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Bu kitap, Hamdi Korkman’ın “Üniversite Öğrencilerinde
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Zekâ, insanın doğaya

hakim

olmasına

ve

diğer

canlılardan öne geçmesine neden olan en temel özelliktir.
Felsefeden başlayarak psikoloji bir bilim olana kadar,
hakkında en çok fikir yürütülen ve çalışma yapılan
konulardan bir de zekâdır. Psikoloji tarihi içinde zekâ ile
ilgili, birçok farklı tanım ve yaklaşım getirilmiştir. Binet,
zekânın bir yargılama yeteneği olduğunu belirtmektedir.
Binet’e göre zekâ: Problemle yüzleşmek ve doğru
çözümü bulmak, çözüm sürecini takip etmek ve
gerektiğinde

çözümü

değiştirip/geliştirmek

gibi

süreçlerle ilişkilidir. Binet, zekânın tekil bir yetenek
olduğu fikrine karşı çıkmıştır. Kişi, “yargılama” yeteneği
olarak

zekâyı

her

durumda

aynı

düzeyde

kullanmamaktadır. Bu yüzden de, çeşitli bağlamlardaki
yargılama yeteneğini ölçmek üzere geliştirdiği zekâ
testinin sözcük bilgisi, matematik ve paragraf anlama
testi gibi alt testleri vardır (Uba ve Huang, 1999).
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Duygular, insanların amaç ve gücünü anlatan, insana
kendisini

feda

ettiren

sevginin

özlemlerimizin,

tutkularımızın ana rehberidir. İnsan, var oluşunu büyük
ölçüde duyguların insani ilişkilerdeki gücüne borçludur
ve bu güç olağan üstüdür. Antropologlar, evrimin insan
ruhunda duyguya neden merkezi bir yer verdiğini
tartışırken kritik anlarda kalbin akla üstünlüğüne işaret
etmektedirler. Antropologlara göre, duygularımız tehlike,
acı bir kayıp, zorluklara karşı bir hedefe doğru ilerleme,
eşine bağlanma ve bir aile kurma gibi yalnızca akla
bırakılmayacak durum ve görevlerde yol göstericidir. Her
duygu, bizi bir şekilde hareket etmeye hazırlar; her biri
insan hayatında tekrarlanan güçlüklerle baş edebilecek
şekilde bizi yönlendirir. Bu durumlar, evrimsel tarihimiz
boyunca

defalarca

repertuarımızın

yaşamını

tekrarlandıkça
sürdürebilmesi

duygusal
açısından

değeri, kalbimizin doğuştan, otomatik eğilimleri olarak
sinir sistemimize işlenmesi ile kanıtlanmıştır (Goleman,
2011).
Genel olarak iki tür zihin vardır. Bunlarda biri, akılcı
zihin; diğeri ise, duygusal zihindir. Bu iki zihin türü
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birbirinden

tamamen

farklıdır;

fakat

birbirleriyle

etkileşim halindedirler. Akılcı zihin, çoğunlukla farkında
olduğumuz bir kavrama tarzıdır; bilincimize daha
yakındır. Duygusal zihin ise, fevri ve güçlü, bazen de
mantıksız olan bir kavrama sistemidir. Duygusal ve akılcı
zihin, genellikle birbirleriyle uyum içindedir. Duygular,
akılcı zihnin çalışmasına katkıda bulunsa da akılcı zihin,
duygusal

verileri

şekillendirirken

bazen

red

edebilmektedir. Her ikisi de, beyindeki farklı ama
birbiriyle bağlantılı devrelerin işleyişini yansıtırlar.
Genelde duygusal ve akılcı zihin denge halindedir.
Ancak

hayati

tehlike

durumunda,

duygular

yoğunlaştıkça, bu ikisi arasındaki denge bozulur ve
duygusal zihin hakimiyeti ele alarak akılcı zihni etkisiz
hale getirir (Goleman 2011).
Duygusal

zekâ;

bireyin

kendisinin

duygularını

anlayabilme, çevresindeki insanları motive edebilme ve
ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetebilme yeteneğidir
(Petrides ve Furnham, 2000). Başka bir tanımda ise
duygusal zekâ; duyguları yönetebilme ve onların bilgisi
ile gücünden yararlanma becerisidir (Casper, 2003).
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Akıcı zekâ ise, bilgiye dayalı olmayan, soyut algılamaya
ve çözümlendirmeye bağlı zekâ tipidir (Burgess ve
Braver, 2010).
Duygusal zekâ ile ilgili araştırmalar incelendiğinde,
duygusal zekânın, sosyal beceri, problem çözme, benlik
saygısı

ve

yaşam

doyumu

ile

ilişkili

olduğu

görülmektedir.
Cattell ve Horn’un “Akıcı ve Kristalize Yetenekler
Kuramı”nda, akıcı yetenekler (Gf) yeni bir durumla başa
çıkma ve esnek düşünmeyi; kristalize yetenekler (Gc) ise,
sözcük dağarcığı gibi sözel olarak ifade edilebilir bilginin
depolanmasını ve kullanılmasını içerirler (Sternberg,
1997b). Diğer bir zekâ türü olan kristalize zekâ, insanın
genel bilgisi ve kelime haznesiyle ölçülen, uzun süreli
bellekten bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı kapsayan bir
zekâ tipidir. Kristal zekânın yaş ilerledikçe artabileceği
gözlemleniyor (Cattel, 1963).
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BÖLÜM II
ZEKÂ KURAMLARININ GENEL ÇERÇEVESİ
Spearman, zekâyı açıklamak için genel zekâ faktörü (g
faktörü) dediği bir kavramdan bahseder. Kişi sahip
olduğu g faktörü miktarına bağlı olarak, parlak ya da
sönük olarak tanımlanabilir. Spearman’a göre g faktörü,
zekâ test maddelerinde performansı belirleyen temel
unsurdur. Ayrıca her birine “s” denilen özel faktörler de
belli yetenek ya da testlerde belirleyici rol oynamaktadır
(Atkinson, Atkinson ve Hilgard 1995.)
Spearman’ın genel zekâ faktörü diye adlandırdığı
kavram, başka kaynaklarda Genel Yetenek; özel faktör
diye adlandırdığı kavram da Özel Yetenek olarak
geçmektedir. Ayrıca, Spearman’ın faktör analizi diye
adlandırılan kuramı, başka kaynaklarda, “İki Etmen
Kuramı” şeklinde yer almaktadır. Bu kaynaklarda da
genel yetenek, bireyin her türlü zihin etkinliğinde rol
oynayan genel bir zihni enerjidir. Özel yetenek, “belirli
bir zihin etkinliğinin gösterilebilmesi için genel zihni
yeteneğin dışında ihtiyaç duyulan zihin gücüdür”
şeklinde tanımlanmaktadır (Başaran, 1985).
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Spearman’ın genel zekâ kavramına itiraz eden Thurstone,
zekânın belli sayıda birincil yeteneğe bölünebileceğini
belirtmiştir. “Birincil yetenek” dediği kavramla; sayısal
problem çözme, sözel kavrama, bellek ezberleme, genel
akıl yürütme, sözel akıcılık (sözcük türetme vb.), şekli
ilişkilerini görebilme, algısal hız dediği yedi faktörden
bahsetmektedir (Açıkgöz Ün, 1996).
Thurstone da zekâya kısmen Spearman gibi yaklaşmıştır.
Thurstone, zekâyı oluşturan yedi bileşen, yani 7 alt
yetenek belirlemiştir. Ancak Spearman’dan farklı olarak,
Thurstone bu yeteneklerin görece birbirinden bağımsız
olduğunu ileri sürer; mesela algısal hız açısından vasat
olan bir insanın diyelim ki kelime bilgisi açısından çok
iyi düzeyde olması olasıdır. Thurstone’a göre, genel zekâ
derken kastedilen şey, bu bileşenlerin tümüdür. Cattell
ise zekâyı, kristalize zekâ ve akıcı zekâ olarak iki grupta
toplamıştır (Sparrow ve Stephanie, 2000; Cattel, 1963).
Vernon’un “Hiyerarşik Zekâ Kuramı”na göre ise, zihin;
en üstte Spearman'ın “g” faktörü, onun altında soyutsayısal, mekânik bilgi, yer ilişkilerini kavrama gibi
yetenekleri içeren akademik ve pratik yetenekler, en altta
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ise minör faktörler diye adlandırdığı çok sayıda özel (s)
faktörlerden oluşan üç katlı hiyerarşik bir yapıdan oluşur
(Stenberg, 1985).
Thorndike ise, Spearman'ın g faktörünü reddetmiş,
zekânın birbirinden bağımsız çok sayıda faktörden
oluştuğunu, tek bir zekâ değil, zekâlar olduğunu öne
sürmüştür. Bir problemin çözümü için birçok faktör
gereklidir. Zekâyı; soyut, sosyal ve mekânik zekâ olmak
üzere üçe ayırmıştır. Diğer yandan, Thorndike'a göre,
zekânın; düzey (yapılabilecek işlerin zorluk derecesi),
genişlik (yapılacak işin içerik farlılığı) ve hız (çözüme
ulaşma süresi) şeklinde üç yönü vardır; düzey ve
genişlik, zekâ alanını oluşturur; zekâyı ölçmek, hız
faktörünü göz önüne alarak zekâ alanını saptamaktır
(Stenberg, 1985).
Guilford (1959)’un “Çok Faktör Kuramı”na göre ise,
birbirinden ayrı faktörden oluşan zekânın içerik, işlem ve
ürün olmak üzere üç yönü vardır. İçerik; şekil, sembol,
anlam ve davranışı içerirken; İşlemler: biliş, bellek,
alışılmamış ve alışılagelmiş düşünce ve değerlendirmeyi;
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Ürünler ise, birimleri, sınıfları, ilişkileri, sistemleri,
dönüşümleri ve doğurguları (implication) kapsar.
Cattell ve Horn’un “Akıcı ve Kristalize Yetenekler
Kuramı”nda, akıcı yetenekler (Gf) yeni bir durumla
başaçıkma ve esnek düşünmeyi; kristalize yetenekler
(Gc) ise, sözcük dağarcığı gibi deklaratif bilginin
depolanmasını ve kullanılmasını içerirler (Sternberg,
1997b).
Zekâ ile ilgili yukarda anlatılan yaklaşımlar, 1960’lı
yıllara kadar psikolojide baskın olan yaklaşımlardır.
Bilişsel psikolojinin gelişmesiyle birlikte, zekâ ile ilgili
çalışmalar artmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, iki
çağdaş zekâ kuramı ortaya çıkmıştır. Bunlar: Çoklu zekâ
kuramı ve üçlü zekâ kuramıdır. Çoklu zekâ kuramını ileri
süren

kuramcılar,

belirtirler.

