m zdaki ki i gibi hissetmek oldu u
belirtilmektedir. Bu iki bile enin yan s ra, alg sal ve bildiri imsel bile enlerin de
oldu undan söz edilmektedir (Goldstein ve Michaels, 1985). Bildiri imsel bile en,
bili sel ve duyu sal bile enler sürecindeki ya ant lar n kar m zdaki ki iye
iletilmesidir. Alg sal bile en ise empati kurulan ki inin jest ve mimiklerine, ses
tonuna ve zamanlamaya ait tüm mesajlar içermektedir.
Empatinin bili sel yönü “ kar m zdaki ki inin ne hissetti ine ili kin anlay ”
vurgularken,

duygusal

yönü,

“kar m zdakinin

hissetti ini

hissetmeyi”

vurgulamaktad r.
Empatik beceride bireysel farkl l klar n oldu unu belirten Baston ve
arkada lar (1987)’na göre,
a) bireylerin belirli durumlara ili kin farkl ya am deneyimleri bulunmaktad r,
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b)bireyler

dikkatlerinin

oda na

ba l

olarak

ayn

durumu

farkl

alg lamaktad r,
c) bireylerde hem empatik e ilim hem de genel duygu durumu aç s ndan
mizaç farkl l klar bulunmaktad r.
Empati, dinamik bir süreçtir. Do al ve spontan geli mesine ra men
bireylerdeki fark ndal

n derecesinden de etkilenir. Yans tma ve özde le meyi de

içeren empati, zihinsel ya amda birle me ve bütünle me sa lamaktad r. Empati
süreci ise; alg lanarak elde edilen bilginin aktar lma yetene i ile ili kilidir
(Shamusander, 1999).
Bir insan n kar s ndaki ki i ile empati kurabilmesi için gerekli olan ögeler
unlard r (Dökmen, 2004:135-137).
1)Empati kuracak ki i kendisini kar s ndakinin yerine koymal , onun bak
aç s yla bakmal d r.
2)Empati kuracak ki i, kar s ndakinin duygu ve dü üncelerini do ru olarak
anlamal d r
3)Durumla ilgili empatik anlay n kar daki ki iye iletilmesi gerekir.
Buradaki önemli nokta insanlar n zihinlerinde olu an empatiyle ilettikleri
empati aras nda farkl l klar olmas d r (Barret-Lennard, 1981, Dökmen, 2004:137).
Empatik anlay n kar daki ki iye iletilmesi süreci, empatinin tamamlanmas için
önemli görülmektedir.
Dökmen’in A amal Empati s n flamas na göre üç temel empati basama
vard r. Bu basamaklar Onlar Basama , Ben Basama

ve Sen Basama ’d r. Bu

basamaklar n her biri de kendi içinde “dü ünce” ve “duygu” olmak üzere iki alt
basamaktan olu maktad r (Dökmen, 2004:152-154).
Onlar Basama : Bu basamakta tepki veren bir ki i, kar s ndaki ki inin
kendisine anlatt

sorun üzerinde dü ünmez; sorun sahibinin duygu ve dü üncelerine

dikkat etmez; bu soruna ili kin olarak kendi dü ünce ve duygular ndan da söz etmez.
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Sorunu dinleyen ki inin verdi i geribildirim, o ortamda bulunmayan üçüncü
ah slar n görü lerini dile getirmektedir; ya genellemeler yapar ya da atasözleri
kullan r.
Ben Basama : Bu basamakta tepki veren ki i benmerkezcidir; kendisine
sorunu anlatan ki inin

duygu ve dü üncelerine e ilmek yerine, sorun sahibini

ele tirir; ya ona ak l verir yada kendinden söz etmeye ba lar.
Sen Basama : bu basamakta empatik tepki veren ki i , kendisine sorununu
ileten ki inin rolüne girer, olaylara o ki inin bak

aç s yla bakar. Toplumun yada

kendisinin dü üncelerini dile getirmez; kar s ndaki ki inin duygular ve dü ünceleri
üzerine odakla arak o ki inin ne dü ündü ünü ve hissetti ini anlamaya çal r.
Bu basamaklar kapsayacak ekilde, en kalitesiz tepkiden en kaliteliye do ru
s ralanan on alt basamak olu turulmu tur (Dökmen, 2004:153-154):
1-Senin problemin kar s nda ba kalar ne dü ünür ve ne hisseder;
2-Ele tirme;
3-Ak l verme;
4-Te his koyma;
5-Bende de var;
6-Benim duygular m;
7-Destekleme;
8-Soruna e ilme;
9-Yans tma;
10-Derin duygular anlamad r.
Rees (2004), Etik Empatik Teori geli tirilmesi ile do ru empatik anlay a
ula abilmek için otonomi, merhamet, dürüstlük, hak, adalet ve di er ki isel
de erlerin ç kar mda bulunma, ak l yürütme ve duygular ile bütünle tirilmesinin
önemini vurgulamaktad r.
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Psikolojik Dan*+ma Alan*nda Empati
Rogers’ n 70’li y llarda ula t
üzerinde uzla t

empati anlay n n bugün ço unlu un

bir tan ma dönü tü ü görülmekte ve empati “bir ki inin kendisini

kar s ndaki ki inin yerine koyarak olaylara onun bak

aç s yla bakmas , o ki inin

duygular n ve dü üncelerini do ru olarak anlamas , hissetmesi ve bu durumu ona
iletmesi süreci” olarak tan mlanmaktad r. Rogers, empatiyi dan an n subjektif
dünyas n kavramak (grasping) ve bu derin anlay

ona iletmek olarak tan mlarken,

dan ma sürecinde dan an için geli imi kolayla t racak en önemli unsur oldu unu
vurgulamaktad r(Dökmen, 2004, Cormier ve Cormier, 1991, Corey,1982, Egan,1975,
Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Nelson-Jones, 1982, Karahan ve Sardo an, 2004).
Cormier ve Cormier (1991)’e göre empati, kar m zdaki ki inin referans
çerçevesinden, bak aç s ndan bakabilme, onu ve ya ant lar n anlayabilmedir. Onun
ayakkab lar n giyme, sanki o imi

gibi olaylara bakabilme ve onun gözüyle

görebilmedir. Empati, “ben senin yerinde olsayd m” dü üncesi ve tutumu olmad
gibi, kar m zdaki ki inin ya ant lar na kendi öznel bak
orada

anlad klar m z

payla mak

de ildir.

Empatinin

aç m zla yakla mak ve
u

yararlar

oldu u

belirtilmektedir: terapötik ili kinin kalitesini ve etkinli ini olumlu yönde etkiler,
rapport olu umuna ve dan an n bilgi vermesine kolayla t r c

ortam yarat r,

dan anla dan man n ayn yönde, yan yana çal t klar anlay n dan ana hissettirir,
dan an n kendini ke fetmesine yönelik hedefler koymas na yard mc olur.
Empatinin içeri inde, anlama ve kavrama arzusu, ima edilen dolayl
mesajlar n yans t lmas , duygular n önemsenmesi, dan an için neyin önemli
oldu unun tart lmas ve dan an n deneyimlerine ayak uydurulmas bulunmaktad r.
Empati sözel ve sözel olmayan yollarla ifade edilmektedir. Empatinin sözel ifade
yollar unlar içermektedir:
1-Dan an n deneyimlerine ve duygular na yönelik netle tirme yap lmas ,
dan man n soru sorma ve yans tmalarla onun bak
kavrama arzusunu göstermesidir.

aç s ndan dünyas n anlama ve
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2-Dan man, kurdu u cümleler ve sorular ile dan an için neyin önemli
oldu una dair dan an n fark ndal k kazanmas n sa lar, onun temel problemine veya
ikayetine yönelik tepkide bulunur ve ilerler.
3-Dan man, dan an n duygular n

isimlendirerek, tan mlayarak, onlara

odakla r ve bunu yans tarak kendi fark ndal
fark ndal

n

payla t

gibi dan an n

n da geli tirir.

4-Dan man konu ulmayan örtülü mesajlara, dü üncelere, bak

aç lar na

netlik sa lamaya çal r. Bu, dan an n mesajlar na eklemeler yaparak yada mesajlar
aras köprü kurarak, dan an n referans çerçevesine ekleyebilece i yada ayd nl a
ç karabilece i altta yatan her ne ise ona yönelik anlay n ifade edilmesidir. Ayn
zamanda bu ileri düzey empatidir.
Empatinin sözel olmayan yollarla ifade yollar unlar içermektedir: direk ve
s cak göz temas , e ik, öne do ru ve aç k vücut duru u, yumu ak, efkatli sözel kalite
ile birlikte bu ifadelerin dan an n ifadeleriyle e le mesi, birbirine uymas d r. Burada
dan an n sözel olmayan ifadelerini yakalaman n, ona ayak uydurman n, ve bunu
dan an fark nda olmadan yapman n önemi vurgulanmaktad r. Ancak bu kesinlikle
dan an

taklit etme de ildir. Empatik ileti imin sözel olmayan bölümlerini

inceledikleri ara t rmalar nda Haase ve Teper (1972), profesyonel ve uzman
psikolojik dan manlar n empati düzeylerinin sözel olmayan davran lar ile ili kili
oldu u sonucuna varm lard r.
Carkhuff’a göre dan an n sözel olmayan ifadeleri do rudan duygular ortaya
koymaktad r. Dan an n sözel olmayan davran lar n n gözlenerek duygular n
iyile tirici

bir

güç

olarak

kullan lmas

gerekmektedir.

Empati,

dan an n

anlatt klar n n yan s ra, onun sözel olmayan davran lar n da görme ve anlama
yetene ini de kapsar. Bu empatik yetene e sahip dan man, dan an n gözleri ile
dünyay görüp de erlendirirken, dan an saran kabu u, dan an n biricikli ini
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zedelemeden ve kendisinin sanki “o imi ” gibi olma özelli ini kaybetmeden
açmaktad r (Cormier ve Cormier, 1991, Corey,1982).
Carkhuff

(1969)’a

göre

empatik

derecelenmektedir. 5.seviye, en yüksek duyarl l

duyarl l k

5’li

ölçek

üzerinde

, 1.seviye ise empatik duyars zl

ifade etmektedir. Empatide 3. seviye, orta derecede empatik duyarl l k demektir.
Terapistin devaml olarak kendisini yüksek empati seviyesinde tutmas mümkün
de ildir, ayr ca buna ihtiyaç da bulunmamaktad r. Özellikle terapi ba lang c nda
empatinin 3. seviye yo unlukta kullan lmas daha etkili olmaktad r ( Tan, 1992,
Cormier ve Cormier, 1991, Corey,1982).
Egan (1975 ve 1994), dan ma sürecinin birinci basama nda odak noktan n
dan an n öznel subjektif bak

aç s n irdelemek oldu unu belirtmektedir. Egan’a

göre bu, ba lang ç düzey empatiye denk gelmektedir. Bu düzeyde dan man n
görevinin, dan an n duygular n , deneyimlerini, ve davran lar n onun özgül bak
aç s ndan anlamaya çal mak oldu unu vurgulamaktad r. Dan ma sürecinin ikinci
basama nda ise, bu subjektif anlay tan, objektif anlay a do ru kayma vard r.
Egan’a göre bu, ileri düzey empatiye denk gelmektedir. *leri düzey empati kurabilen
dan man sadece dan ana ili kin anlay n payla maz, ayn zamanda dan an n
kendini ke fetmesi için bir dizi teknik kullanmaktad r. Bu teknikler özetleme, soru
sorma, etkileme ve farkl bak aç lar öne sürmedir.
Patterson (1974), dan manlar n empatik bir anlay

ile dan an n kendisini

açmaya ve dan man kendi iç dünyas na almaya istekli hale getirmesinin önemini
vurgulamaktad r. Dan man da verilen mesajlar alabilme durumunda olmal d r. Son
olarak da dan man anlay lar n dan ana iletmektedir. Empati becerisi, bu üç
a aman n tamamlanmas yla sa lanm olur (Tan, 1992).
Barret–Lennard, empatinin ki iler aras döngüsel bir ileti im modeli oldu unu
savunmakta, empati ve kendini açma davran n n birbirinin tamamlay c s oldu unu
belirtmektedir. Empatik davran

döngüsünün üç basama

oldu u belirtilmektedir.

Bu basamaklar n ilkinde dan man, dan an n mimiklerini anlamland r r ve onu
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empatik biçimde dinler. Bu, dan man n kendi içinde yürüttü ü içsel bir i lemdir.
*kinci basamakta dan an n anlatt klar dan man taraf ndan empatik olarak anla l r
ve ifade edilir. Üçüncü basamakta ise dan an, dan man n empatik mesaj n alg lar
ve bu tepkinin do rulu u hakk nda geribildirim verir (Brems, 1988, Corcoran, 1983).
Barret–Lennard (1976)’a göre, dan an n dan man n alg lay n de erlendirmesi ve
dan man n özelliklerinin nas l alg land

n n belirlenmesi önemli olmaktad r.

Laungani (2002), dan man n dan an üzerinde b rakt

etkinin dan man n

ya , cinsiyeti, kökeni ve genel yakla m gibi özelliklerinden dolay olu abilece i
gibi, dan manlar n dan anlar n onlara ait izlenim olu turmas nda aktif olduklar n
belirtmektedir. Bu noktada dan manlar n dan anlar yla ilgilenirken “profesyonel
yüzlerini” etkili kullanmalar n n önemi vurgulanmaktad r. “Profesyonel yüz” ,
a a daki üç faktörü kapsamaktad r:
1- do all k ve objektiflik,
2- bili sel kontrol,
3- empati.
Dan an
felsefelerinden,

dinlerken dan man n, kendi do ru ve yanl lar ndan, hayat
ki isel de erlerinden, ayn

zamanda kar

taraf n fiziksel

görünü ünden, kökeninden, inançlar ndan tamamen ar n k bir ili ki kurabilmesi
mümkün de ildir. Ancak, ilk izlenimlerin olu mas nda,

güven

ili kisinin

kurulmas nda do all k ve objektiflik, dan man n hiçbir yarg lama yapadan, kendi
önyarg lar ndan ve yanl l ktan uzak bir ekilde dan an dinlemesi, do al, rahat ve
spontan olmas d r (Laungani, 2002).
Baz

dan manlar n “profesyonellik kontrollü olmay gerektirir” inanc nda

oldu u bilinmektedir. Ak lc olma, mant kl olma ve kontrollü olma, terapötik süreçte
dan man n bili sel süreçlerinde kontollü olmas d r. Bili sel düzeyde a r kontrollü
olmak, duygular n bast r lmas ile sonuçlanabilmektedir. Bu noktada “s cakl k” ile
“kontrollü olma” aras nda denge kurulmas gerekmektedir (Laungani, 2002).
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Empati, hem bili sel hem emosyonel boyutu olan karma k bir süreçtir.
Gerçekten empatik olabilmek için dan man, dan an n duygular na duyarl olmal ,
onun duygular n

payla abilmeli, dan an n mevcut pozisyon ve konumunun,

statüsünün fark nda ve ay rd nda olmal d r (Laungani, 2002).
Dan manla dan an aras ndaki empatik süreci üç basamakta tan mlayan
Keefe (1976)’ye göre birinci basamakta dan an davran lar ndan yola ç k larak
empati kurulmaya ba lamakta; ikinci basamakta empati kurulmakta ve son
basamakta dan man dan an n duygular n ay rt etmektedir. Benzer olarak Macorow
(1976) üç basama , di erinin rolünü alma; altta yatan duygular yorumlama ve
sözsüz ileti ime odaklanma ; son basamakta di erini yarg lamadan anlamaya çal ma
olarak tan mlamaktad r (Duru,2002).
Kohn (1990) empati sürecinde dan man n dan anla ili kisinde belli bir
mesafeyi koruyabilme yetene i ile, bu mesafenin s n rlar n

bozmadan aç k

olabilmenin önemini vurgulamaktad r (Hart,1999).
Empati, dan an n ne hissetti ine ve bu hislerin alt nda yatan deneyim ve
davran lara dair temel anlay
ili kin bu temel anlay

geli tirebilme iken, empatik tepki verme ise dan ana

ona iletmek ve dan an n söylediklerinin alt nda yatan

imalar ona yans tmakt r (Crutchfield ve ark, 2000).
Empati, di er bir deyi le e duyum, ba ka ki ilerin ne hissettiklerini ve ne
yapt klar n , anlar n aç s ndan anlamak, onlar n ki isel dünyalar na girmek ve bu
dünyalar n , onlara göründü ü biçimde duyumsamakt r. E duyum geli tirmi olan
ki i, ayn olay ve olgular , bu olay ve olgulara tan k olan ki iyle benzer biçimde
alg lamakta ve alg lad

n koruma gücü göstermektedir. Sonuçta s cak, yak n ve

derinli i olan ili kiler kurmay ba armaktad r (Bak rc o lu, 1994).
E duyumsal ili ki dört a amada gerçekle tirilmektedir. *lk a amada dan an n
söylediklerinin içeri iyle ilgili bilgiler al nmaktad r. *kinci a amada dan man,
dan an n duygular n biraz sezmeye ba lamaktad r. Üçüncü a amada dan an,
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duygular hangi düzeyde anlat ld ysa o düzeyde anlamaya ve ona uygun tepki
göstermeye çal maktad r. Dördüncü a amada dan an n anlatt

duygular n

ard ndaki duygular n da alg lanmas na çaba gösterilmektedir (Bak rc o lu, 1994).
Empati, terapistin dan an dünyas n anlama ve sembolik olarak dan an n
yerine kendini koyabilme beceri ve çabas n içermektedir. Bu noktada empatik
anlay tek ba na yeterli olmamakta, terapist mutlaka bu anlay

iletme ve gösterme

becerisine sahip olmal d r. Rogers ( 1951)’a göre, e er dan an terapistin empatik
oldu unu alg lar ve buna inan rsa, o zaman empati iletilmi olabilir. Bu nedenle
empati, terapist ve dan an aras nda süregiden etkile imli bir süreçtir (Chung ve
Bemak, 2002).
Dan anla terapistin beraber çal abilece ine dair olumlu bir atmosferin
olu mas nda terapistin empatik stili ve empatik dili etkili olmaktad r. Terapötik ba n
kurulmas nda en önemli etmen, Truax veCarkhuff (1967)’un da belirtti i gibi,
dan man n empatik tepkileridir. Ayr ca, dan man-dan an etkile iminde empati yer
ald

ölçüde dan anda ki ilik geli imi sa lanmaktad r (Redfern, Dancey, 1993).
Glauser ve Bozarth (2001) empatiyi “ extraterapötik” bir de i ken olarak

tan mlamaktad r. Bu noktada empatinin,

dan man n hem dan an n kendi

ki iselli ini geçerli k larak, hem de ili ki sürecinde onun büyüme ve geli iminin
artmas n kolayla t racak anlay

geli tirerek bu anlay

ona iletebilme becerisi

oldu u vurgulanmaktad r.
Bir dan man n ba ar l olmas , onun yöntem, yönelim ve stratejiler aç s ndan
donan ml olmas na ba l d r. Herhangi bir stratejinin etkilili inin alt nda ise, daha ilk
oturumda dan an ve dan man aras nda kurulan güven düzeyi yatmaktad r. Güven,
empatik bir ortamda kullan lan ileti im becerilerinin etkisiyle geli ir. Empati, di er
ki inin duygu ve dü üncelerini, davran lar n onun bak

aç s yla anlamakt r.

*leti im ve dan ma becerilerinin etkilili i için ön ko uldur. Empatik ileti im
becerileri, güvenin olu mas na yol açmakta ve bütün olarak yard m sürecinin
etkilili ini belirlemektedir (Okun, 1997).
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Empatinin dan ma ve psikoterapinin merkezinde yer ald

na ili kin bir

görü birli i bulunmaktad r ( Gladstein, 1983, Hackney, 1978). Empati, dan man n
dan an n dünyas na girebilme becerisi (Rogers, 1961), dan anla birlikte onun
hissettiklerini hissedebilme becerisi (Capuzzi ve Gross, 1999), dan an için veya
dan an hakk nda dü ünmek yerine, dan anla birlikte onun dü ündüklerini
dü ünebilme becerisi (Brammer ve Shostrom, 1993: akt, Muslu-Köseo lu, 1994:5)
olarak tan mlanmaktad r (Chung ve Bemak, 2002).
Empatinin terapötik nosyonu büyük oranda Bat Avrupa ve Amerikan
de erlerine dayanmakta ve onlardan etkilenmektedir. Çe itli kültürlerde etkili
olabilecek anlay , fark ndal k ve mekanizmalar geleneksel empati tan m nda yer
almamaktad r. Bu durum kültüre duyarl empatik yakla mlar geli tirilmesinin
önemini ortaya koymaktad r (Chung ve Bemak, 2002).
Temel Psikolojik Dan*+ma Becerileri:
1950’li y llarda Carl Rogers’ n geli tirdi i Birey Merkezli Terapi yakla m
dan manl k mesle ini önemli ölçüde geli tirmi tir. Bu yakla m dan manlar n
e itimini ve davran

tarz n etkilemi tir (Nazl , 2003:4) Rogers’ n öne sürdü ü

ki ilik geli imi teorisi ile bireyde geli meyi sa layan ko ullar ve terapide sa lanmas
gereken

çekirdek

ko ullar,

psikolojik

dan man n

günümüze

kadar

yap land r lmas nda ve geli mesinde çok büyük bir rol oynamaktad r (Glassman,
1995, Nelson-Jones, 1982)
Psikolojik dan ma hizmeti veren ki ilerce temel olarak bilinmesi ve
kullan lmas gerekti ine inan lan en temel psikolojik dan ma becerileri (Bor, 2002,
Connor, 1994, Corey,1982, Cormier ve Cormier, 1991, Danish, D’Augelli ve Hauer,
1980, Dökmen,2004, Egan,1975, Eisenberg ve Delaney, 1993, Ivey, 1988,
Kuzgun,1991, Mearns, 2000,
Voltan-Acar,1994) unlard r:

Page-McCu ston,1997, Shertzer ve Stone, 1980,
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1. Etkin dinleme: psikolojik ve fizyolojik dinleme ile sözsüz davran lar (göz
ili kisi, beden duru u,

ba ve yüz hareketleri, sözel kalite, ki isel al kanl klar,

bedensel temas);
2. *çtenlik ve dürüstlük,
3. Kendili indenlik,
4. Savunmac olmama
5. Tutarl l k
6. Pozitif kabul ve sayg
7. Anl k olma ve özaç l m
8. Somutluk
9. Yol aç c tepkiler: soru sorma, tavsiye, etkileme
10. Devam ettirici tepkiler: h m-h m, içerik tepkileri, duygu tepkileri, özetleme
11. Empati
12. Yüzle tirme’dir.
Ara t rmalar dan ma becerilerinin e itim yoluyla geli tirilerek daha etkin
hale getirilebilece ini ortaya koymaktad r ( Balc , 1996, Sharpley ve Ridgway,1991).
Carl Rogers’a göre dan anlar n kim olduklar , ne diyor ve ne yap yor
olduklar na bakmaks z n birey olduklar için de erli olduklar n n onlara iletilmesi,
ko ulsuz olumlu kabul göstermedir. Dan manlar n gerçek, samimi olmalar ,
ili kilerinde ortaya koyduklar konu malarda ve davran larda net ve tutarl olmalar
ile ba da m içinde olmalar dürüstlük ve tutarl l kt r. Dan manlar n dan an n içsel
referans çerçevesini anlamas ve onun hislerini ve endi elerini onun bak
hissetmesi, anlamas ve bu anlay

aç s yla

ona iletmesi empatidir. (Okun, 1997,Corey,1982,

Cormier ve Cormier, 1991).
Bu ko ullar n sa lanmas yla ili kide kar l kl güven ve ilgi olu makta,
dan an kendini güvende hissetmektedir. Dan anlar, daha somut, aç k benlik imaj
çizebilmekte, gizli ve örtülü duygu ve dü ünceleri ayd nlanmaktad r. Ayn zamanda
bu ko ullar dan man n rolünü tan mlamas na yard mc olmaktad r ve onu, etkili
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davran

ve becerilere yönelterek somut olarak dikkatin dan ana verildi ini de

dan ana ya atmaktad r (Corey,1982, Cormier ve Cormier, 1991, Mearns, 2000).
Carkhuff ve Berensen, Rogers’ n vurgulad
eklemekte, dan manlar n s cakl
dan ana kar

özelliklere sayg ve somutlu u

n ve ilgisini iletmesinin, kendine kar

dürüst olmas n n, dan anlara kar

ve

aç k, spesifik ve anl k

olabilmelerinin önemini vurgulamaktad r (Cormier ve Cormier, 1991).
Corey (1991) ise dan man n özfark ndal

n n onun otantik olabilmesi,

ba da m sa layabilmesi ve risk al c davranabilmesi için öncelikli olarak gerekli
oldu unu belirtmektedir. Ayr ca, dan manlar n teori ve uygulama bilgi ve
becerilerini,

kendi

ki isel

anlamlar

içinde

bütünle tirmeleri

gerekti ini

belirtmektedir.
Sue ve Sue (1990) ise özfark ndal k, bilgi ve anlay

özelliklerinin özellikle

çoklu kültürlerde çal an dan manlar için önemli oldu unu belirtmektedir.
Ivey, Ivey ve Simek-Morgan (1993) ise empati, pozitif kabul, sayg , s cakl k,
somutluk becerilerinin yan s ra, anl k olma, yüzle tirme, ve dürüstlük becerilerinin
de kaliteli ileti imin kurulmas ve sürdürülmesi için gerçekle tirilmesi gerekti ini
vurgulamaktad r. Ek olarak, bu becerilerin uygun zamanda ve uygun

oranda

kullan lmas n n, kültüre özgü farkl l klar n göz önünde tutulmas gereklili ini
vurgulamaktad r.
Withmore (2004), hiçbir tekni in beceriyle dolu kullan m n n insan
ili kilerinin yerini dolduramayaca n belirtmektedir. Terapötik ili kide dan an n
empatik yakla mla kucaklanmas sa lanamad
güvende oldu unu hissetmeyece i,
olamayaca

nda, dan an n anla ld

n ve

bu durumda da hiçbir tekni in ba ar l

vurgulanmaktad r.

Dan ma becerileri temelde insan ili kileri ve ileti im becerilerine
dayanmaktad r. Temel Dan ma Becerileri a a da aç klanmaktad r.
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1- Etkin Dinleme: Ba kalar na yard mc olabilmek için gerekli temel bir
beceri, kar dakine ilgi ve özen gösterildi inin iletilmesi yetene idir. Dinleme bir
kimsenin söylediklerini aynen tekrarlamaktan daha öte bir yetenektir. Dan anlar,
kar s ndaki ki inin onun söylediklerini hat rlamas n de il, kar s ndaki ki inin
varl

n n onunla birlikte olmas n istemektedir. Dan an n bekledi i, dan man n

fiziki varl

ndan ötede bir eydir. Dan an, dan man n psikolojik varl

orada olmas n

n n da

istemektedir. Dinlememek, s radan bir ileti imde engelleyici

olmaktad r ancak, dan man n dinlememesi yard m ili kisinde bir felaket olmaktad r.
Yard m eden ki inin sözsüz davran lar , en az kulland

kelimeleri kadar ve hatta

daha çok eyi iletmektedir (Eisenberg ve Delaney, 1993, Danish, D’Augelli ve
Hauer, 1985, Egan, 1994, Cormier ve Cormier, 1991).
Dinleme; kelimeleri, cümleleri dü ünceleri, sözsüz davran lar , ki iler aras
durumlar , kültüre ait belli mesajlar , kültürel farkl l klar ve toplumdaki e ilimleri dinleme
becerisini içermektedir. Kendisine, ve çerçevesinden gelen “mesajlar” aras na sürekli olarak
bir filtre koyan bir kimsenin iyi bir dinleyici olamad

, mesajlar ay rt etmede ba ar s z

oldu u ve sonuçta da ileti iminin zay f oldu u belirtilmektedir.
Mehribian (1970), sayg y , temel dinleme davran lar (kar s ndaki kimseye dönük
olma, gözüne bakma, kesmeden dinleme, genelde oldu undan daha rahat bir pozisyonda
olma) bak m ndan ele almaktad r (Egan,1975). Bireyin kar s ndaki ki iye dikkat etmesinin
ba l ba na “sayg ” oldu unu belirtmektedir. Ayr ca dan man n fiziki ve psikolojik
varl

n n dan anla birlikte olmas , dan an için ki ilik geli imini sa lama noktas nda

oldukça peki tirici olmaktad r.
Dan man n dinlemesi, ayn zamanda dan ana bir görev yükleyerek sosyal etkileme
sürecine katk da bulunmaktad r. “E er ben tamamen seninle isem, kendimi sana veriyorsam,
seninle çal yorsam, bütün bunlar senin bir tepkide bulunman gerektirir”. Dinlemenin
de i mesi de sosyal etkileme sürecindeki bir di er etmendir. Örne in, a r derecede sorunu
olan bir dan anla çal rken yard m edici onun “saçma konu malar n ” dinlememekte ve
yaln zca anlaml

konu tu u zaman dinleme davran n

göstermektedir. Dan ma

seanslar nda dan man, dan an n baz konular na di erlerinden daha fazla dikkat etmektedir.
Dan man dan an n içsel referans çerçevesini do ru olarak anlamas ile ve farkl dinleme
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ile, dan an n önemli konularda somut olarak çal mas na daha iyi yard mc olabilmektedir
(Danish, D’Augelli ve Hauer,1985) .
Psikolojik olarak dinleme:
Dikkat etmek, varl

n birisi için orada bulundurmakt r, dinlemek ise dikkat

ederken yap lan eylerdir. Dan an n hem sözsüz davran lar (beden hareketleri, el kol
hareketleri, yüz ifadeleri) hem de paralinguistik davran lar (ses tonu, tonlama, kelimelerin
yerle mesi, vurgu ve duraklama) dan man taraf ndan dinlenmelidir. Buna ek olarak
dan man, dan an n yaln zca söylediklerine de il tüm mesajlar na bütün olarak tepkide
bulunmal d r. Sesin tonu, sözel olarak ifade edilen “hay r” kelimesini gerçekte “evet”e
çevirebilmektedir. *nsanlar n temel duygular n n ve davran lar n n bir k sm (ho lanma,
ho lanmama, üstünlük, statü, sorumluluk gibi) sözsüz olarak ifade edildi inden, sözsüz
ifadeler sözlü mesajlar n kalitesini belirlemede son derece önemli olmaktad r (Eisenberg ve
Delaney, 1993, Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1994, Cormier ve Cormier, 1991).
Dan an “Ben k zg n m” demeden hem içerik hem de davran

olarak ne kadar

k zg n oldu unu gösterebilmektedir. Duygular; sözel içerik, ses tonu, jestler ve tüm sözsüz
davran unsurlar ile gösterilebilmektedir. Bu duygular n pek ço u
Gazda’n n ifade etti i gibi “yüzeydeki” duygulard r ve dan man n bu
duygulara dikkati çekmesi son derece uygun bir i ”tir . Ancak, e er duygular
ayr mam

ise veya çok derinde ise, ya da kamufle ediliyor ise, dan man

bunlar emin olmadan isimlendirerek dan ana yüklemekte çekinik kalmal d r
(Egan, 1975:52).
Dan manlar, duygular ve içeri i dinlemektedirler. Dan man, dan an n davran ve
ya ant lar n ve bunlar n üzerine kurulu olan duygular n anlamak istemektedir. *yi bir
dinleme, do ru empatinin yap lanmas n

sa layacak olan temel noktalar n edinilmesini

sa lamaktad r (Eisenberg ve Delaney, 1993, Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1994,
Cormier ve Cormier, 1991, Ivey, 1998).
Dan man n fiziksel duru unun dan ana olan yak nl

na ve uzakl

na ba l olarak,

dan anlar n kayg düzeylerinin artabilece i yada azalabilece i belirtilmektedir. Üst düzeyde
dinleme davran

gösteren dan manlarla ileti im s ras nda, fiziksel ve de psikolojik olarak

yer alan etkile imlerin, dan an taraf ndan destekleyici, güven verici, teskin edici, samimi ve
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içten olarak görüldü ü vurgulanmaktad r (Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975,
Ivey, 1998) .
Fiziksel olarak dinleme
Fiziksel olarak dinleme, ileti im esnas nda belli baz

eyleri yapmak ve belli baz

eyleri yapmamak demektir. Fiziksel olarak dinlemek, etkile imde bulunanlar n kar s ndaki
kimseyle ilgili oldu unu gösteren bir beden duru unu almalar demektir. Dan man, dan an
sözsüz davran lar ile içine kapanma (yere bakma, yay lma) davran lar n gösteriyor olsa
bile, dinleme pozisyonunu sürdürmelidir (Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975,
Ivey, 1998) .

Dan man, ilgilendi ini söylese bile, e er ilgisiz görünüyorsa, dan an
kendini rahats z hissedecektir ve akl kar acakt r. Dan man n dan anla kurdu u
göz ili kisi, ona yönelik beden duru u ile el ve kol hareketleri, yüz ifadesi ve sözel
kalite gibi sözsüz davran lar , dan man n dinledi ini ve ilgilendi ini dan ana
do rudan göstermektedir. E er dan man ilgilenmiyorsa, bu mesaj sözsüz
“kelimeleriyle” dan ana iletilmektedir.
Etkili sözsüz dinleme davran

sergileyebilme, dan man n etkili ve yeterli oldu u

izlenimi vermektedir. Dan an, dan man n dinledi ini ve anlad

n alg lamaktad r (Danish,

D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975, Ivey, 1988) .
Etkili sözsüz davran

ö renmenin amac , dan manlar n özen gösteren ve yeterli bir

yard m edici olduklar n ifade etme yetene ini artt rmakt r Corey, 1982, Eisenberg ve
Delaney, 1993). Ayr ca, dan manlar n ya an lan ilgiyi dan anlar na yararl bir ekilde ifade
edebilmelerini ö renmeleri için gerekmektedir. Fiziksel olarak dinlemek demek, spesifik
olarak a a dakileri yapmakt r:

Göz li+kisi:
Etkili göz ili kisi, kar daki ki iyi dinlerken ve onunla konu urken ona yönelik
bakmakt r.

Göz ili kisi spontan, rahat, ancak ciddi olmal d r. Dan man dan ana

odakla mal d r. Etkili olmayan göz ili kisi ise, yard m edilene bakmamak, göz ili kisini çok
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s k koparmak, bo bo bakmak, çok derin bakmak veya a a

yukar bakmak eklindedir.

Di erlerinin yüzüne do ru bakma ilgilenildi ini gösteren temel bir duru tur ve “ben senin
için haz r m” demektir. Bir kimseye “gözlerini dikerek bakmak” ile “göz ili kisini
sürdürmek” aras nda çok önemli bir fark vard r. Gözlerini dikerek bakmak, belli bir kat l
ve güç gösterisini ifade etmektedir ancak, göz ili kisini sürdürmek, kar daki ki iyle daha
derin olarak ilgilenildi ini göstermektedir (Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975,
Egan, 1994, Cormier ve Cormier, 1991, Ivey, 1988) .
.

