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OZET
IQ'nun kisinin hayatmdaki basansina katkisi yuzde yirmidir. Ve yuksek IQ yasanurmzin her
alanmda basanli olmamiza yetmez. Geri kalan yuzde seksenini belirleyen ise duygusal
zekadir, Ogrenilebiiir birtakim becerilerden olusan EQ bireyin yasi ilerledikce gelisebilir.
Duygusal zeka ve akilci zeka birbirini destekleyen ve biri digerinin yardimcisi olan
yeteneklerdir.
Ortaogretim ogretmenlerinin duygusal zeka duzeyleri isimli bu tez cahsmamda rastrantisal
ornekleme yontemi kullarulnustir. Omeklemi ise rastrantisal orneklerne yonterni ile secilen
Yakm Dogu koleji'nde ogretmenlik yapan 90 ogrctmcn olusturmaktadir. Arastirmada
kullamlan anket 43 sorudan olusmaktadir, Elde edilen veriler SPSS 17 paket programmdan
/ararlamlarak cozumlenmistir.
Cahsmamda sonuc olarak, ortaogretim ogretmenlerinin duygusal zeka duzeyleri acisindan
kendilerini ust duzeyde ( x = 4,04) olduklan ortaya cikmisnr. Arastirmaya katilan
ogretmenlerin duygusal zeka duzeylerine iliskin cinsiyet, yas, medeni hal, egitirn duzeyi,
brans, mesleki kidem, okuldaki kidem degiskenine gore anlamli farklilik olmadigi ortaya
cikmistir. Oneriler kismmda ise, ortaogretim ortaogretim cgretmenlerine ve ailelere oneriler
getirilmistir.
Anahtar kelimeler: Duygusal zeka, akilci zeka

ABSTRACT
IQ s contribute to success on human life is twenty per cent. And high IQ rs not enough to
make us successful on every field of our life. After all what define the other eighty per cent is
emotional intelligence. EQ which consist of some leamable skill able to develops while
person eges. Emotional intelligence and rationalistic intelligence are skills which assist each
other.
On this thessis named Emotional intelligence level of elemantry school teachers random
examplese model has been used. Model is consist of 90 teachers who are working for
Y akm Dogu College and they have been choosen by randomased examplase yontem. The
anket used in this research consist of 43 questions. Collected data has been analyzed with the
elp of SPSS 17 package programme.
At last, the research shows that the emotional intelligence of secondary school techers' rs
high level ( x= 4,04) . It ts obvious that the teacher' contnbute to the research is not related to
their, sex, age, mantial status, education, brach, professional level, the seniority riverse at
school. At The part of suggestions, there are some alternatives are presented to the famileis
d secondary teachers'.
Key words : Emotional intelligence , rationalistic intelligence
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ONSOZ
Son yillarda insanlar dunyadaki gelismelere uyum saglamak zorunda kalrmstir. Bu
urumla basa cikabilmek icin sadece akilci yaklasimlann yeterli kalmadigi fark edilmistir.
Bilissel olmayan bu duygusal yeteneklerin onemi son zamanlarda artmaktadir.
Bu cahsmada duygusal zeka yeteneklerini aile hayatmdan baslayarak ozellikle okul
.s agindaki cocuklara
kazandmnanm onemi uzerinde durulmaktadir. Cunku is yasaminda ve
osyal hayatmuzda sadece akilci zeka ile bir yere vanlamadigi aym zamanda duygusal zeka
becerilerinin de cok onemli oldugu anlasilmistir. Cahsmada duygusal zeka ve edebiyat
egitimi lizerinde durularak okullarda ogretmenlerden baslayarak duygusal zeka becerilerinin
okullardaki onemi uzerinde durulmustur.
Bu calrsrrrada degerii katkilanndan dolayi darusman hocam Doc, Dr. Cem Birol, Yard. Doc.
Engin Baysen ve Hakan Atamturk'e tesekkuru bir bore bilirim.

TUG<::E ARK.UN
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BOLUMI

GiRiS

1.1.(ALISMANIN AMACI
cahsmanm amaci duygusal zeka ve edebiyat ogrenimi arasmdaki iliskiyi incelemektir.
._ iliskiyi inceleyebilmek icin duygusal zeka becerileri olan kisinin kendi duygulanmn
da olmasi, kendini motive etmesi, empati gostermesi gibi becerilerin simf ortammdaki
~mi
aciklamak ve aym zamanda ogrenim hayatmda arnk akademik zeka kadar duygusal
r:.a"'"" da ne kadar onerni oldugunu aciklamaktir.

1.2. (ALISMANIN TURD
-~amn
~itni

amaci, bagimsiz degisken duygusal zeka boyutlan ve bagimh degisken edebiyat
arasmdaki iliskiyi incelemek oldugu icin cahsma aciklayici bir niteliktedir.

13. PROBLEM DURUMU
3.1.Problem Ciimlesi
rtaogretim ogretmenlerinin duygusal zeka duzeyleri arasmda fark var mi?

Alt Problemler
~nim

ogretmenlerinin duygusal zeka di.izeyleri ile

.; kidem

8

_3gretim

ogrtmenlerinin

ankete verdiklri cevaplann

..,...C : Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
: Mili Egitim Bakanhgi

9

ictenlikli oldugu varsayilmistrr .

BOLUMII
KURAMSAL

<::ER<::EVE iLE

n.cn.t ARASTIRMALAR

.ou VE ZEKA

KA VRAMLARININ TANIMI, ZEKA MODELLERi, DUYGUSAL
:\.."\lN TANIMI, DUYGUSAL ZEKA KURAMLARI, DUYGUSAL ZEKANIN
ELLERi

blum alti ana bashktan olusmaktadir. ilk kisimda duygu kavrami tanimlanmaktadir.
· kisimda zeka kavrami uzeride durulmaktadir. Uciincu kisimda zeka modelleri ele
--.,u.ia=t,,iadir. Dorduncu kisimda duygusal zekanm aciklamasi yapilmaktadir. Besinci kisimda
~I
zekanm temellerine deginilmektedir. Altmci kisimda ise duygusal zekanm modelleri

2.1. DUYGUNUN TANIMI

_ =~ kavranum

irdelerken TDK 'run tarumma gore,

Duygularla algilama, his
_. Belirli nesne olay veya bireylerin insaru ic dunyasmda uyanldigi izlenimi
Onsezi
- ~esneleri veya olaylan ahlaki ve estetik yonden degerlendirme yetenegi
Kendine ozgu bir ruhsal hareket ve hareketlilik seklinde tammlamaktadir.
un ne oldugu sorusuna basit bir yarut vermek guctur. Cunku duygu karmasik bir
I ;m. Platon duygulann alt duzeyde ve yonsuz olduklanm, mantik tarafmdan
elerinin gerekli oldugunu one surerek duygulan; at arabasi surucusu olarak
iini:figii akil tarafmdan, dizginlenmesi gereken vahsi atlara benzetmistir. Ona gore tutku,
torkular dtlsunmemizi imkansiz kilmaktadir.fl.edoux J (1998) ceviren Ancan Uysal,
2006;7)
bilinc islevleriyle beraber ortaya ciktigim ve bu islevlere eslik
tllil:i:rini ifade etmistir. Aristo; "Herkes kizabilir, bu kolaydir, Ancak dogru insana, dogru
dogru zamanda, dogru nedenle ve dogru sekilde kizmak, iste bu kolay
~.-diyerek
Platon'a benzer bicimde, duygulann zor olsa da kontrol altmda tutulmasi
• ifrgini. bunun bir erdem oldugunu anlatmaya cahsrmstir. (Cakar, 2004; Yurt,2006;7)
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IJll:s.2,tes (1596- 165 0) donemine gelindiginde,
iigini gormekteyiz,

P>s :e .:s·e gore duygular,

"Dusunuyorum

akilcilrk yaklasimmm

sistematik bir sekilde

oyleyse vanm" temel varsayirm ile hareket eden

kisilerin dusuncelerine bagh olarak ortaya cikmaktadir.

O::xsn ancak ofkeli olmaya degecegini dusunuyorsak ofkeleniriz. Bir baska ifade ile aklm
lusturan zihinle, duygulann kaynagmi olusturan beden bir ucurumla aynlmaktadir.
eyisle, zihnin incelikli islemlerini, biyolojik organizmamn isleyis ve yapismdan
Kisacasi Descartes'in de bagh oldugu akilci akim, duygulan kontrol edilmesi
tel unsurlar olarak tammlamistir.fftamasio 1994 ceviren Atlamaz.).
adamlarmm "duygu" hakkindaki tammlanna gore,
3tl:r:oer Ye Salovey (1997: 183) duyguyu "Bireyin davrarusma rehberlik eden ve bireyin

asabilmesi icin bilgi olarak yardim eden "tepkiler" olarak ifade etmektedir.
:21o&&.:n.:.ii sozltigil

duyguyu; "Oznel olarak yasanan bir duygusal durumun disa vurumu olan
ir davrarus yapisi" olarak ifade edilmektedir. (Budak,2000; Ulas 2002:4)
1995) duyguyu 'Mutluluk, umutsuzluk ve huzun gibi genelde hem fizyolojik
1 tabanlan olan ve davramsi etkileyen faktorler' olarak tammlamaktadir.

·e Humphrey (1995) ise duygunun oznel bir durum oldugunu ifade ederek,
el duygular, sosyal duygular gibi gruplardan olustugunu vurgularmstir. (Ulas,

*1_

genel olarak fizyolojik ve bilissel ogelere sahip ve davrarusi etkilemeye dair
7-dn. Mayer ve Salovey'e gore duygular; fizyolojik, bilissel, motivasyona dayah ve
colojik sistemleri iceren uyum saglayici organize tepkilerdir ve kisinin fizyolojik
isin suurlu farkmdahgi gibi pek 90k psikolojik alt sistemleri koordine eden icsel

gore tum duygular harekete gecmemizi saglayan durtulerdir Duygu
·al.ii moteredir
Latince hareket etmek anlamma gelen fiile e- on eki
W IB iiiift:nic' anlami uzaklasmak olur ki bu her duygunun bir hareket olusturdugu fikrini
~endine has biyolji izlerinden belli oldugu uzere bireylerin duygusal
a:;a:::::u:a:rir1ndaki her duygunun ozgun bir rolu vardir. Goleman'a gore, duygu; "His ve bu
· Ii dusunceler, psikolojik ve biyolojik haller ve bit dizi hareket egilimi" olarak
+AJT::.-::r..ad1r. (Goleman, 2001 ;20)
sunu

tammlamaya yonelik cabalar,
psikolojinin ve Darwin'in erken
goturulebilir. William James'in 1884 yilmda yaymlanan makalesinde
8) sorguladigi "duygu nedir?" sorusu halen gundemdeki yerini korumaktadir.
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genelde duygulannm

a

:a11

neler oldugunu

soyleyebilseler

de, genel anlamda

duygu

:m, tarumi konusunda akademik cevreler zorlanmaktadirlar.

_000; 12) gore de duygunun ne oldugu sorusuna basit bir yamt vermek guctur.
. guiar hakkmdaki son sozu henuz soyleyebilmis degildir. Patolojik bir duygu
I
11 6nde oldugu klinik tablolar olarak depresyon ve mani hakkmda, oldukca fazla
le ewe sahip olan psikiyatri biliminin duygular icin 90k az sey soyleyebiliyor olusu, bizim
~
konusunda ne kadar az yol aldigimizm bir gostergesi oldugunu vurgulamaktadir.
~

sinir sisteminin gelismesiyle olgunlasir. lnsanlar dogduklan andan itibaren yogun
sahiptir Buna yeni dogan bebegin aglamasim ornek verebiliriz. Arna yeni dogan
- yasmdaki cocuga gore kiyasladrgirmzda duygularmm daha ilkel oldugunu fark

~

ygular insam anlamada, dusunce ve davraruslanru anlamlandirmada 90k onemli

.~A..~ T ANIMI
lemleri cozme ve bir veya birden fazla kulturde deger bulan bir iiriin ortaya

k_ w ~"'negidir.
GARDNER

•

zekayi su sekilde tammlarmstir; "Insanm dusunme, akil
jd .aif
. gercekleri algilama, yargilama ve sonuc cikarma yeteneklerinin tamami,
li.aJd.. zeyreklik, feraset". Psikoloji sozlugu (Budak 2000; Ulas; 2002:1) ise zekayi;
'St_ x
kavrama, problem cozme, bildiklerini yeni durumlara uygulama, akil
J5 D
~
gecmis deneyimlerden kazamlan bilgileri kullanma vb. de dahil olmak iizere
1- i ~
toplami olarak tammlamaktadir, Zeka, gunumuze kadar cok farkli sekillerde
e tammlanrms bir kavramdir. Zeka ile ilgili ilk bulgular Eski Yunan ve
unmustur. insan davrarnsnu incelerken zeka iizerinde en fazla arastirma
ir yetenek oldugu halen tartisilan bir konudur ( Baymur, 1994:227.).

-.a..

.
.

--,,we,

ld:Jn::,

populer tammi "Ogrenme, anlama, ahsilmarms durumlarla bas edebilme"
- ifade edilmistir, (Paul Kline; 1991 )

;!TI

• ·,.: Sternberg onceden zeka ile ilgili yapilan tammlarda silrekli vurgulanan kisinin
_ .~ saglayabilme yetenegine farkh bir yorum getirerek "insanm sadece cevresine
- -legil ayru zamanda cevresini sekillendirebilen ve yeni cevreler secebildigini
g - 1t "F== , Sternberg, 1997: 1030). Ataturk, Eistein, Picasso, Churchill gibi isimlerin
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. =i saglamak

yerine cevrelerini nasil sekillendirdikleri bilinmektedir. Sternberg
· zekamn en onemli noktalanndan biri yuksek seviyedeki zihinsel yetenek
gulamakta buna ornek olarak da soyut dusunme ve karar verme yetenegini
· D. Mayer, Peter Salovey, David Casuco:2000:397 ).

---ja zekayi insanlann performansi ile iliskilendirmis ve verilen gorevlerdeki
recesi olarak belirtmistir. (Kline 2002: 1)

tayi "kisinin karsrlastigi olaylan anlayabilme kapasitesi" olarak ifade etmistir .
. Wechsler'in yaptigi bir baska tammda ise zekayi "Bir bireyin, amaca yonelik
~osterme, akla dayah dusunebilme ve cevresiyle etkili bir sekilde bas edebilme
lam kapasitesi" olarak ifade etmistir ( Brian Allan Buferd:2001). Mayer ve
da zekamn, sembollerin kullanabilme, anlayabilme ve algilama
orantih" oldugunu belirtmislerdir. (John D.Mayer,PeterSalovey,2001 :235)
ile ilgili, tammlara bakildiginda cok farkh tammlara rastlamhr. Psikologlar
5 _ :iiefcacu tarumlamaya cahsmalanna ragmen 1927 yilmdan once yaymlanan psikoloji
ekadan bahsedilmemistir, (Reuven Bar-On: 1997:3.) Her ne kadar bilim
tonusunda farkh tammlar yapmis olsalar da , ortak bir zeka tammi var mi?
T
ahmova gelmektedir. Uzmanlann uzlastiklan ortak bir tamm olarak zekayi: "Etkin
z I 5 ,;mme. elestirel dusunme, ogrenme kabiliyeti; cevreye uyum saglayabilme, etkin ve
all[ 1..e vasrtasiyla amaca yonelik zihinsel faaliyetlerde bulunabilme" olarak ifade

CI

~en

Preiffer 2001:38)

eliksel olarak olculebilir ve tek bir sayiya indirgenebilir. Zeka tekildir.
· bayattan soyutlanarak (zeka testleri) olciiliir,
- g:rencileri belli

seviyelere

gore

tahmin etmek icin kullamhr,
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siruflandirmak ve onlann

gelecekteki

lem cozme si.irecinde, herhangi bir iiriin ya da performansta sergilenir.
· tip degildir, coguldur ve yollarla sergilenebilir.

gercek hayattan soyutlanamaz.
· eylerin yetenek ve dogal potansiyellerini anlamak ve bunlann gelismesinde
ar kesfetmek icin kullamhr,

- A ~IODELLERi
_,1IDca psikologlar zeka modelleri gelistirmislerdir. Bu modelleri olustururken
sorunlarm etkileri azaltmak ve zekanm bilis boyutu dismdaki

zekayi bilissel boyutlar dismda degerlendiren bir kuramdir. ilk kez
llamdi\-e tarafmdan ortaya konan bu modelinin IQ 'nun bir bileseni oldugu ifade
-."UJ.<U.J..U_,

<ioieman_2001;60)
zekayi; " ... erkekleri, kadmlan, cocuklan anlayabilme ve yonetebilme
ilerinde bilgece davranma." olarak tantmlamtstir.I Walker & Foley, 1973;

alker & Foley, 1973, Rau, 2001; Ulas, s.6, 2002) "Insanlarla iyi
rahat olma, inanlann hareket ve ruh hallerine hassasiyet, diger
'l!'LdilKlerini anlayabilme" seklinde olmustur.
_001) ise sosyal zekanm akademik basanlardan ayn bir anlarru
~ pratik yaruyla insanm basa cikabilme yetenegini icerdigini belirmistir.
iemik basanlardan bagunsizdir ve kisinin sosyal hayatmda son derece
si gelismis bireyler; cevredeki bireylerle iletisim kurma, onlan anlama,
anru ve yeteneklerini tamma gibi davramslara isaret eder.
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ar ya zekidir ya degildir boyle dogmuslardir."
GARDNER

1983 yihnda yaymlanan 'Zihin Cerceveleri' isimli kitabiyla IQ'ya geleneksel
en 6neme karsi cikmis ve zeka konusunda farkh bir teori ortaya koymustur.
-a gore zekayi lQ olcumunde oldugu gibi 90k dar bir kahba sikistirmak buyuk bir
irsmda farkh zeka turleri vardir. Bu zeka turlerinin her biri insamn hayattaki
· lemede etkilidir. Gardner'a gore insanlann sahip oldugu zekanm yedi farkh

C I

Ii

I

. Bunlar su sekilde aciklanabilir:
: Kisinin beden dili kullanmadaki akicihgi ile kendisini gostermektedir. Sairlik,
gtizel konusma gibi yetenekleri icerir.

Z
.-

f1""tsel

I ..,.

Zeka: Kisinin sayilarla islem yapabilme ve sayilar arsmdaki iliskileri

. Ye problem cozebilme kabiliyetini icerir.
Zdlil:

•wzt ~1:
~e

Zihinsel imajlan cesitli sekillerde sunabilme ve bunlan cesitli sekillere
icerir. Basanli mimarlann, kaptanlann uzay zekalanmn yuksek

Cesitli muzik seslerini ve ritimlerini birbirinden ayirabilrne, birlestirebilme,
ve miizik aleti calabilme gibi yetenekleri icerir.
-iicut Zekasr: Sporcular, danscilar, heykeltraslar ve aktorler gibi vucutlanyla
asik hareketleri basanyla icra eden kisilerin sahip oldugu zekadir.

Ff

I Zeb: Kisinin kendini bilmesi ve anlamasi, guclu ve zayif yanlanmn farkmda
··· zekadir.