Bu

farklı

türde

kuramcılara

zekâlar

göre,

olduğunu

önceki

zekâ

kuramlarında, farklı zekâlar, g-faktörü gibi tek bir faktörü
yansıtmaktaydı. Diğer bir deyişle zekâ, tek ve genel bir
faktörün bir bileşeni olarak görülmekteydi. Oysa çoklu
zekâ yaklaşımında, her zekâ türü kendi başına bir zekâ
olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımın öncülerinden
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biri olan Gardner da zekânın ayrı ayrı yeteneklerden
oluştuğu ve bunların birbirinden bağımsız olduğu
görüşündedir. Aslında Gardner, genel zekânın varlığını
inkar etmez, ama insanların gösterdiği uyum sağlayıcı
tüm davranışları açıklamada genel zekâ yaklaşımının çok
faydalı olmadığını düşünür. Zekânın pek çok bağımsız
yetenekten oluştuğuna inanan Gardner, kaç tane zekâ
olduğunu belirlemenin güç olduğunu söylese de, yedi
farklı zekâ ayırt etmiştir: Dille ilgili zekâ, müzik zekâsı,
mantıksal-matematiksel zekâ, uzamsal zekâ, kişilerarası
zekâ, beden-kinestetikle ilgili zekâ ve duygusal zekâ
(Uba ve Huang, 1999; Maisto ve Morris, 2002).
Çoklu zekânın diğer bir şekli, Stemberg tarafından
geliştirilen üçlü zekâ kuramıdır. Bu yaklaşım, üç farklı
zekânın varlığını öngörür; akademik zekâ, deneyime
bağlı zekâ ve pratik zekâ. Akademik zekâ, formel eğitim
bağlamında insanların bilgi işleme tarzını ifade eder.
Gerçekte pek çok zekâ kuramı tarafından öne çıkarılan
özellikler bu kategoride yer alır; yeni bilgiyi kazanma,
nasıl yapılacağını öğrenme yeteneği vb. gibi. Deneyimsel
zekâ ise, kendini içgörü ve yaratıcılıkla gösterir. Yeni
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işlere uyum sağlama, yeni kavramları kullanma, yaratıcı
biçimde uyum gösterme vb. gibi yetenekler bu kategoriye
girer. Pratik zekâya da sağduyu olarak da adlandırılacak
bu zekâ türü ise insanları gerçek yaşam olaylarıyla başa
çıkmada kullandıkları bilişsel süreçleri içerir. Stemberg,
bu tür zekâsı gelişkin olan insanların yeteneklerine uygun
durumları

bulma

ve

o

yeteneklerini

geliştirmede

ustalaştığını söyler. Yani bu kişiler, hangi durumda
yeteneklerini öne çıkaracağının farkında olan insanlardır.
Akademik zekâ ve pratik zekâ farklı bilişsel süreçler
içerir. Akademik zekâ büyük ölçüde, akıl yürütme ve
hızlı düşünmeyi içeren akışkan zekâyı gerektirirken,
pratik zekâ, sonradan edinilmiş bilgi ve becerilere dayalı
olan kristalleşmiş zekâyı gerektirir. Yaşla birlikte
akademik zekâ, kısmen, bilgi işleme hızının yavaşlamasına bağlı olarak düşer. Oysa pratik zekâ, biz yaşlandıkça
sabit kalır ve hatta yükselme eğilimindedir. Çünkü bu
zekâyı tanımlayan bilgi ve beceriler, yıllar içinde
biriktirilerek güçlenir (Uba ve Huang, 1999; Maisto ve
Morris, 2002).
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1. Duygusal Zekâ
Duygusal zekâ kavramı son yıllarda en çok araştırılan
konulardan biridir. Dolayısıyla birçok tanımı mevcuttur.
Duygusal zekâ, bireyin duygularını akıllıca, duyarlı,
yararlı ve bilgece kullanabilme becerisi (Weissinger,
1998; Goleman, 2011; Goleman, 2000); duyguyu tam ve
doğru olarak algılama ve ifade etme, düşünceye yardım
edecek şekilde duyguyu düşünce içine katma, duyguyu
ve başkalarından gelen bilgiyi anlama, kendinde ve
başkalarında duygusal ve entelektüel gelişmeye itici güç
olacak şekilde duyguları düzenleme becerisi (Mayer,
Salovey ve Caruso, 2000) olarak tanımlanmaktadır.
Duygusal zekâ, bir kişinin kendisinin ve başkalarının
duygularını anlaması, kendi duygu ve davranışlarını idare
edip

düzenleyebilmesiyle

ilişkili

yeteneklerini

kapsamaktadır. Salovey ve Mayer 1990 yılında duygusal
zekâ terimini ortaya atmışlar ve “kişinin kendisinin ve
diğerlerinin hislerini ve duygularını izleme, bunlar
arasında ayrım yapma ve bu bilgiyi düşünce ve
eylemlerinde kullanma becerisini içeren sosyal zekânın

17

bir alt kümesi” olarak tanımlamışlardır (Mayer ve
Salovey, 1993).
Salovey

ve

Mayer,

duygusal

zekâyı,

duyguları

değerlendirme, ifade etme, düzenleme ve problem çözme
yeteneği olarak tanımlamışlardır.

Bu araştırmacılar,

duygusal zekâyı "yetenek modeli" bağlamında ele
almaktadırlar. Duygusal zekâ kavramının, duygular
arasındaki ilişkilerin anlamını tanıyabilme ve bunları
temel alan yargılama ve problem çözme yeteneği ile
ilişkili

olduğunu

belirtmektedirler.

Sonraki

çalışmalarında ise, duygusal zekânın bilişsel ve duygusal
sistemin ortak bir ürünü olduğunu; bilişsel sistemin,
duygularla ilgili soyut yargılama işlemini yaparken,
duygusal

sistemin

bilişsel

kapasiteyi

artırdığını

savunmuşlardır (Mayer ve ark., 2001).
Bar-On, duygusal zekâyı “bireyin kendisini ve diğerlerini
anlamasını, kişilerle ilişki kurmasını ve o anda içinde
bulunduğu çevreye uyum sağlayıp, o çevreyle başa
çıkabilmesini sağlayan yeteneklerden oluşan ve bu
sayede kişinin çevresel uyum gücünü arttırarak başarılı

18

ZEKÂ VE YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI

olmasını sağlayan zekâ” olarak tanımlar (Çakar ve
Arbak, 2004).
Martinez’in yapmış olduğu duygusal zekâ tanımı ise;
“bireyin

kavranamayan

çevresel

istekler

ve

becerilerini,

baskılara

karşı

yeteneklerini,
başa

çıkma

özelliklerini düzenlemesi” şeklindedir (Yüksel, 2006).
Duygusal zekâ kavramına katkıda bulunan bir başka
bilim adamı da Davies’tir. Davies, bütün duygusal zekâ
alanyazınını taradıktan sonra, duygusal zekânın dört
boyutlu bir tanımını geliştirmiştir. Bunlar; duyguların
anlaşılmasını

ve

ifade

edilmesini,

başkalarının

duygularının anlaşılmasını ve fark edilmesini, bireyin
kendi duygularını düzenlemesini ve bireyin duygularını
performansını geliştirmek için kullanmasını içermektedir
(Yüksel, 2006).
Petrides ve Furnham (2000a’dan aktaran Deniz, Özer ve
Işık, 2013) duygusal zekâyı, “özellik” olarak duygusal
zekâ ve “bilgi işlem süreci” olarak duygusal zekâ olmak
üzere iki farklı şekilde ele almaktadır. Petrides ve
Furnham, zekânın bir yetenek olduğunu kabul ederken,
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duygusal zekânın kişiliğin temel boyutlarıyla olan güçlü
ilişkisinden dolayı duygusal zekâyı bir “özellik-kişisel
karakter

özelliği”

olarak

ele

almışlardır.

Kendi

modellerini “duygusal özyeterlik”, Salovey ve Mayer’in,
zihinsel yetenek modelini de “duygusal bilişsel yetenek”
olarak adlandırmışlardır. Bu duygusal zekâ modeline
(kişisel karakter özelliği) göre; duygusal zekâyla ilgili
beceriler, gerçekte var olan değil, algılanan becerilerdir
ve kişisel beyana dayalı olarak ölçülürler (Petrides ve
Furnham, 2001’den aktaran Deniz, Özer ve Işık, 2013).
İnsanın kendisini ve çevresiyle olan ilişkisini etkin bir
şekilde yönetme yeteneği olan duygusal zekâyı oluşturan
dört temel unsur; öz-bilinç, öz-yönetim, sosyal bilinç ve
sosyal beceridir (Goleman, 2011).
Goleman, duygusal zekâyı, “kişinin kendi duygularını
anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi, ve
duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisi" olarak tanımlar. Goleman'a göre, beynin
düşünen parçası beynin duygusal parçasından ürüyor.
Beynin

düşünen

ve

duygusal

parçaları

genelde

yaptığımız her şeyde birlikte çalışıyor ve gerek iş
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yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu
olmak, insanların duygusal zekâ becerilerine bağlıdır.
Goleman (2011), duygusal zekâ tanımını yaparken beş
ana yetenekten bahsetmiştir. Bunlar: 1) Özbilinç, 2)
Duyguları

idare

edebilmek,

3)

Kendini

harekete

geçirmek, 4) Empati ve 5) Sosyal beceridir.
Genel kanının aksine hayatta başarılı olmanın IQ’dan çok
EQ ile ilişkisi vardır. IQ’nun hayattaki başarıya katkısı
%20’dir geri kalan %80’i başka etkenler vardır. Bir
gözlemcinin de dediği gibi, bir kişinin toplumda edindiği
yeri, sonuçta IQ’sunun dışında kalan ve sosyal sınıftan
şansa kadar uzanan etkenler belirler. Tabii hayatta
başarıya ulaşmanın pek çok yolu ve değişik yetenekler
gerektiren pek çok alan bulunmaktadır. Bilgiye gitgide
daha

fazla

dayanan toplumumuzda

teknik beceri

bunlardan birisidir. Birçok bulgu gösteriyor ki, duygusal
yetenek sahibi kendi duygularını tanıyan ve idare
edebilen başkalarının duygularını okuyup onlarla etkili
bir şekilde başa çıkabilen kişiler, hayatın her alanında,
gerek

romantik

yakın

ilişkilerde,

gerekse

sosyal

ilişkilerde başarıyı belirleyen sözsüz kuralları kavrama
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becerisinde

avantajlıdırlar.

İyi

gelişmiş

duygusal

becerilere sahip kişiler, yaşamlarını daha doyurucu ve
etkili bir şekilde sürdürerek kendi verimliliklerini
besleyecek zihinsel alışkanlıkları edinebilir; duygusal
hayatını bir şekilde kontrol altına alamayan kişiler ise,
kendi içlerinde işe odaklanıp açıkça düşünmelerini
sağlayacak

yetenekleri

yok

etmeye

yatkındırlar

(Goleman, 2011).
Duygusal zekâ, insanların diğer zekâ alanlarında başarılı
olmalarına

karşın

gerçek

hayatta

başarısızlıklar

göstermesiyle birlikte önplana çıkmaya başlamış ve bu
başarısızlıkların önemli sebebinin insanlarda duygusal
zekâ

düzeyinin

düşüklüğünden

kaynaklandığına

inanılmıştır (Cumming, 2005’den aktaran Deniz, Özer ve
Işık, 2013).
Duygusal zekâ, insanların diğer zekâ alanlarında başarılı
olmalarına

karşın

gerçek

hayatta

başarısızlıklar

göstermesiyle birlikte önplana çıkmaya başlamış ve bu
başarısızlıkların önemli sebebinin insanlarda duygusal
zekâ
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kaynaklandığına

inanılmıştır (Cumming, 2005’den aktaran Deniz, Özer ve
Işık, 2013).
Duygusal zekâsı yüksek olan insanlar, sosyal açıdan
dengeli, dışa dönük ve neşeli, korkaklığa ve derin
düşünmeye yatkınlığı olmayan kimselerdir. İnsanlara ve
davalara bağlanma, sorumluluk alma, etik bir görüşe
sahip

olma

özellikleri

dikkat

çeker.