Beden Duru+u:
Etkili beden duru unda beden hafifçe öne do ru e iktir, beden yard ma
gelene dönük durumdad r, rahat ancak aç kt r, eller hafifçe birle mi

olarak

kucaktad r; önemli noktalar vurgulamak üzere arada s rada ak c el ve kol hareketleri
vard r; ayaklar birbirine paraleldir veya rahat bir ekilde birle iktir. Aç k beden
duru u, dan man n dan an n söylediklerini dinlemeye ve onunla ileti ime haz r
oldu unu göstermektedir. Etkili olmayan beden duru u ise, öne do ru çok fazla e ik
veya arkaya do ru çok yaslan k durulmas d r; beden, yard ma gelene do ru yan
durumdad r; bedenin pozisyonu kat , gergin ve serttir; el ve kol hareketleri pek
yoktur, kollar önde kapanm t r. Kar dakine do ru e ilme, görü meye haz r
olman n, varl

n sunman n bir di er i areti ve ilgi göstermenin bir göstergesi

olmaktad r (Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975, Egan, 1994, Cormier ve
Cormier, 1991, Ivey, 1988) .
Psikolojik dan ma sürecinde beden duru u aç s ndan, gerilim ile rahatl k aras nda
bir dengenin kurulmas gerekmektedir. Dan man n rahat pozisyonu sürdürmesi, dan ana
“ben seninle rahat m” demesidir (Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975, Egan,
1994) . Yo un ve s k bir ekilde çal an ancak rahat olan bir dan man, dinlemek ve tam
olarak tepkide bulunabilmek için kendisine “bir ya am alan ” yaratmakt r. Oldukça gergin
olan bir dan man ise, tepkide bulunmak için hemen atlamaktad r, sessizlikten rahats z
olmaktad r ve sonuçta do ru olarak empatik tepkide bulunabilme e ilimi de azalmaktad r.
Gergin ve kaskat olan bir dan man kendisindeki rahats zl

Ba+ ve Yüz Hareketleri:

dan an na da geçirmektedir.
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Etkili ba ve yüz hareketleri, yeri geldikçe ba hareketleri ile onaylama eklindedir,
uygun bir gülümseme vard r ve yard m isteyenin duygular ile uyu an ifadeleri içermektedir.
Etkili olmayan ba ve yüz hareketleri ise, sürekli veya çok az olarak ba ile onaylamay
içermektedir; ba öne e iktir, sürekli veya çok az gülümseme vard r; so uk ve mesafeli bir
yüz ifadesi vard r; yüz hareketleri ya çok kat d r ya da dan man abart l duygusal yüz
ifadeleri ile tepkide bulunmaktad r (Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975, Egan,
1994, Cormier ve Cormier, 1991, Ivey, 1988) .

Sözel Kalite:
Sözel ifadelerin kaliteli ve etkili olmas , ho ve ilgili bir tonla konu mayla; sesin
tonunun uygun olmas yla; konu ma h z n n orta olmas yla; basit ancak yeterli bir dille do al
bir konu ma stilini kullanmakla ve ak c bir konu mayla belirginle mektedir. Etkili olmayan
sözel ifadeler ise, monoton veya çok heyecanl bir ses tonuyla konu mayla, sesin çok
yumu ak veya sert olmas yla; konu ma h z n n çok h zl , çok yava veya kesik kesik
olmas yla; argo dilin a r kullan m yla; a r formal bir dille konu mayla veya teknik
kelimelerin

fazla

kullan lmas yla;

“tamam

m ”,

“aaa”

gibi

duraklamalarla

belirginle mektedir (Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, Egan, 1975, Egan, 1994, Cormier ve
Cormier, 1991, Ivey, 1988) .

Ki+isel al*+kanl*klar:
Dan man n saç , sakal veya b y

ile oynamas ; kalem gibi bir eyle oynamas ;

sigara veya çay/kahve içmesi; ayaklar veya elleriyle seri hareketler yapmas yard m almaya
gelen ki inin dikkatini da t c ve onu rahats z edici olmaktad r. Bu nedenle bu tür ki isel
al kanl klar, sözsüz davran lar n etkilili ini olumsuz etkilemektedir (Danish, D’Augelli ve
Hauer,1985, Egan, 1975, Egan, 1994, Cormier ve Cormier, 1991, Ivey, 1988) .

Bedensel temas:
Farkl

bedensel temaslar kurulmas

kar daki ki iye farkl

mesajlar

vermektedir. Bedensel mesajlar n anlam , kültürden kültüre farkl la abilmektedir.
Kültürümüzde yayg n dostluk gösterme

ekli, kar m zdakinin koluna, omzuna

dokunmak, yakas ndaki görünmeyen tozlar silkelemektir. Ülkemizde kad nlar n ve
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erkeklerin el ele, kol kola dola malar bir dostluk ifadesi say l p yad rganmazken,
ba ka kültürde cinsel içerikli bir gösteri olarak yorumlanabilmektedir (Dökmen,
2004).
Dan manlar n çal t klar kurumun kültürel di erlerine uygun, ilgili ve özenli
bedensel temasta bulunmalar ve duruma göre belki de hiç bedensel temas da
bulunmamalar gerekebilir. Örne in; deney grubundan bir bey, “çal t

okulda

odas na a layarak gelen k z yada erkek çocu una, kesinlikle bedensel temasta
bulunmamaya özen gösterdi ini, en fazla oturdu u yerden kalkarak ona bir peçete
uzatabilece ini, yoksa ‘tek ba na özel odada oturan genç bir erkek ö retmen olarak’
yanl anla labilece ini” vurgulam t r.
Bu konuda verilen e itimin amac , dan manlar n,

kendilerinin ne tür

bedensel temasta bulunma e iliminde olduklar n fark etmelerini ve “kültüre
özgülü e” fark ndal k kazanmalar n sa lamakt r.
Dan man n kendini dinleme yetene i u eklide tan mlanmaktad r: “E er dan man,
dan ma esnas nda, dan anla konu urken kendi içinde neler oldu unu i itecek olursa; bu
“i ittiklerini” görü mede aç kça ve do rudan kullanabilmektedir” (Danish, D’Augelli ve
Hauer,1985, Egan, 1975, Ivey, 1988) .
Dan an n ya ant lar n , davran lar n ve duygular n dinlemek, do ru empati için
ham malzemeyi sa lad

ndan, dan man n “ imdi ve burada” olanlara dikkat etmesi ve

kendini dinlemesi de anl k olmak için ham malzemeyi sa lamaktad r. Anl k olmak,
dan man n, psikolojik dan ma ili kisi içinde “ imdi ve burada” ne oldu unu dan anla
tart abilme yetene idir (Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975, Egan, 1994,
Cormier ve Cormier, 1991, Ivey, 1988) .
Bir dan man, terapötik ili kinin ba lang çta, kesinlikle minimum düzeyde dan an n
aç l m n kolayla t r c dinleme pozisyonunda (sürekli de il ama yeterli göz ili kisi, dan ana
biraz aç olu turacak ekilde oturmak, dik oturmak veya dan ana do ru biraz e ik olmak)
olabilmelidir ve dan anla aras ndaki ili ki geli tikçe daha yo un bir dinleme pozisyonuna
geçebilmelidir. Dan man n dinleme pozisyonu, dan ma sürecinin ak na göre ilerlemelidir
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ve etkile iminin herhangi bir an nda hangi beden duru u gerekiyorsa o, kullan lmal d r
(Cormier ve Cormier, 1991, Ivey, 1988) .
Dan man, ba kalar na yard m etme sürecinde kendini rahat hissederse, bedeni ve
hareketleri kat olmayacakt r. Dan an n dikkatini da t c hareketler yapmayaca
ç karmayaca

ve sesler

gibi (göz ili kisini aniden koparmak yüzünü elleri ile kapatmak, gergin el ve

kol hareketleri, sinirli kahkahalar veya bo az n temizlemek gibi gereksiz sesler ç karmak,
“ ey” veya “tamam” gibi kelimeler al kanl k olarak kullanmak) ileti im kurmak için
bedenini kullanmaktan korkmayacakt r.

2- çtenlik ve dürüstlük: Dan man n dan an ile ili kisinde, “kendisi olmas ”
demektir. *çtenlik, dan man n maske takmaks z n, ya ad
olmas n

içermektedir. *çten bir dan man, ya ad

edebilmektedir,

bu

duygular

ya amaktad r,

duygu ve tutumlar na aç k

duygulara aç kt r, bunlar

bunlardan

uygun

olanlar

ay rt

yerinde

iletebilmektedir. *çten olmak ve yard mc olmak dan man n kendi ki isel ya am eklinin bir
parças d r, bir rol olarak yap lamaz ve isteyerek de olsa bu

ekilde davranmaktan

vazgeçemez. *yi bir dan ma ili kisi rol oynamaktan ar n kt r (Danish, D’Augelli ve
Hauer,1985, Egan, 1975, Egan, 1994, Cormier ve Cormier, 1991, Ivey, 1988) .

Dürüst bir dan man, kendi olmaktan mutludur ve rahatt r; ba kalar
taraf ndan kabul edilebilmek için devaml olarak yeni rolleri benimseme zorunlulu u
duymad

n göstermektedir ve bu eklide dan ana örnek olmaktad r. Rol davran

aç s ndan bak ld

nda, dan man rolünü otorite, statü için a r öne sürmemektedir;

aksi oldu u takdirde dan man n gözü korkabilmekte, gözda

verilmi olmakta,

içerlemekte, gücenmekte, dar lmaktad r ve araya mesafe konmaktad r. ( Corey,1991,
Egan,1975, Danish,D’Augelli,Hauer,1985.)
3-Kendili>indenlik: Dan man n spontan ve do al olmas d r. Spontanl k,
dan man n yapmac k ve yapay davran lara yönelmeden kendini do al olarak ifade
etme kapasitesidir. Spontan bir dan man, özgürdür, at lgand r, ama sald rgan veya
içtepisel de ildir. Do al bir dan man, dan an n ki ili ine yönelik olarak yada
görü ülen konuya ili kin olarak sabit ve sürekli olumsuz duygular ya yorsa, empati
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ve kabul göstermesi olumsuz etkileniyorsa, bu durumu terapötik süreç esnas nda
mutlaka ele almal d r (Cormier ve Cormier,1991, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985,
Corey,1991).
4-Savunmac* olmama: *çten bir kimse savunucu de ildir. Dan man n
savunucu olmamas , dan an olumsuz tutumlar gösterdi inde, onun ne hissetti ini ve
ne dü ündü ünü anlamaya çal mas ve onunla kald

yerden devam etmesi

demektir (Cormier ve Cormier,1991, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985,
Corey,1991).
5-Tutarl*l*k:

Tutarl l k,

dan man n

sözlerinin,

hareketlerinin,

ve

duygular n n ba da m içinde ve uyumlu olmas olarak tan mlanmaktad r (Cormier
ve Cormier,1991). Tutarl bir dan man, dü ündü ü ve hissetti i gibi konu maktad r,
duygu ve dü üncelerini ne zaman kendisi için (örne in, dan an n tepkisinden
korktu u için) ve ne zaman dan an n iyili i için (örne in, dan an henüz bunu
hissetmeye haz r olmad

için) geride tutmas gerekti ini bilmektedir.

6-Pozitif Kabul ve Sayg*: Rogers’ n kuram na göre sayg , dan ana yaln zca
insan oldu u için de er verme, insan olman n ba l ba na bir de er oldu unu ifade
etmedir. Dan man n aktif bir de eridir. Dan manlar, sayg yoluyla dan ana, onunla
çal ma iste ini, ona ilgi duydu unu ve onu anlamaya çal t

n iletmektedir.

Dan man, dan an ko ulsuz olarak olumlu bir ekilde kabul edildi ini iletmektedir
(Danish, D’Augelli ve Hauer,1985, Egan, 1975, Egan, 1994, Cormier ve Cormier,
1991,Corey, 1982, Ivey, 1988).
Dan man, zaman nda ve yerinde haz r olarak; görü me zaman n dan an ile
birlikte aktif ve yararl ekilde kullanarak; dan an önemseyerek; dan ana yard mc
olacak becerileri uygulayarak; görü me zaman sonras nda dan an n mahremiyetine
ve görü melerin gizlili ine özen göstererek dan ana sayg l oldu unu iletmektedir.
Bunlara ek olarak dan man, dan an n problemlerini ilgiyle ele almas yla ve uygun
sorular sormas yla, uygun dinleme tepkileriyle, yans tma tepkileri ile onu anlamaya
çal arak da dan ana sayg duyuldu unu iletmektedir. Dan man, dan an duygular ,
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davran lar , dü ünceleri, hareketleri, güdüleri, inançlar ve hayata bak

aç s

dolay s yla k namadan, ay plamadan, suçlamadan, onaylamadan yarg s z ve
önyarg s z bir tutum sergileyerek, ona sayg duydu unu ve onu kabul etti ini
sergilemektedir (Cormier ve Cormier, 1991, Corey,1991, Egan,1975, Danish,
D’Augelli ve Hauer, 1985).
7-Anl*k olma ve Özaç*l*m: Görü me esnas nda dan man n, bir eyi “esas nas lsa o
ekilde” sözel olarak ifade etme özelli idir. Dan man “ imdi ve burada”ki duygular yla
s n rland r lm

özaç l m yapmaktad r. Ancak öz aç l m yap l rken içerik, zamanlama ve

dan an n beklentileri ön planda tutulmaktad r. Dan man n anl k öz aç l m yapmas
s ras nda, dan an yla payla aca

bilginin miktar , bu bilginin dan anda olumlu etki

b rakmas , kabul edilebilir oranda olmas , dan ana ek bir yük eklememesi gerekmektedir.
Dan man n kendisini s k s k aç a vurmas durumunda dan an n dikkatinin da laca

ve

ilgisini dan mana yönlendirece i vurgulanmaktad r.

Dan man n kendini aç a vurmas , dan an n etkili olmayan ya ant
alanlar nda ve etkili ya amas na yard mc olabilecek kaynaklar üzerinde aç k, somut
ve do ru olarak odakla mas na yard mc olmal d r. Ki iler görü me esas nda
birbirleriyle ilgili olarak anl k olmay kaç r rlarsa, ili kiye mesafe girebilmekte,
so ukluk çabucak olu abilmektedir.

(Cormier ve Cormier, 1991, Corey,1991,

Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985).
Dan man n görevi;
a)kendi dü ünce, davran yada duygusunu,
b)dan an n dü ünce, davran yada duygusunu,
c)ili kiye dair baz özellikleri anl k olarak ele almakt r, yans tmakt r. Anl k
olma dan manla dan an n “ imdi ve burada” beraber çal malar na yard mc
olmaktad r. Anl k olma becerisi dan man n, tereddüt ve duraklama oldu unda,
gerginlik ve rahats zl k oldu unda, k zg nl k, k rg nl k ve irritasyon oldu unda,
çekicilik olu tu unda, t kanma ya and

nda, olup bitenin fark nda olma ve olan

oldu u gibi aktarma becerisidir. Anl k tepkiler, dan an için tehdit edici olarak
alg lanacak ekilde ve gerginli i artt r c , k r c olmamal d r. Süreçte olumlu geli en
durumlarda ya da dan anda görülen somut olumlu davran

de i ikli ine yönelik
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olarak da anl k tepkiler verilebilmektedir (Cormier ve Cormier,1991, Danish,
D’Augelli ve Hauer, 1985).
8-Somutluk: Psikolojik dan ma sürecinin mant
E er dan man dan ana kar

, somut olmaya dayanmaktad r.

tepkilerinde olabildi ince somut olursa, dan anda

problemlerini aç k olarak ifade etmeyi ö renmektedir. Böylece bu kazand

yeni davran

psikolojik dan ma ili kisi d ndaki durumlarda da sürdürerek, giderek kendini çevresinde
somut olarak ortaya koyabilmektedir(Cormier ve Cormier,1991, Danish, D’Augelli ve
Hauer, 1985). Somutluk görü ülenleri canl ve gerçekçi k lmaya yard mc olmaktad r
(Ivey,1988).
9-Yol Aç*c* Tepkiler: Yol aç c tepkiler yard m ili kisinin do as n de i tirmekte,
ne yol alaca n belirlemektedir. Devam ettirici tepkiler ileti imi ve payla m artt r rken,
yolaç c tepkiler yard ma gelenin konular n çözümleme süresini ba latmay amaçlamaktad r.
Devam ettirici tepkilerde, bu sorumluluk yard m edene geçmekte; yolaç c tepkilerde ise,
dan man

unlar

ifade etmeye çal maktad r: “E er söylediklerimi dinleyecek ve

istediklerimi yapacak olursan, bu problemin çözümü için birlikte çal abiliriz”. Dan man n
yol aç c tepkileri, yaln zca kar s ndakinin problemini iyice anlad ktan sonra kullanmas
gerekti i vurgulanmaktad r (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, Voltan-Acar,
1994).

Soru Sorma: Sorular, görü menin yumu akça ilerlemesini sa layan, konuya
ili kin yeni alanlar

tart maya açmaya yarayan, baz

noktalar

netle tirerek,

dan an n kendini ke fetmesine yarayan önemli bir beceridir. Kim, ne zaman, ne,
nerede, nas l, gibi bir seri soru dan anlar n, konular nda netle melerini ve
dü ünmelerini sa layan kuvvetli bir araç olmaktad r (Ivey,1988). Sorular, yard m
isteyenin daha önce bahsetmedi i yeni bir bilgiyi almak için kullan lmaktad r.
Dan ma ili kisinde çok önemli bir beceri olan soru sorma kullan l rken, sorular n
çok özenle sorulmas gerekti i vurgulanmaktad r. Sorular n içeri i, sorulu

ekli

kadar miktar da önem ta maktad r (Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985). *ki çe it
soru bulunmaktad r ( Voltan-Acar, 1994).
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Kapal* Uçlu Sorular: “Evet” ya da “Hay r” eklinde veya bir-iki kelime ile
cevap verilebilen sorulard r. Kapal uçlu sorular k sa cevaplara neden oldu undan
yard m ili kisini s n rland rmaktad r.
Aç*k Uçlu Sorular: Dinlenilen ki iye tepkide bulunmak için geni bir özgürlük
sa lamaktad r. Dan mana ek bilgi de sa layabilmektedir ve bu sorular “Nas l” ve “Ne” ile
ba lamaktad r. “Bana biraz daha anlat r m s n z?” eklindeki soru ifadesi, yeni bir bilgi
sa layaca ndan aç k bir sorudur. “Daha ayr nt l olur musun?” eklindeki bir soru da aç k
bir sorudur, çünkü sorunun amac aç k uçlu olarak ke fetmeyi cesaretlendirmektedir
(Ivey,1988).

Soru Sorulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Soru sorulurken
dikkat edilmesi gereken hususlar (Cormier ve Cormier, 1991, Corey,1991,
Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, Ivey,1988) unlard r:
1- Bombard mana tutma: Çok fazla soru sorulmas , problemin konu ulmas n

bir

tarafa b rakarak, sorulara cevap vermeye ba lamaya neden olabilmektedir. Dan an
savunmac olmaya itebilmektedir.
2- Çoklu sorular: Dan manlar, dan anlar na bir seferde çok fazla soru sorarak
onlar n kafalar n n kar mas na sebep olabilirler.
3- Yarg bildirme arac olarak sorular n kullan lmas : Baz dan manlar, sorular n n
içerikleri ile soru soru

ekilllerini, kendi bak

aç lar n ve de erlerini aktarmak suretiyle

kullanmaktad rlar. Kendilerine ili kin payla mda bulunacak dan manlar n, bunu “özaç l m
hususlar na” dikkat etmek suretiyle yapmaya özen göstermeleri ve dan ana soru sorma yolu
ile yapmamalar gerekmektedir.
4-Sorular ve kültürel farkl l klar: Sorunun kapsam , amac , hedefi, ve sorulu

ekli,

dan an n kendini güvende hissetmesini zedeleyecek ekilde planlanmamal ve kültüre özgü
anlay lar göz önünde tutulmal d r.
5- “Niçin” sorular : Kültürümüzde “bunu niçin yapt n?”; “neden böyle oldu?” ve
benzeri sorular sorma yayg n görülen bir ileti im eklidir. Ancak

“Niçin” sorusunu

kullanmaktan dan manlar n kaç nmas gerekti i, çünkü yarg lay c oldu u ve kar dakini
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savunma yapmak zorunda b rakt

vurgulanmaktad r. Dan an n kendini sorgulan yor,

yarg lan yor hissetmesine yol açabilece i için dan manl k ili kisinde uygun olmamaktad r.
Ki iler aras ili kilerin genel süreci içinde “kim soru soruyorsa, ak

o belirliyor ve

görü meyi o kontrol alt nda tutuyor” demektir. Bu noktada, dan ma süreci içinde
dan man n soru sorarken, dan an n yarar n gözetmesi gerekmektedir (Ivey,1988).
Tavsiye: Tavsiye, yard m isteyene seçenek davran

(eylem ve dü ünceleri)

gösteren yard m edici bir tepkidir. Dan man n problemini çözebilmesine yard mc
olabilecek eylem planlar ndan olu ur. Tavsiye, dan mandan gelmelidir. Tavsiye, bazen
“üzerinde dü ünmek gerekti ini dü ünüyorum” eklinde oldu u gibi dü ünce, bazen de “i
görü mesine gitmelisin” de oldu u gibi eylem eklinde olabilmektedir (Egan,1975, Danish,
D’Augelli ve Hauer, 1985, Voltan-Acar, 1994).
*yi bir tavsiye spesifiktir ve gerçekçidir. Tavsiyede bulunmadan önce dan man n
daha önce neleri denedi ini belirlemek çok önemlidir.

Bu belirleme “Daha önce bu

sorununu çözmek için neleri denedin?” eklinde aç k bir soru ile yap labilmektedir.
E er verilen tavsiyeye “Evet, ama _________________”

eklinde bir tepkide

bulunulursa, bu, ya tavsiyenin çok erken verildi ini yada dan man n sorunu anlamad

n

i aret etmektedir. Dan man n kar s ndakinin tavsiye isteyip istemedi ini belirleyecek aç k
uçlu sorular sormaya yönelmesinin yararl olaca

vurgulanmaktad r (Egan,1975, Danish,

D’Augelli ve Hauer, 1985, Voltan-Acar, 1994).
Etkileme: Yard m isteyenin tutum ve davran lar n

dolays z olarak de i tirmek

için kullan lan yard m tepkisidir. Yard m isteyenin getirdi i konularla ilgili olmaktad r ve
onun getirdi i dü ünce ve ifadeleri pozitif veya negatif olarak peki tirmeyi amaçlamaktad r.
Etkileme, dan an cesaretlendirme veya cesaretini k rma için kullan lmaktad r, daha çok
dan an n getirdi i bir fikrin pozitif veya negatif olarak izlenmesidir. Etkileme ifadeleri,
dan an n ileri sürdü ü fikir ve ifadeleri hakk nda dan man n duygular ndan daha çok
dü üncelerini gösteren ifadelerdir (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, VoltanAcar, 1994).
10-Devam Ettirici Tepkiler: *yi bir ileti im için iyi sözsüz dinleme davran

ne

kadar önemli ise, etkili sözel ifadeler de o kadar önemlidir. Yard m edenin ifadeleri,
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yard ma geleni ya oldukça aç k bir ekilde sorununu tart maya sevk etmekte ya da onun
kendini ortaya koymas n s n rland rmaktad r.
Devam ettirici tepkiler, yard m isteyenin, konu mas n ve kendini ortaya koymas n
kolayla t rmaktad r. Devam ettirici tepkiler, yard m eden ve edilen aras nda etkili bir
ileti imin kurulabilmesinin temelini olu turmaktad r. Dan manlar, dan an n “dan man n n
onu anlamak istedi ini ve ona yard m edebilecek bir ki i oldu unu” anlamas n sa lamal d r.
Devam ettirici bir tepki, yard m isteyenin ortaya koydu u içeri i veya duygular n
yans tmas na veya özetlemesine yaramaktad r. Amac ; yard m isteyeni konu maya devam
etmeye cesaretlendirmektir (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, Voltan-Acar,
1994).
Dinleme Davran*+* Olarak “Konu+may* Minimum Cesaretlendirme-H*m,H*m”:
En basit sözel tepkidir. “Beraber olmay ve birlikteli i” ifade etmektedir. “Devam et. Seni
dinliyorum ve anl yorum” anlam na gelmektedir. Özellikle dan an konu maya devam
ettirmede çok etkili olmaktad r. Bu beceri fazla kullan ld

nda etkisini yitirmektedir. Ayr ca

bu beceri, yard m isteyeni daha az önemli konular konu maya yöneltebilme gibi yanl
kullan labilmektedir (Cormier ve Cormier, 1991, Corey, 1982, Egan,1975, Danish,
D’Augelli ve Hauer, 1985, Ivey,1988).
Phillips, Lochart ve Moreland (1969), dan an n duygular n ve davran lar n ortaya
koymas na

yard mc

olmak üzere,

dan man n, dan an n “konu mas n

minimal

cesaretlendirmesi” için kullanabilece i ifadelerden söz etmektedirler (Egan,1975). Bunlar;
(hmm.) ifadesi, dan an n kulland

bir veya iki kelimeyi tekrarlama, tek kelime ile

yan tlanacak sorular, ba n e erek sallama ve (öne e ilme, yakla ma gibi) pek çok jest ve
beden ifadeleridir. Dan man n, bu ifade ve davran lara hem çok s k yer vermesi durumunda
hem de

mekanik olarak yer vermesi durumunda “sahtekar” bir izlenim verece i

vurgulanmaktad r.
çerik Tepkileri: Yard m isteyenin söyledi i içeri i özetleyen ve yans tan bir
tepkidir. Dan man n en son söyledi ini, etkile im s ras ndaki çe itli ifadelerini veya tüm
ileti imi özetleme eklinde olabilir. *çerik tepkisinde bulunabilmenin ilk basama , geçici bir
ba lang ç ifadesiyle kar s ndaki ki inin söyledi ini tekrarlamak veya “ayna olmak” t r.
Dan man n yaln zca ayna tepkilerinde bulunmas durumunda dan an s k lmakta ya da
k zmaktad r. Dan man yeni bir bilgi almay amaçl yorsa, özetleme veya yans tma eklinde
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içerik tepkileri de kullan lmaktad r (Cormier ve Cormier, 1991, Corey, 1982, Egan, 1975,
Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, Ivey, 1988).
Duygu Tepkileri: Duygu tepkisi dan man n, dan an n henüz ad n koymad
duygusunu yans tt

bir

bir ifadedir. Ba kalar n n duygular n ve hissettiklerini belirleyebilmek

güç bir i oldu undan bu oldukça zor verilen bir tepkidir, dü ünceyi duygudan ay rmak da
bazen çok güç olmaktad r (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985)
Dan an n ifade etmedi i duygusunu bulabilmek için dan man n önce dan an n
söylediklerinin içeri ini anlamas , fark na varmas gerekmektedir. Önce içeri e ula mas
sonra bu içerikten duyguyu çekip ç karmas gerekmektedir. Bu nedenle, dan an dikkatlice
dinlenilmeli ve yaln zca ne söyledi i de il nas l söyledi i de i itilmelidir ( Egan,1975,
Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985)
Dan an n duygusunu belirleme sürecinde, onun sözsüz davran lar ve sesinin
kalitesi genellikle baz ipuçlar vermektedir. Bazen de bu belirleme dan man n sezgilerine
dayal

olmaktad r. Genellikle sezgiler ve ilk tahminler do ru oldu undan, bundan

yararlanman n önemli oldu u vurgulanmaktad r. Ba lang ç olarak, yaln zca dan an n ifade
etti i duygusuna odakla mak gerekmektedir. Ard ndan, belirlenen duygular cümleye
dönü türülerek dan ana yans t lmaktad r (Cormier ve Cormier, 1991, Corey, 1982,
Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, Ivey, 1988).
Duygu

yans tmas ,

dan anlar n

“benliklerinin

çok

önemli

bir

parças n

hissetmelerine ve ya amalar na” yard mc olmak amac yla kullan lmaktad r. Dan an n
çat an duygular ndan ar nmas , duygular nda netli e ula mas , pek çok dan man n ortak
konusudur. Dan anlar n ço u, duygular ndan kaçmakta veya onlara basit çözümler
aramaktad r. Dan man onlar n duygular n n fark nda olmalar na, ay rd nda olmalar na ve
kabullenmelerine yard mc

olmaktad r. Duygu yans tmas nda odak nokta, dan an n

duygular nda netli e kavu mas na yard mc olmakt r. Bu noktada onun sözel ifadelerinin
yan s ra, sözsüz ifadeleriyle de yans tt

duygular , ve kar k ya da çat an duygular

dikkate al nmal d r. Bu beceri gerekti i zamanda ve dan anlar n ihtiyaçlar n kar lamaya
yönelik kullan lmal d r (Ivey,1988).
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Özetleme: Dan an n parça parça anlatt

malzemenin özünün, k sa bir ekilde bir

araya getirilerek ifade edilmesidir ve bu ayn zamanda ileri düzeyde do ru empati olarak da
i lenebilmektedir (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985).
Özetleme, görü menin çe itli zamanlar nda etkili olarak kullan lmaktad r (Ivey,1988,
Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985):
1-Özetleme, dan an n kendini ke fetme sürecinde yönünü belirlemesine yard m
sa lamaktad r ve dan an n zihnindeki en önemli sorunu belirlemesine yard mc olmaktad r.
2-Özetleme, yeni bir oturuma ba larken kullan lmaktad r. Ancak bir önceki
oturumdan sonra dan an n hayat nda yer alan önemli bir ey olmu olabilir ve dan an n
bunu ortaya koymas için yeterince f rsat tan nmal d r.
3-Özetleme, dan an n belli bir konu hakk nda söyleyebileceklerinin tümünü
aktarmaktan yorulmu oldu unun gözlemlenmesi durumunda kullan lmaktad r. Dan an n
söylediklerinin özetlenmesi, onun “resmin bütününü” görmesine yard mc olmakta ve
kendini anlamaya do ru daha da yakla mas n sa layabilmektedir.
Dan man, dan andan da özetleme yapmas n isteyebilmektedir. Özetleme yaparak
kendisi birkaç kez model olduktan sonra, dan andan da ayn eyi yapmas n istemek uygun
olmaktad r. E er dan an özet yapmada zorlan rsa, dan man ona nas l özet yapabilece ini
ö retebilir.
11-Empati: Dan man, dan an n dünyas na girerek onun referans çerçevesinden
bakabiliyor, dünyan n “ona göre” nas l oldu unu hissedebiliyorsa ve onun duygular ile bu
duygular n alt nda yatan davran

ve ya ant lar n

bulabiliyorsa;

bu anlay n

kar s ndakine iletebiliyorsa empatiktir.
Mayeroff’un (1971) dedi i gibi:
“Bir ba kas na özen gösterebilmek için, onun dünyas n onun içinde
imi

gibi anlayabilmeliyim. Onun kendisini ve dünyay onun gözleriyle

görüyormu gibi görebilmeliyim. Ona uzaktan ve ondan kopuk bir ekilde
sanki gözlem yap yormu gibi bakmak yerine; onun için ya am n ne oldu unu,
neleri amaçlad

n ve geli mesi için gerekenlerin neler oldu unu anlayabilmek

da
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için onun dünyas na girebilmeli ve onun dünyas nda onunla birlikte
olabilmeliyim” ( akt: Egan, 1975:57).
Carkhuff (1969a), do ru empatik anlay n iki düzeyi oldu unu vurgulamaktad r.
“Kar l kl al p verebilme” düzeyinde dan man, dan an n fark nda oldu u ya ant ve
duygular na ili kin anlay n iletmektedir. “Ekleme” düzeyinde ise dan man, dan an n
fark nda ve ay rd nda olmad

, ancak örtülü bir ekilde ifade etmi oldu u güdülerine,

ya ant lar na ve duygular na ili kin anlay n iletmektedir (Cormier ve Cormier, 1991).
Empatik tepki verme, dan man e itimi programlar n n en temel ve önemli dan ma
becerilerinden birisi olarak görülmektedir. Temel yard m becerileri e itiminde e itilenler,
empatik tepki verme becerilerini edinmek ve geli tirmek için e itilmektedirler (Crutchfield
ve ark, 2000).
Ba+lang*ç Düzeyde Do>ru Empati: Ba lang ç düzeyde do ru empati; dan an n
duygular n n ve bu duygular n n alt ndaki ya ant lar ile ilgili olarak ba lang çtaki temel
anlay n iletilmesidir. Dan man bu tepkisiyle, dan an n aç k olarak ifade ettiklerinden
anlad klar n ona iletmeye çal maktad r. Dan man, kendi kelimeleri ve kendi tarz yla bu
anlay n dan ana iletmektedir. Dan an n kendi duygu ve dü üncelerini ke fetme sürecinde
ilerlemesinde, dan man n “iletilerinin ne kadar yard mc oldu unun” fark nda olmas ,
önemli görülmektedir (Cormier ve Cormier, 1991, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985).
leri Düzeyde Do>ru Empati: *leri düzeyde do ru empati ifadesi,

yaln zca

dan an n söylediklerini ve onun ifadelerini içermemekte, ayn zamanda onun aç kça
söylememi oldu u sözleri, duygular , dü ünceleri de içermektedir. *leri düzeyde do ru
empati ifadesi, dan an n kendini ke fetme sürecinde ortaya koydu u verilerin aras ndaki
kopukluklar doldurarak, onun ba lant lar kurmas na yard mc olan bütünle tirici ifadedir.
*leri düzeyde empatik ifade sonras nda dan an kendine “neyi yanl
ba ar s z oldu um

ey nedir, bunlar

yap yorum,

imdi görmeye ba lad m ve bunlar düzeltmek

istiyorum” diyebilmelidir. E er dan man, do ru ve zaman nda ileri düzeyde empatik tepki
verirse, dan an n kendini ke fetme a amas ndan kendini anlama a amas na do ru
ilerlemesine yard mc olmaktad r. *leri düzeyde do ru empati, dan ma süreci içinde çok
erken kullan ld

nda dan an ürkütebilmektedir.
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Do>ru Empatiye Eri+mede Ba+ar*s*zl*k: Terapötik süreçte dan manlar n empatik
olamamalar na neden olan baz unsurlar bulunmaktad r (Cormier ve Cormier, 1991, Danish,
D’Augelli ve Hauer, 1985). Bunlar a a da aç klanmaktad r:
1-Yanl
yanl

anlama: Dan man n dan an yanl

anlamas d r. E er dan man dan an

anlarsa, dan an bunu çe itli tepkileriyle belli etmektedir;

duraklay p kalabilir,

konunun özüne inmeyip etraf nda dönüp dola abilir, konudan uzakla abilir veya dan mana
aç kça “benim demek istedi im ey bu de ildi” diyebilir.
2-Anlam

izlemini verme: Dan man n asl nda anlamad

halde, dan an anlam

gibi davranmas d r. Bazen dan an dikkatle dinlerken, onun söylediklerinin hepsini anlamak
güç olabilmektedir. Dan an, genellikle karmakar k dü üncelerle ve dikkati da n k olarak
yo un bir duygusal durum ya amaktad r ve bütün bunlar onun söylediklerini aç kça dile
getirmesini engellemektedir. Öte yandan, bazen dan man n da dikkati da labilir ve onu
dinleyemeyebilir. Dan man n içten olmas , konuyu kaç rd
toparlamas n ve dan anla ili kiye kald

n itiraf etmesini, kendisini

yerden devam etmesini gerektirir.

