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ÖNSÖZ 

Çağımız iletişim çağı. İletişim teknolojisindeki gelişmelerin 

başdöndürücü hızı, iletişim becerisini ve olgusunu insan ilişkilerinin ve 

toplumların en temel ve belirleyici unsuru haline getirdi. Fakat iletişim 

teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin; doğrudan, yüz yüze ve birebir 

ilişkilerde hala belirleyici olan ve iletişimde başarıyı sağlayan, iletişim 

zekâsı ve geniş anlamda duygusal zekâ olmaya devam ediyor. Duygusal 

zekâ, tüm toplumu kapsayan bu özelliğinin yanı sıra toplumun hukuksal 

çerçevedeki ilişkilerinde yeni bir model olan arabuluculukta, başarıyı 

tamamen ve derinden etkileyen en önemli unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 Bu çalışmanın temelini ve dayanağını oluşturan, arabulucularla yapılan 

pratik çalışmalar; duygusal zekâya odaklanıldığında ve iletişim ilkeleri 

çerçevesinde sistematik ve bilimsel yaklaşım gösterildiğinde, arabulucu 

avukatların duygusal zekâlarında, beklenenin ötesinde katkı 

sağlanabildiğini ve gelişme elde edilebildiğini açık bir şekilde 

göstermiştir. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin duygusal zekâ 

gelişimine katkı sağlamakla beraber sosyal zekâ gelişimine de katkı 

sağladığı görülmektedir. Arabulucu avukatlar, kişisel bir meziyet 

olarak geliştirdikleri duygusal okuryazarlıklarını, arabuluculuk 

faaliyetlerinin icrasında, sosyal zekâya yansıtarak, eğitimlerden büyük 

bir yarar sağlayabilmişlerdir.  

Zaten gelişmiş olanda, anlamlı bir ilerleme sağlamak çok zordur. 

Çalışmanın en değerli yönlerinden biri, meslek hasletleri uyarınca; 
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algılama, analiz etme ve sonuca gitme gibi bilişsel yeteneklere ve 

tecrübeye sahip arabulucu avukatlarda böyle bir başarının elde 

edilebilmiş olmasıdır. Bu sonuç; benzer bilimsel ve sistematik 

çalışmalarla, konuya daha uzak meslek mensuplarında elde edilebilecek 

başarının daha da büyük olacağını göstermektedir.  

Çalışmamı; toplumsal hayatımıza yeni giren ve gelişme evresinde olan 

arabuluculara ve bu alanda çalışacak iletişim uzmanlarına katkı 

sağlayacağını umarak sunuyorum.  

İzmir, 2021 

Sultan ERGUN 
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GİRİŞ 

Duygusal zekâ, duygusal okuryazarlık eğitimi ve sosyal zekâ gelişimi 

konuları insan ilişkilerinin yoğun olduğu ve bu ilişkilerin önemsendiği 

küreselleşen, rekabet ortamındaki iş hayatında verimin ve performansın 

artırılması, ilişkilere değer katması için her geçen gün önem 

kazanmaktadır. 

Duygusal okuryazarlık günümüzde kişisel gücün ayrılmaz ve zaruri bir 

parçası olarak kabul edilmektedir. Duygusal okuryazarlık ve duygusal 

zekâ arasında çok derin bir bağ bulunmakta olup temel koşulu öncelikle 

kişinin kendisini sevmesi, sonrasında başkalarını sevebilmesi ve 

onlardan saygı görüp sevilebilmesidir. Duygusal okuryazarlık 

eğitimleri aracılığı ile kişiler duygularını daha iyi tanıyabilir, ifade 

edebilir, yönetebilir ve kontrol edebilir. Bu süreçte duygularının 

farkında olan çalışanlar kurum için daha faydalı olabilirler. Kendi 

duygularını tanıyan, çevresindeki insanların duygularının farkında olan 

çalışanların kurdukları sakin ve olumlu ilişki aracılığı ile aslında kişisel 

bir güç elde ettikleri düşünülmektedir. Duygusal okuryazarlık 

eğitimlerinin temel amacı çalışanların kişisel güçlerine ulaşmalarını 

sağlamak olduğu gibi çalışanlar arasında da uyumlu, dengeli bir ilişki 

ortamı yaratmaktır. Duygusal okuryazarlık becerisine sahip olmak 

bireyin yaşam kalitesini daha üst düzeye çıkarabilmesi için duygularını 

tanımasını kolaylaştırmaktır. 

Çalışanların daha mutlu ve üretken olmalarında duygusal okuryazarlık 

aracılığı ile iletişim kurmalarının, birbirleriyle etkileşime girmelerinin 
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önemli olduğu belirtilmektedir. Duygusal okuryazarlık becerisinin iş 

ortamında zenginleştirilebilmesi için uygun koşulların sağlanması 

gerekmektedir. İş yeri güç oyunlarının oynandığı hareketli bir zemindir. 

Çalışma ortamlarında ilişkilerin gelişmesi, işbirliği ortamının artması 

topluluk hissini oluşturmada gerekli bulunmaktadır. Duygusal 

okuryazarlık eğitimleri aracılığı ile kişilerin duygularını yönetmeleri ve 

diğer bireylerle ilişkilerini tutarlı bir şekilde sürdürebilmeleri için 

sosyal zekâ becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

Thorndike tarafından öne sürülen sosyal zekâ kavramı bireylerin sosyal 

yeteneklerini tanımlarken, ilişkilerini rasyonel bir şekilde yürütebilme 

becerilerine de odaklanmaktadır. Dolayısıyla, sosyal zekâ hem 

ilişkilerimizi düzenlemekten hem de yürütebilme becerisinden sorumlu 

görünmektedir. Sosyal zekânın en çarpıcı özelliği bir yandan bireyin 

kendisine odaklanırken bir diğer yandan da çevresindeki kişilerle 

olumlu etkileşimlere girerek işbirliğini yaratması, çatışmaları çözmesi, 

empatiyi kuvvetlendirmesi, bireylerin toleransını artırması ve harmoni 

içerisinde planlanan hedeflere kurum olarak ulaşabilmeyi ve etkili 

iletişim kurabilmeyi sağlaması olarak açıklanmaktadır. Goleman sosyal 

zekâ unsurlarını sosyal farkındalık ve sosyal beceri olmak üzere iki 

boyutu ile değerlendirmektedir. Sosyal farkındalık bileşenleri arasında 

temel empati, uyum, empatik isabet ve sosyal biliş bulunurken, sosyal 

beceri unsurları arasında da eşzamanlılık, benlik sunumu, nüfuz ve 

başkalarının ihtiyaçlarını önemsediğini gösteren ilgi bulunmaktadır. 

Duygusal okuryazarlık eğitiminde Kunnannatt’ın Duygusal Zekâ 

Eğitimi Yönetim Modelinin uygulaması planlanmaktadır. 
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Kunnannat’ın modeli duygusal haritalama, duygusal farkındalık/teşhis, 

duygusal uyum, duygusal yolculuk, empati inşa etme ve sosyal etki inşa 

etme olmak üzere altı aşamalı bir süreçtir. Bu sürecin sonunda eğitim 

alan arabulucuların duygusal zekâ becerilerinin sosyal zekâ gelişimine 

olumlu yansıdığı konusunda farkındalık kazanmaları beklenmektedir. 

Kurumsal yaşamın en değerli yapıtaşlarından bir tanesinin de duygular 

olduğu belirtilmektedir. Duygular yaşamın rengi ve ritmi olup insanları 

bir araya getiren en değerli bağdır. Kurumsal yaşama yansıyan duygular 

çalışanlar tarafından düzenlenip, yönetilebilmelidir. Bu şekilde, 

bireyler duygularını yönetim tarafından talep edilen, kurum imajını 

güçlendiren davranışlara dönüştürerek uyumlu bir iklimin yaratılmasını 

sağlayabilirler. Duygusal ve sosyal zekâsı yüksek bireylerin etkili, 

verimli ve insancıl özellikleri olduğu dikkat çekmektedir. Çağımızın 

modern kurum yaşamında duyguların farkında olunması, 

yönetilebilmesi ve entelektüel düzeyde ifade edilebilmesi etkili bir 

izlenim yönetimi için de önemli görülmektedir. 

Duygusal zekânın geliştirilmesi çalışanlarının etkili birer duygusal 

okuryazar olmalarını sağlamaktadır. Bu sayede çalışanlar etkili iletişim 

kurabilmekte, değişime uyum sağlayabilmekte, bireysel ve kurumsal 

performanslarını üst düzeylere çıkarabilmektedirler. Dünya ekonomik 

forum araştırmalarına göre duygusal zekâ en önemli iş yetkinliği 

arasında kabul edilmektedir. Eğitimler aracılığı ile çalışanların 

performanslarının yükseldiği, işe bağlılıklarının arttığı, kurumun maddi 

kazancını yükselttiği ve etkili kurumsal ilişkilerin kurulmasını sağladığı 

alan yazında belirtilmektedir. Adalet hizmetlerini projendiren, yürüten 
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ve denetleyen bir kurum olan Adalet Bakanlığı bünyesinde ilişkilerin 

sistemli bir şekilde yürütülmesi elzemdir. 

Hukuk uyuşmazlıklarını çözmek üzere sistematik teknikler kullanan 

arabulucu avukatlar aynı zamanda iletişim sürecini de etkili yönetmek 

durumundadırlar. Arabulucu avukatlar ile yürütülen bu çalışmada insan 

ilişkilerinin ve iletişim yönetme sürecinin önemine derinlemesine 

değinilmiştir. 2 Haziran 2018 günü yayımlanan 30439 sayılı Resmi 

Gazete’de arabulucu ve arabuluculuk kavramları şu şekilde 

tanımlanmıştır:  

“b) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça 

oluşturulan arabulucular siciline kaydedilmiş gerçek kişiyi, 

c) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve 

müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, 

onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini 

kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim 

sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm 

üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de 

getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir 

üçüncü kişinin katılımıyla ve kamu hizmeti olarak yürütülen 

ihtiyari bir uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder.” 

(resmigazete.gov.tr, erişim tarihi: 14.12.2020) 

İnsan ilişkilerinin bir sistem içerisinde yürütülmesi gerektiği ve bu 

sistemin oluşturulmasında duygusal okuryazarlık eğitimin gerekliliği 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 19 

 

 

bu çalışmada vurgulanmaktadır. Eğitimin içeriği arabulucuların 

uzmanlık alanlarının yanısıra insan psikolojisine de yakın olamaları 

gerektiği düşünülerek planlanmıştır. Tarafları uzlaştırmak üzere 

toplantılar yürüten alanında profesyonel olan arabulucuların barışçıl bir 

ortam içerisinde süreci yönetebilmeleri amacıyla beynin çalışma 

sistemi, duygu yönetimi, benlik, empati, beden dili, kuşaklararası 

farklılıklar, öfke kontrolü, stres yönetimi, özsaygı, ikna stratejileri, 

çatışma çözümü ve dönüşümsel liderlik konularında farkındalık 

kazanmaları hedeflenmiştir. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin 

duygusal zekâ becerilerini geliştirerek sosyal zekâ gelişimine olumlu 

yansımaları olacağı düşünülmektedir.  

Arabulucuların sosyal zekâ becerilerini geliştirmek üzere planlanan 

dört temel bölümden oluşmakta olan duygusal okuryazarlık eğitimi 24 

saatlik bir program içerisinde aktarılmaktır. Bu programın hedefi kişisel 

farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi konularını 

detaylı bir içerik ve interaktif bir sistemle aktarmaktır. Planlanmakta 

olan eğitim ile arabulucuların etkili birer duygusal okuryazar olmaları, 

duygusal zekâlarını çalışma yaşamında kullanarak rekabette söz sahibi 

olmaları, olumlu bir bakış açısı kazanarak dengeli, yapıcı, barışçıl, 

uzlaştırıcı, yaratıcı, akılcı ve duygusal düşünebildikleri bir sürece giriş 

yapmaları ve tutarlı bir şekilde devam ettirmeleri beklenmektedir.  

Bu çalışmada farklı ilkelere sahip olan nitel ve nicel yöntemin birlikte 

kullanılmıştır. Karma yöntem araştırmasının araştırma problemini 

kapsamlı ve çok boyutlu incelemesi; sonuçların bütüncül ve zengin bir 

çerçevede değerlendirlimesi hedeflenmiştir. Bu şekilde elde edilen 
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verilerin desteklenmesi, genellenmesi ve açıklanması düşünülmektedir. 

Çalışmanın nicel boyutunda Tromso Sosyal Zekâ ve Duygusal Zekâ 

ölçekleri kullanılmıştır. David Silvera ve arkadaşları tarafından 

geliştirilen “Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği (TSIS)” 21 sorudan 

oluşaktadır. TSIS ölçeğinde Sosyal Bilgi İşleme, Sosyal Beceriler ve 

Sosyal Farkındalık olmak üzere üç boyut bulunmaktadır. Duygusal 

Zekâ ölçeği Robert Cooper ve Ayman Sawaf tarafından 2010 yılında 

geliştirilmiş olup 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte kendinin 

farkında olma, kendini yönetme, sosyal farkındalık ve sosyal beceriler 

olmak üzere dört boyut bulunmaktadır. Arştırmanın nitel boyutu 13 

sorudan oluşan görüşme formu ile yürütülmüştür. Nitel ve nicel 

araştırma yöntemlerinin beraber kullanılması ile araştırmaya derinlik 

kazandırılarak ve araştırmanın doygunluğu artırılarak sonuçların 

birbirini desteklemesi beklenmektedir. 
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BÖLÜM 1 

DUYGUSAL ZEKÂ VE SOSYAL ZEKÂ1 

1.1. Duygusal Zekâ Kavramı 

Duyguların doğasını bilmek, duyguları tanımak, yönetebilmek 

duygusal zihnimizi kullanırken akılcı zihnimizden vazgeçmemek 

duygusal zekânın temelini oluşturmaktadır. Duygusal zekâ kavramı 

1990’lı yıllardan bu yana alan yazında üzerinde derinlemesine çalışılan 

bir konudur. Duygusal zekâ, öncelikle kişinin kendisinin duygularını 

tanıması, yönetebilmesi ve sonrasında çevresindeki kişilerin 

duygularını fark edebilmesi ve bu doğrultuda duygularını düşünceleri 

ile harmanlayarak ilişkilerini etkili bir şekilde yürütebilmesi, iş 

yaşamında performansını en üst düzeyde kullanabilmesi için sahip 

olunması gereken çok ayrıcalıklı bir zekâ türüdür. Salovey ve Mayer 

(1999: 267) duygusal zekâ kavramını ilk kez 1990 yılında 

kullanmışlardır. O yıllarda Salovey ve Mayer’e göre duygusal zekâ 

sadece kişinin kendi duygularını tanıması ve karşısındaki kişinin de 

duygularını tanıyabilmesi olarak ifade edilmiştir. Ancak her geçen gün 

duygusal zekâ üzerine yapılan çalışmalar, yeni bir tanımın yapılmasını 

gerektirmiştir. Yenilenen duygusal zekâ tanımını Mayer ve Salovey şu 

şekilde yapmaktadır; duygusal zekâ, kişilerin duyguları tanıma, fark 

edebilme, duyguların altında yatan anlamları çözümleyebilme, akıl 

 
1 Bu çalışma Prof. Dr. Gaye Erel Danışmanlığında hazırlanan 18.12.2020 tarihli 

“Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinin Sosyal Zekâ Gelişimine Yansıması: 
Arabulucular Üzerine Bir İnceleme” isimli doktora tezinden üretilmiştir. 
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yoluyla duyguları yönetebilme ve düzenleyebilme becerisidir. Cooper 

ve Sawaf (1997:12)’a göre duygusal zekâ birçok bileşeni içeren bir 

yetenek yumağıdır. Bu bileşenler içerisinde duygular, motivasyon, bilgi 

donanımı, etkili ilişki yönetimi, empati becerisi ve ilişkilere gösterilen 

duyarlılık bulunmaktadır.  Bar-On (2006: 2-3) duygusal zekâyı sosyal 

zekânın bir parçası olarak görmektedir. Bar-On’a göre duygusal zekâ, 

kişilerin kendi duygularını tanıma, anlama ve ifade edebilme 

sonrasında karşı tarafın duyguları ile eşleştirebilme, değişiklikleri 

yönetebilme, uyum sağlama ve problem çözme becerisini olumlu bir 

duygu durumu içerisinde özgüven ile yürütebilme becerisidir. Özturan 

ve Tuğsal (2019:271) duygusal zekâ kavramını bireyin öncelikle kendi 

sonrasında karşısındakinin duygularını tanıyıp, ilgi, istek ve 

ihtiyaçlarını analiz ederek onları yönlendirmesi ve iletişim sürecini 

etkili bir şekilde yönetmesi olarak tanımlamaktadır. Druskat ve 

arkadaşlarına (2006: 28) göre duygusal zekâ, kişinin duygularını 

okuyup, algılayarak doğru bir şekilde analiz edebilme ve düşünceler ile 

sağlıklı bir biçimde duyguları değerlendirebilme ve yönetebilme 

becerisidir. Ioannidou ve Konstantikaki (2008: 121) çalışmalarında 

Goleman’ın duygusal zekâ kavramının öz farkındalık, empati, ilişkileri 

değerlendirme, ilişkileri yönetme ve motivasyon olmak üzere beş 

önemli kategori etrafında şekillendiğini ifade etmektedirler. Duygusal 

zekâ kavramının özünü insanların duyguları tanımak, duyguları kontrol 

etmek, motivasyonu sağlayabilmek, karşı tarafın duygularını 

tanıyabilmek ve ilişkileri yönetebilmek gibi becerilerden oluştuğunu da 

belirtmektedirler. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, duygusal 

zekâ kavramına birçok faktör ışık tutmaktadır. Bu faktörler özünde 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 23 

 

 

duyguyu tanıyabilmenin iç görü geliştirmenin, duyguları kontrol 

edebilme becerisinin, hedeflere ulaşabilmek için odaklanabilmenin, 

iletişim kurduğumuz insanların ilgi, ihtiyaç ve isteklerini 

anlayabilmenin ve kişilerarası ilişkileri yönetebilmenin önemine 

değinmektedirler. Palmer (2019:1135-1137) duygusal zekâ kavramına 

sadece olumlu değil olumsuz boyutu ile de değinilmesi gerektiğine 

odaklanmaktadır. Palmer’a göre bireylerin duygusal tetikleyicilerin 

etkisinde kalması ile belirli tepkiler verdiğini ve bu tetikleyicilerin 

olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabileceğine dikkat çekmektedir. 

Palmer’a göre olumsuz duygusal zekâ, önyargı, klişe bakış açıları ya da 

etiketleme gibi düşüncelerin etkisiyle oluşmaktadır. Buna ek olarak, 

olumsuz duygusal zekânın bireysel çıkarlar için kullanılabileceğine 

dikkat çekilmektedir. Kişiler gerçek duygularını gizleyerek farklı 

tepkiler verebilirler.  Duygusal zekâ, kişinin hem kendisinin hem de 

karşısındakinin duygularını ve hislerini izleyebilme, duygular ve hisler 

arasında ayırım yapabilme ve elde ettiği bilgiyi düşünce ve 

davranışlarını yönlendirebilmek için kullanma yeteneğidir. Palmer 

duygusal zekâ sayesinde duyguları ve duygulara ait bilgileri 

anlayabilmenin duygulara ulaşmayı dolayısıyla düşünceyi 

kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Ayrıca duygusal zeki bireylerin, 

sözlü ifadeleri, jest, mimik, göz teması ve beden dili gibi sözsüz 

mesajları daha kolay algıladıkları ve bunlara daha net tepki 

verebildikleri ifade edilmektedir. Palmer duygusal zekânın temelinin 

öz-farkındalık, öz-yönetim, motivasyon, empati ve sosyal beceriler 

olmak üzere beş bileşenden oluştuğuna dikkat çekmektedir. Bu 

bileşenlerin birbirlerini tamamladığını, duygusal gelişmeyi 
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destekleyerek daha üst seviyelere çıkardığını belirtmektedir. Kısacası 

kişilerarası bir sanat olan duygusal zekâ, duygusal bilgiyi davranışa 

dönüştürme becerisi olarak ifade edebilir. Martinez ve arkadaşları 

(2019: 1) duygusal zekâ kavramını iki model üzerinden 

açıklamaktadırlar. Martinez ve arkadaşlarına göre birinci model, karma 

model olarak adlandırılmakta olup kişilik özelliklerini, sosyo-duygusal 

yeterlilikleri, motivasyonel yaklaşımı ve bir dizi bilişsel yetenekleri 

içermektedir. İkinci model ise beceri modeli olarak adlandırılmakta 

olup, duygusal ve bilişsel gelişimleri desteklemek için insanların 

duygularını fark edebilme, analiz edebilme ve gerekiyorsa 

iyileştirebilme becerisi olarak açıklanmaktadır. Görüldüğü üzere, 

duygusal zekâ, kişinin kendi ve diğer kişilerin duygularını, 

davranışlarını düzenlemek ve problemlerini çözebilmek için duygu 

durumunu yönetebilme sürecidir.  Duygusal zekâ kavramına ışık tutan 

birçok açıklama yapıldığı görülmektedir. Tüm bu açıklamaları özet 

olarak toparlamak gerekirse; duygusal zekâ etrafımızdaki insanların ve 

kendimizin duygularını tanıyabilmemiz, analiz edebilmemiz ve 

ilişkilerimizi yönetebilmemiz için sahip olunması gereken eşsiz 

sanatsal değeri olan bir beceridir.  