İlişkilerinde

başkalarına karşı sevecen ve ilgilidirler. Kendileriyle,
başkalarıyla ve yaşadıkları sosyal dünyayla barışıktırlar.
Aynı zamanda, duygusal zekâ düzeyi yüksek olan
bireyler, problemlerin çözümünde etkili başa çıkma
becerilerine daha fazla sahip olup, duygusal farkındalık
ve

duyguların

kontrolü

konusunda

daha

başarılı

olmaktadır (Zeidner ve Matthews, 2000). Yükleme
karmaşıklık düzeyi yüksek kişiler, sosyal davranış
hakkında

daha

karmaşık

ve

spontane

cevaplar

oluşturabilmektedir. Ayrıca bu kişiler, başkalarının
davranışlarını anlayabilmek için motivasyonları ve
ilgileri yüksek insanlardır (Fletcher ve ark., 1986).
Özellikle

nedensel

açıklamaları

zor

bir

durumla

karşılaşıldığı zaman, daha uzun süre bilgi işleme sürecine
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girdikleri görülmüştür (Fletcher ve ark., 1992). Bu
özellikteki insanlar, dikkatli bir şekilde bilgi işleme için
yeterli

süre

verildiğinde,

diğerlerinin

tutum

ve

özelliklerini daha doğru bir şekilde değerlendirmektedirler (Fletcher, Reeder ve Bull, 1990).
Duygusal zekâ düzeyi yüksek olan bireyler; duygularını
daha

başarılı

biçimde

yönetebilmekte,

duygusal

sorunların çözümünde ve stres yönetiminde daha başarılı
olmakta, bununla bağlantılı olarak aile içi ilişkilerde ve
sosyal ilişkilerde daha yapıcı ve pozitif tepkiler
sergilemektedirler (Mayer, Salovey ve Caruso, 2000).
Diğer yandan, duygusal zekâ düzeyi yüksek olan
bireyler, problemlerin çözümünde etkili başa çıkma
becerilerine daha fazla sahip olup, duygusal farkındalık
ve

duyguların

kontrolü

konusunda

daha

başarılı

olmaktadır (Zeidner ve Matthews, 2000).
Schutte ve ark. (1998), duygusal zekâ eğitiminin, yaşam
performansı ve motivasyonu düşük olan bireylere yardım
amacıyla kullanılabileceğini belirtmiştir.
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Duygusal zekâ ile ilgili yeni yaklaşımlar genel olarak
incelendiğinde, duygusal zekâyı açıklamaya yönelik
“özellik yaklaşımları” ve “Bilgi İşlem Yaklaşım”larının
var olduğu görülmektedir (Deniz, Özer ve Işık, 2013).
Uzmanlara göre, duygusal zekâ düzeyi kalıtımsal olarak
tayin edilmediği gibi, gelişimi de sadece ilk çocukluk
dönemlerinde gerçekleşmez. Genel bir kani olarak, 13-19
arasındaki yaslardan sonra pek fazla gelişim göstermeyen
IQ'nin tersine, duygusal zekânın öğrenilme olasılığı
oldukça fazladır ve yasam boyu gelişmeye devam ederek
daha yeterli düzeye ulaşabilir (Yeşilyaprak, 2001).
Nöro-fizyolojik açıdan bakıldığında duygusal zekâ, insan
beyninde amigdala ile ilişkili görülmektedir. Amigdala,
duygular ve düşünceler arasındaki uyumun ya da
uyumsuzluğun

da

merkezi

olarak

görülmektedir

(Goleman, 2011). Bu açıdan bakıldığında duygusal zekâ,
akademik-bilişsel zekânın destekleyicisi ve tamamlayıcısı (Kocayörük, 2004) ve yaşamsal başarıların da
belirleyicisi durumundadır (Baltaş, 2001).
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1.1. Duygusal Zekâ İle İlgili Araştırmaların Genel
Çerçevesi
Duygusal zekâ ile ilgili araştırmalar incelendiğinde,
duygusal zekânın, sosyal beceri, problem çözme, benlik
saygısı

ve

yaşam

doyumu

ile

ilişkili

olduğu

görülmektedir.
Goleman, duygusal zekânın beş önemli bileşeni olarak:
1) Kendi kendiyle ilgilenme
2) Kendi kendisini düzenleme
3) Kendi kendisini motive etme
4) Empati
5) Sosyal becerilere sahip olma gibi özellikleri
sıralamaktadır. Sosyal becerilerle duygusal zekâ
arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu bilinmektedir
(Boyatzis, Goleman ve Rhee 1999).
Sosyal beceri ile duygusal zekâ ilişkisine yönelik
araştırmalarda; Elliot ve Busse (1991), çocuklukta
sergilenen

sosyal

beceri

ve

duyuşsal

davranış

örüntülerindeki eksikliklerin, ergenlikteki düşük sosyal
uyum,
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verme,

ZEKÂ VE YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI

düşük

akademik

performans, sosyal ve duygusal yetersizlikler şeklinde
kendini göstermiş olduğunu belirlemişlerdir. Goleman
(1994), sosyo-ekonomik düzey ile sosyal becerilerin
ilişkili olduğunu ve alt sosyo ekonomik düzeydeki
ailelerde yetişen çocukların sosyal becerilerinin olumsuz
yönde etkilendiğini belirtmektedir. Bacanlı (2000),
cinsiyet ile sosyal becerilerin bir alt boyutu olan kendini
ayarlama

becerisi

arasında

anlamlı

bir

farklılık

olmadığını, sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe ise,
kendini

ayarlama

becerisinin

de

yükseldiğini

belirtmektedir. Altunbaş (2002), üniversite öğrencilerinin
yalnızlık ve sosyal beceri düzeyleri ile ilgili olarak
yaptığı çalışmasında sosyal beceri düzeyinin cinsiyete
göre farklılaşmadığını, öğrencilerin öğrenim gördükleri
bölümlerin sosyal beceri düzeyleri üzerinde etkili
olduğunu ve sosyal beceri ile yalnızlık düzeyi arasında
bir ilişki olduğunu gözlemlemiştir. Yüksel (1999), sosyal
beceri eğitiminin, öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini
genel olarak olumlu yönde etkilediğini ve sosyal beceri
eğitiminin, sosyal becerinin bir alt boyutu olan, duyuşsal
duyarlılık düzeyi üzerinde etkili olduğunu, ancak sosyal
becerinin diğer boyutları olan; duyuşsal anlatımcılık,
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sosyal duyarlılık ve sosyal kontrol düzeyleri üzerinde
etkili olmadığını belirtmektedir. Altunbaş (2002) ise,
grupla

sosyal

beceri

eğitimi

alan

öğrencilerin

yalnızlıklarında anlamlı düzeyde bir azalma olduğunu
gözlemiştir. Schutte ve ark. (2001), sosyal beceri
düzeyleri yüksek olan üniversite öğrencilerin duygusal
zekâ düzeylerinin de yüksek olduğunu, işbirliğine dayalı
davranışları daha çok sergilediklerini, yakın duygusal ve
sosyal ilişkilerde daha başarılı olduklarını gözlemlemişlerdir.
Sosyal becerilerden biri olan iletişim becerisi, “kişinin
gönderdiği mesajları doğru bir biçimde kodlaması ve
iletmesi, aldığı mesajları hatasız şekilde anlamlandırmasına yarayan etkili tepki verme ve etkin dinleme
becerilerinin tümüdür” (Deniz, 2003, s.8). Çetinkaya ve
Alparslan (2011), üniversite öğrencileri ile yaptıkları
çalışmada, duygusal zekânın alt boyutlarından empatik
duyarlılık boyutunun iletişim becerileri

üzerindeki

etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde olduğunu
gözlemlemişlerdir. Goleman (2011), empatinin kökeninin
özbilinç olduğunu belirtir. İnsan kendi duygularına ne
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kadar açıksa, başkalarının duygularını da o kadar iyi
anlayabilir. Kendisinin ne hissettiği hakkında hiçbir fikri
olmayanlar,

çevrelerindeki

kişilerin ne

hissettiğini

anlamaktan tamamen acizdirler.
Duygusal zekânın iki boyut üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Bunlar:
1) Kişisel yetenekler (kişisel farkındalık ve kişisel
yönetim)
2) Sosyal yeteneklerdir (sosyal farkındalık ve ilişki
yönetimi).
Kişisel farkındalık bünyesinde duygusal farkındalığı
(karar vermede duyguların etkisini anlayabilme), kişisel
değerlendirmeyi (kişisel zayıflıkları ve üstünlükleri bilme
ve kabul etme) ve kendine güveni (öz saygı ve
yetenekler) içermektedir. Bir diğer önemli boyut ise
sosyal ilişkileri yönetebilme, çatışma yönetiminde etkin
olabilme, takım çalışmasını yönetebilme gibi önemli
yetenekleri

içermektedir

(Parthasarathy,

2009’den

aktaran Çetinkaya ve Alparslan, 2011).
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Duygusal zekâ ile ilişkili olan bir diğer özellik ise,
problem çözme becerisidir. Problem çözme, istenen şeyin
en etkili yolla nasıl elde edileceği ile ilgili bir süreçtir.
Problem çözme süreci, amacı elde etmeye yönelik bir
davranıştır. Problem çözmenin temel olarak üç özelliği
bulunmaktadır. Bunlar; hedefe yönlendirme, alt hedefin
ayrıştırılması ve işlem seçimi basamaklarıdır (Şahin,
1999).

Dewey,

değişebileceğini,
belirterek

problem
herhangi

sürecin

çözme
bir

herhangi

aşamalarının

sırayı

izlemediğini

bir

aşamadan

başlayabileceğini de vurgulamakta, hatta bu aşamaların
genişletilebileceğini, bazılarının çıkarılabileceğini ya da
kısaltılabileceğini belirtmektedir (Sungur, 1992).
Enç (1982), problem çözme becerisinin, kişinin gelişim,
olgunlaşma ve yetenek düzeyi, güdülenme, yetiştiği
sosyo-kültürel çevre ve aldığı eğitim ve öğretimle
yakından ilişkili olduğunu belirtir.
Problem çözme süreci; probleme yaklaşım, problemin
tanımlanması, çözümle ilgili seçeneklerin yaratılması,
karar

verme

ve

değerlendirme

gibi

oluşmaktadır (D’Zurilla ve Goldfried, 1971).
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aşamalardan

Salovey ve Mayer (1990), duygusal zekânın duyguların
anlamını fark edebilme kabiliyetine dayandığını ve
problem

çözmenin

temelini

oluşturduğunu

ifade

etmişlerdir. Bar-On (1997) ve Salovey ve ark. (1995),
duygusal zekânın geleneksel zekâ kavramıyla özellikle
problem çözme becerileri açısından çok yakından ilişkili
olduğunu belirtmişlerdir.
Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde son yıllarda,
duygusal zekâ ile problem çözme becerileri arasındaki
ilişkiye yönelik bir çok çalışmanın olduğu görülmektedir.
Ekinci Vural (2010), öğretmen adaylarının problem
çözme puanı ile duygusal zekâ ölçeğinin sadece
uyumluluk alt ölçeği arasında pozitif ve anlamlı ilişki
olduğunu

gözlemlemiştir.