3-Papa an gibi tekrarlama: Dan man n dan an n her söyledi ini, dan an n
kulland

kelimelerle tekrar etmesidir. Do ru empati, papa an gibi, dan an n her

söyledi ini oldu u gibi tekrarlamak demek de ildir.
4-Dan an n gevelemesi: Genel bir ilke olarak, dan an n gevelemesine izin
verilmemelidir. Dan man, dan an önemli bir yerde durdurmaks z n, onun akl ndan
geçenleri ve söylemek istediklerini unutturmaya yol açmayacak ekilde, ona belli bir s kl kla
tepkide bulunmal d r. Do ru empatinin s k kullan lmas dan ma sürecine önemli ölçüde yön
vermektedir.
Dan an konu urken dan man n kendisine u sorular sormas gerekmektedir: “Bu
insan

gerçekten rahats z eden nedir?; Bana ne anlatmaya çal yor?;

Onu ne

engellemektedir?; Ya am nda hangi alanda etkili olmamaktad r?” (Danish, D’Augelli ve
Hauer, 1985).
5- Aceleci olma: Dan man n ileri düzeyde do ru empatiyi çok erken sunmas d r
yada kar l kl güven tam olarak olu madan görü me sürecinin ba lar nda yüzle tirme
yapmas veya önerilerde bulunmas d r. Bu durumda dan an ürkütebilir veya akl n
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kar t rabilir. Dan man n, süreç içinde dan an n h z na göre ilerlemesi, dan an n h z n göz
önüne almas gerekmektedir.
6- Empatik tutum ve tonlama: Empatik tepkilerin etkili olmas , dan an n hem do ru
bir ekilde anla lm olmas n hem de bu anlay n dan an n mevcut duygulan m düzeyine
uygun sözel ve sözel olmayan ifadelerle iletilmesini gerektirmektedir. E er dan an
ya am ndaki ba ar lar n heyecanl bir ekilde anlat yorsa; dan man onun duygular n ve bu
duygular n alt nda yatan ya ant lar n do ru olarak belirlemi olsa bile, bunu düz ve sönük
bir sesle ifade ediyorsa tamamen empatik bir tepkide bulunamayacakt r.
7- Erken davranma:

Dan an n dü ünme ve de erlendirme anlar nda olu an

sessizli e dan man n tahammül edememesinin yan s ra, dan man n söyleyeceklerini tam
olgunla t rmadan veya dan an n onu duymaya haz r olup olmad

n dikkate almadan

tepkide bulunmas d r. Dan manlar, özellikle dan ana söyleyecekleri özenli olmay
gerektiriyorsa, do ru tepkide bulunabilmek için kendilerine süre tan mal d rlar.
8- Kullan lan dil:
sa lad

Dan man n kulland

dil, dan an n dili ile uygunluk

nda daha etkili olmaktad r. Dan anlara ya lar na, e itim ve kültür seviyelerine göre

tepkide bulunmak gerekmektedir. Dan an n, dan man n verdi i tepkileri anlayabilmesinin
çok önemli oldu u vurgulanmaktad r.
Dan man n tepkilerini olu tururken seçti i kelimeler, onun dan an n referans
çevresini anlama yetene ini göstermektedir. Dan manlar genellikle s n rl

bir dili

kullanmakta ve dan ana tepkide bulunurken kal plara çok s k ba vurmaktad rlar.
9- Verilen tepkiyi uzatmak: Dan man s k s k tepkide bulunmal d r ancak bu
tepkilerinin yal n ve öz olmas gerekmektedir. Dan man, do ru olmaya çal rken konuyu
uzatabilmekte ve hatta bazen dan andan da daha uzun konu abilmektedirler. Bu durum
genellikle, hemen tepkide bulunmaya çal ld

nda ortaya ç kmaktad r. E er dan man

devaml olarak kendisine “Bu kimsenin buna söylediklerinin özünde ne var?” diye
dü ünecek olursa; k sa, aç k ve do ru tepkilerde bulunabilmektedir.
10-Duygular ve içeri e tepkide bulunma: Bazen belli bir durumda dan an n
ifadelerinden duygular ndan yada içeri inden birisine tepkide bulunmak daha önemli
olabilir. E er dan an duygular n n konu ulmas ndan korkuyorsa bu durumda önce içerik
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tepkilerine odakla man n ve duygularla daha sonra u ra man n yerinde olaca n
belirtilmektedir (Egan, 1975). Böyle bir durumla kar la ld

nda, dan manlar n dan ana

geçici bir ekilde bir yard m etme yolu olarak, dan man n “e er ayn durumda olsayd neler
hissedebilece ini dan ana söylemesi” nin yararl olaca

vurgulanmaktad r.

Carkhuff ve Rogers, kaliteli bir yard m ili kisi olu turabilmek için empatik becerinin
temelini kuran kabul, sayg , s cakl k, somutluk, anl k olma, önyarg s z tutum, tutarl l k
becerilerinin bütünlük ve ahenk içinde kullan lmas gerekti ini vurgulamaktad r (Ivey,1988).
12- Yüzle+tirme: *yi bir yüzle tirme, ileri düzeyde do ru empatinin bir parças d r.
Yüzle tirme, dan an n duygu, deneyim ve davran n n derinlemesine anla lmas temeline
dayanmaktad r. Dan an n, kendine ili kin anlay ndaki çarp tmalar n maskesini dü ürecek
ve eyleme geçmek için biraz da onu mücadeleye davet edecek ekilde verilen bir tepkidir
(Egan,1975, Egan, 1994, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, Voltan-Acar, 1994, Ivey 1988,
Cormier ve Cormier, 1991).
Yüzle tirme esnas nda dan man, dan an n bir araya getirme konusunda ba ar s z
oldu u verileri bir araya getirmektedir.
Dan anlar, dan maya kafalar kar m
kendince

probleminin

hiçbir

çözüm

yolu

ve da n k bir durumda gelebilmekte,
ve

de i me

olas l

olmad

n

dü ünebilmektedirler. Dan an, ac verici kararlar almak zorunda olabilmektedir. Bu
durumda, dan man, onun ac s n anlamak ve sorununu halletmesi için ona yard mc olmak
için oradad r. Dan man n görevi, bu çeli ki veya tutars zl klar n, kar kl

n üstesinden

gelmesinde dan ana yard mc olmakt r (Egan,1975, Egan, 1994, Danish, D’Augelli ve
Hauer, 1985, Voltan-Acar, 1994, Ivey, 1988). Motivasyonu dü ük, anlay

ve davran sal

repertuar s n rl olan, savunmalar olan dan anlar olabilir.
Yüzle tirme; dan an n kendini anlamaktan ve yap c davran sal de i iklikler
yapmaktan kaçmak için kulland

çeli kilerin, çarp kl klar n, oyunlar n ve duman perdesinin

maskesini, sorumlulukla dü ürmek demektir (Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985).
Yüzle tirme, dan an n kendisini anlamaktan al koyan ve eyleme geçmesini engelleyen
savunmalar n ke fetmesi için dan man n ona bir davetidir.
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Yüzle tirmenin amac , dan an n o ana kadar ke fetmeye pek istekli olmad
ya ant ve davran

duygu,

alanlar n ke fetmesine yard mc olmakt r. Yüzle tirmenin i levlerinden

birisi, dan an eyleme haz rlamakt r. Dan man, dan an n sahip oldu u ancak ya am nda
ki iler aras ili kilerinde etkili olarak kullanmad

güçleri birer birer saymaktad r. Dan an,

ya ama kapasitesi bak m ndan ne kadar yo un ya amak istedi ine (en az ndan u anda
ya ad

ndan daha yo un olarak) karar vermek durumundad r. Dan an n sahip oldu u

kaynaklar n birer birer s ralanmas ile, eyleme geçmek için dan man dan an mücadeleye
davet etmektedir (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985, Voltan-Acar, 1994, PageMccu ston, 1997, Ivey, 1988).
Yap lan yüzle tirme ifadesi, ileri düzeyde do ru empati olarak görülmese bile, böyle
bir empatik tepki vermenin “ruhu” ile yap lmaktad r. Dan anla yap lan tüm etkile imler,
dan an “do ru olarak anlama” temeline dayanmaktad r (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve
Hauer, 1985, Voltan-Acar, 1994).
Dan man n amac ; hakl olmak, cezaland rmak, dan an yakalamak veya onu
kendisi gibi yapmak de il, dan ana yard m etmek olmal d r. Nelerin yüzle tirilece i (Egan,
1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985) a a da s ralanmaktad r:
1. Çeli kiler: Dan anlar dü ündükleri, hissettikleri ve söyledikleri aras nda;
söyledikleri ve yapt klar aras nda, kendisine bak

aç s ile ba kalar n n ona bak

aç s

aras nda; ne oldu u ve ne olmak istedi ine ili kin çeli kiler ya amaktad r.
Becerikli bir dan man dan an n ya am nda yer alan çe itli çeli kileri görmesine
yard mc olarak onun kendini daha iyi anlamas na yard mc olmaktad r.
2. Çarp kl klar: *nsanlar gerçekleri oldu u gibi kabul edemediklerinde bunlar
çarp tmaktad rlar. Ki ilerin dünyaya bak

aç s , genelde dünyan n gerçekte nas l oldu u

de il, onlar n dünyay görmek istedi i eklin bir göstergesi olmaktad r.
Bir dan man n, ya am nda kendi çarp kl klar içinde hapsolmu bir dan ana yard m
etme yollar ndan birisi, onun kendisi, ba kalar ve ya am ile ilgili alternatif referans
çerçevelerini gözden geçirmesine yard mc

olmakt r. Alternatif referans çerçevelerini

önerme; dan an n kendisine, ba kalar na ve dünyaya bak
“kendini yenilmi olma hissini” k rmas na yard mc olmaktad r.

aç lar bak m ndan ya ad
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3. Oyunlar, Hileler ve Duman Perdesi: Dan anlar n “Evet, ama” (kendimi yard ma
ve dan maya gereksinimi olan birisi olarak sunar m ve sonra bana verilen önerinin nas l
etkisiz oldu unu, böyle bir çözümün i lemedi ini ve bunun gibi eyleri dan man ma
gösteririm) gibi; “ba kalar n bir biçimde ayart r m ve sonra örtük davetimi kabul ettikleri
zaman bu davran lar na içerlerim” gibi samimi ili kiler kurmaktan ve etkili bir ya am
sürdürmekten kaç nmak amac yla oynad klar

oyunlar n say s n n sonsuz oldu u

görülmektedir. De i mekten korkan dan anlar, ya amla ili kilerinde ba ar s z olduklar n
dan mandan gizlemek için, genellikle bir duman perdesi olu tururlar. Etkili bir dan man
dan an n oyunlar na “tak lmamaktad r”. Örne in etkili bir dan man, dan ana ö üt vererek
i e ba lamad

nda, bu durum onu, dan an ile “Evet, ama...” oyununu oynamaktan

korumaktad r.
Terapötik süreçte oyun, hile, duman perdesi ile bulunan dan anla çal an
dan man n “ imdi burada
duraklamaktan

çok bu

yap lmas gereken bir i imiz var ve ili kimizin niteli i,
i imizi

yapmaya

yard mc

olmal d r”

demesi

gereklili i

vurgulanmaktad r.
4- Kaçamaklar: Dan anlar, kendi ya am nda kötü giden her ey için ba kalar n
suçlamakta

ve

genellemeler

yapmaktad r.

Dan an n

yapt

genellemeleri

daha

somutla t rmas n sa lamak da bir tür yüzle tirmedir.
Etkili bir yard m ili kisi, dan man n yard m becerilerini özenle kullanmas yla
olu maktad r. Dan an n konusunu çözümlemek ile onun geli imini artt rmak üzere
dan man n, tüm becerileri etkili bir ekilde birle tirebilmesi gerekmektedir.

Etkili Psikolojik Dan*+man Özellikleri
Terapötik ili kinin kalitesinin en önemli belirleyicileri dan man n tutum ve
becerileridir. En etkili yard m edici, ki isel ve bilimsel bütünlü e ba ar yla
ula abilen, ki iler aras ve teknik yeterliliklerinde dengeye ve ahenge ula abilen
ki idir. Etkili bir dan manda bulunmas gereken özellikler ( Okun, 1997, Cormier ve
Cormier, 1991, Ivey, 1988, Shertzer ve Stone, 1980) unlard r:
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1-Bili sel yeterlilik: Dan manl k “entelektüel aç dan talepkar bir süreç”
olarak tan mlanabilir. Dan manlar bilgili olmal ve ö renme iste ine sahip olmal d r.
Dan man, merakl olmal , kendini sürekli yenilemeli ve dan an n tedavi seçim ve
sürecinde al nacak kararlar konusunda onu bilgilendirme ve veri toplamaya uygun
entelektüel özelliklere, bili sel yeterli e sahip olmal d r.
2-Enerji: Dan manl k ayn zamanda “duygusal olarak talepkar bir süreç”tir.
Her gün pek çok dan anla görü en dan manlar, günün sonunda ve belki de daha
önce; fiziksel olarak yorgun ve duygusal olarak tükenmi olabilirler. Pasif, enerjik
olmayan dan manlar, dan anlar nda güven ve emin ellerde oldu u duygusunu
uyand ramazlar. Dinamizm ve güçlülük, dan anlar kendileri için çaba sarf etmeye
ve aktif olmaya cesaretlendiren, güven olu turan, dan manda bulunmas gereken
önemli özellikler içinde yer al r.
3-Esneklik: Esnek olan etkili bir dan man, tek bir ideoloji yada metodolojiye
ba l

kalmaks z n gerekli gördü ü farkl

yöntem ve teknolojik geli meleri

dan anlar na uyarlayabilmektedir. Dan man, Kiesler’in 1966’da ortaya koydu u bu
soruyu benimsemelidir: “Dan an n ortaya koydu u mevcut problemlerinde hangi
teknik ve teori ile ona yard mc olabilirim?”.
4-Destekleyici olmak: Etkili dan manlar dan anlar n desteklerler. Destek,
terapötik ili ki içerisinde pek çok i lev görmektedir. Bunlar u ekilde s ralanabilir:
umut canland rma, kayg azaltma, duygusal aç dan güvende oldu unu fark ettirme
gibi. Destek verme dan an n dan mana s rt n yaslamas de il, veya dan an n
almas gereken sorumluluklar dan man n almas demek de ildir. Rogers’ n 1955’te
belirtti i gibi, dan an n, arkas nda bir güç oldu unu hissetmesi de il, dan an n
kendisi oldu u için ona sayg duyuldu unu ve hangi yolu seçerse seçsin izledi i
yolda onunla gönüllü ve seve seve birlikte olan biri oldu unu ya amas anlam ndad r.
Dan man, dan anda ba ml l k yaratmadan destekleyici olman n dengesini kurmak
zorundad r.
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5-*yi niyet: *yi niyeti olan bir dan man, dan an n ç kar n gözeterek
davran r. Dan man, kendi doyurulmam

ihtiyaçlar n tatmin etmek için yard m

etmemelidir. Elbette her dan man bu süreçte kendisinin baz gereksinimlerini
kar layabilir ancak iyi niyetli olmak dan man n güdülerinin ve niyetinin pozitif ve
yap c olmas n vurgulamaktad r. Dan manl
davran

n etik kurallar na uygun ve sorumlu

içermektedir.
6-Öz fark ndal k: Etkili bir dan ma ili kisini yap land rma, dan manlar n

kendilerine ili kin duygu ve davran lar ndan etkilenmektedir. Öz fark ndal
yetersiz olan bir dan man dan an için en uygun dan ma ili kisini yap land rmada
ve sürdürmede ba ar s zl a u rayabilir. Ki inin kendine yönelik tutumlar onun
d ar ya dönük davran lar n etkiler. Olumsuz benlik imaj sonucu kendini yetersiz
ve de ersiz hisseden dan manlar bunu, davran lar yla dan anlar na aktar rlar.
Dan man n bütün duygular ve dü ünceleri, dan ma ili kisinde baz

eyleri

ele al

biçimini de etkilemektedir. Güçlü duygu ve tutumlar dan ana yönelik

davran

etkiler. Örne in, reddedilme konusunda çok hassas olan dan man,

reddedilme korkusuyla dan an için çok yararl

olabilecek bir yüzle tirmeyi

yapmaktan kaç nabilir. Örne in, olumsuz duygularla ba etmede zorluk çeken bir
dan man, dan ma ili kisini olumsuz duygular n hiç yüzeye ç kmamas n sa layacak
ekilde yap land r r. Dan man, güçlü yönleri ve s n rl l klar n n fark nda olma
ihtiyac ndad r. Özellikle yeterlik, güçlülük ve yak nl k konular nda kendilerini
tan mal d rlar (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve Hauer, 1985).
7-Yeterlik: Ki isel ve profesyonel yeterlilik duygular dan man n aç k ve
örtülü davran lar n etkiler. Yetersizlik ve beceriksizlik duygular ba ar s z olma
korkusunu beraberinde getirir.
8-Güçlülük ve yak nl k: Dan man n güç ve kontrole ili kin çözülmemi
ihtiyaçlar ile yak nl k ihtiyaçlar na ili kin çözülmemi duygular dan ma ili kilerini
olumsuz etkilemektedir.
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Dan man n objektifli i sa layabilmesi için yeterli düzeyde duygusal
ba ms zl

kurabilmeyi, efkat ve empati becerilerini kullanmay ö renmelidir. Bu

kurulum, deneyim ve zamana ba l olarak gerçekle ecek bir beceri olsa da, dan ma
becerileri ve di er konularda çe itli e itimlerle bu durumu ayarlama, dan mana
ö retilmelidir (Savicky ve Cooley, 1982).
Etkili bir yard m etme ili kisinin özellikleri (Egan,1975, Danish, D’Augelli ve
Hauer, 1985, Ivey, 1988) unlard r:
1. Yard m eden, gereken yerde tüm becerilerini kullanabilmelidir.
2. Yard m edici bu becerileri spontan olarak ve mekanik olmayan bir
kullanabilmelidir.

ekilde

Yeni ba layan yeti mi dan manlar, genellikle ayn giri ifadelerini

(“....... görünüyorsun.”, “.......... hissediyorsun”) tekrar tekrar kullanarak neredeyse yard m
alan n ifadelerini tekrarlamakta, onun her bir ifadesine tepkide bulunmakta veya yaln zca
belli bir tür tepkileri kullanmaktad rlar. Buna ek olarak, baz dan manlar, sürekli ba lar n
sallamakta veya sürekli ayn

pozisyonda oturmaktad rlar. Spontan olmayan bu tür

davran lar yard m isteyenleri rahats z etmektedir.
3. Dan man, ki isel ihtiyaçlar n n ve motivasyon düzeyinin terapötik süreç
üzerindeki rolünün fark nda olmal d r. Dan manlar n ihtiyaçlar ve motivasyon düzeyleri
sürekli de i mektedir ve bu de i kenlik onlar n terapötik ili kiyi yap land rmalar n ve
sürdürmelerini olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Ayn
anlayabilmenin

veya

anlayamaman n

da

dan man n

ki isel

ekilde, dan an

ihtiyaçlar ndan

ve

motivasyonundan etkilenip etkilenmedi inin kontrol edilmesi gerekmektedir.
4. Dan man, tepkilerinin kalitesini artt rmal d r. E itimler s ras nda de i ik türdeki
yard m tepkilerinin bilinmesine ve kullan lmas na odakla lmaktad r. Dan man, a a daki
unsurlara dikkat etti i sürece kaliteli tepkiler verebilecektir:
a. dan an n duygular n ve onun ifadelerinin içeri ini do ru belirleme,
b. dan an n konular na veya onun en önemli konusuna sürekli olarak odakla ma ,
konudan konuya veya problemden probleme gitmeme,
c. sürekli olarak dan ana odakla ma, dan an üzerinde etkisi olan ba ka bireylere
yani üçüncü
konu mama,

ah slara yönelmeme, ba kalar n n konular ndan veya genel konulardan
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d. dan an n kendini açmas n

engelleyen ve onu savunmaya iten tepkilerden

kaç nma, ses tonunu ayarlama ve kelimelerin seçimine özen gösterme.
5. Dan man, yard m ili kisi süresince, dan ana dair genel bir bak

aç s

geli tirmeye ihtiyaç duymaktad r. Yard m süreci boyunca, dan man n o ana kadar neler
oldu unu, u anda ne oldu unu ve sonra neler olabilece ini dü ünmesi gerekmektedir.
Dan man, ili kiye d ar dan bakabilmelidir ve dan an do ru anlay p anlamad

n sürekli

kendi kendine sorgulamal d r. Dan man, daha sonra, bu anlay n dan ana nas l iletece ini
dü ünmelidir.
6. Dan man n yard m becerilerini planl bir

ekilde kullanmas gerekmektedir.

Dan man n tepkide bulurken, hem kendi amaçlar n hem de dan an n amac n akl nda
tutmas önemli olmaktad r. Yard m becerilerinin planl bir ekilde kullan lmas dan man n
u soruyu yan tlamas n içermektedir: “7u anda benim bu tepkimin kar mdaki ki iye ne
etkisi olabilir?”.

Psikolojik dan ma yapan ki ilerin etkilili ini belirleyen baz

kriterler

bulunmaktad r. Bunlar bili sel yeterlilik, enerji, esneklik, destekleyici olmak, iyi
niyet, özfark ndal k, yeterlik ve güçtür. Bunlara ek olarak, dan manlar n ki isel
de erleri, duygusal objektifli i ve etik kurallar benimsemesi onun etkilili ini
belirlemekte ve yard m ili kisini etkileyen hususlar olu turmaktad r (Cormier ve
Cormier, 1991). Bu yeterliliklerin yan s ra, Rogers’ n Dan an Merkezli Terapisinde
belirtti i gibi, empati, sayg ve hakikilik dan ma ili kisinde dan man n geli tirmesi
gereken üç ko uldur (Corey, 1982, Karahan ve Sardo an,2004)
Dan man n

dan an

üzerinde

etkili

olabilmesi,

dan anda

istenen

de i ikliklerin gerçekle ebilmesi için, dan manda empatik davran n olmas
evrensel olarak kabul edilen bir görü tür. Bu nedenle dan man n empati kurma
beceri düzeyi, onun i indeki ba ar s n n göstergesi olmaktad r. Dan man n empati
becerisinin dü ük düzeyde olmas n n dan anlar n ki ilik geli imi sa layamamalar
ile ili kili oldu u, pek çok deneysel çal ma ile belirtilmektedir (Bergin ve Solomon,
1970).
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Tükenmi+lik
Tükenmi lik 1970lerden itibaren, özellikle Freudenberger’in, Maslach’ n ve
Maslach ve Pines’ n çal malar yla gittikçe önem kazanan, popüler bir terimdir
(Watkins, 1983). Bu ki ilerin çal malar , yard m edici alanlarda çal an ki ilerde
tükenmi li i ya ama ve bunun sonuçlar üzerine yo unla m t r.
Tükenmi lik

kavram n n

anlam

ve önemi üzerine pek

çok

soru

geli tirilmi tir; örne in, “gerçekten tükenmi lik diye bir ey var m d r?”, ve e er
öyleyse, “korku ve endi e ile nas l bir ili kisi bulunmaktad r?” (Morrow,1981, akt:
Watkins, 1983:305). Sonuç olarak, Freudenberger’in 1974’te belirtti i gibi
tükenmi lik oldukça gerçek bir olgudur. Özellikle kendini i ine adam yard m edici
alanlarda profesyonel olarak çal an ki ileri harap eden ve pes ettiren bir olgudur.
Kavramda netli e ula mak için mesleki tükenmi lik ile i e ba l stres ve gerginlik
ya ama aras ndaki ay r m n konmas gerekmektedir. Van Slyke, çal ma saatleri
içinde tükenmi likten bahsederken, gün sonunda yüksek enerji seviyesine sahip
ki ilerin ya ad

n n tükenmi lik olmad

n i aret etmektedir (Eastman,1981).

Mesleki tükenmi lik daha yayg n, bula c olma e iliminde olup hem ev hem i
ortam nda enerji ve motivasyon kayb n içermektedir.
Tükenmi lik olgusu, ki inin ya am n n tümünü esir almaktad r. Ki inin i
performans n etkiledi i gibi sosyal ve özel ili kilerini de etkilemektedir. Ki inin
i inden s k lmas ve b kmas ndan çok farkl tan mlanan tükenmi lik kavram , ki inin
i çevresiyle olan biricik etkile imlerinden ortaya ç kabilen, bu etkile imler sonucu
onun bütün i levlerine egemen olan bir dizi semptomu ya amas yla ortaya ç kan bir
sendrom olarak görülmektedir.
Hall (1979) tükenmi li i “Ba ar s z olma, bitme veya enerji, güç, ve öz
kaynaklar na a r talepta bulunmaktan can ç km , y pranm ve yorgun hale gelme”
olarak tan mlamaktad r (Watkins, 1983:305).
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Van Slyke ise: “Performans düzeyinizin yapabilece inizin önemli bir oranda
alt nda kal yor ve zihinsel ve fiziksel olarak bo ald

n z , bitti inizi ya yorsan z siz

tükenmi siniz” diyerek tükenmi li i tan mlamaktad r (Eastman, 1981: 12).
Forney, Wallace-Schutzman ve Wiggers (1982) tutumsal ve davran sal
boyutu

oldu unu

i aret

tükenmi li in motivasyon,
yans tt

ettikleri

tükenmi li i

aç klarken,

tutumsal

olarak

evk ve enerjide önemli oranda azalma oldu unu

n ; davran sal olarak tükenmi li in bireyin tipik davran normlar d nda

davrand

n yans tt

n vurgulamaktad rlar.

Potter (1980), tükenmi li in, ki ilerin ilgi duydu u ve becerebildi i, yapabilir
olduklar n

yapmamas ; genel bir arzu ve istek kayb

ya amas

oldu unu

vurgulamaktad r (Watkins, 1983:306).
Watkins’e göre bu fenomenin ay rt edici ve tamamlay c özellikleri olmal d r.
Bu ay rt edici özelliklerin Watkins (1983) taraf ndan
1- zihinsel ve fiziksel özkaynaklarda bo alma ve tükenme,
2-ki isel beklentilerin yüksek ve onlara ula man n çok uzakta olmas ,
3-di er ki ilerle ili kilerin ki inin özkaynaklar n
s raland

çökertmesi olarak

görülmektedir.

Pines ve Aronson (1988) mesleki pek çok faktör aras ndan tükenmi li e
sebep olanlar saptaman n zor oldu unu belirtmi ve mesleki tükenmi li i belirlemek
için

tükenmi lik

semptomlar n

tan mlaman n

önemini

vurgulam lard r.

Tükenmi li e neden olan faktörleri çözmek için bir plan olu turulmas n n
“de i ebilecek ve de i emeyecek faktörleri” ay rt etmek gerekmektedir (Zunker,
1990: 74-75).
Tükenmi likle ili kili olarak i ili kilerinde olu an davran lar tan mlayan bir
terim de “durgunluk”tur. Zunker (1990)’a göre “durgunluk”, yard m edici meslek
elemanlar e itimlerinin tamam n i ortam na yans tamazken dan manlar tedavi
sürecine ili kin donan mlar n etkili kullanamazlar. Di er bir kavram “t kanma”d r.
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Bireylerin, meslek alanlar yla ilgili olarak verilebilecek bütün hizmetleri verdiklerini
dü ünmesi, bütün uygulamalar n yerine getirilerek gelinebilecek son noktaya
gelinmesinin dü ünülmesiyle ya anan duygu “t kanma”d r. Zunker (1990)’a göre
tükenmi lik bu terimlerden aç kça ayr mla t r lmam t r. Tükenmi lik, bu terimlerden
kapsam, önem, derece yönünden farkl la maktad r. Sonuçta belirtilen bütün
kavramlar bireyin mesleki verimini kaybetmesine yol açmaktad r ( Özer,1998).
Kelly (2002)’ye göre mesle ini heyecan olmayan, monoton, ilginç olmayan
ve rutin olarak gören ö retmenler “durgunluk tükenmi li i” ya amakta, i lerini
yo un, sürekli artan ve stresli olarak gören ö retmenler “ko u turma tükenmi li i”
ya amaktad r. *lkinde mesleklerinde ki isel ve mesleki bir geli me f rsat olmad
dü üncesi hakim iken di erinde, say s z roller, çe itli ve de i en i ler kar s nda
kendini ö rencileri, arkada lar , ailesi taraf ndan ku at lm

olma dü üncesi

hakimdir. Sonuçta her ikisinde de ö retmenlerde, ba kalar yla empati kurmada
yoksunluk, ö rencilerine ki iselli i olmayan bir varl km

gibi davranma, kolay

sinirlenme, kendi yeterliliklerini sorgulama, mesle iyle ilgili doyum alamad
duygusunu ya ama ve hatta ileri düzeyde madde ba ml l

, a r uyuma ve kronik

yorgunluk görülmektedir.
Monfries ve Hazel (2002)’ye göre ö retmenlerin tükenmi lik düzeyini
etkileyen ki isel, çevresel, ve örgütsel faktörler bulunmaktad r. Cinsiyet, ya , k dem,
medeni durum, e itim düzeyi ki isel etmenleri olu turmaktad r. Ö renci profili ile
okulun özellikleri çevresel etmenleri olu turmaktad r. Örgütsel etmenler ise genel
olarak örgütün kültür düzeyi, sosyal ve profesyonel destek
sorumluluklar n da l m ile mesleki tan mda netli e ula lm

sa lanmas ,

olunup olunmamas

gibi etmenlerden olu maktad r ( Özben ve Argun, 2003).
Literatüre bak ld

nda tükenmi li in semptomlar

bili sel, davran sal,

duygusal ve fiziksel olmak üzere dört kategoriye ayr lmaktad r (Eastman, 1981).
Bili sel semptomlar, bireyin tipik bili sel stilinde ba kala mla ortaya ç kmaktad r.
Önceden kabulkar ve toleransl olan bir ki i kat bir dü ünce ve i lev formunu
kendine uydurmaya ba layabilmektedir. Böylesi bir bili sel de i imin ya am devam

66

ettirebilme ad na bir de eri bulunmaktad r, savunucu ve koruyucu bu fonksiyonu
ki inin kötüye giden dünyada kontrolünü kaybetmemek için tutunaca

bir denge

unsuru olmaktad r. Tükenmi li in di er kan tlar ilgisizlik ve savunuculuk (Forney
ve ark, 1982), kötümserlik (Eastman, 1981), omnipotant ve deoriente durumudur
(Freudenberger ve Richelson, 1980). *leri düzeyde ve kritik vakalarda paranoid veya
intihara meyilli durumlar da görülmektedir (Pines, Aranson ve Kafrey, 1981:akt,
Watkins, 1983:305).
Duygusal semptomlar, bireyin pek çok çat an ve bozucu duygular ya amas
ile ortaya ç kmaktad r. Suçluluk duygusu, dan man n dan ana yard m etme iste i
ile dan anla temastan kaç nma iste i aras nda s k p kalmay ya amas n n bir
sonucudur. S k lma, irrite olma, çaresizlik, yard ms zl k duygular görülmektedir.
Kontrolü kaybetme korkunun yan s ra en s k görülen derin depresyondur.
Davran sal semptomlar çe itlidir. Kimi dan manlar kronik olarak saate
bakan ve ikayet eden bireyler haline gelirken (Eastman, 1981) di erleri risk al c
davran lar sergileyebilir (Hall, 1979: Watkins, 1983:305) ve çe itli ilaç kullan m na
yönelebilir (Chessick, 1978) ayr ca, daha az atkin ve daha az çal ma
(Freudenberger, 1974) ile bütünüyle i ten kaçma ( Potter, 1980, akt: Watkins,
1983:306) görülmektedir (Reed, 1977, Sutton, 1977).
Fiziksel olarak y pranm ve can ç km hissetme (Cummings ve Nall, 1982),
enerji kayb , heves kayb , kronik yorgunluk görülmekte, bunlara ba lant l olarak
so uk alg nl

ve viral enfeksiyonlarda art

görülmektedir (Freudenberger, 1974).

Artan gerginlik ve stres migren ataklar na, fiziksel koordinasyonda azalmaya,
ba

kl k sisteminde bozulmaya, ki inin dengesinin bozulmas na neden olmaktad r.
Tükenmi lik teriminin popülerli i, tükenmi li in özellikle yard m edici

meslek alanlar nda çal an ki ilerin tutumlar nda önemli de i ikliklerin bir yans mas
oldu una dair endi elerin artmas ndan kaynaklanmaktad r.

Bu endi elerin odak

noktas n , tükenmi lik ya anmas n n mesleki performans ciddi anlamda bloke etmesi
olu turmaktad r ( Savicki ve Cooley, 1982).
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Cherniss

(1980),

tükenmi li in

kaybolmas n , bitkinli ini, hayal k r kl
motivasyonunu, ba l l
dan anlar n
direncini,

tan mlamaktad r.

dan anlar na

ilgisinin

n , kötümserli ini, kadercili ini; i ine

n ve i teki gayretinin azalmas n , ilgisizli ini, sistem ve

suçlayarak ba ar s zl
kat l

dan man n,

n

rasyonalize etme e ilimini, de i ikli e

n n art n ve yarat c l

n n kayb n içeren bir olgu olarak

Cherniss, tükenmi li in geçici yorgunluk ve zorlanma ile i i

b rakmaya neden olan tutumsal de i ikliklerden farkl oldu unu belirtmi tir (Firth,
1986).
Tanner, tükenmi li i bir süreç olarak görmekte ve bu süreçte bireylerde
fiziksel olarak iyilik halinde olmama, uyku, yeme ve içme düzensizlikleri ile
beliginle en irritabilite, s k nt l olma ve dikkat alan nda daralma, ya am tarz nda ve
meslekte de i iklik ya ama arzusu, mevcut güçlülük ve yeterliliklerin kayboldu unu
alg lama ya and

n belirtmektedir (Beemsterboer ve Baum, 1984).