~

»

Zeka: Diger insanlan anlamanm yam ma, onlan neyin harekete gecirdiginin
isbirligi yapabileceginin bilincinde olma yetenegidir. Diger bir deyisle
oldugu farkh duygulan ve guduleri gorerek buna uygun tepkiler
1-pl1d.'Gme Ye insanlarla yerinde etkilesim kurabilme yetenegidir. Kisiler arasi iliskide
· sanlan anlamaktir. Onlan ne harekete gecirir, nasil cahsirlar, onlarla nasil
bilir? Basarli saticilar, politikacilar, ogretmenler, klinik doktorlar ve dini
ru:iik olasihkla yuksek duzeyde kisiler arasi zekaya sahiptirler.
Gae:::?"" "Duygusal zeka neden IQ dan daha onemlidir" adh kitabmda Gardner'm kisler

g5~lerine su sekilde yer vermistir:
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. ·gusal yeteneklerin ve iliski becerilerinin hayat miicadelesi icinde ne kadar
gunun farkindadir. Gardner "Gunluk hayatta kisilerarasi zekadan daha onemli bir
eger bu eksikse, kiminle evleneceginize, nerede cahsicagimza ve buna dair
·erebilirsiniz." der. (Goleman, 2002; 59).

:ore bu zeka tiirlerinin her biri digerinden bagimsizdir. Her insanda, bu zeka
birkaci yuksek, digerleri ise dusuk olabilir. Gardner'm inceleme altma
mda cok dusuk sozel ve sayisal zekaya sahip oldugu halde bundan bagrmsiz
• iiksek muzik zekasma sahip olan kisilere rastlanrmstir. Ve buna benzer bulgular,
yutlanrun bulundugunu ve bunlann birbirinden bagnnsiz oldugunu destekler
· · veya

yaptrgr bu calisma, kullamlmakta olan zeka testlerinin yetersizligini acik bir
.oymustur. Cunku insanlar cok boyutludur ve cok farkh turde yeteneklere
gun diinyada kullamlan IQ testleri Gardner'm ortaya koydugu zeka

iger bilim adamlanndan farkh olarak, kisilerarasi zeka ve kisisel zeka seklinde
suuflandirmasiyla; Thordike'm ardmdan duygusal zeka kavrammm
asina ciddi katki saglayan ikinci bilim adami olmustur.

•

beg IQ.nun akademik zekayi tammlamaya yonelik oldugunu ifade etmis ve kisinin
boyutlanm tammlamakta yetersiz kaldignu belirtmistir. Bu sorunu cozmek
modelini olusturmustur. (Feldman, 1996; Cakar Ulas, 2002; 8)

zademik zekamn bilisse yontemlerle ogrenilen bilgilere dayandigmi belirtmis
••••••••

,rbmn ise cogunlukla tecriibe ve modelleme ile ogrenildigini savunmustur, Pratik
tisiler cevrelerindeki sartlan iyi inceleyip uyum saglayabilmektedir.
_ : Cakar Ulas, 2002; 8)
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2.4. DUYGUSAL ZEKANIN TANIMI
Duygusal zeka terimi ilk kez 1990da Peter Salovey ve John Mayer tarafmdan
rullamlmisnr. Peter Salovey ve John Mayer 1990'da duygusal zekayi , bir kisini kendisi ve
askalanmn hislerini ve duygulanm yansitabilme, onlan ayirt edebilme ve kisinin
ii~ilncesinde, eyleminde bu bilginin kullamlmasi seklinde tammlamislardir.
Mayer, Salovey ve Caruso (2000) duygusal zekayi; "Algilamak ve ifade etmek, duygulan
usunce icinde oztlmseyebilmek, kendinde ve baskalanndaki duygulan duzenleyebilme
yetenegi" olarak tammlanmaktadir.
Duygusal Zeka Enstituleri (DZE) Platformu'nu duygusal zeka tamrmise; "Bireyin ic ve dis
dunyasmi bansik ve uyumlu kilmasi, evrendeki yerini yasamsal gerceklikte kesfetmesidir".
Duygusal zeka, temelinde duygusal yeterliliklere dayanan, sosyal ve kisisel becerilerin
butunudur. Kavramm yayginlasmasim ve akademik cevrelerin disma yayilmasuu saglayan ise
Duygusal Zeka kavramm yayilmasim ve akademik cevrelerin disina yayilmasim saglayan ise,
Daniel Goleman'rn 1995 yilmda cikardigi "Duygusal Zeka Neden IQ dan Daha Onemlidir?"
adh kitabi olmustur. Bu kitapta duygusal zekayi, kisinin kendi duygulanm anlamasi,
baskalanm duygulanna empati beslemesi ve duygulanm yasami zenginlestirecek bicimde
duzenleyebilme yetisi olarak tammlamisttr.
Goleman'a gore (2001) duygusal zeka; kendi duygulanmtzi ve baskalanmn duygulanm
anlamak ve tammak, kendimizi motive etmek, kendi icimizde ve iliskilerimizde duygulanmizr
dogru yonetmekle ilgili yetenektir. Yine kitabmda Goleman, beynin dusunen parcasi beynin
duygusal parcasmda uruyor. Beynin dustmen ve duygusal parcalan genelde yaptigmuz her
seyde birlikte cahsiyor ve gerek i~ yasammda gerekse ozel yasamda basanli ve mutlu olmak
insanlann duygusal becerilerine bagh oldugunu vurguluyor. Duygular bize hakim oldugu
siirece zeka-iyi ya da kotu- hicbir yere varamaz. Goleman, 2001; 18.)
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2.5. DUYGUSAL ZEKA KURAMLARI
Gunluk hayatimizda duygulann gerceklestirdigi bazi islevler vardir. Bunlar; Bizi harekete
hazirlar, gelecekteki

davramslanmizi

bicimlendirir

ve sosyal iliskilerin duzenlenmesine

yardimci olur.
Yasadignrnz

ozel

duygulannuz

tecnibelerle

ilgili

fiziksel

semptomlara

dayalidir.

Duygularla beraber fizyolojik reaksiyonlar ortaya cikar. Ornegin kalp carpmtisi, kan basmci
gibi. Duygulanmiza eslik eden fizyolojik tepkilerin cikmasmda sinir sistemimiz onemli bir rol
oynar. Duygu olusumu uzerinde cesitli kuramlar one surulmustur,

2.5.1.Biyopsikolojik

Duygu Kuramlari

James-Lange kurami
Cannon-Bard duygu kurami
Karsit Surec Teorisi

2.5.1.1. James-Lange Kuramr
1884 yilinda William James'in "Duygu nedir?" diye bir makale yaymlamasiyla duygu
kavrami noropsikoloji alamna tasmmistir, Makale o zamanlar his; psikoloji dergisi olmadigi
icin "Zihin" isimli bir felsefe dergisinde yaymlanmistir. Duygulan arastirmasmm ana gayesi,
uyaran ve duygu arasmda zihinsel islemleri anlamaktir.
Williams James ve Carl Lange

birbirinden bagimsrz

bir sekilde bu kurami

ortaya

koyduklan icin bu kurama "James-Lange Kurarm" adi verilmistir. Bu kurama gore duygular
kaslann gerilmesi, titreme, kalp carpintisi, solunum hizuun degismesi gibi birtakim organik
degisikliklerin duyulmasmdan meydana gelmektedir.
Bu kurama gore yasadigmuz duygulann, belli duyumlar ureten fizyolojik degisikliklerin
sonucu olarak ortaya cikmakta oldugu ileri surulmektedir (www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/
ehsm/1024/unite/6). Kuramm ana fikri sudur: Bedenimiz, cevrenin belirli ozelliklerine tepkide
bulunur ve bedenimizin bu tepkisinin farkma vardigumz zaman heyecan duyanz (Cuceloglu,
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1991). James ve Lange'e
sirada, duygulann

gore duygulann

ortaya cikmasinda

fiziksel

degisikliklerin

birinci

ise ikinci sirada yer ald1g1111 vurgulamaktadir.

es- Lange kurarnmr

destekleyen bazr deneysel pli~malarm yarunda yetersizligini ortaya

arastirmalar da yapilrmstrr, Omurilik hasan gelisen ve otonomik sinir sisteminden

~

• •ed.:

alamayan hastalarda duygulann siddetinde azalma gozlenmis olmasi bu kurarm

41r9:tlemWir (Kandel, Schwartz, Jessel, 2002, Yurt, 2006;14).
_,-...:1A

bu kuram, duygusal davramsm bazi yonlerini aciklamakta yetersiz kalmistir. Omegin

· · le fizyolojik tepkilerin yatismasma ragmen, duygusal canhhgin devam etmesi, yine
ygusal degisikliklerin vilcutta fizyolojik degisiklik olmadan olusmasi gibi durumlar
~-in

teorisi ile aciklanamaz (Yurt, 2006;14, Kandel, Schwartz, Jessel, 2002: Ledoux J

ir ornek verecek olursak; James-Lange'in kuramimn zorlugu, fizyolojik uyanlmanm,
yonelik, sabit bir tecrube uretmedigidir. Omegin, kosu yapan bir kisinin kalp
solunumu hizlamr, (benzer duygulara bagh olarak ortaya cikan diger degisiklikler
bu kisiler genellikle heyecana bagh bu degisikliklerin,

heyecan yuzunden

.iUn\l o.\'.l~\'mme:z.\et. (www .acYLa.nao.a\\l.eO.\l.\r)K\.\a1)1 e\\.sml\\l'lA.l\ln\\elb").
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James ve Lange'nin

kuramma

en guclt; karsihk 1920'lerde Walter B. Cannon'dan

gelmistir. Cannon' a gore yo gun duygusal degisiklikler bir acil durum reaksiyonu olan "savas
ya da kac" yamtim ortaya cikarmaktadir. Cannon bu yamtm otonom sinir sisteminin sempatik
bolumu

ile ortaya ciktigirn

soyleyerek, duygusal degisikliklerin

duzenlenmesinde

iki

subkortikal yapmm, hipotalamus ve talamusun sorumlu oldugunu belirtmistir. (ledoux J 1998;
Yurt, 2006;14).

2.5.1.2. Cannon-Bard Duygu Kurami (Talamik duygu teorisi)
Cannon-Bard kurarm, James-Lange kurammm eksiklerini gidermeye yonelik olarak yapilan
cahsmadir. Canon-Bard kurami da yine iki farkh psikolog olan Walter Cannon ve Philip Bard
tarafmdan ayn ayn yaymlarda ileri sfuilldilgil icin her ikisinin ismiyle amlmaktadir.
Bu kuram James-Lange Kurami'mn
uyaranlann

aksine, onemle ileri surdugu ana fikir, fizyolojik

tek basma duygularm algilanmasma onculuk ettigi goril~linil reddetmesidir.

Bunun yerine, k:uramda belirtilen, fizyolojik uyaranlann ve duygusal tecrubelerin Cannon ve
Bard'm sundugu gibi beyin talamusundan cikan aym sinirleri, aym zamanda harekete
gecirdigidir.
Bu kurama gore duygu uyandmci uyaran algilandtktan sonra, sinir akimlanm beyin
kabuguna aktaran talamus denen on beyin, duygusal tepkinin verildigi ilk yerdir. Ardmdan
talamus dahili (ic organlara yonelik) tepki urettiginden otomatik sinir sistemine sinyal yollar.
Aym anda talamus, beyin korteksine gelen duygu durumunun yapisi ile ilgili olarak mesaj
yollar. Bu sebepten farkh duygulann tek bir cesit fizyolojik uyaranla eslesmesi gibi bir durum
soz konusu degildir. Beyin korteksine gonderilen mesaj belli ozel duygulara gore de degisir.
Kuramm merkezinde hipotalamusun fonksiyonlan bulunur. Cevrede bulunan heyecan verici
olay (uyanci) hipotalamusu etkileyince hipotalamus iki gorevi aym anda yapar. Bunlardan
birisi fizyolojik degisiklikleri

ortaya cikararak sinir sistemini uyarmasi, digeri ise beyin

kabuguna sinirsel akimlar gondererek heyecan yasantimizm farkma varmamizi saglamasidir
(Cuceloglu, 1991;267,www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/ehsm/1024/unite/62.5.1.3.

Teorisi (Opponent - Process)
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Karsit Siirec

Duygu

Richard Solomon 1980 yilmda, her duygusal tepkinin, ozgun duygu ortadan kalktiktan
sonra bile devam eden karsrt bir duygu tepkisi yaratngim belirtmektedir. Bir baska ifadeyle
Beynin karsrt duygusal bir cevap vererek guclu pozitif bir duyg~ uyandirma teorisidir. Karsit
duygu ilk duygudan bir sure sonra baslar ve daha uzun surer. Eger ilk duygu tekrarlamrsa
karsrt duygu daha da guclenir. Bu durumda edinilen duygu ashnda her iki duygu durumunun
arasmda bir uzlasma duygusu gibidir.
Bu teoriye gore "saghkh bir organizma, normal bir motivasyon duzeyini korumaya cahsir
ve su veya bu yondeki bir artis, sistemi tekrar dengeye kavusturacak karsrt bir sureci yaratir".
Buda ornegin bir dublorun (tehlikeli sahneler icin) isinden neden zevk aldigim aciklayabilir.
Dubler, hareketinden once yogun bir kaygi duyar ve hareketin tamamlanmasmdan

sonra

buyuk bir rahatlama hisseder. Aym sekilde omegin uyusturucu kullammmda haz kaygiya yol
acar; her ahskanhk tersini yaratir. Bu teori aynca uyanciya tekrar tekrar maruz kalmamn, ilk
tepkinin giderek daha 90k zayiflamasma ve daha gu9li.i bir karsit tepkinin ortaya cikmasina
yol actiguu varsayar. Yine _ bu da uzun sure madde kullammmm, giderek daha az haz
vermesini, buna karsilik maddenin kesilmesinin etkilerinin daha siddetli ve nahos olmasiru
aciklar www.tennbank.net/psychology/3875.html,
------
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Emma EK Butchell 2008;3

2.5.2.Bili~sel Duygu Kuramcilan

STANLEY SCHACHTER KURAMI (The Two Factor Theory of Emotion)
BiLi~SEL DEGERLENDiRME KURAMI (Cognitive Appraisal Theory of Emotion)

2.5.2.1 STANLEY SCHACHTER KURAMI (The Two Factor Theory of Emotion)
( iki Etmenli Duygu Kurarm )
20. yuzyilm ikinci yansmda duygu kuramlan icerisinde psikologlarca en 90k gecerli sayilan
ruram bilissel kuramdir. Bilissel kuram hem gunluk yasantidan orneklerle, hem de yapilan
bilimsel deneylerle desteklenmektedir. Bu kuramm oncusu olan Stanley Schachter ve Jerome
Singer

bu

kurami, "korteksin periferden gelen uyanlan ozgiil duygulara donusturmekte

oldugunu, yani korteksin, kisinin beklentileri ve sosyal durumu ile uyumlu olarak, cevreden
gelen uyanlara karsi kognitif yamtlar yaratmaktadir" seklinde aciklamaktadir (Schachter ve
Singer, Cuceloglu,

1991:162, Yurt, 2006:15, Kandel, Schwartz, Jessel, 2002,

1999: 12,-www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/

Tugrul,

ehsm/1024/unite/6 s.89)

Bir baska ifadeyle iki Etmenli Duygu Kurami

"Herhangi bir uyaran bizlerde genel bir

uyanlrmslik hali yaratir ve bu uyaram zihnimizde nasil etiketledigimize bagh olarak ona karsi
oznel bir duygu hissederiz"

diye belirtilmektedir.

(Ceyhan, _ 2000: 22'nin aktanmiyla,

Parkinson, 1996; Carlson ve Buskist,1997).
Schacter,

"duygusal

yasantilann

surmustur,

Schacter' e gore,

icimizdeki

fizyolojik degisikliklerle

yasannlanmiz

dogrultusunda

gerisinde bilissel etkinliklerin rol oynadigim ileri

cevremizi

algilamamiz ve anlamlandirmamtz

sonucunda,

ilgili duygulara belirli adlar veririz. Yani bilissel

duygusal

yasantilanmizr

adlandmnz.

Dolayisiyla

farkh

ortamlarda benzer uyanlara farkh tepkiler vermemizin ve birtakim catismalara girmemizin
nedeni,

duygulanmizi

olmamizdan

farkh

kaynaklandtgim''

sekillerde

yonlendiren,

belirtmektedir

farkh kognitif

durumlar

(Kandel, Schwartz, Jessel, 2002,

1999:12).
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icinde
Tugrul,

Bir baska ifadeyle, duygu ve heyecanlanmizi icinde bulundugumuz duruma gore yorumlanz.
Bu goril$e gore duygu ve heyecamn turu, kisinin icinde bulundugu ortama gore farkhhk
gostermektedir,
Ornek: Bir miktar alkol almis bir kisinin eglenceli bir ortamda kendini asm sevincli,
kasvetli bir ortamda ise cokkiin hissetmesi. (www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/

ehsm/1024/unite/6

s.89).

2.5.2.2. Bilissel Degerlendirme Kurami (Cognitive Appraisal Theory of Emotion)

Richard Lazarus' a gore de duygulann altmda bilissel degerlendirmeler yer almaktadir.
Lazarus bilissel degerlendirmelerin basitten karmasiga dogru bir derece izledigini vurgular.
Bilissel degerlendirmenin en ilkel bicimi dil oncesi bilinc ve bilinc disidir. Gelismis olan
bicimi ise bilinctir ve burada dusunce, imgeleme ve duygulann sozel, simgesel ifadesi yer ahr
(Lazarus RS 1991:39).
Bir baska ifadeyle belli bir zamanda birinin duygusunun o kisinin durumu nasil algiladigina
gore degistigi teorisidir. Lazarus, duyguyu o an yasanan olaym bireyin kisisel durumuna etki
etmesi olarak gormektedir. Birey cesitli kaynaklardan gelen bilgiyi degerlendirir,

yam

cevreden ve bedenden gelen bilgilerin degerlendirilmesi ile duygunun olustugunu ileri surer.
Lazarus, duyguyu; bireyin cevre ile etkilesiminde yaptigi bilissel degerlendirmelerin
sonucu olarak gormektedir,
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bir

_.6. DUYGUSAL ZEKA MODELLERi

1.6.1.Model 1: John D. Mayer, Peter Salovey
Kavrami ilk olarak 1990 yilmdaki "Duygusal Zeka" adh makaleleri ile ortaya cikaran
Mayer ve Salovey duygusal zekayi (Mayer & Salovey, 1993; Cakar Ulas, 2002; 17) kisinin
.endisinin ve baskalanrun duygulanru gozlemleme yetenegini, onlan ayirt edebilmeyi ve bu
ilgiyi dusunce ve davramslanna rehber olara kullanabilmeyi iceren bir sosyal zeka turu
olarak tanunlamislardir. Y ani; " ... duygusal zekanm faaliyet alaru duygulann sozlu ve sozsuz
egerlendirilmesi ve ifadesi, kisinin kendisindeki ve digerlerindeki duygulan
uzenleyebilmesi ve duygusal icerikli problemlerin cozumunde duygulardan faydalamlmasiru
· cerir." (Mayer & Salovey, 1993; Cakar Ulas, 2002 ; 17). Ve boylelikle kisinin yasann daha
zenginlesir.
Mayer ve Salovey 1997'de daha da gelistirdikleri tarumda duygusal zekayi ( Mayer VD.
_QQO a; Cakar Ulas, 2002; 17) " ... duygulan algilama ve ifade etme, duygulan dusuncenin
· cinde asimile etme, duyguyu anlama ve onunla mantik yiirutme, kisinin kendisinde ve
· gerlerindeki duyguyu duzenleme yetenegi" olarak tanunlamislardir.
Kisinin yalmzca kendi duygulan tarumlayabilmesi yeterli degildir, Kisi duygularmdan
dusunce gunu artmcr bir arac olarak yararlanabilir. Bu her zaman olumlu duygular olmak
zorunda da degildir. Kisi duruma gore tanimlayabildigi olumsuz duygulan ( nefret, uzuntu ... )
dusuncesinin ureticiligini artirmak.icin kullariabilir. Duygular olmazsa degerlendirmelerimiz
sonsuz olasihklara sahip sonucsuz kavramlar haline gelebilir. Beynin duygusal alanlan
hafizaya yardimci olmaktadir. Hatirlama duygulann yeniden hatirlanmasidir Orne gin; bir
kisinin bir olay nedeniyle hafizasi zarar gorse bile o yere gittiginde pek 90k sey
hatirlayabilmesi buna baglidir.t Cakar ulas, 2002; 18)
Kisinin duygulananlamasi ve onlarla mantik yurutebilmesi icin duygulan adlandirabilmeli
ve duygu degisiklikleri ile olan iliskileri tammlayabilmelidir. Kisi duygulanm tammlayabilir;
fakat o duygunun o anda olusup olusmadigi, daha onceki bir duygusunun kahntisi olup
olmadigi, ruh halinden kaynaklamp kaynaklanmadigiru anlamasi daha zordur. Duygular ccgu
zaman karmasik halde gelir, ornek verirsek; mutlulukla beraber sucluluk, ofkeyle beraber
korku gibi. Bunun icin bu karmasikhgi ve aralanndaki degisikligi tammlayabilmek gereklidir.
Kisi ancak bu sayede sevginin kiskacliga, kaybetme korkusunun aska donustugu anlan
anlayabilir. ( Cakar ulas, 2002; 19)
Kisinin kendisindeki ve digerlerindeki duygulan duzenleyebilmesi icin kisinin duygulara
acik kalabilmesi kendisinin ve digerlerinin duygulanm duygusal ve kisisel gelisimi artirmak
icin izleyebilmesi

gerekmektedir.
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Kisi duygulara acik olmalidir. Duygulara acik olmazsa hissettikleri
algilanna gore sekillendirdigi
kaciracaktir.

ve gozlernledikleri,

bir duygusal gerceklik olacaktir ve asil olam gozunden

Oysa kisinin kendisinin ve digerlerinin

duygulanm

dilzenleyebilmesi

icin gercek

duygulara ulasmasi gerekmektedir.
Kisi kendisinin ya da digerlerinin
tekrarlamahdir.
alanlanndan

duygulanm

dilzenleyebilmek

icin gosterdigi cabayi

Cunku beyinsel surecler ancak bu sekilde duzenlenebilir.

olusan duygusal zeka modelinin dort boyutu vardir;

Bu yetenek

(Mayer& Caruso, 1999;

Cakar Ula$, 2002; 19 )
Duygulan

algilamak

Dustinceleri

canlandmnak

icin duygulan

kullanmak

Duygulan

anlamak

Duygulan

kisisel gelisimi ve sosyal iliskileri zenginlestirecek

Mayer ve Salovey'in

modeli bir yetenek modelidir,

(mutluluk sicakhk ... ) uzak durmak amaclamistrr.

sekilde yonetmek

yetenege dayanmayan

faktorlerden

Bu model yetenege dayanmayan

faktorlerin

onemli oldugunu kabul etmekle beraber duygusal zekadan bagimsiz olduklan dusuncesine
dayanmaktadir.