1.2. Duygu Kavramı 

İlişkilerde çok güçlü bir yeri olan “duygu” kavramı ile ilgili bir 

tanımlama yapmak üzere alan yazın incelendiğinde birçok açıklama ile 

karşılaşılmaktadır. Duygu ilişkileri doğrudan etkilerken duygunun 

ifadesi de ilişkilere yön vermektedir. Duygu kelimesi Türk Dil Kurumu 

sözlüğünde duyularla gerçekleşen algılama, his ve belirli yaşantılar 
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karşısında kişilerin iç dünyasında uyandırdığı izlenim olarak 

tanımlanmaktadır (TDK,2011:729). Cambridge (2008: 459) 

sözlüğünde duygu kelimesi aşk, öfke gibi güçlü bir his olarak 

tanımlanırken, Oxford (2010: 479) sözlüğünde aşk, öfke, kızgınlık gibi 

güçlü bir his olmakla beraber bireylerin karakterlerini oluşturan önemli 

bir parça olarak tanımlanmaktadır. Aristo duyguyu kişilere neşeli ya da 

hüzünlü zamanlarında eşlik eden, doğrulanmamış düşüncelerle ortaya 

çıkan yoldaşlar olarak açıklamaktadır (Kılıçarslan, 2010: 8).  Smith 

(2017: 390) duygu kavramını karmaşık, birçok bileşenden oluşan ve 

kişiyi harekete hazırlayan bir durum olarak tanımlamaktadır.  Duyguyu 

oluşturan bileşenler bilişsel değerlendirme, öznel deneyim, düşünce-

eylem eğilimleri, içsel vücut değişiklikleri, yüz ifadesi ve duygulara 

gösterilen tepkiler olmak üzere altı kategoride gruplanmaktadır. Motere 

(emotion) duygu kelimesinin kökü olarak belirtilmektedir. Goleman 

(2014:32) duygu kelimesinin Latince kökenli olduğunu ve hareket 

etmek anlamına gelen fiil “motion” ile “e” ön ekinin beraber 

kullanılmasıyla oluşmakta olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla 

kelimenin de anlamından anlaşılacağı üzere hissedilen bir duygu, kişiyi 

bir eylemi gerçekleştirmek üzere harekete geçirmektedir.  Duygu 

kavramını tanımlamak üzere Ekman (2004:119), Charles Robert 

Darwin’in çalışmalarına odaklanmıştır. Darwin çalışmalarında 

duygularımız olmasaydı hayatta kalmanın çok zor olacağını 

vurgularken duyguların aynı zamanda evrim geçirdiğini de 

vurgulamaktadır. Darwin olumlu ve olumsuz olarak iki grupta 

incelediği duyguların düşüncelerden daha hızlı harekete geçtiğine de 

dikkat çekmektedir. Duygu kavramının temellerini anlamamızda etkili 
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olan bir diğer önemli isim de William James’tir. William James 

duyguyu tanımlarken, duygunun yarattığı bedensel tepkilere dikkat 

çekmektedir. James duygunun düşünce ve bu düşüncelerin etkisiyle 

insan vücudunda görülen mesajlarla anlaşılabileceğini açıklamaktadır 

(Damasio: 2006: 142). James’in bu açıklamaları iletişim sürecinde 

kişilerin duygularını anlayabilmemiz için yüz yüze iletişimin önemini 

vurgulamaktadır. Bu sayede kişinin yüzünün kızarmasıyla utandığını, 

gülümserken kaşlarının kalkmasıyla gerçekten mutlu olduğunu ya da 

omuz silkmesiyle samimi olmadığını rahatlıkla anlayabiliriz. Özbay ve 

Göka’ya göre (2004:9-10) insanın varlığını devam ettirebilmesinde 

duygular çok önemli bir yer kaplamaktadır. Bu duygular olumlu ya da 

olumsuz olabilirler. Her nasıl olursa olsun her bir duygunun taşıdığı 

derin bir anlam vardır. Bu anlam aracılığı ile kişiler düşünceler ve 

davranışlarına yön vermektedirler. Passons (1975:183-185) duygunun 

motivasyon sağlama üzerindeki etkisine yoğunlaşarak, duygu 

kavramını kişinin ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan önemli bir faktör 

olarak tanımlamıştır. Bu sayede duygular kişisel ihtiyaçlarımızı 

karşılamada adım atmamızı sağlamaktadır. Kişisel ihtiyaçların bireye 

özgü olduğunu düşünürsek duygu ifadelerinin ve sürecin 

yönetilmesinin de parmak izi gibi kişiye özel olduğunu ifade edebiliriz. 

Yaylacı (2008:39) duyguyu psikolojik bir tepki, algı ve bilinç 

farkındalığı içeren psikolojik alt sistemlerin uyumunu sağlayan bir dizi 

içsel olaylar olarak tanımlamaktadır. Yaylacı’ya göre duygular iletişim 

sürecinde ilişkilere rehberlik etmekte olan çok değerli bileşenlerdir. 

Duygu kişinin iç ve dış dünyasından etkilenerek hoşlanma, acı duyma 
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ya da nefret biçiminde ortaya çıkan tepkiler olarak tanımlanmaktadır ( 

Kılıçarslan, 2010:7). 

Damasio duygu kavramını değişiklikler kümesi olarak 

tanımlamaktadır. Damasio değişikliklerin fark edilmesini his olarak 

tanımlarken; hisler ile duygular arasında fark olduğunu da ifade 

etmektedir (Aslan, 2013:9). Damasio, “Descartes’in Yanılgısı” kitabını 

yayınlayarak duygunun beynin çalışma sisteminde ne kadar önemli 

olduğunu vurgulamaktadır (Damasio, 2006: 142). Dolayısıyla bu 

kitabın yayınlanması duygu konusunda yapılan çalışmalara hız 

kazandırmıştır.  Görüldüğü üzere, duygu kavramını teorik olarak 

açıklamak hiç kolay değildir. Duygu üzerine birçok tanım yapılmakta 

ve duygunun ne olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır. Duygular kişinin 

yaşamında olumlu ya da olumsuz olsun çok büyük bir değere sahiptir. 

Duygular yaşamımıza rehberlik eden, düşünce ve davranışlarımızı 

şekillendiren, ilişkilerimize rehberlik eden yol haritalarımızdır.  

Goleman (2014: 31) duyguların evrim yolculuğunda rehberlik ettiğini 

Hammurabi Kanunu, Yahudilerin On Emri, İmparator Aşoka’nın 

Fermanları gibi etik yasa ve bildirileri içeren çalışmalarda görüldüğünü 

belirtmektedir. Bu çalışmalarda duygusal yaşamın gerginliklerini, 

ortaya çıkardığı huzursuzlukları ortaya koydukları kurallarla nasıl 

kontrol altına alınmaya çalışıldığı ifade edilmektedir. Sanayi devrimi 

aklın insan hayatına ne kadar hâkim olduğunu vurgularken, 20. 

yüzyılda bu bakış açısı değişiklik göstermektedir. Psikoloji, tıp ve 

bilimdeki gelişmelerin ışığında duygular aracılığı ile beynimize ulaşan 

mesajlarda amigdalanın farkına varılması ile aklın en değerli 
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eşlikçisinin duygular olduğu Çakar ve Arbak’ ın (2004:32) 

çalışmasında vurgulanmaktadır. Dolayısıyla akıl ve duyguların işbirliği 

içerisinde yaşam serüvenine rehberlik yapmaları çok değerli 

bulunmaktadır. Strydom (2004: 96) kariyer yaşamında duyguların ve 

aklın koordinasyon içerisinde çalıştığında çalışma performansını en üst 

düzeye çıkaracağını belirtmektedir. Silberman ve Hansburg ( 2003:37) 

bireyin yaşadığı duygularını yönetebilmesi için öncelikle duygularının 

farkına varması gerektiğini, dolayısıyla duyguların derin anlamalar 

taşıyarak ilişki sürecini etkilediğini belirtmektedirler. Duyguları 

tanımada, yönetmede sadece zihinsel sürecin etkili olmasının yeterli 

olmadığı, bu süreçte duyguları doğru değerlendirip, duygusal bir 

olgunluk ile harekete geçmenin önemine de değinilmektedir (Atabek, 

2000:11). Goleman mantıklı olabilmek için duyguları geri planda 

bırakmamak gerektiğini, duygu ve düşünce arasında bir uyum 

yakalanmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır (2014:57).  

Tüm bu açıklamalar değerlendirildiğinde; iş hayatımıza, özel 

hayatımıza, sosyal ilişkilerimize akıl ve duygunun bir bütünlük 

içerisinde rehberlik ettiğini görmekteyiz. Akıl ve duygular birbirini 

tamamlayarak duygularımız tanımamızı, düzenlememizi ve 

yönetmemizi sağlamaktadırlar. Bu bağlamda duygu, düşünce ve 

davranış sürecindeki sıralamanın ilişkilere, etkileşimlere sağlıklı bir 

şekilde yansıtılmasında akılcı zihin ve duygusal zihin bütünlüğünü 

korumalıdır.   
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1.3. Zekâ Kavramı 

Duygu ve zekâ arasındaki ilişki ilk düşünüldüğünde her ne kadar 

birbirine zıt kavramlar olarak algılansa da, bu iki kavram arasındaki 

denge yakalandığı zaman derin bir etkileşim ve bütünlük taşıdığı çok 

net görülmektedir.  

Zekâ kavramını açıklamak üzere birçok tanım yapıldığı ve yapılan 

araştırmalarda zekâ kavramı üzerine sürekli kapsamlı tanımlar ve 

açıklamalar getirildiği görülmektedir (Serpico,2018: 232).  

Aristotales’in “dia-noesis” olarak tanımladığı zekâ kavramı duyuları, 

algıyı, belleği, hayal gücünü ve akıl yürütmeyi içeren soyut 

kavramlardan oluşmaktadır (Muller, 1972:8). Aristo aynı zamanda 

bilginin, bilginin işlenmesinin ve bilme durumunun ne kadar önemli 

olduğunu çalışmalarında vurgularken, bu düşüncesini “Bütün insanlar 

doğal olarak bilmek isterler.” sözüyle dile getirmiştir (Ross, 1908: 

2205).  Bilim insanları zekâ kavramını tanımlamak için birçok çalışma 

yürütmüştür. Alfred Binet sezgi ve sağduyu’ya dayalı bir çalışma 

yapmak üzere zekâ testini geliştirmiştir (Muller, 1972:8). Zekâ kavramı 

Türkçe Sözlükte : “ insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri 

algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2011:2649). Mayer ve arkadaşları zekâ 

kavramını nesneler arasında bulunan ortak ve faklı yanları görebilme, 

nesneler arası ilişkilendirme yapabilme ve soyut akıl yürütebilme yetisi 

olarak açıklamaktadırlar (2001:232). Smith ve arkadaşları ( 2017: 435) 

yaptıkları çalışmalarda zekâ kavramı ile ilgili birçok tanıma rastlamakla 

beraber, zekânın sadece testler aracılığı ile ölçülebilen bir şey 



30 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

olmadığını, zekânın deneyimler aracılığı ile öğrenebilme, soyut 

düşünebilme ve bireyin çevresiyle etkili bir iletişim kurabilme 

becerilerini içeren bir dizi yetenek olduğunu açıklamaktadırlar. 

Yelkikalan (2006:41) çalışmasında zekâ kavramını tanımlarken 

bireylerin doğru zamanda, doğru zeminde, hedeflerine ulaşmak için 

ahlaki değerleri benimseyip içselleştirerek, olguları içinde bulunduğu 

şartlara göre doğru algılayarak yaşanılan sorunlara akılcı çözümler 

üretebilme ve yaşanılan zorluklar karşısında hayatta kalabilmek için 

duygu, düşünce ve davranışları yönetilme becerisine sahip olmak 

şeklinde açıklamaktadır. Gardner’a göre zekâ bir problemi çözebilme 

ya da içinde bulunduğu toplum ve kültürün gereklerine uygun olarak 

üretken olabilmektir. Zekâ kişinin hedeflerini bilmesi ve hedeflerine 

ulaşmasını sağlayacak yol haritasını belirleyebilmesi, sahip olduğu 

bilgiyi aktarabilmesi, diğer bilgiler ile ilişkilendirebilmesi, duygu ve 

düşüncelerini akılcı bir şekilde aktarabilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Gardner’ın çoklu zekâ kuramını 1980 yıllarında literatüre kazandırarak, 

kişilerin zihinsel yeterliliklerinin, yeteneklerinin, becerilerinin tek bir 

zekâ türüyle kısıtlanamayacağını vurgulamıştır. Gardner ilk dönem 

çalışmalarında çoklu zekâ türlerini müzikal, kinestetik, mantıksal-

matematiksel, dilsel, uzamsal, sosyal ve içsel olarak tanımlamış 

olmasına rağmen doğacı, tinsel ve kültürel gibi yeni zekâ türleri de 

eklenmiştir. Gardner, bireylerin faklı özellikler, beceriler ve 

yeterlilikler sergilemesinin temelinde sahip oldukları zekâ türlerinin 

etkili olduğunu belirtmektedir (Gardner, 2013:17-37). Gardner’ın 

çalışmalarında da görüldüğü üzere, insanları farklılaştırarak gelişime, 

ilerlemeye katkıda bulunan şey sahip olduğumuz farklı zekâ türleridir. 
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Her birimiz tüm zekâ türlerine sahibiz ancak bazı zekâ türleri bilişsel 

yapımızda daha baskındır. Sahip olduğumuz baskın zekâ türü bizi 

etrafımızdaki diğer kişilerden farklılaştırmaktadır. Çoklu zekâ söz 

konusu olduğunda, akıllara farklılıkların bir araya gelmesi ile oluşan 

zenginlik gelmektedir. Zekâ kavramının tanımı yapılırken duygu ve 

düşüncelerin birlikteliğinden bahsediliyor olması bu iki kavramın 

aslında birbiriyle uyum içerisinde olduğunu göstermektedir. Oysaki 

duygu ve zekâ kavramlarının birlikteliğinin akıl karıştıran bir yanı 

olduğu, duyguların mantıklı düşünmeyi engellediği, doğru karar verme 

sürecini yavaşlattığına dair görüşlerin olduğu Ural (2001:212)’ın 

çalışmasında belirtilmektedir. Aslında duygular bu süreçte kişilere 

zarar vermemektedir. Duygu ve zekâ düşüncelerimizi şekillendirmede, 

davranışlarımıza yön vermede mantıklı ve duyarlı karar verebilmemizi 

sağlamaktadır. İşte bu noktada Cooper ve Sawaf’ın açıklamaları dikkat 

çekmektedir. Cooper ve Sawaf düşünme ve akıl yürütme yeteneği 

anlamında kullanılan IQ kavramının başarıya ulaşmada, etkili 

performans göstermede yeterli olmamasından dolayı EQ olarak ifade 

edilen duygusal zekâ türüne de ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedirler 

(Cooper ve Sawaf, 2000:9). Tüm bu açıklamalar değerlendirildiğinde 

nesneleri ilişkilendirebilme, soyut düşünebilme, akıl yürütebilme ve 

zihinsel becerileri uyumlu bir şekilde kullanabilme becerisi genetik, 

çevre, eğitim, öğrenim ve deneyim olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. 

Gardner’ın çalışmalarında da gördüğümüz gibi birbirleriyle bağlantısı 

bulunan birçok zekâ türü bulunmaktadır. Kişinin dinamiği ile uyumlu 

olan her bir zekâ türü bireysel performansı, verimliği üst düzeye 

taşımaktadır. Kariyer yaşamında ve sosyal yaşamda ilişkileri 
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yürütmede, etkileşimi sağlamada, iletişim sürecinde öncelikle kişinin 

kendi duygularını tanımasında, karşı tarafın isteklerini, ihtiyaçlarını, 

amacını ve her şeyden öte duygularını anlamada duygusal zekâ çok 

büyük bir değer ve önem taşımaktadır.  

1.3.1. Duygusal Zekânın Gelişimi 

Duygusal zekâ gelişiminin temelleri duygu ve zekâ kavramlarının 

bağımsız bir şekilde ele alınmasıyla başlamıştır. Zekâyı ölçmek 

amacıyla yapılan çalışmalar, duygu-düşünce etkileşimini açıklamak 

için yürütülen çalışmalar, Gardner’ın çoklu zekâ teorisinin ortaya 

çıkması, beynin işleyişi, limbik sistem ve neokorteks üzerine yapılan 

araştırmalar, duygu ve zekâ arasında nasıl bir bağ olduğunun 

incelenmesi ile duygusal zekâ kavramına ilk dokunuşlar başlamıştır. 

Aristotales duygusal zekâ kavramına ışık tutan ilk kişidir. Knuuttila 

(2004:7) kitabında duygular ile ilgili açıklamalarında öncelikle 

Plato’nun fikirlerine dikkat çekmektedir. Plato’ya göre duygusal 

tepkiler olayların yanlış değerlendirilmesine sebep olur ve mantıklı 

düşünmeye engel olur. Bu yüzden duygular sıkı bir şekilde kontrol 

altında tutulmalıdır. Plato mantıklı düşünmenin önemini vurgularken 

bir diğer yandan duygunun gerekliliğini de savunmaktadır. Russel 

(1996:235) Plato için “doğruluk görüsü”’nün önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Plato felsefesinin sadece zekâ ve bilgelik 

çerçevesinde değil bilgelik sevgisi içinde harmanlanması gerektiği 

görüşünü de belirtmektedir. Bu kapsamda duygusal zekâyı en derinden 

vurgulayan kısım, Plato’nun düşünce ve duygunun içten birleşmesi 

gerekliliğine olan inancıdır. Plato’nun öğrencisi olan Aristotales’e göre 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 33 

 

 

kaliteli bir yaşam, bireyin sosyal etkinliklere katılımını gerektirmek-

tedir. Bu süreçte, kişilerin duygularının, duygusal tepkilerinin farkında 

olarak ve duygularını eğiterek etik davranışlar sergilemesi 

gerekmektedir. Aristotales (2004:29) keyif veren neşeli anların ve 

olumsuz duyguları tetikleyen neşesiz anların araştırılması ve bu anların 

davranışları nasıl etkilediğine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini 

belirtmiştir. Görüldüğü üzere, ilk çağlarda duygular üzerine farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Aristotales, duyguları tanımanın ve 

duyguları eğitmenin önemini vurgulayarak duygusal zekâ’nın 

temellerini atmıştır. Konrad ve Hendl (2001:22) “Duygularla 

Güçlenmek” kitabında Rönesans ve sonraki dönemlerde mantık ve akıl 

odaklı bakış açısının önemli olduğunu, duyguların olumsuz ve tehlikeli 

oldukları vurgulanmaktadır. Friedrich Nietzsche (2003:34-35) 

açısından duygusal zekânın köklerine inildiğinde, Nietzsche’nin akla 

karşı isyan ettiği felsefi bir bakış açısı karşımıza çıkmaktadır. Nietzsche 

aklı sürekli eleştirmektedir. “Putların Alacakaranlığı” adlı eserinde akla 

karşı isyanını derinlemesine yansıtmıştır. Nietzsche, duygu ve eylem 

bütünlüğünün hissedilerek algılanması gerektiğini ve bütünlüğe 

uyumun eşlik etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla 

Nietzsche, aklın duyguları gölgede bırakma çabası içerisinde olmasını 

şiddetle eleştirmektedir. Doğan (2009:2) insanın hayatını 

sürdürebilmesi için iki temel yeti olan duygu ve düşüncelerin varlığının 

kabul edilmesiyle duygusal zekânın gün ışığına çıktığını 

vurgulamaktadır. 
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Özetle denilebilir ki, duygusal zekâ gelişimi yürütülen çalışmalarla 

derinlik kazanmıştır. Araştırmalar sonucunda insanın zekâsının sadece 

zihinsel süreçlerle işlemediği, duygusal süreçlerin tamamlamasıyla bir 

uyum ve bütünlük kazanarak çok daha işlevsel olduğu çok net bir 

şekilde görülmektedir. Akademik zekânın vazgeçilmez 

tamamlayıcısının duygusal zekâ olduğu yürütülen araştırmaların 

sonucuna yansımaktadır. 1900’den sonra zekâ ve duygunun farklı 

değerlendirildiği ve bu değerlendirmeler kapsamında yansıyan 

gelişmeler Tablo 1’de açıklanmaktadır.  

Tablo 1: 20.yy’da Duygusal Zekânın Gelişimi 

1909 John Dewey  Sosyal Zekâ 
Kavramı 

Sosyal Zekâ kavramı bilişsel ve sosyal 
becerilerin önemine dikkat çekerek ilk 

kez kullanılmıştır (Kihlstrom ve 

Cantor, 2011:564). 

1911 Herbert G. 

Lull 

Sosyal Zekâ 
Kavramı 

Sosyal Zekânın çocukların eğitim 
sürecinde ahlaki değerleri 
kazanmasında önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. 
http://www.journals.uchicago.edu/t-

and-c 

1920 Edward 

Thorndike 

Sosyal Zekâ 

Kavramı 
Kihlstrom ve Cantor (2011:564) 

Thorndike’ ın, 1920 yılında Sosyal 
Zekâ kavramına modern bir bakış açısı 
kazandırdığını belirtmektedirler. 

Thorndike zekâyı soyut, somut ve 
sosyal olmak üzere üç faktör ile 
değerlendirmektedir. Bu üç faktör  
kişilerin düşünceleri anlayıp, 
yönetebilmesi için gereklidir. 
Thorndike’ ın sosyal zekâ için klasik 
formülü kadınları, erkekleri ve 
çocukları anlayıp, ilişkileri akıllıca 
yönetebilmektir. Atkinson ve Hilgard 

(1995:502)  soyut zekânın düşünceleri 
yönetme ve anlama, somut zekânın 
somut cisimleri yönetme ve anlama, 
sosyal zekânın insanları yönetme ve 
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anlama olduğunu açıklamaktadır. 
Sosyal yaşantılarda bireylerin 
kendilerinin ve başkalarının 
davranışlarıyla ilgili bilgileri 
kullanabilmeleri için hem kendi hem 
de başkalarının davranışlarını fark 
edebilme becerisinin önemine vurgu 
yapmaktadır.  

1936 Dale Carneige “Dost Kazanma 

ve İnsanları 
Etkileme 

Yolları” 

Dale Carneige 1936 yılında 
yayınlamış olduğu kitabında insan 
ilişkilerinde duyguların önemine 
dikkat çekmiştir. Carneige (2016:18-

20) kitabı yazmaktaki amacının 
yetişkin insanlara farkındalık 
kazandırmak olduğunu, , başarının 
yüzde 85’inin kişilerarası iletişime 
dayalı olduğunu belirtmektedir. 
Ayrıca kitabın bölümleri 
incelendiğinde insanların iletişim 
kurabilmesinde kendi kaynaklarını 
keşfetmenin ve bu kaynakların gücünü 
hissedebilmenin önemine incelikle 
detaylı bir şekilde değinmektedir. 
Dolayısıyla duyguların keşfi ve 

duyguların yönetilmesinin önemi 
1936 yılında Carneige tarafından 
vurgulanmıştır. 

1940 David 

Wechsler 

Wechsler 

Bireysel Zekâ 

Testleri 

Yaylacı (2006:45) Wechsler’in 
geliştirdiği zekâ testlerinde sadece 

akademik zekânın değil akademik 
olmayan bölümlerinde 
değerlendirilebileceğini belirtmiştir. 
Yapılan çalışmalarda akademik 
zekânın yanı sıra kişilerarası zekânın 
da iş hayatında önemli olduğu 
vurgulanmıştır. Ayrıca, Mandell ve 
Pherwani (2003: 387-388) kişilerin 

sahip oldukları başarı ile zekâ 

testlerine göre çıkan puanları arasında 
tamamlayıcı bir ilişki olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Sonuç olarak, IQ 
puanlarının tek başına yeterli 
olmadığı, duygusal ve sosyal zekânın 
da gelişmiş olmasının başarıya katkı 
sağladığı vurgulanmaktadır. 
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1950  Abraham 

Maslow 

“İnsan Olmanın 
Psikolojisi” 

Maslow (2001:40-41) 1950 yılında 
yayınladığı “İnsan Olmanın 
Psikolojisi” adlı kitabının “Çevreye 
Bağımlılık ya da Çevreden 

Bağımsızlık” adlı 7. Bölümü’ nde 

insan ilişkilerinde duyguların 
farkındalığının ve yönetiminin 
önemine vurgu yapmaktadır. Ait 
olma, güven, sevgi ve saygı gibi 
kişinin bütünselliğine estetik bir boyut 
katan duyguların tek başına 
karşılanamayacağını belirtmektedir. 
Dolayısıyla kişinin çevresine bağlı 
olduğunu ve bu ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için kendisini 
bilmesi, yönetmesi, duyarlı olması, 
çevreden gelen tepkileri algılayıp, 
analiz edebilmesi ve uyum sağlaması 
gerektiği ifade edilmektedir. Bu 
durumda kişinin kendisi bağımlı 
değişken, çevresi ise bağımsız 
değişken olarak açıklanmaktadır. 
Sonuç olarak, kişinin kendisinin ve 

duygularının farkındalığı insan 
olabilmesinin özünü oluşturmaktadır.    

1955 Amerikan 

Diyalekt 

Derneği 

“Duygusal 
Zekâ” teriminin 
kabulü 

Etkili bir iletişim kurabilmenin 
temelinde insanların kendilerini, 
duygularını tanımaları ve karşısındaki 
insanları anlayıp onların duygularını 
çözümleme, kişilerle empati 
kurabilme, öfke ve stres yönetebilme 
becerilerinin bulunmakta olduğu 
belirtilmektedir. Sosyal bir varlık olan 
insanın duygusal olarak zeki olması 
gerektiği belirtilmektedir. Bu 
gereklilik “duygusal zekâ” 
kavramının terimleşmesini 
gerektirmiştir (Yılmaz, 2002:14). 