Edelwich ise tükenmi lik sendromunun bireylerin idealistik co kuyu
kaybetmeleri ile hayal k r klar ya amalar yla ba layan, durgunla ma ve engelenme
duygular yla artan ve apati ile yani duygusuzla ma ve ilgisizle me ile kendini
gösteren a amalarla geli ti ini belirtmektedir (Çam, 1991).
Maslach ise tükenmi li in olu ma sürecinde bireylerin, fiziksel yorgunluk ve
bitkinlik duygusu; i ten ve hizmet verilen ki ilerden so uma ve uzakla maya yol
açan psikolojik yorgunlu u; kendinden üphelenmeyi içeren ruhani yorgunlu u
ya ad klar n belirtmi tir ( Beemsterboer ve Baum, 1984).
Tükenmi li in üç boyutu unlar ifade etmektedir (Maslach, Jackson, 1981a:
Baysal, 1995):
1-Duygusal tükenme, bitkinlik: bu boyut, y pranma, enerji kayb , tükeni ve
bitkinlik olarak tan mlan r. Kendisini fiziksel, psikolojik yada ikisinin bile imi olarak
aç kça ortaya koyan, tükenmi li in temel bir boyutu olarak gösterir. Yorgunluk hissi,
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somatik semptomlar, irritabilite, riskli davran larda bulunma, depresyon ve a r
alkol al m s kça görülmektedir.
2-Duyars zla ma: Bu boyutta, ba kalar na kar tutumlarda ve yan t vermede
olumsuz bir de i me vard r. Özellikle bu durum, i yerlerinde hizmet verilen ki ilere
yöneliktir. Bu, genellikle i e yönelik idealizmin kaybolmas ve h zla ço alan
uzakla ma duygusu ile e le tirilmektedir.
3-Ki isel Ba ar : Bu boyut, ki inin bir ba kas na olumsuz yan tlar vermesini
ve ki inin bireysel ba ar lar n depresyonla ekillendirmesini, dü ük moral, ki iler
aras anla mazl k, dü ük ba ar duygular n n e lik etti i dü ük üretkenlik, bask lar ile
ba a ç kmada yetersizlik, ba ar s zl

n getirdi i duygular ve benlik sayg s n n

azalmas n içermektedir.
Smith (1986), tükenmi li in teorik kavramsalla t r lmas na nedensel bir
model önerisi geli tirerek katk da bulunmu tur. Bu model bireyin tükenmi lik
düzeyini etkileyen stresin subjektif alg lanmas n etkileyen ki isel ve durumsal
de i kenleri içermektedir. Durumsal yada çal ma ortam de i kenleri yürütülecek
etkinlikler, bir ki inin sorumlu oldu u ö renci ve dan an say s ve yönetimsel
destektir. Ki isel de i kenler ise sosyal destek al nmas ve bu destekten doyum
ya anmas d r. Bunlar n yan s ra tahammül düzeyi de i keni bireyin stres dolu
olaylar ve durumlar nas l ele ald

olarak belirtilmektedir.

*nsanlarla ilgili çal lan mesleklerde; duygusal süreçlerin yo un ya anmas ,
bu mesleklerin kar l kl etkile imi gerekli k lmas , sürekli insanlarla ilgilenilmesi ve
ki ilik özelliklerinin çal malar etkilemesi, stresin daha yo un ya anmas na neden
olmaktad r (Ergin, 1992).
Tükenmi li e neden oldu u yada tükenmi li i artt rd
faktörler bulunmaktad r. Ki inin dan anlar yla ve i

dü ünülen çevresel

arkada lar yla ili kisini

etkileyebilecek çal ma ortam n n kalitesi önem ta maktad r.
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Çal ma

ortam na

ili kin

potansiyel

stres

kaynaklar

u

eklide

belirtilmektedir ( Savicki ve Cooley, 1982):
1-

Mesle in getirdi i yorgunluk: Dan anla temas n süresi, ki iye dü en

dan an oran , vaka yükünün a rl
2-

Alg lanan kontrol düzeyi: Yap lacak çok fazla i in olmas ile yapacak

zaman n yeterli olmamas , yönetimsel al nana kararlara çal anlar n dahil edilmemesi
ve bu kararlar n çal anlar n aktivitelerini etkilemesi
3-

Sosyal destek kullan m : Yard m alanlar nda çal anlar n duygular n

ve dan anlarla ilgili olumsuz duygular n payla makta zorlanmalar , çünkü bunun
profesyonel bir zay fl k olarak alg lanaca n dü ünmeleri ve böylece izole olmaya
ve bu hislerinden dolay suçluluk duymaya yönelmeleri
4-

Yönetimsel destek: Çal anlara yöneticilerin destek olmamas ,

olumsuzluklara odaklan lmas , olumlu sonuçlar n dikkate al nmamas
5-

Yönetimsel kalite: Yöneticisine, amirine güvenememe, aç k ileti im

içinde olamama, süpervizyon alamama
6-

Dan an-dan man etkile iminin do as : Gönüllü olmayan dan anlar,

zorla gönderilenler, çal anlara olumsuz tepkiler, dan anlar n olumsuz özellikleri,
zor ve tats z durumlar n ortaya ç kmas , iddet ve taciz gibi.
Çal ma ortam na ili kin etmenler göz önüne al nd

nda, ki ilerin belirli bir

zaman çizelgesinde çal mas , k sa aralar vermeleri, yönetimsel al nacak kararlara
dahil olmalar , kendilerini aç kça ifade edebilecek ortam bulmalar , i arkada lar yla
aç k ve içten payla mlarda bulunabilmeleri, ba ar lar n n desteklenmesi, amirine
güvenmeleri ve süpervizyon almalar , onlar n tükenmi lik ya amalar n önleyici veya
azalt c ve i doyumlar n artt r c etmenler olmaktad r.
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Etkisiz ve verimli çal ma ortam yaratamayan yöneticilerle çal yor olmak;
sayg s z ve kontrolü zor olan ve hatta ö retmen otoritesini sarsan ö rencilere
ö retmenlik yap yor olmak;

ayr ca, maa ve ücretlerin dü ük olmas özellikle

mesle e yeni ba layan ö retmenleri hayal k r kl

na u ratmaktad r (Surpuriya,

Jordan, 2002:akt, Özben ve Argun, 2003:34).
Ki isel, profesyonel ve örgütsel aç dan dan manlara destek sa lanmas ,
onlar n b kk nl k ve yorgunluk ya amas n önleyici faktörler olmaktad r (Collins,
Long, 2003,

Cicone, 2003, Davis, 2003, Fleming ve ark, 1998, Rovero, 2004,

Savicki ve Cooley, 1982).
Yard m ili kilerinde çal an bireyler ba kalar na yard m etmekten doyum
sa lad klar için yard m etmek istemektedirler. Bu doyum, onlar n yo un stres ve ac
ya ayan incinmi bireylerle çal malar n devam ettirmelerine yarayan önemli bir
etmendir. Dan anlar nda güçlülük, yarat c l k ve dayan kl l k ya ama ve dolay s yla
onlar n ki isel geli im ve de i imlerine katk s oldu unu dü ünme, dan manlarda
doyumu artt rmaktad r. B kk nl k ve tükenmi lik ya ama doyum alma ile negatif
ili kili olmaktad r (Cicone, 2003, Collins, Long, 2003, Kraus, 2005, Schauben,
Frazier, 1995, Toler, 2003).
Yard m ili kilerinde çal ma, insan ya am n n önemi ve hassasiyeti hakk nda
dan manlara fark ndal k kazand rd

düzeyde ürkütücü de olmaktad r. Dan manl k

uygulamalar nda ortaya ç kabilecek problemler iki kategoriye ayr lmaktad r. Bunlar
ki isel ve ki iler aras problemlerdir (Watkins, 1983).
Ki isel problemler çok çe itli ve sanc l olabilmektedir. Depresyon, yaln zl k
ya am n anlam n yitirme olabilece i gibi terapötik süreci özel ya am na kayd rma
e ilimi, dan manl

varolu unun anlam ve merkezi haline sokma, arkada la ya da

e le konu ma sanat n kaybetme olabilir. Bunlara ek olarak hem profesyonel hem de
ki isel ya am esir alan bir bo luk hissi ya anmaktad r. Bu durum dan manlar
kötümser olmaya itmekte ve kaç n lmaz olarak ileride ba ka bir role bürünme yada
ba ka bir i i yapma s kl kla görülmektedir (Savicki ve Cooley, 1982, Watkins, 1983).
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Dan manlar, ald klar e itimlerin ve edindikleri deneyimlerinin miktar ndan
ba ms z olarak bazen, dan man olarak yeterli olup olmad klar ndan emin
olamayabilirler. Yeterlilikleri hakk nda tereddüte dü ebilirler. Böylesi bir tereddüt
ya ama, hem dan man e itim ve kapasitesini a an ki i ve problemlerle çal maktan
al koyan koruyucu bir rol oynamaktad r; hem de dan man , kendine a r güvenli
olmaktan al koymakta oldu u için dan man kendi ayaklar üzerinde durmaya iten
bir özellik olmaktad r. Ancak böylesi bir tereddüt ya ama, dan man n e itim ve
kapasitesine uygun dan anlara verebilece i yard mlar engelleyici olabilece i için,
dan manlar n ya ayabilece i önemli problemlerden biridir.
Dan manlar n ya ad

di er bir problem ise, dan an n ya ant s na duygusal

olarak a r dahil olmalar , dan an için ad m atma ve sorumluluk alma arzusunda
olmalar d r. Burada dan man, dan anlar na kendileri için bir

eyler yapmay

ö renmelerine yard mc olmak yerine, onlar için bir eyler yapma durumundad r. Bu
noktada “dan man tükenmi li i” bir problem alan olarak art

göstermektedir

(Watkins, 1983).
Dan anla a r özde im kurma, dan anla dan ma sürecine dahil olma
derecesinin bir ucunu olu tururken duyars zla ma di er ucunu olu turmaktad r.
Duyars zla ma, dan man n dan ana ili kin kayg duyma ve onunla empati kurma
arzu ve becerisinde bir azalma ya anmas , dan anlar

“objeler” olarak görme ve

ona göre davranma durumudur. A r özde im gerçekle mesi, dan an-dan man
ili kisi s n rlar nda bir karma a ya anmas durumudur. Objektiflik kaybolmakta,
dan an n ihtiyaçlar kar lanmaya çal lmakta, onun ya am n a r düzeyde bir
“kontrol alt nda tutma e ilimi” meydana gelmektedir. Dan an a r ba ml hale
gelmekte ve dan man da duygusal olarak tükenmektedir (Savicki ve Cooley, 1982).
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Psikoloji dan manlar n tükenmi li inde çevresel ve bireysel etmenler etkili
olmaktad r. Çevresel etmenler unlard r:
1- Dan anla temas n süresi (Maslach, Pines, 1977, akt: Savicky ve Cooley,
1982:417, Reed, 1977), ki iye dü en dan an oran , vaka yükünün a rl

sonucu

mesleki yo unlu un artmas ,
2-Yap lacak i in çak fazla olmas , yapacak zaman n yetersiz olmas ,
yönetimsel al nan kararlara çal anlar n dahil edilmemesi ve bu kararlar n direk
dan man n aktivitelerini ve doyumunu etkilemesi (Minahan, 1980, Sparks, 1979 ve
Freudenberger, 1977, akt: Savicky ve Cooley, 1982:417) sonucu dan man n i
çevresinde alg lad

kontrol düzeyi,

3-Dan manlar n duygular n ve dan anlarla ili kili negatif duygular n
payla makta zorlan yor olmas (Barad, 1979, akt:Savicky ve Cooley, 1982:417 ,
Pines ve Kafry, 1978), ülkemizde süpervizyon verilmemesi gibi sosyal destek
kullan m n n olmamas ,
4-Dan manlara yönetimsel destek sunulmas nda örgütlerin ba ar s z olmas ,
olumsuzluklara odaklan lmas (Freudenberger, 1977 ve Scrivens, 1979, akt: Savicky,
Coley, 1982:417, Daley, 1979) ile ilgili yönetimsel kalite,
5-Gönüllü olmayan dan anlar, zorla gönderilenler; dan an n olumsuz
tepkileri gibi dan an özellikleri ile dan man-dan an etkile iminin do as d r.
Bireysel etmenler unlard r:
1-Dan anla özde le me: Baz psikolojik dan manlar, mesleklerini bir i ten
öte, bir ça r olarak görmektedir ve sonuçta dan anlar yla a r özde im kurmay
ya amaktad r. A r özde im kurma, dan anla sürece dahil olma derecesinin bir ucu
iken, duyars zla ma di er uçtur. Duyars zla mada, dan man n empati kurmas nda ve
dan ana duydu u kayg da bir azalma ve dan anlar “objelermi ” gibi görme ve ona
göre davranma söz konusudur. A r özde im gerçekle ti inde, dan an dan man
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ili kisi s n rlar nda bir karma a var demektir, dan an n problemleri ve ba ar lar
“dan man nm

gibi” olmaktad r. Objektiflik kaybolmakta, dan an n ihtiyaçlar

kar lanmaya çal lmakta, ve onun ya am n kontrol alt nda tutma e ilimi meydana
gelmektedir (Savicky ve Cooley, 1982). A r ba ml dan an ve duygusal tükenmi
dan man kaç n lmaz sonuçtur (Freudenberger, 1977, Maslach, 1978, Akt: Savicky
ve Cooley, 1982,417). Duyars zla mada ise, dan an insani özellikleri göz ard edilen
bir madde, obje, gibi görülmeye ba lan r, empatik anlay

son bulur, objektiflik

kaybolmu tur. Her iki uç aras nda kurulmas gereken denge Lief ve Fox’a göre ideal
olan “ba ms z, yans z endi e”dir (Savicky ve Cooley, 1982).
2- Yükleme Süreçleri: Dan man n ba ar
kulland

niteliksel süreç önemli bir denetim oda

ve ba ar s zl

aç klamada

özelli i olup, tükenmi li e

yatk nl k sa layabilen bir durumdur. Terapötik sonuca ili kin içsel yüklemelerle
dan man,

olumlu

de i imi

yaratmak

için

tamamen

sorumlu

oldu una

inanabilmektedir. Terapötik sonuca ili kin d sal yüklemeler ise, dan manda, ne
yaparsa yaps n sonucu etkilemeyece i inanc n yaratmaktad r (Savicky ve Cooley,
1982).
3-Ba a ç kma yöntemleri: Fark ndal k, içgörü, problem çözme becerilerini
içeren ba a ç kma stili geli tirebilen dan manlar daha sert, daha dayan kl bir ki i
olmaktad r.
4- Ki isel *htiyaçlar: Dan man olmak ba ar , bak m, bask nl k, düzen,
anlay ve benzeri ki isel ihtiyaçlar tatmin etmektedir. Dan manlar n beklentileri ve
doyurulacak ihtiyaçlar daha çok lisans e itiminde belirlenmektedir (Savicky ve
Cooley, 1982). A r idealistik beklentiler ki iyi tükenmi li e haz rlamaktad r.
Milburn (1981)’e göre dan manlar n rollerinde anlams zla malar

ve

tükenmi lik ya amalar
a) saatlerce ve günlerce çok say da dan an ile görü me yapmalar ,
b) dan anlar n ya ad
içermesi,

problemlerin ço unlukla birbirine benzer temalar

74

c) vaka yo unlu unun ço unlukla ki isel ve duygusal problemlerden olu tu u
çal ma ortamlar nda, dan an n payla m ve ilerlemesi dan man n i yo unlu unu
belirleyece inden, zamanla bu durumun a r bir yük haline gelmeye ba lamas ,
d) vaka yo unlu unun akademik yada kariyer problemlerinden olu tu u
çal ma ortamlar nd, çözüm nispeten daha çabuk olsa da, dan anlar n “bir di er test
yorumu” veya “ba ka bir çal ma becerileri e itimi” olarak görülmeye ba lanmas ile
ili kilidir.
Chessick (1978) yard m eden profesyoneller taraf ndan ya anan bu
problemleri “ruhun hüznü” ifadesiyle tan mlamakta ve burada ruhun sürekli, sonu
olmayan ve adeta ruhu kemiren temaslarla üzgünle ti ini vurgulamaktad r. Bu
noktada dan manlar n ruhlar n özgürle tirmek ve rahatlatmak için hap kullanan,
alkol kullanan veya otobanda delice araba kullanan ki iler haline geldi ini
belirtmektedir.
Maslach ve Pines’a göre ki iler aras problemler genellikle dan manlar n en
yak n, en içten ve en önemli ili kilerinde, özellikle e ve dostlar yla olan ili kilerinde
gözlenmektedir ( Watkins, 1983: 306).
Robertiello (1978)’n n belirtti ine göre, genelde terapistler e seçiminde,
kendisinden daha az kendine güvenen ve daha az olgun ki ilere yönelmekte, onlara
yard m edici ve destekleyici olma e ilimi ta maktad rlar. Bu destek, o ki ide belirli
bir güven duygusu geli tirece ine, geli imi sabote ederek onu hasta statüsüne
indirgemektedir. Etkile imler olgun bir düzeyde gerçekle memeye ba lar ve ayn
zamanda terapist kendi destek ve bak m ihtiyaçlar n n nadiren kar land

n

ya amaya ba lar. Bu tek yönlülük ileride dayan lmaz olmakta ve sonuçta bo anma
kaç n lmaz olmaktad r.
Arkada l klar ise dan man n stres dolu ya ant lar sonucu zedelenmektedir.
Dan manlar n rasyonel olmayan veya a r tepkileri ile sorular anla mazl klar
ortaya ç karmaktad r. Ki inin sosyal ve mesleki ya am n n kayna mas arkada lar n n
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da hem sosyal hem mesleki arkada lar olmas na neden olmakta ve dan manda
isteksizli e sebep olmaktad r.
Dan man yorgunluk hissetti inde, dikkatini toplayamad
oldu u gibi sab rl ve toleransl davranamad

nda, eskiden

n fark etti inde, uyku ve yeme

al kanl klar de i ti inde, motivasyon, ilgi ve zevk kayb ya ad

nda tükenmi lik

ya yor demektir. Bu noktada dan manlar stres önleyici aktivitelere, yeni hobilere,
tatile yönelebilece i gibi, okul dan manlar çal t klar ya grubunu de i tirme,
farkl organizasyonlara kat lma, grup çal malar na kat lma gibi ya ant lar na dair
yada i ko ullar na dair de i iklikler yaratmal d rlar.
Psikoterapide, muhtemel de i im ve geli imin temel belirleyicisi, terapötik
ili kinin kendisidir. Bu terapötik ili kinin anl k yap land r lmas n n terapist üzerinde,
direk dile getirilmese de, terapistin kendi ya am n anlamland rmas , kendi stres ve
travma durumlar n n üstesinden gelmesi ve kendi ruhani geli imini sa lamas
aç s ndan olumlu etkileri olmaktad r. Bu noktada tükenmi lik, merhamet, ac ma ve
b kk nl k da ya anabilmektedir. Bu nedenle hizmetiçi e itim programlar nda
terapötik ili kinin olu turulmas ve yap land r lmas na yönelik, etik yakla mlara
yönelik ve beceri yeterliliklerini artt rmaya yönelik çal malara yer verilmesi
gerekmektedir (Jodry, 2003).
Bergin (1975)’in belirtti i gibi dan manl kta olu abilecek olumlu sonuçlar
için

kriterler

belirsiz

ve

komplikedir.

Her

dan man

kendi

ba ar s n

de erlendirebilmek durumundad r. Bu de erlendirmeler,
1-dan anla anl k etkile imlerinde,
2-dan ma

oturumlar

s ras nda

ve

d nda

davran

de i ikli inin

gözlenmesinde,
3-uzun vadede dan an n ya am n n önemli alanlar nda olu an de i imlerde
yer almal d r. Dan manlar çok spesifik kariyer hedefleri olu turamad klar gibi,
bireysel çal anlar da pek çok i i bir arada yürütmeye çal maktad rlar. Kariyer
geli imini sürekli k lma, k sa süreli ve uzun süreli amaçlar belirleme hususunda
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dan manlar kendilerini geli meye, i ya amlar üzerinde kontrol sahibi olmaya
yöneltmelidir (Savicki ve Cooley, 1982).
Olumlu çal ma ortam nda bulunma (Savicki ve Cooley, 1982, Schauben ve
Frazier, 1995, Surpuriya ve Jordan, 2002), dan anlarda ilerleme görme ve kendini
tedavi sürecinin önemli bir parças olarak görme (Collins ve Long, 2003, Jodry,
2003, Kraus, 2005, Schauben ve Frazier, 1995), süpervizyon alma (Cicone, 2003,
Collins ve Long, 2003, Davis, 2004, Rovero, 2004), sosyal destek alma (Brady ve
ark, 1999, Collins ve Long, 2003, Cunningham, 1999, Davis, 2004, Fleming ve ark,
1998, Kovach, 2003, Reiter, 2004, Sexton, 1999, Warnath, 1979) dan manlar n
yard m etme i inden daha fazla doyum almas n

ve tükenmi lik ya amas n

engelleyici önemli etmenlerdir.
Ki isel bak m na özen gösteren, farkl aktivitelere yönelen dan manlar,
mesleklerinin olumsuz etkilerinden daha az etkilenmektedirler. Bunun yan s ra
duygusal destek arama, mesai d

farkl planlar yapma, mizah kullanma ile mizahi

enstrümantal etkinliklere dahil olma dan manlar n ho a gitmeyen psikolojik
belirtilerinde azalmaya, travma sonras stres bozuklu u belirtilerinde azalmaya ve
tükenmi likte azalmaya yol açmaktad r (Collins ve Long, 2003, Baysal, 1995).
Dan manlar sosyal destekten yoksun kald klar nda kendilerini mutsuz ve
verimsiz hissetmektedirler. Bu sosyal destek aile bireyleri ve arkada lardan
edinilebilece i gibi i arkada lar ve çevreden de edinilebilmektedir. Sosyal destek
görmeleri, dan manlar n kariyer seçimlerine ili kin tatminsizlik ya amalar n ve
tükenmi lik düzeylerini azalt c etkiye sahiptir ( Kovach, 2003).
Dan man e itim programlar nda sunulan dan man rolü ile gerçek çal ma
ortamlar nda alg lanan rol aras ndaki farkl l klar, dan manlar , kendi güdüleri,
yeterlilikleri ve ruh sa l klar

üzerinde inceleme yapmaya yöneltmektedir.

Dan manlar kendi beklentileri ve çal ma ortamlar n n gerçekleri aras ndaki
farkl l klara

ili kin

alg lar n

tart mak

istememektedir.

Mesleki

payla m

toplant lar n bu rahats zl klar dile getirildi inde, bu durumu ya amalar , onlar n
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profesyonel eksikliklerine atfedilebilmektedir. Bu problemler dan manlar n “ne
yapmaya e itildikleri” ile “ne yap yor olduklar ” aras ndaki kopukluklarla
yarat l yorsa, bu problemleri inceleme ve çözüm yollar arama sorumlulu u örgütsel
yap taraf ndan üstlenilmelidir (Warnath, 1979).
Bir psikolojik dan man n temel i levi“dan manl k”t r. Dan manlar n
tükenmesinin di er çal anlar n tükenme ya amalar na benzetilmesi olanaks zd r.
Dan manl k mesle i,

“di erlerinin” daha üretken, verimli ya amalar , karar

anlar nda daha yeterli problem çözme becerileri sergilemeleri, ya amlar ndaki
zorluklarla ve çarp kl klarla daha kolay ba a ç kabilmeleri için sunulan bir hizmettir.
Dan manlar, dan man rolünün getirdi i, kar lanmas gereken bitip tükenmeyen
beklentileri kar layand r; haz rland klar ndan çok farkl

pek çok aktiviteyi

kar layand r. Bu noktada dan manlar n kendilerine olan sayg lar n yitirmeleri
beklenebilir (Warnath, 1979).
Dan manlar, gerçekle tirmeleri gereken i levlere yönelik i levsel olamayan
e itim almalar veya bütün beceri ve yeterliliklerini ortaya koyabilecekleri çal ma
ortam

bulamamalar

sonucu hayal k r kl

ya ayarak, bu uygunsuzluklar n

kayna n kendi içlerinde aramaya yönelebilmektedirler (Warnath, 1979).
Dan manlar n di erlerine ilgi ve

efkat gösterirken duygusal tükenme

ya amalar kaç n lmaz bir sonuçtur. Vaka yo unlu u ile birlikte hepsine ayn ilgi ve
özeni göstermeye çal ma dan manlar n kinlenmesine, kendini di erlerinden uzak
tutma arzusu geli tirmesine, di erlerinin probleriyle ba edemiyece i duygusunun
geli mesine yol açabilmektedir (Burnard, 1999:114).
Dan manlar n tükenmi lik ya amas n önlemek için öncelikle “terapötik
uzakl

olu turma ve koruma” anlay na dikkat etmeleri önem kazanmaktad r. Bu

anlay

dan man n, dan an n problerine a r dahil olmas ndan onu koruyucu bir

etmendir. Bu noktada dan man n, kendi “duygusal yak nl k koyma s n r ” önem
kazanmaktad r. Di er önlem ise, dan man n “dan ma ili kilerini ofisinde
b rakmas ”d r. Bu noktada dan man n, ofisinde yapt

görü melerde duyduklar n
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ve hissettiklerini kendi özel hayat ndan uzak tutmas

gerekti inin önemi

vurgulanmaktad r. Bir di er önlem ise, meditasyon yap lmas d r. Bu noktada
dan manlar n, özellikle yo un görü me yapt klar günlerin ak am nda zihinlerini
rahatlatmalar

ve bo altmalar

gerekti inin önemi vurgulanmaktad r (Burnard,

1999:115).
Beklentiler bireyin ba aç kma becerilerini a t

nda olu an kronik bir durum

olan tükenmi lik, a r yük alt nda kal nm l k hissi uyand rmakta, stres yaratan
aktiviteden psikolojik, duygusal ve fiziksel uzakla maya yol açmaktad r (Smith,
1986).
Dan man e itimi programlar , kurumlarda mevcut i leyi düzenine uygun
pozisyonlara yönelik haz rlanmal d r. Buna ek olarak,

ö retilecek becerilerin

dan manlar n farkl ortamlarda da aktif olarak kullanacaklar beceriler olmas
gerekmektedir (Warnath, 1979).
Amaç ve Önem
Bu ara t rman n amac , Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun
psikolojik dan manlar n empatik beceri, empatik e ilim ve tükenmi lik düzeylerini
etkileyip etkilemedi ini belirlemektir.
Dan manlar n, ba kalar ile kurduklar ili kiler esnas nda, onlar n ihtiyaç ve
isteklerini anlayabilmeleri ve kabul edebilmeleri için bir tak m beceriler
geli tirmeleri, zaman, enerji ve deneyimlerini kullanmalar gerekmektedir. Bu
çal mada, Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu ile psikolojik dan manlar n
temel dan ma becerileri konusundaki bilgilerinin tazelenmesi, bu konudaki
eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir.
1990’lardan bu yana dan man e itim programlar düzeylerine, ortamlar na,
teorik yönelimlerine, ö retme ve ö renme modellerine göre çe itlilik göstermektedir.
Ancak bütün dan ma kurslar n n temel amac , bireylerin dan manl k özelliklerini
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güçlendirmek ve artt rmakt r. Buna ek olarak, mevcut ortamlarda kullanabilecekleri
temel dan ma becerilerini geli tirebilmek, yeni olan veya yanl

bilinen dan ma

kavramlar ve becerileri hakk nda bilgilendirmek veya tam donan ml dan man
olabilmeleri için e itmektir (Okun, 1997). Bu çal mada da kat l mc lar n yanl
uygulad klar dan ma kavramlar ve becerilerine ili kin bilgilerinin düzeltilmesi ve
yeni bilgiler kazand r lmas hedeflenmektedir.
Dryden’a (1991) göre dan man e itimi “benlik-beceri-teori dengesine
ula ma” e itimidir. Her kurs için bu denge biriciktir, ki iye özgüdür ve kurs
program na göre de i ir (Johns, 1996:13). Ayr ca, dan manl k teknik bir problem
çözümünden çok daha fazlas oldu una göre, dan manl k alan nda verilecek
e itimlerin dar kapsaml ve mekanik bir süreç olmamas gerekmektedir. Aksine
e itim, kat lanlar n konuya ili kin olas bütün biricik e itimsel ihtiyaçlar n tatmin
edecek kapsamda düzenlenmelidir (Johns, 1996). Bu çal mada da dan manlar n
temel fonksiyonunun “dan manl k” oldu u (Warnath, 1979) göz önüne al narak,
kat l mc lar n

etkili bir dan man olman n gerektirdi i bili sel yeterlilik, enerji,

esneklik, destekleyici olmak, iyi niyet, özfark ndal k, yeterlik, güçlülük ve yak nl k
özelliklerine ili kin bilgilerinin tazelenmesi hedeflenmektedir
Bütün dan ma e itim programlar n n bir konusu ve süreci bulunmaktad r.
Bireyler, bu ö renme yolculu unda kendileri ve di erlerine ili kin fark ndal k
düzelerini artt rma ihtiyac ndad r. Her birey kendi özgün ö renme ihtiyaçlar ,
yeterlilikleri ve yetersizlikleri ile e itime kat lmaktad r.
Bu çal mada,

kat l mc lar n kendi güçlü yönlerinin ve s n rl l klar n n

fark na varmalar na ili kin; ayr ca dan ma becerilerinin neler oldu u, önemi ve nas l
kullan laca na ili kin; dan ma süreci ve bu sürecin yap land r lmas na ili kin
bilgilerinin tazelenmesi hedeflenmektedir.
Okul dan manl

n n sorumluluk alan n n çok geni oldu u; günümüzde

özellikle büyük ehirlere ya anan göçler sonucunda okullarda kültürel farkl la man n
artt

; okullarda iddet, güç gösterme ve karma an n da gittikçe artt

göz önüne
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al nd

nda, bütün bu d

kaynakl sorunlar n çözümünde yard mc olmas gereken

tek kaynak olarak okul psikolojik dan manlar n n kabul edilmesi (Butler ve
Constantine, 2005) sonucu, okul psikolojik dan manlar n n;
1-profesyonel olarak ve kurumsal olarak onlardan beklenen roller ve i levler
konusunda rol belirsizli i ya yor olabilecekleri,
2-gerçek çal ma ortamlar nda yapt klar

ile mesleki aç dan yap lmas

gerekenler aras nda farkl l klar ile kar kar ya kalm olabilecekleri,
3-kendi güdüleri, yeterlilikleri ve ruh sa l klar üzerinde inceleme yapmaya
yönelebilecekleri dü ünülmektedir.
Empatik anlay n ve empatik olabilme becerisinin e itimle geli tirilebilir
olmas

(Kuzgun, 1991), dan ma becerileri e itiminin, psikolojik dan man

adaylar na dan ma süreci için gerekli olan becerileri (Balc , 1996), objektifli i
sa layabilmesi için yeterli düzeyde duygusal ba ms zl

kurabilmeyi,

efkat

gösterme ve empati becerilerini (Savicky ve Cooley, 1982) kazand rmaya yard mc
olmas ,

yukar da an lan sorunlar da göz önüne al nd

dan ma

becerilerini

geli tirmeye

yönelik

nda, alanda çal anlar n

çal ma

yap lmas

ihtiyac n

hissettirmektedir.
Kurduklar ili kilerde yetersizlik, çat ma ve ba ar s zl k gibi ya ant lar ,
bireylerin psikolojik sa l

n olumsuz yönde etkilemektedir. *nsan ili kilerinde

zorlanan birey yaln zl k, stres, yüksek kayg gibi problemler ya ayabilmektedir.
Psikolojik dan manlar da, e itimini ve kapasitesini a an

ki i ve problemlerle

kar la abilmekte yada kendilerini dan an n ya ant s na duygusal olarak a r dahil
etme, onun için ad m atma ve sorumluluk alma arzusunda olma, onlara kendileri için
bir

eyler yapmay ö retmek yerine, onlar için bir

bulabilmektedir. Bunlara ba l

olarak, ald klar

eyler yapma durumunda
e itim ve deneyimlerinin

yo unlu undan ba ms z olarak bazen, dan man olarak yeterli olup olmad klar
konusunda tereddüte dü ebilmektedir. Baymur (1990)’ n da belirtti i gibi, insan
ili kilerinde ortaya ç kan bu bozulman n düzelmesi ancak e itimle mümkün
olabilmektedir.
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Etkili bir dan man olmak bilgi, beceri ve fark ndal k gerektirir. E itimin
sonuçlar n n ço u olumlu olabilece i gibi, kat l mc lar e itim sonunda ac , karma a,
yetersizlik, nefret, bencillik ve tiksinme de ya ayabilir (Johns, 1996, Okun, 1997).
Bu nedenle, dan ma becerileri e itiminin kat l mc lar n tükenmi lik düzeylerine
etkisi olup olmad

n n ara t r lmas önemli görülmektedir.