Babamahmoodi

(2012),

katılımcıların duygusal

Arefnasab,
yaptıkları

zekâ

puanları

Zare

ve

araştırmada,
yükseldikçe,

problem çözme becerilerinin de arttığını gözlemlemiştir.
Deniz (2013), yaptığı çalışmada duygusal zekâ ile
problem çözme becerisi arasında anlam düzeyi yüksek
pozitif yönlü bir korelasyon gözlemlemişlerdir.
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Steptoe (1991’den aktaran Akbağ, 2000) stresle başa
çıkmayı, problem odaklı ve duygu odaklı olmak üzere
ikiye ayırmıştır. Problem odaklı davranışsal başa
çıkmanın olumlu ucunda, aktif problem çözme; olumsuz
ucunda ise, kaçınma ve pasif başa çıkma söz konusudur.
Problem odaklı bilişsel başa çıkmanın olumlu ucunda,
durumu yeniden tanımlama ve yeniden yapılandırma
bulunurken; olumsuz ucunu kuruntulu düşünce ve mesafe
koyma oluşturmaktadır. Duygu odaklı davranışsal başa
çıkmanın olumlu ucunda, sosyal destek arama yer
alırken, olumsuz uçta, yer değiştirme, şaşkınlık ve
danışmadan (bilgi aramaktan) kaçınma bulunmaktadır.
Duygu odaklı bilişsel başa çıkmada ise, olumlu uç
duyguları ifade etmeyi, olumsuz uç duyguyu bastırma ve
inkâr etmeyi içermektedir.
Duygusal zekânın alt boyutlarından uyumluluk boyutu,
esnek, gerçekçi olabilmekle ilgilidir ve problem çözme
yeteneğini gösterir. Stresle başaçıkma boyutunda ise
bireyler, umutsuzluğa kapılmadan veya kontrollerini
kaybetmeden stresle baş edebilirler. Bu kişiler, genellikle
soğukkanlıdırlar. Genel ruh durumu boyutu ise, mutluluk
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ve iyimserlikle ilgilidir. Bu boyutta yer alan kişiler,
olumlu bir ruh hali içindedirler ve bu durumu
koruyabilirler. Ayrıca, yasamdan tatmin olmak, kendini
ve başkalarını olduğu gibi kabul etmek ve yaşam
aktivitelerine katılmakta genel ruh durumunun önemli bir
ölçütüdür (Deniz ve Yılmaz, 2006). Deniz ve Yılmaz
(2006), üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada;
üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ, kişisel beceriler,
kişiler arası beceriler, uyumluluk boyutu, stresle başa
çıkma boyutu ve genel ruh durumu boyutu ile stresle başa
çıkma stillerinden problem odaklı başa çıkma alt ölçeği
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlemişlerdir.
Aynı zamanda, kişisel beceriler alt boyutu ile stresle başa
çıkma stillerinden sorunla uğraşmaktan kaçınma alt
ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki; kişiler
arası beceriler ve genel ruh durumu alt boyutları ile
sosyal destek arama alt ölçeği arasında ise, pozitif yönde
anlamlı bir ilişki gözlemişlerdir.
Deniz, Traş ve Aydoğan (2009) yaptıkları çalışmada,
üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ yeteneklerinden
uyumluluk ve stresle başa çıkma alt boyutlarının
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öğrencilerin akademik

erteleme puanlarını anlamlı

düzeyde yordadığını gözlemlemişlerdir. Ayrıca, duygusal
zekâ yeteneklerinden uyumluluk ve genel ruh durumu alt
boyutunun ise, öğrencilerin denetim odaklarını anlamlı
düzeyde yordadığını saptamışlardır. Diğer bir yandan ise,
duygusal zekâ yetenekleri ile akademik erteleme ve
denetim odağı puanları arasında negatif yönlü anlamlı
ilişkiler gözlemişlerdir.
Alanyazında duygusal zekâ ile ilişkili diğer kavramlar
ise, benlik saygısı ve yaşam doyumudur. Rosenberg
(1965) benlik saygısını, kişinin kendine karşı olumlu ya
da

olumsuz

tavrı

olarak ele

alır.

Kişi

kendini

değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse benlik
saygısı yüksek, olumsuz bir tutum içindeyse, benlik
saygısı düşük olmaktadır. Chrzanowski (1980), benlik
saygısını en geniş anlamıyla, kişinin yeti ve güçlerinin iyi
bir değerlendirmesine dayanan, kendisiyle ilgili olumlu
imgesi olduğu görüşündedir. Kişinin doğal özelliklerinden kabul edilen zekâ, görünüm, beden yapısı gibi
özellikler benlik saygısını etkileyebilmektedir. Kassin
(1998) ise, düşük benlik saygısına sahip bireylerin,
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kendini başarısız görme, sinirli olma, daha az gayret
gösterme gibi özellikler sergilediklerini ve yaşamdaki
önemli şeyleri göz ardı edebileceklerini, ayrıca başarısız
olduklarında kendilerine değersiz ve yeteneksiz gibi
suçlamalarda bulunabileceklerini ifade etmiştir.
Benlik saygısı konusunda yapılan çalışmalar, duygusal
zekâ ve benlik saygısını arasında pozitif korelasyonlar
olduğunu göstermektedir (Sjöberg 2001; Engelberg ve
Sjöberg 2006). Duygusal zekâsı yüksek kişilerde intihar
eğilimi daha düşüktür (Ciarrochi, Deane ve Anderson
2002). Girgin (2009) yaptığı çalışmada, yaşam doyumu
ile duygusal zekâ arasında anlamlı ve pozitif yönde bir
ilişki bulgulamıştır. Karademir ve ark. (2010) yaptıkları
araştırmada, yaş, sosyal ve sportif etkinliklere katılım,
aile tipi, aile tutum ve davranış şekillerinin benlik saygısı
ve duygusal zekâ düzeyleri üzerinde pozitif anlamlı bir
etkisinin olduğunu gözlemlemişlerdir.
Deniz ve Yılmaz (2004), üniversite öğrencilerinin
duygusal

zekâ

yetenekleri

ile

yaşam

doyumları

arasındaki ilişki ile birlikte üniversite öğrencilerinin
duygusal zekâ ve yaşam doyumlarının cinsiyet ve sınıf
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değişkenlerine

göre

farklılaşmadığını

anlamlı

düzeyde

araştırmışlardır.

Bu

farklılaşıp
araştırmada,

üniversite öğrencilerinin yaşam doyumları ile duygusal
zekâ alt boyutları (kişisel beceriler, kişiler arası beceriler,
uyumluluk boyutu, stresle başa çıkma boyutu, genel ruh
durumu boyutu) ve toplam duygusal zekâ puanları
arasında

anlamlı

düzeyde

pozitif

yönlü

ilişki

bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf
değişkenlerine göre, duygusal zekâ alt boyutları ve
toplam

duygusal

farklılaşmazken;

zekâ

puanları

öğrencilerin

anlamlı

cinsiyet

düzeyde
ve

sınıf

değişkenlerine göre, yaşam doyum puan ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür.
Tümkaya ve ark. (2008), üniversite öğretim elemanları
ile duygusal zekâ, mizah tarzı ve yaşam doyumu üzerine
çalışma

yapmışlardır.

Bu

araştırmada,

öğretim

elamanlarının duygusal zekâ düzeylerine göre, kişisel
beceriler, kişilerarası beceriler, uyum ve stresle basa
çıkma alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşma
gözlenmiştir. Diğer yandan, genel ruh durumu boyutunda
ise

farklılaşmanın
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Öğretim

elemanlarının mizah tarzlarının akademik unvana göre
sadece saldırgan mizah tarzında farklılaştığı gözlenmiş,
araştırma görevlilerinin saldırgan mizah tarzı puan
ortalamaları, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent
ve profesörlerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Yasam doyumunun akademik unvana göre profesörlerin
yasam doyumları araştırma görevlisi, öğretim görevlisi,
yardımcı doçent ve doçent unvanına sahip öğretim
elemanlarından

anlamlı

düzeyde

yüksek

olduğu

saptanmıştır. Öğretim elemanlarının duygusal zekâ
yeteneklerinin mizah tarzlarını ve yasam doyumlarını
anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.
İkiz ve Kırtıl Görmez (2010), ilköğretim ikinci kademe
öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile yaşam doyumu
arasındaki

ilişkiyi

farklı

değişkenler

açısından

incelemişlerdir. Bu araştırmada, yaşam doyumu ve
duygusal zekâ alanları arasındaki ilişkilerin pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Genel Duygusal
Zekâ

açısından

ortalamasından

kızların
anlamlı

ortalamasının
düzeyde

erkeklerin

yüksek

olduğu

saptanmıştır. Genel Duygusal Zekâ alanında anne baba

37

tutumuna göre anlamlı farklıların olduğu tespit edilmiştir
Genel Duygusal Zekâ ortalamalarında ve yaşam doyumu
ortalamalarında anne- baba eğitim düzeyine göre anlamlı
farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Ardahan (2012), doğa sporu yapanlarda duygusal zekâ ile
yaşam doyumu arasındaki ilişki incelemiştir. Araştırmacı,
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Dağ Sporları
Federasyonu’nda yer alan 937 erkek 244 kadın üzerinde
yaptığı bu çalışmada, duygusal zekâ ile yaşam doyumu
arasında pozitif yönde anlamlı ilişki gözlemiştir.
Ergin ve ark. (2013), okul öncesi öğretmen adaylarının
duygusal zekâları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi
araştırmışlardır. Bu araştırmada, duygusal zekâ ölçeğinin
alt boyutları ile yaşam doyumu ölçeği arasında pozitif
yönlü ve anlam düzeyi yüksek düzeyde korelasyon
bulgulanmıştır. Diğer yandan bu araştırmada, yaşam
doyumunun duygusal zekâ ölçeğinin kişisel farkındalık,
kişiler arası ilişkiler, şartlara ve çevreye uyum, stres
yönetimi ve genel ruh hali alt boyutlarını yordadığı
sonucuna ulaşılmıştır.