1975 Howard 

Gardner 

“The Shattered 
Mind” 
Parçalanmış 
Zihinler 

 “Çoklu Zekâ” kavramının ilk kez 

kullanıldığı belirtilmektedir (Özturan, 
2018:19). 

1983 Howard 

Gardner 

Çoklu Zekâ Gardner zekânın doğuştan geldiğini 
ancak geliştirilebildiğini 
belirtmektedir. Gardner zekânın çok 
yönlü ve boyutları olan bir kavram 
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olduğunu farklı zekâ türlerini 
açıklayarak belirtmektedir. Bu zekâ 
türleri müzikal, bedensel-kinestetik, 

mantıksal-matematiksel, dilsel, 

uzamsal, sosyal-kişilerarası ve içsel 
olmak üzere 7 kategoride 
toplanmaktadır (Gardner, 2006:17-

29).  

Sosyal - Kişilerarası zekâ insanlarla 
kurulan ilişki, iletişim ve uyuma 

yönelik zekâya dikkat çekerken; içsel 
zekâ kişinin kendi duygularını, 
düşüncelerini, tepkilerini tanıma ve 
analiz edebilme yeteneğine dikkat 
çekmektedir (Özkan, 2008:339). 
Dolayısıyla sosyal-kişilerarası ve içsel 
zekâ türleri duygusal zekâya ışık tutan 
iki önemli boyuttur. 

1985 Wayne Payne “Duygular 
Üzerine Bir 
Çalışma: 
Duygusal 

Zekâyı 
Geliştirmek” 

“Duygular ve Duygusal Zekâ” üzerine 
yazılan doktora tezi ile “Duygusal 
Zekâ” kavramının ilk kez tez 
çalışmalarında kullanıldığı 
belirtilmiştir ( Sharma ve ark. 

2014:124). Bu tezin yayınlanmasıyla 
“Duygusal Zekâ” üzerine literatür 
çalışmaları derinlik kazanmıştır. 

1987 Keith Beasley Mensa Magazin Keith Beasley 1987 yılında Mensa 

Magazine’de yayınladığı bir makalede 
ilk kez “Duygusal Zekâ” kavramını 
kullanmıştır (Özturan, 2018: 19).  

1990 Joseph 

LeDoux 

Limbik Sistem 

ve Amigdala 

Üzerine 
Çalışmaların 
Yapılması  

LeDoux (2003:727) çalışmaların 
duyguların altında yatan sırları 
anlatmaktadır. Limbik sistemin ve 
amigdalanın duygusal tepkileri 
verirken nasıl çalıştığına 
çalışmalarında dikkat çekmektedir. 
Görüldüğü üzere LeDoux, duyguların 
kaynağına inen, duyguların işleyişine 
odaklanan çalışmalar yürütmektedir. 

1989 Stanley 

Greenspan 

Duygusal Zekâ 

Modeli 

Stanley Greenspan (1989) Duygusal 

Zekâ modelini vurgulamıştır ve 
sonrasında Peter Salovey ve John 

Mayer tarafından yürütülen çalışmalar 
derinlik kazanmıştır (Joshi ve ark. 

2017:124). 
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1990 Peter Salovey 

ve John Mayer 

“Emotional 
Intelligence in 

the Journal 

Imagination, 

Cognition, and 

Personality” 
adlı makale 

1990 yılında Peter Salovey ve John 

Mayer, duygusal zekâ kavramını 
“Emotional Intelligence in the Journal 
Imagination, Cognition, and 

Personality” adlı makalede kullanarak 
bu kavrama dikkat çekmişlerdir   
(Turner ve Walker, 2008, 513).  

1995 Daniel 

Goleman  

“Duygusal 
Zekâ” 

Daniel Goleman duygusal zekâ ile 
ilgili makaleleri, yapılan çalışmaları 
inceleyip bir araya getirerek elli’den 
fazla ülkede beş milyondan fazla satışı 
olan  “Duygusal Zekâ” ismini verdiği 
kitabı yayınlamıştır. Amazon’un 
yaptığı araştırmaya göre sosyal 
bilimler dünyasında en çok okunan 
kitaplar arasında bulunmaktadır. 
Daniel Goleman yaptığı çalışmalar ve 
kitabı ile duygusal zekâ kavramının 
önemini vurgulamıştır (Cherniss ve 

Goleman, 2001: 18).  

Kaynak: Cherniss ve Goleman, 2001:18,Turner ve Walker,2008:513, Joshi ve 

ark.2017:124, Le Doux, 2003:727,Özturan,2018:19, Sharmave ark. 2014:24, Özkan, 
2008: 339, Gardner, 2006:17-29, Özturan, 2018:19, Yılmaz, 2002:14, 
Maslow,2001:40-41,Yaylacı, 2006:45, Carneiga, 2016:18-20, Atkinson ve Hilgard 

(1995:502), Kihlstrom ve Cantor (2011:564), http://www.journals.uchicago.edu/ ‘den 
uyarlanmıştır. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere duygu ve zekâ kavramlarının 

birlikteliği ile oluşan “Duygusal Zekâ” kavramı birçok bilim adamının 

dikkatini çekmiş ve üzerine çok detaylı çalışmalar yürütülerek 

literatürde çok değerli bir yer edinmiştir. Duygusal zekâ küresel boyutta 

değerlendirildiğinde duygusal zekâ unsurlarının, insanlara duyguları 

tanıma, yönetme, ilişkileri sağlıklı yürütme becerilerini kazandırarak iş 

yaşamına, sosyal ve özel yaşama anlamlı dokunuşlar yaptığı, başarıyı 

artırdığı ve etkili iletişimler kurmasını sağlayarak iletişim ve 

etkileşimin kalitesini artırdığı kabul edilmektedir. 
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1.3.2. Duygusal Zekâ Modelleri 

Duygusal zekâ ile ilişkili beceri, yetenek ve özellikleri açıklamak ve 

anlatmak üzere geliştirilen birçok teori, model ve yaklaşım 

bulunmaktadır. Duygusal zekâ kavramı 20. yy’da oldukça fazla 

akademik ilgi gören bir konudur. Bu konuda derinlemesine çalışmalar 

yapılması araştırmacıların uzmanlık alanlarını zenginleştirmesine katkı 

sağladığı gibi, daha kapsamlı çalışmalar yapmaları için 

motivasyonlarını da artırmaktadır. Duygusal zekâ literatürde Yetenek 

modeli, Karma model ve Özellik modeli olmak üzere üç ana başlık ile 

karşımıza çıkmaktadır. Duygusal zekâ modellerinin tanımları ve 

özellikleri Tablo 2’de açıklanmaktadır. 

Tablo 2: Duygusal Zekânın Temel Modelleri 

Yetenek Modeli  

(Ability Model) 

Karma Model  

(Mixed Model) 

Özellik Modeli  
(Trait Model) 

Mayer ve Micheal 

Salovey (2000:401) 

tarafından oluşturulan 
Duygusal zekânın 
Yetenek Modeli, 

duyguları ve duygusal 
bilgiyi anlayarak bu 

bilgiler üzerine akıl 
yürütmek ve duygusal 
bilgiyi akılcı bir boyut 
ile ele almaktır.  
Yetenek modelinin 

dört temel becerinin 
sistematik bir düzenle 
biraraya gelmesinden 

oluşan bir zihinsel 
becerinin de etkili 

olduğu bir performans 
modeli olduğunu ifade 
etmektedirler. (Mayer, 

Salovey, & Caruso, 

Bar-On, Goleman, 

Cooper ve Sawaf 

tarafından oluşturulan 
Duygusal zekânın 
Karma Modeli 

yeteneklerin ve kişilik 
özelliklerinin 
birlikteliğinden 
oluşmaktadır. (Mayer 
vd., 2000: 401-402)  

Duygusal Zekâ Karma 

Modeli beş boyuttan 
oluşmaktadır 
(Broughton, 2017:8). : 

1.Özfarkındalık 

2.Özdüzenleme 

3.Motivasyon 

4.Empati 

5.Sosyal Beceriler 

Konstantin Vasily Petrides ve arkadaşları 
tarafından oluşturulan Duygusal zekânın 
Özellik Modeli insanların kişilik 
özelliklerinin önemine vurgu yapar. 
Petrides ve arkadaşlarına göre insanların 
kişilik özellikleri ve duygusal özellikleri 
ile arasında bir bağlantı bulunmaktadır. 

(Joshi ve ark. 2017: 125)  

Tripathy (2018:11) Duygusal zekânın 
Özellik Modelini bireylerin duygusal 
yeteneklerini, özelliklerinin kendilerinin 
nasıl algıladığını ele almaktadır. 
Duygusal zekânın Özellik modelinde 
duyguların algılanması ve duygusal 
özyeterlilik temel yapıtaşlarıdır. (Tripathy, 

2018:31) 

Petrides ve Furnham (Kanesan, Fauzan, 

2019:7) duygusal zekânın özellik 
modelinde algılanan yetenek ve 
davranışların iç içe geçtiğini 
açıklamaktadır. Bu nedenle duygusal 
zekâyı ölçmek için kişilik boyutunun göz 
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2004’den akt. Razzaq 
F. Ve ark. 2016:3-4) ).  

Duygusal Zekâ 

yetenek modeli dört 
boyuttan oluşmaktadır 
(Broughton, 2017:7).: 

1.Duyguları 
Algılamak 

2.Duygular ile Akıl 
Yürütmek 

3.Duyguları Anlamak 

4.Duyguları 
Yönetmek 

ardı edilmemesi gerektiği belirtilmektedir. 
Dolayısıyla duygusal öz yeterlilik Özellik 
modelinde önem kazanmaktadır. 
Duygusal zekânın Özellik modeli dört 
temel faktör altında dağılım gösteren on 
beş duygusal zekâ özelliğinden 
oluşmaktadır.  
1.Öz denetim: Stres yönetimi, duygu 
düzenleme, düşük düzeyde düşünmeden 
davranış sergileme 

2.Duygusallık: Empati, duyguların 
algılanması, duyguların ifade edilmesi, 
ilişkiler 
3.Sosyalleşme: Duygu yönetimi, öz 
güven, sosyal farkındalık 

4.İyi Hissetme: Mutluluğu sürdürme, 
olumlu düşünmeyi sürdürme, öz saygı 
Motivasyon ve uyum faktörlerinin dört 
temel faktörü beslemekte olduğu 
belirtilmektedir.  

Kaynak: Mayer ve Micheal Salovey, 2000,s.401; Mayer, Salovey, & Caruso, 

2004’den akt. Razzaq F. Ve ark. 2016,ss.3-4,  Broughton, 2017, s.7; Joshi ve ark. 

2017, s. 125; Tripathy, 2018, s.11 

 

Duygusal zekânın ana modellerini açıklayan Tablo 2’de görüldüğü 

üzere, duygusal zekâ çalışmaları akademik ilgiyi hiç kaybetmemiştir. 

Yetenek, Karma ve Özellik olmak üzere üç ana modelden oluşan 

duygusal zekâ farklı özelliklere dikkat çekerek birbirlerini 

tamamlamakta ve sistematik olarak bir gelişim göstermektedir. Mayer 

ve Salovey’in oluşturduğu Yetenek Modeli, Bar-On, Goleman, Cooper 

ve Sawaf’ın oluşturduğu Karma Model ve Petrides’in oluşturduğu 

Özellik Modeli detaylı bir şekilde incelendiğinde, bu modellerin 

kişilerin davranışlarına, duyguları tanımaları, algılamaları ve 

düzenlemelerine katkı sağlayarak yaşam boyu mutluluk ve başarıya 

katkı sağlayacakları düşünülmektedir.  
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1.3.2.1. Mayer-Salovey Duygusal Zekâ Modeli 

John Mayer ve Peter Salovey duygusal zekânın gelişimine ışık tutan 

çok değerli iki profesör olarak bu konuda literatüre değer katmışlardır. 

Yaptıkları çalışmalar ile Mayer-Salovey Duygusal Zekâ Modelini 

oluşturmuşlardır.  

Mayer ve Salovey duygusal zekâ kavramını ilk çalışmalarında kişinin 

kendisinin ve başkalarının duygularını ve hislerini anlayabilmeleri, 

analiz edebilmeleri ve elde ettikleri verileri düşünce ve davranış 

sürecinde kullanabilme becerisi olarak tanımlamışlardır (Mayer ve 

Salovey, 1997:10). Ancak, bu tanım duygusal zekâ üzerine yapılan 

çalışmaların artmasıyla derinleşerek yeniden ifade edilmiştir. 

Derinleşen bu tanımda duygusal zekâ, duyguları doğru bir şekilde 

değerlendirme ve ifade edebilme yeteneğini, düşünmeyi kolaylaştırmak 

amacıyla zaman duyguları hissetme veya duyguları kullanabilme 

yeteneğini ve duygusal ve entelektüel gelişmeyi sağlayabilmek için 

duyguları düzenleyebilme yeteneğini içermekte olduğu ifade 

edilmektedir (Mayer ve Salovey, 1997:10). 

Neubauer ve Freudenthaler (2004:33) duygu ve zekâ arasındaki 

ilişkinin sadece toplumsal boyutta değil bilimsel boyutta da akıllarda 

bir soru olduğunu vurgulamaktadır. Bu soruyu cevaplamak üzere 1990 

yılında Peter Salovey ve John Mayer iki psikolojik kavram olan duygu 

ve zekâyı sentezlemek amacıyla bir çalışma yaparak aşağıdaki Şekil 1’i 

oluşturmuşlardır.  
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Kaynak: Neubauer ve Freudenthaler(2004:34). Models of Intelligence. An 

International Handbook. 

Şekil 1: Duygu ve Zekâ Sentezi 

1990 yılında oluşturulam duygusal zekâ modelinde duygusal 

enformasyonu içeren üç kavramsal zihinsel süreç bulunmaktadır. Bu 

zihinsel süreçler duygunun kullanımı, duygunun düzenlenmesi ve 
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duyguların değerlendirip ifade edilmesi olmak üzere gruplandırılmıştır 

(Neubauer ve Freudenthaler,2004:33). 

1990 yılınnda geliştirilen bu modelin ardından 1997 yılında Mayer ve 

Salovey duygusal zekâ modelinin içeriğini yeniden düzenlenmişlerdir. 

Mayer ve Salovey’in duygusal zekâ modelinde boyutlar hiyerarşik bir 

düzen içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Mayer ve Salovey modelini 

oluşturan dört boyut temel psikolojik süreçlerden, psikolojik olarak 

bütünleşmiş süreçlere doğru düzenlemiştir. Her bir boyut dört temel 

beceriyi içermektedir. Şekil 2’de Mayer ve Salovey’in duygusal zekâ 

modeli hiyerarşik düzen içerisindeki dört boyuttan ve her bir boyut 

içerisinde sistematik olarak düzenlenmiş dört alt boyuttan 

oluşmaktadır. 
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Kaynak: Salovey, Sluyter (1997: 11)Emotional Development and Emotional 

Intelligence, Neubauer, Freudenthaler (2004: 37) Models of Intelligence: An 

International Handbook’den uyarlanmıştır 

Şekil 2: Mayer ve Salovey’in 1997- Yenilenen Duygusal Zekâ Modeli 
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Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere Mayer ve Salovey’in Duygusal 

Zekâ modeli duyguları algılama, düşünmeyi kolaylaştıran duyguları 

analiz edebilme, duygusal bilgiyi kullanabilme ve duyguları 

düzenleyebilme gibi boyutlarda oluşan bir bütündür. Bu bütünün 

içerisinde kişilerin psikolojik durumlarının, düşüncelerinin ve 

davranışlarının duygu sistemine olan etkisi dikkat çekmektedir. Pekaar 

ve arkadaşları (2018:223) Mayer ve Salovey’in duygusal zekâ 

modelinde kişilerin duygularını en ince detayına kadar anlayabilmesi 

ve duygularını ifade edebilmesinin önemli olduğunun vurgulanması ile 

birlikte kişilerin içinde bulundukları duygu durumunun diğer duygular 

ile baş etme sürecinde etkili olduğunu vurgulamaktadırlar. Mayer ve 

arkadaşları (2004: 199) duyguları algılamaktan yönetmeye doğru 

hiyerarşik bir düzen gösteren boyutların bireyin kişilik sistemi ile de 

bütünleştiğini belirtmektedirler. Dolayısıyla kişinin kendisinin ve 

başkalarının duygularını tanıyarak analiz etmesinden, düşüncelerle 

eşleştirmesinden, duygusal bilgiyi kullanmasından duyguları 

yönetmeye doğru yaptığı yolculuk Mayer ve Salovey’in duygusal zekâ 

modelinin dört temel becerisini açıklamaktadır.   

1.3.2.2. Reuvan Bar-On Duygusal Zekâ Modeli 

Duygusal zekâ akademi ve bilim çevresinin dikkat çekici konularından 

bir tanesidir. Duygusal zekâya olan ilgi 1995 yılında Goleman ile 

yoğunluk kazanmıştır. 20. yüzyılda bu konu üzerine derinlemesine 

yürütülen çalışmalar konunun temellerinin çok eskiye dayandığını 

göstermektedir.  
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Reuven Bar-On 1980 yıllarında duygusal zekâ konusuna olan ilgisini 

yaptığı çalışmalar ile göstermektedir. Bazı insanların neden duygusal 

olarak daha iyi hissettiklerini, daha başarılı olduklarını, çok zeki 

olmayan kişilerin bile neden daha başarılı olabildiklerini anlamak üzere 

çalışmalarına ağırlık verdiği belirtilmektedir. Tüm bu sorularını 

cevaplamak amacıyla üzerinde çalıştığı testin, duygusal alan ile ilgili 

gerçekleri ortaya çıkarmak olduğu belirtilmektedir. “Duygusal Alan 

Keşfi” olarak adlandırdığı ölçüm aracında beceri ve davranış olmak 

üzere iki kategori bulunmaktadır. Bar-On’un temel aldığı ana ve alt 

boyutların insanların hayatta karşılaştığı sorunları çözmede etkili 

olacağına dikkat çektiği belirtilmektedir. Böylece Bar-On’un belirttiği 

boyutlarda kişilerin farkındalık kazanması ile yaşamlarında anlamlı 

değişiklikler yapabileceğini vurgulamaktadır. Bar-On’un geliştirdiği 

duygusal teknikler psikoloji alanına dinamiklik getirmiştir (Book, 

Stein: 2003:13-14). 

 Bar-On’u etkileyen çalışmalar Darwin’in hayatta kalmak ve çevreye 

uyum sağlayabilmek için duyguların ifade edilmesinin öneminin 

vurgulandığı çalışmalardır. Dolayısıyla Bar-On (2006: 14) 

çalışmalarında duygusal ifadelerin önemini vurgulamakta ve Darwin’in 

uyumun etkisini vurgulayan yaklaşımının sosyal ve duygusal zekâ 

çıktılarına olan yansımalarını göstermektedir. Bar- On’un çalışmalarına 

Thorndike, Wechsler ve Sifnoeos’ta yaptıkları çalışmalar ile ilham 

kaynağı olmuşlardır. Bar-On sosyo-duygusal zekâ kavramının 

tanımlanmasında Darwin’den günümüze gelen anahtar kavramların çok 

etkili olduğunu vurgulamaktadır. Bu anahtar kavramlar duyguları 
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tanımak, anlamak ve ifade etme yeteneği; başkalarının ne hissettiğini 

anlama yeteneği; duyguları kontrol etme ve yönetme yeteneği; kişisel 

ve kişilerarası problemleri çözme, uyum sağlama ve değişime adapte 

olma yeteneği ve öz motivasyonu sağlama ve olumlu ruh haline sahip 

olma yeteneğidir. Bar-On modelinin geçmişten günümüze gelen bu 

anahtar kavramları içerdiğini belirterek bir tanım geliştirmiştir. Bar-

On’a göre bu model, sosyo-duygusal zekâ günlük taleplerimizle başa 

çıkmada, etrafımızdaki kişileri anlamada, onlarla ilişki kurmada, kendi 

duygularımızı anlama ve etkili bir şekilde ifade etmede gerekli olan 

duygusal ve sosyal yeterliliklerin, becerilerin ve kolaylaştırıcı 

faktörlerin kesişmesidir. 

Bar-On (2006: 21) modelini beş temel boyutta açıklamaktadır. Her 

boyut kendi içerisinde alt boyutlar içermektedir. Bar-On Modelinin 

temel ve alt boyutları Tablo 3’te verilmektedir. 
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Tablo 3: Bar-On Duygusal Zekâ Modeli 

BAR-ON 

DUYGUSAL 

ZEKÂ 
BOYUTLARI 

BAR-ON DUYGUSAL ZEKÂ BOYUTLARININ 
YETERLİLİKLERİ VE BECERİLERİ 

İçsel Özellikler Kişisel Farkındalık ve Kendini İfade Etme 

Öz Değerlendirme Kişinin kendisini algılaması, anlaması ve kabullenmesi 
Duygusal 

Farkındalık 

Kişinin duygularının farkında olması ve duygularını anlaması 

Kararlılık/Dışavurum Kişinin kendisini ve duygularını etkileyici ve yapıcı bir şekilde 
ifade etmesi 

Bağımsızlık Kişinin kendisine güvenmesi ve sahip olduğu duygusal benlik 
bilinci 

Kendini 

Gerçekleştirme 

Kişinin potansiyelini kullanmak ve hedeflerine ulaşmak için çaba 
göstermesi 

  

Kişilerarası Alan Sosyal Farkındalık ve Kişilerarası İlişkiler 

Empati Başkalarının ne hissettiğini anlayabilmek 

Sosyal Sorumluluk İşbirliği yapmak ve sosyal bir topluluğa destek vermek 

Kişilerarası İlişkiler İnsanlar ile iletişim haline olmak ve tatmin düzeyi yüksek karşılıklı 
ilişkiler kurabilmek  

  

Stres Yönetimi Duygu Yönetimi ve Düzenlemesi 
Strese Dayanıklılık Duyguları yapıcı ve etkili bir şekilde yönetmek 

Dürtü Kontrolü Duyguları yapıcı ve etkili bir şekilde kontrol etmek 

  

Uyum Sağlama 

Alanı 
Değişimi Yönetmek 

Gerçeklik 

Değerlendirme Testi 

Duyguları dış etkenlerden bağımsız, objektif bir şekilde 
değerlendirmek. 

Esneklik Kişilerin duygu ve düşüncelerini yeni durumlara uyumunu 

sağlayabilmek 

Problem Çözümü Kişisel ve kişilerarası problemleri etkili bir şekilde çözebilmek 

  

Genel Ruh Hali İçsel Motivasyon 

Olumlu Düşünme Olumlu bir bakış açısını benimseyebilmek 

Mutluluk  Hayattan keyif almak, ilişkilerden keyif almak ve içsel mutluluğu 
yakalayabilmek 

Kaynak: Bar-On, (2006:21) The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence, 

Book, Stein, (2003:5-6). Duygusal Zekâ ve Başarının Sırrı. 
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Bar-On alanda derinlemesine yürüttüğü çalışmaların sonucunda beş 

temel va alt boyutlarda belirlediği kriterleri yeniden değerlendirmeye 

alarak sadeleştirmeyi uygun bulmuştur. Sadeleştirmenin temelinde 

birçok kavramın ölçülmesinin sıkıntılı olabileceğini ve ayrıca duygusal 

zekânın bilişsel zekâ ile doğrudan bir ilişkisinin olmadığı 

belirtilmektedir. Bar- On 2000 yılında modelini Tablo 4’te belirttiği 

gibi yeniden düzenlemiştir. 