Swick ve Hanley (1979), Ulusal E itim Birli inin tükenmi li i ciddi bir
problem olarak gördü ü, stresle ba lant l problemlerin tan nmas , önlenmesi ve
tedavi edilmesini kolayla t racak e itim programlar n n geli tirilmesi konusunda
yerel okul otoritelerinin cesaretlendirilmesini vurgulamaktad r (Savicky ve Cooley,
1982:416). Bu bak

aç s ndan yola ç k larak, bu çal mada da kat l mc lar n

dan man olarak yeterliliklerinin artt r lmas , bunun yan s ra e itim sonras nda
kat l mc lar n kendilerini dan man olarak yetersiz hissetmeleri yada rol çat mas na
dü meleri durumunda da bu durumun çözümlenmesine yönelik önerilerde
bulunulmas hedeflenmektedir.
Psikoterapide, muhtemel de i im ve geli imin temel belirleyicisi, terapötik
ili kinin kendisidir. Bu terapötik ili kinin anl k yap land r lmas n n terapist üzerinde,
do rudan dile getirilmese de, terapistin kendi ya am n anlamland rmas , kendi stres
ve travma durumlar n n üstesinden gelmesi ve kendi manevi geli imini sa lamas
aç s ndan olumlu etkileri olmaktad r. Bu noktada tükenmi lik, merhamet, ac ma ve
b kk nl k ya anabilmektedir. Bu nedenle, hizmetiçi e itim programlar nda terapötik
ili kinin olu turulmas ve yap land r lmas na yönelik, etik yakla mlara yönelik ve
beceri yeterliliklerini artt rmaya yönelik çal malara yer verilmesi gere ine (Jodry,
2003) dayan larak, bu çal man n bu aç dan önemli oldu u dü ünülmektedir.
Temel psikolojik dan ma becerileri e itimi ile empatik e ilim ve empatik
beceri geli tirilebiliyorsa, dan ma becerileri konusunda rehber ö retmenlerin
yetkinliklerinin artt r lmas ile onlar n tükenmi lik ya amalar olumlu etkileniyorsa,
benzer hizmetiçi e itim programlar n n yayg nla t r lmas aç s ndan ve bu ki ilerce
verilen hizmetlerin kalitesinin artt r lmas aç s ndan bu çal man n önemli oldu u
dü ünülmektedir.
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Problem Cümlesi
Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun, psikolojik dan manlar n
empatik beceri, empatik e ilim ve tükenmi lik düzeylerine etkisi var m d r?
Alt Problemler
1. Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun psikolojik dan manlar n
empatik beceri düzeylerine etkisi var m d r?
2. Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun psikolojik dan manlar n
empatik e ilim düzeylerine etkisi var m d r?
3. Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun psikolojik dan manlar n
tükenmi lik düzeylerine etkisi var m d r?
3a. Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun psikolojik dan manlar n
Duygusal Tükenme düzeylerine etkisi var m d r?
3b. Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun psikolojik dan manlar n
Duyars zla ma düzeylerine etkisi var m d r?
3c. Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun psikolojik dan manlar n
Ki isel Ba ar düzeylerine etkisi var m d r?
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Say*lt*lar
1- Ara t rmaya kat lan psikolojik dan manlar n, uygulanan ölçekleri
yan tlarken samimi olduklar , gerçek duygu ve dü üncelerini yans tt klar
varsay lmaktad r.
2- Deney grubunu olu turan psikolojik dan manlar n, e itim çerçevesinde
yürütülen

çal malara gönülden kat ld klar

ve samimi

yan tlar verdikleri

varsay lmaktad r.
S*n*rl*l*klar
1- Ara t rmada ele al nan empatik e ilim düzeyi, Dökmen'in Empatik E ilim
Ölçe inden al nan puanlarla s n rl d r.
2- Ara t rmada ele al nan tükenmi lik düzeyi, Maslach’ n Tükenmi lik
Envanterinden al nan puanlarla s n rl d r.
3- Ara t rmada ele al nan empatik beceri düzeyi, Dökmen'in Empatik Beceri
Ölçe i-B Formundan al nan puanlarla s n rl d r.
Tan*mlar
Empati: “Bir ki inin kendisini kar s ndaki ki inin yerine koyarak olaylara
onun bak

aç s yla bakmas , o ki inin duygular n ve dü üncelerini do ru olarak

anlamas , hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci”dir (Rogers, 1970 ve
1983:Akt, Dökmen, 2004)
Empatik E>ilim: Ki ilerin günlük ya am ndaki empati kurma potansiyeli ve
sosyal duyarl l kt r ( Dökmen,1988).
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Empatik Beceri: Ki ilerin çevrelerindeki insanlar n alg lar n , dü üncelerini,
duygular n ve tutumlar n do ru olarak anlamas ve ona geri bildirmesi becerisidir
(Sarg n, 1993).
Tükenmi+lik: Ba ar s z olma, bitme veya enerji, güç ve özkaynaklara a r
talepte bulunmaktan dolay y pranma ve yorgun hale gelmedir (Hall, 1979, akt:
Watkins, 1983:305).
Psikolojik Dan*+man: Okullarda ve Rehberlik Ara t rma Merkezlerinde
rehberlik etkinliklerini olu turan, ö rencinin ki ilik geli imi ve çevresine uyumu ile
ili kili olan hizmetleri yürütmekle görevli kadrolu personeldir.
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BÖLÜM II
LG L YAYIN VE ARA TIRMALAR
Empati Kavram* ve Beceri E>itimi ile lgili Yay*n ve Ara+t*rmalar
Aspy ve arkada lar (1966) empatinin e itim yoluyla kazan labildi ini
belirtirken, Truax ve Carkhuff (1967) ise, bir grup hastane müstahdeminin 100
saatlik e itim sonunda profesyonel terapistlerin empatik düzeylerine geldiklerini
belirlemi lerdir. Benzer olarak Dalton, Sundblad ve Hylbert (1973), Perry (1975),
Ronnestad

(1977),

Gulanick ve Schmeck (1977)

yürüttükleri deneysel

çal malar nda, terapistlere verilen empatik e itim sonucunda empatik anlay n
kazan labilece ini

ve

modelden

ö renmenin

en

etkili

yöntem

oldu unu

belirtmi lerdir (Sarg n, 1993).
*nsan ili kileri beceri e itimi kurslar , bireylerin problem çözme, çat malar
düzenleme ve azaltma, empatik ili ki kurma ve bireylerin benlik alg s n yükseltme
do rultusunda önemli i levlere sahiptir.

Bu nedenle psikolojik dan man ve

ö retmen e itiminde insan ili kileri beceri e itimi kurslar n n ço alt lmas ve daha
fazla uygulanmas gerekmektedir (Albertus ve Bright, 1992).

Psikolojik dan manlar n etkilili i ile empati ve yak n ili ki kurma becerileri
aras nda olumlu ili ki oldu u, empati kurabilmenin sald rganl k, kayg ve depresyon
ya ama ile negatif bir ili kisinin oldu u (Bare, 1967, Brems, 1988) ve dan man
rolüne haz rlanmada dan ma becerilerini ö renmenin önemli bir yeri oldu u
(Chauvin, 2004) belirtilmektedir.
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Çal malar empatik becerileri geli tirici programlar n, e itim alan bireylerin
empati düzeylerinde geli meye yol açt

n (Grabb, Moracco ve Bender, 1983) ve

e itim gören dan manlar n yüksek düzeyde özyeterlilik sergiledi ini (O’Bannon,
2003) göstermektedir. Benzer olarak sistematik ve beceri odakl beceri e itim
modelinin dan manl k becerilerinin edinilmesinde ve ayn zamanda dan manlar n
bili sel karma kl k düzeylerini etkileyip etkilemedi ini belirlemek üzere yürüttü ü
çal mas nda Little (2003), e itim alan deney grubunun dan ma becerilerini
edinmede kontrol grubuna göre daha yüksek performans gösterdi ini saptam t r.
Redfern ve Dancey (1993), 96 ö rencinin, dan manlar n cinsiyetini, kökenini
ve empatik olup olmamas n , onlar n etkileyicilik, uzmanl k ve güvenirlik
düzeylerine göre de erlendirmelerini istemi lerdir. Sonuçlara göre, empatik oldu u
belirtilen dan manlar n her üç de i keni de sa lad
de erlendirilmesinde

cinsiyetin

önemli

bir

de i ken

ancak
olarak

dan manlar n
görülmedi i

belirtilmektedir.
Dan manl k e itimi alan ö renciler için teorik bir yakla m seçmek oldukça
güç olmaktad r. Bu nedenden yola ç karak, ki isel özellikler ile dan manl k teori
seçimi aras ndaki ili kiyi ara t ran Freeman (2003)’ n çal mas nda 132 ö renciden
elde edilen sonuçlara göre, dan manl k ö rencilerinin ki ilik özelliklerine göre bir
dan manl k teorisi tercih etmedikleri saptanm t r. Benzer olarak Guillot Miller
(2003), okul dan manlar n n kendilerini dan manl a haz rlayan programlar n
yeterlikleri konusundaki, okulda yürüttükleri dan manl k d
dan manl

n profesyonel kimli ine ili kin inançlar

görevler konusundaki,
konusundaki alg lar n

incelemi tir. Bu çal mada, lisans e itiminde alan deneyimi ve uygulama dersi alan
okul dan manlar ile okul dan manl

modelleri ve becerileri hakk nda hizmetiçi

e itim alan dan manlar n liderlik, tavsiyede bulunma, tak m çal mas ve i birli i,
dan manl k ve koordinasyon görevlerini, alan deneyimi ve uygulama dersi almayan
okul dan manlar na göre daha ba ar l olarak yerine getirdikleri saptanm t r.
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Rollins (2003), orta ö retim kurumlar nda çal an dan manlar n ö rencilerin
mezuniyet sonras kar lar na ç kacak seçenekler aras ndan seçim yapmalar nda
onlara yard mc

olacak önemli bir role sahip olduklar n

belirtmektedir. Bu

do rultuda, hem lisans programlar nda, hem de hizmetiçi e itim programlar nda
dan manlar n ö rencilere do ru yönlendirme yapmalar için dan manl k etik
kurallar , becerileri ve okul-ö renci beklentileri aç s ndan yetkin duruma gelmeleri
gerekti ini belirtmektedir. Dan manlara, dan manl k mesle inde mevcut olan ve
ya anan ikilemlerle ve önyarg larla ba edebilmelerinin e itiminin verilmesinin
önemini vurgulamaktad r.
Higginson (1982) empati e itiminde ya ant sal model ile mikrodan manl k
yöntemini kar la t rd

çal mas nda mikrodan manl k yönteminin daha üstün

oldu unu bulmu tur. Benzer olarak Bilbery (1990) dan ma becerileri e itimi ile,
e itim alan grupta empatik ileti im becerilerinin önemli bir düzeyde geli ti ini
saptam t r (Sarg n, 1993).
Borak (1990), empati oyunlar

kullanarak planlad

dan ma e itimi

program nda, deneklerin empati oyunlar nda kazand klar becerilerin onlar n dan ma
becerilerini geli tirmelerine yard mc olaca n tespit etmi tir.
Cormier (1990), insan ili kileri beceri e itiminin, psikolojik dan manlar n
mesleklerini icra ederken alacaklar hizmetiçi sistematik e itimlerde yer almas n n,
psikolojik dan manlar n mevcut ve gelecekteki ba ar lar

aç s ndan önemini

vurgulamaktad r.
Seto (2004), triad e itim modelinin dan manlar n empati, tolerans ve çoklu
kültürel dan manl k yeterlilikleri üzerindeki etkisini ara t rd

çal mas nda, çoklu

kültürel dan manl k e itimi alan grubun kültürel dan manl k becerileri aç s ndan
e itilmelerinin önemli oldu unu belirttiklerini, ancak e itim modelinin de i kenler
üzerindeki etkisi aç s ndan deney ve kontrol gruplar aras nda istatistiksel olarak
anlaml bir farkl l

n saptanmad

n belirtmektedir.
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Collingwood (1971) 40 üniversite ö rencisini az say da ki iden olu an küçük
grup ve daha fazla say da ki iden olu an büyük grup olmak üzere iki gruba bölerek
10 saatlik empati beceri e itimi vermi tir. E itim sonucunda küçük grupta e itim
alanlar n empati becerisinin di er gruba göre artt

saptanm t r.

Haase ve Teper (1972) empatik ileti imin sözel olmayan bölümlerini
inceledikleri ara t rmalar nda, profesyonel ve uzman psikolojik dan manlar n empati
düzeylerinin sözel olmayan davran lar ile ili kili oldu u sonucuna varm lard r.
Farkl meslek gruplar yla ve ö rencilerle yürütülen çal malarda empatik
becerinin, dan ma becerileri ve ileti im becerilerinin incelendi i görülmektedir.
Schug (1989), ilkö retim düzeyinde ö retmenlerin, s n f içinde kulland klar
sosyal ve kültürel faaliyetleri, insan ili kileri e itiminin bir parças

olarak

de erlendirdiklerini saptam t r. Bu aç dan de erlendirildi inde ö retmenlerin,
ö rencilerin insan ili kileri becerilerini kazanmalar n demokratik ya am aç s ndan
önemli gördükleri belirlenmi tir.
Klimes (1991), al kanl k edinilmi

davran lar n yat t r c

etkisinden

mant kl , sorumlu planla kurtulunabilmesi amac yla, dan ma becerileri ve
dan manl k anlay n içeren bir program haz rlam t r. Itsuno (1993) ise ruh sa l
yerinde çocuklar yeti tirmek için ö retmen e itimi üzerinde yo unla lmas
gerekti ini; ö retmenlerin çocuklarla sa l kl ileti im kurabilmeleri için dan ma
becerileri kazanmalar gerekti ini belirtmi tir (Akt: Balc , 1996).
Brown ve Hunter (1987) hastane yöneticileri, psikiyatristler, yo un bak m ve
ameliyat hem irelerinin empatik becerileri düzeylerini inceledikleri çal malar nda
psikiyatri servisinde çal anlar n empatik beceri ve ki iler aras
di erlerine göre anlaml düzeyde yüksek oldu unu saptam t r.

uyumlar n n
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Sharpley ve Ridgway (1991)’in daha önce psikoloji dersi alm
uygulad

e itimcilere

5 haftal k mikrobeceri e itimi sonucunda, bu ki ilerin dan ma

becerilerini kullanmada daha ba ar l olduklar sonucuna var lm t r.
*kemi ve Masui ’nin t p ö rencilerine verdi i dan ma becerileri ve aktif
dinleme e itimi sonucunda, e itim alan ö rencilerin empati becerilerinde ve
ko ulsuz kabul düzeylerinde e itim almayan gruba göre anlaml bir art saptanm t r
( Balc , 1996:44).
Goodwin ve Payne (1981) insan ili kileri beceri e itiminin olumlu benlik
kavram

ile ili kisini saptama amac yla ö retmenlere yönelik bir ara t rma

yürütmü lerdir.

Ara t rma

sonucunda

deney

grubundaki

bireylerin

benlik

kavram nda olumlu geli melerin oldu u saptanm t r.
Higgins (1981) insan ili kileri beceri e itiminin ö retmen adaylar n n
empatik tepki verme düzeylerine olan etkisini inceleme amac yla, hizmet öncesi
e itim alan ö retmen adaylar ndan deney ve kontrol grubu olu turmu lard r.
Ara t rmalar nda, insan ili kileri beceri e itimi kursunun deney grubundaki ö retmen
adaylar n n empatik tepki verme düzeylerini yükseltti ini saptam lard r.
Bo anm

kad nlar deney ve kontrol grubuna ay rd ktan sonra, deney

grubuna ki iler aras ili kiler e itimi veren Avery ve Thiessen (1982), bu grupta yer
alanlar n kendini açma ve empatik beceri düzeylerinin anlaml

ekilde yükseldi ini

bulmu tur.
Crank (1986), ö renme güçlü ü olan ö rencilere ders veren ö retmenlere
temel psikolojik dan ma becerileri e itimi vermi , Buck ve Pineda

akran

dan manlar na ileti im becerileri ve dan ma becerileri formasyonu içeren e itim
vermi , Levenkron ve di erleri (1987) t p ö rencilerine dan ma becerileri e itimi
vermi tir. Bu ara t rmalar incelendi inde, tümünde, e itim alan gruplar n
davran lar n n niteli inde ve empati düzeylerinde yükselme saptanm t r (Akt:
Balc , 1996).Benzer olarak LaMonica(1984), McConnell ve Le Capitoine (1988)
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çal malar empati e itimi programlar n n etkili oldu unu göstermektedir (Holm,
1997: Akt: Duru, 2002).
*nsan ili kileri becerilerinin temel unsuru, istendik bir davran

ba arma

amac yla planlar ve tercihler yaparak, bunlar geli tirme becerisidir. *nsan ili kileri
becerileri geli mi

olan bireyler, ili kilerini olu turma ve sürdürme konusunda

yeterlilik hissetmektedir. Monica ve Elaine (1983) hem irelerin empatik becerilerini
yükseltmek için olu turduklar e itim program nda insan ili kileri becerileri ve
dan ma becerilerini temel alm lard r.
Pedersen (1995) daha etkili ve yararl olabilmek için, sa l k ve yard m
hizmeti veren kimselerin toplumun kültürel de erlerini dikkate alarak davranmalar
ile uygun bilgi ve dan ma becerilerini edinmeleri gerekti ini aç klamaktad r.
Yard m veren mesleklerde çal anlar n empatik düzeyleri di er meslek gruplar na
oranla daha yüksektir (Crutchfield ve ark, 2000).
Hatcher ve arkada lar (1994) empati e itimi alm lise ö rencilerinin empati
e itimi almam

gruba göre daha yüksek empatik beceriye sahip olduklar n

bulmu tur.
Brandstatter (1997) i doyumu ve empati aras nda pozitif anlaml bir ili ki
bulmu , ayr ca olumlu ve destekleyici sosyal ili kilerin i doyumunu artt rd

n

belirtmektedir.
Feshbach (1989) bili sel ve duyu sal empati program ile 7-11 ya lar
aras ndaki çocuklar n empati düzeyinin artt

n belirtmekte ve benzer olarak Pizzole

ve arkada lar (1998) empati yönelimli bilinçlilik e itimi programlar na kay tl
ö rencilerin empati düzeylerinin yüksek oldu unu bulmu lard r. Brien ve arkada lar
(1995) empati e itimi programlar na kat lan t p ö rencilerinin ya l lara kar

uygun

empatik tepkiler verdiklerini saptam lar, Spraggins, Fox ve Corey (1990) de ileri
psikolojik dan manl k e itimi verdikleri dietisyen ve t p ö rencilerinin e itim
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sonunda empati düzeylerinin oldukça önemli düzeyde yükseldi ini saptam lard r
(Duru, 2002).
Yukar da an lan çal malar incelendi inde,

empatik becerileri geli tirici

programlar n, e itim alan bireylerin empati düzeylerinde geli meye yol açt

ve

dan ma becerilerinin e itim yoluyla geli tirilerek daha etkin hale getirilebilece i
anla lmaktad r.
Ülkemizde de dan man e itimi ile empatinin çe itli de i kenler aç s ndan ve
farkl örneklem gruplar üzerinde çal ld

görülmektedir (Dökmen, 1988, Akçal ,

1991, Tanr da , 1992, Öz, 1992, Okvuran, 1993, Sarg n, 1993, Abac , 1996; akt,
Sardo an, 1998:19, Balc , 1996, Ayd n, 1996, Çam, 1991, Sardo an, 1998, Özda ,
1999, Alkaya, 2004, Yüksel, 2004).
Dökmen (1988), psikodraman n empatik beceri ve empatik e ilim üzerine
etkisini test etti i çal mas nda, e itim alan grubun empatik beceri ölçe inden
ald klar puanlar n artt

ve ölçümler aras anlaml farkl l k oldu u görülmü tür.

Empatik e ilim ölçe i üzerinde ise anlaml farkl l klar bulunamam t r.
Akçal (1991) psikolojik dan manlar n empatik beceri düzeyleri ile sürekli
kayg düzeyleri

aras ndaki ili kiyi ara t rd

çal mas nda, anlaml bir ili ki

saptamam t r.
Tanr da (1992) sa l k kurumlar n n psikolojik yard m hizmet birimlerinde
çal an dan ma psikologlar n n empatik e ilim ve empatik beceri düzeylerinin, di er
meslek gruplar na göre daha yüksek oldu u bulunmu tur.
Hem irelerin empati düzeylerini geli tirmek üzere verdikleri e itim sonunda
Öz (1992), empatik beceri düzeylerinin artt

n ancak empatik e ilim düzeylerinin

de i me göstermedi ini saptam t r. Benzer olarak Özda

(1999)’ n, psikodrama

grubuna kat lan ve kat lmayan hem irelerin empatik beceri ve empatik e ilim
düzeylerini inceledi i çal mas nda, deney grubunun empatik beceri düzeyinde
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istatistiksel olarak anlaml bir art

saptanm

ancak empatik e ilim düzeyinde

istatistiksel olarak anlaml bir art saptanmam t r.
Okvuran (1993) yarat c drama e itiminin bireylerin empatik beceri ve
empatik e ilim düzeylerine etkisini ara t rd

çal mas nda, e itim alan grupla

almayan grup aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k saptamam t r.
Sarg n (1993), empati e itimi ile e itim alan rehber ö retmenlerin empatik
beceri düzeylerinin anlaml

düzeyde art

düzeylerinde harhangi bir de i me olmad

gösterdi i ancak empatik e ilim

n saptam t r.

Abac (1996), Egan ve Nottingham dan ma becerileri e itiminin üniversite
ö rencilerinin kendini kabul, kendine sayg ve kendini gerçekle tirme düzeylerine
etkisini kar la t rarak, bu e itim programlar n n etkili ini incelemi tir. Sonuçlara
göre, her iki modelin de bireylerin kendine sayg , kendini kabul ve kendini
gerçekle tirme düzeylerini önemli ölçüde etkiledi i saptanm t r (Akt: Sardo an,
1998:19).
Balc (1996) dan ma becerileri e itiminin üniversite ö rencilerinin ileti im
beceri düzeylerini artt rmaya yard mc oldu u sonucuna varm t r. Bu sonuç,
dan ma becerileri e itiminin 1)psikolojik dan ma hizmeti verecek ki ilerin
dan anlar yla ileti im kurmalar , 2)daha etkili bir dan ma yapabilmeleri, 3)dan ma
süreci için gerekli olan dan ma becerilerini kazanmalar aç s ndan iyi bir e itim
oldu unu ortaya koymaktad r.
Ayd n (1996) farkl meslekten ki ilerin empatik beceri düzeylerini inceledi i
ara t rmas nda, ö retmenlerin, doktorlar n ve polislerin olu turdu u ilk meslek
grubunu olu turan ki ilerin empati düzeyinin di er gruplara oranla daha yüksek
oldu unu saptam t r.
Çam (1991) hem irelik yüksek okul ö rencilerinde psikodraman n empatik
e ilim ve empatik beceri düzeyi üzerine etkisini ara t rm t r. E itim alan
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ö rencilerin puan ortalamalar n n yükseldi i ancak farkl l
anlaml olmad

n istatistiksel olarak

gözlenmi tir.

Sardo an’ n (1998) üniversite ö rencilerine deneysel olarak uygulad
Florida *nsan *li kileri Becerileri E itimi Modelinin deney grubundaki deneklerin
empatik beceri düzeyinde önemli bir de i me meydana getirmedi ini saptam t r.
Yüksel (2004) empati e itim program n n, 10 denek deney ve 10 denek
kontrol grubu olmak üzere toplam 20 ilkö retim okulu ö rencilerinin empatik
becerileri düzeyini artt rmadaki etkisini inceledi i çal mas nda, deney grubunda yer
alan ö rencilerin kontrol grubundakilere k yasla empatik beceri düzeylerinin anlaml
düzeyde artt

n saptam t r.

Tükenmi+lik Kavram* le lgili Yay*n ve Ara+t*rmalar
Bireyleri duygusal tip (feeling type) ve dü ünen tip (thinking type) olarak ele
alan Garden (1989)’a göre ba kalar n n duygular n önemseyen ve duygusal talepleri
kabul eden duygusal tipi olu turanlar, insanlara yönelik meslek gruplar nda
çal maktad rlar. Garden (1989)’a göre, bu meslek gruplar nda çal an bireylerin
tükenmi lik ya amaya daha yatk n olmalar nedeniyle, tükenmi lik ara t rmalar daha
çok insanlara hizmet veren meslekleri icra eden ki ilerle yap lm t r.
Dan ma sürecine ili kin yap lan ara t rmalar incelendi inde, terapistlerin
ili kiden doyum sa lamalar n n onlar n tükenmi lik düzeyini azalt c oldu unu
(Kraus, 2005), empatik birliktelik sürecinde dan an n duygusal zorluklar n
payla man n,

dan man

dan an n

ya ad

travman n

ma duru

yapt

n

(Cunningham, 1999), dan anlar nda ilerleme görme (Collins ve Long, 2003) ile
dan anlarda güçlülük, yarat c l k ve dayan kl l k ya anmas n n (Schauben ve
Frazier,

1995)

görülmektedir.

dan man

doyumunu

artt rd

ve

tükenmi li ini

azaltt
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Duygusal problemleri olan çocuklar ve ergenlerin k sa süreli olarak kald klar
ve tedavilerinin yap ld

merkezde çal an dan manlar n, çal t klar ekiple olan

arkada l klar ve onlar n tükenmi lik düzeyleri aras ndaki ili kiyi ara t rd klar
çal malar nda, Kruger, Bernstein ve Botman (1995) ekipteki arkada l k ile ki isel
ba ar düzeyinin olumlu ili kisi oldu unu saptam lard r.
Tükenmi li in nedenlerinin ve dan manlarda ortaya ç kan semptomlar n çok
çe itli olmas nedeniyle çok boyutlu bir kavramsalla t rmaya gidilmesine ihtiyaç
oldu u (Kesler, 1990) görülmektedir.
Dan manlarda tükenmi lik düzeyinin Maslach Tükenmi lik Envanterinin
yay nlanm normlar n n alt nda oldu u (Beck, 1987), verilen süpervizyondan tatmin
olmaman n duygusal tükenme ve duyars zla ma s kl k ve yo unlu u ile ili kili
oldu u (Davis ve ark, 1989) görülmektedir.
Literatür incelendi inde, meslekta lar taraf ndan ba ar l ve ba ar s z olarak
de erlendirilen psikolojik dan manlardan ba ar l

olarak de erlendirilenlerin,

kendini suçlama ve sald rganl k aç s ndan en dü ük puanlar elde etti i (Stefflre ve
ark, 1962), ba ar l dan man adaylar n n yüksek düzeyde kendilerine güvendikleri,
ve bu ki ilerde hipokondri, depresyon, paranoya gibi belirtilerin dü ük düzeyde
oldu u (Arbuckle, 1956: Kuzgun, 1991), etkili bulunan dan manlar n i
tatminlerinin yüksek oldu u, belirsizliklere kar

ho görülü olabildiklerini ve

kendisine sayg düzeylerinin yüksek oldu u (Wiggins ve ark, 1986) görülmektedir.
Guillot ve Lynne, (2003), okul dan manlar n n kendilerini dan manl a
haz rlayan programlar n yeterlikleri konusundaki, okulda yürüttükleri dan manl k
d

görevler konusundaki, dan manl

n profesyonel kimli ine ili kin inançlar

konusundaki alg lar n incelemi tir. Bu çal mada, dan man olarak çal ma y l ile
dan manl k d

görevleri yapma aras nda negatif bir ili ki saptanm t r. Bu durum

dan manlar n y llar geçtikçe dan manl k d

i ler yapmaktan dolay tükenmi lik

ya yor olabilecekleri ve ayr ca profesyonel kimli i koruma ad na, okullardaki
dan manl k d

i leri yapmaktan kaç n yor olabilecekleri ile aç klanmaktad r.
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Dan ma psikolojisi doktora ö rencileri hem akademik çal malar ve
ara t rma yapma sorumluluklar hem de ki isel ya amlar ile mesleki sorumluluklar
aras nda bir denge sa lamaya çal makla tükenmi lik ya ama riski alt nda olabilirler.
Kovach (2003)’ n 284 mezun dan man üzerinde yapt

ara t rmaya göre ne sosyal

deste in nede toplumun genel yakla m n n tükenmi li i azalt c etkisi olmad

n

aksine global stres ile toplumun alana yakla m ve beklentilerinin dan manlarda
tükenmi li in önemli yarat c lar oldu unu saptam t r.
Birliktelik duygusu ya ama ile i

arkada ndan sosyal destek alma

dan manlar için önemli olmaktad r. Wetzler (2003)’in 65 dan man üzerinde yapt
çal mada birliktelik duygusuna sahip dan manlar n duyars zla ma alt ölçe inden
dü ük puan ald klar saptanm t r. Duygusal tükenme ya aman n duyars zla ma
ya ama ile ili kili oldu unu saptayan Wetzler (2003) ayr ca, e itim düzeyinin
tükenmi lik alt ölçekleri ile negatif ili kili oldu u, çal ma y l ile duygusal tükenme
ya anmas aras nda da negatif ili ki oldu u saptanm

ve yüksek k demli ki ilerin

daha az duygusal tükenme ya ad klar sonucuna varm t r.
Okul psikologlar n n tükenmi lik düzeyleri ile onlar n ki isel de i kenleri,
demografik de i kenleri ve çevresel de i kenleri aras ndaki ili kiyi ara t ran Wylie
(2003), demografik de i kenler ile tükenmi lik aras nda bir ili ki saptamam t r.
Ki isel de i kenlerden “kendinden emin olan” bireylerin stresli ko ullar alt nda
içlerini rahat tutabildikleri ve bu “daha rahat” bireylerin talepler kar s nda kolay
endi elenmemeleri sonucu ki isel ba ar düzeylerinin daha yüksek oldu unu, daha az
duyars zla ma ya ad klar n saptam t r.
Okul psikologlar n n duygusal tükenme alt ölçe i ile yüksek düzeyde stres
ya amalar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir ili ki saptanm t r. Çal ma
ortamlar nda stres olu turan durumlar n yo un olarak ya and

n belirten okul

psikologlar , a r yük alt nda olduklar n , psikolojik ve fiziksel enerji kayb
ya ad klar n belirtmi lerdir (Wylie, 2003).
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*lkö retim ve ortaö retim okullar nda çal an dan manlarda tükenmi li i
kar la t rmal

olarak inceleyen Rovero (2004)’ya göre ortaö retim okulu

dan manlar n n daha yüksek düzeyde duyars zla ma ya ad
Süpervizyon
süpervizyondan

alma

doyum

süpervizyon almad

ile

ilgili

almad

n

yap lan

belirten

n saptam t r.

ara t rmalar

ilkö retim

n yada süpervizyondan doyum ald

incelendi inde,

dan manlar n n

hiç

n belirten ilkö retim

dan manlar ndan daha yüksek düzeyde duygusal tükenme ya ad klar (Rovero,
2003), mentoring programlar yla etkilili i ve yeterlili i artan ö retmenlerin
tükenmi lik düzeylerinin azald

(Davis, 2003), süpervizyon alan dan manlar n

mesle inden daha fazla doyum ya ad

ve dolay s yla süpervizyon alman n

tükenmi lik düzeyini azalt c etken oldu u (Collins ve Long, 2003) görülmektedir.
Travma ya am

olan bireylerle çal an dan manlar empatik birliktelik

süresinde dan an n duygusal zorluklar n
dan anlar n ya ad

payla makta ve bu durum onlar

travman n ma duru yapmaktad r (Cunningham, 1999).

Terapistlerin cinsel travma ya am

olan bireylerle çal rken dünya görü ünün,

benlik duygusunun, tinselli inin ve ki iler aras ili kilerinin etkilendi i ( Pearlman ve
Mac Ian, 1995), kad n terapistlerin cinsel travma ma duru dan an say lar artt kça
travma sonras

stres bozuklu u belirtileri ya ad klar

(Brady et all, 1999)

belirtilmektedir. Terör ma duru dan manlarla çal an 13 ki i üzerinde yap lan
ara t rmada terapinin ilk y l nda dan amanlar n tükenmi lik düzeylerinin artt
saptanm t r ( Collins ve Long, 2003).
Ülkemizde tükenmi lik olgusu hem irelerde (Çam, 1992), doktor ve
hem irelerde (Ergin, 1992, Yaman ve Ungan, 2002), ö retmenlerde (Baysal, 1995,
Tümkaya, 1997, Özben ve Argun, 2003, Deryakulu, 2005), özürlü çocuklarla çal an
ö retmenlerde

(Sucuo lu

ve

Kulo lu,

1996,

Ba aran,

1999),

anaokulu

ö retmenlerinde (*kiz ve Argun, 2003) incelenmi tir.
Psikolojik dan manlarda tükenmi lik ise Özer (1998), Se menli (2001),
Çoban ve Demir (2004), Özabac , * men ve Y ld z (2004) taraf ndan incelenmi tir.
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Özer (1998) Türkiye genelinde çal an 595 rehber ö retmen üzerinde yapt
ara t rmas nda, rehber ö retmenlerin %85’inin “ö retmenlerden ve yöneticilerden
destek ve yard m görmedi ini hatta engellendiklerini” ifade ettiklerini ve rehber
ö retmenlerin %13’ünün duygusal tükenme, %24’ünün ki isel ba ar s zl k, %2’sinin
duyars zla ma ya ad

n saptam t r.

Se menli (2001), Ankara il merkezinde Milli E itim Bakanl
1999 y l nda çal an 200 rehber ö retmen üzerinde yapt
göre kar la t r ld

nda 23-30 ya

duyars zla ma ya ad klar n
ö retmenlerin
memnuniyet

ki isel

ve ilk be

ba ar s zl k

düzeylerine

aral

göre

na ba l olarak

ara t rmas nda, ya lara

nda bulunan rehber ö retmenlerin
y ll k çal ma hayat nda olan rehber

ya ad klar n

saptam t r.

kar la t r ld klar nda

tükenmi li in her üç alt boyutunda da tükenme ya ad

rehber

Ayr ca,

i teki

ö retmenlerin

sonucuna var lm t r.