2.6.2.Model :2 Reuven Bar-

on·

Bar- On'un bu modeli olusturmasmdaki amaci, bazi insanlarm digerlerinden neden daha iyi
ya da daha basanh oldugunu aciklamaktir.
Bar- On'a gore duygusal zekayi bireyin kendisini ve digerlerini anlamasim, kisilerle iliski
kurmasim ve o anda icinde bulundugu cevreye uyum saglayip o cevreyle basa crkabilmesini
saglayan yetenekle olarak tammlamistrr. Duygusal zeka kisinin cevresel taleplerle basa
cikabilmekte daha basanh olmasim saglar. ( Carney, 1999; Cakar Ulas, 2002; 21)
Bar-On'un modeli, duygusal ve sosyal zekayi kapsayan bir modeldir. Bar-On'un temel
olarak yogunlastigi konu ise, bilissel olmayan zeka faktorleridir Bu faktorler kisini gundelik
hayatla basa cikabilmesin iceren kisisel, duygusal, sosyal boyutlan kapsar.
Bar-On'un bu modeli bes ana boyuttan olusmaktadir. (Multi Health Systems inc., 2002;
Cakar Ula$, 2002; 21)
Kisisel boyut: Bireyin ic dunyasiyla ilgilidir. Kisinin kendine saygisi, kendin duygusal
olarak tammlayabilme, kendini ifade edebilme, bagimsiz olabilme ... gibi becerileri
icermektedir,
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Kisilerarasi boyut: Kisinin bireylerarasi iliskisindeki kapasitesi ve faaliyetlerini icerir.
Kisinin empati kurabilmesi, iyi iliskiler kurabilmesi gibi becerileri icermektedir.
Sartlara ve cevreye uyum: Kisinin cevrenin talepleriyle basa cikrna becerilerini icermektedir.
Kisinin problem cozebilme, esnek olabilmegibi becerileri icermektedir,
Stres yonetimi boyutu: Kisinin stresle basa cikabilme becerilerini icerir,
Bar-On'un cahsmasi zihinsel yeteneklerle, zihinsel yeteneklerden ayn kabul edilen bazi
ozellikleri birlestirmistir. Bu sebeple Bar-On'un modeli karma bir modeldir.(Mayer vd.
-OOOb; Cakar ula~,2002; 22).

2.6.3. Model: 3 Robet K. Coop~r & Ayman Sawaf
Cooper ve Sawaf' in modeli duygusal zekayi orgtit icindeki etkiler acismdan incelemektedir.
Ozellikle duygusal zeka ve liderlik acismdan incelemektedir.
Cooper ve Sawaf'a gore duygusal zeka; duygulann guctlnu ve hizh algilayisiru, insan
enerjisi, bilgisi iliskileri ve etkisinin bir kaynagi olarak duyumsama, anlama ve etkin bir
bicimde kullanma yetenegidir.
Bu modelde zeka 4 boyuttan olusmaktadir. Bunlar;
duygulan ogrenrnek
duygusal zindelik
duygusal derinlik
duygusal simya

Duygulan ogrenmek: Kisinin duygusal potansiyelinin farkmda olmasi ve bunu
degerlendirebilmesi uzerine kuruludur. Bunun icinde kisi duygusal durustluge, duygusal
enerjiye, duygusal geri bildirime ve pratik sezgiye sahip olmalidir.
Duygusal zindelik: Kisi oz varliga, guven cemberine, yapici hosnutsuzluga, esneklik ve
yenilenmeye sahip olmalidir. Bu modelin onemli yapilanndan biri de yapici hosnutsuzluk
kavramidir. Hosnutsuzluk yapici bir sekilde kullaruldigi takdirde, farkmda olmayi,
problemleri ortaya cikarmayi, empati kurmayi, guveni, katihrm, yaratici isbirligini mucadele
ve sorumlulugu saglayabilir. (Coper ve Sawaf, 2000; Cakar Ulas, 2002; 24).
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Duygusal

derinlik: Kisinin icsel arnaclanm tam olarak belirlemesi, bunlara kendisini

zdamasi. Kisinin kendine ozgil potansiyel ve amaclan belirlemesi, kendisini amaclanna
~uygusal olarak adamasi, durustlugu

yasamasi ve insanlarda yetkisi olmadan etki

_yand1rmasm1 icermektedir,
Duyusal simya: Duygusal zekanm kisinin potansiyelini
-zelligine

yogunla~m1~t1r. Duygusal

gelmesi ve onlann guclerinden
sezinlemeyi

ve ozellikle yaraticihguu

simya onem verilmeyen duygulann

yararlanma

artmna

daha degerli bir hale

surecidir. Duygusal zaman degisimini,

fusatlan

gelecegi yaratmayi ve sezgisel akisi icermektedir.

Cooper ve Sawafm modeli de Bar-On'un
_ unlann dismdaki bazi kavramlan

modeli gibi zihinsel yeteneklerin

yanmda

icermekte oldugu icin karma bir modeldir

_.6.4.Model: 4 Daniel Goleman
Goleman duygusal zekayi kendimizin ve baskalann duygulanm tamma, kendimizi motive
e, icimizdeki ve iliskilerimizdeki duygulan iyi yonetme yetisi" olarak tarumlamaktadrr.
Goleman'm duygusal zeka modelinin 5 boyutu vardir: (Cakar Ulas, 2002; 26)
Kisinin kendi duygularmm fakmda olabilmesi
Kisinin kendi duygulanm yonetebilmesi
Kisinin kendini motive edebilmesi
Empati
Sosyal beceriler.
Kisinin kendi duygulannm farkmda olabilmesi; kisinin kendi duygulanm tammlayabilmesi
·e bu duygularm ne oldugunu ayirt edebilmesi.
Kisinin kendi duygulanm yonetebilmesi; kisinin duygulanm yonetebilmesidir.
Kisinin kendini motive edebilmesi; kisinin butun zorluklara karsi yilmadan yoluna devam
edebilmesidir. Kisinin gayretli olmasi ne cesit zorlukla karsilasirsa karsilassm yilmamasidir.
Empati; kisinin kendisini karsismdakinin yerine koyup onun duygulanm anlayabilmesidir.
Sosyal beceriler; kisinin diger kisilerin duygularmm farkmda olmasi ve onu
yonetebilmesidir.
Goleman bes boyuttan olusan bu duygusal zeka modelinin temel bir yetenek ve bir kapasite
olarak kisinin tum diger yetenekleri gerek canlandirma gerekse mudahale etme seklinde
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etkiledigi uzerinde durmus ve bu boyutlara sahip bireylerin kendilerine
bireylere gore daha basanh

benzer

IQ 'ya sahip

oldugunu vurgulamistir,

Goleman'm modeli zihinsel yetenekleri ve diger ozellikleri iceren karma bir modeldir.
Goleman "Duygusal zeka neden IQ dan daha onemlidir" adh kitabmda duygusal zekaya sahip
olan insanlann kendileri gibi IQ ya sahip olanlardan daha basanh oldugunu vurgulamisttr.
ynca yine kitabmda "Insanlar ya zekidir, ya degildir; boyle dogmuslardir." (Goleman, 2002;
55) sozli ile geli$tirebilecegimizin IQ seviyemiz degil duygusal zeka becerilerimiz oldugunu
vurgulamistir.

2. 7. BEYiN Y APISI
Sinir sisteminin temel birimi noron denilen uzmanlasmis bir hucredir. Noronun hiicre
govdesinden dendrit denilen bircok kisa kol ve akson denilen tiip benzeri ince uzun bir uzanti
"
cikar. Dendritlerin ve hucre govdesinin uyanlmasi akson boyunca yol alan bir noral itkiye
neden olur duyusal noronlar, duyu organlanndan gelen sinyalleri beyne ve omirilige iletir ve
motor noronlar, beyin ve omirilikten gelen sinyalleri kaslara ve salgi bezine iletir. Bir sinir
ri.izlerceya da binlerce norona ait uzanti halindeki aksondan olusan bir demettir. Uyaran,
noron boyunca dendritlerden aksonun sonuna dogru hareket eden elektrokimyasal bir itki
olarak hareket eder. Hareket eden bu itki ya da hareket potansiyeline depolarizasyon denir.
Depolarizasyon, hucre zarmm hi.icrenin icinde ya da cevresinde yuzen farkh iyon tiplerine
olan gecirgenligini degistirir,
Bir hareket potansiyeli bir kez basladigmda, akson boyunca hareket ederek aksonun
sonundaki sinaptik terminal denilen cok sayida kucuk siskinlige uzamr. Bu terminaller
norotransmiter denilen kimyasal maddeleri serbest birakir. Bu maddeler sinyalin bir
norondan komsu norona iletilmesiden sorumludur. Norotansmiterler iki noron arasmdaki
kucuk arahktan gecerek yayihr ve ahci noronun hucre zanndaki nororesoptorlere baglarur.
Bazi nortransmiter-reseptor baglan hucre zannm depolarize olmasma, digerleri ise zarm
polarize olmasma yol car. Depolarizasyon bir esik duzeye ulasirsa, hareket potansiyeli alici
noron boyunca ateslenir.
Hareket potansiyelinin gerceklesmesi bir "ya hep ya hie;" olayidir, Pek cok farkh turde
norotrasmiter reseptor etkilesimi vardir ve bunlar genis bir psikolojik olgular dizisinin
aciklanmasina yardimci olur .. ( Psikoljiye Giris ,2002; 69-70)
Sinir sistemi merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ve perifer sinir sistemi (beyin ve
omurilikten viicudun diger bolurnlerine uzanan sinirler) olarak ikiye aynhr. Perifer sinir
sisteminin alt boliimleri, somatik sistem (duyu reseptorleri, kaslar ve vucut yi.izeyinden aldigi
mesajlan tasir) ve otonom sistemdir.Iic organlar ve salgi bezlerine baglamr.)
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Insan beyni lie; esmerkezli

katmandan

olusur. Bunlar; merkezi cekirdek, limbik sistem ve

erebrum.
Merkezi cekirdek, durus refleksleri ve solunumdan sorumlu olan medullayi, motor
esgudumle

ilgili olan beyincigine,

duygusal heyecanlarda

gelen duygusal mesajlann role istasyonu olan talamusu ve

ve homestasisin

icerir. Retuuler formasyon,

yukanda

uyarukhk ve genel uyanlmshk

saglanmasmda

onemli bir rol oynayan hipotalamusu

sayilan yapilann birkaciyla birlikte organizmanm

halini denetler

Limbik sistem, beynin duygusal boliimii olarak amlan bu sistem beyin yankurelerinin
icinde bulunur. Hipotalamusun
tehlikeden

duzenledigi

bazi icgudusel faaliyetleri (beslenme, saldirma,

kacmma, ciftlesme) denetler, aynca duygu duygulamm ve hafiza uzerinde de

6nemi bir rol oynar. Midemiz kazmdigmda

, asik oldugumuzda, ya da kederlendigimizde

limbik sistemin eline duseriz.
Serebrum,

iki beyin yankiiresine

aynhr. Bu yanktirelerin buklumlu yuzeyine beyin korteksi

enir. Beyin korteksi, ayirt etme yetenegini,
"yuksek zihinsel surecleri"hareketlerin

denetimini

alanlarmdan

olusmaktadir.

Korpus kallozum
ayrildiginda,

( iki beyin yankiiresini

yankure dil ve matematik
ancak konusma

denetler. Korteksin bazi alanlan, ozel duyusal girdilerin veya ozel

saglayan merkezleri

iki yankurenin

karar vermeyi, ogrenmeyi ve dusunmeyi temsil eder. Korteksin kalan kisimlan,

bag kurma

birbirine baglayan sinir lifleri demeti) bolunerek

islevleri arasmdaki onemli farkhhklar gozlemlenebilir.
yeteneklerinde

ustalasnnstir.

Sol

Sag yank-Ure dili biraz anlayabilir;

yoluyla iletisim kuramaz, uzamsal ve oriintii duyumlarmda

oldukca

gelismistir,
Otonom sinir sistemi sempatik ve _parasempatik olmak uzere iki bolumden olusur, Otonom
imsin lifleri duz kaslann ve salgi bezlerinin
duygu-heyecan

tepkilerinde

sirasmda, parasempatik

hareketlerine

bu sistem

ozel bir onem tasir sempatik bolu genellikle asm heyecan

bolum ise dinlenme durumlannda

Salgi bezleri, duygusal ve gudusel davramslar
Davramsm

aracihk eder. Dolayisiyla

butunlestirilmesinde

faaldir.

icin onemli olan hormonlan

salgilar,

sinir sisteminin yam sira onemli bir yeri vardir.

ic; salgi

bezlerinin faaliyeti hipotalamusun faaliyetiyle ve otonom sinir sistemiyle yakm iliski
icindedir.t Psikoljiye Giris ,2002; 69- 70)
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.1. Duygusal Zeka - Beyin ili~kisi
Yasam dusunenler icin komedi, hissedenler icin ise trajedidir
Horace Walpole

Xeokorteks, beynin dustmen ve en dista kalan parcasidir. Kendimizi tehdit altmda veya
,ir,ensiz hissettigimizde limbik sistem kontrolu 'neokorteks' ten ahr. Yani amigdalanm
ugu soruya mantikh cevaplar verir. Beynin dustmen kisrm. mantiksal beyin, ya da
asyonel beyin olarak bilinir. Soran sorgulayan, cozumleyen, kavrayan, konusabilen, belirli
. ·gulan yonetebilen; ancak tehlike anmda limbik sisteme teslim eder kendisini, hatta
nsanlarda sanki dti{tinemedim, elim ayagima dolasndiye aciklarlar bu durumu; ama oyledir,
-. cikilmayan durumlarda kendini birakir bu krsim. Beynin duygusal bolumu olan limbik
· em, beyin yanmkurelerinin icinde bulunur. Insanlann duygulanm ve durtulerini
tfizenlemesinin asil sorumlulugu bu sisteme baghdir. Limbik sistem duygusal ogrenmenin yer
digi ve duygusal amlann saklandigi yer alan olan hipokampusu beynin duygusal kontrol
.erkezi olarak dusunulen amigdalayi ve birkac yapiyi icerir. Hipokampiis kuru gercekleri
anrlar Karsidan gelenin kuzenimiz olup olmadigim hipokampus, ondan nefret edip
tmedigimizi limbik sistem hanrlar.Ifioleman 2001; 36)

Amigdala duygusal bellegin ve bash basma anlamm deposudur. Amigdalasiz yasam, kisisel
nlamlandirmadan soyutlannus bir yasamdir. Amigdala duygusal durumlann uzmamdir.
ukada$1m1zbize hediye verir, ona kizanz ve hediyeyi firlanr oradan uzaklasmz. Iste bu tiir
evri duygularda akla Iistiin gelen amigdala etkilidir. Amigdala her seyi sorgular ama bunu en
lkel bicimde yapar, Duygusal zekanm merkezinde amigdalamn isleyisi ve neokorteksle olan
· kisi yatmaktadir. (Goleman: 2002; 30)

Yolda onde giden arabayi gecerken kil payi carpismadan kurtuluruz. Hipokampiis; hangi
eritte ve yarumizda kimin oldugunu hatirlar. Amigdala ise ne zaman arabayla birini gecmek
stesek tedirginlige kapilmamiza neden olur.
Yukandaki omekteki gibi amigdala kaygih ve tedirgin bir tepkiyi baslatirken, beynin diger
ir kismi daha uygun bir tepkiye olanak verir. Bu da alnm tam ortasindaki prefrontal loblarda
ulunur. Prefontal korteks hisleri bastmr ya da kontrol eder. Beynin neokortekse ait bu yam
migdala ve diger limbik alanlara daha uygun.tepki getirir. .Amigdala gibi prefrontal loblar da
lmasaydi duygusal hayatm buyuk bir kisnu olmazdi.
Shapiroya gore Bihm adamlan, cogunlukla beynin dusunme bolumu olan neokortesten,
eynin limbik sistem denilen duygusal bolumunden aynsnus gibi soz ederler; fakat duygusal
ekayi belirleyen sey bu iki bolge arasmdaki iliskidir. Korteks, beyin genis yanmkurelerini
aran 3 mm kahnligmda kivnmli bir doku tabakasidir. Beynin yanmkureleri, kas hareketleri
e algilama gibi viicudun temel islevlerinin bircogunu kontrol ederken yaptiklanrmza ve
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giladiklanrmza

anlam veren

sey kortekstir. (Shapiro, Lawrence, 1997, Yuksek IQ'lu Bir

icuk Yetistirmek, 9. Basim, Cev. -0., Kartal, Varhk Yaymlan, istanbul)
Goleman'm (2002) amigdala yaklasimlanm incelersek; amigdala Yunanca badem anlamma
lir, insanlarda limbik alanma yakm beyin sapmm i.izerindebulunan ve birbiriyle baglanti
pilardan olusan badem seklinde bir ki.itledir. Her bir beynin bir tarafmda olmak i.izere basin
i kismma yakm amigdala vardir. Amigdala duygusal durumlann uzmamdir. Amigdala
:ynin geri kalan kismmdan aynlsa, olaylann duygusal anlammi degerledirmekte inamlmaz
r yetersizlik, hatta duygusal korliik denilen durum ortaya cikar. Limbik yapilar en eski
glardan bugune beynin ogrenme ve hatirlama sureclerinin biiyiik bir kismim
rceklestirmektedir. Duyu organlarmdan gelen sinyaller, amigdalanm her turlu sikmtili
meyimi taramasim saglar, Amigdala her durumu, her algryi sorgular; ancak bunu en ilkel
ru bicimiyle yapar. Amigdala yaygm sinir baglantilan agr sayesinde duygusal bir aciliyet
rrumunda akilci zihin de dahil olmak i.izere, beynin biiyiik bir boliimiinii kontrol eder ve
\_
mlendirir. Beyin, amigdalanm ani hamlelerine karsi bir tampon vazifesi goren salteri,
»kortekse giden devrenin diger ucunda alnm hemen arkasmdaki prefrontal loblarda
ilunur. Prefrontal korteks, korku ve ofke anlannda devreye girer, karsilasilan durumun daha
kili bir bicimde idare edebilmek icin veya durum yeniden degerlendirilmesi, sonucu
mamen farkh bir tepki gerektiginde hisleri bastmr veya kontrol eder. Beynin neokortekse
tgh bu alam, amigdala ve diger limbik alanlan yumusatarak diger duygusal diirtiilerimiz
ilia analitik ve uygun tepkiler getirir.