38

ZEKÂ VE YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI

Fitness ve Curtis (2005) duygusal zekânın, empati,
yükleme karmaşıklığı, kendini kontrol edebilme ile
ilişkili olduğunu belirtmektedir.
1.2. Akıcı Zekâ
Akıcı zekâ, bilgiye dayalı olmayan, soyut algılamaya ve
çözümlendirmeye bağlı zekâ tipidir (Burgess ve Braver,
2010). Diğer bir zekâ türü olan kristalize zekâ ise, insanın
genel bilgisi ve kelime haznesiyle ölçülen, uzun süreli
bellekten bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı kapsayan zekâ
tipidir. Kristal zekânın yaş ilerledikçe artabileceği
gözlemleniyor (Cattel, 1963).
Spearman'a göre tüm yeteneklerin toplandığı bir genel
zekâ faktörü (g faktörü) vardır. Thurston'a göre zekâ,
sözel anlama, kelime akıcılığı, sayılarla çalışabilme,
uzaysal ilişki kurabilme, bellek, algısal hız ve akıl
yürütme yeteneğidir. Son yıllarda yapılan tanımlamaya
göre ise, zekâ, düşünmede çeşitlilik, esneklik ve
yaratıcılıktır. Doğru tahminlerde bulunabilme, doğru olan
yeni anolojiler kurma ve doğru çözüm bulunamadığında
akıl yürütme yeteneğidir (Sparrow ve Stephanie, 2000).
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Alanyazında bu özelliklerin, yönetici işlevlerle de
yakından ilişkili olduğu belirtilmektedir (Karakaş, 2000).
1923 yılında genel bilişsel yetenek olarak adlandırılan “g
faktörü”

Spearman

tarafından

belirlenen

iki

ana

yetenekle açıklanmıştır. Bunlar; “çıkarımcı yetenek
(eductive ability)” ve “üretici yetenek (reproductive
ability)” bileşenleridir. Çıkarımcı yetenek, büyük ölçüde
dile dayanmayan bir yetenek olup karışık parçaların
arasındaki ilişkisel anlamı çıkarabilme yeteneğidir.
Yüksek düzeyde bilişsel yetenek gerektirir. Daha çok,
sözel olmayan şemasal ilişkileri kapsar. Diğer bir bileşen
olan üretici yetenek ise, anlama, geri çağırma ve
kazanılmış bilgiyi kullanarak, yeni bilgi üretmeyi
içermektedir. RSPM, bu iki bileşeni de ölçmektedir
(Raven, 2000).
Cattell, iki farklı zekâ tipinden bahsetmiştir. Bunlardan
biri, kristalize zekâ; diğeri ise, akıcı zekâdır. Cattell,
kristalize

zekânın

deneyim

ve

eğitimden

çok

etkilendiğini belirtir. Akıcı zekânın ise, deneyim ve
eğitimden çok az etkilenen türde yetenekleri kapsadığını
ifade eder (Cattel, 1963).
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Genel yetenek, zekâyı oluşturan düşünmede çeşitlilik,
esneklik, hız, yaratıcılık, doğru çözüm bilinmediğinde
doğaçlama yapabilme yeteneği, geçerli bir sonuca
ulaştıran hayal kurma yeteneği, doğru tahminlerde
bulunabilme, çok aşamalı planlar yapabilme yeteneği,
zaman içinde düşünce ve davranımları daha dakik ve
düzenli hale getirme, bir tartışmanın temelinde yatan
mantığı fark etme, doğru olan yeni analojiler kurma, hoşa
giden türden uyumlar yakalama gibi üst düzey zihinsel
süreçlere ortak olan özelliktir. Spearman’ın genel yetenek
olarak tanımladığı g faktörü uyarınca, zekâ tek boyutlu
bir özellik değildir. Birbirinden farklı işlevleri yerine
getirebilen bir yapıya sahip olduğu ifade edilebilir
(Karakaş, 2004).
Soyut düşünme ve analitik zekâyı da ölçen RSPM, sözel
malzeme içermeyen ve dolayısıyla kültür dengeli olan bir
testtir (Lezak 1995). RSPM ayrıca, sosyoekonomik
düzeyden, duyu ve motor yeteneklerden diğer testlere
göre daha az etkilenmektedir. RSPM, akademik başarı ve
sözel yetenek olmaksızın yargılama, düzenli ve doğru
düşünme yeteneğini, zihinsel beceri ve faaliyet hızını
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ölçmektedir. RSPM, genel zekânın en iyi yordayıcıları
arasında yer almaktadır (Burke 1985, Lezak 1995;
Verguts ve De Boeck, 2002).
RSPM'nin ölçtüğü akıl yürütme, yargılama, doğru
düşünme ve irdeleme gibi özellikler yönetici işlevler
kapsamına da girmektedir (Karakaş, 2000). Zira yönetici
işlevler, akıl yürütme, zihinsel esneklik, karar verme,
planlama, bozucu etkiye karşı koyabilme ve tepki
ketlemesi yapabilmeyi, zaman ve mekânda olayları
bütünleştirebilmeyi içermektedir (Kurt ve Karakaş,
2000).
Çeşitli araştırmalarda RSPM’in akıcı zekâ için en uygun
ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır (Carpenter, Just
ve Shell, 1990). RSPM’in zekâyı (Burke, 1985);
Spearman’ın “g faktörü” olarak adlandırılan genel
yeteneği (Anastasia, 1988; Owen, 1992; Raven, Court ve
Raven, 1992); “K faktörü” olarak adlandırılan görsel
mekânsal algılama yeteneğini (Abdel-Khalek, 1988;
Raven, Court ve Raven, 1992) en iyi ölçen test olduğu
belirtilmiştir. Test, genel yeteneğin yanında görselmekânsal algılama, yargılama, zihinsel esneklik, soyut
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düşünme ve analitik düşünme gibi özellikleri, yani akıcı
zekâyı ölçmektedir (Kiriş ve Karakaş, 2005; Verguts ve
Boeck, 2002).
Alanyazına bakıldığında, RSPM’in ölçtüğü özelliklerden
biri olan g faktörünün, genel akıcı zekâ (geneal fluid
inteligence) veya akıcı zekâ (fluid inteligence-gF) olarak
da adlandırıldığı görülmektedir (Gustafsson, 1988;
Carroll, 2003; Martinez ve Colom, 2009). Martinez ve
Colom (2009), yaptıkları çalışmada, g faktörünün, akıcı
zekâ (.97), kristalize zekâ (Crystallized intelligence- Gc)
(.85) ve uzamsal zekâ (spatial intelligence- Gv) (.84) ile
ilişkili olduğunu ifade etmektedir. RSPM, akıcı zekâyı
(fluid intelligence-gF) güvenilir bir şekilde ölçen bir
testtir (Raven, 1960; Gunning-Dixon ve Raz, 2000;
MacLullich ve ark., 2002; 2005; Gray, Chabris ve
Braver, 2003; Kiriş ve Karakaş, 2005; Verguts ve Boeck,
2002; Heitz, Unsworth ve Engle, 2005; Jonides ve Nee,
2006; Martinez ve Colom, 2009; Fukuda ve ark., 2010;
Burgess ve Braver, 2010; Burgess ve ark., 2010).
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Çalışma belleği kapasitesi, dikkat kontrolü ve genel akıcı
zekâ (gF) arasında bir ilişki olduğu bir çok araştırmada
gözlenmiştir (Cowan ve ark., 2005; Cowan ve ark., 2006;
Engle, 2002; Engle ve ark., 1999; Heitz, Unsworth ve
Engle, 2005; Fukuda ve ark., 2010; Burgess ve Braver,
2010; Burgess ve ark., 2010). Unsworth, Spillers ve
Brewer (2009), çalışma belleği kapasitesi (WMC) ile
akıcı zekâ (fluid intelligence-gF) arasında bir ilişki
olduğunun bilinmesine rağmen bu ilişkinin nedeni ve
mekânizması hakkında fazla bir şey bilinmediğini
belirtmektedirler. Bu çalışmada, akıcı zekâyı (gF) ölçmek
için RAPM (Raven Advenced Progressive Matrices) testi
kullanılmış ve dikkat kontrolü ile gF arasında direkt bir
ilişki gözlenmiş ve WMC ile gF arasında ise, direkt bir
ilişki gözlenememiştir.
RSPM analoji kurma, soyutlama, muhakeme gibi yüksek
zihinsel

süreçlerle

ilgili

olan

genel

bir

faktörü

yansıtmaktadır (Lezak 1983, Spreen ve Strauss, 1991)
RSPM için hazırlanan test kitabındaki (Raven, Court &
Raven, 1983) normatif değerlerde de izlenebildiği gibi,
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yaş ilerledikçe RSPM puanları azalmakta, eğitim suresi
arttıkça ise puanlar yükselmektedir.
RSPM, beynin sağ hemisfer işlevleri, parietal lob, yaygın
beyin alanları ile ilgili bir testtir. RSPM, K faktörü
bakımından beynin sağ hemisfer işlevleri, g faktörü
bakımından tüm beyin ile ilişkilidir. Beyinde bilgi işleme
işlemleri, paralel olarak, sistemler içinde gerçekleşmektedir (Başar, 1998, 1999; Başar ve Karakaş, 2000;
Damasio, 1994; Fuster, 1995; Goldman-Rakic, 1988;
Mesulam, 1990). RSPM üzerinde, yapılan faktör analizi
çalışmaları, testin ayrıca "K" faktörü olarak adlandırılan
görsel-mekânsal

algılama

yeteneğini

de

ölçtüğünü

göstermiştir (Kurt ve Karakaş, 2000). Nitekim RSPM, K
faktörü olarak bilinen görsel-mekânsal algıyı ölçmek
amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır (Lezak,
1995).
RSPM, analitik irdeleme, problem çözme, düzenli
düşünme ve soyutlama ile zihinsel faaliyet hızını
ölçebilen ve bu özellikleri, akademik başarı ve sözel
yetenekten

bağımsız

ölçebilen

bir

testtir.