Çoban ve Demir (2004), Güneydo u Anadolu Bölgesinde görev yapan 227
psikolojik dan man üzerinde yapt klar ara t rmalar nda, psikolojik dan manlar n
duygusal tükenme ya ad klar n ve tükenmi lik düzeyleri ile onlar n ma lar na ili kin
alg lar ve i lerinden ald klar doyuma ili kin alg lar aras nda istatistiksel olarak
anlaml bir ili ki oldu unu saptam lard r.
Özabac , * men ve Y ld z (2004), *stanbul ilindeki dershaneler, özel-devlet
liseleri ile ilkö retim okullar nda çal an psikolojik dan manlar üzerinde yapt klar
ara t rmalar nda, d a dönük, ileti im kurabilen, kendisiyle bar k dan man
özellikleri ta yanlar n tükenmi lik ölçe inin tüm boyutlar aras nda ters yönde bir
ili ki oldu unu saptam lard r.
Bu çal mada, ara t rmac taraf ndan 1979 y l ndan günümüze kadar yap lan
literatür taramas nda, psikolojik dan manlar n dan ma becerileri e itimi almalar n n
onlar n

tükenmi lik

düzeylerine

etkisinin

olup

olmad

nn

ara t r lmad

görülmektedir. Bu çal man n, psikolojik dan ma alan ndaki çal malar aras nda bu
anlamda ilk çal ma oldu u anla lmaktad r.
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BÖLÜM III
YÖNTEM
Ara+t*rma Modeli
Bu ara t rmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullan lm t r.
Ara t rman n bu bölümünde deney ve kontrol gruplar n n olu turulmas , veri
toplamada kullan lan araçlar ve yöntemler üzerinde durulmaktad r.
Denekler
Deney grubunun olu turulmas : *zmir Valili i, Milli E itim Bakanl

2004

Y l Mahalli Hizmetiçi E itim Seminer program n n 67’nolu seminer program na
gönüllü olarak kat lan 24 psikolojik dan man ile 99’nolu seminer program na
gönüllü olarak kat lan 24 psikolojik dan man olmak üzere toplam 48 psikolojik
dan man deney grubunu olu turmaktad r. Seminer programlar n n ba l klar ve
numaralar farkl oldu u halde içerikleri ayn tutulmu tur. Deney grubunun 24’üne
*zmir Rehberlik Ara t rma Merkezi’nde, 24’üne Kar yaka Rehberlik Ara t rma
Merkezi’nde e itim verilmi tir.
Kontrol grubunun olu turulmas : *zmir Rehberlik Ara t rma Merkezi ve
Kar yaka Rehberlik Ara t rma Merkezi Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Bölümü
Ba kanlar yard m yla, seminer çal malar na kat lmayan psikolojik dan manlara
ara t rmaya ça r teklifi götürülmü tür. Gönüllülük ilkesi esas al narak, ara t rmaya
kat lmay kabul eden 42 psikolojik dan man kontrol grubunu olu turmaktad r.
Sonuç olarak, ara t rma 48 ki i deney ve 42 ki i de kontrol grubunda olmak
üzere toplam 90 ki i ile yürütülmü tür.
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Veri Toplama Araçlar*
Bu ara t rmada veri toplama arac

olarak Dökmen (1988) taraf ndan

geli tirilen Empatik Beceri Ölçe i, Dökmen (1988) taraf ndan geli tirilen Empatik
E ilim Ölçe i,

Maslach (1981b) taraf ndan geli tirilen Maslach Tükenmi lik

Envanteri ve ara t rmac taraf ndan geli tirilen bilgi formu kullan lmaktad r.
Empatik Beceri Ölçe>i:
Dökmen (1988) taraf ndan geli tirilen Empatik Beceri Ölçe i-B formu
günlük ya amla ilgili k sa paragraflarla ifade edilmi

alt

ayr

durumdan

olu maktad r. Verilen her bir durumun alt nda, bu durumdaki ki iye söylenebilecek
birer cümlelik 12 tepki cümlesi yer almaktad r.
Günlük ya amla ilgili verilen her bir durum için 12 empatik tepki, toplam 72
empatik tepki yaz l olarak dene e sunulmaktad r. Bireylerin 12 tepki cümlelerinin
içinden birinci önemli, ikinci önemli ,üçüncü önemli ve dördüncü önemli tepkileri
bulmalar istenmektedir. Bunun yan s ra deneklerin “problemle ilgisiz” tepkiyi de
bulmalar istenmektedir. Bu, bireylerin dikkatini kontrol etmek amac yla konmu tur.
Ölçekte toplam 6 tane ilgisiz tepki bulunmaktad r.
Bireylerin her bir probleme ili kin seçtikleri 4 tepki puanlanmakta ve testin
tamam ndan yani toplam 24 tepkiden ald klar toplam puan dikkate al nmaktad r.
Puan n yüksek olmas empati becerisinin yüksek oldu unu, dü ük olmas ise
becerinin dü ük oldu unu göstermektedir. E er denek, durumlara ili kin belirlenen
ilgisiz tepkilerden bir tanesini bile seçerse, ölçe i yeterince okumad

gerekçesiyle

formu de erlendirmeden ç kart lmaktad r.
Güvenirlik: Dökmen (1988) taraf ndan, 64 ki ilik bir gruba üç hafta arayla iki
defa uyguland

nda bu iki uygulamadan elde edilen puanlar aras ndaki ili ki ise

r=.91’dir. Yap lan bu ara t rmada cronbach alfa güvenirlik katsay s .83 olarak
bulunmu tur.
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Geçerlik: Dökmen (1988) taraf ndan Empatik Beceri Ölçe i-B formu, klinik
psikoloji ve psikolojik dan mada en az master derecesine sahip 14 ki ilik bir gruba
ve psikoloji e itimi almam 14 ki ilik bir ba ka yüksek tahsilli gruba uygulanm t r.
Sonuçta birinci grubun tüm üyelerinin 7. ile 10. basamaklar aras nda empatik tercihte
bulunduklar , ikinci grubun empatik tercihlerinin ise 2. ile 8. basamaklar aras nda
da ld

görülmü tür. *ki grubun empatik beceri puanlar

farkl l klar oldu u ortaya konmu

aras nda anlaml

ve ölçe in ölçme geçerli ine sahip oldu u ifade

edilmi tir (t=6,77,sd=26, p<0.001).
Empatik E>ilim Ölçe>i
Dökmen (1988) taraf ndan geli tirilen Empatik E ilim Ölçe inin amac ,
ki ilerin günlük ya amdaki empati kurma potansiyellerini ölçmektir. 20 maddeden
olu an ölçek likert tipi olarak haz rlanm t r. Maddelerin yar s , bireylerin “evet”
deme e ilimlerini dengelemek için negatif anlaml yaz lm t r. Bireyler maddelerdeki
görü e ne derece kat ld klar n

her bir maddenin yan nda verilen, “1-5” aras nda

de i en de erlerden birini i aretleyerek belirtmektedirler.
Bireylerin i aretledikleri say lar o maddeye ili kin puanlar olu turmakta,
negatif anlaml ifadeler tersten puanlanmaktad r. Olumlu ve tersten de erlendirilerek
elde edilen toplam puan deneklerin empatik e ilim puanlar n ifade eder. Puan n
yüksek olmas empatik e ilimin yüksek oldu unu, dü ük olmas ise empatik e ilimin
dü ük oldu unu gösterir.
Güvenirlik: Dökmen(1988) taraf ndan 70 ki ilik bir ö renci grubuna üç hafta
arayla iki defa Empatik E ilim Ölçe i uygulanm , bu iki uygulamadan elde edilen
puanlar puanlar aras ndaki ili ki r=.82’dir.
maddelerinden ald klar

Deneklerin, ölçe in tek ve çift

puanlar aras ndaki ili ki ise r=.82’dir. Yap lan bu

ara t rmada cronbach alfa güvenirlik katsay s .88 olarak bulunmu tur.
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Geçerlik: Dökmen(1988) taraf ndan 24 ki ilik bir gruba Empatik E ilim
Ölçe i ve Edwards Ki isel Tercih Envanterinin “Duygular Anlama” bölümünü
uygulam , benzer ölçekler katsay s r=.68 olarak hesaplanm t r.
Maslach Tükenmi+lik Envanteri-(MTE):
Maslach (1981) taraf ndan geli tirilen Maslach Tükenmi lik Envanteri,
insanlara do rudan hizmet vermeyi amaçlayan mesleklerdeki ki ilerde, tükenmi li i
ölçmek için düzenlenmi , ya anan tükenmi li in üç boyutunu üç alt ölçekle
de erlendiren bir ölçme arac d r. Her üç alt ölçe in de dü ük, orta, yüksek
düzeylerde de erlendirmeleri yap labilmektedir. Bu çal mada envanterin ö retmen
formu kullan lmaktad r. Ö retmen formu, Ergin taraf ndan 1992 y l nda Türkçeye
uyarlanm ve geçerlik ve güvenirlik çal malar yap lm t r.
Ölçekte yer alan alt ölçeklerin biri olan “Duygusal Tükenme” alt ölçe i, 9
maddeden olu mu olup, duygusal enerjinin bo almas olarak geli en yorgunluk,
bitkinlik ve a r yüklenilmi olma duygular n tan mlamaktad r.
*kinci alt ölçek olan “Duyars zla ma” alt ölçe i, 5 maddeden olu mu olup
ki inin hizmet verdi i ki ilere yönelik olarak, onlar n kendilerine özgü birer varl k
olduklar n

dikkate

almaks z n,

duygudan

yoksun

ekilde

davran m n

tan mlamaktad r.
Üçüncü alt ölçek olan “Ki isel Ba ar ” alt ölçe i, 8 maddeden olu mu olup,
insanlarla çal an bir kimsede yeterlilik ve ba ar ile sorunlar n üstesinden gelme
duygular n tan mlamaktad r. Tam tersi durum ise ki isel ba ar s zl kt r.
Toplam 22 maddeden olu an ölçek likert tipi ölçektir. Bireyler maddelerde
ifade edilen durumlar ne kadar s kl kta ya ad klar n her bir maddenin yan nda
verilen, “0-6” aras nda de i en de erlerden birini i aretleyerek belirtmektedirler.
Her alt ölçek ayr ayr de erlendirilmektedir. Sonuçta her birey için üç ayr
tükenmi lik puan hesaplanmaktad r (Baysal, 1995).
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Yüksek derecede tükenmi lik, “duygusal tükenme” ve “duyars zla ma” alt
ölçeklerinden yüksek puan al rken, “bireysel ba ar ” altölçe inden dü ük puan alma
ile belirlenmektedir.
Güvenirlik: Envanterin güvenirli i için iç tutarl k Cronbach Alpha
katsay lar saptanm , Duygusal Tükenme altölçe i için .90, Duyars zla ma altölçe i
için .71, Ki isel Ba ar altölçe i için.79 bulunmu ;

test tekrar test güvenirlik

katsay lar Duygusal Tükenme altölçe i için .82, Duyars zla ma altölçe i için .60,
Bireysel Ba ar altölçe i için .80 olarak bulunmu tur. Envanterin geçerli i ise
“birlikte geçerlik” ile birkaç kez s nanm , yap geçerli i için faktör yap s inceleme
yoluna gidilmi ve envanterin geçerlili i ve güvenirli inin yeterli düzeyde oldu u,
“tükenmi lik” sendromunu ya da fenomenini ölçmek amac yla kullan ma uygunlu u
belirtilmi tir (Maslach, Jackson, 1981; akt: Ba aran, 1999: 41-42)
Kuder-Richardson 20 formülüne göre ve yar ya bölme tekni ine göre ölçe in
güvenirlik katsay lar hesaplanarak Çam (1992) taraf ndan ara t r lm t r. KuderRichardson 20 formülüne göre güvenirlik katsay lar Duygusal Tükenme altölçe i
için .89, Duyars zla ma altölçe i için .71, Ki isel Ba ar altölçe i için .72 olarak
bulunmu tur. MBI alt ölçeklerinin yar ya bölme tekni i ile saptanan korelasyon
katsay lar n n Spearman-Brown düzeltmesi yap ld ktan sonra elde edilen güvenirlik
katsay lar Duygusal Tükenme altölçe i için .84, Duyars zla ma altölçe i .78, Ki isel
Ba ar altölçe i için .72 olarak bulunmu tur.
Geçerlik: Çam ve Ergin (1992) taraf ndan 276 hem ire ile çal larak birlikte
geçerlik

tekni i

kullan larak

(convergent

de erlendirmeleri ile arkada lar n n onlar

validity)

hem irelerin

kendini

de erlendirmeleri aras ndaki fark

incelenmi , istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunamam t r (EE için t=.46,
p<.01, DP için t=-.79, p<.01, PA için t=.85, p<.01).
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Baysal (1995), ö retmenlerin kendilerinin envanterin maddelerine verdikleri
yan tlarla ayn ö retmenlerle birlikte çal an i arkad lar n n denek olan ö retmnei
de erlendirerek verdikleri yan tlar kar la t rarak birlikte geçerlik ( convergent
validation) apm

ve alt ölçek puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark olmad

saptanm t r. Ayr ca envanterin alt ölçek puanlar aras ndaki korelasyon katsay lar
Duygusal Tükenme alt ölçe i için r=.74, Duyars zla ma alt ölçe i için r=.74 ve
Ki isel Ba ar alt ölçe i için r=.68 olarak hesaplanm t r (Baysal, 1995:167, Ba aran,
1999: 42).
Sonuç olarak, elde edilen bulgular

nda, Maslach Tükenmi lik

Envanterinin geçerli ve güvenilir oldu u, “tükenmi lik” sendromunu ölçmek
amac yla kullan labilece i söylenebilir.
Ki+isel Bilgi Formu
Ara t rmada kullan lan bir di er ölçme arac ise ara t rmaya kat lan psikolojik
dan manlar n farkl

de i kenler aç s ndan da l mlar n

belirlemek amac yla

ara t rmac taraf ndan geli tirilmi olan ki isel bilgi formudur.
Bu form, ara t rmaya kat lan psikolojik dan manlar n çal t klar kurum,
cinsiyet, mezun oldu u bölüm, k dem, i inden memnun olup olmama ve empati
kurma becerisinde kendini alg lay

de i kenlerine göre durumlar n belirlemek

amac yla düzenlenmi olan ve kapal uçlu sorulardan olu turulmu toplam alt
maddelik bilgi formudur.
Veri Çözümleme Teknikleri
Ara t rmada ki isel bilgi formundan elde edilen bulgular yüzdeliklerle ifade
edilmi tir. Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu öncesi, deney ve kontrol
gruplar n n denkli ini belirlemek üzere ba ms z gruplar için t-testi analizi
yap lm t r. Psikolojik dan manlar n Dökmen (1988) taraf ndan geli tirilen Empatik
Beceri Ölçe i, Dökmen (1988) taraf ndan geli tirilen Empatik E ilim Ölçe i ve
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Maslach (1981b) taraf ndan geli tirilen Maslach Tükenmi lik Envanteri’nden
ald klar puan ortalamalar hesaplanm t r. Ard ndan gruplar n i lem öncesi ölçüm ve
i lem sonras
olmad

ölçüm puan ortalamalar

aras ndaki farkl l klar n anlaml

olup

, tekrarl ölçümler için varyans analizi ile test edilmi tir.
Çal maya ili kin istatistiksel i lemler Ege Üniversitesi E itim Bilimleri

Bölümünde görevli Ölçme ve De erlendirme alan nda çal an ö retim elemanlar
taraf ndan yap lm t r.
Deneysel +lem
Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene uygun olarak yürütülen bu
çal mada, yukar da an lan ölçekler, deney grubuna Temel Dan ma Becerileri
E itimi Kursu öncesinde ve bitiminde uygulanm t r. Kontrol grubuyla da ayn
tarihlerde bir araya gelinerek ölçekler iki kere uygulanm t r. Kontrol grubuna bu
konuda e itim verilmemi tir.
Deney grubuna Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu Konak Rehberlik
Ara t rma merkezinde 08.03.2004-12.04.2004 tarihleri aras nda, haftada bir gün
13.00-17.30 saatleri aras nda ve Kar yaka Rehberlik Ara t rma Merkezinde
19.04.2004-28.05.2004 tarihleri aras nda, haftada bir gün 09.00-15.00 saatleri
aras nda verilmi tir.
Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunda, Danish, D’Augelli ve Hauer
(1985)’in vurgulad

a a daki dü ünceler do rultusunda geli tirilmi

bir yol

izlenmektedir:
1. Ö renilecek beceri belirlenmekte ve tan mlanmaktad r.
2. Bu becerinin ö renilmesindeki amaç ve dayanak sunulmaktad r.
3. Ne yapmayaca n bilmek ne yapaca n bilmek kadar yararl d r.
4. Olgular hemen anla labilir ancak becerilerin anla labilmesi için uygulama
gereklidir.
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Deneklerin dan ma becerilerini artt rmak amac yla planlanan program n
ba l ca hedefleri a a da verilmektedir:
1-

Temel Dan ma Becerilerini kavrama ve geli tirme

2-

Empatik beceriyi kavrama, geli tirme ve uygulama

3-

Etkin dinleme becerilerini kavrama ve uygulama

4-

Etkili dan man özelliklerini kavrama ve geli tirme

5-

Yard m ili kisini etkileyen etmenleri kavrama

6-

Yüzle tirme becerisini kavrama ve uygulama

7-

Tükenmi li i etkileyen etmenleri kavrama

8-

Tükenmi lik ya anan durumlar anlama

9-

Tükenmi lik ya amay önleyici becerileri kavrama ve uygulama

Yukar daki hedeflere ula abilmek için e itilecek ki ilerden beklenen
davran lar unlard r:
1.

Psikolojik Dan manlar temel dan ma becerilerine ili kin kavramlar

hakk nda bilgi sahibidir.
2.

Psikolojik Dan manlar empati kavram n bilir.

3.

Psikolojik Dan manlar empatiye ili kin kavramlar bilir.

4.

Psikolojik Dan manlar etkin dinleme becerilerinin neler oldu unu

5.

Psikolojik Dan manlar etkili dan man özelliklerini bilir.

6.

Psikolojik Dan manlar yard m ili kisini etkileyen etmenleri bilir.

7.

Psikolojik Dan manlar yüzle tirmeyle ilgili kavramlar bilir.

8.

Psikolojik Dan manlar etik kurallar bilir.

9.

Psikolojik Dan manlar duygusal objektifli i sa lama becerilerini

10.

Psikolojik Dan manlar kendi ki isel de erlerini ay rtedebilir.

11.

Psikolojik Dan manlar tükenmi lik ile ilgili kavramlar bilir.

12.

Psikolojik Dan manlar tükenmi li e neden olan etmenleri bilir.

bilir.

bilir.
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Deneklere 6 oturumdan olu mu toplam 36 saatlik e itim haz rlanm t r. Her
bir oturum haftada bir gün yap lm

ve 6 saat sürmü tür. Oturumlar Rehberlik

Ara t rma Merkezlerinin toplant salonlar nda gerçekle tirilmi tir. Konulara ili kin
kuramsal bilgiler tepegöz ve datashow ile sunulmu tur. Salonlar, küçük grup
çal malar ve canland rma yap lmas na uygun olacak ekilde düzenlenmi tir.
A a da deney grubuna verilen e itim tan t lmaktad r:
1.Oturum: *lk oturumun birinci yar s nda psikolojik dan mada etik kurallar,
duygusal objektifli i sa lama yollar ve dan manlar n ki isel de erleri hakk nda
bilgi verilmi tir. Ard ndan bahsedilen konular n dan manlar n i levlerine etkisi, i
doyumu ve tükenmi lik ya amalar yla ili kisi beyin f rt nas yap larak belirlenmeye
çal lm t r. Tart lan bu konular, dan manlar n tutumlar n n vaka örnekleri
üzerinde analiz edilmesiyle irdelenmi tir. * doyumu ve tükenmi lik ya amaya ili kin
fark ndal k düzeyleri artt r ld ktan sonra dan ma becerilerine giri

yap lm t r.

Öncelikle a)dinleme, önemi ve amaçlar , b)etkin dinleme, psikolojik olarak birlikte
olma, c) dinleme davran

olarak konu may minimum cesaretlendirmeye ili kin

bilgiler sunulmu tur. 1.oturumun ikinci yar s nda sözsüz davran lar ve etkin
dinlemede beden dilinin rolüne ili kin bilgiler sunulmu , ard ndan deneklerin üçerli
gruplar halinde her birinin dan man, dan an ve gözlemci olarak rol yapaca

ortam

olu turulmu tur. Bu ortamda deneklerden kendilerini ve birbirlerini ara t rmac
taraf ndan geli tirilen literatür taramas
de erlendirme

formu”

kapsam nda

ile olu turulan “sözsüz davran lar

de erlendirmeleri

istenmi tir.

Etkinli in

sonucunda ortaya ç kan fark ndal k düzeyleri do rultusunda etkin dinlemeyi
peki tirici grup uygulamas

yap lm

ve bir sonraki haftaya kadar yap lacak

uygulama ödevi verilmi tir.
2.Oturum: Deneklere bir önceki oturum konular özetlendikten ve uygulama
ödevi

tart ld ktan

sonra,

oturumun

birinci

yar s nda

dan ma

sürecini

etkileyebilecek ki isel de erler, duygusal objektiflik, etik kurallar, içtenlik, anl k
olma, tutarl l k, özaç l m, hakikilik, somutluk konular nda bilgi verilmi , vaka
analizleri ile bu konular tart lm t r. 2.oturumun ikinci yar s nda ise literatürde yol

107

aç c tepkiler olarak kabul edilen soru sorma, tavsiye, etkileme davran lar hakk nda
bilgi verilmi , hem vaka analizleriyle, hem küçük grup etkinli i ile bu becerileri
etkin kullanmalar n peki tirici ortam sa lanm t r. Ayr l rken, bu oturumdaki
konular n kullan lmas na yönelik ödev verilmi tir.
3.Oturum: Deneklere bir önceki oturum konular özetlendikten ve uygulama
ödevi tart ld ktan sonra, oturumun birinci yar s nda devam ettirici tepkilerden içerik
tepkileri hakk nda bilgi verilmi , dan an n anlatt klar n n içeri ini bulma ve bunu
ona yans tma, ayna olma konular nda hem vaka analizleriyle, hem küçük grup
etkinli i ile bu becerileri etkin kullanmalar n

peki tirici ortam sa lanm t r.

3.oturumun ikinci yar s nda ise Di er devam ettirici tepki olan duygu tepkileri
hakk nda bilgi verilmi , dan an n anlatt klar ndan onun yüzeysel ve altta yatan
duygular n bulma ve bunu ona etkin yans tma konular nda hem vaka analizleriyle,
hem küçük grup etkinli i ile bu becerileri etkin kullanmalar n peki tirici ortam
sa lanm t r. Her iki beceriyi ve önceki oturumlardaki becerileri bütünle tirerek
özetleme becerisi hakk nda bilgi verilmi , ard ndan vaka çal malar yürütülmü tür.
Ayr l rken, bu oturumdaki konular n kullan lmas na yönelik ödev verilmi tir.
4.Oturum: Deneklere a)empatinin tan m , b)empatinin önemi , c)empati ile
ilgili kuramsal bilgiler,d)empatik ileti im basamaklar hakk nda bilgiler verilmi tir.
Vaka analizleri ile ba lang ç düzeyde empati tepkileri ile devam ettirici tepkilerin
ili kisi tart lm t r. Deneklerin üçerli gruplar halinde her birinin dan man, dan an
ve gözlemci olarak rol yapaca

ortam olu turulmu tur. Bu ortamda deneklerden

kendilerini ve birbirlerini önceki basamaklarda ö renilenlerle birle tirerek ba lang ç
düzeyde empati becerisini kullanma düzeylerine göre analiz etmeleri ve ard ndan
ikili grup çal malar yla bu beceriyi peki tirmeleri sa land . Ayr l rken, bu
oturumdaki konular n kullan lmas na yönelik ödev verilmi tir.
5.Oturum: *leri düzeyde empati tepkilerine ili kin bilgiler verildi. Ba lang ç
düzey empati ile aras ndaki farkl l klar, eklemeli empati, 5. düzey empatiye ili kin
bilgiler verildi. Ara t rmac taraf ndan getirilen dan an öykülerine tepkiler yaz ld ,
tart ld , dan ma örnekleri analiz edilerek kendi kurumlar ndan vakalar ve orada
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yapt klar n tart arak, ve ard ndan üçlü grup çal malar yla empatik beceriyi
geli tirmeleri sa land . Ayr l rken, bu oturumdaki konular n kullan lmas na yönelik
ödev verilmi tir.
6.Oturum: Deneklere yüzle tirme ile ilgili olarak nelerin yüzle tirilece i,
nas l yüzle tirilece i, yüzle tirmeye ili kin kuramsal bilgiler, yüzle tirilen dan an n
nas l tepkiler verebilece i hakk nda bilgiler verildi.

Empatik beceri ile ili kisi,

önceki oturumlarda ele al nan tüm becerilerin yüzle meye katk s , birle tirerek
kullan m ile ilgili bilgiler ve vaka örnekleri verildi. Ard ndan dan ma örnekleri
analiz edilerek ve önce k sa süreli üçlü grup çal malar yla yüzle tirme becerisini ve
ard nda uzun süreli ikili grup çal malar yla tüm oturumlarda ele al nan becerileri
birle tirerek, dan an n ihtiyac n göz önünde bulundurma ilkesinden hareketle, etkin
kullanmalar n peki tirici ortam sa lanm t r. Son olarak, her bir dan ma becerisi
dan manlar taraf ndan özetlenmi tir ve uygulama esnas nda dikkat edilecek noktalar
tekrar vurgulanm t r. Ard ndan uygulamada kar la lan sorunlar n ve becerilerin
yanl

kullan m n n dan ma sürecine ve dan man etkilili ine etkisi tart lm t r.

Olas yanl lar n ve çal ma ko ullar n n tükenmi lik düzeylerine etkisi, ya am ve i
doyumuna etkisi tart lm t r ve program sonland r lm t r.
Her oturumun ba nda, ilk olarak bir önceki oturumda neler yap ld
özetlenmi tir. Ard ndan, oturumlar aras bir haftal k ya ant sal durumlar na dair
payla mlar olan grup üyeleri katk da bulunmu lard r. Deneklerin duygusal alanda
yo un deneyimler ya ad

, oturumlarda ara t rmac taraf ndan gözlenmi tir.

Deney grubuna verilen Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun her
oturumunda s ras yla didaktik yakla m, rol oynama yakla m , modelden ö renme,
tart ma, beyin f rt nas ve ya ant sal yakla m ahenk içerisinde uygulamaya uygun
olarak haz rlanm ve uygulanm t r.
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BÖLÜM IV
BULGULAR VE YORUMLAR

Denekleri Tan*t*c* Bulgular
Bu bölümde deneklerin, ki isel bilgi formundan elde edilen veriler
do rultusunda farkl de i kenler aç s ndan tan t m yap lmaktad r. Deney ve kontrol
gruplar n n deneysel i leme geçmeden önce uygulanan ölçekler do rultusunda
belirlenen denklik düzeyleri verilmekte ve deneysel i lem tan t lmaktad r.
Deney ve kontrol gruplar n n farkl de i kenler aç s ndan kar la t r lmas
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1
Deney ve Kontrol Gruplar*n*n Farkl* De>i+kenler Aç*s*ndan Kar+*la+t*r*lmas*
De>i+kenler

Çal t klar kurum
Cinsiyet
Mezun oldu u
bölüm
* inden memnun
olup olmad
K dem

Empati kurma
becerisinde kendini
alg lay
Kurumunda etik ve
ilkelere dayal
psikolojik dan ma
yapma durumu

*lkö retim
Lise
RAM
Bayan
Erkek
PDR
Psikoloji
Memnun
Memnun de il
0-5 y l
6-10 y l
11- 15 y l
16-20 y l
Oldukça yeterli
Yeterli
Yetersiz
Yapm yor
Çözüme yönelik görü me
yap yor
Görü me yap yor, dan mam
bilmiyor
Yap yor
Toplam

Deney Grubu
N
%

Kontrol Grubu
N
%

22
15
11
41
7
26
22
30
18
17
22
4
5
19
24
5
14
12

24.4
16.7
12.2
45.6
7.8
28.9
24.4
33.3
20
18.9
24.4
4.4
5.6
21.1
26.7
5.6
15.6
13.3

17
15
10
29
13
23
19
29
13
16
14
7
5
18
16
8
3
20

18.9
16.7
11.1
32.2
14.4
25.6
21.1
32.2
14.4
17.8
15.6
7.8
5.6
20
17.8
8.9
3.3
22.2

9

10

-

-

13
48

14.4
%53.3

19
42

21.1
%46.7
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Tablo 1’de görüldü ü gibi, deney grubu 48 (%53.3) ve kontrol grubu 42
(%46.7) psikolojik dan mandan olu maktad r.
Tablo 1’deki deney grubu verileri incelendi inde, deney grubunun 22’sinin
(%24.4) ilkö retim okulunda, 15’inin (16.7) lisede, 11’inin (%12.2) Rehberlik
Ara t rma Merkezinde çal an psikolojik dan manlardan olu tu u görülmektedir.
Deney grubunun 41’i (%45.6) bayan ve 7’si (%7.8) erkektir. Bu ki ilerin
26’s (%26.9) psikolojik dan manl k ve rehberlik bölümü mezunu, 22’si (%24.4)
psikoloji bölümü mezunlar d r.
Deney grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 30’u (%33.3) i inden
memnun oldu unu, 18’i (%20) i inden memnun olmad

n belirtmi lerdir.

Deney grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 17’si (%18.9) 0-5 y ld r
çal yor oldu unu, 22’si (%24.4) 6-10 y ld r çal yor oldu unu, 4’ü (%4.4) 11-15
y ld r çal yor oldu unu, 5’i (%5.6) 16-20 y ld r çal yor oldu unu belirtmi lerdir.
Dan anla empati kurma becerisinde kendini alg lay lar na göre, deney
grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 19’u (%21.1) kendini oldukça yeterli
görmekte, 24’ü (%26.7) kendini yeterli görmekte, 5’i (%5.6) kendini yetersiz
görmektedir.
Çal t

kurumda etik ve ilkelere dayal psikolojik dan ma yapma durumlar

incelendi inde, deney grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 14’ü (%15.6)
psikolojik dan ma yapmad
görü meler yapt
görü me yapt

n , 12’si (%13.3) ö rencilerle çözüme yönelik

n , 9’u (%10) gönüllü gelen yada gönderilen ö renciler ile

n ama bunun psikolojik dan ma olup olmad

(%14.4) etik ve ilkelere dayal psikolojik dan ma yapt

n bilmedi ini, 13’ü

n belirtmi lerdir.
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Tablo 1’deki kontrol grubu verileri incelendi inde,

kontrol grubunu

olu turan ki ilerin 17’sinin (%18.9) ilkö retim okulunda, 15’inin (16.7) lisede,
10’unun (%11.1) Rehberlik Ara t rma Merkezinde çal an psikolojik dan manlar
oldu u görülmektedir.
Kontrol grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 29’u (%32.2) bayan ve
13’ü (%14.4) erkektir. 23’ü (%25.6) psikolojik dan manl k ve rehberlik bölümü
mezunu, 19’u (%22.1) psikoloji bölümü mezunlar d r.
Kontrol grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 29’u (%32.2) i inden
memnun oldu unu, 13’ü (%14.4) i inden memnun olma n belirtmi lerdir.
Kontrol grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 16’s (%17.8) 0-5 y ld r
çal yor oldu unu, 14’ü (%15.6) 6-10 y ld r çal yor oldu unu, 7’si (%7.8) 11-15
y ld r çal yor oldu unu, 5’i (%5.6) 16-20 y ld r çal yor oldu unu belirtmi lerdir.
Dan anla empati kurma becerisinde kendini alg lay lar na göre, kontrol
grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 18’i (%20) kendini oldukça yeterli
görmekte, 16’s (%17.8) kendini yeterli görmekte, 8’i (%8.9) kendini yetersiz
görmektedir.
Çal t

kurumda etik ve ilkelere dayal psikolojik dan ma yapma durumlar

incelendi inde, kontrol grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 3’ü (%3.3)
psikolojik dan ma yapmad
görü meler yapt
yapt

n , 20’si (%22.2) ö rencilerle çözüme yönelik

n , 19’u (%21.1) etik ve ilkelere dayal psikolojik dan ma

n belirtmi lerdir.
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Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu öncesi gruplar n denkli ini
belirlemek üzere yap lan

ba ms z gruplar için t-testi sonuçlar

Tablo 2’de

verilmektedir.

Tablo2
Deney ve Kontrol Gruplar*n*n Deneysel +lem Öncesi Ölçek Puanlar*n*n
Ortalamas*, Standart Sapmas* ve t-Testi
Ölçek

Grup

N

Empatik Beceri

Deney

48

184,60 17,24 ,95

Ölçe i

Kontrol

42

188,02 16,76

Empatik E ilim Ölçe i

Deney

48

76,39

9,48 ,83

Kontrol

42

74,73

9,23

Duygusal
Tükenme

Deney

48

21,52

9,16 1,43

Kontrol

42

18,69

9,59

Duyars zla ma

Deney

48

1,91

2,22 1,40

Kontrol

42

2,80

3,71

Deney

48

39,87

5,00 ,78

Kontrol

42

39,04

5,04

Tükenmi lik
Ölçe i

Ki isel Ba ar

SS

X

t

Önem
p>,05
p>,05
p>,05
p>,05
p>,05

Deneysel i leme geçmeden önce, deney ve kontrol gruplar n n empatik beceri
ölçe i, empatik e ilim ölçe i ve tükenmi lik ölçe i alt ölçekleri puan ortalamalar
aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l

n olup olmad

n belirlemek üzere

ba ms z gruplar için t-testi yap lm t r. Tablo 2’de görüldü ü gibi analiz sonucunda,
deney ve kontrol gruplar n n üç ölçekten ald klar puan ortalamalar aras nda
istatistiksel olarak anlaml bir farkl l

n olmad

saptanm t r. Bu sonuca göre,

gruplar n denk oldu u kabul edilmi ve deneysel i leme geçilmi tir.
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Deneysel i lem Tablo 3’de gösterilmektedir.
Tablo 3: Deneysel +lem
Gruplar

* lem öncesi ölçüm

* lem

Deney grubu

Empatik Beceri Ölçe i

Temel

Empatik E ilim Ölçe i

Becerileri

Tükenmi lik Ölçe i

Kursu

Tükenmi lik Ölçe i

Empatik Beceri ölçe i

-----------------------

Empatik Beceri ölçe i

Kontrol grubu

* lem sonras ölçüm
Dan ma Empatik Beceri Ölçe i
E itimi Empatik E ilim Ölçe i

Empatik E ilim Ölçe i

Empatik E ilim Ölçe i

Tükenmi lik ölçe i

Tükenmi lik ölçe i

Tablo 3’de görüldü ü gibi, deneysel i leme geçmeden önce deney ve kontrol
grubuna her üç ölçek de uygulanm

ve gruplar n denk oldu u sonucuna dayal

olarak deney grubuna “Temel Dan ma Becerileri E itimi” kursu verilmi tir. Bu
arada kontrol grubuna e itim verilmemi tir.
Deney grubuna verilen “Temel Dan ma Becerileri E itimi” bitiminde her iki
gruba ölçekler yeniden uygulanm t r.
A a da deneysel i lem öncesi ve sonras nda ölçeklerden elde edilen deney
ve kontrol grubuna ili kin verilerinin analizi verilmektedir.
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Empatik Beceri Düzeyi le lgili Bulgular
Alt Problem 1: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n empatik beceri düzeylerine etkisi var m*d*r?
Bu bölümde “ Temel Dan ma Becerileri E itimi” kursu öncesinde ve
sonras nda, gruplar n empatik beceri düzeyinin belirlenmesi ile birlikte, sonucun
anlaml l k düzeyi incelenmekte; ayn

zamanda deney ve kontrol gruplar n

kar la t r lmas da verilmektedir.
Tablo 4’de deney ve kontrol gruplar n n empatik beceri puan ortalamalar n n
da l m verilmektedir.
Tablo4
Deney ve Kontrol Gruplar*n*n Empatik Beceri Puanlar*n*n Ortalamas* ve
Standart Sapmas*
* lem Öncesi Ölçüm
Deney
Kontrol
Toplam

N
48
42
90

X
184,60
188,02
186,20

SS
17,24
16,76
17,01

* lem Sonras Ölçüm
N
48
42
90

X
196,16
188,04
192,37

SS
12,41
16,41
14,90

Tablo 4’de görüldü ü gibi, deney grubunun deneysel i lem öncesi empatik
beceri puan ortalamas ( x =184,6, SS=17,25), deneysel i lem sonras empatik beceri
puan ortalamas ndan ( x =196,167, SS=12,41) daha dü üktür. Kontrol grubunun
deneysel i lem öncesi empatik beceri puan ortalamas ( x =188,02, SS=16,77) ile
deneysel i lem sonras empatik beceri puan ortalamas n n ( x =188,04, SS=16,41)
de i medi i görülmektedir.
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Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras empatik beceri
puan ortalamalar ndaki de i im, 7ekil 1’deki çizgi grafi inde de gösterilmi tir.
ekil 1
Deney ve Kontrol Gruplar*n*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Empatik
Beceri Puan Ortalamalar*ndaki De>i+imi Gösteren Çizgi Grafi>i
198
196

ORTALAMA

194
192
190
188

GRUP

186

DENEY

184

KONTROL

182
ÖN ÖLÇÜM

SON ÖLÇÜM

ÖLÇÜM

7ekil 1’de görüldü ü gibi, Temel Dan ma Becerileri E itimi uygulanan
deney grubunun, deneysel i lem öncesi empatik beceri puan ortalamas n n deneysel
i lem sonras nda yükseldi i gözlenmektedir. Kontrol grubunun deneysel i lem öncesi
empatik beceri puan ortalamas n n deneysel i lem sonras nda de i medi i
söylenebilir.
Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras empatik beceri
puan ortalamalar n n varyanslar n n e it olup olmad

Varyanslar n Homojenli i-

Levene Testi ile test edilmi ve sonuçlar Tablo 5’de sunulmu tur.
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Tablo 5
Gruplar*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Empatik Beceri Puan Ortalamas*
Levene Testi
Gruplar
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

ölçümler
* lem öncesi
Ölçüm
* lem sonras
ölçüm

SD1
1

SD2
88

F
1,008

Önem
,318

1

88

1,680

,198

Tablo 5’de görüldü ü gibi, gruplar n deneysel i lem öncesi ve sonras
empatik beceri puan ortalamalar varyanslar aras nda anlaml bir fark yoktur,
dolay s yla gruplar n varyanslar homojendir.
Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras empatik beceri
puan ortalamalar aras ndaki farkl l klar n anlaml olup olmad

, tekrarl ölçümler

için varyans analizi ile test edilmi tir ve sonuçlar Tablo 6’da verilmektedir.
Tablo 6
Gruplar*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Empatik Beceri Puan Ortalamas*
Varyans Analizi
Varyans Kayna
Gruplararas
Grup(Deney/Kontrol)
Hata
Gruplariçi

KT
400699,977
247,345
39822,632
6967,097

SD
89
1
88
90

Ölçüm(Ön/Son)

1503,517

1

Grup*Ölçüm

1491,183
3972,394
407667,071

KO

F
,547

Eta kare
,006

1503,517

33,307*

,275

1

1491,183

33,034*

88
179

45,141

247,345
452,530

,273
Hata
Toplam
*p<.001

Tablo 6’da deney ve kontrol gruplar n n empatik beceri puan ortalamalar
aras nda anlaml bir fark bulunmad

; ancak deneysel i lem öncesi ve sonras

gruplar n empatik beceri puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark oldu u
(F(1,88)=33,307, p<.001); ayn zamanda grup ve ölçüm ortak etkisinin de anlaml
oldu u (F(1,88)=33,034, p<.001) görülmektedir.
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Empatik E>ilim Düzeyi le lgili Bulgular
Alt Problem 2: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n empatik e>ilim düzeylerine etkisi var m*d*r?
Bu bölümde “ Temel Dan ma Becerileri E itimi” kursu öncesinde ve
sonras nda, gruplar n empatik e ilim düzeyinin belirlenmesi ile birlikte, sonucun
anlaml l k düzeyi incelenmekte; ayn

zamanda deney ve kontrol gruplar n

kar la t r lmas da verilmektedir.
Tablo 7’de deney ve kontrol gruplar n n empatik e ilim puan ortalamalar n n
da l m verilmektedir.
Tablo 7
Deney ve Kontrol Gruplar*n*n Empatik E>ilim Puanlar*n*n Ortalamas* ve
Standart Sapmas*

* lem Öncesi Ölçüm
Deney
Kontrol
Toplam

N
48
42
90

X
76,39
74,73
75,62

SS
9,48
9,23
9,35

* lem Sonras Ölçüm
N
48
42
90

X
79,70
74,76
77,40

SS
5,59
9,23
7,87

Tablo 7’de görüldü ü gibi, deney grubunun deneysel i lem öncesi empatik
e ilim puan ortalamas ( x =76,39, SS=9,48), deneysel i lem sonras empatik e ilim
puan ortalamas ndan ( x =79,71, SS=5,59) daha dü üktür. Kontrol grubunun deneysel
i lem öncesi empatik e ilim puan ortalamas ( x =74,73, SS=9,23) ile deneysel i lem
sonras empatik e ilim puan ortalamas n n ( x =74,76,
görülmektedir.

