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Giriş: Bir kişinin kendini bir başka kişinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini 

doğru olarak anlaması, onun hissettiklerini hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak 

tanımlanan empati, profesyonellik açısından hekimlerin sahip olması gereken en önemli 

özelliklerden birisidir. 

Amaç: Araştırmanın amacı İstanbul’daki iki üniversitede tıp fakültesi öğrencilerinin empati 

düzeyleri ve empati düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 

Yöntem: Araştırma, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile yürütülmüştür. İstanbul Bilim Üniversitesi 

öğrencilerinin tamamına (245) ulaşılması hedeflenmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ise 

örneklem büyüklüğü 320 olarak hesaplanmış ve Türkçe tıp öğrencilerini temsil edecek 

örneklem sistematik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. İstanbul Bilim Üniversitesinde 245 

öğrencinin 137’sine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 320 öğrencinin 

229’una ulaşılmıştır. Öğrencilere, Gönüllü ve Öztuna tarafından Türkçe adaptasyonu yapılmış 

olan 20 maddelik, 7 aşamalı likert tipi Jefferson Doktor Empati Ölçeği Öğrenci Versiyonu ve 

8 sorudan oluşan soru formu uygulanmıştır. Soru formunda cinsiyet, yaş, sınıf ve empati ile 

ilişkili olabileceği düşünülen sosyodemografik sorular yöneltilmiştir. Öğrencilerin empati 

düzeyleri, ölçekte 3 farklı boyutta (Perspektif alma, şefkatli bakım ve kendini hastanın yerine 

koyma) değerlendirilmektedir. Türkçe adaptasyon çalışmasında önerildiği üzere 18. madde 

değerlendirmeye alınmamıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Mann-Whitney U testi, 

Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir.   

 

 



Bulgular: Öğrencilerin %49,7’si kadın, %50,3’ü erkektir. Yaş ortalaması 20,9±3,11 dir. 

Öğrencilerin %30,1’i 1. sınıfta, %21,0’ı 2. Sınıfta, %17,8’i 3. sınıfta, %12,6’sı 4. sınıfta, 

%5,5’i 5. sınıfta, %12,0’ı 6. sınıfta eğitim görmektedir. 

Tüm araştırma grubunun empati ölçeği puan ortalamaları değerlendirildiğinde perspektif alma 

5,75±0,93, şefkatli bakım 5,91±0,93, kendini hastanın yerine koyma 4,27±1,34 olarak 

bulunmuştur. 

Perspektif alma ve şefkatli bakım empati puanları kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak 

yüksek tespit edilmiştir (p=0,004; p=0,001). Kendini hastanın yerine koyma empati 

puanlarında ise her iki cins arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,685). 

Öğrencilerin sınıflarına göre perspektif alma ve şefkatli bakım puanları arasında anlamlı fark 

saptanmıştır (p=0,003; p=0,030). 6. sınıf öğrencilerinin perspektif alma ve şefkatli bakım 

puanlarının 1. sınıf öğrencilerine göre anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür (p=0,018; 

p=0,038). Diğer sınıfların perspektif alma ve şefkatli bakım puanları arasında istatistiksel 

anlamlı fark saptanmamıştır. Kendini hastanın yerine koyma empati puanlarında sınıfa göre 

anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,124). 

Öğrencilerin hastanede yatmış olması, yakınının yanında refakatçi olması ve sağlık personeli 

ile sorun yaşamasının empati puanlarını etkilemediği görülmüştür. Ancak, öğrencinin 

yakınının hastanede yatarak tedavi olması durumunda, kendisini hastanın yerine koyma 

empati puanı anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p=0,041).  

Sonuç: Tıp fakültesi öğrencileri arasında empati düzeyinin en yüksek olmasını beklediğimiz 

altıncı sınıf öğrencilerinin puanlarının birinci sınıflara göre anlamlı derecede düşük olduğu 

görülmektedir. Üç boyutlu değerlendirmede istatistiksel farklılığın sadece perspektif alma ve 

şefkatli bakımda olması düşündürücüdür. Verilen eğitim sonucu hasta merkezli yaklaşım 

yerini doktor merkezli yaklaşıma bırakıyor olabilir. 

Bu nedenle tıp eğitimi süresince öğrencilerin empati düzeylerinin geliştirilmesine yönelik 

olarak öğrenme ortamlarının geliştirilmesi (hekim hasta iletişiminin artırılması, hasta merkezli 

klinik deneyimler, standardize hasta eğitimi vb.) son derece önemlidir. Öğrencilerin empati 

düzeylerinin eğitim süreci boyunca yıllar içerisindeki değişiminin ve etkileyen faktörlerin 

değerlendirilmesi yönünde yeni çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 