Prefrorttal bolgeler duygusal tepkilerimizi y6netir. Duyusal bilgilerin biiyiik bir bolumu
lamustan sonra bu bilgileri ahp bir anlam cikarmasi icin nekorteks ve onun bircok
erkezine ulasir, bu bilgi ve bizim buna tepkimiz duygusal hareketlerimizi bir harekete
inelik olarak planlama ve orgutleme yer olan prefrontal loblar tarafmdan koordine eldir.
ademeli devreler zinciri, bu bilgiyi neokortekse kaydeder, analiz eder ve anlayarak prefontal
iblar, amigdala ve duygusal beyindeki diger devrelerle el ele cahsarak bu tepkiyi olusturur.
ir duygu uyanldiginda bir an icine prefrontal loblar sayisiz olasi tepkinin yarar-zarar

esabim yaparak en iyi tepkiye karar verir.

Goruldugu uzere duygusal zeka- beyin iliskisi, prefontal loblar ile amigdala arasmdaki
iskiden gecmektedir. Duygulann yonetimi beynin bu iki bolmesi arasmdaki baglantnun gucu

ramnda etkilesmektedir.Cshapir Lawrence, 1997)

IQ ve EQ birbirine karsit degil birbirinden ayn yetilerdir. EQ'yu destekleyenler
eleneksel zeka yontemlerinin cok dar oldugunu ve basanmn davrams ve sahsi goz ardi eden

r dan daha fazlasiru gerektigii;.i savunurlar.
Butun bireylerde akil ve duygusal hassasiyet kansiktir. Aslmda IQ ve duygusal zekanm bazi
onleri arasmda az da olsa bir baglanti vardir; ancak bu o kadar ufaktir ki, IQ ile duygusal
ekanm birbirinden bagrmsiz olgular oldugunu acikca ortaya koymaktadir. Bireylerin
uygusal zeka di.izeyleri kalrtunsal olarak tayin edilmedigi gibi gelisimi de ilk cocukluk
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ionemlerinde gerceklesmemektedir.Genetik olarak sabit olan IQ'nun aksine, duygusal
zekanm ogrenilme olasihgi daha fazladir ve duygusal ogrenme yasam boyu surer. Sikmnlarla
- as edebilme, duygulan kontrol edebilme, insanlarla anlasabilme gibi duygusal zekamn bir
~ areas; olan durumlar insan hayatmda IQ'dan daha etkilidir. Gardner: "Insanlar ya zekidir ya
egildi boyle dogrnuslardir." diyerek gelistirebilecegimiz yammizm IQ degil duygusal
cerilerimiz oldugunu ifade eder.
Berkeley'de bulunan Calirfomia Universitesi'nden psikolog Jack Block, yuksek IQ'lu
- ireylerle, gelismis duygusal yetenekleri olan bireyleri karsilastirmrstir. Ortaya cikarmis
oldugu bulgulara gore: IQ, zihin dunyasinda bir uzman gibi gorunse de, bireysel dunyada
yetersiz bir entelektuel gorunum sergilemektedir. Aynca elde edilen bulgular kadm - erkek
5zerinde de birtakim farkhklar oldugunu ortaya cikarmistir. Buna gore;
Yuksek IQ'ya sahip erkekler, genis bir entellektilel ilgi ve yetenekler dizisine sahiptir.
Hush, uretken, istikrarh, kendi sorunlanm dert etmeyen, elestirici, titiz, duygulanna gem
vuran, kendini acmayan, mesafeli, duygusalhk acismdan ise kayitsiz, soguk bir goriiniim
cizmektedir. Buna karsilik duygusal zekast yuksek erkekler sosyal acidan dengeli, disa donuk,
neseli, korkakliga ve derin dustmmeye yatkmligi olmayan bireylerdir. Baskalanna baglanma,
sorumluluk alma, etik bir goruse sahip olma ozellikleri dikkati cekmektedir. Iliskilerinde
baskalanna karsi sevecen ve ilgilidirler. Zengin ama kontrolu bir duygusal yasamlan vardir.
Kendileriyle ve yasadiklan sosyal dunyayla bansiktirlar.
Yuksek IQ'ya sahip kadmlar, kendilerinden beklenen entelektuel guvene ve estetik ilgi
alamna sahiptirler. Dustmcelerini akici bir bicimde ifade edebilirler. Bu tip kadmlar aym
zamanda kendi kendilerini tahlil edebilen, kaygiya, derin dusunmeye, sucluluk duymaya
yatkm, aynca ofkelerini acikca belli etmekten kacman bireylerdir. Duygusal zekasi ytiksek
erkekler gibi duygusal zekasi yiiksek bayanlarda da disa donuk, neseli ve duygulanru acikca
ifade eden bireylerdir. Sosyal yapilan yeni bireylere kolayca ulasmalanm saglamaktadir.
Daniel Goleman "Duygusal Zeka Neden IQ'dan Daha Onemlidir?" adli kitabmda iki turlu
zihnimiz sahip oldugumuzda birini dustmen digerin hisseden oldugundan, her ikisinin de
beyindeki farkh ama birbiriyle baglantili devrelerin iliskisini yansrttigmdan bahsetmistir.
Bunlardan biri akilci zihin digeri ise duygusal zihindir. Birbirinden farkli bu iki kavrama
tarzi, zihinsel yasantrmizi olusturmak icin etkilesim halindedir. Akilci zihin cogunlukla
farkmda oldugumuz bir kavrama tarzidir. Duygusal zeka ise IQ'nun aksine yeni bir kavramdir
sadece akilci degil duygusal zeka da onemlidir. Duyusal beyin akilci zihinden cok daha once
var olmustur. Aslmda akil duygusal zeka olmadan tam verimli cahsamaz.Kioleman, 2001; 62)
Akilci zihin nedenlerle sonuclar arasmdaki mantiksal baglantilar kurarken, duygusal zihin
aynm yapmadan sadece benzer carpici ozellikleri olan seyleri birbirine baglar. Duygusal bir
durumda ilk durtu akilda degil kalpten gelir. Cunku duygusal zihin daha hizh tepki
verir.(Goleman, 2001; 363)
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Dusunen beyin kadar duygusal beyin de neyin dogru neyin yanlis olduguna
vennemize

yardimcidrr.

Yani duygusal beyin de dustmen beyin kadar karar venne asamasinda

ise kansir, Ornegin kiminle evlenmeliyim bu sorunun cevabma yasanan
duygusal deneyimler

karar

daha onceki

-aynhk gibi- ise katihr,

2. 7 .2. Duygusal Zeka, Cinsiyet
Goleman'm "Duygusal Zeka IQ'dart Daha Onemidir" ah kitabmdan kizlar ve erkeklerin
duygusal farkhhklanna soyle bir ornek vermistir:
Ornek: Kizlar, birlikte oynarkeri.husumetin en.az..isbirliginin en.ust noktada oldugu kucuk
ve yakm gruplarda, erkekler ise rekabetin vurgulandigi daha buyuk gruplarda bulunurlar.
Oynarken birinin cammn yanmasiyla oyun durakladiginda, kizlarla erkekler arasmdaki ana
farkhhklardan biri ortaya cikar. Cam yanan bir erkek cocugun morali bozulursa, oyunun
devam edebilmesi icin ortaliktan cekilip aglamayi kesmesi beklenir. Bu olaym aymsi oyun
oynayan.bir grup kiz arasmda olursa, oyun durur ve herkes aglayan kiza yardim etmek icin
etrafmda toplamr. Oyun oynayan kizlarla erkekler arasmdaki bu fark, cinsiyetler arasmdaki
temel aynhk denen seye isaret etmektedir.
Duygusal zeka ile cinsiyet ve basan puam gibi kisisel ozellikler arasmdaki iliskileri
inceleyen arastirmalar yapilrrustir. Duygusal zeka ve cinsiyet uzerine yapilan bir cahsma da
universite cagmdaki, katihmcilardan bir duygusal zeka testi yapmadan once duygusal
zekalanru kendi kendilerine tahmin etmeleri istenmistir. Katihmcilann cogunlugu
duygusal zeka duzeylerini belli olctlde dogru olarak tahmin etmis olsalar da cinsiyetleri
kendilerine iliskin degerlendirmeleri uzerinde etkili olmustur, Kadmlar, kendi kendilerine
yaptiklan degerlendirmelerle gercek duygusal zeka olcumleri karsilastmldiginda, genelde
kendileriyle ilgili dusuk tahminlerde bulunmus olmalarma karsm, erkeklerden daha yuksek
skorlar getirmislerdir.I Mumcuoglu, 2002)
Saf yiiksek IQ tipi (yani, duygusal zekadan ayn tutulmus olan), adeta, zihin dunyasmda
uzman, ancak kisisel dunyada yetersiz bir entelektuelin karikaturudur. Profiller kadm ve
erkeklerde hafif farkhhk gostermektedir, Yuksek IQ'lu erkek, beklenecegi gibi, genis bir
entelektuel ilgi ve yetenekler dizisine sahiptir. Hirsh, uretken, istikrarli, sebatkar ve kendi
sorunlanm dert etmeyen birisidir. Aynca elestirici, tepeden bakan, titiz, duygulanna gem
vuran, cinsellik ve duygusal deneyimler konusunda tutuk, kendini acmayan, mesafeli,
duygusalhk acisindan ise kayrtsiz ve soguktur.
Buna karsilik, duygusal zekasi yuksek erkekler, sosyal acidan dengeli, disa donuk ve
neseli, korkakliga veya derin dusunmeye yatkmligi olmayan kimselerdir. Sorumluluk alma,
etik bir goruse sahip olma ozellikleri dikkat ceker.
Iliskilerinde baskalanna karsi sevecen ve ilgilidirler, Zengin, ama yerli yerinde bir
duygusal yasamlan vardir. Kendileriyle, baskalanyla ve yasadiklan sosyal dunyayla
bansiktirlar.
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Salt yuksek IQ'lu kadmlar kendilerinden beklenen entelektilel guvene sahiptir.
Dusuncelerini akici bir sekilde ifade edebilir, entelektuel konulara deger verir ve _genis bir
entelektiiel ve estetik ilgi alanma sahiptirler. Bu tip kadmlar aym zamanda kendi
kendilerini tahlil edebilen, kaygiya, derin dusunmeye, sucluluk duymaya yatkm, aynca
ofkelerini acikca belli etmekten kacinan ( dolayh yoldan bunu yapan) kisilerdir.
Duygusal zekasi yiiksek kadmlar ise, aksine kendini ortaya koyabilen, duygulanm
dogrudan dile getiren, kendi kendilerine olumlu bakan, hayatta bir anlam bulan insanlardir.
Aynca, erkekler gibi onlar da disa donuk, neseli, duygulanm uygun bir bicimde ifade
edebilen (ornegin, sonradan pismanlik duyulan patlamalar halinde degil) strese kolay
uyarlanabilen kimselerdir. Sosyal tavirlan, yeni insanlara kolayca ulasmalanm saglar.
Kendileriyle bansik olmalan, oynak, ictenlikli ve duygusal deneyime acik olmalanna yol
acar. Saf IQ kadmlanmn aksine, ender olarak kaygi ya da sucluluk hisseder veya derin
diisiincelere dalarlar.
Bu portreler tabii ki uc orneklerdir; hepimizde, IQ ve duygusal zekamn farkh bir kansimi
vardir. Ancak, her bir boyutun kisiye ayn ayn ne gibi ozellikler kattigiru gormernizi
saglayan bir bahs a91s1 sunmaktadirlar. Bir kiside hem bilissel hem duygusal zeka oldugu
olciide, bu portreler ortiisiir. Yine de, insam insan yapan niteliklerin cogu, duygusal
zekadan gelmektedir.

2.8. DUYGUSAL ZiHiN OZELLiKLERi
- Duygusal bir durumda, duygusal zihin akilci zihinden cok daha hizh harekete gecer ve ne
yapngim gozden gecirmeden eyleme atihr.Duygusal zeka bizim tehlikeye karsi radanmizdir.
Acil durumlar karsismda ne yapacagimizi ya da nasil karsilik verecegimizi dusunmeye zaman
harcamadan tepki vererek bizi harekete gecirir. Ornegin balkondan dusmek uzere olan
annenin cocugunu kurtarmasi gibi
- Duyguyu baslatan seyle, duygunun patlak vermesi arasmda gecen sure cok kisadir. Bu
nedenle algiyi tartarak degerlendirmeye zaman kalmaz. Bu hizh algilama tarzi surat ugruna
isabetliligi feda eder, Cunku genel goruntuye ya da onun en carpici yanlanna karsihk verir.
Her seyi bir biitiin olarak ve bir arada gorerek, dikkatli bir analize zaman ayirmadan tepki
gosterir. Ornegin gee kaldigi icin eve pencereden girmeye cahsan kizim hirsiz zanneden
babanm, kizina ates ederek oldurmesi gibi.
- Duygusal zihin mantigi 9agn$1msaldir, bir gercegi simgeleyen ya da onun bir amsim
cagnstiran ogeleri, o gercekligin aymsi olarak kabul eder.duygusal zihne gore onemli olan, bir
seyin nasil algilandigi ve nasil gorundugudur. Bir seyin bize ne hatirlattigi, ne oldugundan
daha onemli olabilir. A~1lc1 zihin nedenlerle sonuclar arasmda mantiksal baglantilar kurarken,
duygusal zihin ayim yapmadan sadece benzer carpici ozellikleri dikkate alir. Ornegin, mavi
corabim giyerek gittigi bir smavm iyi gecmesi uzerine, her smava aym mavi corapla giden bir
ogrencinin davrarusi gibi.
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- Bir olaym herhangi bir ozelligi gecmisin duygu yuklu bir amsma benzer gorunurse,
duygusal zihin hatirlanan olayla ilgili duygulan baslatarak buna tepki verir. Baska bir deyisle,
duygusal zihin simdiki zamana sanki gecmis zamanmrs gibi tepki verir. Ornegin kucukken
anne babasi arasmdaki kavgalar sik sik tamk olan cocugun daha sonra herhangi bir kavga
ortammda da aym korkuyu yasamasi.
- Duygusal zihin bircok acidan cocuksudur ve bu ozelligi duygu guclendikce
zihnin cocuksu ozelliklerinden

artar.Duygusal

biri her seyin siyah ve beyaz oldugu grilerin olmadigi

kategorik dusuncedir. Ornegin bir smavdan basansiz olan kisinin, "ben basansiz

biriyim"

seklinde dusunmesi gibi. Bu cocuksu tarzm bir diger isareti de kisisellestirmedir.

Ornegin "ne

zaman piknige gitmeye kalksam yagmur yagar." diyen bir kisi, olaylan hen merkezli bir
sapma egilimiyle algilanmaktadir.
zayiflatacak

Cocuksu tarz kendi kendini dogrular, inanclanm

amlan ya da gercekleri bastirarak ya da goz ardi ederek, sadece destekleyenlere

rutunur. Akilci zihnin inanclan secicidir, yeni karutlar geldiginde degistirilebilir.

Duygusal

zihin ise inanclanm mutlak dogrular olarak kabul eder ve bunlara ters dusen kamtlan kabul
etmez.(Klinik

Psikiyatri 1999; 1; 12-20 Tugrul Ceylan.)

- Duygusal zihnin isleyisi duruma baghdir ve belirli bir anda yiikselen hangi duygu ise onun
dogrultusundad1r.duygunun
amlar repartuan

mekaniginde

her hissin kendine ozgu dusunce, tepki ve hatta

vardir. Durma bagh bu repartuarlar. Y ogun duygu anlannda en baskm hale

gelirler. Bu tiir bir repartuann

etkin oldugunun bir isareti de secici bellektir.

tarzumz kendinizi mutlu hissettigimizde

Dusunus ve ifade

farkh, kizgm ya da camrmz s1kk111 iken farkhdir.

Orne gin ofkeli bir sekilde evden cikan birinin, trafik kurallanna

uymayan

suruculere diger

giinlere gore daha fazla tepki gostermesi gibi.( Ekman 1992, Epstein 1993, Brodsky 1993)

2.8.1. Duygusal Zihin - Akilci Zihin
Salt zekaya, yani IQ'nun olc;tilgil seye verdigimiz deger ve onemde cok asmya gitmisiz.
Duygular bize hakim oldugu surece zeka - iyi ya da kotii - hicbir ise yarmaz.
Goleman
IQ sizi ise aldmn; ancak sizi terfi ettiren EQ'dur.
Nancy Gibbs
Ornek: Ogrenci smav notu dusuk oldugu icin hocasmi bicaklar. Cocuk baska okula gecer
ustelik okulunu da en yuksek notla bitirir. Fakat hicbir zaman hocasmdan ozur dilemez.
Soru: Bu kadar zeki biri nasil boyle bir sey yapar?
Cevap: IQ'nun duygusal zeka ile ilgisi yoktur. (Goleman, 2001;51)
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Yillardir bireyin islevselliginin ve basansmin IQ ile dogru orantih oldugu bilinrnekteydi.
Ancak son zamanlarda artik duygusal zeka yani EQ'nun da basanda onemli rolu oldugu
.::u;;ilnlilmeyebaslanrmstir. IQ daha 90k bireyin zeka fonksiyonlanm degerlendinnekte buna
karsilik EQ bireyin duygusal sentez, tespit ve fonksiyonlann ortaya koymaktadir, Neredeyse
yuzyildir, yuzlerce birey uzerinde yapilrrns arastirmalara dayanan IQ 'nun aksine duygusal
zeka yeni bir kavramdir.
IQ'nun kisinin hayatmdaki basansm katkisi yuzde yirmidir. Geri kalan yuzde seksenini
· elirleyen ise duygusal zekadtr.flIoward Gardner, "Cracking open the boks"; Goleman ,
~002) . Ogrenilebilir bir takirn becerilerden olusan EQ bireyin yasi ilerledikce
gelisebilmektedir. Ilerleyen yaslanyla birlikte bireylerin toplumsal iliskileri ve
cevrelerindeki olaylan daha dengeli degerlendirmeye basladiklan, daha uyumlu,
daha kontrollu ve genel olarak etkin iletisim kurabildikleri belirtilmektedir.
(http://www.huseyinkomurcuoglu.com. tr.)