Tablo 4: Yenilenen Bar –On Duygusal Zekâ Modeli 

Grup  Grubu Oluşturan Yetenekler 

Duygusal ve 

Sosyal Zekânın 

Temel Unsurları 

Özsaygı, duygusal farkında olmak, kendini ifade edebilmek, 

empati, kişilerarası ilişkiler, stresi yönetebilmek, tepkileri 

kontrol edebilmek, öznel/nesnel farkındalık, esneklik, 

sorunları çözebilmek 

Duygusal Zekâ 
ve Sosyal Zekâyı 
Harekete 

Geçiren Önemli 

Unsurlar 

Optimizm 

Öz-gerçekleştirme 

 Mutluluk 

 Bağımsızlık 

 Sosyal sorumluluk 

Kaynak: Bar-On, 2000’den akt. Çakar, Arbak (2004: 38)Modern yaklaşımlar Işığında 
Değişen Duygusal Zekâ İlişkisi ve Duygusal Zekâ. Cilt:6, Sayı:3 

Bar-On Duygusal Zekâ Modeli’nin insanların duygusal ve sosyal 

işlevselliği anlamalarına yardımcı olacağı ifade edilmektedir (Devan, 

2003: 2). Benzer şekilde, Acar (2002:55) Bar-On Duygusal Zekâ 

Modeli’nin sosyo-duygusal boyutları içermesinden dolayı daha geniş 

kapsamlı olduğunu ve çok daha fazla ilgi gördüğünü belirtmektedir. 

Stys ve Shelly (2004: 11) Bar-On’un duygusal zekâ modelinin süreç ve 

başarı odaklı olduğunu vurgulamaktadır. Bar-On sosyo-duygusal 
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yeteneklerin, kişinin öz bilince sahip olmasının duygularının farkında 

olmasının, duygularını ifade edebilmesinin, karşısındaki kişileri anlayıp 

onlarla ilişki kurabilmesinin, duygusal yorgunlukla baş edebilmesinin, 

değişimlere adapte olabilmesinin ve karşılaştığı sorunları 

çözebilmesinin duygusal yolculukta önemli olduğuna dikkat çekerek 

performans ve süreç kavramlarının değerini vurgulamaktadır. Dhani ve 

Shrama (2016:194) Bar-On’un duygusal zekâ modelinde bilişsel 

yeteneklerin, kişisel özelliklerin, fiziksel sağlığın ve iyi hissetmenin 

yani duygusal sağlığın önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Benzer 

şekilde Razzaq, Zadeh ve Aftab’ta (2016: 5) Bar –On duygusal zekâ 

modelinde kişisel özelliklerin ve iyi hissetmenin önemine dikkat 

çekmektedirler. Triphaty (2008:15) Bar-On’un sosyo-duygusal zekâ 

modelinin bütüncül zekâya katkı sağlayacağını ve tüm yaşamı boyunca 

başarısını artıracağını iddia ettiğini belirtmektedir. Bar-On’un duygusal 

zekâ modelindeki becerilerin, yeteneklerin ve özelliklerin 

öğretilebileceğini ve öğrenilebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla 

Bar-On sürecin sonuçtan daha değerli olduğunu, duygusal sürecin iyi 

yapılandırılmasının olumlu sonuçlar elde edilmesine katkı 

sağlayacağını vurgulamaktadır. Başka bir deyişle bu sürece bilişsel 

beceriler, kişisel özelikler, kişilerarası ilişkileri yönetebilmek duygusal 

sağlık ve olumlu bakış açısı köklü katkıda bulunmaktadır. Bar- On 

modelinde zekânın sosyal ve duygusal boyutlarına dikkat çekerek 

imzasını atmaktadır. 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 51 

 

 

1.3.2.3. Cooper ve Sawaf Duygusal Zekâ Modeli 

Cooper ve Sawaf, duygusal zekânın iş yaşamında ağırlığı olduğuna, 

duygusal zekâ bileşenlerinin bilişsel, duygusal ve kişilerarası 

yeterlilikleri içerdiğine dikkat çekmektedir.  

Cooper ve Sawaf ismi her çalışmada birlikte ifade edilmektedir. Cooper 

ve Sawaf’ın çalışmaları derinlemesine incelendiğinde Robert K. 

Cooper duygusal zekâ çalışmalarında iş dünyasına odaklanmayı tercih 

ettiği ve “Duygusal Zekâ’nın 4 Köşe Taşı” modelinin kıvılcımını 

Sawaf’ın ortaya attığı belirtilmektedir. Sonrasında Cooper ve Sawaf bu 

modelin yöneticiler, müdürler ve profesyoneller için yol gösterici 

olacağına inandıklarını belirtmişlerdir (Cooper ve Sawaf, 1997: 

Önsöz). Cooper ve Sawaf’ın duygusal zekâ kavramını nasıl ele aldıkları 

incelendiğinde nitelikli, üst düzey davranışların önemli olduğu ve bu 

davranışların özellikle de liderlerde önsezi, yaratıcılık ve dürüstlük ile 

tamamlanması gerektiği vurgulanmaktadır (Joshi, Khurana ve 

Kauraneja, 2017:125). Cooper ve Sawaf’a göre geliştirdikleri duygusal 

zekâ modeli iş dünyasında, yöneticilere karar verme, liderlik, stratejik 

ve teknik adımlar atma, açık ve dürüst iletişim, güven temalı ilişkiler, 

takım çalışması, müşteri sadakati kazanma, yaratıcılık ve yenilenme 

becerilerini kazandırmaktadır (Cooper ve Sawaf, 1997: XXII). Cooper 

ve Sawaf’ın duygusal zekâ modeli birçok kategoriyi içerdiği için 

yaptıkları tanım da çok sade değildir. Cooper ve Sawaf (1997:13) 

duygusal zekâ için sadece duyguların yeterli olmadığını, hem 

kendimizin hem de karşımızdakinin duyguları kabullenmenin ve değer 

vermenin önemli olduğunu vurgulayarak duygusal zekâyı 
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tanımlamışlardır. Cooper ve Sawaf’a göre duygusal zekâ, duyguların 

gücünü ve zekâsını hissedebilmek, anlamak ve etkin bir şekilde insan 

enerjisinin, bilgisinin, bağlarının ve etkisinin kaynağı olarak 

uygulayabilme yeteneğidir. Boda (2016: 14) Cooper ve Sawaf’ın 

duygusal zekâ modeli tanımının önceki modellerin tanımından daha 

karmaşık olduğunu belirtmektedir. Bu karmaşıklığın özünde birer birer 

sayılmış yeteneklerin ve yeterliliklerin yanısıra bu model de duygusal 

zekânın temelinde bireyin kişiliğinin, ilişkilerinin ve farkındalığının 

bulunduğu belirtilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Cooper ve 

Sawaf’ın duygusal zekâ modeli diğer modellerden çok daha ayrıcalıklı 

bir yere sahiptir.   

Cooper ve Sawaf (1997: XXVII) tarafından geliştirilen bu model 

duygusal zekâyı psikolojik analizler ve felsefi teoriler alanından 

çıkarıp, bilmenin, keşfetmenin ve uygulamanın gerçekliğine sürükler. 

Duygusal zekânın dört köşe taşı modeli, dürüstlük, enerji, farkındalık, 

geribildirim, sezgi, sorumluluk ve bağlılık aracılığı ile özgüven ve 

kişisel etki oluşturduğu belirtilir. Cooper ve Sawaf dört köşe taşı modeli 

Şekil 3’te detaylı bir şekilde görülmektedir. 
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Kaynak: Cooper ve Sawaf (1997: XXIX) Executive EQ: Emotional 

Intelligence in Leadership and Organizations. 

Şekil 3: Cooper ve Sawaf: Duygusal Zekâ’nın 4 Köşe Taşı Modeli 
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Cooper ve Sawaf’ın modelinin yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere çok 

zengin bir içeriğe sahip olduğu için dikkat çekmektedir. Rowitz (2018: 

73), Cooper ve Sawaf modelinin kurumları dinamik ve yaratıcı fikirler 

ile yönetebilmek için gerekli olan bilişsel ve duygusal zekâya çok üst 

düzeylerde sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Birinci köşe 

taşının duygusal okuryazarlık ile ilgili olduğu görülmektedir. Her ne 

kadar birçok çalışmada birinci Köşe Taşı “Duygusal Öğrenme” olarak 

ifade edilmiş olsa da, bu yapıtaşının “duygusal okuryazarlık” olarak 

ifade edilmesi, anlamı daha net ortaya çıkarmaktadır (Erel, 2015: 55). 

Duygusal okuryazarlığın öncelikle enerjimizi ve motivasyonumuzu 

etkilediğine dikkat çekilmektedir. Duygusal tepkilerimizin birçoğu 

birinci köşe taşının ilk bileşeni olan duygusal dürüstlüğe bağlıdır. 

Kişinin dürüst olması ve dürüstlüğünü yansıtabilmesi önemlidir. 

Duygusal enerji ikinci bileşen olup ilişkilerin gelişmesine yardımcı 

olmaktadır. Sahip olunan gerginliğin en alt düzeyde, enerjinin en 

yüksek düzeyde olması çalışan kişilerin verimliliğini artırmaktadır. Bu 

durum dingin-enerji olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü bileşen olan 

duygusal geribildirim, liderlerin, yöneticilerin aktarmak istedikleri 

mesajın farkında olmalarını sağlamak için gereklidir. Dolayısıyla 

mesajı aktaran kişi mesajın sorumluluğunu da almaktadır. Bu durum 

Goleman’ın öz farkındalık boyutu ile eşleşmektedir. Pratik sezgi olarak 

ifade edilen dördüncü bileşen Goleman’ın empati boyutu ile 

eşleştirilmektedir. Sezgilerin kuvvetli olması kişinin sözlü ifadeler 

olmasa bile duyguları okuyabilmesini kolaylaştırmaktadır. Rowitz 

(2018: 74) ikinci köşe taşında bulunan öz varlık bileşeninin kişisel 

güçleri içerdiğini ifade etmektedir. Bu bileşenin empatiden etkilendiği 
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vurgulanmaktadır. Öz varlık bileşeni aynı zamanda ilişkilerin akışını 

ciddiye alma özelliği ile çok zor kazanılan güven ve itimadın 

gerekliliğini dile getirmektedir. Yapıcı hoşnutsuzluk olarak ifade edilen 

üçüncü bileşen liderin grup içerisinde yapıcı bir çatışma ortamı 

oluşturmasını açıklamaktadır. Bu süreç çatışma yönetme becerilerini de 

gerektirmektedir. Grup içerisinde kontrollü gerginliğin artmasının 

farkındalığı artırarak sorunların farklı yönlerini görmeyi 

kolaylaştıracağını açıklamaktadır. Gelişen kurumların en önemli 

özelliklerinden bir tanesi karşılaşılan problemlere yaratıcı çözümler 

bulunabilmesi için çatışmaların olması ancak iyi yönetilmesi 

gerektiğini vurgulamasıdır. Dolayısıyla bu yapıtaşı, yazılmış birçok tez 

ve kaynakta “yapıcı hoşnutsuzluk” olarak çevrilmiş olsa da yapıtaşının 

içeriği “yapıcı çatışma” olarak değiştirildiğinde özündeki anlamı daha 

net ifade etmektedir. Bu yapıtaşının dördüncü bileşeni olan” 

dayanıklılık ve yenilenme” birçok kaynakta “esneklik ve yenilenme” 

olarak ifade edilmektedir. Kişinin değişimlere göre düzenlemeler 

yapması ve uyum sağlama çabası içinde olması dayanıklı olması ile 

daha ilişkilidir. Ayrıca, dayanıklılığı, direnci yüksek olan bireylerin 

merak etme duygularının da yüksek olduğu Rowitz (2018: 74) 

tarafından belirtilmektedir. Ayrıca Rowitz yenilenmenin becerileri 

geliştirme üzerindeki etkisinden bahsetmektedir. Üçüncü köşe taşı olan 

“duygusal derinlik” bireylerin kişiler arası ilişki yönetme becerilerini 

nasıl geliştirdiklerine odaklanır. Bu köşe taşını oluşturan birinci 

yapıtaşı “ özgün potansiyel ve amaç” kapsamındadır. Özgün potansiyel 

kişilerin güçlü ve zayıf yanlarını analiz edebilmesi ile ilgili olup, kişisel 

vizyon geliştirmekte amaç kapsamında bulunmaktadır. Sadakat, 
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sorumluluk ve vicdan üçlemesi taşıyan ikinci yapıtaşı, kişilerin 

amaçlarına ulaşırken sadık düşünce ve davranışlarından sorumlu 

olduklarını vurgulamaktadır. Dolayısıyla ardından gelen, üçüncü 

yapıtaşı dürüstlük bir önceki yapıtaşı ile ilişkilidir. Üçüncü köşe taşı 

olan son yapıtaşı “otorite olmadan etki” olarak tanımlanmaktadır. 

Rowitz (2018: 75) bu yapıtaşı ile ilgili yaptığı açıklamada “authority” 

kelimesi ile “yetki” kelimesinden çok “otorite” kelime anlamını ortaya 

çıkarmaktadır. Oysa birçok kaynakta, alıntıların yapılmasından dolayı 

“yetki” kelimesi yerleşmiştir. Başarılı liderlerin etkilerini herhangi bir 

manipülasyon, strateji ve tehdit eden bir davranış sergilemeden 

gösterebildikleri belirtilmektedir. Bu yapıtaşının özü, akılcı 

yaklaşımlara ek olarak duygusal yaklaşımlar ile enerjiyi yükseltip, 

motivasyonu artırabilme becerisidir. Cooper ve Sawaf modelinin 

duygusal simya olarak adlandırılan son köşe taşı, yapılan işlere çok 

daha fazla değer katabilmek için sinerjinin yaratılması ile ilgilidir. Bu 

köşe taşının ilk yapıtaşı sezgisel akış, insanların yaptıkları işi 

benimsemeleri ve işlerine odaklanabilmeleri ile ilgilidir. Akış şansa 

bırakılmadan kontrol altında tutulmalıdır. Akılcı bir düşünce yapısı ile 

yapılan işten anlam çıkarabilmenin önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Liderlerin ve yöneticilerin bu becerilerini daha etkili kullanma 

yöntemlerini öğrenmeleri gerektiği belirtilmektedir. İkinci yapıtaşı 

olarak karşımıza “reflective time shifting” çıkmaktadır. Literatür 

taraması yapıldığında bu kavramın “düşünsel zaman değişimi” olarak 

ifade edildiği görülmektedir. Ancak Rowitz, Cooper ve Sawaf 

(2018:75) bu yapıtaşını şu şekilde açıklamaktadır; bu beceriye sahip 

olan liderin olayları geçmişte, anda ve gelecekte zihninde 
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canlandırabilmesi, liderin reaksiyonlarını içinde bulunduğu zaman 

dilimine göre değiştirebilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Cooper ve 

Sawaf bu durumu kişinin an’ı hissedebilmesi olarak ifade etmektedir. 

Olayları zihinde canlandırabilme becerisi önemlidir. Diğer iki yapıtaşı 

da bu beceri ile yakından ilgilidir. Fırsatları algılamanın ve geleceği 

oluşturmanın bu süreci yönlendirmeye yardımcı olduğu 

belirtilmektedir. Cooper ve Sawaf, modeline zaman yönetimi ve iş 

verimliliği konusunda taahhütte bulunmak olmak üzere iki boyut daha 

ekleyerek modeli zenginleştirdiği belirtilmektedir (Boda, 2016:14). 

Görüldüğü üzere, Cooper ve Sawaf Modeli yaşam kalitesini artırmak, 

iş hayatına bağlılığı kuvvetlendirmek ve verimliliği artırmak üzere 

geliştirilmiş olan zengin içerikli bir modeldir.  

1.3.2.4. Goleman Duygusal Zekâ Modeli 

Goleman duygusal yeterlilik konusunda yaptığı çalışmalarda her zaman 

için öz farkındalığın önemine değinmiştir. Goleman’a göre kişinin hem 

kendisinin hem de karşısındakinin yeteneklerini, sınırlarını ve 

duygularını harekete geçiren faktörlerin farkında olması, kişilerin 

duygu ve davranışlarını çok daha iyi yöneterek sistematik ilişkiler 

kurmasını sağlamakta olduğu belirtilmektedir (Cavallo ve Brienza, 

2001:1). Beynin çalışma sistemi ve davranışlar üzerine New York 

Times için çalışmalar yapan, 1990 yıllarında Salovey ve Mayer’in 

çalışmalarından etkilenen Daniel Goleman duygusal zekâ alanında 

çalışmalar yapmaya devam etmiş olup, 1995 yılında yazmış olduğu 

“Duygusal Zekâ” kitabı ile bu alanda dikkatleri üzerine çekmeyi 

başarmıştır (Flores ve Tovar, 2008: 14). Duygusal zekânın iş 
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yaşamındaki ve hayattaki önemini derinden vurgulayan Goleman, 

duygusal zekâyı şu şekilde tanımlamaktadır (Goleman, 2015: 393): 

“Duygusal zekâ, kendimizin ve başkalarının hislerini tanıma, kendimizi 

motive etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme 

yetisidir.”   

Goleman’ın duygusal zekâ modeli hem iş dünyasının hem de özel 

sektörün dikkatini çekmiştir. Goleman’ın 1998 yılında oluşturduğu ilk 

duygusal zekâ modeli kişisel ve sosyal yeterlilikler kategorisinde yirmi 

beş yeterlilik içeren beş boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar ve 

yeterlilikler Tablo 5’te görülmektedir (Goleman, 2015: 38-39). 

Tablo 5: Goleman’ın 1998 Duygusal Zekâ Modeli 

KİŞİSEL YETERLİLİK  

(Kişilerin kendilerini yönetme şeklini 
belirler) 

SOSYAL YETERLİLİK 

(Kişilerin ilişkileri yönetme şeklini belirler) 

Özbilinç 

Kendi iç hallerini, tercihlerini, 
kaynaklarını ve sezgilerini bilmek 

Duygusal Bilinç: Kendi duygularını ve bu 
duyguların etkilerini tanımaktır. 
Doğru Özdeğerlendirme: Kişinin kendi 
güçlü yanlarını ve sınırlarını bilmektir. 

Özgüven: Kendi değerini ve yeteneklerini 
güçlü bir biçimde duyumsamaktır.  

Empati 

Başkalarının hislerini, ihityaçlarını ve endişelerin 
anlamak 

Başkalarını Anlamak: Başkalarının hislerini, bakış 
açılarını sezmek ve sorunlarıyla ilgilenmektir. 

Başkalarını geliştirmek: Başkalarının gelişim 
ihtiyaçlarını sezmek ve yeteneklerini pekiştirmek 

Hizmete yönelik olmak: İhtiyaçları görmek, kabul 
etmek ve karşılamaktır. 
Faklılıklardan güç almak: Farklı özelliklerdeki 
insanların potansiyelleri aracılığı ile fırsatlar 
kullanmaktır. 
Politik Bilinç: Bir grubun duygusal akımlarını ve güç 
ilişkilerini okumaktır. 

Öz Düzenleme 

Kendi iç hallerini, dürtülerini ve 
kaynaklarını yönetme 

Özdenetim: Yıkıcı duygu ve dürtüleri 
kontrol altında tutmaktır. 
Güvenilirlik: Doğruluk ve dürüstlük 
standartlarını korumak 

Vicdanlılık: Kişisel edimlerin 
sorumluluğunu üstlenmektir. 

Uyumluluk: Değişim karşısındaki 

esnekliktir. 

Yenilikçilik: Yeni fikir ve yaklaşımlara, 
yeni bilgilere açık olmaktır. 

Sosyal Beceriler 

Başkalarından istenen tepkileri uyandırmakta usta 
olmak 

Etki: Etkili ikna taktiklerini kullanmaktır. 
İletişim: Açık olarak dinlemek ve inandırıcı mesajlar 
yollamaktır. 
Çatışma Yönetimi: Anlaşmazlıklarda Uzlaşma ve 
çözüm sağlamaktır. 
Liderlik: Bireylere ve gruplara ilham vermek ve yol 

göstermektir. 

Değişim Katalizörlüğü: Değişimi başlatmak ya da 
yönetmektir. 
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Bağ kurmak: Amaca hizmet edebilecek ilişkileri 
geliştirmektir. 

İşbirliği: Ortak hedefler doğrultusunda başkalarıyla 
çalışmaktır. 
Ekip yetileri: Grup sinerjisi yaratmaktır. 

Motivasyon 

Hedeflere ulaşmayı sağlayan ya da 
kolaylaştıran duygusal eğilimler 

Başarma Dürtüsü: Bir mükemmellik 
standartını yakalama ve yükseltme 
arayışıdır. 
Bağlılık: Grup ya da kuruluşun hedeflerini 
benimsemektir. 

Girişimcilik: Fırsatları değerlendirmektir 

İyimserlik: Engellere ve yenilgilere 

rağmen hedefler doğrultusunda kararlı 
olmaktır. 

 

Kaynak: Goleman, (2015: 38-39). İşBaşında Duygusal Zekâ ve McClellan, Levitt, 

Di Clementi, (2017:200). Emotional Intelligence and Positive Organizational 

Leadership. Cilt:17, Sayı:3’ ten yararlanılarak geliştirilmiştir. 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi Goleman’ın 1998 yılında Salovey ve 

Mayer’den etkilenerek geliştirdiği duygusal zekâ modeli, bireyin kendi 

duygularını tanıması ve yönetmesi ile ilgili kişisel yeterlilikleri ve 

ilişkilerini yürütürken duyguları tanıması ve yönetmesi ile ilgili sosyal 

yeterlilikleri kapsamaktadır. 

Duygusal zekâ çalışmalarının devam etmesi, alanda yapılan yeni 

çalışmalar özellikle beyin ve duygular ile ilgili çalışmalarda gelinen son 

noktaların Goleman’ı duygusal zekâ modelini revize etmesi için teşvik 

ettiği belirtilmektedir (Triphathy, 2008:35). Goleman’ın Duygusal 

Zekâ Gelişim modelinde Boyatzis’in katkıları olduğu da 

belirtilmektedir. Yenilenen duygusal zekâ modeli dört temel boyut ve 

yirmi yeterlilikten oluşmaktadır (Gayathri, Meenakshi, 2013:46). Tablo 

6’da Goleman’ın yeniden düzenlenmiş Duygusal Zekâ modeli 

görülmektedir.  

Tablo 6: Goleman’ın 2000/2001 Yenilenen Duygusal Zekâ Modeli 



60 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 
KİŞİSEL YETERLİLİK 

Bu yetiler kendimizi nasıl idare 
edeceğimizi belirler 

SOSYAL YETERLİLİK 

Bu yetiler ilişkileri nasıl idare ettiğimizi 
belirler 

Özbilinç 

(Kararları verirken kişinin kendi 
duygularını anlayabilme ve duyguların 

etkisini tanıma yeteneği) 
Duygusal Özbilinç: Kişinin duygularını 
tanıması ve duyguların hem kendi hem de 

başkalarının üzerindeki etkilerini fark 
edebilme yeteneğidir.   

İsabetli Özdeğerlendirme: Kişinin güçlü 
ve zayıf yanlarının farkında olmasıdır. 
İsabetli özdeğerlendirmesi yüksek 
bireylerin sınırlarını çok iyi belirledikleri, 
geribildirime açık oldukları ve hatalarından 
ders çıkardıkları ifade edilmektedir  

Özgüven: Özdeğer ve yetenekleri 
konusunda sağlam bir anlayışa sahip 
olmaktır. 

Sosyal Bilinç 

(Sosyal iletişim ağlarını kavramaya 
çalışırken başkalarının duygularını 

hissetme ve anlama yeteneği) 
Empati: Başkalarının duygularının, 
düşüncelerinin ve ihtiyaçlarının farkında 
olmak. Beden dilini iyi takip ederek 

duygusal ipuçlarını yakalayabilmektir.  