Bu

özelliklerinden dolayı, alanyazında genel yetenek testi
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olarak sınıflanmaktadır (Lezak, 1995; Raven, Court ve
Raven, 1992).
Raven

Standart

Progresif

Matrisler

Testi

(Raven

Standard Progressive Matrices: RSPM), Raven Progresif
Matrisler'in (RPM: Raven Progresif Matrices) üç alt
testinden biridir. RSPM, 1938'de geliştirilmiş olup, 1947
ve 1956 yıllarında alt testte bazı küçük değişiklikler
yapılmıştır. RSPM, diğer iki teste göre daha yaygın
olarak kullanılmakta olup (Raven ve ark., 1993)
geliştirildiği yıldan itibaren 1600 civarında araştırmaya
konu olmuştur (Raven, 1989). RSPM, diğer iki alt testten
farklı olarak erken çocukluk döneminden yaşlılığa kadar
olan geniş yaş aralığı içindeki bireylere uygulanabilmektedir (Raven, 2000).
RSPM’in Türk Toplumuna standardizasyonu çalışmalarında, 20-85 yaş aralığında, yaşın RSPM toplam doğru
puanı üzerinde anlamlı (p<.001) bir etki yaptığı ve bu
etkinin yaşa bağlı bir şekilde düzenli olarak azaldığı
görülmüştür. Yaşın RSPM süre puanı üzerindeki etkisi
ise, anlamlı bulunmamıştır (Karakaş ve Başar, 1993,
1995; Karakaş, Eski ve Başar, 1996; Karakaş, 2004).
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BÖLÜM III
YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI
Fletcher ve ark. (1986), insanların nedensel yargılamada
bulunurken yükleme şemalarının karmaşıklığı açısından
farklılaştıklarını

ve

davranış

ile

bilişsel

süreçler

arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için bilişsel şemalardaki
bu bireysel farklar üzerine araştırma yapmak gerektiğini
belirtmiştir. Bu bireysel farklılıkların doğasına ilişkin
bilgi

edinmenin

bir

yolu

bilişsel

şemaların

karmaşıklığının, yani; yükleme şemalarının karmaşıklığının incelenmesidir.
Yükleme karmaşıklığı olan insanlar;
1) İnsan davranışlarını anlama ve açıklama konusunda
daha ilgililerdir
2) Davranışları açıklarken karmaşık açıklamaları basit
açıklamalardan daha çok tercih ederler
3) Kendi düşünme süreçleri hakkında da
düşünebilirler
4) Davranışları etkileyen durum ve kişilerle ilgili de
değerlendirmeler yaparlar
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5) Soyut ve karmaşık içsel yüklemeler yapabilirler
6) Soyut, çağdaş ve dış sebeplerle ile ilgili
yüklemelerde bulunabilirler
7) Uzak geçmişte meydana gelen bir olayla ilgili dış
sebepler ileri sürebilirler (Fletcher ve ark,1986).
Yükleme karmaşıklık düzeyi yüksek kişiler, sosyal
davranış hakkında daha karmaşık ve spontane cevaplar
oluşturabilmektedir. Ayrıca bu kişiler, başkalarının
davranışlarını anlayabilmek için motivasyonları ve
ilgileri yüksek insanlardır (Fletcher ve ark., 1986).
Özellikle

nedensel

açıklamaları

zor

bir

durumla

karşılaşıldığı zaman, daha uzun süre bilgi işleme sürecine
girdikleri görülmüştür (Fletcher ve ark., 1992). Bu
özellikteki insanlar, dikkatli bir şekilde bilgi işleme için
yeterli

süre

verildiğinde,

diğerlerinin

tutum

ve

özelliklerini daha doğru bir şekilde değerlendirmektedirler (Fletcher, Reeder ve Bull, 1990).
Yükleme süreci ile ilgili olarak basit bir işlem olduğunu
ileri süren (Read, 1983; Hansen, 1980) ve karmaşık bir
sistem olduğunu ileri süren (Wimmer ve Kelley, 1982)
araştırmacılar vardır. Bu duruma açıklık getirmek isteyen
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araştırmacılardan bazıları (Kassin ve Fletcher, 1977;
Tetlock, 1983), ortamsal verilerin belirli bir açıklamanın
karmaşıklık düzeyini belirlediğini ileri sürmektedir. Bir
diğer yaklaşıma göre ise, bazı insanlar diğerlerine göre
nedensel yargılarında daha karmaşık yükleme şemaları
kullanma eğilimde olmaktadır (Fletcher ve ark., 1986).
Yükleme karmaşıklığı kavramı insanların karmaşık
açıklamaları neden tercih ettiği ile ilgili olarak değişmezdurağan bireysel farklılıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Nedensel yüklemelerin doğruluğunu ve geçerliğini
yargılamak için genel geçer kriterler ortaya koymak
zordur.

Yükleme

karmaşıklığını

ölçmede,

bireysel

farklılıklar, zaman baskısı ve güdülenme gibi karıştırıcı
değişkenlerin

kontrolü

her

zaman

mümkün

olamamaktadır. Ayrıca, değişik türde hata ve yanlılıklar
yükleme karmaşıklığı düzeyi ile farklı yollardan ilgili
olabilmektedir (Fletcher ve ark., 1986).
Yükleme karmaşıklığı düzeyi yüksek olan insanlar,
gözlemledikleri davranışların nedenlerini içsel ve dışsal
etkenlerin karşılıklı etkileşimlerinin bir ürünü olarak
görmektedir. Yükleme kuramcıları, bu durumu Kelley’in
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çoklu yeterli şeması kavramı ile ilişkilendirmektedir
(Fletcher ve ark., 1986).
Yükleme karmaşıklığı yüksek olan bireyler, olayların
nedeni ile ilgili olarak ruhsal ve durumsal etmenlerle
birlikte, geçmişteki olaylarla yeni olayı ilişkilendirerek
yüklemede bulunurlar (Fletcher ve ark., 1986: 883).
Yükleme karmaşıklık düzeyi düşük olan insanlar ise,
olayların nedenleri üzerinde fazla düşünme eğiliminde
değildirler. Araştırmalar bu tip insanların, olaylar
karşısında kaderci bir tutum izlediklerini ve nedenler
hakkında kafa yormadıklarını göstermektedir. Özellikle,
davranışın veya olayın olası nedenleri hakkında yapılan
yüklemelerde yükleme hatası ve yanlılığı bu tip
insanlarda çok görülmektedir (Fletcher, Reeder ve Bull,
1990; Follett ve Hess, 2002; Stalder ve Baron, 1998).
Bilişsel psikoloji, duyumdan algıya, örüntü tanımaya,
dikkate,

bilince,

oluşturmaya,

öğrenmeye,

düşünmeye,

belleğe,

zihinde

kavram

canlandırmaya,

hatırlamaya, dile, zekâya, duygulara ve gelişime kadar
tüm psikolojik süreçleri içine alır ve davranış alanının
tüm çeşitliliğini kapsar (Solso ve ark., 2007). Bu
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bağlamda, yükleme ve zekâ gibi kavramlar bilişsel
psikolojinin çalışma alanına girer. Zekâ çok yönlü bir
kavramdır ve zekânın birçok bileşeni vardır. Akıcı zekâ
(gF)

ve

duygusal

zekâ

bu

bileşenlerdendir.

Bu

araştırmada amaçlanan, yükleme karmaşıklığı düzeyleri
ile akıcı zekâ ve duygusal zekâ arasındaki ilişkiyi
incelemektir.

Alanyazına

bakıldığında,

yükleme

karmaşıklığı ile zekâ arasındaki ilişkiyle ilgili çok az
çalışma olduğu görülmektedir. Bu açıdan yapılacak bir
araştırmanın alanyazına önemli bir katkısının olacağı
düşünülmektedir. İki farklı zekâ türü olan akıcı zekâ ve
duygusal zekânın, yükleme karmaşıklığı ile ilişkisinin
incelenmesi, insanların nedensel yüklemeler yaparken
zekâlarını nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı
olacaktır.
Alanyazında yükleme karmaşıklığı ile ilgili üç önemli
husus üzerinde durulmaktadır. Birincisi; Başkalarının
davranışlarını anlayabilmek, özel bir ilgi gerektirir. Bu
nedenle, sosyal ilişkiler konusunda yükleme karmaşıklığı
önemli bir rol oynamaktadır. Yükleme karmaşıklığı
düzeyi, o kişinin sosyal dünyası hakkında bize bir fikir
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verebilmektedir. İkincisi; Bazı araştırmacılar, yükleme
karmaşıklığı ile ilgili olarak, Kişilik ve Sosyal Psikoloji
çalışmalarında

sıklıkla

sorulara

dayalı

ölçekler

kullanılmakta, nadiren ise, doğrudan gözlem yaparak
çalışmaktadırlar (Baumeister ve Vohs, 2006; Funder,
2001). İnsanların söyledikleri ile yaptıkları arasında fark
olması nedeniyle, sorulara verilen cevapların ne derece
güvenilir olduğu tartışmalıdır (Gosling ve ark., 1998).
Son olarak, insanların yüklemede bulunurken, daha iyi
sosyal bir yargıya varma ve ideal olan cevabı verme
eğilimi içinde oldukları görülmektedir (Fast, Reimer ve
Funder, 2008).
Fletcher ve ark. (1986), yükleme karmaşıklık düzeyini
ölçebilmek için Yükleme Karmaşıklığı Ölçeği’ni (YKÖ)
geliştirmiştir. Yükleme Karmaşıklığı Ölçeği (YKÖ) ile
insanların kendileri ve diğer insanlar hakkındaki farklı
düşünme biçimlerini, diğer bir anlatımla, bireylerde
yükleme şemalarının karmaşıklık düzeyi açısından
görülen

bireysel

farklılıkları

ölçmek

amacındadır.

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması, Paker (1994) ve
Buluş (2000) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada,

52

ZEKÂ VE YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI

ölçeğin Paker (1994) tarafından güvenirlik ve geçerlik
çalışması yapılan formu kullanılmıştır. Ölçek, 28
maddeden oluşmaktadır. Ölçek, yükleme karmaşıklığının
7

alt

boyutuna

ilişkin

veri

sağlayacak

şekilde

hazırlanmıştır ve her alt boyut ile ilgili dört madde
içermektedir.

53

BÖLÜM IV
DUYGUSAL ZEKÂ VE YÜKLEME
KARMAŞIKLIĞI KONUSUNDA YAPILAN
ARAŞTIRMALAR
4.1. Duygusal Zekâ Konusunda Yapılan
Araştırmaların Genel Çerçevesi
Zekâ, düşünmede çeşitlilik, esneklik, hız, yaratıcılık,
doğru çözüm bilinmediğinde doğaçlama yapabilme
yeteneği, geçerli bir sonuca ulaştıran hayal kurma
yeteneği, doğru tahminlerde bulunabilme, çok aşamalı
planlar yapabilme yeteneği, zaman içinde düşünce ve
davranımları daha dakik ve düzenli hale getirme, bir
tartışmanın temelinde yatan mantığı fark etme, doğru
olan yeni analojiler kurma, hoşa giden türden uyumlar
yakalama gibi üst düzey zihinsel süreçlere ortak olan
özelliktir. Spearman’ın genel yetenek olarak tanımladığı
g faktörü uyarınca, zekâ tek boyutlu bir özellik değildir.
Birbirinden farklı işlevleri yerine getirebilen bir yapıya
sahip olduğu ifade edilebilir (Karakaş, 2004).
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Alanyazında, zekâ ile ilgili yapılan araştırmalar ve
tanımlardan yola çıkarak, yükleme karmaşıklığı ile
ilişkili

olabileceği

düşünülmektedir.

Bu

konudaki

alanyazın gözden geçirildiğinde çok az çalışmanın
olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar, aşağıda verilmiştir.
Fletcher ve ark. (1986), yükleme karmaşıklığının
zekâdan

bağımsız

olduğunu

belirtmektedir.