2.8.2. DUYGUSAL ZEKA YETENEKLERi
a Ozbilinc+ kendini tamma-: Bir duyguyu olustururken fark edebilme duygusal zekanm
emelidir. Duygularm her an farkmda olma yetenegi psikolojik sezgi ve kendini anlama
akimmdan sartnr. Gercek duygulanrmzi fark edememek bizi onlann insafma birakir.
Duygulanm tamyan kisiler, hayatlanm daha iyi idare ederler, ornegin kiminle evleneceginden
hangi ise girecegine kadar kisisel karar gerektiren konularda ne dttsunduklerinden 90k daha
emindirler.
b. Duygulan idare edebilmek: Duygularm uygun bicimde idare edebime yetenegi ozbilinc
temeli usttmde gelisir, Bu yetenegi zayif olan kisiler siirekli huzursuzlukla miicadele ederken,
kuvvetli olanlar ise hayatm tatsiz suprizleri ve terslikleriyle karsilastiktan sonra kendilerini
daha kolay toparlayabilmektedir.
c. Kendini harekete gecirmek: Duyulan bir amac dogrultusunda toparlayabilmek, dikkat
edebilme, kendini harekete gecirebilme, kendine hakim olabilme ve yaraticihk icin gereklidir.
Duygusal ozdenetim doyumu erteleyebilme ve fevri davraruslan zapt edebilmek her basanmn
altmda yatan ozelliktir. Tikamp kalmama, her tiir yiiksek performansi mumkun kilar. Bu
beceriye sahip kisiler, yaptiklan her iste daha uretken ve etkili olabilmektedirler.
d. Baskalanmn duygulanm anlayabilme: Duygusal ozbilinc temeli uzerinde gelisen diger bir
yetenek olan empati, insanlarla iliskide temel beceridir. Empatik kisiler baskalannm neye
ihtiyaci oldugunu, ne istedigini gosteren belli belirsiz sosyal sinyallere karsi daha duyarhdir.
Buda onlan insan bakimiyla ilgili mesleklerde ogretmenlik, saticihk ve idarecilikte basanh
kilar.
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e. Iliskileri yurutebilmek: Iliski sanan, buyuk olcude baskalann duygulanm idare etme
becerisidir. Beceriler, populer olmanm, liderligin, kisiler arasi ekililigin altmda yatan
unsurlardir. Bu becerilerini 90k gelistirmis kisiler, insanlarla surtusmerniz bir iletisim kurar ve
her alanda basanli olur, parlak bir sosyal yasam surdururler. (Goleman 2001; 61)

2.8.3. YASAMIN HER ALANINDA DUYGSAL ZEKA
Duygusal zeka kavrami hayatumzin her alanhndadir. Cunku nerede olursak olalim
duygulannuzda yannmzdadir. Duygulanrruz cocuklanmiz: nasil iyi yetistirecegimizi, nasil
basanli olacagimrzi ve diger insanlarla iliskilerimizi belirler.
Kendimizi zaman zaman mutsuz hissederiz. Bu tiir durumlarda, mutsuzlugumuzu
gidermek icin giiclii olam yani duygulanrmzi bastirarak inkar etmeyi secmekteyiz. Baska bir
deyisle; dustmen beynimizi, hisseden beynimizin ustunde tutmaya cahsmaktayiz, Bu iki
beynin duygulanmizda ve hayatnmzda oynadigi roller, duygusal zeka arastirmasmm en
onemli odak noktalanndan biridir. Her beynin degisik bir islevi vardir ve en iyi sonucu bu iki
beyin beraber, uyum icinde cahstiklannda almaktayiz.
Duygusal zeka arastmnasi sonuclan daha iyi ihtiyaclanrmz olusmadan, dogamn duygulan
milyonlarca yil boyunca gelistirdigi gercegini desteklemektedir. Hepimiz insamz ve evrensel
ihtiyaclanrmzin biri karsilanmadigmda bazi olumsuz duyular hissederiz. Birtakim sebepler
bizi iyi hissettirir ya da kotu hissettir. Buna gore duygusal zekayi nelerin iyi nelerin kotii
hissettirdigini bilmek diye tammlayabiliriz.
Cocuklugumuzun ilk yillannda neyi soyleyip neyi soylemememiz, neyi yapip neyi
yapmamamiz, neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez oldugu hep bize soylenistir. Aynca
nasil hissetmememiz bile bize soylenmistir.
Toplumsal cevrenin de bireyin duygulan uzerinde etkisi vardir. Icimizden geldigi gibi
davranmamiz bazen cevrece hos karsilanmaz, Toplumsal cevre duygulan baskilar cunku insan
toplumda onaylanmak ister. Arna aslmda duygulanrmz bireyseldir ve bizi diger insanlardan
ayiran yamrmzdir. Bir toplumdaki herkes aym seye inanabilir, aym slogam atabilir, ayru
seyleri giyebilir; ama aym duygulan hissedemez muhakkak kisiler arasmda duygusal
farkhhklar vardir.

{
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Duygusal yasantiyi olusturan etmenleri:
-

, Bireyin istek ve beklentilerine uymayan durumlar
Bireyin kisiligi ile bilissel yetileriyle catisan durumlar
Bireyin aile, ekonomik, siyasal, sosyal vb. sorunlarla karsilasmasi
Bireyin hastaliklan
Dogal ortam

Duygusal yasamin kaynagi nesnel ortamm ve kosullann bireyi etkileme bicimidir Duygusal
yasanti bireyin gtmluk yasammdaki konumuna gore degisir Ornegin freni patlamis bir araba
dusunursek, arabanm ~oforli panik, evine dogru geldigini goren kisi korku icindedir. (
Hamdullah Aktas, insanda Duygusal Y asanti.J 9)

2.9. EGiTiMDE DUYGUSAL ZEKA
/

Duygusal zekanm 6grenilmi~ ahskanliklar temeline dayandigi gorli~li, uzmanlan bu
alandaki kapasitenin gelistirilmesinde egitimin rolune ve onemine yoneltmistir. Egitimin
islevi bireyin kendine ozgu zeka profilini, toplum icinde gelismesini saglayacak gorev ve
alanlarda ustalasmak icin kullarulmasma yardim etmektir. Bu nedenle egitimde zekarun belli
bir yonunu degil farkh alanlanru birlikte gelistirmek amaclanrmsnr.I Goleman, 2001)
Duygusal zekarun gelismesi ilkogretimden universiteye kadar tum ogretim programlarmda
onem kazanmaktadir. Bir toplumun cagdas uygarhk duzeyine yukselrnesi ve bir bilim
toplumu haline gelebilmesi kuskusuz ki bunu meydana getiren bireylerin aldigi egitimle dogru
orantihdir. ilk egitim dogumla birlikte ailede baslamaktadir. Dogal olarak her anne ve baba ya
da bu gorevi iistlenen kisi kendisi icin en dogru olam uygulayarak dunyaya yeni gelrnis olan
bu yeni bireyi topluma kazandirmaya cahsir; ancak insanlar farkh farkhdir ve herkesin
yasadigi hayat da farkh olmaktadir, Yetiskinlerin yasadigi sorunlar cocuklara yansir ve bu
durum onlann yeni olusmakta olan kisiliklerini degisik boyutlarda etkileyebilmektedir. Bu
nedenle ailede cocuga verilen egitim biiyiik onem tasimaktadir.
Aileler artik cocuklanm hayata saglam bir sekilde hazirlanmasmda tam da yeterli
kalmamaktadir. Bu sebeple de ailelerin cocuklann duygusal ve sosyal yeterlilik eksiginin
telafisi icin toplumlann basvurabilecekleri tek yer okuldur. Hemen hemen her cocuk okula
gittiginden okul temel hayat derslerinin sunan bir yerdir.(Goleman, 2002; 348) Egitimde
aileden soma okul gelmektedir. Okulda insan zekasmm gelisim evrelerine uygun olarak
. ogrencilerin diizeylerine uygun bilgilerle donatilmasi beklenmektedir. Her cocuk okuldan
aym basan ile mezun olamamaktadir. Yapilan arastirmalar univesiteyi basanyla bitiren her
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ogrencinin hayatta aym basan gosteremedigini

ve mutlu olamadigim

bakimdan okulda verilen bilginin sadece bilgi yuklemeye
bakildiginda

Bu

dayah olmasi hayat kosullanna

hie de yeterli olmadigi gorulmektedir,

Duygusal zeka egitimde
cocuklann

ispatlamistir.

basanrun artinlmasmda bir aractir. Okulda basansiz olan

hemen hemen tumu duygusal zeka ogelerinden

Okullanmizda

cocuklara hedefbelirlemek,

biri ya da birkacindan

yoksundur.

cesitli sorunlara degisik cozumler getirmek,

zamanda dogru kararlar verebilmek, yaratici dusunmek

dogru

gibi onemli beceriler de

kazandmlmasi

gerekir. Ozellikle de ailesinden yeterli egitim almayan cocuklan dusunursek

mufredatmnza

sevmek, sevilmek, deger vermek, deger gormek, paylasrnak gibi ihtiyaclann

da dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle smifa giren her ogretmeni alan bilgisinin

aktanrken buna sevgi, paylasma gibi insani degerleri de katmasi gerekmektedir.

2.9.1. DuygusalZekanm Egitim Acismdan Dogurgulari
Cocuk bir ogretmenin sadece akademik degil, duygusal sorunlanm da dinledigini bilirse,
konusmanm da yolu acilmis olur. (Goleman, 2001; 335)
Ogrctmen ve ogrenciler arasmdaki es zamanhhk onemlidir. Simfta yapilan incelemeler
ogretmen ve ogrencilerin hareketleri birbiriyle ne kadar esgudumlu ise etkilesim sirasinda
kendilerini o kadar yakm, mutlu, ilgili hissettiklerini gosteriyor. (Goleman, 2001, s.151)
Duygusal zeka ile ilgili cahsmalar, akademik yonden parlak zekali insanlann gerek is, gerekse
ozel.yasamlannda her zaman en basanh kisiler arasmda olmadiklanm otaya koymustur.
Hepimiz okulda basanh ama yasama mutsuz ve/ veya basansiz ya da akademik testlerde
basansiz ama sagduyu ve yaraticihga sahip, sosyal iliskileri mukemmel insanlar tanmz.
Uzmanlara gore akademik zekanm yasamdaki basanyi etkileyen faktorler icindeki payi en
kotilmser tahminle %4, en iyimser tahminle %20'dir. (Cooper & Sawaf 1997, Goleman,
2001)
Oysa son yilarda yapilan arastirmalar, cocuklarda IQ testleri ile olculen zeka puanlannda bir
artis ortaya koyarken, duygusal zeka acisindan istikrarh bir kotulesme saptamaktadir,
(Goleman, 2001) Toplumsal gelisme acisindan olumsuz sinyaller veren bu durum uzmanlan
duygusal zekamn onemine dikkat cekerek, nasil gelistirilebilecegi konusunda cahsmalar
yapmaya yonelmistir.
Goleman'm (2001) ulastigr sonuclann turnu, duygusal zekanm hemen hemen her i$ alanmda,
mukemmelligi yakalamakta ustun bir rol oynadigma isaret etmektedir. Y ani duygusal zeka
aklm sahip oldugu yetilerin kullanabilmesinde yasamsal bir oneme sahip oldugudur. Diger bir
ifade ile duygular tammp yaptci bir bicimde yonlendirildikleri takdirde zihinsel performansi
artmrlar. Artik bilinmelidir ki, duygulanm yonetemeyen insan, akhru da yonetememektedir,
Uzmanlara gore duygusal zeka duzeyi kahtimsal olarak tayin edilmedigi gibi, gelisimi de
sadece ilk cocukluk donemlerinde gerceklesmez, Genel bir karu olarak 13-19 arasmdaki
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yaslardan sonra pek fazla gelisim gostermeyen IQ'nun tersine, duygusal zekanm ogrenilme
asiligi oldukca fazladir ve yasam boyu gelismeye devam ederek daha yeterli duzeye
asabilir.
Duygusal zekamn ogrenilmis ahskanliklar temeline dayandigr goril~li, uzmanlan
alandaki kapasitenin

gelistirilmesinde

egitimin rolune ve onemine yoneltmistir.

Egitimin

slevi; bireyin kendine ozgli zeka profilini, toplum icinde gelismesini saglayacak
anlarda ustalasmak

icin kullamlmasma

bu
gorev ve

yardim etmektir. Gunliik pek cok performansta

farkli

zeka alanlan uyum icinde cahsir ve birbirini etkiler. Bu nedenle egitimde zekanm belli bir
_.·onlinil degil farkh alanlanm birlikte gelistirmek amaclanmaktadir.

Goleman'm (2001) da

=Duygusal Zeka Neden IQ'dan Daha Onemlidir" adh kitabmda vurguladigi
=Gunumuzde

cocuklann

luyor. Cozumlerden
irlestirerek

gibi:

duygusal egitimini sansa birakiyoruz ve bunun sonuclan

cok yikici

biri, okullann ogrenciyi simfta bir butun olarak akli ve kalbi

asil egitilebilecegine

dair bir vizyon gelistirtnektir. Yakm gelecekte

okullardaki

egitimin duzenli olarak ozbilinc, ozdenetim, empatiyle dinleme, anlasmazhklan cozme ve
isbirligi gibi temel insan becerilerini kapsayacagma

inamyorum." ifadesi onemli bir gercegi

dile getirmektedir.
Duygusal zekanm gelisimi, ozellikle bir yandan bilissel, diger yanda da biyolojik
olgunlasma

gibi gelisim surecleriyle ici icedir. Bu gelisime okulun islevi eek onemlidir.

Ozelikle ilkokula baslangic ve ortaokula gecis yillan cocugun uyum saglamasi
kritik

acismdan

iki

deriem olarak ele almmahdir.

Alti yasmdan on bir yasma kadar okul, cocuklann ergenlik yasammi ve sonrasnu kuvvetle..
etkileyecek bir kaynasma potasi ve tarnmlayici bir egitsel deneyimdir. Bir cocugun ozdeger
hissi onemli olcude okul basansma baglidir. Okulda basansiz olan bir cocuk kendi kendisinin
yenilgisini hazirlayan tutumlan harekete gecirerek tum gelecegini karartabilir.
Okuldaki basan da buyuk olcude akademik zeka kadar duygusal zekaya baghdir. Cocuklann
okuldaki basansizhklanmn ardmda da duygusal zekadan yoksunluk yer almaktadir. Bir
cocugun okula hazir olmasi, nasil ogrenecegine baghdir. Bunun da yedi ogesi vardir: guven,
merak etme, amac gutme, ozdenetim, iliski kurabilme, iletisim yetenegi, isbirligi yapabilme.
Okuldan yararlanmak icin gerekli temel ozellikler olarak kabul edilen doyumu erteleyebilme,
duygulanm kontrol altmda tutabilme,iyimser baskalan ile iliski kurabilme, bir bakis acisina
sahip olabilme, icsel gudulenme, isbirligi yapabilme ... gibi beceri alanlan duygusal zeka
duzeyine baghdir. Bu ozellikleri gelistirebilmek okullarda duygusal hedeflere yer verilmelidir.
Salovey ve Sluyter' e gore (1997) cocuklann EQ duzeyi ile yetistikleri cevre kosullan ve
model aldiklan kisiler arasmda yuksek bir kolerasyon bulunmaktadir. Bu iliski ogretmenleri,
egitim ortammi cok daha dikkatli ve bilincli bir sekilde duzenlemeleri yam sira bu ortamda
model alman en onemli birey olmalan acismdan onemli sorumluluklar yukler.
Okulda smif ici ve simf d1~1 etkinlikler sirasmda duygusal zekanm gelistirilmesinde, son
yillarda egitimde popiiler olan coklu zeka modeline yonelik uygumlalar yardrmci olabilir.
40

Cunku bu yaklasimin
zenginlestirilmis

da temeline cocuklann farkh zeka alanlann gelistirmeyi

ogrenmc yasantilan

Okul ortamm da ogrencilerin
gelisimini ve uyumunda
uygulardan
etkinliklerinde

gereklidir diyebiliriz.

duygusal zekalanni

gelistirmesinde

onemli etkiye sahip olan ogretmenin

bagimsi gerceklesmez.

gelistirmeleri

duzenlemesi

ve duygusal zeka alanmdaki yeteneklerini

suuf ogretmenlerin

kavramalan

Ogrenme

kendilerini

kendi branslanndaki

hedeflenmektedir.(

bu alanda
ders

Binnur Yesilyaprak,

rehberlik acisindan rol ve islevleri, milli egitim sayi: 144, s: 27-30, 1999)

Duygusal zekamn egitim acismdan dogurgulanni
Duygusal zeka yetenekleri
Duygusal

ogrencinin tum olarak

katkisi vardir,

Bu sebeple de ogretmenlerin

nasil ise kosulabilecegini

hedefleyen

egitimle gelistirilebilir

zekanm gelisimi anaokuldan

kademesinde

ozetlersek;
ve guclendirilebilir.

yuksek ogrenime dek her egitim

onemlidir.

Hangi alanda olursa olsun ogrcnme, cgrencinin

duygulanndan

bagimsiz olarak

gerceklesmez.
Duygusal
r'

zekanm ihmal edilmesi, akademik zeka kapasitesinin

daha 90k ve daha

etkili kullamlmasmi engeller. Dolayisiyla duygusal zekanm gelisimi akademik
basanyi artmr.
- , Duygusal zeka kapasitesi her ogrencide vardir. Ancak cocuklar farkli zeka
profilleri ile egim surecine katihr.
Ogretmenlet, farkh zeka alanlarma esit derecede onem vermelidirler.
Ogretrnenler, ogretme etkinliklerini planlamada, yurutmede ve degerlendirmede
duygusal zeka alarum gelistirmeye yonelik etkinliklere de yer vermelidirler.
Ogretmcn ogrencileri anlasilmasi gereken duygulan, dusunceleri, sorunlan ve
gereksinimleri olan bireyler olarak gorebilmelidir.
Ders etkinliklerinde duygusal zekamn ise kosulmasi onemlidir.
Ogrenmeyi daha zevkli ve kahci hale getirir. Duygusal zekanm gelisimi ile ilgili
cahsmalar okuldaki disiplin sorunlan, sosyal ve psikolojik problemleri azaltmada
yardimci olur.
Duygusal zekayi gelistirmeye yonelik calismalarda cinsiyet farki dikkate
almmahdir. (Binnur Y esilyaprak, Duygusal Zeka Ve Egitim Acismdan
Dogurgulan,www.dzp.com.tr, 2008 makale)
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Ogretmenler derslerini planlarken duygusal zeka kapsanma giren ozbilinc, ozdenetim,
duygulan yonetme, motivasyon, empati ve sosyal iliskileri gelistirmeleri acismdan neler
yapilabilecegini, duygusal zekayi ogretime nasil katabilecegini dusunmeli, bu konuya onem
venneleri gerekmektedir.
Beynin gelisimini kalitim ve deneyim etkiler. Bu ikisinin kansmu beyin gelisimini
bicimlendirir. Gelisimin cogu dogumdan sonra oldugu icin gelisimi desteklemek, anne, baba
ve ilerleyen yaslarda ogretmenlerin cocuklara gosterdigi steak, duyarh ve guvenli bakim ve
ilgiyle saglamr, Boylece duygulann idare edilmesi ve stresin azalmasma yardimci olan
biyolojik sistemlerin guclendirilmesi saglanmis olur.