Kurumsal Bilinç: Kurumlarda ilişkilerdeki 
iç ve dış güçleri tanıma, kişilerin etkisini ve 
karar mekanizmalarını tanıyabilme 
yeteneğidir  

Hizmet Yönlendirme: İş dünyasında 
müşterilerin, tedarikçilerin ihtiyaçlarını 
karşılamak ve yardım etmek için istekli 
olmaktır. 

Özyönetim  
(Kişinin duygularını, öfke gibi 
dürtülerini kontrol etmesi ve 

değişikliklere uyum sağlayabilmesi) 
Duygusal Özdenetim: Baskı altındayken 
bile duygu ve dürtüleri denetim altında 
tutarak olumsuz davranışları kontrol 
edebilme yeteneğidir. 

Şeffaflık: Kişinin sözlerinde ve 
davranışlarında bir bütünlük olmasıdır. En 

zor durumlarda dahi duyguları, fikirleri açık 
bir şekilde ifade edebilmek ve dürüst 
olabilmektir. 

Uyumluluk: Değişen durumlara uyum 
sağlama ve esnek olabilme yeteneğidir. 

Başarma Dürtüsü: Performansı üst 
düzeyde kullanarak mükemmeliğe ulaşma 
çabasıdır. 
Girişimcilik: Sorunu, engelleri ya da 

fırsatları tanımlama ve doğru zamanda 
sorunu çözmek ya da fırsatı yakalamak için 
harekete geçebilme yeteneğidir. 

İyimserlik: Engellere rağmen hedeflere 
ulaşmada kararlı olmaktır. İyimserlik 
başarının anahtarıdır.  

İlişki Yönetimi 
(Çatışmaları yönetirken, başkalarını 

geliştirebilme, etkileyebilme ve motive 
edebilme yeteneği) 

İlham Verici Liderlik: Vizyonu ve 

misyonu paylaşma arzusunu insanlara 

hissettirme ve onları yönlendirme 
yeteneğidir. 

Etkileme: İkna taktiklerini kullanarak 

insanları harekete geçirme yeteneğidir. 

Başkalarını Geliştirmek: Çevresindekilere 

rehberlik etme ve yeteneklerini geliştirme 
yeteneğidir. 

Değişim Katalizörlüğü: Yeni bir 

doğrultuda başlangıç yapmaktır. 
Lidelik: İlişkileri yönetmek ve önderlik 
etmektir. 

Çatışma Yönetimi: Anlaşmazlıkları 
çözmektir. 

Ekip çalışması ve İşbirliği: İlişkiler ağı 
kurup sürdürerek, işbirliği yapmak ve takım 
oluşturmaktır. 

Kaynak: Goleman, Boyatzis, McKee,(2014: 49).Yeni Liderler ve Triphathy, (2008: 

36-39). Emotional Intelligence: An Overview’dan yararlanılarak geliştirilmiştir.  
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Goleman’ın son düzenlediği duygusal zekâ modeli oldukça geniş 

kapsamlıdır. Kişinin önce kendisini tanıması, farkındalığının yüksek 

olması, duygu yönetiminde ve düşüncelerini ifade etmede bilinçli 

olması sosyal farkındalığına ve ilişki yönetimine yansımaktadır. 

Goleman’ın duygusal zekâ modeli kişisel ve sosyal yeterlilikleri 

birleştiren, kişilerin hayatı pürüzsüz, daha akılcı yaşamalarına rehberlik 

eden bir modeldir. Bu model sadece iş yaşamına değil, hayata çok 

değerli dokunuşlar yaparak yaşam ve ilişki kalitesini 

zenginleştirmektedir. Daniel Goleman “Duygusal Zekâ”, “İşbaşında 

Duygusal Zekâ”, “Odak” ve Richard Boyatzis, Annie Mckee ile beraber 

kaleme aldığı “Yeni Liderler” gibi dikkat çeken kitapları ve zengin 

bakış açıları içeren makaleleri ile bilim dünyasına çok değerli katkılarda 

bulunmaktadır. 

Duygusal zekâ çalışmalarında iz bırakan dört temel duygusal zekâ 

modeli bulunduğunu görmekteyiz. Ancak duygusal zekâ üzerine 

derinlemesine yapılan çalışmalar ile literatüre yeni modeller 

eklenmektedir. Tablo 7a ve 7b de dört temel ve dikkat çeken diğer dört 

duygusal zekâ modelini genel özellikleri ile birlikte görmekteyiz.  
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Tablo 7a: Duygusal Zekâ Modelleri 

Goleman 

(1995) 

Mayer&Salovey(1997) Bar-On(1997) Cooper&Sawaf(1997) 

-Öz 
farkındalık 

-Öz 
düzenleme 

-Öz 
motivasyon 

-Empati 

-İlşkileri 
yönetmek 

-Algıları değerlendirme ve 
duyguları ifade etme 

-Düşünmenin duygusal 
kolaylaştırıcılığı 
-Duyguları anlamak ve 
analiz etmek, duygusal 

bilgiyi kullanmak 

-Duygusal ve bilişsel 
gelişimi sağlamak için 
duygu düzenlemesinin 

yansıtılması 

İçsel 
-Duygusal öz 
farkındalık 

-Kendine güven 

-Kendini 

gerçekleştirme 

-Bağımsızlık 

Kişilerarası 
-Empati 

-Kişilerarası ilişkiler 
-Sosyal sorumluluk 

Uyumluluk 

-Problem çözme 

-Gerçeklik testi 
-Esneklik 

Stres yönetimi 
-Strese dayanıklılık 

-Dürtü kontrolü 

Genel ruh hali 

-Mutluluk 

-İyimserlik 

-Duygusal okuryazarlık 

-Duygusal zindelik 

-Duygusal derinlik 

-Duygusal simya 
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Tablo 7b. Duygusal Zekâ Modelleri 

Goleman (1998) Weisinger 

(1998) 

Higgs& Dulewicz(1999) Pertrides & 

Furnham(2001) 

Öz farkındalık 

-Duygusal öz 
farkındalık 

-Doğru öz-

değerlendirme 

-Öz-güven 

Öz Düzenleme 

-Oto-kontrol 

-Güvenilirlik 

-Vicdanlılık 

-Uyumluluk 

-Yenilikçilik 

Öz-motivasyon 

-Başarı odaklılık 

-Taahhüt/söz 

-Girişimcilik 

-Olumluluk 

Empati 

-Empati 

-Kurumsal 

farkındalık 

-Hizmet 

odaklılık 

-Başkalarını 
geliştirme 

-Farklılıkları 
yönetme 

Sosyal Beceriler 

-Liderlik 

-İletişim 

-Etkileşim 

-Değişim 
katalizörlüğü 

-Bağları kurmak 

-Uyum ve 

işbirliği 
-Takım 
çalışmaları 

-Öz 
farkındalık 

-Duygu 

yönetimi 
-Öz 

motivasyon 

-Etkili 

iletişim 
becerileri 

-Kişilerarası 
uzmanlık 

-Duygusal 

koçluk 

Güdüleyiciler  

-Motivasyon 

-Sezgi 

Sınırlayıcılar 

-Bilinç 

-Duygusal dayanıklılık 

Gerçekleştirenler/sağlayıcılar 

-Öz farkındalık 

-Kişilerarası hassasiyet 
-Etki 

-Özellik 

 

-Uyumluluk 

-Kararlılık  
-Duygusal 

değerlendirme 

-Duygu ifadesi 

-Duygu yönetimi 
-Duygu 

düzenlemesi 
-Dürtüsellik(düşük) 
-İlişki becerileri 
-Öz saygı 
-Öz motivasyon 

-Sosyal yeterlilik 

-Stres yönetimi 

-Sürdürülebilir 
empati  

-Sürdürülebilir  
mutluluk 

-Sürdürülebilir 
iyimserlik 

 

Kaynak: Pérez, Petrides, Furnham, (2015: 138-139). Measuring Trait Emotional 

Intelligence 

Tablo 7a ve 7b de görüldüğü üzere duygusal zekâ son derece önemli ve 

dikkat çeken bir konudur. Duygusal zekâ modellerinin her biri 

duyguların akıllıca kullanılmasına vurgu yapmaktadır. Modeller 
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duygusal zekânın gelişmesi ile birçok sorunun çözülebileceğini, 

çatışmanın yönetilebileceğini ve etkili bir iletişimin kurulabileceğini 

göstermektedir. Goleman, Salovey ve Mayer, Bar-On, Cooper ve Sawf 

modelleri gibi temel modellerin yanısıra dikkat çeken Weisinger, Higgs 

ve Dulewicz, Petrides ve Furnham modelleri de duygusal zekâya 

sistematik bir bakış açısı kazandırmaktadır. 

1.3.3. Duygusal Zekâ Ölçekleri 

Duygusal zekânın sosyal yaşamda, özel yaşamda ve iş yaşamında 

önemini vurgulayan birçok çalışma yapılmaktadır. Duyguları tanımak, 

analiz edebilmek, anlamak ve yönetmek ilişkileri doğru yönlendirmede 

çok etkilidir. Bu becerilere sahip olabildiğimiz gibi eğitimler yolu ile 

farkındalık kazanarak geliştirebiliriz. Küreselleşen, gelişen, rekabetin 

önemli olduğu bu süreçte kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi 

gerekmektedir. Etkili iletişimin kurulabilmesi, verimin ve potansiyelin 

artırlabilmesi için duygusal zekâ becerilerinin hangi düzeyde olduğunu 

göstermek üzere geliştirilmiş birçok ölçek bulunmaktadır. Bu ölçekler 

alanda derinlemesine çalışmaların yapılmasıyla gelişim göstererek 

derinlik kazanmıştır. Tablo 8’de duygusal zekâ çalışmalarına ışık tutan 

ölçekler ve özellikleri ile ilgili temel bilgiler kronolojik sıra ile 

gösterilmektedir. 
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Tablo 8. Duygusal Zekâ Ölçekleri 

Duygusal 

Zekâ Ölçekleri 
Ölçeklerin Özellikleri Ölçüm Alanı Ölçeği 

geliştiren 
teorisyenler 

Öz raporlama 
Duygusal Zekâ 
Testi 

SREIT 

Salovey ve Mayer’in 33 maddelik 
Duygusal Zekâ testi 

Öz 
değerlendirme 

Salovey ve 

Mayer 

1990 

Duygusal 

Farkındalık 
Düzeyleri 
Ölçeği LEAS 

Duygu içerikli kelimeleri 
tanımlamak amacıyla geliştirilen 
bilişsel bir ölçektir 

Öz 
değerlendirme 

Lane, Quinlan, 

Schwartz, 

Walker ve 

Zeitlan 

1990    

Grup duygusal 

yeterlilik 

envanteri  

GEC 

GEI 9 boyut ve 57 maddeden 

oluşur. Görev davranışları ve 
süreçleri ile ilgilidir 

Öz 
değerlendirme 

Vanesa 

Druskat ve 

Steven Wolff 

1990 

Kişilik Temelli 
Mod Ölçeği 
(TMMS) 

Kişilerin duygusal yapılanmalarını 
hedefleyen ölçek hislere duyarlılık 
ve dikkat, hislerin anlaşılır olması, 
duyguların düzenlenmesi olmak 
üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. 

Öz 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

Mayer ve 

Salovey 

1995 

Duygusal 

Doğruluk 
Araştırma 
Ölçeği 
 EARS 

Empati kurma odaklı Öz 
değerlendirme  
Yetenek 

temelli 

Mayer ve 

Gaher 

1996 

EQ Haritası Bireysel ve kişilerarası performansı 
değerlendirmek üzere yaşamdaki 
olaylar, iş baskıları, kişisel 
baskılar, kendi duygularının 
farkında olma, duyguları ifade 
etme, başkalarının duygularının 
farkında olma, niyet, yaratıcılık, 
esneklik, kişilerarası ilişkiler, 
yapıcı hoşnutsuzluk, şefkat, dış 
görünüş, sezgi, güven çemberi, 
kişisel güç, dürüstlük, genel sağlık, 
yaşam kalitesi, ilişki ölçümü ve en 

iyi performans olmak üzere   21 
aşamadan oluşan bir ölçektir 

Öz 
değerlendirme 

Cooper ve 

Sawaf 

1997 

Duygusal Zekâ 
Envanteri  

EQ-i 

İçsel iletişim, kişilerarası iletişim, 
stres yönetimi, uyum ve genel ruh 

halini kapsayan 5 temel 15 alt 

boyut içeren 133 temadan oluşan 
bir duygusal zekâ ölçeğidir 

Öz 
değerlendirme 

Karma 

YetenekTemel

li 

Bar-On 

1997 

Çocuklar için 
Duygusal Zekâ 

Testi 

Çocukların akademik başarılarına 
katkı sağlayabilmek için duygusal 

Öz 

değerlendirme 

Sullivan 

1999 
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EISC zekâ düzeylerinin ölçülmesinin 

önemi vurgulanmaktadır. 
Çok yönlü 
Duygusal Zekâ 

ölçeği  
MEIS 

Temel psikolojik süreçlerden, 
karmaşık süreçlere doğru ölçümler 
yapmak. Duyguları algılama, 
duyguları özümseme, duyguları 
anlama ve analiz etme, duyguları 
yönetmek olmak üzere dört 
boyuttan oluşmaktadır. 

Performans 

Değerlendirm
e 

Yetenek 

Temelli 

Mayer ve 

Salovey 

1999 

Duygusal 

Yeterlik/Yetkin

lik Envanteri  

ECI 

Duygusal zekânın davranışsal 
çıktılarına odaklanan; kişisel 
farkındalık, öz-yönetim, sosyal 
farkındalık ve sosyal beceriler 

olmak üzere 4 temel 18 alt 
boyuttan oluşur 

Öz ve çok 
yönlü 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

Boyatzis, 

Goleman ve 

Hay/McBer 

1999 

Duygusal Zekâ 

Öz düzenleme 
Ölçeği  
EISRS 

Depresyon, yaşam, tatmin olumlu 
etki 

Öz 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

Martinez ve 

Pons 

2000 

Trait Duygusal 

Zekâ Ölçeği 
TEIQue 

153 madde, 15 arayüz, 4 faktörden 
oluşan zihinsel sağlığı, 
uyumluluğu, iş stresini, iş 
performansını, organizasyonel 
becerileri ölçmekte olan duygusal 

zekâ  testi 

Öz 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

K.V. Petrides 

2001 

Sjöberg Kişilik 
Duygusal Zekâ 
Ölçeği  
SPTB 

Otorite karşıtı tutumlar, duygu 

tanıma becerileri ve sosyal uyum 

Öz ve 
diğerlerini 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

Sjöberg 

2001 

Dulewicz ve 

Higgs 

Duygusal Zekâ 

Ölçeği 
DHEIQ 

Kurumsal duygusal zekâ özellikleri 
boyutu 

Çok yönlü 
değerlendirme 

Özellik modeli 
Karma 

Yetenek 

Temelli 

Dulewicz ve 

Higgs 

2001 

Tapia Duygusal 

Zekâ Envanteri 

TEII 

41 maddeden oluşan ölçek empati, 
duygu bütünlüğü, ilişkileri 
yönetme ve oto kontrol olmak 
üzere dört boyuttan oluşmaktadır 

Öz ve 
diğerlerini 
değerlendirme 

Tapia 

2001 

IPIP ölçek 
temelli 

Duygusal 

Zekâ-EI-IPIP 

Uluslararası Kişilik Madde 
Havuzu-Duygusal Zekâ testi 

duygulara yaklaşımı, duygu temelli 
karar vermeyi, empatik ilgiyi, 

olumsuz ifade etmeyi, olumlu ifade 

etmeyi, karşılıklı üzüntü ve neşe 
boyutlarından oluşmaktadır. 

Öz ve 
diğerlerini 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

Barchard 

2001 

Duygusal Zekâ 
Değerlendirme

si 

 EIA 

Duygusal zekânın 4 boyutunu (öz 
farkındalık, öz yönetim, sosyal 
farkındalık ve ilişki yönetimi temel 
alan 7 dakikalık değerlendirmedir. 

Öz ve çok 
yönlü 
değerlendirme 

Bradberry ve 

Greaves 

2001 
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Mayer-

Salovey-

Caruso 

Duyusal Zekâ 
Testi  

MSCEIT 

Performans ve geniş kapsamlı bir 
ölçektir. Duyguları algılama, 
duyguları özümseme, duyguları 
anlama ve duyguları yönetmek 
olmak üzere dört boyuttan 
oluşmaktadır 

Performans 

değerlendirme 

Yetenek 

temelli 

Mayer ve 

Salovey 

2002 

Wong ve Law 

‘un Duygusal 
Zekâ Ölçeği  
WLEIS 

 

İş yaşamında duygusal zekâyı 
ölçmek amacıyla geliştirilen kendi 
duygularını değerlendirme, 
başkalarının duygularını 
değerlendirme, duygu kullanımı ve 
duygu düzenlemesi olmak üzere 4 
boyuttan oluşmaktadır. 

Öz 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

Wong  ve Law 

2002 

 

Çalışma Grubu 
Duygusal Zekâ 

profili 

 WEIP 

Duygusal zekânın kişisel ve 
kişilerarası boyutları ile 
değerlendirilmesi olmak üzere 2 
boyuttan oluşmaktadır. 

Öz 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

Jordan, 

Ashkanasy, 

Hartel ve 

Hooper. 

2002 

Duygusal Zekâ 

Ölçekleri 
EIS 

Akademik performans ve sosyal 

başarıyı ölçmek üzere empati, oto-

kontrol ve duygusal kontrol olmak 

üzere üç boyuttan oluşmaktadır 

Öz ve 
diğerlerini 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

Van der Zee 

2002 

Swinburne 

Üniversitesi 
Duygusal Zekâ 

Testi 

SUEIT 

İş yaşamında kullanılmak üzere 
oluşturulan bu ölçek duyguları 
tanıma ve ifade etme, duyguları 
anlama, duyguları algılama, 
duygusal yönetim ve duygusal 
kontrol olmak üzere 5 boyuttan 
oluşmaktadır 
 

Öz 
değerlendirme 

Kişilik 
Temelli 

 

Palmer ve 

Stough 

2002 

 

Freudenthaler 

ve Neubauer 

Duygusal Zekâ 

Performans 

Testi 

FNEIPT 

Kişinin kendi duygularını ve 
başkalarının duygularını  
yönetmesi 

Öz ve 
Diğerlerini 
Değerlendirm
e 

Freudenth ve 

Neubauer 

2003 

 

Lioussine 

Duygusal Zekâ 

Ölçeği 
LEIQ 

Rusça geliştirilen bu ölçek 38 

maddeden oluşmakta olup kişisel 
ve kişilerarası boyutları 
içermektedir 

Öz ve 
diğerlerini 
değerlendirme 

Kişilik temelli 

Lioussine  

2003 

Genos 

Duygusal Zekâ 
Envanteri 

GENOS EI 

İş yerinde 360 derece davranış 
değerlendirme amacıyla İnsan 

Kaynakları  tarafından 
kullanılmaktadır 

Çok boyutlu 
öz 
değerlendirme 

Benjamin 

Palmer ve Con 

Stough 

2003 

Schutte 

Kendini 

Değerlendirme 
Duygusal Zekâ 
testi  

SSREIT 

Tek boyutlu 33 maddeden oluşan 
ölçek Austin, Saklofske, Huang ve 
MC –Kenney tarafından 2004 

yılında geliştirilerek duygu 

durumunu ayarlama, duyguların 
kullanımı ve duyguların 

Öz 
değerlendirme 

Kişilik temelli 

Schutte (1998) 

Schutte 

Austin, 

Saklofske, 

Huang ve MC 
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değerlendirilmesi olarak 3 boyuttan 
oluşmuştur  

–Kenney 

(2004) 

İş Profili 
Ölçeği-
Duygusal Zekâ 

Versiyonu  

WPQei 

En etkili iş performansını temel 
alan Goleman ın 7 yeterlilik ölçeği 

Öz 
değerlendirme 

 

Cameron 

2004 

Kaynak: Dhani ve Sharma, 2016:195-196, Erel, 2015:88, Cooper, Sawaf,1997:379-

393, Furnham, 13-16, Elizabeth ve Banks, 2018:190;Tett, Fox, Wang,2016:862-869; 

Cliffe, 2019:70; Tatar ve ark. 2015: 7; Perez, Pertrides, Furnham, 2005: 129-136 

kaynaklarından yararlanılarak geliştirilmiştir 

Tablo 8’de gördüğümüz ölçekler genel olarak duyguyu anlama, 

yönetme, ilişkileri yönetme ve pozitif bir etkileşim yaratma kapasitesini 

geliştirmeyi hedef almaktadır. Duygusal zekâ ölçekleri sadece 

duygulara değil düşünceye de odaklanmaktadır. Duygusal zekâ 

ölçeklerini gösteren tablonun özünü Erel (2015: 85) şu şekilde 

açıklamaktadır; “Davranış ölçümleri duygusal zekâ yetkinliklerinin bir 

dizi davranışsal göstergelerini içermektedir; empati kurma, ilişki 

yönetimi, liderlik, uyum gibi. Yetenek ölçümleri, duygusal zekâ 

performans ilişkisini ortaya koyma amaçlı gelişitirilen ve duygusal 

zekâyı doğrudan iş girdileri ile ilişkilendiren ölçümlerdir. Kişisel 

ölçümler ise bireylerin kendi duygusal yeteneklerini, becerilerini veya 

duyarlılıklarını ne düzeyde algıladıkları ile ilgilidir.”. Ölçekler 

uygulanması ile geliştirilmesi gereken duygusal becerilerin saptanması, 

bu konuda eğitimlerin düzenlenmesi, danışmanlık yapılması kişisel ve 

kurumsal başarıyı artırmaktadır. Dolayısıyla uygulamalar ile duygusal 

zekâ becerilerinin öğrenilmesi kişisel ve kurumsal performansı zirveye 

çıkarmaktadır. Düşünceyi berraklaştırmak, kolaylaştırmak, duygu ve 

düşüncelerin harmonisi ile davranışlara yansıyan mesajları 

düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Bu çalışmaların yapılabilmesinde, 
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yol haritasının belirlenmesinde duygusal zekâ ölçekleri rehberlik 

yapmaktadırlar. Dolayısıyla geliştirilen bu ölçekler duygusal zekânın 

ne kadar önemli olduğunu ve sürekli bir gelişim gösterdiğini 

vurgulamaktadırlar. 

1.4. Kurumsal Duygusal Zekâ 

“IQ sizi işe aldırır ancak sizi terfi ettiren EQ'dur." Nancy Gibbs  

Duygusal zekâ üzerine yapılan çalışmalar sadece bireyler ile sınırlı 

değildir. Küreselleşen, gelişen rekabet içinde bulunan kurumlarda 

duygusal zekâ üzerine yapılan çalışmalar ve eğitimler her geçen gün 

artarak önem kazanmaktadır. Anlaşıldığı üzere, duygusal zekâyı sadece 

kişisel boyutta değil kurumsal boyutta da ele almak gerekir. Kurumların 

en değerli yapıtaşları çalışanları olduğuna göre, duygusal zekâ 

kurumsal yapının işleyişinde önemli bir çalışma alanıdır. Kurumları 

başarıya taşıyan faktörlerin başında insan bulunmaktadır. Çalışanların 

içsel iletişimleri, duygu durumları, iletişim becerileri ne kadar üst düzey 

ise, kurumsal verimlilikte üst düzeyde olur. Her bir duygusal zeki 

çalışan bir yap-boz un parçaları gibi bir araya gelerek duygusal zeki 

kurumları oluşturmaktadırlar. 