Bu

araştırmacılara göre, bir insanın zeki ve kültürel
düzeyinin yüksek olması demek, o insanın yükleme
karmaşıklığının da yüksek olacağı anlamına gelmemektedir. Yükleme karmaşıklığı daha ziyade etrafımızda
gözlemlediğimiz olaylar ve davranışlara olan ilgilimiz ve
merakımızla ilişkilidir. Bu araştırmacılar, yükleme
karmaşıklığı ile entelektüel yetenek (intellectual ability)
arasında bir ilişkinin olmadığını belirtmiştir.
Fletcher ve ark. (1986)’nın yükleme karmaşıklığı ile zekâ
arasında bir ilişki olmadığı yönündeki görüşleri ile
çelişen araştırmalar da mevcuttur. O araştırmaların
birinde, Schaller ve ark. (1995), yükleme karmaşıklığı ile
zekâ arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu;
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ayrıca, bilme ihtiyacı ile yükleme karmaşıklığı arasında
da pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu gözlemişlerdir.
Fletcher, Grigg ve Bull (1988), yaptıkları çalışmada
yükleme karmaşıklık düzeyi yüksek olanların, diğer
insanlar ile iletişim becerilerinin iyi olduğunu; insanlar
üzerinde davranışsal özellikleri (örneğin konuşkanlık) ve
bilişsel becerileri (örneğin zekâ) açısından daha olumlu
ve etkileyici bir izlenim bıraktığını gözlemlemişlerdir.
Bir

problemin

zorluk

derecesi

arttıkça

yükleme

karmaşıklık düzeyi de artmaktadır (Fletcher ve ark.,
1992). Arslan (2005), yaptığı çalışmada yükleme
karmaşıklığı düzeyi ile problem çözme yaklaşımları
arasında anlamlı bir ilişki gözlemiştir. Zekâ ile problem
çözme arasında da anlam düzeyi yüksek bir ilişki olduğu
defalarca gözlenmiş bir olgudur (Vickers ve ark., 2001;
2004). Buluş (2000)’un çalışmasında, katılımcıların zekâ
ve yetenek düzeyi yükseldikçe yükleme karmaşıklık
düzeylerinin

de

anlamlı

bir

şekilde

yükseldiği

görülmüştür. Alanyazın incelendiğinde, problem çözme
becerilerinin hem duygusal zekâ (Salovey ve Mayer,
1990;
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Zare

ve

Babamahmoodi, 2012, Deniz, 2013) ile hem de akıcı
zekâ (Jaeggi ve ark., 2008; Fry ve Hale, 1996; Kail ve
Hall, 1999) ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bulgular
ışığında, yükleme karmaşıklığının hem duygusal hem de
akıcı zekâ ile ilişkili olması gerektiği düşünülmektedir.
Yükleme

karmaşıklığının

temelinde,

failin

sosyal

dünyasında ne gibi düşünceler olduğunu kestirebilme
yeteneği yatmaktadır. İnsanların yaptığı davranışların
nedenlerini anlayabilme, içgörü (insight) ve empati
gerektirmektedir (Fast, Reimer ve Funder, 2008). Bu
açıdan, yükleme karmaşıklığının duygusal zekâ ile ilişkili
olabileceği düşünülmektedir. Alanyazına bakıldığında,
yükleme karmaşıklığı ile duygusal zekâ ilişkisine yönelik
çok az araştırma olduğu görülmektedir.
Yükleme karmaşıklığı ile empati kurma arasında anlam
düzeyi yüksek pozitif bir ilişki vardır (Davis, 1983;
Schmidt ve Weiner, 1988; Joireman, 2004).
Empati kurma becerisi, işbirliği ve liderlik ile duygusal
zekâ arasında anlamlı ilişkiler vardır (Marcus, Tellen ve
Roke 1979; Bell ve Hall 1954). Brems (1988), empati ile
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toplumsallaşma, sosyal duyarlılık, topluma uyum ve
sağlıklı kişiler arası ilişkiler arasında pozitif ilişkiler
olduğundan söz etmektedir. Duygusal zekâ, empati, etkili
iletişim

becerileri

ve

başarılı

ilişkiler

kurmayı

sağlamaktadır (Salowey ve Mayer 1990; Caruso 2003).
Sarıçam, Çelik ve Halmatov (2012), duygusal zekâ ile
empati

arasında

anlam

düzeyi

yüksek bir ilişki

gözlemişlerdir. Buna göre, duygusal zekâ puanı arttıkça
empati

kurma

eğilimi

artmaktadır.

Ioannidou

ve

Kostantikaki (2008), hayatta başarı elde edebilmek için,
EQ’nun IQ’dan daha etkili olduğunu, EQ’nun bileşenleri
içinde sosyal beceriler, kişilik özellikleri ve empati
kurabilme becerilerinin de yer aldığını belirtmektedir.
Duygusal zekâ, duygusal empati yapabilmeyi, bireylerin
duyguları arasında ince farkları görüp dikkate almayı,
kendi güdülerini ve başkalarının güdülerini tanıyıp doğru
tartabilmeyi, duyguları kontrol edebilmeyi, değişen hayat
şartlarına bağlı olarak bireylerin davranış ve duygularına
yerinde ve uygun karşılıklar verebilmeyi gerektirmektedir (Poskey, 2006’den aktaran Doğan ve Demiral,
2007). Bu kavram “dokunaklı etkililik” yani derinden
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etkileyebilme

olarak

adlandırılmaktadır.

Derinden

etkileme; beyin, istekler ve duygular bir arada olduğu
zaman gerçekleşecektir (Latour ve Hosmer, 2002’den
aktaran Doğan ve Demiral, 2007).
Fitness ve Curtis (2005) duygusal zekânın, empati,
yükleme karmaşıklığı, kendini kontrol edebilme ve
kişiler arası çatışmaya verilen tepki arasındaki ilişki ile
ilgili çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, empati,
yükleme karmaşıklığı ve kendini kontrol edebilme ile
duygusal zekâ arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki,
kişiler arası çatışmaya verilen tepki arasında ise negatif
yönlü bir ilişki gözlenmiştir.
4.2. Yükleme Karmaşıklığı Konusunda Yapılan
Araştırmaların Genel Çerçevesi
Fletcher ve ark. (1986), yaptıkları çalışmada yükleme
karmaşıklığı ile bilme ihtiyacı (need for cognition)
arasında pozitif yönde yüksek bir ilişki gözlemişlerdir.
Bilme ihtiyacı, düşünme, problem çözme ve dünyayı
anlama ihtiyacı ile yakından ilişkilidir. Lassier ve ark.
(1991), bilme ihtiyacı yüksek olan insanların diğerlerine
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göre daha açıklayıcı ve geniş düşünmeye eğilimli
olduklarını ve kapsamlı nedensel açıklamaları tercih
ettiklerini belirtmektedir.
Yapılan araştırmalarda, sosyal bilimlerde okuyanların fen
bilimlerinde okuyanlara göre (Fletcher ve ark., 1986;
Paker, 1994); kadınların erkeklere göre daha yüksek
yükleme

karmaşıklık

düzeyine

sahip

olduğu

görülmektedir (Fletcher ve ark., 1986; Paker, 1994;
Buluş, 2000).
Kadınlar

bilişsel-duygusal

bulunurken

erkekler

ise

nedenlere
daha

ziyade

yüklemede
davranışa

yüklemede bulunmaktadır. Kadınlar, bilişsel-duygusal bir
enformasyon

algıladıklarında

davranışa

yönelik

öngörüleri daha iyimser iken, erkekler davranışa karşı
daha duyarlı ve kararlı bir şekilde neden yüklemektedirler (Andersen ve Ross, 1984).
Fletcher ve ark. (1989), yaptıkları çalışmada, yükleme
şeması karmaşık olan insanların gerektiğinde basit
şemalar kullanabildiklerini, ancak basit şeması olanların
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ise, karmaşık şema kullanamadıklarını gözlemlemişlerdir.
Fletcher ve ark. (1992), sosyal davranışlara yönelik
nedensel

yüklemelerin doğruluğu ve tepki

süresi

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada, yükleme
karmaşıklık düzeyi yüksek olan katılımcıların zor
nedensel problemler karşısında daha doğru nedensel
cevaplar ürettiklerini, zor nedensel problemlerde kolay
olanlardan daha fazla süre harcadıklarını, yükleme
karmaşıklığı düzeyi düşük olanların ise, zor-kolay
koşullarında

tepki

sürelerinin

değişmediğini

gözlemişlerdir.
Depresyon düzeyi ile yükleme karmaşıklığı arasındaki
ilişkiye yönelik yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde
edilmiştir. Bu çalışmalardan bazılarında, depresyon
düzeyi ile yükleme karmaşıklığı arasında pozitif anlamlı
ilişkiler gözlenirken; bazılarında ise, ters yönlü pozitif
ilişkiler gözlenmiştir. Marsh ve Weary (1989), depresyon
ile yükleme karmaşıklığı arasındaki ilişkiyi inceledikleri
çalışmada, hafif düzey depresyonu olan katılımcıların
yükleme

karmaşıklığının

diğer

katılımcılara

göre
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(depresyon eğilimi yok, oldukça depresif ve şiddetli
depresif olanlara göre) daha yüksek olduğunu ayrıca,
kadınların erkeklerden daha depresif ve yükleme
karmaşıklığı düzeylerinin de daha yüksek olduğunu
gözlemişlerdir.

Flett

ve

Hewitt

(1990),

müzmin

depresyon ile düşük yükleme karmaşıklığı arasında
pozitif yönde bir ilişki gözlemiştir. Flett, Pliner ve
Blankstein (1989) çalışmalarında, Marsh ve Weary’nin
aksine,

depresyon

düzeyi

yükseldikçe

yükleme

karmaşıklığının da yükseldiğini gözlemişlerdir. Ayrıca
bu

çalışmada,

Karmaşıklığı
motivasyon

depresyon
Ölçeği’nin

düzeyi,

düzeyi
alt

karmaşık

ile

Yükleme

boyutlarından
eş

zamanlı

olan
dışsal

açıklamalar yapma ve zaman boyutunu kullanma gibi alt
boyutlar arasında anlamlı ilişkiler gözlenmiştir. Conway
ve ark. (1993) da yaptıkları çalışmada, depresyon düzeyi
ile yükleme karmaşıklık düzeyi arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki gözlemiştir.
Haaga ve ark. (1995), depresyon düzeyi ile yükleme
karmaşıklığı arasında elde edilen üç farklı sonuçtan
ziyade, bu kavramların doğasını açıklamanın ve konuya
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geniş perspektiften bakmanın daha yararlı olacağını
vurgulamıştır. Onlara göre önemli olan, depresyon ile
yükleme karmaşıklığı ilişkisini tespit edip etmemekten
ziyade,

bu

derinlemesine

kavramların

işleyiş

araştırılmasıdır.

mekanizmasının

Yani,

olaylara

ve

davranışlara neden yüklerken etkili olan birçok etmen
vardır ve bu etmenleri birbirinden ayırmak, olayın
bütünlüğünü bozar. Dolayısıyla, yükleme konusunda tek
bir bakış açısı, bizi yanlış sonuçlara götürebilir.
Yükleme

karmaşıklığının

yaş

ve

bilişsel

bazı

değişkenlerle ilişkisinin incelendiği bazı çalışmalar
aşağıda verilmiştir.
Horhota, Blanchard–Fields (2006), yaşlı ve gençlerle
yaptıkları çalışmada, yükleme karmaşıklığının, yaşlı
katılımcıların genç katılımcılara göre uçlarda sergilenen
tutumlara yaptıkları yüklemeleri etkileyen önemli bir
etmen olduğunu gözlemişlerdir.
Hess, Osowski ve Leclerc (2005), yaşları 23 ile 86 arası
değişen yetişkinlerle yaptıkları çalışmada, orta yaşlı ve
yaşlı

deneklerin

genç

olanlara

göre,

nedensel
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yüklemelerde

daha

ayrıntılı

ve

fazla

nedenler

bulduklarını gözlemlemişlerdir. Bu çalışmada, yaş ve
tecrübe arttıkça bilişsel ve yükleme karmaşıklığının da
arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, yaş arttıkça dürtüselliğin
azaldığı, orta yaşlı ve yaşlı deneklerin daha itidalli ve
mantıksal

nedenler

ürettikleri,

keskin

yargılardan

kaçındıkları gözlenmiştir.
Blumberg ve Silvera (1998), 222 öğrenci üzerinde
yaptıkları

çalışmada,

bilişsel

gelişim

aşamalarının

yükleme karmaşıklığı ile yakından ilişkili olduğunu
gözlemlemişlerdir.