2.9.2. Duygusal Okuryazarhk
Son yillarda arastirmacilar tarafmdan stres, depresyon, travma sonrasi stres bozuklugu ve
catisrna gibi olumsuz durumlarda bireyin duygusal zekasmi kullanarak uygulamasi gereken
tepki programidir. Bu kavram yurtdisinda okuldaki siddeti engellemek amaciyla uygulanan
bir kurs progranudir. Ogrencilere catisrnalan halletmek icin saldirganhk dismda cesitli
seceneklere sahip olduklanm gosteriyor. Siddetin faydasiz oldugunu gosterip yerine somut
beceriler konulmaktadir. Boylece ogrenciler haklanm siddete basvurmadan korumayi
ogrenmektedirler. Uygulanmasi gereken oneriler bireyin tum yasaminda kullanabilecegi
tiirdendir.
Arastirmalarda ogrenciler yasadiklan catismayi halletmelerine yardimci olabilecek adimlan
dustmuyorlar. Karstlastiklan olumsuz olaylan zihinlerinde canlandrrmaktadirlar. Ve yaptiklan
davramsm sonuclanm stresli hallerini dustmuyorlar. Bu ortami yatistirmak icin neler
yapilabilecegi konusunda cesitli varsayimlar olusturuluyor,
Anlasmazhklann
ve catismalann cozumlenmesinde daha ihmh bir bakis a91s1
olusturulmasma yardimci olmaktadir, Bu bakis a91s1 bireyin ozel hayatmda, is hayatmda ve
okul hayatmda karsilasabilecegi durumlarda sorun cozuct; olmasmi saglamaktadir.
Anlasmazhk uzerinde durmaktansa anlasmazligi cozucu yollar aranmasi. Iletisimi
etkinlestirme, olumsuz dusunmeyi engelleme, empati yapabilme, farkh dtisunebilme
davramslan ornek verilebilir. En acik tammiyla bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmama ve
objektif degerlendirme yapabilme.Kiontil Dangac., http://mobbingturkiye.googlepages.com;
http://www.kisiselbasari.com/Makale.asp?ID=85 12 11 09)
Duygusal okuryazarhk
biraktigi boslugu doldurmak
gelenekcilikten kurtulmasi
edis tarzi duygusal yeterlilik

okullara, cocuklann sosyallesmesinde etkisiz olan ailelerin
icin ek bir gorev yukluyor. Bu gorevlerden bir tanesi ogretmenin
digeri ise ogretmenin niteligidir. Cunku ogretmenin suufi idare
ya da yetersizlik bakimmdan bash basma bir modeldir.

Cocuklar duygusal okuryazarlik dersleri ile ornegin bir kavga arumn canlandirmasim
yaparak soruna cozum bulmaya cahsirlar. Boylelikle suuflarda catismaya neden olan seyler
iletisime girmemek, varsayimlarda bulunmak, insanlann ne soyledigini anlamakta gucluk
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cekrnek gibi bunlar yaratici drama teknigi ile canlandmlarak bu gibi sorunlann nasil
cozulebilecegine iliskin beyin firtinasi yontemi uygulanabilir. Ofke gibi sorunlann cozumunu
ileriki yaslara birakmama gerekir cunku bir cocuk eger saldirgansa yetiskinlikte de aym
egilimi gosterir ya da gosterme oram en 90k bulunandir .. Simdiye kadar hep cocuklann
akademik olarak basansiz olmasmdan rahatsizhk duyan egitimciler son yillarda artis gosteren
okuldaki yasanan gerilimler sebebiyle ogrencilerin duygusal durulanna da onem verilmesi
gerektigini fark etmislerdir. Cunku basannm da onunu kapayan aslmda duygusal becerilerden
yoksunluktur.(Goleman, 2001)

2.9.3. OKULLARDA DUYGUSAL ZEKA
Gunumuzde yapilan arastirmalann sonuclanndan bazilanna gore, cesitli nedenlerden dolayi
insanlar arasi iliskide kopukluk oldugu, en zengin ulke insanlannm bile mutsuz oldugu,
hayatta basan icin sadece IQ'nun yeterli olmadigi gorulmektedir. Bu ve buna benzer onemli
eksikliklerin giderilmesi, duygulann egitilmesi yani duygusal zeka egitimi ile mumkundur.
insan beyninin nasil cahstigma <lair yapilan arastirmalar gostermistir ki duygusal becerilerin
gelisimi, dogumdan gencligin sonuna kadar devam eden gelisim cagmda daha kolay
olmaktadir, Bu nedenle bu okullarda verilecek olan duygusal egitim one cikmaktadir. Bu
egitim ise her cocuk icin mutlaka gerekli beceri ve anlayislann bir butunudur, Amac egitmek
icin duyguyu kullanmak yerine bizzat duygunun kendisini kullanmaknr.
S~syal iliskilerde zorluk ceken cocuklann sosyal becerileri ogrenebilmeleri icin degisik
yollar vardir, Maalesef okullarda .isbirligi, empati anlasmazliklara coztun bulma, duygulan
kontrol etme ve iletisim becerileri gibi konular ders olara islenmiyor. Bugun okullarda sosyal
iliskilerde zorlanan ve basanli olamayan pek 90k cocuk vardir.bu tur durumlarda zorlanan
cocuklar kendilerini yalmz, saskin ve dunyayla uyum icinde olmadiklanm hissederler bu tur
cocuklar sosyal becerileri zayif oldugu icin arkadaslan tarafmdan da reddedilirler. Bu tip
cocuklar okulda, simf ici faaliyetlerde ve teneffiislerde oyun sirasinda cevreleri cocuklarla
dolu olmasma ragmen, sosyal becerive duygusal beceri eksikligi yuzunden kendilerini
dislanrms hissederler.
Cohen bu tur cocuklar icin okula gitmenin dehset verici bir sey oldugunu ve arkadasligin act
verdigini soylerler.(Cathi Cohen, Raise Your Childs Sosial IQ; Nuray Kansu, Eray Beceren)
Bu cocuklar icin karmasik bir matematik problemi cozmek bir arkadasla sohbet etmekten
daha kolaydir. Onlar icin ileri duzeyde bir bilgisayar oyunu ogrenmek son derece
eglenceliyken, bir arkadasm problemini dinleyip ona yardim etmek 90k buyuk iskencedir.
Bu tur cocuklar duygusal zekadan yoksun ve sosyal ogrenme zorlugu olan cocuklardir,
Cogu kez cocugun sosyal sorunlan ogrenme zorlugundan daha onemli hale gelir. Bu tur
sorunlarda ileride duygusal sorunlara ve ergenlik caginda sue isleme, depresyon gibi ciddi
sorunlarla karsilasmasina neden olur. Bu tur durumlarda ogretmenlere dusen gorevlerden
birkaci da uygun sosyal ortami saglanmasi, faaliyetlerin uygulanmasi ve ona ornek olmasi ile
ogretilebilir.
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Duygular okulda nadir olarak yer almaktadir. Anaokullan ve ilkokul gibi kucuk yas simrlan
dismda kalan okullarda butun cabalar bilgiye dayah beceriler uzerine yogunlasmisur. Bu
sebeple de ogretmenlerin ayrn zamanda duygusal becerilerini gelistirme yonune egitim
vermeleri gerekmektedir.
Bir toplumun gelismesindeki en onemli oge insandir, Kendine guvenen, yetenek ve
ilgilerinin farkmda olan, dogru kararlar alabilen, kendisi ve cevresiyle bansik, empatik,
iiretken, uyum icinde olan, sorumluluk sahibi bireyler basanli ve mutlu bir hayat siirmektedir
ve aym zamanda icinde bulunduklan toplumun da mutlu ve basanh olmasmda etkili bir birey
olmaktadir. Bir bireyin boyle ozelliklere sahip olmasmda en etken faktor once ailesi sonra
ogretmenleridir. Bunun icin ogretmenler ogrencileri iyi tammah ve ihtiyaclan nedir
bilmelidir.
Cocuklann kendilerini tammaya, yeteneklerinin farkma varmaya ogrenmeye, basanli
olmaya, hayatta karsilastiklan zorluklarla bas edebilmeye, iyi iliskiler icinde olmaya,
olduklan gibi kabul edilmeye sevilme-sayilma, ozguven kazanmaya, duzenli bir yasantiya,
gulmeye, eglenmeye, hos vakit gecirmeye ihtiyaclan vardir.
Cocuklann bu ihtiyaclanru karsilarken anne-baba ve ogretmenlerin goz onunde
bulundurmasi gereken seyler vardir bunlar ise:
Cocuklann hepsi birbirinden farkhdir.
Her birinin yetenekleri, farkli ilgi alanlan ve farkh ogrenme duzeyler vardir.
-

Her biri farkh yollarla ogrenir ve bunun icin farkli ogrenme ortamlanna ihtiyac

duyarlar.
Uygun ogrenme ortami saglandigmda basansiz ogrenciler de mutlaka yetenekleri
cercevesinde basanya ulasacaklardir.
Duygulann ogrenme uzerine
etkisi cok onemlidir.
/
Ogrenme, duygusal acida pozitif ve stressiz ortamda gerceklesir,
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2.9.4. Okullarda Gelisririlmesi Gereken Duygusal Ozellikler

Ozbilinc: En temel duygusal becerilerden biri duygulan tammak ve bunlara bir isim
verebilmektir. Dusunceler, duygular ve hareket arasmdaki iliskinin bilincinde olmak da 90k
6nemlidir.
Duygulan yonetme: Duygulann arkasmda ne oldugunu kavramak 90k onemlidir. Kizgmlik,
korku, endise ve uzuntu ile basa cikmak icin yollar bulmak gerekmektedir. Ornegin biri uzgun
oldugunda onu nasil yausnracagim bilmek gibi. Bir olaym en hareketli amnda, soylemek ya
da yapilmak uzere olan seyin ne oldugu hakkmda karar vermek icin nasil zaman
kazarulacagmi anlamak ve duygular baskm geldiginde neler yapacagim bilme gerekmektedir.
Empati: Bir durumu degerlendirip baskalannin hislerini anlamayi gerektiren uygun
davramslarda bulunabilme ve onlann perspektifine sahip olabilmektir. Kisisel duygulanmiza
kapilmadan baskalanm dinleyebilme onemlidir. Baskalannm ne yaptigi ya da soyledigi ile
kisisel tepki ve yargilan .ayirt edebilmeye ihtiyac vardir.
Iletisim: Nitelikli iliskiler gelistirmek, herkesin uzerinde pozitif bir etki yaratmaktadir.
Isbirligi: Etkin bir isbirligi icin liderin nasil, ne zaman hareket edeceginin bilinmesi
zorunludur. Etkin liderlik insanlarm birlikte cahsasin yardim etme becerisidir
Uyusmazhklann 9ozilmli: Catisma icindeki insanlar genellikle kendi kendilerine
surdiirdiikleri bir duygusal duruma girerler.Cogu uyusmazhklann coztimu, diger duygusal
becerilerin kullamlmasiyla mumkun olmaktadir,

2.9.5. Duygusal Zeka ve Edebiyat Egltiml
Edebiyat duygu, dusunce ve hayallerin dil araciligiyla sozlu veya yazih olarak
bicimlendirilmesi sanatidir.I TDK Sozlligti , 2005)
Duygusal zekanm edebiyat egitimde faydalan $U sekilde ozetlenebilir:
Endise depresyonu onleme
Akademik basanyi artirma
Gelecek hayatlar icin kahplar kurma
Tum deneyimleri herkes icin daha tatmin edici ve eglenceli hale getirme
Isverenler tarafmdan rag bet goren becerileri gelistirme (Steve Dam,
www.developingteachers.com)
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Ogretmenin gorevi, duygulann

ifade edilmesini mumkun kilan dile dikkati cekmektir,

il temel olarak birkac ana fiil, cok cesitli sifatlar ve kipliklerin
en iyisi, islevlerinin vurgulanmasidir

lnsanlan adlandirmaktansa,

kullammmdan

Bu

olusur.; fakat

bu islevler;

sen duyarsizsin,

sabirsiz, incinmis, buruk hissediyorum

duygulan

adlandirmak

ornegin

gibi.

Diisunceler , ... gibi hissediyorum, hissediyorum, ve duygular arasmda aynm
yapma.
Duygular icin sorumluluk alma ornegin sen beni kiskamyorsuna karsi
kiskaniyorum.
Duygulara saygi duyrna ... yapsam nasil hissederdim, yapmasam nasil
hissederdim
Empati gosterme anhyorum, kabul ediyorum, fark ediyor gibi.
Olumhlolma ornegin ne daha iyi hissetmeme yardim eder.
Tavsiye etme yapmahyim.yapmahsm yerine onerme yapabilirim yapabilirsin.
Zorunluluklar yaprnak zorundayim yerine istek ve ihtiyaclan yapmahyim,
yapabilirim, yapmam gerek, yapmak istiyorum seklinde dile getirrne.

2.9.6. Snnf Yonetimi ve Ogretme Teknikleri
Derse baslama teknikleri ogrencilerin birbirlerini tammasma ve eger konu alam ile
ilgililerse derslere ilgilerinin artmasma yardimci olur.
llginin devammi saglamak ve ogrenmenin farkh yaklasimlan ve bireysel ogrenme
tarzlarma izin vermek icin cesitli etkinlikler.
Rol yapma ve taklitler dikkatlice olusturulmah ve gercek dunyayla ilgili olmah.
Ogrcncilere rehberlik edilmeli ve rollerine uyum saglamalan icin zaman tanmmah,
yonlendirilmis fantazi ve drama teknikleri bu surecte kullarush araclardir.
Grup cahsmasi isbirligini tesvik eder grup duzeni sikhkla degistirilmelidir cunku
duygusal zekalan yuksek ogrencilerin birlikte cahsma egilimi vardir; fakat
duygusal zeka ayru zamanda ornekle de ogrenilebilir. Etkinlikler butun
katihmctlann katkida bulunacagi ve aym sonucun almacagi seklinde
diizenlenmelidir.
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Proje

cahsmasi. Ogrenciler cogu zaman rekabetcidir. Grubun degerlendirilen ve

degerlendirilmeyen projelerin tamamlanmasi da isbirligini tesvik eder.
Performans hakkmda geri bildirim saglama ve beklenileni acikca belirtme. Geri
bildirim belirli, nesnel ve performansm ogrencinin degistirebilecegi bir yonun
yogunlasnns olmasi gerekir.
Odevler hakkmda ve cgrencilerin odev yaparken ne hissettikleri ile ilgili geri
bildirim alma
Beyin firtinasi ve tartisma bir konu uzerinde bilgi ve dusunceleri paylasmayi tesvik
eder.(Steve Dam, www. Developingsteachers.com)
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BOLUM III
YONTEM

3.1. <;ALISMANIN OL<;UM BiRiMi
Duygusal zeka uzerine yapilan cahsmalarda kullamlan olcum teknikleri psikolojik beceri
testleri ya da kisinin degerlendirilmesine dayanan karma testler olarak cesitlilik gostermekle
raber butun bu calismalarda kullamlan olcum birimi bireyin kendisidir.
3.2. <;ALSMANIN SINIRLILIKLARI
Arastirmanm orneklemini 2009 - 2010 yillannda Yakm Dogu Kolejinde ogretmenlik yapan
-gretmenler olusturmaktadir. Orneklemi ise rastlanusal ornekleme yontemi ile secilen 90
-gretmen olusturmaktadir. Arastirmada veri toplamak amaciyla 43 sorudan olusmustur ve
gulanrmstir. Arastirma ogretmenlcrin sorulara verdigi cevaplar ile simrdir.

3.3. ARASTIRMANIN MODELi
3.3.1. Rastlantisal Ornekleme Yontemi

D zerinde arastirma yapilacak evrenin czelliklerini yansrtacagi dusiiniilen bir grup birimin
omeklemin) evrenden secilmesi ve gozlemlerin bu birimler uzerinde yapilmasi kacuulmaz
oldugundan kullamlan ornekleme yontemi "Basit Rastrantisal Ornekleme" Istatiksel
emsillikte kabul goren % 5 degerinin altmda olmamasma ozen gosterilmistir. Omeklem
genisligi 90 olarak belirlenmistir. Arastirma icin tasarlanan anket Y akm Dogu Okullannda
, ahsan 90 ortaogretim ogretmenini kapsamaktadir.
3.4.

<;ALISMADA KULANILAN ENV ANTERLER

3.4.1. Cahsmamn Analiz Yontemi
-

Bu cahsma Lefkosa ili, Yakm Dogu Koleji Okulu ogretmenlerinin duygusal zeka
duzeylerini belirlemek amaciyla yapilmistir. Cahsma, Yakin Dogu Koleji Ogretmenleri'ni
kapsamaktadir. Ogretmenlik mesleginde sezgi,yaratlc1hk,ba$kalannm duygulanmn farkmda
olma, kisiler arasi iliskilerde basan.on plandadir.Tum bu siralananlar duygusal zeka
yeterlilikleri kapsamma girmektedir.Bu arastirmada kullamlan anket Hakan Atamtilrk
tarafmdan gelistirilmis ve kendisi ile yapilan gorusmede anketin kullammi icin izin almmistir.
Bu cahsmada ol<;egin guveirlik katsayisi Cronbach alfa 0,95 olarak bulumustur. Deneklere
uygulanan anketlerden elde edilen veriler SPSS 17 (Stattistical For Social Sciences for
Windows) paket programmdan yararlamlarak cozumlenmistir.
Ortaamalann yorumlanmasmda olcegin secenekleri, verien puan ve puan arahklan tablo 1
de verlmistir.
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Derecelendinne

ol9egi

Verilen puan

'

1
2
3
4
5._

Se9enek

Puan arahgi

Hi9bir zaman
Arada sirada
Bazen
Oldukca sik
Her zaman olmasa da sik

1.00-1.79
1.80-2.59
2.60-3.39
3.40-4.19
4.20-5.00
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BOLUMIV:BULGULAR

r.r.

BULGULAR

4.2. Ogretmenlerin cinsiyete gore dag1/im1
ablo 1 'de ogretmenlerin cinsiyetlerinin frekans (f) ve yuzdelik (%) deqerleri
~ori.ilmektedir.
Calr~ma Grubu
Cinsiyet

f

%

Erkek

63
27

70
30

Toplam

90

100.0

Bay an

Tabla 1 'de gorOldOgOOzere, ogretmenlerini % 70'i (n63 kisi) bayan, %30'u (n27
Ki§i)

ise

erkek

ogretmenlerden

olusrnaktadrr,

:insiyetleri normal bir dag1l1m gostermedigi

Calrsrna grubu

ogretmenlerin

icin cinsiyet ile gorO§leri arasmdaki

anlamllllk farkrna bakrlrnarrustrr.

4. 3. Ogretmenlerin medeni haline gore dag1hm1
Tablo 2'de ogretmenlerin medeni hallerinin frekans (f) ve yuzdelik (%) deqerleri
qorulrnektedlr,

so

<;alr§ma Grubu

f

%

Evli

63

70

Bekar

25

27,8

2

2,2

90

100.0

Medeni Hal

B0~anm1~\D

ul
Topi am

Tabla 2'ye bakildrqmda 6gretmenlerin %70'i (n63 kisi) evli, %27,8'i (n25 kisi)
oekar ve %2,2'si de (n2 kisi) bosanrrus veya dul 6gretmenlerden
Cahsrna grubu ogretmenlerin

olusrnaktadrr.

medeni halleri normal bir daqrhrn qosterrnediqi icin

edeni hal ile qorusleri arasindaki anlarnlrhk farkma bakrlmarrustrr.

4.4. O{Jretmenlerin e{Jitim diizeyine gore da{J1//m1
Tabla 3'de 6gretmenlerin egitim di.izeyi frekans (f) .ve yi.izdelik (%) degerleri
gbrulmektedir.