1.4.1. Kurumsal Duygusal Zekâ Kavramı 

Duygusal zekâ kavramını bireysel boyutta anlamı, modelleri ve 

özellikleri ile derinlemesine inceleyip tanımladık. Duygusal zeki 

organizasyonları tanımlarken kullanılan kurumsal zekâ kavramını 

açıklayan çok değerli çalışmalar bulunmaktadır. Ashkanay (2003:11) 



70 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

kurumsal duygusal zekâ kavramına açıklık getirmek amacı ile 

kurumlarda duyguların etkisi üzerine odaklanmak gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ashkanay duyguları kurumsal düzeyde literatüre 

kazandırdığı modeller ile açıklamaktadır. “Kurumlarda Duyguların Beş 

Düzeyi” adını verdiği model Şekil 4’ te görülmektedir.  
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Kaynak. Ashkanay, N.M. (2003: 11). Emotions in Organizations: A Multilevel 

Perspective. Cilt:2, Sayı:9 

Şekil 4: Kurumlarda Duyguların Beş Düzeyi, Ashkanay Modeli 
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Şekil 4’te de görüldüğü üzere Ashkanay kurumlarda Duyguların Beş 

Düzeyi modelinde duyguları beş boyutta değerlendirmektedir. 

Özellikle ikinci ve dördüncü boyutlar duygusal zekâ kavramına direk 

değinirken, diğer boyutlar duygusal zekâ kavramını dolaylı olarak 

değerlendirmektedir. Şekil 4 duyguları tanımanın, ifade etmenin, 

yönetmenin mikro boyutta yani bireysel olarak başladığını ve dalga 

dalga yayılarak makro düzeyde kurumsal boyuta ulaştığını 

göstermektedir. Dolayısıyla kurumsal zeki organizasyonlar duygusal 

zeki bireylerin biraraya gelmesiyle oluşmaktadır.  

Kurumsal duygusal zekâ kavramına derinlik katan bir diğer önemli 

çalışmada Weiss ve Cropanzano tarafından 1996 yılında önerilen AET 

(Affective Events theory) modelidir. Ashkanay (2003: 39-40) 

kurumlarda iş akışına yansıyan duygusal yaşantıların kurum iklimi ve 

kültüründe izler bıraktığını belirtmektedir. AET modeli literatürde 

çoklu-düzey modeli olarak geçmektedir. Bu modelde bireyler, karşılıklı 

ilişkiler, kurumlardaki gruplar arasında olmak üzere sayısız ara 

bağlantılar bulundurmaktadır. AET duygusal reaksiyonları belirleyerek 

anlık davranışları etkiler ve iş performansına yansır. AET teorisinin 

Kurumlarda Duyguların Çoklu-Düzey Modeli Şekil 5’te görülmektedir. 
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Kaynak: Ashkanay, (2003: 40). Emotions in Organizations. A Multi-Level 

Perspective. Cilt: 2, Sayı:9 

Şekil 5: Duyguların Çoklu Düzey Modeli 

Şekil 5’te görülen bu model kurumlarda duyguların çoklu düzeyde nasıl 

göründüğünü açıklamaktadır. Birinci düzeyde duygusal olaylar 

duygusal reaksiyonları belirlemektedir. Dolayısıyla bu duygusal 

reaksiyonlar iş performansında anlık davranışlara yansımaktadır. 

Tutum ve davranışlar ikinci düzeydeki kişisel çıktılar olarak 

belirtilmektedir. Birinci düzey, bireysel bir süreci vurgulamaktadır. 

İkinci düzeyde bireysel farklılıklar ön plandadır. İkinci düzey 
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özelliklerin etkisi, duygusal zekâ, tutumlar, duygusal katılım ve iş 

tatminini kapsamaktadır. Bireysel farklılıklar beşinci düzey hariç her 

düzeyde etkisini göstermektedir. Duygusal zekâ ikinci düzeydeki 

duyguların algılanışı, ifadesi ve birinci düzeydeki duygusal olayları 

etkilemektedir. Tüm bu etkileşimler dördüncü düzeyde duygusal 

zekânın iki önemli yapıtaşı olan liderlik ve grup süreçlerinde etkin rol 

oynamaktadır. Üçüncü düzeyde, duygusal iletişim psikolojik 

kısıtlamalar ile yönetilmektedir. Modelin dördüncü düzeyi grupların 

duygusal düzenlemesi ve lider-üye değişimi bağlamında grup 

etkileşimlerini kapsamaktadır. Düzey üç ve düzey beş diğer düzeyler 

ile bağlantılıdır ancak etkileri dışsaldır. Kurumsal politikalar yöneticiler 

tarafından duyusal olayların çalışanlar üzerine yoğunlaştırılmasına, 

lider-üye değişim ve grupların duygusal iklimi ile kurumun duygusal 

iklimine ve duyguların algılanmasının oluşum sürecini etki 

etmektedirler.  

Yaylacı (2006:132) kurumsal duygusal zekâ kavramını çalışanların 

duygularını yaratıcı fikirler üretmek, yenilikler yapabilmek amacı ile 

kuruma artı değer katmak ve olumlu enejilerini yansıtmak üzere 

duygularını yönetebilmek olarak tanımlamaktadır. Goleman, Boyatzis 

ve McKee (2002: 184-188) kurumsal duygusal zekâ kavramını 

duygusal gerçeklik kavramının üzerinde durarak açıklamaktadırlar. 

Kurum kültürünün anlaşılabilmesinde, kurumun vizyonunu 

geliştirebilmesinde öncelikle çalışan bireylerin vizyonunun gelişmiş 

olması gerektiği, ideallerle gerçeklik arasında uyumun yakalanmasının 

kurumsal duygusal zekânın temellerini oluşturduğunu belirtmekte-
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dirler. Ayrıca kurumsal duygusal zekâ, çalışanların biribirlerine güven 

duyarak, grup kimliğini inşa ederek, grup verimliliğini hedef alarak, 

işbirliği içerisinde etkililiği artırarak pozitif ve güçlü bir duygusal 

gerçeklik ile kurumsal duygusal zekânın yaratılabilmesidir. 

Goleman (2015:15-16) duygusal zekâ yetilerinin kurumsal bir felsefe 

olarak benimsenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Goleman 

duygusal zekânın bir gelişme süreci olduğunu dolayısıyla zaman 

içerisinde olgunlaştığını vurgulamaktadır. Goleman kurumsal duygusal 

zekânın bilimsel bir olgu olduğuna dikkat çekerken, kurumsal duygusal 

zekâ kavramını çalışanların kendilerine hâkim olmaları, insiyatif 

alabilmeleri, güvenilir olmaları, özgüven ve başarma dürtüsü ile hareket 

etmeleri, empatik ve politik bilince sahip olmaları, ekip yetenekleri ve 

liderlik özelliklerine güçlü bir şekilde sahip olmak olarak 

tanımlamaktadır. Bloch ve Whitely (2003: 81) kurumsal duygusal zekâ 

kavramına odaklandığında, çalışanların sadece akıllı olmalarının yeterli 

olmadığını birbirlerine karşı besledikleri olumlu duyguların, empatinin 

gücünün, çalışanların kendilerini ve başkalarını yönetme 

performanslarının, özbilinç ve güven çerçevesinde sergilenen tutum ve 

davranışlarının da çok önemli olduğunu vurgulamaktadırlar.  

Weisinger (2000: 183) bütünsel bir varlık ve entegre bir sistem olan 

kurumların bireylerin kurdukları karşılıklı iletişime bağlı olduklarını 

belirtmektedir. Kurumsal başarının sadece şirket çalışanlarının iş 

bazında yüksek performans göstermesine bağlı olmadığını, çalışanların 

duygularını yönetmede etkili iletişim kurmada, sorunlarını çözmede, 

çatışmalarını yönetmede ve motivasyonunu artırmada birbirlerine 
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yardımcı olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bu duygusal beceriler 

bir bütün olarak ele alınarak kurumsal dıugusal zekâ kavramı 

açıklanmaktadır Ayrıca, Weisinger (2000: XVII), kurumsal duygusal 

zekâ kavramın DNA benzetmesi ile açıklamaktadır. Weisinger (2000: 

XVII) kişisel DNA’mız ne kadar önemli ise, kurumların da DNA’sı 

olduğunu ve kurum DNA’sının geliştirilmesinin kurumsal duygusal 

zekânın güçlenmesine sağladığını belirtmektedir.  DNA’yı yapılandıran 

dört blok olduğu Weisinger tarafından vurgulanmaktadır. Bu 

bloklardan birincisi, duyguları doğru bir şekilde algılama, 

değerlendirme ve ifade etme; ikincisi, kişinin kendisini ve 

karşısındakinin içinde bulunduğu durumu anlayıp, uygun duygu 

durumuna geçebilmesi; üçüncüsü, duyguları anlayıp gereken çıkarımı 

yapabilmesi ve dördüncüsü duygusal ve bilişsel gelişim için duyguları 

düzenleyebilmesidir. Weisinger duygusal zekâ becerilerinin kurumsal 

boyutta uygulanması ile kurumsal duygusal zekâyı geliştirip başarıya 

götürerek kurumsal çıktıları olumlu yönde etkileyeceğini ifade 

edilmektedir. 

Duygusal zekâ kavramı bireyler üzerinde değerlendirildiğinde farklı 

boyutları olduğu görülmektedir. Aynı şekilde duygusal zeki 

organizasyonlarında beş temel boyutu olduğu belirtilmektedir (Yaylacı, 

2006: 135; Beceren, E. 2002’den akt. Doğan, Demiral, 2007: 219-220). 

Duygusal zeki organizasyonların beş boyutu ve özellikleri Tablo 9’da 

açıklanmaktadır. 
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Tablo 9: Kurumsal Duygusal Zekâ Boyutları 

Kurumsal Duyguları 
Tanımak 

Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tanımak 

Kurumsal duyguları farkedebilmek 

Kurumsal duyguları yönetebilmek 

Kurumsal 

DuygularıYönetmek 

Kurumların duygu yönetimi başarılıdır 
Olumsuz duyguları olumluya çevirmede kurum daha 
başarılıdır 
Negatif duygu durumu daha kolay kontrol altına 
alınabilir 
Takım ruhu, olumsuz duyguları önleyebilir 
Güven temelli kurum kültürü oluşturulabilir 
Sağlıklı ilişkiler kurulabilir 
Çalışanlar yeniliklere açık ve girişimcilik özellikleri 
kazanabilirler 

Kurumsal Motivasyon Kurumsal gelişimi ve başarıyı destekler 
Çalışanların sorumluluk bilincini artırır 
Çalışanların zorluklarla mücadele gücünü artırır 
Çalışanlar kurum hedefine hizmet etmek için 
odaklanırlar 
Çalışanların kurumsal bağlılığı artar 

Kurumsal Sosyal 

Farkındalık 

Kurumların empati kurabilme özellikleri artar 
Motivasyonu artırır 
İş tatmini artar 
Çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarır 
Hizmet kalitesi artar 

Müşteri memnuniyeti artar 
Kurumsal Sosyal Yetiler  İlişkiler etkili bir şekilde yönetilir 

İlişkilerde başarı artar 
İlişkilerde duyarlılık düzeyi yükselir 
Beklentiler yüksek düzeyde karşılanır 
İlişkilerde süreklilik ve tutarlılık sağlanır 

Kaynak: Yaylacı,(2006: 135); Beceren, E.( 2002)’den akt. Doğan, Demiral, 
(2007:219-220) Kurumların Başarısında Duygusal Zekânın Rolü ve Önemi. Cilt:14, 
sayı:1’den uyarlanmıştır. 
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Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere duyguların tanınması, 

algılanması yönetilmesi, sağlıklı ilişkilerin kurulması, kısacası 

duygusal zekâ özelliklerine sahip olmak bireyleri nasıl ayrıcalıklı 

kılıyor başarıya götürüyorsa kurumsal temelde, duygusal zekâ 

özelliklerine sahip olmakta çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde 

kullanabilmelerinde, etkili bir çalışma düzeninin oluşturulmasında ve 

kurumların başarısında çok değerlidir. Duygusal zeki kurumların sahip 

oldukları duygusal zekâ becerilerinin çalışanlara ve kurum dinamiğine 

yansımalarının oldukça etkileyici olduğu görülmektedir. 

1.4.2. Duygusal Zekânın Kurumsal Çıktıları 

Duygusal zekâ üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar bu konunun ne 

kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Duygusal zekâ bireysel olarak 

kişilerin gelişimine, ilişkilerine, iş ve özel yaşamlarına ne kadar değerli 

katkılarda bulunuyorsa küreselleşen dünyada rekabet ortamında 

kurumsal duygusal zekâ da kurumların gelişimine, sürdürülebilirliğine, 

verimliliğine ve başarılarına o kadar değer katmaktadır.  

Staw (1994:51) ve arkadaşları iş yaşamında çalışanların pozitif 

duygular hissetmesinin kuruma yansımalarının çok olumlu olduğunu 

belirtmektedirler. Çalışanların sahip oldukları olumlu duygular 

dayanıklılıklarını artırmakla beraber, yaşadıkları tecrübelere daha 

olumlu yaklaşımlar sergilemelerini ve birbirlerine karşı daha 

yardımsever olmalarını sağlamaktadır. Staw ve arkadaşları çalışanların 

kurumlarında olumlu duygular hissedip, bu duyguları gösterdiklerinde 

sonuçların iş yaşamına yansımalarının çok olumlu olacaklarını 
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belirtmektedirler. Bu sonuçlar sadece çalışan yaşamına bireysel boyutta 

değil kurumsal boyutta da katkı sağlamaktadır.  Dolayısıyla bu faktörler 

iş başarısını artırmakla beraber işin niteliğini de zenginleştirmektedir. 

Şekil 6 olumlu duyguların kurumlarda yarattığı olumlu sonuçları 

göstermektedir. 

 

Kaynak: Staw, Sutton ve Pelled, (1994: 52). Employee Positive Emotionand 

favorable Outcomes at the Workplace. Cilt:5, Sayı:1 

Şekil 6: Çalışanların Pozitif Duyguları ve Olumlu Sonuçlar Arasındaki İlişki 

Şekil 6’da anlatılan model iş yaşamında pozitif duyguların belirli 

süreçlerden geçerek olumlu sonuçların oluşumuna katkı sağladığını 

göstermektedir. Şekil 6 olumlu duyguların çalışanların daha fazla 
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sorumluluk almasını sağladığını dayanaklılıklarını ve bilişsel 

faaliyetlerini arttırdığını göstermektedir. Olumlu duygulara sahip 

çalışanların diğerlerini etkileme gücününde daha fazla olduğu ifade 

edilmektedir. Olumlu duygulara sahip çalışanlar daha çok sevilmekte 

ve istenilen olumlu özellikleri daha çok sergilemektedir. Pozitif 

duygulara sahip kişilerin diğer kişilere yaklaşımları olumlu olup, 

işbirliğine ve değişikliklere daha yatkındırlar. Tüm bu süreçler bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde kurumsal kazanımların; başarı, iş 

zenginleşmesi, yüksek maaşlar, olumlu değerlendirmeler, çalışanların 

ve süpervizörlerin birbilerini desteklemeleri gibi motivasyonu artıran 

faktörlerden oluştuğu görülmektedir (Staw ve ark., 1994: 52). 

Akıl ve kalbin senkronize aktif olması bireysel performansi nasıl 

olumlu etkiliyor ve dengeli yaşam için rehberlik ediyorsa, duygusal 

zeki kurumlarda bu dengeyi yönetici ve çalışanları ile sağlayarak 

başarılı, etkileyici ve çağdaş bir kurum olma özelliklerini taşıyabilirler. 

Duygusal zeki kurumların duygusal zekâ becerileri gelişmiş 

çalışanlardan oluştuğu ve herbirinin bir bütünü oluşturarak duygusal 

zeki kurumları yarattığını söyleyebiliriz. Yüksek duygusal zekâya sahip 

kurumlar sahip oldukları kurum kültürü, kurdukları etkili iletişim, 

sağladıkları motivasyon,  geleceğe yatırım yapmaları, yenilikçi 

olmaları, gelişime açık olmaları, çalışanlara değer vermeleri, 

çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını önemsemeleri, 

çalışanların duygusal ihtiyaçlarını karşılamaları, potansiyellerini 

kullanmalarına izin vermeleri, çalışanların fikirlerini önemsemeleri, 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 81 

 

 

çalışanların eğitimi ve gelişimi için yatırım yapmalarıyla dikkat 

çekmektedir ( Moller,1994:10’dan akt. Erel,2015:62; Kara 2015: 46). 

Kurumsal duygusal zekâ için çalışanların hem bireysel hem de 

kurumsal boyutta duyguların bilincinde olmaları ve duygularını 

kurumsal çerçevede akıllıca yönetebilmeleri gerekmektedir. Bu sürecin 

başarılı olmasının kuruma yansımaları da oldukça çarpıcı olacak ve 

kurumsal başarıyı zirveye çıkaracaktır. Kurumsal duygusal zekânın 

kurumlara yansıyan sonuçları ve temel açıklamaları Tablo 10’ da 

belirtilmektedir. 

Tablo 10: Kurumsal Duygusal Zekânın Sonuçları  

Psikolojik Sözleşme Kurum ve çalışan arasında karşılıklı beklentiler ve bu 
beklentilerin sonuçları ile ilgili algıları temsil eden, yazılı olma 
zorunluluğu olmayan, iş birliği ve uyum üzerine odaklanan, 
kurumsal verimliliği hedef alan, süreklilik ve tutarlılığı 
önemseyen bir sözleşme olduğu belirtilmektedir ( Seçkin, 
2018:1) 

Kurumsal Adalet Kurumsal kaynakların paylaşımında ya da dağıtımında 
gösterilen objektifliği, kararlardaki tarafsızlığı, kişilerarası 
ilişkilerdeki dengeyi hedef alan ve “biz” anlayışını 
benimseyen bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir (Demirel, 

Dinçer, 2018: 29). 

Kurumsal Bağlılık Kurumların hedeflerini tutturmasında, çalışanların 
motivasyonunu sağlamada, gönüllü çalışarak ve her durumda 
destek olarak kuruma artı değer katmak için istekli olma 
durumunu açıklamaktadır (Karasoy, 2018: 64). 

Kurum Kültürü Kurum kültürü, çalışanların sosyal ve ekonomik ilişkilerini 
düzenleyen, sorunlarını çözen, ortak düşünce, fikir, inanç, 
değer ve tutumlardan oluşan bir bütün olarak ifade 
edilmektedir (Güney, 2012:184). 

Kurum İklimi Çalışanların kurumlarında birlik, beraberlik, paylaşım, 
dayanışma ve destekleme faaliyetlerini en üst düzeyde 
göstermeleridir. Çalışanların mutluluğu, huzuru ve 
ilişkilerinin samimi olmasının önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (Güney, 2012: 19). 
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İşe Gömülmüşlük Çalışanın işten ayrılması için şartların olgunlaşmış olmasına 
rağmen işe olan bağlılığını ifade etmektedir ( Yıldız, Bedük, 
2018: 69). 

İş Tatmini Çalışanın işine karşı geliştirdiği bir tutum olup, olumlu olduğu 
zaman çalışanın yaptığı işten ve mesai arkadaşları ile 
üretmekten, paylaşmaktan aldığı mutluluğu ifade etmekte olup 
çalışanın duygusal durumunu derinden etkilemektedir (Kırel, 
Özkalp, 2013:113). 

Kurumsal 

Vatandaşlık 

Çalışanların istekli, özverili olduğu, sorumluluklarını herhangi 
bir yaptırım olmadan gerçekleştirdikleri davranışları süreklilik 
ve tutarlılık içerisinde sergilemeleridir (Akgemci, Koçyiğit, 
2018: 87). 

Kurumsal İletişim Bir bilim dili olarak kabul edilen iletişim kurumların 
bütünlüğünü sağlayan, çalışanlararası duygu, düşünce ve bilgi 
alışverişinin yapılabilmesi için kurulmuş olan sistem olarak 
ifade edilmektedir (Güney, 2012: 210). Kurumsal iletişimin 
gelişimi, endüstriyel psikolojinin, sosyal psikolojinin, 
kurumsal davranış ve yönetim biliminin gelişimine katkı 
sağladğı belirtilmektedir (Gülnar, 2007:40). 

Kurumsal İtibar 
Yönetimi 

Kurumların performanslarını artırabilecekleri yönetsel bir 
yaklaşımdır. Maddi ve manevi açıdan geleceği 
planlayabilmek; kurum kültürünü, kurum imajını 
güçlendirerek marka değeri oluşturmak; iç ve dış paydaşlar ile 
sağlıklı ilişkiler kurmak, güven kazanmak ve mesleki anlamda 
uzman bir kadro ile yenilikçi ve değişime açık bir çalışma 
sistemini kemikleştirmek olarak anlatılmaktadır  (Çağlıyan, 

Akgöz, 2018: 257 ). 

Farklılıkların 
Yönetimi 

Çalışanlar arasında ayrım yapmadan kurum içi çalışma 
şartlarından eşit fırsatlar yaratmak, çalışanların farklılıklarına, 
değerlerine saygı duymak ve çalışanların potansiyellerini, 
yeteneklerini, uyumunu ve etkinliği artırmak önemlidir. Belirli 
bir sistem içerisinde pozitif kurum atmosferi yaratmayı hedef 
alan yönetsel bir süreç olarak ifade edilmektedir (Sürgevil, 
2010: 92-96).  

Kaynak: Güney, S. (2012:184). Örgütsel Davranış; Gülnar, B. (2007: 40). Örgütlerde 
İletişim ve İş Doyumu; Kırel, Ç., Özkalp, E. (2013: 113). Örgütsel Davranış; Sürgevil, 
O. (2010: 92-96). Çalışma Yaşamında Farklılıkların Yönetimi. 

1.4.3. Kurumlarda Duygusal Zekâ Araştırmaları 

İş yaşamında insan ilişkilerinin öneminin anlaşılmasıyla beraber 

duygusal zekâ üzerine yapılan çalışmalar da yoğunluk kazanmıştır. 

Birçok kişinin birlikte çalışması ve üretebilmesi için etkili iletişimin 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 83 

 

 

öneminin anlaşılmasıyla beraber çalışanların duygusal zekâ 

becerilerinin kuruma yapıcı ve geliştirici yansımaları her geçen gün 

daha fazla dikkat çekmektedir. Kurumsal başarının artmasında 

duygusal zeki bireylerin biraraya gelmesiyle oluşan duygusal zeki 

kurumların ne kadar önemli olduğunu yansıtmak üzere ulusal ve 

uluslararası birçok bilimsel çalışma yürütülmektedir. Bu bölümde 

kurumsal duygusal zekâ alanında son on yılda ulusal ve uluslarası 

yürütülen birçok çalışmadan farklı kurumları ön plana çıkaran araştırma 

makalelerine yer verilmektedir. 

Yeniçeri, Akgül ve Çınar (2019: 478 - 495) “Duygusal Zekâ’nın Hizmet 

Odaklılık ve Algılanan Performans Açısından Değerlendirilmesi” adlı 

makalelerinde 213 otel personelini duygusal zekâlarına göre 

gruplayarak, bu grupları hizmet odaklılık ve algılanan performans 

boyutlarında farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla 

çalışmalarını yürütmüşlerdir. Çalışmanın sonunda duygusal zekâ 

düzeyi yüksek çalışanlar ile düşük çalışanlar arasında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Duygusal zekâ düzeyi yüksek 

çalışanların otel müşterilerine sergiledikleri hizmet odaklı yaklaşım, 

müşterileri ile kurdukları iletişim; yarattıkları motivasyon, iş doyum ve 

performans düzeyleri yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla turizm alanında 

kurumsal duygusal zekânın yüksek olmasının, müşteri memnuniyeti, 

çalışanların verimliliği, kurumun başarısı ve ülkenin geleceği için ciddi 

bir öneme sahiptir. 