SS=9,24) de i medi i
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Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras empatik
e ilim puan ortalamalar n n varyanslar n n e it olup olmad

Varyanslar n

Homojenli i (Levene) Testi ile test edilmi ve sonuçlar Tablo 8’de sunulmu tur.
Tablo 8
Gruplar*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Empatik E>ilim Puan Ortalamalar*
Levene Testi
Gruplar
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

ölçümler
* lem öncesi
Ölçüm
* lem
sonras
ölçüm

SD1
1

SD2
88

F
,654

Önem
,421

1

88

1,680

,006

Tablo 8’de görüldü ü gibi, gruplar n deneysel i lem öncesi empatik e ilim
puan ortalamalar varyanslar aras nda anlaml bir farkl l k yoktur, dolay s yla
gruplar homojendir. Tablo 8’e bak ld

nda, gruplar n deneysel i lem sonras empatik

e ilim puan ortalamalar varyanslar n n homojen olmad

görülmektedir.

Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras empatik e ilim
puan ortalamalar aras ndaki farkl l klar n anlaml olup olmad

, tekrarl ölçümler

için varyans analizi ile test edilmi tir.
Tekrarlanm

ölçümler için varyans analizinde p de erinin güvenirli i,

örneklemin büyüklü ü artt kça artmaktad r. Literatürde, denek içi her faktöre 15
ki inin dü ece i bir örneklem büyüklü ünün, analizin güvenilir p de eri vermesi için
yeterli bir büyüklük oldu u ifade edilmektedir (Green, Salkind, Akay, 2000:210).
Bu çal mada örneklem büyüklü ü her bir faktör için 40’dan fazlad r.
Dolay s yla, varyanslar homojen ç kmam
güvenilir oldu u söylenebilir.

olsa da varyans analizi sonuçlar n n
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Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras empatik e ilim
puan ortalamalar tekrarl ölçümler için varyans analizi sonuçlar Tablo 9’da
verilmektedir.

Tablo 9
Gruplar*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Empatik E>ilim Puan Ortalamalar*
Varyans Analizi
Varyans Kayna
Gruplararas
Grup(Deney/Kontrol)
Hata
Gruplariçi

KT
12076,978
488,488
11588,490
1352,444

SD
89
1
88
90

Ölçüm(Ön/Son)
Grup*Ölçüm
Hata
Toplam

124,667
121,133
1106,644
407667,071

1
1
88
179

KO

F
3,709

Eta kare
,040

9,913*
9,632*

,101
,099

488,488
131,687
124,667
121,133
12,576

*p<.05

Tablo 9’da deney ve kontrol gruplar n n empatik e ilim puan ortalamalar
aras nda anlaml bir fark bulunmad

; ancak deneysel i lem öncesi ve sonras

gruplar n empatik e ilim puan otalamalar

aras nda anlaml

bir fark oldu u

(F(1,88)=9,913, p<.05); ayn zamanda grup ve ölçüm ortak etkisinin de anlaml
oldu u (F(1,88)=9,632, p<.05) görülmektedir.
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Tükenmi+lik Düzeyi le lgili Bulgular
Alt Problem 3: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n tükenmi+lik düzeylerine etkisi var m*d*r?
Bu bölümde “ Temel Dan ma Becerileri E itimi” kursu öncesinde ve
sonras nda, gruplar n tükenmi lik ölçe i alt ölçeklerine göre duygusal tükenme,
duyars zla ma ve ki isel ba ar düzeylerinin belirlenmesi ile birlikte, sonucun
anlaml l k düzeyi incelenmekte; ayn

zamanda deney ve kontrol gruplar n n

kar la t r lmas da verilmektedir.
Tablo 10’da deney ve kontrol gruplar n n tükenmi lik ölçe i alt ölçeklerinden
elde ettikleri puan ortalamalar n n da l m verilmektedir.
Tablo 10
Gruplar*n Tükenmi+lik Ölçe>i Alt Ölçek Puanlar*n*n Ortalamas* ve Standart
Sapmas*
* lem öncesi ölçüm
* lem sonras ölçüm
Tükenmi lik Ölçe i Alt
N
SS
N
SS
X
X
Ölçekleri
Duygusal
Deney
48
21,52
9,16
48
21,97
9,33
Tükenme
Kontrol
42
18,69
9,59
42
18,69
9,59
Toplam
90
20,20
9,42
90
20,44
9,54
Duyars zla ma
Deney
48
1,91
2,22
48
2,14
2,42
Kontrol
42
2,80
3,71
42
2,80
3,71
Toplam
90
2,33
3,02
90
2,45
3,09
Ki isel Ba ar
Deney
48
39,87
5,00
48
39,64
5,28
Kontrol
42
39,04
5,04
42
39,04
5,04
Toplam
90
39,48
5,01
90
39,36
5,15

Tablo 10’a bak ld

nda ,

1- deney grubunun deneysel i lem öncesi duygusal tükenme puan
ortalamas n n ( x =21,52, SS=9,17), deneysel i lem sonras duygusal tükenme puan
ortalamas ndan ( x =21,97, SS=9,34) daha dü ük oldu u görülmektedir.
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Kontrol grubunun deneysel i lem öncesi duygusal tükenme puan ortalamas
( x =18,69, SS=9,59) ile deneysel i lem sonras duygusal tükenme puan ortalamas n n
( x =18,69, SS=9,59) de i medi i görülmektedir.
2- Tablo 10’a bak ld

nda, deney grubunun deneysel i lem öncesi

duyars zla ma puan ortalamas n n ( x =1,91, SS=2,22), deneysel i lem sonras
duyars zla ma puan ortalamas ndan ( x =2,14, SS=2,42) daha dü ük oldu u
görülmektedir. Kontrol grubunun deneysel i lem öncesi duyars zla ma puan
ortalamas ( x =2,80, SS=3,71) ile deneysel i lem sonras duyars zla ma puan
ortalamas n n ( x = 2,80, SS=3,71) de i medi i görülmektedir .
3- Tablo 10’a bak ld

nda, deney grubunun deneysel i lem öncesi ki isel

ba ar puan ortalamas n n ( x =39,87, SS=5,00), deneysel i lem sonras ki isel ba ar
puan ortalamas ndan

( x =39,64, SS=5,28) daha yüksek oldu u görülmektedir.

Kontrol grubunun deneysel i lem öncesi ki isel ba ar puan ortalamas ( x =39,04,
SS=5,01) ile deneysel i lem sonras ki isel ba ar puan ortalamas n n ( x =39,04,
SS=5,04) de i medi i görülmektedir.
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Gruplar n tükenmi lik ölçe i alt ölçekleri puan ortalamalar n n varyanslar n n
e it olup olmad

Varyanslar n Homojenli i- Levene Testi ile test edilmi ve

sonuçlar Tablo 11’de sunulmu tur.
Tablo11
Gruplar*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Tükenmi+lik Ölçe>i Alt Ölçekleri
Puan Ortalamalar* Levene Testi
Gruplar
Duygusal
Tükenme
Duyars zla ma

Ki isel Ba ar

Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

Ölçümler
* lem
Ölçüm
* lem
Ölçüm
* lem
Ölçüm
* lem
Ölçüm
* lem
Ölçüm
* lem
Ölçüm

SD1
Öncesi
1

SD2
88

F
,000

Önem
,986

Sonras

1

88

,031

,860

Öncesi

1

88

3,416

,068

Sonras

1

88

1,921

,169

Öncesi

1

88

,013

,909

Sonras

1

88

,392

,533

Tablo 11’de görüldü ü gibi, gruplar n deneysel i lem öncesi ve sonras
tükenmi lik ölçe i alt ölçekleri puan ortalamalar varyanslar aras nda anlaml bir
fark yoktur, dolay s yla gruplar n varyanslar homojendir.
Alt Problem 3a: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n Duygusal Tükenme düzeylerine etkisi var m*d*r?
Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras Tükenmi lik
ölçe i Duygusal Tükenme alt ölçe i puan ortalamalar aras ndaki farkl l klar n
anlaml olup olmad

, tekrarl ölçümler için varyans analizi ile test edilmi tir ve

analiz sonuçlar Tablo 12’de verilmi tir.
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Tablo 12
Gruplar*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Tükenmi+lik Ölçe>i Duygusal
Tükenme Alt Ölçe>i Puan Ortalamalar* Varyans Analizi
Varyans Kayna
Gruplar aras
Grup(Deney/Kontrol)
Hata
Gruplar içi

KT
15977,311
419,359
15557,952
47,664

SD
89
1
88
90

Ölçüm(Ön/Son)
Grup*Ölçüm
Hata
Toplam

2,353
2,353
42,958
16024,975

1
1
88
179

KO

F
2,372

Eta kare
,026

4,820*
4,820*

,052
,052

419,359
176,795
2,353
2,353
,488

*p<.05

Tablo 12’ye bak ld

nda deney ve kontrol gruplar n n tükenmi lik ölçe i

duygusal tükenme alt ölçe i puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark bulunmad

;

ancak deneysel i lem öncesi ve sonras deney ve kontrol gruplar n n tükenmi lik
ölçe i duygusal tükenme alt ölçe i puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark
oldu u (F(1,88)=4,820, p<.05); ayn zamanda grup ve ölçüm ortak etkisinin de
anlaml oldu u (F(1,88)=4,820, p<.05)görülmektedir.
Sonuç olarak, Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun deneklerin
duygusal tükenme düzeylerini istatistiksel olarak anlaml

düzeyde yükseltti i

belirlenmi tir.
Deneklere verilen e itimin, onlar n kendilerini duygusal olarak y pranm
bitkin hissetmelerine yol açt

ve

anla lmaktad r.

Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras duygusal
tükenme puan ortalamalar ndaki de i im, 7ekil 2’deki çizgi grafi inde de
gösterilmi tir.
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ekil 2
Deney ve Kontrol Gruplar*n*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Duygusal

DUYGUSAL TÜKENME ORTALAMALARI

Tükenme Puan Ortalamalar*ndaki De>i+imi Gösteren Çizgi Grafi>i
23

22

21

20

GRUP
19
DENEY
KONTROL
SON ÖLÇÜM

18
ÖN ÖLÇÜM

ÖLÇÜM

7ekil 2’de görüldü ü gibi, Temel Dan ma Becerileri E itimi uygulanan
deney grubunun, deneysel i lem öncesi duygusal tükenme puan ortalamas n n
deneysel i lem sonras nda yükseldi i gözlenmektedir. Kontrol grubunun deneysel
i lem öncesi duygusal tükenme puan ortalamas n n deneysel i lem sonras nda
de i medi i söylenebilir.

Alt Problem 3b: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n Duyars*zla+ma düzeylerine etkisi var m*d*r?
Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras Tükenmi lik
ölçe i Duyars zla ma alt ölçe i puan ortalamalar aras ndaki farkl l klar n anlaml
olup olmad

, tekrarl ölçümler için varyans analizi ile test edilmi ve analiz

sonuçlar Tablo 13’de verilmi tir.
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Tablo 13
Gruplar*n Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Tükenmi+lik Ölçe>i Duyars*zla+ma
Alt Ölçe>i Puan Ortalamalar* Varyans Analizi
Varyans Kayna
Gruplar aras
Grup(Deney/Kontrol)
Hata
Gruplar içi

KT
1651,495
27,136
1624,359
17,416

SD
89
1
88
90

Ölçüm(Ön/Son)
Grup*Ölçüm
Hata
Toplam

,588
,588
16,240
1668,911

1
1
88
179

Tablo 13’e bak ld

KO

F
1,470

Eta kare
,016

3,187
3,187

,035
,035

27,136
18,459
,588
,588
,185

nda deney ve kontrol gruplar n n tükenmi lik ölçe i

duyars zla ma alt ölçe i puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark bulunmad

;

deneysel i lem öncesi ve sonras deney ve kontrol gruplar n n tükenmi lik ölçe i
duyars zla ma alt ölçe i puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark olmad
ve ölçüm ortak etkisinin de anlaml olmad

, grup

görülmektedir.

Sonuç olarak, Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun deneklerin
duyars zla ma düzeylerine etkisi olmad

belirlenmi tir.

Alt Problem 3c: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n Ki+isel Ba+ar* düzeylerine etkisi var m*d*r?
Deney ve kontrol gruplar n n deneysel i lem öncesi ve sonras Tükenmi lik
ölçe i Ki isel Ba ar alt ölçe i puan ortalamalar aras ndaki farkl l klar n anlaml
olup olmad

, tekrarl ölçümler için varyans analizi ile test edilmi ve analiz

sonuçlar Tablo 14’de verilmi tir.
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Tablo 14
Deneysel +lem Öncesi ve Sonras* Gruplar*n Tükenmi+lik Ölçe>i Ki+isel Ba+ar*
Alt Ölçe>i Puan Ortalamalar* Varyans Analizi
Varyans Kayna
Gruplar aras
Grup(Deney/Kontrol)
Hata
Gruplar içi

KT
4571,561
22,762
4548,799
28,416

SD
89
1
88
90

Ölçüm(Ön/Son)
Grup*Ölçüm
Hata
Toplam

,588
,588
27,240
4599,977

1
1
88
179

Tablo 14’e bak ld

KO

F
,440

Eta kare
,005

1,900
1,900

,021
,021

22,762
51,691
,588
,588
,310

nda deney ve kontrol gruplar n n tükenmi lik ölçe i

ki isel ba ar alt ölçe i puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark bulunmad

;

deneysel i lem öncesi ve sonras deney ve kontrol gruplar n n tükenmi lik ölçe i
ki isel ba ar alt ölçe i puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark olmad
ölçüm ortak etkisinin de anlaml olmad

, grup ve

görülmektedir.

Sonuç olarak, Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunun deneklerin ki isel
ba ar düzeylerine etkisi olmad

belirlenmi tir.
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BÖLÜM V
SONUÇ, TARTI MA, ÖNER LER
Bu bölümde ara t rmadan elde edilen sonuçlar verilmekte, tart lmakta ve
geli tirilen öneriler sunulmaktad r.
Denekleri Tan*t*c* Bulgulara li+kin Sonuçlar
Bu ara t rma, deney grubunu olu turan 48 (%53.3) ve kontrol grubunu
olu turan 42 (%46.7) toplam 90 psikolojik dan man ile yürütülmü tür. Deneklere
ili kin genel bir profil ç kar ld

nda a a daki sonuçlara ula lmaktad r:

Deneklerin 70’i (%77.8) bayan ve 20’si (%22.2) erkektir; 49’u (%54.5)
Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Bölümü mezunu, 41’i (%45.5) Psikoloji Bölümü
mezunudur. Bu ki ilerin 39’u (%43.3) ilkö retim okullar nda, 30’u (%33.4) liselerde,
21’i Rehberlik Ara t rma Merkezlerinde çal maktad r.
Deneklerin 59’u (%65.5) i inden memnundur, 31’i (%34.4) i inden memnun
de ildir.
Deneklerin 36’s (%40) 6-10 y ll k k deme sahip psikolojik dan mand r,
33’ü (%36.7) 0-5 y ll k k deme sahip psikolojik dan mand r, 11’i (%12.2) 11-15
y ll k k deme sahip psikolojik dan mand r ve 10’u (% 11.2) 16-20 y ll k k deme
sahip psikolojik dan mand r.
Deneklerin 77’si (%85.5) empati kurma becerisinde kendisini yeterli ve
oldukça yeterli bulmakta, 13’ü (%14.5) empati kurma becerisinde kendisini yetersiz
bulmaktad r.
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Deneklerin 17’si (%18.9) çal t klar

kurumda etik ve ilkelere dayal

psikolojik dan ma yapmamakta, 32’si (%35.5) çal t klar kurumda etik ve ilkelere
dayal psikolojik dan ma yapmaktad r. Deneklerin 32’si (%35.5) ö rencilerle
sorunun çözümüne yönelik görü mekte, 9’u (%10) yapt
dan ma olup olmad

görü menin psikolojik

n bilmemektedir.

Deney grubu, Temel Dan ma Becerileri E itimi kursunu gönüllü olarak
almay isteyen psikolojik dan anlar n olu turdu u gruptur. Bu nedenle, e itimin
etkisini de erlendirirken deney grubunu tan tan sonuçlar göz önünde bulundurmak
amac yla, deney grubunu tan tan sonuçlar a a da k saca verilmektedir:
Deney grubundaki psikolojik dan manlar n 41’i (%45.6) bayan ve 7’si
(%7.8) erkektir. Bu ki ilerin 26’s (%26.9) psikolojik dan manl k ve rehberlik
bölümü mezunu, 22’si (%24.4) psikoloji bölümü mezunudur. Bu ki ilerin 22’si
(%24.4) ilkö retim okulunda, 15’i (16.7) lisede, 11’i (%12.2) Rehberlik Ara t rma
Merkezinde çal maktad r.
Deney grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 30’u (%33.3) i inden
memnun oldu unu, 18’i (%20) i inden memnun olmad

n belirtmi lerdir.

Deney grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 17’si (%18.9) 0-5 y ll k
k deme sahip psikolojik dan mand r, 22’si (%24.4) 6-10 y ll k k deme sahip
psikolojik dan mand r, 4’ü (%4.4) 11-15 y ll k k deme sahip psikolojik dan mand r,
5’i (%5.6) 16-20 y ll k k deme sahip psikolojik dan mand r.
Dan anla empati kurma becerisinde kendini alg lay lar na göre, deney
grubunu olu turan psikolojik dan manlar n 43’ü (%47.8) empati kurma becerisinde
kendisini yeterli ve oldukça yeterli bulmakta, 5’i (%5.6) kendini yetersiz
bulmaktad r.
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Deney grubunun 14’ü (%15.6) çal t klar kurumda etik ve ilkelere dayal
psikolojik dan ma yapmamakta, 13’ü (%14.4) çal t klar kurumda etik ve ilkelere
dayal psikolojik dan ma yapmaktad r. Grubun 12’si (%13.3) ö rencilerle sorunun
çözümüne yönelik görü mekte, 9’u (%10) yapt
olup olmad

görü menin psikolojik dan ma

n bilmemektedir.

Sonuç olarak deney grubunun ço unu bayanlar olu turmaktad r. Deney
grubunun ço u, ilkö retim okullar nda çal an psikolojik dan manlard r. Deney
grubunun ço u 6-10 y l k k deme sahip psikolojik dan manlard r; ço u i inden
memnundur ve empati kurma becerisinde kendisini yeterli ve oldukça yeterli
bulmaktad r ancak kurumlar nda etik ve ilkelere dayal psikolojik dan ma yapan
psikolojik dan manlar, deney grubunun dörtte birini olu turmaktad r.
Alt Problemlere Dayal* Bulgulara li+kin Sonuçlar
Alt problem 1: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n empatik beceri düzeylerine etkisi var m*d*r?
Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu sonras nda, deney grubunun empatik
beceri puan ortalamalar n n istatistiksel olarak anlaml

düzeyde yükseldi i

saptanm t r. Kontrol grubunun empatik beceri puan ortalamalar n n ise, deneysel
i lem öncesi ve sonras nda de i medi i saptanm t r.
Bu sonuç,

deney grubuna verilen Temel Dan ma Becerileri E itimi

kursunun, onlar n empatik beceri düzeylerine olumlu etkisi oldu unu ve onlar n
empatik beceri düzeylerini yükseltti ini göstermektedir.
Alt problem 2: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n empatik e>ilim düzeylerine etkisi var m*d*r?
Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu sonras nda, deney grubunun empatik
e ilim puan ortalamalar n n istatistiksel olarak anlaml

düzeyde yükseldi i
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saptanm t r. Kontrol grubunun empatik e ilim puan ortalamalar n n ise, deneysel
i lem öncesi ve sonras nda de i medi i saptanm t r.
Bu sonuç,

deney grubuna verilen Temel Dan ma Becerileri E itimi

kursunun, onlar n empatik e ilim düzeylerine olumlu etkisi oldu unu ve onlar n
empatik e ilim düzeylerini yükseltti ini göstermektedir.
Alt problem 3: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n tükenmi+lik düzeylerine etkisi var m*d*r?
Deneklerin tükenmi lik düzeylerine ili kin genel bir profil ç kar ld

nda

a a daki sonuca ula lmaktad r.
Deneysel i lem öncesinde ve sonras nda, deneklerin duygusal tükenme
düzeylerinin orta seviyede, duyars zla ma düzeylerinin dü ük seviyede, ki isel ba ar
düzeylerinin dü ük seviyede oldu u saptanm t r.
Sonuçta, deneklerin genel olarak tükenmi lik ya amad klar tespit edilmi tir.
Ancak tükenmi lik ölçe i alt ölçeklerine ait bulgular ayr ayr incelendi inde
sonuçlar n deney ve kontrol gruplar için farkl la t

görülmektedir.

Alt problem 3a: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n duygusal tükenme düzeylerine etkisi var m*d*r?
Dan ma Becerileri E itimi kursu sonras nda, deney grubunun duygusal
tükenme puan ortalamalar n n istatistiksel olarak anlaml

düzeyde yükseldi i

saptanm t r. Kontrol grubunun duygusal tükenme puan ortalamalar n n ise, deneysel
i lem öncesi ve sonras nda de i medi i saptanm t r.
Bu sonuç,

deney grubuna verilen Temel Dan ma Becerileri E itimi

kursunun, onlar n duygusal tükenme düzeylerine olumsuz etkisi oldu unu ve onlar n
duygusal tükenme düzeylerini yükseltti ini göstermektedir.

131

Alt problem 3b: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik
dan*+manlar*n duyars*zla+ma düzeylerine etkisi var m*d*r?
Dan ma Becerileri E itimi kursu öncesinde ve sonras nda, deney ve kontrol
gruplar n n duyars zla ma puan ortalamalar n n istatistiksel olarak anlaml düzeyde
farkl la mad

saptanm t r.

Bu sonuç,

deney grubuna verilen Temel Dan ma Becerileri E itimi

kursunun, onlar n duyars zla ma düzeyleri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi
olmad

n göstermektedir.
Alt problem 3c: Temel Dan*+ma Becerileri E>itimi kursunun psikolojik

dan*+manlar*n ki+isel ba+ar* düzeylerine etkisi var m*d*r?
Dan ma Becerileri E itimi kursu öncesinde ve sonras nda, deney ve kontrol
gruplar n n ki isel ba ar puan ortalamalar n n istatistiksel olarak anlaml düzeyde
farkl la mad

saptanm t r.

Bu sonuç,

deney grubuna verilen Temel Dan ma Becerileri E itimi

kursunun, onlar n ki isel ba ar düzeyleri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi
olmad

n göstermektedir.
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Tart*+ma
Bebeklikten itibaren empatinin do al bir ilerleyi inin oldu u, iki ya nda
ba kalar n n duygular n gösteren i aretlere kar daha hassasla an çocu un, do u tan
getirdi i empatik e ilimli olma durumunu, çocukluk ya ant lar na ba l olarak
geli tirebilece i ya da geli tiremeyece i (Goleman,1995, Bilgin, 1988, Dökmen,
2004) göz önüne al nd

nda, bireylerin empatik e ilim düzeylerinin e itimle

geli tirilebilece i anla lmaktad r.
Kötü niyete maruz kalma sonucunda çocukta ortaya ç kan kötü niyetlilik
durumunda bile, onun hayati bir duygusal beceriyi edindi i görülmektedir. Bu,
di erinin duygular n anlayabilme ve bu duygular yönlendirmek amac yla harekete
geçebilme becerisidir. Kendini kontrol alt na alman n, di erinin duygular n
anlaman n ve di erinin duygular n yönetebilmenin insanlarla ili ki kurma sanat n n
özünü olu turdu u göz önüne al nd

nda (Goleman, 1995:145), ya am deneyimleri

ile birlikte e itimle de bireyin empatik beceri düzeyinin geli tirilebilece i
anla lmaktad r.
Bireylerin, do u tan getirdikleri empatik olma e ilimleri do rultusunda,
empati becerilerini sonradan edinebilme yetene ine sahip olduklar (Goleman,
1995:28) göz önüne al nd

nda, empatik e ilim ile empatik becerinin birbirleri ile

ili kili iki de i ken oldu u anla lmaktad r.
Bu çal mada, empatik beceri ve empatik e ilim bir arada incelenmektedir.
Ara t rmac taraf ndan olu turulan ve yürütülen temel dan ma becerileri e itiminin,
psikolojik dan manlar n empatik beceri düzeylerini ve empatik e ilim düzeylerini
geli tirdi i saptanm t r (Tablo 6 ve Tablo 9). Bu sonuç, empatik tepki vermeyi
geli tirici programlarla ilgili yap lan, e itim alan bireylerin empati düzeylerinin
geli ti ini gösteren (Balc , 1996, Borak, 1990, Collingwood, 1971, Hatcher ve ark,
1994, Higgins, 1981, Gallagher ve Hargie, 1992, Grabb, Moracco ve Bender, 1983,
Little, 2003, Okun, 1997, Pearson, 1999, Sharpley ve Ridgway,1991, Yüksel 2004)
çal malarla paralellik göstermektedir.
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Elde edilen sonuç ülkemizde yap lan baz ara t rma sonuçlar ile (Balc , 1996,
Dökmen, 1988, Yüksel, 2004) paralellik göstermektedir.

Ülkemizde bu konuda

yap lan çal malar incelendi inde, verilen e itim sonucunda her iki de i kenin
anlaml düzeyde farkl la mad

n n ( Çam, 1997, Okvuran, 1993, Sardo an, 1998),

empatik beceri düzeyinde anlaml bir yükselme oldu unun ancak empatik e ilim
düzeyinde anlaml yükselme olmad

n n ( Özda , 1999, Sarg n, 1993) saptand

da

görülmektedir.
Bu ara t rmada, Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu alan psikolojik
dan manlar n 26’s (%26.9) psikolojik dan manl k ve rehberlik bölümü mezunu,
22’si (%24.4) psikoloji bölümü mezunudur. Bu ki iler bu alanda lisans düzeyinde
e itim alm

ki ilerdir. Ayr ca, bu ki ilerin 17’si (%18.9) 0-5 y ll k k deme sahip

psikolojik dan mand r, 22’si (%24.4) 6-10 y ll k k deme sahip psikolojik
dan mand r, 4’ü (%4.4) 11-15 y ll k k deme sahip psikolojik dan mand r, 5’i
(%5.6) 16-20 y ll k k deme sahip psikolojik dan mand r. Dolay s yla bu ki iler,
e itim ald klar alanda deneyim kazanm

ki ilerdir. Bu ki ilerin empatik e ilim ve

empatik beceri düzeylerindeki art , mesleki k dem artt kça empati düzeyinin
dü tü ünü saptayan (Tanr da , 1992, Ayd n, 1996) çal malarla paralellik
göstermemekte ancak, ya ilerledikçe bili sel olgunla ma ve ya am deneyimleri ile
bireylerin empatik tepki verme e iliminin geli ti ini (Bryant, 2003, Cormier, 1990)
vurgulayan çal malar ile paralellik göstermektedir.
Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu, kat l mc lar n psikolojik dan ma
becerileri konusundaki bilgilerini tazeleme, pratik yapma ve ayn zamanda, kurs
kapsam aç s ndan kendilerini de erlendirme olana n sunmu tur. Dolay s yla,
kat l mc lar n kurs öncesinde sahip olduklar empatik e ilim ve empatik beceri
düzeyleri, kurs sonunda daha da geli mi tir.
Elde edilen bu sonuç, beceri e itimi kurslar n n kat l mc lar n empatik ili ki
kurma becerisini yükseltme do rultusunda önemli i leve sahip oldu unu belirten
(Albertus ve Bright, 1992), dan man e itiminde bu becerilere vurgu yapan ( Connor,
1994, Corey, 1992, Cormier ve Cormier, 1991, Ivey 1988) ve dan manlar n hizmet
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içi e itimlerinde dan ma becerilerinin önemini vurgulayan (Bor, 2002, Cormier,
1990, Okun, 1997, Chauvin, 2004) çal malarla paralellik göstermektedir.
Dan ma becerilerinin neler oldu una ve nas l kullan laca na ili kin bilgiler,
her dan man aday n n lisans döneminde ö rendi i temel bilgilerdir. Bir psikolojik
dan man n temel i levi dan manl kt r (Warnath, 1979). Dan man adaylar ,
dan man olarak farkl

kurumlarda çal maya ba lad klar nda ise “psikolojik

dan manl k” d nda da onlardan beklenen pek çok farkl i levi yerine getirme
zorunlulu u ile yüzyüze kalmaktad r. Nitekim bu ara t rmaya kat lan deneklerin 58’i
(%64.5) çal t klar

kurumlarda etik ve ilkelere dayal

psikolojik dan ma

yapmad klar n , gönüllü gelen ya da gönderilen ö rencilerle çözüme yönelik
görü meler yapt klar n belirtmi lerdir.
Dan ma becerileri e itiminin verilme nedeni ise, psikolojik dan manlar n
Rehberlik Ara t rma Merkezlerinden böyle bir e itimi talep etmi olmalar d r. Bu
durumda dan manlar n, kendilerini bu beceriler konusunda yenilemek ve geli tirmek
istedikleri, ayr ca bu becerilere ili kin sahip olduklar bilgilerin ne derece yeterli
oldu unu anlayabilme olana

arad klar anla lmaktad r. Bu da, etkili bir dan man

olman n bilgi, beceri ve fark ndal k gerektirdi ini, psikolojik dan manlar n
kavrad

n göstermektedir.
Bu çal mada, Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu öncesinde ve

sonras nda deneklerin tükenmi lik puan ortalamalar incelendi inde, onlar n yüksek
düzeyde tükenmi lik ya amad klar

anla lmaktad r. Ancak, Temel Dan ma

Becerileri E itimi kursu sonras nda, deney grubunun duygusal tükenme puan
ortalamas n n anlaml düzeyde artm

olmas , onlar n kurs öncesine k yasla kursun

sonunda,

duygusal

kendilerini

daha

fazla

olarak

tükenmi

hissettiklerini

göstermektedir (Tablo 12).
Dan manl k hizmeti, “di erlerinin” daha üretken, daha verimli ya amalar ,
karar verme durumlar nda daha yeterli ve do ru problem çözme becerileri
sergilemeleri, ya amlar ndaki zorluklarla ve çarp kl klarla daha kolay ba a
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ç kabilmeleri için sunulmaktad r. Dan man, dan man rolünün gere i olarak, bitip
tükenmeyen ve kar lanmas gereken beklentileri kar layan ki idir. Hatta, haz r
olduklar ndan çok farkl pek çok görevi yapmak zorunda kaland r (Warnath, 1979).
Bu nedenlerden dolay , dan manlar n kendilerine olan sayg lar n

yitirmeleri

olas d r.
Çal madan elde edilen bu sonuç, Wylie (2003)’nin, meslekle ba lant l stres
kaynaklar oldu unu belirten okul psikologlar n n a r yük alt nda kald klar n ,
psikolojik ve fiziksel enerji kayb ya ad klar n belirtti i ve onlar n duygusal
tükenme düzeyleri ile yüksek düzeyde stres ya amalar aras nda istatistiksel olarak
anlaml bir ili ki oldu unu belirtti i çal mas ile tutarl d r.
Dan manlar, gerçekle tirmeleri gereken i levlere yönelik i levsel olmayan
e itim almalar veya bütün beceri ve yeterliliklerini ortaya koyabilecekleri çal ma
ortam bulamamalar sonucunda hayal k r kl

na u rayarak, bu sorunlar n kayna n

kendilerinde aramaya (Warnath, 1979) yönelebilmektedirler.
Okul dan manl

n n sorumluluk alan çok geni tir. Bunlar, bireysel ve grup

dan ma hizmeti verme, çok geni bir ö renci grubuna psikolojik ve e itimle ilgili
yard m sunma, akademik ve mesleki yönlendirme yapma, bireyi tan ma tekniklerini
uygulama, pek çok ve çe itli yönetimsel görevleri yerine getirme, dan man
stajyerlerine süpervizyon vermedir (Butler ve Constantine, 2005:52).
Günümüzde özellikle büyük ehirlere ya anan göçler sonucunda okullarda
kültürel farkl la mada yo un art

ya anmaktad r. Ayr ca, parçalanm

ailelerin de

art gösterdi i gözlenmektedir. Bunlara ek olarak, ekonomik sorunlar da göz önüne
al nd

nda kar m za bir sorunlar yuma

ç kmaktad r. Büyük oranda bu nedenlere

ba l olarak ve ya lar gere i olarak da ö renciler, okul ortam nda karma k ve
yo un ihtiyaçlar ile bulunmaktad r. Okullarda iddet, güç gösterme ve karma an n
da gittikçe artt

göz önüne al nd

ö rencilerde ortaya ç kan bütün bu d

nda, Butler ve Constantine (2005)’e göre,
kaynakl sorunlar n çözümünde yard mc

olmas gereken tek kaynak olarak okul psikolojik dan manlar kabul edilmektedir.
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Okul dan manlar ise profesyonel olarak ve kurumsal olarak onlardan
beklenen roller ve i levler konusuda rol belirsizli i ya amaktad r. Bu durum, Butler
ve Constantine (2005)’e göre, onlar , kendi profesyonel beklentileri veya e itimleri
ile kurumlar nda onlardan beklenenlerin uyumsuzlu u ile kar kar ya getirmekte ve
çözüm getirilemeyen bir çat ma ortam olu maktad r.
Rol çat mas , bireylerin, birbiriyle örtü meyen görevler ve bunlara ba l
olarak olu an beklentilerin bask s alt nda, gere ini yerine getirememe sonucu
ya ad klar bir durumdur. Rol belirsizli i ise bireylerin, profesyonel olarak ve
kurumsal olarak onlardan beklenen roller ve i levler konusunda net olmamalar ndan
kaynaklanan bir durumdur. * doyumsuzlu u ve tükenmi lik ya ama ile sonuçlanan
bu durumlar halen dan manlar n mesleklerini icra ederken kar

kar ya kald klar

durumlard r.
Dan manlar n, çal t klar kurumlarda hem rol karma as ya amalar n n hem
de yönetici ve di er ö retmenlerden destek görmemelerinin, geçti imiz yirmi yedi
y l boyunca kültür, bölge yada ülke ayr m olmaks z n de i iklik göstermedi i
görülmektedir (Warnath, 1979, Watkins, 1983, Smith 1986, Özer, 1998, Se menli,
2001, Guillot ve Lynne, 2003, Butler ve Constantine, 2005). Bütün bunlara ö renci
say s ndaki h zl art ve beraberinde getirdi i sorunlardaki çe itlilik ve yo unluk da
eklenince, durumun ciddiyeti anla lmaktad r.
Temel