<;alr§ma Grubu

%

Egitim

f

Li sans

56

62,2

Master

34

37,8

Top lam

90

100.0

Tabla 3'e bak1ld191 zaman calisma grubunun %62.2'si (n56 kisi) lisans mezunu
iken

geriye

kalan

%37,8'i

de (n34 kisi) master

gbrulmektedir.
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proqrarrum

bitirmis

oldugu

4. 5. Ogretmenlerin ya§ dilzeyine gore dag1hm1
Tabla

4'de

ogretmenlerin

yas

frekans

(f)

ve

;orulmektedir.

t:;all~maGrubu
Yas

f

%

24,00

5

5,6

25,00

7

7,8

26,00

9

10,0

27,00

10

11, 1

28,00

7

7,8

29,00

8

8,9

30,00

9

10,0

31,00

5

5,6

32,00

5

5,6

33,00

4

4,4

34,00

4

4,4

35,00

1

1,1

36,00

2

2,2

38,00

3

3,3

39,00

2

2,2

40,00

2

2,2

41,00

1

1,1

42,00

1

1,1

43,00

1

1, 1

45,00

1

1,1

50,00

1

1,1

53,00

1

1,1

60,00

1

1,1

Topi am

90

52

100.0

yOzdelik

(%)

deqerleri

Tabla 4'de bak1ld1g I zaman cahsma qurubunun %5,6's1 (n5 kisi) 24 yasinda
:l7,8'i (n7 ki$i) 25 yasinda %10'u (n9 ki$i) 26 yasinda %11,1'i (n10 ki$i) 27 yasrnda
=~7,8', (n7 ki$i) 28 yasmda % 8,9'u (n8 kisi) 29 yasinda %10'u (n9 kisi) 30 yasinca
=~5,6's1 (n5 ki$i) 31 yasinda %5,6's1 (n5 kisi) 32 yasrnda %4,4'0 (n4 ki$i) 33 yasmda
ine % 4,4'0 (n4 kisi) 34 yasmda %1,1'i (n1 kisi) 35 yasrnda %2,2'si (n2 kisi)

36

asinda %3,3'0 (n3 kisi) 38 yasinda %2,2'si (n2 kisi) 39 yasinda %2,2'si (n2 ki$i) 40
asmda %1,1'i (n1 kisi) 41 yasmda %1,1'i (n1 ki$i) 42 yasmda %1,1'i (n1 kisi) 43
asmda %1,1'i (n1 ki$i) 45 yasmda %1,1'i (n1 ki$i) 50 yasmda %1,1'i (n1 kisi) 53

asinda %1, 1 'i (n1 ki$i) 60 yasrnda ki ogretmenlerin olusturduqunu gormekteyiz.

4. 6. O{Jretmenlerin mes/eki brens diizeyine gore da{J1/im1

Tabla 5'de ogretmenlerin

mesleki branslannm __frekans

degerleri gorUlmektedir.

<;alr§ma Grubu
Brans

f

Edebiyat Turkce

17

18,9

Sosyal Bilimler (Tarih Cografya)

13

14,4

Fe·n Bil. (Fizik Kimya Biyoloji)

17

18,9

9

10,0

Yabanc: Oil (ing Alm Fr)

16

17,8

Dig er

18

20,0

Toplam

90

100.0

Matematik

53

%

(f) ve yUzdelik (%)

Tabla 5'e bak1ld1g1 zaman cahsrna gurubunun
e Turkce

ogretmenlerinin

...,ografya ogretmenlerinin
3iyoloji ogretmenlerinin
isi)

Yabanci

olusturduqunu

Oil

%14,4'unu

%18,9'unu

(n13 kisi) Sosyal

(n17 kisi) Edebiyat

Bilimlere

% 18,9'unun (n17 ki$i) Fen Bilimlerine
%20'sinin

de (n18

kisi)

Tarih

ve

bagl1 Fizik Kimya ve

% 1 O'nunu (9 ki$i) Matematik ogretmenlerinin
ogretmenlerinin

bagl1

diger

% 17 ,S'inin (n16
ogretmenlerin

qorrnekteyiz.

4. 7. Ogretmenlerin mesleki kuiemierln« gore dag1hm1
Tabla 6'da ogretmenlerin

mesleki krdernlerinin frekans (f) ve yuzdelik (%)

degerleri qorulmektedir.

Cah~ma Grubu
Krdem

f

"lo

1-5

50

6-10

27

30,0
-

11-15

8

8,9

16 +

5

5,6

Toplam

90

55,6

-

-

100

Tabla 6'ya bak1ld191 zaman cahsrna gurubunun %55,6's1 (n50 kisi) 1 ile 5 y1I %
30'u (n27 \ki~i) 6 ile 1 O y1I %8,9'u (n8 kisl) 11 ile 15 y1I ve son olarak % 5,6's1 (n5 kisi)
16 y1I uzeri mesleki tecrubeye sahip olduklan gorulmektedir.
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. 8. 6gretmenlerin suen bulunduklan okuldaki kuiemletine gore dag1hm1
Tabla 7'de ogretmenlerin su an bulunduklan okuldaki mesleki kidernlerinin
~ekans (f) ve yuzdelik (%) deqerleri qorulrnektedir.

<;ah~ma Grubu
K1dem

f

%

1-5

58

64,4

6-10

27

30,0

11-15

3

3,3

16 +

2

2,2
100

90

Toplam

Tabla 7'ye bak1ld1g1 zaman calisma gurubunun %64,4'unun (n58 kisi) 1 ile 5
y1I % 30'u (n27 ki$i) 6 ile 1 O y1I %3,3'unun (nn3 kisi) 11 ile 15 y1I ve son olarak %
2,2'sinin (2 kisi) 16 y1I uzeri $LI an bulunduklan okuldaki mesleki tecrubeye sahlp
olduklan gorulmektedir.

4.9. Alt Problem 1 Ortaogretim ogretmenlerinin duygusal zeka diizeyleri nedir?
Oldukca sik

Bazen

Ara srra

Hlcblr

zaman

L:•.::ygulanm1
mi:,orum.
U!ndime
peoilme becerisine
~im

Her zaman
olmasa da
srk sik

Toplam

X

ss

f

%

F

%

f

%

f

%

f

%

1

1

1

8

9

43

48

37

41

f
90

%

1

100

4,27

0,76

0

0

6

7

15

17

42

47

27

30

90

100

4,00

0,86

2

2

8

9

34

38

29

32

17

19

90

100

3,56

0,97

3

3

10

11

23

26

33

37

21

23

90

100

3,66

1,06

0

0

5

6

13

14

44

49

28

31

90

100

4,06

0,83

0

0

2

2

8

9

48

53

32

36

90

100

4,22

0,70

0

0

2

2

13

14

46

51

29

32

90

100

4,13

0,74

'

L?.ciayan olaylara
~ sakince cevap
m::-:;im.
r verirken '<;
ii'.-~ Ian goz
(lc:lde
lmw1dururum.
l:'"J)'gulanm1 ifade
li",urum.
li,srisikonu~urken
~ ermek istedigini
L,yabiliyorum.
r~kalarmm
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~-xla
L--'<lerini
_., .• ',jJiyorum

0

0

2

2

21

23

41

46

26

29

90

100

4,01

0,79

0

0

1

1

9

10

so

56

30

33

90

100

4,71

0,66

0

0

2

2

13

14

47

52

28

31

90

100

4,12

0,73

3

3

7

8

25

28

27

30

28

31

90

100

3,78

1,08

0

0

4

4

22

24

33

37

31

34

90

100

4,01

0,88

2

2

3

3

22

24

37

41

26

29

90

100

3,91

0,93

0

0

2

2

21

23

40

44

27

30

90

100

4,02

0,79

4

4

0

0

12

13

42

47

32

36

90

100

4,09

0,94

0

0

2

2

7

8

40

44

41

46

90

100

4,33

0,72

1

1

1

1

13

14

45

50

30

33

90

100

4,13

0,78

IILJuygular1m
illi:;:rr It dir.

1

1

1

1

15

17

45

50

28

31

90

100

4,09

0,79

l!IBaskalannm yiiz

0

0

3

3

15

17

42

47

30

33

90

100

4,10

0,79

U,::-,=irni baski
~
aissettigimde
ia-=-~~ag1m1
-·

"'c.!Jll.

I:..;;::;; siireli
~edayanan
k: ~ kurabilirim.
k:. estirileri

lila=n.
1: _'-..- zyal kmkhgi
91lr.:SI cabuk
mmicianabiliyorum.
~lar
iizerinde
~e~tirici
bir
.-;::i vardir,
~ .:Orluklar
D:"'..:>tTida olumlu
.e:'.!.Iltyorum.
Tiol. .2SaI1m icindeki
•·TJ,Sal
~anmalarl

,,

;artffi.

~~gerlerini
-=Im.
Tlt.~:ndime deger
~.orum.
iC .Jzele~tiri

~

~erinden
~celerini
_.,-abilivorum.
~kalannm
~pilarma kolayca
olabilirim.
Samimi olarak
111m::.mm.
l:.SayIDa sorularla

5

~

--.

1

1

4

4

17

19

42

47

26

29

90

100

3,98

0,87

0

0

1

1·

16

18

48

53

25

28

90

100

4,08

0,71

2

2

6

7

25

28

39

43

18

20

90

100

3,72

0,94

0

0

3

3

15

17

50

56

22

24

90

100

4,01

0,74

0

0

3

3

15

17

47

52

25

28

90

100

4,04

0,76

0

0

1

1

6

7

47

52

36

40

90

100

4,31

0,65

0

0

2

2

13

14

49

54

26

29

90

100

4,10

0,72

0

0

0

0

4

4

52

58

34

38

90

100

4,33

0,56

1

1

3

3

17

19

45

50

24

27

90

100

3,98

0,83

rahatsiz

lli*:clere sabirh
.,-:mmm.
..:::sanlarm ne
~-.edigini dikkatle
m.erim.
IS-.~runlar
\
~.smda sorun
iltttwi degil, cozum

r:.

11:lsth

dustmebilirim

~.Kendime
lli-,'::Tiiyorum.
a. Aksine bir
~=1~
gorrnedikce
~lar1
dost kabul
m_.orum.
:t"Xendi
~lerimin
.-=m]ulugunu
liacilirm.
Z! :Jfkemi cogu
mc.3ll kontrol

56
!

Sc:itiyorum.
:!sresli durumlan
~
bir bicimde

0

0

4

4

28

31

38

42

20

22

90

100

3,82

0,83

0

0

4

4

14

16

46

51

26

29

90

100

4,04

0,79

0

0

0

0

17

19

49

54

24

27

90

100

4,08

0,67

0

0

1

1

16

18

53

59

20

22

90

100

4,02

0,67

2

2

3

3

27

30

36

40

22

24

90

100

3,81

0,92

0

0

1

1

8

9

47

52

34

38

90

100

4,27

0,67

0

0

5

6.

13

14

37

41

35

39

90

100

4,13

0,86

._~ilere sakince
~veririm.

1

1

3

3

18

20

44

49

24

27

90

100

3,97

0,84

~ -_-ziintiimii gii,;:lii
,r;;:ierek dile
Fhiliyorum.

1

1

6

7

24

27

37

41

22

24

90

100

3,81

0,92

a_..'-Orkunca
~anl~t1g1mm
-=idav1m.
lf-"-endiminolumlu

14

16

16

18

21

23

24

27

15

17

90

100

3,11

1,32

0

0

0

0

13

14

50

56

27

30

90

100

4,16

0,65

~
edebilirim.
3L ~leri
~.:iya
onculiik
~Iirim.
:. .vendimi kolayca
~annm
yerine
•'!bilirim .
.::.:...e;,,iridenders
m.L~'lITI.

:E~kalanrn
~rrnek yerine
11=-cimi diizeltmeye
111:s;im.

~ :-.J11~ma
zamda uyum

~

~ .••sindeyim,

~ ~ziildiigiim

~
imn-.:ndigimin
larnday1m .

.-,mni

--.

-6iliyorum.
a.1,.ynaya
i.:rgtmda
~eban~1k
IIE:5-wnu
k::tiiyorum.
~J.usurlanm1
llici>iliyorum.
Uusurlanm1
lidanek icin plan
~,orum.
IE.Sorumluluklanm1
lir.orum.
Jlc,am

0

0

2

2

11

12

46

51

31

34

90

100

4,18

0,73

0

0

2

2

16

18

43

48

29

32

90

100

4,10

0,77

2

2

2

2

16

18

41

46

29

32

90

100

4,03

0,89

0

0

0

0

4

4

49

54

37

41

90

100

4,37

0,57

4,04

\

Tablo 8 incelendiginde "Duygulanrrn tamyorum" maddesine iliskin goruslerinde yigilmamn
43( %48) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu37( %41) her zaman olmasa da sik sik
seceneginin izledigi gorulmektedir.
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II

. Tablo 8 incelendiginde
goruslerinde

"Kendime gillebilme becerisine sahibim"maddesine

yigilmanm 42( %47) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu27( %30) her

zaman olmasa da sik sik seceneginin izledigi goriilmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde
goruslerinde

iliskin

.

"Patlayan olaylara sakince cevap veririm." maddesine

iliskin

yigilmanm 34( %38) ile bazen seceneginde oldugu, bunu 29( %32) oldukca sik

seceneginin izledigi gorulmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde Karar verirken duygulan gozonude bulundururum" maddesine
iliskin goruslerinde yigilmanm 33( %37) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 23( %26)
azen ve 21(%23) her zaman olmasa da sik sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Duygulannu ifade ediyorum" maddesine iliskin goruslerinde
yigilmamn 44( %49) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 28( % 31) ile her zaman
olmasa da sik sik seceneginin izledigi gonllmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde "Birisi konusurken ima etmek istedigini anhyorum"maddesine
iliskin goruslerinde yigilmarun 48 ( %53) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 32 ( %36)
ile her zaman olmasa da sik sik seceneginin izledigi gorulmektedir .
. Tablo 8 incelendiginde "Baskalannm hakkimda hissettiklerini anlayabiliyorum." maddesine
iliskin goruslerinde yigilmanm 46 ( %51) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 29(
%32)ile her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Kendimi baski altmda hissettigimde ne yapacagmu biliyorum."
maddesine iliskin goruslerinde yigilmanm 41 ( %46) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu
26 ( % 29 ) her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde "Uzun sureli gilven dayanan iliskiler kurabilirim. "maddesine iliskin
goruslerinde yrgilmanm 50 ( % 56) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 30 ( %33) ile
her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde "Elestrileri dinlerim" maddesine iliskin goruslerinde yigilmanm 47 (
%52) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 28 ( %31) her zaman olmasa da sik

seceneginin izledigi gorulmektedir .
. Tablo 8 incelendiginde "Hayal kmkligi sonrasi cabuk toparlamyorum. " maddesine iliskin
goruslerinde yigilmarun 28( %31) ile hicbir zaman seceneginde oldugu, bunu 27( %30)
oldukca sik ve 25 (%28) bazen seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Insanlar ilzerinde sakinlestirici etkim vardir." maddesine iliskin
goruslerinde yigilmarun 31( %34) ile her zaman olmasa da sik seceneginde oldugu, bunu 33
( % 37) oldukca sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde "Insanin icindeki duygusal dalgalanrnalan anlanm." maddesine
iliskin goruslerinde yigilmanm 40 ( %44) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 27 ( %30)
her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
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Tablo 8 incelendiginde

"Digerlerini

umursanm.

"maddesine iliskin goruslerinde

yigilmamn

2 ( % 7) ile oldukca sik seceneginde oidugu, bunu 32 ( %36) ile her zaman olmasa da sik
seceneginin izledigi gorulmektedir,
. Tablo 8 incelendiginde "Kendime deger veriyorum." maddesine iliskin goruslerinde
_ 1g1lmanm 41 ( %46) ile her zaman olmasa da sik seceneginde oldugu, bunu 40 ( %44)
ldukca sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Ozele$tri yapanm" maddesine iliskin goruslerinde yigilmamn 45(
50) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 30 ( %33) her zaman olmasa da sik
seceneginin izledigi gorulmektedir.
.Tablo 8 incelendiginde "Duyulanm istikrarhdir.." maddesine iliskin goruslerinde yigilmamn
5 ( %50) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 28 ( % 31) herzaman olmasa da sik
seceneginin izledigi gorulmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde "Baskalanrun duygulanna kolayca ortak olabilirim."maddesine
iliskin goruslerinde yigilmanm 42 ( %47) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 26 ( %29)
her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde " Samimi olarak tammnm " maddesine iliskin goruslerinde yigilmamn
48( %53) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 25 ( %28) her zaman olmasa da sik
seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Sacma sorularla beni rahatsiz edenlere samimi davramnm."
maddesine iliskin goruslerinde yigrlmanin 39 ( %43) ile oldukca sik seceneginde oldugu,
bunu 25 ( % 28) ile bazen seceneginin izledigi gorulmektedir .
. Tablo 8 incelendiginde "lnsanlann ne soyledigini dikkatle dinlerim .. "maddesine iliskin
goruslerinde yigilmarun 50 ( %56) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 22 ( %24) her
zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Sorunlar karsismda sorun odakli degil c;oztim odakh dusunebilirim."
maddesine iliskin goruslerinde yigilmamn 47 ( %52) ile oldukca sik seceneginde oldugu,
bunu 25 ( % 28) her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde "Aksine bir davrams gormedikce insanlan dost kabul
ediyorum."maddesine iliskin goruslerinde yigilmanm 49 ( % 54) ile oldukca sik seceneginde
oldugu, bunu 26 ( % 29) her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde " Kendime guveniyorum " maddesine iliskin goruslerinde yigilmamn
47( % 52) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 386 ( % 40) her zaman olmasa da sik
seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Kendi fikirlerimin sorumlulugunu alabilirim." maddesine iliskin
goruslerinde yigilmamn 52 ( %43) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 25 ( % 28) ile
bazen seceneginin izledigi gorulmektedir.
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. Tablo 8 incelendiginde

"Ofkemi cogu zaman kontrol edebiliyorum."maddesine

iliskin

goruslerinde yigilmanin 45 ( % 50) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 24 ( % 27) her
zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Stesli durumlan sakin bir bicimde idare edebilirim." maddesine
iliskin goruslerinde yigilmamn 38 ( %42) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 28 ( %

1) bazen seceneginin izledigi gorulmektedir.
. Tablo 8 incelendiginde "ili~kileri onarmaya onculuk ederim."maddesine iliskin goruslerinde
yigilmanm 46 ( % 51) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 26 ( % 29) her zaman olmasa
da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde " Kendimi kolayca baskalanmn yerine koyabilirim " maddesine iliskin
goruslerinde yigilmanin 49( % 54) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 24 ( % 27) her
zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Elestriden ders cikannm." maddesine iliskin goruslerinde
yigilmanm 53 ( % 59) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 20 ( % 22) ile her zaman
olmasa da stk seceneginin izledigi gortllmektedir .
. Tablo 8 incelendiginde "Baskalanm duzeltmek yerine kendimi dilzeltirim."maddesine
iliskin goruslerinde yigilmamn 36 ( % 40) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 27 ( %
30) bazen seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Cahsma hayatmda uyurn icerisindeyim, "maddesine iliskin
goruslerinde yigilmarun 47 ( % 52) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 34 ( % 38) her
zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorttlmektedir. Tablo 8 incelendiginde "Uziildtigtlm zaman sinirlendigimin farkindayim." maddesine iliskin
goruslerinde yigilmarun 37 ( %41) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 35 ( % 39) er
zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gortilmektedir .
. Tablo 8 incelendiginde "Kisilere sakince cevap veririm."maddesine iliskin goruslerinde
yigilmanm 44 ( % 49) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 24 ( % 27) her zaman olmasa
da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde " Uzfintiirnii giiclii goriinerek dile getirebiliyorum. "maddesine iliskin
goruslerinde yigilmanm 37( % 41) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 24 ( % 27)
bazen ve 22 (%24) her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
)

Tab lo 8 incelendiginde "Korkunca saldirganlasugirmn farkindayim .. " maddesine iliskin
goruslerinde yigilmanm 24 ( % 27) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 21 ( % 23) ile
bazen seceneginin izledigi gorulmektedir.
I

. Tablo 8 incelendiginde "Kendimin olumlu yonlerini gorebiliyorum.t'maddesine iliskin
goruslerinde yigilmanm 50 ( % 56) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 27 ( % 30) ile
her zaman olmasa da srk seceneginin izledigi gorulmektedir.
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Tablo 8 incelendiginde
maddesine

"Aynaya baktigunda kendimle bansik oldugumu dusunuyorum."

iliskin goruslerinde

yigilmamn 46 ( %51) ile oldukca sik seceneginde

bunu 31 ( % 34) her zaman olmasa da

oldugu,

sik seceneginin izledigi gorulmektedir .