Acaray, Günsel ve Yaşar (2019: 189-203) “Duygusal Zekâ ile Takım 

Rolleri Arasındali İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmalarını kamu 
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kuruluşlarında görev yapmış ve en az bir takım çalışmasına katılmış 80 

orta kademe yönetici ve uzman ile yürütmüşlerdir. Yürüttükleri 

çalışmada takım üyelerinin duygusal zekâ performansları ile takım 

çalışmalarındaki rolleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma 

duygu yönetimine, sosyal ilişki yönetimine empati kurma yeteneğine 

sahip takım üyelerinin daha yaratıcı, yenilikçi ve mükemmeliği 

hedefleyen, rollerini sıkı sıkıya benimseyen duygusal zeka becerileri 

yüksek bireylerin takıma, kuruma kattıkları yüksek düzey performansa 

dikkat çekmektedir.  

Uludağ (2019: 350-365) “Duygusal Zekâ ile İşten Ayrılma Niyeti 

İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırma” adlı araştırma 

makalesinde çalışanların işten ayrıma niyetinin kurumlar açısından ne 

kadar zor olduğuna ve bu durumun önlenmesi için kurumsal düzeyde 

neler yapılabileceğine dikkat çekmek istemiştir. Bu çalışmada 

Ankara’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 220 personelinden gelen 

anketlerin analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonunda, duygusal zekâ 

olgusu işten ayrılma niyetini düşük düzeyde tutmakta olduğu, duygusal 

zekâ düzeyi yüksek çalışanların sağlıklı iletişim kurabildikleri, 

sorunları çözebildikleri, iş kalitesini artırdıkları ve işten ayrılma 

niyetlerinin azaldığı bulgulanmıştır. 

Demirer ve Polatçı (2019:381-399) “Örgütsel-Sosyal Destek ile 

Duygusal Zekânın İş ve Yaşam Tatmini Üzerine Etkisi” konulu 

araştırma makalesi Çorum şehrindeki 223 banka çalışanı üzerinde 

uygulanmış olup algılanan örgütsel ve sosyal destek ile duygusal 

zekânın iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkilerini incelemeyi 
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hedeflemiştir. Çalışmanın sonucunda duygusal zekânın iş ve yaşam 

tatmini üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ancak kurumsal desteğin 

iş tatminini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.  

Demir ve Kara (2019:1-16) “Duygusal Zeka ve Örgütsel Stres İlişkisi: 

Osmaniye’de Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma” konulu 

makale hastane çalışanlarında duygusal zekâ ve örgütsel stres 

arasındaki ilişkiyi ölçmek üzere 158 sağlık çalışanından alınan veriler 

ışığında değerlendirilmiştir. Çalışma duygusal zekânın kişilerin 

örgütsel stresi yönetebilmelerinde çok önemli olduğunun 

bulgulanmasıyla sonuçlanmıştır. 

Aydoğmuş (2019: 161-175) “Y Kuşağı Bilgi Çalışanları: Duygusal 

Zekâ ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerinde Öz-Yeterliliğin Rolü” adlı 

araştırma makalesinde 591 Y kuşağı bilgi çalışanlarının duygusal 

zekâları ile örgütsel bağlılıkları ilişkisi üzerinde öz yeterlilik 

düzeylerinin etkisini incelemek üzere 37 teknoloji firmasında çalışma 

yapmıştır.  Çalışma, Y kuşağı çalışanlarının duygusal zekâ becerilerinin 

kurumsal bağlılıklarına olan etkisinde sahip oldukları öz yeterlilik 

seviyesinin aracılık etkisine sahip olduğunu bulgulamıştır. 

Barut (2018: 185-195) “Duygusal Zekâ ve İletişim Becerileri İlişkisi: 

(İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği” adlı araştırma 

makalesinde 386 doktor, hemşire, sağlık memuru ve ATT çalışanı ile 

duygusal zekâ ve iletişim becerileri ilişkilerini incelemek üzere anket 

çalışması yapmıştır. Çalışmada, duygusal zeki çalışanların iş doyumu, 

değişikliklere uyum sağlama düzeylerinin daha yüksek olduğu ve 
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psikolojik olarak daha sağlıklı çalışanlar olup duygularını daha iyi 

analiz ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Şahin ve Uzay (2018: 553-589) “Bağımsız Denetimde Duygusal Zekâ: 

Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmalarında 

bağımsız denetçilerin (serbest muhasebeci ve mali müşavirler) 

duygusal zekâ düzeylerinin bağımsız denetimlere etkisini incelemek 

üzere 171 bağımsız denetçiye anket uygulamış ve 20 bağımsız denetçi 

ile de yüz yüze görüşmüşlerdir. Yürütülen çalışmanın sonunda 

duygusal zekâ düzeyi yüksek olan bağımsız denetçilerin denetim 

sürecinde tarafsız olabildikleri, diğer kişilerden ve koşullardan 

etkilenmedikleri, mesleki bağlılıklarının daha yüksek olduğu ve 

kurumsal davranışları daha etkili sergiledikleri bulgulanmıştır. 

Mustafayeva ve Üstün (2018: 665-680) “Çalışanların Duygusal Zekâ 

Becerilerinin İş Yaşam Kalitesi Algıları Üzerine Etkisi: Türkiye ve 

Azerbaycan Örneği” makalesinde kurum çalışanlarının duygusal zekâ 

becerilerinin iş yaşam kalitelerine ilişkin algılarını ölçmek 

istemişlerdir. Çalışmaya Azerbaycan Devlet Tarım Üniveristesi’nden 

ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden 235 akademisyen 

“Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “İş Yaşam Kalitesi Ölçeği” anketlerini 

doldurarak çalışmaya katılmıştır. Çalışma akademisyenlerde duygusal 

zekâ düzeyinin artması iş yaşam kalitesi algısını da beraberinde 

getirmektedir. Bu çalışmada kurum ve çalışan arasındaki dengeyi 

yakalamada kurumsal hedeflere ulaşmada, verimliliğin artmasında 

duygusal zekâ becerilerinin önemi vurgulanmaktadır. 
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Yılmaz (2018: 73-84) “Çağrı Merkezi Çalışanlarında Duygusal 

Zekânın Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkileri” adlı çalışmasını 

çağrı merkezi çalışanlarının duygusal zekâlarının kurumsal 

özdeşleşmeleri üzerindeki etkisini incelemek üzere 157 çağrı merkezi 

çalışanına uygulamıştır. Çalışmada kadın çalışanların duygusal zekâ 

düzeylerinin daha yüksek olduğu ve duygusal zekâ eğitimlerinin önemli 

olduğu ve iş ilişkilerini sağlıklı yürütebilmek için kişilerarası iletişim 

becerilerinin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Korkmaz ve Sazkaya (2018: 57-74) “Duygusal Zekânın Örgütsel 

Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi” konulu araştırma makalesi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İstanbul’da görevli 228 

yüzme eğitmeni ile yürütülmüş olup duygusal zekânın örgütsel bağlılık 

üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın verileri antrenörlein öğrenciler 

ile etkili bir iletişim kurmasında duygusal zekâ becerilerinin yüksek 

olmasının önemini ve antrenörlerin kurumsal sosyalleşmeyi olumlu bir 

şekilde deneyimlemelerinin kuruma olan bağlılıklarını artırdığını 

vurgulamaktadır. 

Timuroğlu ve Serçemeli ( 2018: 317-344) “Duygusal Zekâ ve İş Stresi 

Üzerine Bir Uygulama: Erzurum Barosu Avukatları Örneği” 

makalesinde 153 avukat üzerinde yapılan çalışmada duygusal zekâ ve 

iş stresi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma, avukatların duygusal 

zekâ düzeyleri ne kadar yüksek ise iş stresini de o kadar yoğun 

yaşadıklarını göstermesiyle ve duygusal zekâ kapsamında bilinçli 

farkındalık, duygu ve zaman yönetimi konularında çalışma yapmaları 

gerektiği vurgulanarak sonuçlandırılmıştır. 
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Kulualp ve Erol (2017:1045–1057) “Yöneticilerde Duygusal Zekânın 

Etik Liderlik Davranışı Üzerindeki Etkisi” konulu çalışmalarında 

Bartın, Zonguldak ve Karabük şehirlerindeki otellerde görev yapan 389 

yönetici ile anket çalışması yaparak turizm işletmelerinde yönetici 

konumundaki çalışanların duygusal zekâ düzeylerinin etik liderlik 

davranışları üzerindeki etkisini ölçmeyi hedeflemişlerdir. Çalışma, 

kurum başarısının artmasında ve kurum kültürünün etkin bir şekilde 

hissedilmesinde duygusal zekâ düzeyi gelişmiş yöneticilerin önemini 

vurgulayarak sonuçlandırılmıştır.  

Özcan, Geçici ve Günlük (2016: 287-302) “Muhasebecilerin Duygusal 

Zekâ Düzeylerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi” adlı araştırma 

makalesinde 470 muhasabeciden elde edilen veriler ile muhasebecilerin 

duygusal zekâ düzeylerinin, örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılığın alt 

boyutlarının ölçülmesi hedeflenmiştir. Çalışma bu kavramlar 

arasındaki ilişkinin anlamlı ve pozitif olduğunu, yüksek duygusal 

zekâya sahip muhasebecilerin kurumlarına olan bağlılıklarının arttığını 

göstermektedir. 

Yancı ve Sağlam (2014: 298-313) “Ortaöğretim Okulu 

Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları ile Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışları Arasındaki İlişki” konulu makale 304 öğretmen ile 

gerçekleştirilmiş olup, öğretmenlerin duygusal zekâ seviyeleri ve 

kurumsal vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki üzerine 

odaklanmıştır. Araştırma, öğretmenleri duygusal zekâ düzeylerinin 

yüksek oduğunu ve bu aynı zamanada yüksek duygusal zekâ düzeyinin 
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kurumsal vatandaşlık davranışına olumlu yönde etkileri olduğu 

verilerinin elde edilmesiyle sonuçlanmıştır.  

Delice ve Günbeyi (2013: 209-239) “Duygusal Zekâ ve Liderlik 

İlişkisinin İncelenmesi: Polis Teşkilatı Örneği” adlı araştırma 

makalesini farklı birim ve rütbelerden oluşan 113 polis ile anket 

çalışması yaparak polislerin duygusal düzeyleri ile liderlik davranışları 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma polislerin duygusal zekâ 

düzeyleri artış gösterdikçe, liderlik davranış değerlerinin de artış 

gösterdiğini bulgulamıştır. 

Tokmak, Yıldız ve Turgut ( 2013: 96-114) “Duygusal Zekânın Örgütsel 

Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü” konulu 

araştırma makalesi Ankarada bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 

görev yapan 243 çalışanın katılımı ile gerçekleşmiş olup, duygusal 

zekânın örgütsel davranış üzerine ve iş tatmininin aracılık etkisinin olup 

olmadığını saptamak üzere yürütülmüştür.  Araştırmanın sonucunda 

duygusal zekânın kurumsal davranışa etkisinin pozitif yönde olduğu ve 

iş tatminini de olumlu yönde etkilediği fakat aracılık etkisinin olmadığı 

bulgulanmıştır.  

Miao, Humphrey ve Qian (2020: 1-21) “The cross-cultural moderators 

of the influence of emotional intelligence on organizational citizenship 

behavior and counterproductive work behaviour” adlı makale kültürler 

arasında duygusal zekânın kurumsal vatandaşlık davranışı ve olumsuz 

çalışma davranışlarının üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Çalışma 

duygusal zekânın uzun dönem, muhafazakâr kültürlerde kurumsal 
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vatandaşlık davranışı üzerinde güçlü etkileri olduğunu ve ayrıca 

kültürel farklılıkların duygusal zekâ, kurumsal vartandaşlık davranışı 

ve olumsuz iş davranışlarında önemli moderatörler olduğunu 

vurgulamaktadır. 

Wen, Huang ve Hou (2019: 120-130) “Emotional intelligence, 

emotional Labor, perceived organizatinal support, and job satisfaction: 

A moderated model” adlı araştırma makalesi duygusal zekâ, duygusal 

emek, algılanan örgütsel destek ve iş doyumu konusunu ele almakta 

olup Çin’de çalışan 279 otel personeli üzerinde uygulanmıştır. Bu 

çalışma duygusal zekâ ve duygusal emek stratejilerinin otel 

çalışanlarının iş doyumunu nasıl etkilediğini incelemektedir. 

Çalışmanın sonunda algılanan kurumsal desteğin duygusal yorgunluğu 

azalttığı, duygusal zekâyı kuvvetlendiren takım çalışmalarının, 

duygusal ve zihinsel kaynakların zenginleşmesinin iş doyumunu 

olumlu yönde etkilediği sonuçları bulgulanmıştır.  

Wangari, Gichuhi, Macharia (2019: 42-51) “Influence of Emotional 

Intelligence on Organizational Performance Among Insurance 

Companies in Kenya” adlı araştırma makalesi Kenya’daki şirketlerde 

duygusal zekânın kurumsal performansa etkisini incelemek üzere 55 

şirketten 208 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada 

Kenya’daki sigorta şirketlerinde duygusal zekânın kurumsal 

performansta özellikle de öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık 

ve kişilerarası iletişim boyutlarında önemli etkileri olduğu verilerine 

ulaşılmıştır. 
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Pazhouhan, Rezaei ve Parno (2019: 1-9) “The Relationship of the 

Componenets of Emotional Intelligence with Organizational Agility in 

the Healthcare Network” adlı makalelerinde sağlık sektöründe 

duygusal zekâ bileşenleri ile örgütsel çeviklik arasındaki ilişikiyi analiz 

etmektedir. Araştırma Kangavar-Iran’ da 148 sağlık çalışanı ile 

yürütlmüştür. Çalışmanın sonunda duygusal zekâ bileşenlerinin 

örgütsel çevikliğe pozitif etkileri olduğu ve sağlık sistemi 

yöneticilerinin örgütsel çevikliği geliştirmek için duygusal zekâ 

bileşenlerini ön plana çıkarmaları gerektiği vurgulanmıştır. 

Rezaei, Douki, Mataeei Marzbanve Mirza (2018: 63-68) “Comparison 

of the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational 

Cultural Attitudes among Nurses” adlı araştırma makalesinde duygusal 

zekânın önemini, kariyer, iş doyumu, çalışma ortamı, kurumsal 

performans gibi yaşam katmanlarındaki farklı etkilerini 

değerlendirerek; hemşirelerin kurum kültürü ve duygusal zekâları 

arasındaki ilişki incelenmektedir. Babol’daki Ayatollah Rohani 

Hastenesinde görev yapan 168 hemşire ile yürütülen anket çalışması 

kurum kültürü ve duygusal zekâ arasında önemli bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla çalışanların performanslarını, 

yeterliliklerini artırmak geliştirmek için duygusal zekâ eğitimlerine 

önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Lim, Han ve Joo ( 2018) “Effects of nurses’ emotional intelligence on 

their oranizational citizenship behavior, with mediating effects of 

leader trust and value congruence” adlı araştırma makalesi 

metropoller’de 348 hemşire katılımı ile hemşirelerin duygusal zekâ 
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becerileri ile kurumsal vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi 

incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda hemşireler 

arasında ilişkilerin gelişmesinde, birbirlerine duydukları güvenin 

artmasında duygusal zekâ becerilerini geliştirmelerinin önemli olduğu 

ve kurumsal vatandaşlık davranışları ile derinden ilişkili olduğu 

vurgulanmaktadır.  

Mughal, Nisar, Othman ve Kamil (2017: 1-16) “Do Emotional 

Intelligence and Organizational Politics influence the Employee Work 

Behaviours and Attitudes? Mediating Role of Political Skill” adlı 

araştırma makalesinde çalışanların tutum ve davranışlarının 

şekillenmesinde kurumsal politika ve duygusal zekâ faktörlerinin 

önemi üzerinde durulmaktadır. Çalışmada WLEIS ölçeği ve Kurumsal 

politika için Hochwarter tarafından geliştirilen ölçek 187 erkek, 113 

kadın çalışan üzerinde uygulanmıştır. Bu çalışma düşük duygusal zekâ 

düzeyine sahip çalışanların kurumsal politika bilinçlerinin de düşük 

olduğunu, duygusal zekânın kurum çalışanlarının tutum ve 

davranışlarına ışık tutuğunu ve kurumsal kültür bilincini artırdığını 

göstermektedir. Bu makalede kurumların entelektüel kapasitelerini 

artırmada duygusal zekâ eğitimlerinin önemine de değinilmektedir. 

Shafıq ve Rana (2016: 1-14) “Relationship of Emotional Intelligence to 

Organizational Commitment of College Teachers in Pakistan” adlı 

araştırma makalesi Pakistan’da görev yapan öğretmenlerin örgütsel 

bağlılık anlayışları ile duygusal zekâ arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 

Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ile 494 öğretmenden toplanan veriler 
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örgütsel bağlılık ve duygusal zekâ arasında önemli bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. 

Anvar, Fontaine ve Rahman (2016:105-117) “Assessing 

Organizational Citizenship Behaviour Through Constructing 

Emotional Intelligence” araştırma makalesinde kurumsal vatandaşlık 

davranışları ile duygusal zekâ boyutları arasındaki ilişkiyi incelemeyi, 

iş yerinde çalışanların duygularını tanıma ve ifade etme kapasitelerini 

incelemektedir. Bu çalışma Malezya’daki 293 banka çalışanına 

uygulanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda kurumlarda örgütsel 

vatandaşlık davranışlarının gelişmesinde duygusal zekâ becerilerinin, 

özellikle de duyguların kullanımı, duyguların düzenlenmesi ve 

başkalarının duygularını anlamalarının çok önemli olduğu 

bulgulanmıştır.   

Shanker ve Sayeed (2015: 312-326) “Organizational Commitment: 

Some Linkages with Emotional Intelligence” makalesinde araştırmasını 

duygusal zekânın kurumsal bağlılık ile olan ilişkisini incelemek üzere 

Batı Hindistan’da bulunan eczacılık iletişim teknolojileri şirketlerinde 

22 – 40 yaşları arasındaki 615 katılımcı ile yürütmüştür. Çalışmada 

kurumlarda liderlerin duygusal zekâ becerilerine sahip olmalarının 

pozitif bir çalışma ortamı yarattığı, çalışanların duygusal bağlılıklarının 

arttığı ve stresten uzaklaştıkları sonuçları elde edilmiştir. 

Fu (2104:137-144) “The Impact of Emotional Intelligence, 

Organizational Commitment, and Job Satisfaction on Ethical Behavior 

of Chinese Employees” adlı araştırma makalesinde Güney Çin’deki bir, 
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Kuzey Çin’de iki şirkette görev yapan 507 çalışanın duygusal 

zekâlarının, kurumsal bağlılıklarının ve iş tatminlerinin etik 

davranışlarına olan yansıması analiz edilmektedir. Çalışma duygusal 

zekânın bazı boyutları ile etik davranışlara etkisi olduğunu 

göstermektedir. Şirket çalışanlarının duygularını düzenleme 

becerilerine sahip olmalarının etik davranışlara olumlu yansıdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Ulusal ve ulusalararası literatürde son 10 yılın yayınlarından örnekler 

incelendiğinde duygusal zekâ becerilerinin kurumsal iletişimi, 

vatandaşlık davranışlarını, bağlılığı, iş tatminini, politik stratejilerin 

belirlenmesini, kurum performansını, etik liderlik davranışlarını, stres 

yönetimini, iletişim becerilerini, işe bağlılığı, motivasyonu, takım 

ruhunu, hizmet anlayışını ve küreselleşen dünyada iş yaşamımnda 

kültürlerarası ilişki yönetimini güçlendirdiği ve üst düzeylere taşıdığı 

görülmektedir. Kurumsal duygusal zekâ becerilerinin gelişiminin çok 

açık bir şekilde görülmesiyle duygusal zekâ eğitimlerine verilen önem 

de her geçen gün artmaktadır. 

1.5. Sosyal Zekâ 

Duygusal zekânın gelişimine yapılan yatırım sosyal zekânın temellerini 

oluşturmaktadır. Zekâ türleri arasında her ne kadar duygusal zekâ ve 

sosyal zekâ farklı adlandırılsalar da birbirlerini tamamlayıcı özelliklere 

sahiptirler. Duygusal zekânın geliştirilmiş olması sosyal zekânın 

gelişimini desteklediği için çok değerli bir yatırımdır. Bu bölüm sosyal 

zekâ kavramını, boyutlarını, sosyal zekânın kurumsal düzeyde 
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etkilerini, sosyal zekâ ölçeklerini, duygusal zekâ ve sosyal 

etkileşimlerini kapsamaktadır. 

1.5.1. Sosyal Zekâ Kavramı 

Sosyal zekâ kavramının özünü anlamak için öncelikle “sosyal beyin” 

kavramı üzerinde kısaca durmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 

Sosyal zekâ becerisini öğrenmemizi, kullanmamızı sağlayan sinirsel 

bağlantılarımız ve soyal beynimizin işleyişini bilmek sosyal zekâ 

kavramını daha net anlamamıza yardımcı olmaktadır. Goleman (2015: 

8) sinir sisteminin kişilerarası etkileşimlerden etkilendiğini ve içinde 

bulunduğu şartlara göre aktive olup kişileri belirli duygu, düşünce ve 

davranışlara yönlendirdiğini belirtmektedir. İletişim sürecinde zihinsel 

köprülerin kurulmasının kişilerarasında iletişimi ve etkileşimi başlattığı 

ifade edilmektedir. Bu süreçte duygularımızın ve hissettiğimiz 

duygulara paralel hormonlarımızın bedenimize, beynimize komutlar 

vermekte olduğu anlatılmaktadır. Dolayısıyla sosyal beyin iletişimin 

yarattığı etkileşim sürecinde duygularımızı ve düşüncelerimizi 

düzenleyen bir sisteme sahiptir (Keskin, Akgün ve Yılmaz, 2013: 22). 

Sonuç olarak sosyal beyin duygularımızın etkileşim sürecini 

yönetmekten, duygularımızı düzenleyen hormonal ve sinirsel sistemleri 

koordine etmekten, duygu durumumuzu dengelemekten ve iletişim 

sürecini yönetmekten sorumlu sistemli bir mekanizmadır. Bu 

mekanizmanin sosyal zekâya alt yapı oluşturduğu görülmektedir.  

Sosyal zekânın temelinde duygu işletim sistemi yatmaktadır. Bu duygu 

işletim sistemi sosyal etkileşimleri yönetmekle sorumlu olup, sosyal 
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zekânın duygusal zekâ ile olan bağını da açıkça göstermektedir. Sosyal 

zekâ kavramının tanımı birçok psikolog ve araştırmacı tarafından 

yapılmaktadır.  