Dan ma

Becerileri

E itimi

kursu

sonras nda

dan manlar n

kendilerini duygusal yönden daha fazla tükenmi olarak hissetmi olmas , dan man
e itim programlar nda sunulan dan man rolü ile gerçek çal ma ortamlar nda
alg lanan rol aras ndaki farkl l klar n, dan manlar , kendi güdüleri, yeterlilikleri ve
ruh sa l klar

üzerinde inceleme yapmaya yöneltti ini de (Warnath, 1979)

göstermektedir. Bu do rultuda u ç kar mlara var lmaktad r:
a)Dan ma becerilerinin neler oldu u; bunlar n dan ma sürecindeki önemi
ve süreç içinde nas l kullan laca ; bu konuya ili kin etik kurallar konusunda
bilgilerinin tazelenmesi sonucunda dan manlar n, gerçek çal ma ortamlar nda
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yapt klar ile yap lmas gerekenler aras ndaki farkl l klar fark etmi olabilecekleri
dü ünülmektedir. Öyleki bu sonuç, kendilerini dan an n ya ant s na duygusal olarak
a r dahil etme, onun için ad m atma ve sorumluluk alma arzusunda olma, onlara
kendileri için bir eyler yapmay ö retmek yerine, onlar için bir eyler yapma
durumunda bulan dan manlarda (Watkins, 1983), dan anla a r özde im kuran ve
onun ihtiyaçlar n kar lamaya çal an dan manlarda (Savicki, Cooley, 1982)
tükenmi li in bir problem alan olarak art göstermesi ile paralellik göstermektedir.
Buna ek olarak, bu sonuç, dan man n objektifli i sa layabilmesi için yeterli
düzeyde duygusal ba ms zl

kurabilmeyi, efkat ve empati becerilerini kullanmay

ö renmesinin, dan ma becerileri ve di er konularda verilen e itimle bu durumu
ayarlaman n ö retilmesinin önemli oldu u sonucunu (Savicki, Cooley, 1982)
desteklemektedir.
b)Dan ma süreci ve bu sürecin yap land r lmas konusunda bilgilerinin
tazelenmesi sonucunda dan manlar n, terapötik ili ki yap land rman n kendi
ya amlar üzerindeki etkisini de erlendirmi olabileceklerini dü ündürmektedir. Bu
sonuç, ayr ca, terapötik ili kinin anl k yap land r lmas n n dan man n kendi
ya am n anlamland rmas , kendine ait stres kaynaklar n n üstesinden gelmesi ve
manevi geli imini sa lamas aç s ndan etkisi oldu unu ve bu noktada tükenmi lik
ya anabilece ini; bu nedenle, hizmetiçi e itim programlar nda dan manlar n,
terapötik

ili kinin

olu turulmas na

ve

yap land r lmas na

yönelik

beceri

yeterliliklerinin artt r lmas gerekti ini vurgulayan (Jodry, 2003) ve tükenmi lik
ya amay önlemek için “terapötik uzakl

olu turma ve koruma” anlay na dikkat

etmeleri gerekti ini vurgulayan (Burnard, 1999) çal malarla desteklenmektedir.
c)Dan manlar n etkili ve ba ar l
“kendilerinden emin olma” noktas nda

birer dan man olduklar na dair
üpheye dü mü

olabilecekleri de

dü ünülmektedir. Bu sonuç, kendinden emin olan dan manlar n stres olu turan
durumlarda

anksiyete

düzeylerini

kontrol

alt nda

tutarak

kendilerini

rahatlatabilmeleri ve talepler kar s nda kolay endi elenmemeleri sonucu daha az
duygusal

tükenme

ya ad klar n

belirten

(Wylie,

2003),

ba ar l

olarak

de erlendirilen (Stefflre ve ark, 1962) ve etkili bulunan (Wiggins ve ark, 1986)
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dan manlar n özgüvenlerinin, özsayg düzeylerinin ve i

tatminlerinin yüksek

oldu unu belirten çal ma sonuçlar ile tutarl d r.
Deney grubunu olu turan psikolojik dan manlar n empatik beceri düzeyleri
ve empatik e ilim düzeyleri artarken duygusal tükenme ya amalar , ba kalar n n
duygular n önemseyen ve duygusal talepleri kabul eden duygusal tipte bireylerin
insanlara yönelik mesleklerde çal maya yöneldikleri ve tükenmi lik ya amaya daha
yatk n olduklar n belirten (Garden, 1989), empatik birliktelik sürecinde dan an n
duygusal zorluklar n payla man n dan man dan an n ya ad
yapt

travman n ma duru

n (Cunningham, 1999), bu ma duriyetin dan man n dünya görü ü ve benlik

duygusunu olumsuz etkiledi ini (Pearlman ve Mac Ian, 1995), tükenmi lik düzeyini
artt rd

n (Collins ve Long, 2003)

belirten çal ma sonuçlar ile paralellik

göstermektedir.
Deney grubunu olu turan bireylerin Temel Dan ma Becerileri E itimi kursu
sonras nda kendilerini daha fazla duygusal olarak tükenmi hissetmi olmalar , kendi
d ndaki stres kaynaklar ile toplumun Psikolojik Dan manl k ve Rehberlik
mesle ine yakla m ve bu alandan beklentilerinin dan manlarda tükenmi li in
önemli nedenlerinden oldu unu belirten (Kovach,2003), meslekle ba lant l stres
kaynaklar olmas n n dan manlar n psikolojik ve fiziksel enerji kayb ya amalar na
neden oldu unu belirten (Wylie,2003), y llar geçtikçe profesyonel kimliklerini
korumak ad na, okullarda dan manl k d

i ler yap yor olmaktan dolay

dan manlar n tükenmi lik ya yor olabileceklerini belirten (Guillot ve Lynne, 2003)
çal malar ile paralellik göstermektedir. Ancak bu sonuç, k demli dan manlar n daha
az duygusal tükenme ya ad klar n belirten çal malarla (Wetzler, 2003) paralellik
göstermemektedir.

Dan manlar n rollerinde anlams zla malar ve tükenmi lik ya amalar ;
1- k sa zaman dilimlerinde sürekli ve yo un olarak görü me yapmalar ,
2- ya anan problemlerin ço unlukla benzer temalar içermesi,
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3- vaka yo unlu unun ço unlukla akademik yada kariyer problemlerinden
olu tu u çal ma ortamlar nda çözüm nispeten daha çabuk olsa da, dan anlar n “bir
di er test yorumu” veya “ba ka bir çal ma becerileri e itimi” olarak görülmeye
ba lanmas ile ili kilidir (Milburn,1981). Dan manl k mesle inde profesyonelce ve
özveriyle hizmet veren bu ki iler taraf ndan ya anan yukar da an lan sorunlar, “ruhun
hüznü” ifadesiyle tan mlanmakta ve burada ruhun sürekli, sonu olmayan ve adeta
ruhu kemiren temaslarla üzgünle ti i vurgulanmaktad r (Chessick, 1978) .
Psikolojik dan manlar n tükenmi lik düzeyleri ülkemizde Özer (1998),
Se menli (2001), Çoban ve Demir (2004), Özabac , * men, Y ld z (2004), Uslu,
(1999) taraf ndan incelenmi ve farkl de i kenlerin tükenmi lik düzeyinin art nda
etkili oldu unu ifade etmi lerdir. Ancak, psikolojik dan manlar n dan ma becerileri
e itimi almalar n n onlar n tükenmi lik düzeylerine etkisinin olup olmad
ara t r lmad

nn

görülmektedir.

Sonuç olarak, bu ara t rmada verilen “Temel Dan ma Beceri E itimi” kursu
sonras nda, kat l mc lar n;
a) esas i levlerinin psikolojik dan ma oldu unu ve mesleklerini icra ederken
dan ma becerilerinin kullan lmas n n önemini hat rlad klar , kendilerine “biz
psikolojik dan ma yap yor muyuz?”, “bizim yapt
sorduklar , ve buna ba l

mz

ey nedir?” sorular n

olarak psikolojik dan ma yap p yapmad klar n

sorgulad klar ,
b) profesyonel olarak ve kurumsal olarak, onlardan beklenen roller ve i levler
konusunda rol karma as ya ad klar dü ünülmektedir. Bu do rultuda onlar n,
psikolojik dan manl
gerektirdikleri

aras nda

n gerektirdikleri ile okul rehberlik uzman
karma a

ve

duygusal

olarak

bitkinlik

olman n
ya ad klar

dü ünülmektedir.
Bu çal mada, dan manlar n duygusal tükenme ya amalar ndaki art n
nedeni, Drake ve Hebert (2002)’in belirtti i gibi, günümüzde dan anlar n artan
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psikolojik ve duygusal taleplerini dan manlar n kar layamaz hale gelmesi ve
bununla yüzle meleri ile kurumlar nda kendilerine a r yüklenilmi olundu unu fark
etmeleri olarak da ifade edilebilir.
Ayr ca, verilen e itim sonucunda psikolojik dan manlar n duygusal tükenme
düzeylerinde art olmas , kat l mc lar n ac , karma a, yetersizlik, nefret, bencillik ve
tiksinme gibi olumsuz duygular ya ayabilecekleri (Johns, 1996, Okun, 1997) ile de
aç klanabilir.
Bu çal mada, psikolojik dan manlara verilen “Temel Dan ma Beceri
E itimi” kursu sonras nda kat l mc lar n empatik beceri ve empatik e ilim
düzeylerinde art

saptanmas , insan ili kileri beceri e itimi kurslar n n bireylerin

problem çözme, çat malar düzenleme ve azaltma, empatik ili ki kurma ve
bireylerin benlik alg s n yükseltme do rultusunda önemli i levlere sahip oldu u
görü ünü (Albertus ve Bright,1992) desteklemektedir.
Günümüzde, okullarda, rehberlik ve ara t rma merkezlerinde görev yapan
psikolojik dan manlar n yüklendi i görev ve sorumluluklar, onlar n mesleki
donan mlar n n ve sahip olduklar çal ma ko ullar n n kald rabilece inin çok üstüne
ç km t r. Bu durum, psikolojik dan manlarda tükenmi lik nedeni olmaktad r.
Bunlara, meslek d

beklentiler ve görevlendirmeler de eklenince psikolojik

dan manlar ruhsal yönden tükenme noktas na gelebilmektedirler. Psikolojik
dan manlar n duygusal tükenme ya amalar ndaki farkl la mada bu durumun ve
getirdi i sorunlar n bir örne i görülmektedir.
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Öneriler
Psikolojik dan manlar n tükenmi lik düzeyini etkileyen stres olu turan
durumlara ili kin olarak, onlar n öznel alg lamalar n etkileyen, ki isel ve durumsal
de i kenler bulunmaktad r. Durumsal de i kenler ayn zamanda çal ma ortam
de i kenleridir. Bunlar, yürütülen etkinlikler, ki inin sorumlu oldu u ö renci ve
dan an say s ile yönetimden destek görüp görmemesidir. Ki isel de i ken ise sosyal
destek sistemine sahip olunmas ve bu destekten dolay doyum ya anmas d r.
Bu

do rultuda

psikolojik

dan manlar n

tükenmi lik

ya amas n

engelleyebilece ine inan lan öneriler a a da verilmektedir:
1- Sosyal destek al nmas na ili kin öneriler:
Öncelikle, ülkemizde e itim fakültelerinin farkl bölümlerinden mezun olan
bireylerin tezsiz yüksek lisans yapma yolu ile yada k sa süreli e itimler sonucunda
psikolojik dan man olarak okullarda görev yapabildi i görülmektedir.
Bu durum göz önüne al nd

nda, bu bireylerin, psikolojik dan manl k

mesle inin gerektirdikleri konusunda sürekli ve düzenli olarak hizmetiçi e itime tabi
tutulmalar

gerekmektedir. Onlara, sanki bu alanda çal m yormu lar gibi

yakla man n, lisans döneminde mezun olduklar bölümlere dayanarak onlar mevcut
derneklere üye yapmaman n, bu derneklerin e itimlerinden yararland r lmamalar n n
hiçbir kurum, kurulu yada ki iye yarar olmad

dü ünülmektedir.

Bu durumun engellenebilmesi için, okullarda gerçek uzmanlar n çal abilmesi
ve topluma kaliteli hizmet götürülebilmesi için,
a)Psikolojik Dan ma ve Rehberlik alan nda okumay seçen ö rencilerin özel yetenek
testlerine tabi tutulmas ve mesle e uygun bireylerin e itime al nmas ,
b)Psikolojik Dan ma ve Rehberlik alan nda hem örgün hem ikinci ö retim
verilmesiyle daha fazla mezun verilmesi,
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c)e itimin bir s n fta 70 ö renciye de il, 25 ö renciden olu an ubelere bölünerek
verilmesi önerilmektedir.
Gelece e yönelik uzun vadeli dü ünüldü ünde, gelece imizi olu turan
çocuklara psikolojik dan ma ve rehberlik hizmetinin sa l kl

sunulabilmesi

aç s ndan; gençlerimizin psikosoyal aç dan desteklenmesi amac yla, okullarda bu
misyonu edinmi olan psikolojik dan manlara alan n uzmanlar ndan süpervizyon
almalar için “ülkemizin özelliklerini dikkate alarak haz rlanm

olan okullar m zda

çal an psikolojik dan manlara yönelik süpervizyon hizmeti”nin olu turulmas ve
yayg nla t r lmas gerekti i dü ünülmektedir.
Psikolojik

Dan manlar n

rollerinin

ve

kurumlar ndaki

i levlerinin

netle ebilmesi için, bu alanda çal an psikoloji ve psikolojk dan manl k
mezunlar n n birbirine destek vermeleri gerekti i dü ünülmektedir. Psikologlar n da
okullarda psikolojik dan man olarak çal t

göz önüne al nd

nda, ülkemizin

refah için derneklerin ve sivil toplum kurulu lar n n ortak çal malarla “ruh sa l
yerinde gençler yeti tirilmesine” ve “psikolojik dan ma ve rehberlik servisi
çal anlar n n e itimlerine” odaklanmas gerekti i dü ünülmektedir.
Psikolojik dan manlar n mesleki geli meleri ve s k nt lar n payla abilmeleri
amac yla meslekda lar ile resmi olmayan düzenli toplant larla bir araya gelmelerinin
yararl olaca

dü ünülmektedir.

2- Çal ma ortamlar na ili kin öneriler:
Bilgi ve teknoloji ça nda ya ad

m z göz önüne al nd

nda, okullar m zda

ve Rehberlik Ara t rma Merkezlerimizde çal an psikolojik dan manlara hem
teknolojik donan ml hem de bireysel ve grup dan manl
edilmesi gerekti i dü ünülmektedir.

na uygun odalar tahsis
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Devlet ve özel e itim kurumlar ndaki yöneticilerin, kurumlar nda görev
yapan tüm ö retmen ve çal anlar n, ortak bir rehberlik anlay

edinmeleri için hem

kendilerini geli tirmeleri, hem onlar n geli mesi için e itimler ve seminerler
düzenlemesi gerekmektedir.
Yöneticiler, kurumlar nda görev yapan psikolojik dan manlar n rollerini ve
sorumluluklar n aç kça ortaya koymal ve bunlardan kurumdaki herkesi haberdar
etmelidir. Bu ekilde kurumda çal an di er personelin psikolojik dan mandan ne
bekleyecekleri konusunda netli e ula mas sa lanabilir.
Yöneticiler, kurumlar nda bulunan psikolojik dan man ve ö renci say s n n
birbirine oran n n, ö rencilere ve velilere yararl olunmas n mümkün k lmayacak
duruma geldi ini farketti inde, ya daha fazla psikolojik dan man atanmas n talep
etmelidir ya da üniversitelerden stajyer psikolojik dan man temin edilmesi yoluna
gitmelidir.
Ö retmenlerin
yenileyebilmelerine

e itimde
olanak

yeni

sa layacak

yönelimlere
ve

ö rencilerin

göre
davran ,

kendilerini
duygusal

bozukluklar n erken belirleyip gerekli yerlere yönlendirebilmeleri için yeterli e itim
almalar sa lanmal d r.
Ö retmenlerin, gençlerin hem psikososyal aç dan hem de akademik aç dan
desteklenmelerinde psikolojik dan manlara yard mc olmalar ve velilerin de
psikolojik dan ma hizmetine yard mc olma ve ondan yararlanma konusunda
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
E itim kurumlar m zda iddet ve sald rgan tutum sergileyen genç say s ndaki
art ,

uç i leme ya n n gittikçe dü mesi, gençlerin ders ba ar s nda dü ü

ya anmas , genel olarak gençlerimizin e itim kurumlar na ve e itimcilere olan
sayg s n n ve inanc n n giderek azalmas bu alanda çal anlar n bildi i bir gerçektir.
Bu noktada, gençlerin ve ailelerinin, verimli çal ma al kanl klar , öfke kontrolü,
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çat ma çözümü, empati, sosyal ya am becerileri gibi konularda olu turulacak
projeler kapsam nda sürekli e itilmeleri gerekti i dü ünülmektedir.
Üniversitelerde Psikolojik Dan ma ve Rehberlik Anabilim dal müfredat
programlar n n, adaylar n ilk y ldan itibaren ileti im becerileri, problem çözme
becerileri, müzakere becerileri ve dan ma becerileri e itimi almalar n ve s k s k
uygulama yapmalar n sa layacak ekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Psikolojik dan manlar n tükenmi lik düzeyleri ile tükenmi li i etkileyen
etmenleri belirlemeye yönelik çal malar yap lmas önemli görülmektedir.
Psikolojik dan manlar n, empatik e ilim ve empatik beceri düzeylerinin bu
çal mada da görüldü ü gibi mesleki e itim kursu sonunda yükselmesi dikkate
al nd

nda, bu tür hizmetiçi e itimlerin yayg nla t r lmas , onlar n zorla an e itim

sistemi ko ullar içinde mesleki aç dan donan ml olmalar na katk da bulunacakt r.
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ilkelere uygun” psikolojik dan ma yapma durumunuzu i aretleyip aç klay n z:
1. Aç kcas psikolojik dan ma yapm yorum.
2. Ö rencilerle görü üyorum ama bu psikolojik dan ma m bilmiyorum
3. Ö renci bana gönderildi inde onunla birkaç kez çözüme yönelik
görü üyorum, ço unlukla çözümlenmiyor.
4. Psikolojik dan ma yap yorum
5. Di er:………………………………………………………………
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AÇIKLAMA: A a da 20 cümle bulunmaktad r. Bir cümledeki ifadeyi
kendinize tamamen uygun bulaca n z

dü ünürseniz 5’e; oldukça uygun

bulaca n z dü ünürseniz 4’e; oldukça ayk*r* bulaca n z dü ünürseniz 2’ye;
tamamen ayk*r* bulaca n z dü ünürseniz 1’e; e er bir cümleye ili kin olarak
karars*zl*k belirteceksiniz 3’e çarp i areti koyunuz.

1

Çok say da dostum var

1

2

3

4

5

2

Film seyrederken bazen gözlerim ya ar r

1

2

3

4

5

3

S kl kla kendimi yaln z hissederim

1

2

3

4

5

4

Bana dertlerini anlatanlar yan mdan rahatlam
ayr l rlar

olarak 1

2

3

4

5

5

Ba kalar n n problemleri, beni kendi problemlerim kadar 1
ilgilendirir

2

3

4

5

6

Duygular m ba kalar na iletmekte güçlük çekerim

1

2

3

4

5

7

*nsanlar n film seyrederken a lamalar tuhaf ma gider

1

2

3

4

5

8

Birisiyle
tart rken
bazen
dikkatim,
onun 1
söylediklerinden çok verece im cevap üzerine yo unla r

2

3

4

5

9

Çevremde çok sevilen bir insan m

1

2

3

4

5

10

Televizyondaki filmler mutlu sona ula nca rahatlar m

1

2

3

4

5

11

Dü üncelerimi ba kalar na iletmekte güçlük çekti im olur

1

2

3

4

5

12

*nsanlar n ço u bencildir

1

2

3

4

5

13

Sinirli bir insan m

1

2

3

4

5

14

Genellikle insanlara güvenirim

1

2

3

4

5

15

*nsanlar beni tam olarak anlayam yorlar

1

2

3

4

5

16

Giri ken bir insan m

1

2

3

4

5

17

Bir yak n ma derdimi anlatmak beni rahatlat r

1

2

3

4

5

18

Genellikle hayat mdan memnunum

1

2

3

4

5

19

Yak nlar m bana s k s k dertlerini anlat rlar

1

2

3

4

5

20

Genellikle keyfim yerindedir.

1

2

3

4

5
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Aç*klama: A a daki problemleri bir yak n n z n size anlatt

n dü ününüz.

Her problemin alt na o ki iye söyleyebilece iniz 12 cümle bulunmaktad r. Bu 12
cümle aras ndan en be endi iniz 4 tanesini seçerek, numaralar n önem s ras na
göre sayfan n alt nda belirtilen yere yaz n z. Bu 12 cümleden bir tanesi de
problemle ilgisizdir. O cümleyi de bularak, numaras n

“problemle ilgisiz”

bölümüne yaz n z.
B*R*NC* K*7* (Ev Han m )
Yemek, çama r, temizlik, diki , al

veri , çocuklar…Bütün gün tek ba ma

ko u turuyorum. Kendime ay racak be dakikam yok. Kendimi mutfak ile banyo
aras nda hapsolmu hissediyorum.
1.Ev i lerinde yard m edecek bir yard mc kad n tutmay dü ündün mü?
2.Bütün bu i ler günde kaç saatini al yor?
3.E in hiç yard m ediyor mu?
4.Anlatt

n kadar yla ev i leri sana çok a r geliyor.

5.Ev i leri yapan dünyada bir tek sen de ilsin, bu durumu böyle mesele
yapmak do ru de il.
6.Hakl s n, bu kadar i insan gerçekten bunalt r.
7.Bence senin problemin i leri becerememen de il, i lerin çok olmas .
8.Senin yerinde olsam ben de bunal rd m.
9.San r m bunca i kar s nda kendini çaresiz ve yaln z hissediyorsun.
10.Sana kat l yorum ev i leri gerçekten kolayd r.
11.Annem de senin gibi sürekli ev i leri yapmaktan bunal yor.
12.San r m bu kadar çok i i tek ba na yapmak zorunda kalman seni
öfkelendiriyor.
Yukar daki 12 maddeden en fazla söylemek isteyece iniz 4 tanesi ile
problemle ilgisiz olan seçiniz.
En önemli……

*kinci önemli……

Dördüncü önemli……

Probleme *lgisiz……

Üçüncü önemli……
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*K*NC* K*7* (Arkada n z)
Bir miras meselesi yüzünden babamla amcam kavga ettiler. Asl nda ikisini de
severim. Aralar n bulmaya çal t m, daha kötü oldu. Babam dün, “Bir daha o
adamla konu mayacaks n” dedi. Gerçi miras konusunda babam hakl gibi geliyor
ama amcamdan da vazgeçemem ki. Bunca y l bize ikinci baba oldu. Üç kuru
için çekti imize de er mi?
1.Her ailede böyle problemler olabilir. Karde karde in ne öldü ünü istermi
ne güldü ünü…
2.Bence üzülmen gereksiz, sonunda nas l olsa bar rlar.
3.Anlad

m kadar yla bu kavga seni çok üzmü .

4.Senin yerinde olsayd m ben de çok üzülürdüm.
5.Kendini iki sevdi in ki inin aras nda kalm

hissediyorsun, bu seni

çaresizli e itiyor.
6.*ki karde in problemini anla arak çözmelerine sevindim.
7.Bence güvenilir bir hukukçu bulup onun hakemli ine ba vurmal s n..
8.*ki

sevdi in

ki i

aras nda seçim

yapmak

zorunda kalman

seni

öfkelendiriyor.
9.Parayla mutluluk olmaz, dostluk her eyden önemlidir.
10.E er

baban n

taraf n

tutarsan

amcana

kar

haks zl k

etti ini

dü üneceksin.
11.Baban “amcanla konu ma” sözünü geçici bir öfke an nda söylemi
olabilir.
12.Bu kavgan n sebebi asl nda para de il, babanla amcan n ailede üstünlük
kurma istekleri olabilir.
Yukar daki 12 maddeden en fazla söylemek isteyece iniz 4 tanesi ile
problemle ilgisiz olan seçiniz.
En önemli……

*kinci önemli……

Dördüncü önemli……

Probleme *lgisiz……

Üçüncü önemli……
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ÜÇÜNCÜ K*7* (Bir dostunuz)
Son günlerde can m s k l yor. Belli bir sebebi yok ama içimin darald

n

hissediyorum. Can m hiçbir ey yapmak istemiyor, amaçs z dolan yorum. Üstelik
bu s k nt m kimse ile payla am yorum.
1.S k nt n n nedenlerini ara t rd n m ?
2.Senin böyle s k l yor olmana üzüldüm.
3.Bence kendini me gul edecek bir hobi bulmal s n.
4.*çinde tan mlayamad

n bir heyecan hissediyorsun ve kötü

eyler

olacakm gibi geliyor.
5.Bazen ben de senin gibi sebepsiz s k nt hissederim.
6.San r m u s ralarda kendini yaln z hissediyorsun.
7.Herhalde bilinç alt ndaki birtak m duygular böyle hissetmene yol aç yordur.
8.Sebebini bilmedi in yo un bir s k nt içindesin.
9.Geceleri s k nt l rüyalar gördü ün de oluyor mu?
10.Kendini böylesine b rakman do ru de il.
11.Dünyada öyle büyük dertleri olan insanlar var ki, onlar senin bu sebepsiz
s k nt n dertten saymazlar.
12.Son günlerde istedi ini elde etmen beni sevindirdi.
Yukar daki 12 maddeden en fazla söylemek isteyece iniz 4 tanesi ile
problemle ilgisiz olan seçiniz.
En önemli……

*kinci önemli……

Dördüncü önemli……

Probleme *lgisiz……

Üçüncü önemli……
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DÖRDÜNCÜ K*7* (Bir genç)
Ba m n yan taraf nda bir tutam saç var, ne yapsam yat ram yorum.
Islat yorum olmuyor, ba l yorum olmuyor. Ne zaman aynaya baksam ne em
kaç yor.
1.Bu önemli bir problem de il, takma kafana…
2.Kafan n d

de il, içi önemlidir, sen ki ili ini geli tirmeye çal .

3.Saç n n yatmamas seni üzüyor.
4.Saç n n dökülmesi beni üzdü..
5.Berber halledemiyor mu?
6.Ba kalar n n yan nda her zaman derli toplu gözükmek istiyorsun.
7.Her zaman kusursuz bir insan olmak istiyorsun.
8.Saç nla bu kadar u ra mak zorunda kalman seni sinirlendiriyor.
9.Bence bu önemli bir sorun de il ama bu i in seni rahats z etmesine
üzüldüm.
10.Bunu sak n arkada lar na söyleme, çünkü seninle dalga geçebilirler, sen de
üzülürsün..
11.Küçük bir ey için bile olsa ba kalar taraf ndan ele tirilmek seni üzüyor.
12.Bence seni as l k zd ran saç n n yatmamas de il, bu i e çok zaman
harc yor olman.
Yukar daki 12 maddeden en fazla söylemek isteyece iniz 4 tanesi ile
problemle ilgisiz olan seçiniz.
En önemli……

*kinci önemli……

Dördüncü önemli……

Probleme *lgisiz……

Üçüncü önemli……
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BE7*NC* K*7* (Bir k z arkada n z)
Annem geçen hafta do um günümde bana nefis ibr atk hediye ald . Verirken
de “Sana özel bir ey bulabilmek için ehrin alt n üstüne getirdim” dedi. Dün ne
ö rensem be enirsin? Ba ka ehirde oturan bir ablam var. Annem bana ald

nn

ayn s n üç ay önce ona da alm . Bunu ö renince peri an oldum. 7u anda
kendimi son derece kötü hissediyorum.
1.Annene niçin böyle davrand

n sordun mu?

2.Annen hem sana hem de ablana “özel” bir hediye alabilir, çünkü ikinizi de
seviyordur. Bence olaya bu aç dan bakmal s n.
3.Bence bu konuda bencillik ediyorsun.
4.Bu olay seni çok üzmü ..
5.Bu olay kar s nda san r m kendini aldat lm hissetmi sin.
6.Galiba ablan biraz k skan yorsun.
7.*ki atk n n tamamen benzer oldu undan emin misin?.
8.Annenin, sana senin sand

n kadar de er verip vermedi ini merak

ediyorsun..
9.Senin yerinde olsam ben de üzülürdüm
10.Annenin gözünde özel bir yerin olmas na sevinmi tin, imdi bu sevginin
yerini üzüntü ald .
11.Annen ablan her zaman böyle ele tirir mi?
12.Annene oldukça öfkelisin.
Yukar daki 12 maddeden en fazla söylemek isteyece iniz 4 tanesi ile
problemle ilgisiz olan seçiniz.
En önemli……

*kinci önemli……

Dördüncü önemli……

Probleme *lgisiz……

Üçüncü önemli……
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ALTINCI K*7* (Bir ö renci)
Son zamanlarda hiç ders çal m yorum, sürekli kahvedeyim..Ka t oynamak
zevk veriyor, ama kahveden ç karken her seferinde derin bir pi manl k
duyuyorum. Böyle giderse okulu bitiremeyece im. Bitiremezsem halim ne olur?
Ne i yapar m? Sonra anneme babama, konu kom uya ne derim?
1.Bu durumu ailen ö renirse herhalde çok üzülürler.
2.S n f n zda senin durumunda olan ba ka arkada lar n var m ?
3.Hayatta ba ar l olman n tek yolu okul bitirmek de ildir. Okul bitirememi
nice insan var.
4.*çinde bulundu un durum seni çok s k yor, kayg lanmana yol aç yor.
5.Çal mak istedi in halde çal am yorsun. Kendi kendine söz geçiremiyor
olman seni huzursuz ediyor.
6.Bence rahatlamak için bir psikolo a ba vurmal s n.
7.Konu kom unun ne dü üneceklerini kafana takma, kendini derslere ver.
8.Bu problemin beni üzdü.
9.Hem gelecekte iyi bir ya ant elde edememekten hem de anne baban
incitmekten korkuyorsun.
10.Hiçbir derse mi çal am yorsun yoksa baz derslere mi?
11.Bence kendine fazla yükleniyorsun, tela n s k nt n bu yüzden…
12.Çok çal t

n halde derslerini ba aramaman üzücü.

Yukar daki 12 maddeden en fazla söylemek isteyece iniz 4 tanesi ile
problemle ilgisiz olan seçiniz.
En önemli……

*kinci önemli……

Dördüncü önemli……

Probleme *lgisiz……

Üçüncü önemli……
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MASLACH TÜKENM L K ENVANTER
AÇIKLAMA: A a da 22 cümle bulunmaktad r. Bir cümledeki ifadeyi ne kadar
s kl kta ya yor, hissediyor yada dü ünüyorsan z, o cümlenin ba ndaki bo lu a a a daki
rakamlardan uygun olan n yaz n z.
0-Hiçbir zaman
birkaç kez

1-Y lda bir-iki kez

2-ayda bir kez

3-Ayda

4-Haftada bir kez

5-Haftada birkaç kez

6-Her gün

Ne kadar s kl kta
1………* imden duygusal olarak uzakla t

m hissediyorum.

2……...* gününün sonunda kendimi bitkin hissediyorum.
3……....Sabahlar uyan p di er bir i günü ile kar la mak zorunda oldu umda kendimi
yorgun hissediyorum.
4………Ö rencilerimin neler hissettiklerini kolayca anlayabilirim.
5………Baz ö rencilerime ki ili i olmayan nesnelermi gibi davrand

m hissediyorum.

6……....Bütün gün insanlarla çal mak benim için gerçekten bir gerginliktir.
7……….Ö rencilerimin sorunlar ile çok etkin biçimde ilgilenirim.
8……….* imin beni tüketti ini hissediyorum.
9……….* im yolu ile di er insanlar n ya amlar n olumlu yönde etkiledi imi hissediyorum.
10……...Bu mesle e girdi imden beri insanlara kar daha kat oldum.
11………Bu mesle in beni duygusal olarak kat la t rmas ndan endi e ediyorum.
12….…..Kendimi çok enerjik hissediyorum.
13….…...* imin beni hayal k r kl
14….…..* imde çok s k çal t

na u ratt

n hissediyorum.

m hissediyorum.

15…..….Baz ö rencilere ne oldu u umurumda de il.
16….…..Do rudan insanlarla çal mak bende a r gerginlik yap yor.
17………Ö rencilerime rahat bir atmosferi kolayca olu turabilirim.
18………Ö rencilerimle yak n oldu un bir çal mamadan sonra kendimi ne eli hissederim.
19………Bu meslekte çok de erli i ler ba ard m.
20………Kendimi çaresiz hissediyorum.
21………* imde duygusal sorunlarla so ukkanl l kla ilgilenirim.
22………Ö rencilerimin baz sorunlar ndan dolay beni suçlad klar n hissediyorum.