. Tablo 8 incelendiginde "Kusurlamm gorebiliyorum.t'maddesine iliskin goruslerinde
yigilmanm 43 ( % 48) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 29 ( % 32) her zaman olmasa
da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.

Tablo 8 incelendiginde "Kusurlanm1 duzeltmek icin plan yapiyorum "maddesine iliskin
goruslerinde yigilmamn 41( % 46) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 29 ( % 32) her
zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8 incelendiginde "Sorumluluklanmi biliyorum." maddesine iliskin goruslerinde
y1g1lman11149( % 54) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 37 ( % 41) ile her zaman
olmasa da sik seceneginin izledigi gortilmektedir .
. Tablo 8 incelendiginde "Kendimin olumlu yonlerini gorebiliyorum.t'maddesine iliskin
goruslerinde yigtlmanm 50 ( % 56) ile oldukca sik seceneginde oldugu, bunu 27 ( % 30) ile
her zaman olmasa da sik seceneginin izledigi gorulmektedir.
Tablo 8'den de gorulebilecegi uzere katihmcilar 'Kendime gulebilme becerisine sahibim'
maddesinde hicbir zaman secenegini, 'Duygulannu ifade edebiliyorum.' Seceneginde hicbir
zaman secenegini, birisi konustugunda im etmek istedigini anlayabiliyorum, baskalanmn
hakkida hissettiklerini anlaybiliyorum, kendmi baski altmda hissettigimde ne yapacagimi
biliyorum, uzun sureli guvene dayanan iliskiler krabilrim, elestrileri dinlerim, insanlar
uzerinde sakinlestirici etkim vardir, insamn icindeki duygusal algalnmalan anlanm, kendime
dege veriyorum.baskalannm yuz ifadelerinden dustmcelerin okuyabiliyorum, samimi olarak
tanmmm, insanlann ne soyledigini dikkatle dinlerim, kendime guveniyorum, aksine bir
davrams gormedikce insanlan dost olarak kabul edebiliyorum, kendi fikirlerimin
sorumlulugunu alabilirim, stresli durumlan sakin bir bicimde idare edebilirim, iliskileri
onarmaya onculuk edebilirim, kendimi kolayca baskalanmn yerine koyabilirim, elestrilerden
ders cikannm, cahsma hayatmda uyum icerisindeyim, ilziildiigil zaman sinirlendigimin
farkmdayim, kendimin olumlu yonlerini gorebiliyorum, aynaya baktigima kendimle bansik
oldugumu dusunuyorum, kusurlanmi gorebiliyorum, sorumluluklanmi biliyorum
seceneklerinde hicbir zaman secenegini isaretlemislerdir,

' Uzun sureli guvene dayanan iliskiler kurabilirim ' ifadesi gerceklesme duzeyi en yuksek (X
=4,71) ozellik olarak belirlenmistir. Bunu (X =.4,37) ortalama ile" Sorumluluklanmi
biliyorum" ve (X= 4,33)"Kendime deger veriyorum.", ve (X=4,33) "Kendi fikirlerimin
sorumlulugunu alabilirim" maddesi izlemektedir.
"Korkunca saldirganlastigimrn farkmdayun. "ifadesi gereklesme duzeyi en dil~iik( X = 3, 11)
ozellik olarak belirlenmistir, Bunu (X= 3,56) ortalama ile "Patlayan olaylara sakince cevap
· verim." Maddesi izlemektedir.
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Bu cahsmada

Tab lo 8 'den de goriilebilecegi

uzere ortaogretim

ogretmenleri

kendilerini

duygusal zeka acisindan list duzeyde ( x= 4,04) gormektedirler.

4.10. Alt problem 2 ortaogretim bayan ve erkek ogretmenlerinin duygusal zekalari
arasmda anlamh bir farkhhk var nndir?
ortaogretim bayan ve erkek ogretmenlerinin duygusal zekalan arasmda anlamli bir
farkhhgin olup olmadigim ortaya cikarmak uzere t-testi yapilrmstir.

s

p
Cinsiyet
N
Sd
T
X
Bayan
63
20,09
88
-1013
0,314
171,8
27
19,31
Erkek
176,4
Tablo 9'dan da gorulebilecegi uzere arastirmaya katila ogretmelerin duygusal zeka duzeylerine
ilisin cinsiyet degiskenine gore anlamh farkhhk yoktur.

4.11.Alt problem3 ogretmelerin duygusal zeka diizeylerine ilisin yas degiskenine gore
anlamh farkhhk var rmdir?
ogretrnelerin duygusal zeka dlizeylerine ilisin yas degiskenine gore anlamh farkhhk olup
olmadigm bulmak uzere Anova yapilmistrr..
YA~
Gruplar arasi
Grup ici
Top lam

Karel er
Toplami
430
34684
35114

Sd
3
86
89

Kare le
Ortalamasi
143
403

F

p
0,785

0,355

Tablo lO'dan da gorulebilecegi uzere arastirmaya katilan ogretmelerin duygusal zeka
duzeylerine ilisin yas degiskenine gore anlamh farkhhk yoktur.

4.12. Alt problem4 ogretmelerin duygusal zeka diizeylerine ilisin medeni hal
degiskenine gore anlamh farkhhk var nndir?
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p
F
Karele
Sd
Karel er
Ortalamasi
Toplanu
0,449
0,809
320,5
2
Gruplar arasi 640
396,3
87
34473
Grup ici
89
35114
Top lam
Tablo 11 'den de gorulebilecegi uzere arastirmaya kanla ogretmelerin duygusal zeka
duzeylerine ilisin medeni hal degiskenine gore anlamh farkhhk yoktur.

Medeni Hal

4.13.Altproblem

5 ogretmenlerin

duygusal zeka diizeylerine iliskin egitim degiskenine

gore anlamh farkhhk var midtr?

p
F
SD
s
X
N
Egitim
Diizeyi
18
175
Li sans
56
0,174
1,37
88
21
169
34
Yiiksek
Li sans
Tablo 12'den de gorulebilecegi uzere arastirmaya kanlan ogretmelerin duygusal zeka
duzeylerine ilisin egitim duzeyi degiskenine gore anlamh farklihk yoktur.

4.14.Altproblem

6 ogretmenlerin

duygusal zeka diizeylerine iliskin barans degiskenlne

gore anlamh farkhhk var midir?

Brans
Gruplar arasi
Grup ici
Toplam

Karel er
Toplami
701,7
34412
35114

Karele
Ortalamasi
140,3
409,7

Sd
5
84
89

F

p

0,343

0,886

Tablo 13 'den de gorulebilecegi tizere arastirmaya katila ogretmelerin duygusal zeka
duzeylerine ilisin brans degiskenine gore anlamh farkhlik yoktur.
)

4.15. Altproblem 7 ogretmenlerin

duygusal zeka diizeylerine iliskin mesleki kidem

degiskenine gore anlamh farkhhk var nndir?
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Mesleki

I
I

Karel er

Kare le

Sd

F

p

Ortalarnasi
Kidern
Toplami
0,298
1,248
488
3
Gruplar arasi 1464
391
86
33649
Grup ici
Toplam
35114
89
Tab lo 14' den de gorulebilecegi uzere arasnrmaya kanla ogretmelerin duygusal zeka
duzeylerine ilisin mesleki kidem degiskenine gore anlamli farklihk yoktur.

4.16. Altproblem 8 ogretmenlerin duygusal zeka diizeylerine iliskin okuldaki kidem
· degi~kenine gore anlamh farkhhk var nndir?

Okuldaki

Karel er

Sd

Karele

F

p

Ortalamasi
K1dem
Toplarm
0,471
0,848
336,4
Gruplar arasi 1009
3
396,6
86
Grup ici
34105
Top lam
35114
89
Tablo 5'den de gorulebilecegi uzere arastirmaya katila ogretmelerin duygusal zeka
duzeylerine ilisin okuldaki kidem degiskenine gore anlamh farkhhk yoktur. ·
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BOLUM V: SONU<; VE ONERiLER

5.1. SONU<;

Bu cahsmada ortaogretim ogretmenlerinin kendilerini duygusal zeka acismdan ust duzeyde (
x= 4,04) gordukleri ortaya cikmistir.
Bu cahsmada gorulebilecegi uzere arastmnaya katila ogretmelerin duygusal zeka duzeylerine
ilisin cinsiyet degiskenine gore anlamh farkhhk olmadigi ortaya cikmrstir,
Bu cahsmada gorulebilecegi uzere arastirmaya katilan ogretmelerin duygusal zeka
duzeylerine ilisin yas degiskenine gore anlamh farkhlik olmadigi ortaya cikrmstir.
Bu cahsmada gorulebilecegi uzere arastirmaya katila ogretmelerin duygusal zeka duzeylerine
ilisin medeni hal degiskenine gore anlamh farkhhk olmadigi ortaya cikrmsnr.
Bu cahsmada gorulebilecegi uzere arastirmaya katilan ogretmelerin duygusal zeka
diizeylerine ilisin egitim duzeyi degiskenine gore _anlamh farkhhk olmadigi ortaya cikmistir,
Bu cahsmada gorulebilecegi uzere arastirmaya katila ogretmelerin duygusal zeka duzeylerine
ilisin brans degiskenine gore anlamh farkhlik olmadigi ortaya cikmisur.
Bu calismada gorulebilecegi uzere arastirmaya katila ogretmelerin duygusal zeka duzeylerine
ilisin mesleki kidem degiskenine gore anlamh farkhlik olmadigi ortaya crkmistir.
Bu cahsmada gorulebilecegi uzere arastmnaya katila ogretmelerin duygusal zeka diizeylerine
ilisin okuldaki kidem degiskenine gore anlamh farkhlik olmadigi ortaya cikmistir.
Bu bulgular literatur taramasi 1~1g1 altmda asagidaki oneriler verilebilir.
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5.2. ONERiLER
Bu sonuclara gore ortaogretim ogrermenleri kendilerini duygusal zeka acisindan list duzeyde
goruyor olmalanna ragmen ogretmen yetistiren kurumlann duygusal zekamn onemini
vurgulayan ogretirn programlan gelistirip uygulamnasma on ayak olmasi onerilir,
Bayan ve erkek ogretmenlerin duygusal zekalan arasmda anlamli bir farkhhgin
bulunmamasi toplumda yaygm bir inams olan bayanlann duygusal zeka acisindan erkeklere
nazaran daha yuksek zekaya sahip olduklan dusuncesini curuten bir bulgu olarak
dusunulebilir.bu konuda boylesi bir onyarguun gelismeyi engelleyici niteligi oldugu
dusunurse bu cahsma ile bu onyargmm ortadan kaldmlarak cinsiyet aynmi gozetmeksizin her
insana duygusal zeka acismdan olumlu yaklasilmasi onerilir,
Arastirmaya katilan ogretmenlerin duygusal zeka duzeylerine iliskin mesleki kidem,
okuldaki kidem ve yas degiskenine gore anlamh bir farkhligm bulunmamasi 24-60 yas
arahgindaki grubun tum bireylerinin zaman icerisinde duygusal zeka duzeylerin
degisemeyecegine iliskin fikir vermesi bu denli genis bir yas araligi icin bir kayip olarak
nitelendirilebilir. Dolayisiyla MEB.' in hem ogretmenlerin kendi duygusal zekalanru ve hem
de buna bagh olarak ogrencilerinin duygusal zekalanru gelistirmelerine olanak tamyacak
bilgi ve becerilerinin kazamlmasma olanak saglayacak hizmet ici egitim verilmesi onerilir.
Arastirmaya katilan ogretmenlerin duygusal zeka duzeylerine iliskin egitim duzeyi ve brans
degiskenlerine gore anlamh bir farkhhgin bulunmamasi ya program degiskeninin bir farkhhk
yaratmadigi veya farkh programlarda duygusal zekaya iliskin birbirine yakm nitelikte
sonuclar elde edildigi dusunulebilir her iki durumda da ozelikle ogretmen yetistirme
programlan duygusal zekaya onem verip egitim ogretim programmda duygusal zekayi
gelistirici hedeflere yer verilmesi onerilir,
Arastirmaya katilan ogretmenlerin duygusal zeka duzeylerine iliskin medeni hal degiskenine
gore anlamh bir farkhligm bulunmamasi medeni hal degiskenini duygusal zeka duzeyine
etkisinin olmayisi ogretmenlerin kendilerini duygusal zeka acismdan yiiksek diizeyde goriiyor
olmalarmdan dolayi olumlu bir sonuc olarak dtistinulebilir.
Okul yoneticilerinin ogretmen ve ogrencilerinin duygusal zekalanm gelistirici ortamlar
olusturmalan onerilir.
Aileler artik cocuklanm hayata saglam bir sekilde hazirlanmasmda tam da yeterli
kalmamaktadir. Bu sebeple de ailelerin cocuklann duygusal ve sosyal yeterlilik eksiginin
telafisi icin toplumlann basvurabilecekleri tek yer okuldur. Hemen hemen her cocuk okula
gittiginden okul temel hayat derslerinin sunan bir yerdir.(Goleman, 2002; 348) Egitimde
aileden soma okul gelmektedir. Okulda insan zekasmm gelisim evrelerine uygun olarak
ogrencilerin diizeylerine uygun bilgilerle donatilmasi beklenmektedir. Her cocuk okuldan
aym basan ile mezun olamamaktadir. Yapilan arastirmalar universiteyi basanyla bitiren her
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ogrencinin hayatta aym basan gosterernedigini

ve mutlu olamadigmi

ispatlamisnr.

Bu

bakimdan okulda verilen bilginin sadece bilgi yuklemeye dayah olmasi hayat kosullanna

bakildigmda hie; de yeterli olmadrgi gorulmektedir.Bu sebeple de ail el er ve okulun duygusal
zekaya onem vermesi gerekmektedir.
Duygusal zeka egitimde basanmn artmlmasmda bir aractir, Okulda basansiz olan
cocuklann hemen hemen tumu duygusal zeka ogelerinden biri ya da birkacindan yoksundur.
Okullanmizda cocuklara hedefbelirlemek, cesitli sorunlara degisik cozumler getirmek, dogru
zamanda dogru kararlar verebilmek, yaratici dusunmek gibi onemli beceriler de
kazandmlmasi gerekir. Ozellikle de ailesinden yeterli egitim almayan cocuklan dusunursek
mufredatiimza sevmek, sevilmek, deger vermek, deger gormek, paylasmak gibi ihtiyaclann
da dahil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle simfa giren her ogretmeni alan bilgisinin
aktanrken buna sevgi, paylasma gibi insani degerleri de katmasi onerilmektedir ..
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EKLER
EK: 1 Uygulanan Anket Ornegi

ANKET FORMU
Degerli arkadaslar:
Ya kin Dogu Oniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Darusrnanhk Ana Bilim Dail'nda master ogrencisivim.
Bu anket duygusal zekaruzi olcrne

amacivla hazrrlanrrustrr. Bu cahsrna sadece tez cahsmam

ic;:in

kullarulacaktrr. Calisma sonucunda elde edilecek bilgiler, bilimsel amac;:la kullarulacak olup
cevaplanruz tamamen gizli

kalacaktrr.

Ankete isim vazrnaruza gerek yoktur. tutfen sorulan dikkatle okuyup size en uygun olaru
i§a retleyiniz. Hic;:bir soruyu atlamadan cevaplamaya cahsrruz.
Katrhrruruz icin

tesekkur ederim.

SAYGILARIMLA
TUG<;:E ARKUN
Rehberlik ve Psikolojik Darusmanhk Ana Bilim Dalt Master Ogrencisi

1. BOLOM
1) Cinsiyetiniz
a)

Kadtn

b) Erkek

2) Yasrmz:
3)

_

Medeni haliniz :
a)Evli

b)Bekar

c)Bo~anm,~/dul

4) Egitim duzevinlz:
a) Lisans

b)Yuksek Lisans

S) Ogretmenlik Branstmz:

a) edebiyat-Turkc;:e b) Sosyal Bilgiler c) Fen Bilimleri

d)Matematik e) ingilizce f) Diger

6) Ogretmenlik mesleginlzde kacmct y1hmz?

a) 1-5
7)

b) 6-10

~u anda cahsmakta
a) 1-5

c)11- 15

bulundugunuz

b) 6-10

c)11- 15

d)16 vrl ve daha fazla

okulda kac y1ld1r ~alt~tyorsunuz?
d)16 y1I ve daha fazla
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Kendime gulebilme becerisine sahibim.
Patlayan olaylara karsi sakince cevap veririm.
Karar verirken duygulan goz onunde bulundururum.
Duygulanmi ifade ediyorum.
Birisi konusurken ima etmek istedigini anlayabiliyorum.
Baskalanrun hakkimda hissettiklerini anlayabiliyorum.
Kendimi baski atmda hissenigimde ne yapacagirm biliyorum.
Uzun sureli giivene dayanan iliskiler kurabilirim.

.

Ele~tirileri dinlerim.
Haya! kmkhgi sonrasi cabuk toparlanabiliyorum.
Insanlar uzerinde sakinlestirici bir etkim vardir.
Zorluklar karsismda olumlu davrarnyorum,
insanm icindeki duygusal dalgalanmalan anlanm.
Digerlerini umursanm.
'

Kendime deger veriyorum.
Ozelestin yapabiliyorum.

!

Baskalannm yuz ifadelerinden dusuncelcrinl okuyabiliyorum.
Baskalanrun duygularma kolayca ortak olahilirim ..
Samimi olarak tarunmm.
Sacma sorularla beni rahatsiz eden.ere ~t-=~~
Insanlarm ne soyledigini dikkatle din.:e:::=:..
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Duygulanmi tamyorum.
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Duygulanm istikrarhdrr,
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Sorunlar karsismda sorun odakh degil, cozum odakh dusunebilirim

-

Kendime guveniyorum.
Aksine bir davranis gormedikce insanlan dost kabul ediyorum.
Kendi fikirlerimin sorumlulugunu alabilirm.
Ofkemi cogu zaman kontrol edebiliyorum.
Stresli durumlan sakin bir bicimde idare edebilirim.
Iliskileri onarmaya onciiliik edebilirim.
Kendimi kolayca baskalanmn yerine koyabilirim.
Elestiriden ders cikannm.
Baskalanm di.izeltmek yerine kendimi di.izeltmeye cahsinm.
Cahsma hayatimda uyum icerisindeyim.
Uzuldugilm zaman sinirlendigimin farkmdayim,
Kisilere sakince cevap veririm.
Uziintiimii giicli! goriinerek dile getirebiliyorum.
--

Korkunca saldirganlastigimm farkmdayim.
Kendimin olumlu yonlerini gorebiliyorum.
Aynaya baktigimda kendimle bansik oldugumu dusunuyorum.
I

Kusurlanrm gorebiliyorum.

Kusurlanmi di.izeltmek icin plan yapiyorum.
Sorumluluklanrrn biliyorum,

Te§ekkOr ederim.
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