Bu

çalışmada,

bilişsel

gelişim

açısından daha önceki safhalarda yer alan deneklerin
daha fazla yükleme hatası yaptığı, bilişsel açıdan daha
ileri aşamalarda yer alan deneklerin ise, nedensel
yüklemeler

konusunda

güdülenme

ve

yükleme

karmaşıklığı düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir.
Narayanan (2009), 15-16 yaş grubu öğrencilerle yaptığı
çalışmada, karmaşık (complex) açıklama yapma, üstbiliş
(metacognition) ve yükleme karmaşıklığının bilişsel
esneklik ile yakından ilişkili olduğunu gözlemlemiştir.
Bu çalışmada ayrıca, basit açıklamalara göre, daha
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karmaşık

açıklamaları

tercih

eden

katılımcıların

üsbilişlerini etkin bir şekilde kullandıkları gözlenmiştir.
Yükleme karmaşıklığı konusunda birçok farklı konuda
araştırma

yapılmıştır.

Yapılan

diğer

araştırmaların

bazıları aşağıda verilmiştir.
Murphy (1994) yaptığı çalışmada, çevreden başlangıçta
seçilen bilgi miktarının yükleme karmaşıklığı ile
doğrudan ilişkili olduğunu gözlemiştir. Bu çalışmada en
önemli bulgunun, yükleme karmaşıklığı yüksek olan
insanların, diğerlerine göre olay hakkında sadece bilgi
toplamakla kalmayıp aynı zamanda bilgi üzerinde
nedensel

açılamalar

da

yapmalarının

olduğu

belirtilmektedir. Ayrıca, yükleme karmaşıklığı yüksek
olanların, daha kusursuz (thoroughgoing) bilgi işleme
yaptıkları, daha doğru nedensel yargılara vardıkları ve
daha az yükleme hatası yaptıkları görülmüştür.
Fletcher, Grigg ve Bull (1988), yaptıkları çalışmada
yükleme karmaşıklık düzeyi yüksek olanların, diğer
insanlar ile iletişim becerilerinin iyi olduğunu; insanlar
üzerinde davranışsal özellikleri (örneğin konuşkanlık) ve
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bilişsel becerileri (örneğin zekâ) açısından daha olumlu
ve etkileyici bir izlenim bıraktığını gözlemlemişlerdir.
Fast, Reimer ve Funder (2008)’in yaptıkları çalışmada,
YKÖ uygulandıktan sonra, deneklerin davranışlarının
diğerleri tarafından nasıl değerlendirildiği ölçülmüştür.
Bu

çalışmada,

dört

tane

gözlemci,

katılımcılarla

görüşmüş ve sosyal ilişkileri sırasında katılımcılar
videoya kaydedilmiştir. Yükleme karmaşıklığı düzeyi
yüksek olanlar, düşük olanlara göre daha açık, net,
pozitif, canlı ve sosyal bir şekilde davranmışlardır. Bu
çalışmada, YKÖ’nün ölçtüğü özelliklerle davranışlar
arasında bir tutarlıklık olduğu sonucuna varılmıştır.
Townsend ve ark. (2002), yaptıkları çalışmada, yükleme
karmaşıklığının iş performansı, iş rolleri ve kişisel
özelliklerle ilişkili olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca,
eğitim düzeyinin yükleme karmaşıklığını etkileyen en
temel özellik olduğunu belirtmişlerdir.
Sun ve Anderson (2012), yaptıkları çalışmada yükleme
karmaşıklığı

düzeyi

ile

değişimci

liderlik

(transformational leadership) arasında pozitif ve anlamlı
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bir ilişki gözlemlemişlerdir. Buna göre, yükleme
karmaşıklığı düzeyi yükseldikçe değişimci liderlik
özellikleri artmaktadır.
Lakshman (2013), çift kültürlülük (biculturalism) ve
yükleme karmaşıklığını kültürlerarası liderlik etkinliği
(Cross-cultural

leadership

effectiveness)

açısından

araştırmışlardır. Bu çalışmada, göç sonucu oluşan çift
kültürlülüğe uyum sağlamada yükleme karmaşıklığı
düzeyi yüksek kişilerin yeni kültüre daha iyi uyum
sağladıkları gözlenmiştir. Liderlerin, göçmenlerin çift
kültürlülüğe uyumunu sağlayabilmek için etkinlikler
yapması üzerinde durulmuştur.
Ask

ve

Granhag

(2003),

yükleme

karmaşıklığı,

uyaranlara kapalı olma ve uyaranı doğru algılayabilme
gibi birtakım değişkenleri algı yanılması ile ilgili bir
takım görevler kullanarak incelemişlerdir. Bu çalışmada,
algı yanılmasının bu üç değişkenle de ilişkisinin olmadığı
görülmüştür.
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Lassiter ve ark. (2005), yaptıkları çalışmada, video ile
kaydedilen

görüntüde

kameranın

çekim

açısının

deneklerin verdikleri hükümler üzerinde direkt etkili
olduğunu gözlemlemişlerdir. Bu çalışmada, görüntünün
durumuna göre denekler, düşük veya yüksek yükleme
karmaşıklığı yaşamışlardır. Verdikleri karar, yargı ve
yanlılıklarında belirleyici olan tamamen kameranın
çekim açısı olmuştur. Araştırmacılar bu çalışmadan yola
çıkarak, insanların olaylara hangi açıdan baktıkları ve
gözlemi nasıl yaptıklarının, yüklemeleri direkt etkilediği
sonucuna varmışlardır.
Fletcher ve ark. (1986), yükleme karmaşıklığının
zekâdan bağımsız olduğunu; Schaller ve ark. (1995) ise,
yükleme karmaşıklığının bilme ihtiyacı ve zekâ ile ilişkili
olduğunu belirtmiştir. Alanyazın incelendiğinde, problem
çözme becerilerinin hem duygusal zekâ (Salovey ve
Mayer, 1990; Ekinci Vural, 2010; Arefnasab, Zare ve
Babamahmoodi, 2012, Deniz, 2013) ile hem de akıcı
zekâ (Jaeggi ve ark., 2008; Fry ve Hale, 1996; Kail ve
Hall, 1999) ilişkili olduğu görülmektedir.
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Türkiye’de YKÖ’ni Türkçe’ye ilk uyarlayan Paker
(1994) yaptığı çalışmada, yükleme karmaşıklığının, kalıp
yargı kullanma ve uçlara kayma ile ilişkisini incelemiştir.
Bu çalışmada, yükleme karmaşıklık düzeyi ile kalıp yargı
kullanma (özellik (trait) ve hoşlanma alt boyutları ile)
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Ayrıca,
yükleme karmaşıklığı ile uçlara kayma (kişilik ve
davranış özellikleri alt boyutları ile) arasında pozitif ve
anlamlı bir ilişki bulgulanmıştır.
Buluş

(2000),

öğretmen

adaylarında

yükleme

karmaşıklığını, düşünme stilleri ve bilişsel tutarlılık
tercihini, bazı psiko-sosyal özellikler ve akademik başarı
çerçevesinde

incelemiştir.

Bu

çalışmada,

yükleme

karmaşıklığının rasyonel düşünme stili ile ilişkili,
sezgisel düşünme stili ve akademik başarı ile de ilişkisiz
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca yükleme karmaşıklığının,
cinsiyet, yakın arkadaş sayısı, algılanan yalnızlık düzeyi,
zekâ ve yetenek açısından kendini yeterli bulma düzeyi,
karar verme stili ve toplumsal yaşama uyum düzeyi ile
pozitif anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. Buna
karşın, yükleme karmaşıklığı ile bilişsel tutarlılık tercihi
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ve öğrenim görülen alan, sosyo-ekonomik düzey, aile
ortamını algılama biçimi vekendini problemlerle başa
çıkmada yeterli bulma düzeyi arasında anlamlıilişki
gözlenmemiştir. Bu araştırmada elde edilen en önemli
bulgulardan biri de, yükleme karmaşıklık düzeyi ile zekâ
ve yetenek arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin
gözlenmesidir. Buna göre, katılımcıların zekâ ve yetenek
düzeyi yükseldikçe yükleme karmaşıklık düzeylerinin de
anlamlı bir şekilde yükseldiği görülmüştür. Bu bulgu,
mevcut araştırma için de önemli bir veri olarak
görülmektedir.
Korkman

(2003)

yaptığı

çalışmada,

üniversite

öğrencilerinin kişilik tipleriyle yükleme karmaşıklığı
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmada, kişilik
tiplerinden deneyime açıklık (r=. -42, p< .001) ve
sorumluluk (r= .- 20, p< .01) boyutları ile yükleme
karmaşıklığı arasında ters yönlü ve anlam düzeyi yüksek
bir ilişki gözlenmiştir. Ayrıca, erkek öğrencilerin
yükleme

karmaşıklığı

düzeyleri, kızlardan anlamlı

düzeyde yüksek olarak bulgulanmıştır. Fen bilimlerinde
öğrenim görenlerin yükleme karmaşıklığı düzeyleri,
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sosyal bilimlerde öğrenim görenlerden anlamlı düzeyde
yüksek olarak bulgulanmıştır.
Arslan (2005), üniversite öğrencilerinin kişiler arası
çatışma çözme ve problem çözme yaklaşımlarını,
yükleme

karmaşıklığı

açısından

incelemiştir.

Bu

çalışmada, katılımcıların yükleme karmaşıklığı düzeyi ile
kişilerarası

çatışma

çözme

(yüzleşme,

duygusal

yaklaşımları

ifade

ve

arasında

kendini

açma

davranışlarında) anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki
gözlenmiştir. Buna göre, yükleme karmaşıklığı düzeyi
yüksek katılımcıların, yüzleşme, duygularını ifade etme
ve kendini açma davranışında, yükleme karmaşıklığı
düşük olanlara göre kendilerini daha kolay ortaya
koydukları görülmüştür. Bu çalışmada ayrıca, yükleme
karmaşıklığı

yüksek

olan

katılımcıların,

yükleme

karmaşıklığı düşük olanlara göre daha olumlu bir
problem

çözme

yaklaşımına

sahip

oldukları

bulgulanmıştır.
Korkman (2014), yükleme karmaşıklığı ile duygusal zeka
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gözlemlemiştir.
RSPM kullanarak ölçtüğü akıcı zeka ile yükleme
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karmaşıklığı

arasında

anlamlı

gözlemleyememiştir.
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