Sosyal zekâ kavramına giden yolculuğun tarih öncesi dönemlere 

dayandığı anlatılmaktadır. Gardner (2013: 28) tarih öncesi toplumların 

hayatta kalabilmeleri için avcılık, iz sürme gibi takım çalışmasını, 

dayanışmayı, işbirliğini, birbirini anlamayı gerektiren sosyal becerilerin 

kullanılmasının önemini çalışmalarında vurgulamaktadır. Ayrıca erken 

gelişim dönemlerinde anne (anne figürü olarak bakım veren) - çocuk 

ilişkisinin çocukta sosyal zekâ gelişiminin temellerini attığını 

vurgulamaktadır. Kihlstrom ve Cantor (2011: 564) akademik 

çalışmasında sosyal zekâ kavramının ilk kez Dewey ve Lull tarafından 

literatürde kullanılmış olup sosyal zekâ kavramının güncel 

yaklaşımının temellerinin 1920 yılında Thorndike tarafından atılmış 

olduğunu belirtmektedirler. Rahim (2012: 40) eğitim psikoloğu olan 

John Dewey’in 1909 yıl sosyal zekâyı sosyal durumları gözlemleme ve 

anlama gücü olarak tanımladığını belirtmektedir. Ancak sosyal zekânın 

1920 yılında Thorndike’ın çalışmalarıyla popülerlik kazandığını ve 

Thorndike’a göre zekânın soyut (fikirleri ve sembolleri anlama ve 

yönetme yeteneği), mekanik (nesneleri anlama ve kullanma yeteneği) 

ve sosyal (kadınları, erkekleri, çocukları anlama, yönetme ve insan 

ilişkilerinde akıllıca davranabilme yeteneği olmak üzere üç bileşenden 

oluştuğunu belirtmektedir. Thorndike’ın sosyal zekâ tanımı bilişsel ve 

davranışsal becerileri bir bütün olarak ele almaktadır. Thorndike’ın 

sosyal zekâ olarak adlandırdığı kavram Sternberg’in 1985 yılında 
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yürüttüğü çalışmalarda başarı için gerekli olan yaratıcı, analitik ve 

pratik zekâ türlerinden pratik zekâ ile eşleşmektedir. Benzer şekilde 

Goleman, Mayer, Salovey ve Caruso’nun çalışmalarında kişilerarası 

zekâ türü ile eşleşmektedir. Albrecht (2006:4) zekâ konusunda 

çalışmalarıyla dikkat çeken David Wechsler’in 1939 yılında sosyal 

zekâ tanımını şu şekilde yapmıştır; sosyal zekâ, sosyal durumlarda 

uygulanabilen genel bir zekâdır.  Hooda, Sharmave Yadava (2009:144) 

akademik çalışmalarında Moss ve Hunt’ın sosyal zekâ tanımı 

“insanlarla iyi geçinebilme yeteneği” ifadesi ile yapılmıştır. Vernon 

(1933: 42) sosyal zekâ kavramının tanımını daha detaylı yapmıştır. 

Vernon’a göre sosyal zekâ sadece insanlarla iyi geçinme yeteneğine 

sahip olmak değil, aynı zamanda toplumsal konularda bilgi sahibi 

olmak, toplumdaki sosyal ilişkileri kolaylaştırmak; grup üyelerinin, 

tanıdığımız ve tanımadığımız kişilerin duygu durumlarına anlamak ve 

onlara karşı duyarlı olmak, ayrıca onların kişisel özelliklerini de 

önemseyerek geçici ruh hallarini farkedebilmek. Bell (2014: 5)’e göre 

sosyal zekâ kişinin çevresindekilerin rahat huzurlu hissetmesini 

sağlamasıdır. Dolayısıyla kişi çevresi tarafından sadece kabul görmez, 

saygı görür, sözleri ve davranışları önemsenir.  En basit anlamada 

sosyal zekâ “insani beceriler”dir. Sosyal zekâ insanlara sosyal 

durumlara dinamiklere, diğer insanlarla iletişim kurma startejilerine 

geniş kapsamlı bir farkındalık getirdirdiği gibi, başkaları tarafından 

nasıl değerlendirildiğini anlama ve ortama uyum sağlama becerilerini 

kazandırır. Erel (2015: 53)’e göre sosyal zekâ, çevremizdeki kişilerin 

davranışlarını, verdikleri tepkileri, içinde bulundukları sosyal durumları 

algılamaları ve bu sahip oldukları farkındalık ile harekete geçme 
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becerileridir. Armstrong (2009: 7) sosyal zekâ tanımını kişinin 

çevresindeki diğer bireylerin duygularını isteklerini, niyetlerini, ruh 

hallerini ayırt edebilme ve anlama yeteneği olarak yapmıştır. Bu süreç 

kişinin çevresindekilerle iletişim kurarken onların yüz ifadelerine, ses 

renklerine, mimiklerine duyarlılık gösterme ve elde edilen bu ipuçlarını 

değerlendirerek iletişim kurma yeteneğini de içermektedir. Sosyal Zekâ 

üzerine derinlemesine bilgi alabileceğimiz bir diğer çalışma “Sosyal 

Zekâ: Başarının Yeni Bilimi” Karl Albrecht tarafından yazılan alanda 

çok değerli bir kitaptır. Albrect (2006:5-6 )’e göre sosyal zekânın en 

kısa tanımı şu şekildedir; sosyal zekâ, çevrenizdeki kişilerle iyi 

geçinebilmek ve onların sizlerle işbirliği yapmasını sağlamak. Albrecht 

sosyal zekânın insani ve iletişim becerilerine sahip olmanın yanında 

dinleme becerisi, ifade etme becerisi, sosyal durumların farkında olma 

becerisi, yaşamı dengeli sürdürebilme becerisi, kültürler arası 

farklılıkların farkındalığı becerisi, iletişim sürecinde karşıdaki kişinin 

verdiği ipuçlarını algılama ve ipuçlarını değerlendirebilme becerisi 

olmak üzere birçok özelliğin biraraya gelmesi ile oluştuğunu 

vurgulamaktadır. 

Tüm bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere sosyal zekânın temelleri 

tarih öncesine dayanmaktadır. Sosyal zekâ kavramını insani ya da 

iletişim becerisi olarak tanımlamak çok yetersiz kalacaktır. Sosyal zekâ 

becerisine sahip olmak kişinin yaşam boyu varlığını nitelikli bir şekilde 

sürdürmesi için gereklidir. Sosyal zekânın yapıtaşları olan zekâ, 

duygusal zekâ, kültürel zekâ, dinleme, empati kurma, işbirliği, 

dayanışma, bireye ve topluma karşı gösterilen hassasiyet, duyarlılık 
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gibi iletişim becerileridir. Sosyal zekânın öğrenilebilir ve geliştirilebilir 

olması da bireyin gelişimi için büyük bir şanstır. 

1.5.2. Sosyal Zekâ Boyutları 

Sosyal zekâ birçok beceriyi içermesiyle zengin kavramsal bir içeriğe 

sahiptir. Weis ve Süß tarafından geliştirilen sosyal zekânın yapısal 

modeli, sosyal zekânın boyutlarını daha iyi değerlendirmemizi 

sağlamaktadır. Sosyal zekânın yapısal modeli Şekil 7’de görülmektedir. 

 

Kaynak: Hampel, Weis, Hiller, Witthöft (2011:546) The Relations between Social 

Anxiety and Social Intelligence: A Latent Variable Analysis’den uyarlanmıştır. 

Şekil 7: Sosyal Zekâ’nın Yapısal Modeli 
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Şekil 7’de sosyal zekânın yapısal modelinin iki yüzeyden oluştuğu 

kabul edilmektedir. İşlemsel yüzey ilk bölüm olup sosyal anlayış, 

sosyal bellek, sosyal algı, sosyal esneklik ve sosyal bilgi olmak üzere 

beş bilişsel yetenekten oluşmaktadır. İkinci yüzey de sosyal bilgi 

bulunmaktadır. Sosyal bilgi beş bilişsel yetenek ile olumlu bir şekilde 

bağlantılıdır. Tüm bu bilişsel yetenekler sonucunda sosyal davranışın 

gerçekleştiği görülmektedir. Sosyal davranışın gerçekleşmesini 

etkileyen faktörlerin değerler, normlar, kişilik, ilgiler, ruh hali, amaçlar 

ve deneyimden oluştuğu görülmektedir. 

Goleman (2015: 108) sosyal zekâyı oluşturan boyutları, sosyal 

farkındalık ve sosyal beceri olmak üzere iki kategoride incelemektedir. 

Goleman tarafından literatüre kazandırılan bu çalışma Tablo 11’de 

görülmektedir:  

Tablo 11: Sosyal Zekâ Boyutları  

Sosyal Farkındalık Sosyal Beceri 

Sosyal farkındalık, karşımızdakinin iç halini 
sezmekten, hislerini ve düşüncelerini anlamaya, 
karmaşık sosyal durumları kavramaya kadar 
uzanan kapsamlı bir boyuttur.  
 

 

 

Bu boyutu oluşturan faktörler:  

Başkalarının sadece ne hissettiğini sezmenin, ya 
da ne düşündüğünü veya amaçladığını bilmenin 
bir başlangıç olabileceğini ancak etkili iletişimi 
sağlama konusunda garanti olamayacağıdır. 
Sosyal farkındalık boyutunun ayrılmaz bir 
parçası olan sosyal beceri, nitelikli ve ekili 

ilişkilerin temelini oluşturur.  
Bu boyutu oluşturan faktörler: 

Temel Empati: Başkalarının hislerini paylaşmak, 
sözsüz duygusal işaretleri farkedebilmektir. 

Eşzamanlılık: Sözsüz aktarılmak istenen ifadeler 
ile pürüzsüz bir iletişim kurabilmektir.  

Uyum:  Dikkatli bie şekilde dinlemek ve  kişilere 

uyum sağlamaktır. 
Benlik Sunumu: Kişininin kendisini etkili bir 

biçimde tanıtmasıdır. 
Empatik İsabet: Çevremizdeki kişilerin 

düşüncelerini, hislerini ve niyetlerini doğru bir 
şekilde anlamaktır. 

Nüfuz: Sosyal etkileşimlerin sonucunu 
etkilemesidir. 

Sosyal Biliş: Sosyal dünyanın nasıl işlediğini 
bilmektir. 

İlgi: Başkalarının ihtiyaçlarını önemseyip, uygun 
davranışları sergilemektir. 

Kaynak: Goleman, D. (2015: 108). Sosyal Zekâ: İnsan İlişkilerinin Yeni Bilimi 
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Goleman’ın çalışmasında Sosyal Zekâ Boyutlarının ilk kategorisi 

sosyal farkındalık temel empati, uyum, empatik isabet ve sosyal bilişten 

oluşmaktadır. Temel empati çevremizdeki kişilerin hislerine duyarlı 

olmak ve onların beden dilleri ve sözleri ile aktarmak istedikleri 

mesajların farkında olma becerisidir. Uyum sahip olunması gereken 

dinleme becerisine dikkat çekmektedir. Ancak etkili ve aktif bir 

dinleyicinin aktarılmak istenen mesajları doğru anlayabileceği 

vurgulanmaktadır. Empatik isabet faktörü etrafımızdaki kişilerin duygu 

düşünce ve yapmak istediklerini doğru bir şekilde anlamanın önemine 

vurgu yapmaktadır. Bu boyutun son faktörü Sosyal Biliş ile içinde 

bulunduğumuz sosyal dinamiklerin işleyişini, sistemini çözebilmenin 

gerekliliğine açıklık getirmek istemektedir. Sosyal beceri boyutu 

eşzamanlılık, benlik sunumu, nüfuz ve ilgi olmak üzere dört 

kategoriden oluşmaktadır. Eş zamanlılık beden dili ile aktarılmak 

istenen mesajların karşılıklı yönetimi ile iletişimi sağlamayı ifade 

etmektedir. Benlik sunumu kişinin öz farkındalığının gelişmiş 

olmasına, kendisi tanımasına, kendisi ile ilgili farkındalığının üst 

düzeyde olması gerektiğine dikkat çekmektedir. Nüfuz kategorisi ise 

sosyal etkileşim sürecinin sonucuna olan etkisine dikkat çekmektedir. 

İlgi kategorisinde kişinin diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlılık gösterip 

duruma uygun davranışlar sergilemesinin gerekliliğini vurgulamak-

tadır. 

Sosyal zekâ üzerine derinlemesine çalışmalar yapan Karl Albrecht 

(2006: 29-30) sosyal zekâyı beş boyut üzerinden değerlendirdiği 

çalışma aşağıda Tablo 12’de görülmektedir. Karl Albrecht’in Sosyal 
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zekâ boyutları S.P.A.C.E. olarak litertürde geçmektedir. S (Situational 

Awareness), P (Presence), A (Authenticity), C (Clarity) ve E (Empathy) 

olarak ifade edilmektedir. 

Tablo 12: Karl Albrecht Sosyal Zekâ Boyutları 

Durumsal 

Farkındalık 

S 

(Situational 

Awareness 

Durumsal farkındalık boyutu Karl Albrecht tarafından bir tür 
“sosyal radar” olarak ta düşünülmektedir. Sosyal radar içinde 
bulunulan durumlara göre davranışları, niyetleri, duygusal 

durumları ve yorumlama yeteneği ve etkileşime girmeye 
yatkınlık olduğu görülmektedir. 

Varoluş 

P 

(Presence) 

Kişinin sözlü ve sözsüz davranış kalıpları, dış görünüşü, ses 
kalitesi, incelikli davranışları olmak üzere ilk izlenimi 
oluşturan davranışlar bütünüdür. 

Güvenilirlik 

A 

(Authenticity) 

Kişinin sahip olduğu sosyal radarlar karşısındaki kişinin 

güvenilir, açık, etik, iyi niyetli, dürüst olup olmadığını 
gösteren ipuçlarını yakalamaktadır. 

Açıklık 

C 

(Clarity) 

Kişinin kendisini ifade edebilme, fikirlerini netleştirebilme, 
verileri net ve doğru bir şekilde aktarabilme, bakış açısını 
ifade edebilme ve diğer insanlarla etkileşime geçebilme 
yeteneğidir. 

Empati 

E 

Empathy 

Kişinin işbirliği ve olumlu bir etkileşim yaratmak üzere 
karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlayarak, kendisini 
onun yerine koyarak rehberlik edebilme yeteneğidir. 

Kaynak: Albrecht, K. (2006,29-30).Social Intelligence: The New Science of Success 

Durumsal farkındalık, varoluş, güvenilirlik, açıklık ve empati boyutları 

aynı zamanda sosyal zekâ’nın yeterlilik kategorileri olarakta 

açıklanmaktadır. Burada belirtilen yaşamsal yeterlilikler toplum 

çalışmaları için büyük bir önem taşımaktadır.  

Sosyal zekâ’nın insan yaşamını bütünüyle etkilemesi birçok 

araştırmacıyı sosyal zekâ boyutlarını inceleme konusunda teşvik 

etmiştir. Tablo 13’te Silvera ve ark. (2001), Kozmitzki ve John (1993), 

Silberman (2000) ve Buzan (2002)’ın sosyal zekânın çok boyutlu bir 

yapısı olduğunu gözler önüne sermektedir. 
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Tablo 13: Sosyal Zekâ Boyutları 

Geliştiren Boyut 

sayısı 
Boyutlar 

Kozmitzki ve 

John 

7 boyut 1.Diğer insanların içsel durumlarını ve ruh hallerini 
algılama 

2.İnsanlarla ilişki kurmada genel beceri  
3.Sosyal kurallar ve yaşam hakkında bilgi 
4.Karmaşık sosyal durumlarda sosyal sezgi ve 
duyarlılık 

5.Başkalarını idare etmek için gerekli sosyal 
teknikleri kullanma 

6. Empati 

7. Sosyal Uyum 

Silberman 8 boyut 1.İnsanları anlama 

2.Duygu ve düşüncelerini açık bir biçimde ifade 
edebilme 

3.İhtiyaçlarını dile getirme (atılganlık)  
4.İletişimde olduğu kişiye geribildirim verme ve 
ondan geri bildirim alma 

5.Başkalarını etkileme, motive etme ve ikna etme 

6.Karmaşık durumlara yaratıcı çözümler getirmek 

7.Bireysel olarak çalışmak yerine işbirliği içinde 
çalışmak, iyi bir takım üyesi olmak 

8.İlişkiler çıkmaza girdiğinde uygun tutumu 
sergilemek 

Silvera ve ark. 3 boyut 1.Sosyal bilgi süreci 
2.Sosyal beceriler 

3.Sosyal farkındalık 

Buzan 8 boyut 1.İnsanları okumak: İnsanların beden dillerinden 

sözlü ve sözlü olmayan iletişim verilerinden 
yararlanarak onları anlamak ve tanımaktır. 
2.Etkin dinleme becerisine sahip olma 

3.Sosyal olma 

4.Başkalarını etkileme 

5.Sosyal ortamda etkin olma (popülerlik) 
6.Müzakere, sosyal problem çözme 

7.İnsanları etkileme, ikna 

8.Hangi sosyal ortamda nasıl davranacağını bilme 

Kaynak. Doğan, T., & Çetin, B. (2008:1-19). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Zekâ 
Düzeylerinin Depresyon ve Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi. Cilt:5, Sayı:2 

Tablo 13’te görüldüğü üzere sosyal zekânın boyutları insan yaşamını 

zenginleştiren, kalitesini artıran faktörler ile adeta bir hayat ağacı 
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gibidir. Kozmitzki ve John sosyal zekâ boyutlarını kişilerin duygu 

durumları, iletişim kurma becerileri, sosyal yaşamı yönetme kültürleri, 

toplumsal duyarlılıkları, birbirlerini anlama, ilişkilerde dengeyi kurma 

ve stratejik olma becerileri ile çerçevelendirmişlerdir.  Silberman’ın 

sosyal zekâ boyutları kapsamı benzer özellikler göstermekle beraber 

motivasyon, ikna edebilme becerisi, işbirliği içerisinde uyum ile 

çalışmak, sorunlara çözümcül yaklaşmak gibi özellikler ile 

zenginleşmektedir. Silvera ve arkadaşları sosyal zekâ boyutlarını bilgi, 

beceri ve farkındalık olmak üzere üç temel faktör etrafında 

toplamışlardır. Buzan’ın sosyal zekâ boyutları Silberman’ın 

çalışmasıyla büyük bir benzerlik göstermektedir. Buzan sözlü ve sözsüz 

aktarılan mesajarın, etkili dinleme becerileri ile sosyal ortamlarda 

farkındaklık yaratan davranışlar sergilemenin önemine ayrıca 

değinmektedir. Arabulucular üzerine yapılan doktora tezi çalışması 

kapsamında Silvera ve arkadaşları tarafından geliştirilen üç boyut temel 

alınmış olup analizler sosyal bilgi süreci, sosyal beceriler ve sosyal 

farkındalık üzerinden yürütülmüştür. 

1.5.3. Sosyal Zekânın Kurumsal Düzeyde Etkileri 

İş hayatı günümüz yaşamının en değerli parçasıdır. Kurumların en 

değerli yapıtaşları da çalışanlarıdır. Çalışanların yaşam kalitelerini 

sağlamada yaptıkları işten aldıkları tatmin ve kuruma bağlılıkları çok 

önemlidir.  İş hayatı kişilerin maddi olarak güçlenmelerini, ihtiyaçlarını 

karşılamalarını, isteklerine ulaşmalarını sağladığı gibi, uzun çalışma 

saatleri çalışanların sosyalleşme ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.  

Kurumun başarısı çalışanların performansına bağlı olduğu gibi 
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huzuruna da bağlıdır. Kurumların yönetsel boyutta aldıkları tedbirlerin 

yanında çalışanların yapısal özellikleri de önem taşımaktadır. 

Çalışanların sahip olması gereken birçok özelliklerden bir tanesi de 

sosyal zekâdır. Sosyal zekâ kendi içerisinde bireysel ve kurumsal 

başarıyı, tatmini olumlu yönde etkileyecek birçok özelliğe sahiptir. 

Dolayısıyla sosyal zekâ hem kurum yöneticilerinin hem de çalışanların 

farkında olması gereken yeterlilik ve yetkinlikleri kapsamaktadır. 

Sosyal zekâ düzeyi yüksek çalışanların sahip oldukları özellikler 

olduğu gibi bu özellikler eğitimler yolu ile kazanılabilir ya da 

geliştirilebilir. Goswami (2018: 696) ilişkileri değer vermenin, güven 

inşa etmenin, güçlü duygusal bağlar yaratmanın, iş birliği ruhu 

oluşturmanın, empati kurabilmenin, başkalarını anlamanın ve 

çevremizdeki kişiler ile ilişkiler geliştirebilmenin sosyal zekânın 

ayrıcalıklı özellikleri olduğunu vurgulamaktadır. Bu özelliklerden de 

anlaşıldığı gibi, çalışanların belirtilen sosyal zekâ özellikleri taşıması 

kuruma, çalışmaların akışına olumlu yansıyacaktır. Goleman (2015: 

344-345) duyguların bulaşıcı olduğunu vurgulamaktadır. Görüldüğü 

üzere yöneticilerin ve çalışanların birbirleri üzerinde etkilerinin olması 

kurumsal dengeyi de olumlu ya da olumsuz biçimde 

değiştirebilmektedir. Sosyal zekâ düzeyi güçlü bireylerden oluşan 

çalışma ortamlarında etkileşimler olumlu olacağı için ilişkiler de güçlü 

olacaktır.  

Günümüz iş dünyasında takım çalışmaları, işbirliği, çalışanların 

birbirlerine destek olmaları motivasyonu artırmaktadır. Bell (2014: 10-

15) kişilerin potansiyellerine ulaşmalarında sosyal zekâ enerjisinin de 
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önemli bir faktör olduğunu vurgulamaktadır. Kişilerin sahip olduğu 

sosyal zekâ profili çalışma hayatına, ilişkilere, kurumun işleyişine 

doğrudan yansımaktadır. Bell bireylerin sosyal zekâ profilini üç açıdan 

değerlendirmektedir. Bu değerlendirme Tablo 14’te görülmektedir. 

Tablo 14: Sosyal Zekâ Profili 

Sosyal Beceriler  İçe Bakış Kişisel Etkileşim Tarzı 
Durumsal Farkındalık 

Gerçeklik 

Açıklık 

Empati 

Soğuk ilişkiler 
Uzun süreli ve özlü ilişkiler 

Yönetici 
Enerji Veren 

Yalnız  
Diplomat 

Kaynak. Bell (2014: 10-15) Socail Intelligence: A practical Guide to Social 

Intelligence.  

Bireylerin sosyal zekâ profili yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere üç 

perspektiften oluşmaktadır. Birinci ve ikinci perspektifler kişinin 

ilişkilerinde kendisini tanıması ve değerlendirmesi ile ilgili olup, 

üçüncü perspektif kişinin iletişim tarzını göstermektedir. İletişim 

tarzları kişiye özel olup, yargılanmaması gerekir. Nasıl ki her bireyin 

bir giyim tarzı var, benzer şekilde de bir iletişim tarzı bulunmaktadır. 

Sosyal beceriler kategorisinde bulunan durumsal farkındalık kişinin 

içinde bulunduğu ortamda şartların hem kendi hemde çevresindekilerin 

davranışlarına nasıl yansıdığını görebilmesidir. Kişinin duruşu, ses 

tonu, konuşma tarzı ile çevresindekiler verdiği izlenimin farkında 

olmasının önemini bu kategoride vurgulanmaktadır. Gerçeklik ise 

kişinin iletişim sürecinde samimi, dürüst ve içten olmasının önemini 

belirtmektedir. Açıklık düşünce ve duyguları ifade edebilme 

yeteneğidir. Kişinin duygu ve düşüncelerini tutarlı bir şekilde 

aktarabilmesidir. Empati ise çevremizdekiler ile kurduğumuz duygusal 
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düşüncesel köprülerdir. Çevremizdekilerin duygu ve düşüncelerini iyi 

anlayabilirsek, onların saygılarını da kazanabiliriz. İçe bakış 

aşamasında iletişim sürecinde çevreki kişiler tarafından nasıl 

algılanmak istediğimiz önem kazanmaktadır. Mesafeli ilişkiler 

kurmaktan mı yoksa uzun süreli ve özlü ilişkiler kurmaktan yana mı 

olduğumuzu göstermektedir. Üçüncü perspektif ise kişisel etkileşim 

tarzdır. Bu bölüm kişilerin sahip oldukları sosyal enerji ile bağlantılıdır. 

Sosyal enerji düzeyi kişileri etkileme, çevredekilerden etkilenme ve 

iletişim kurma süreçlerinde çok önemlidir. Kişilerin sahip olduğu 

sosyal enerji yüksek ve görev odaklı ise iletişim sürecinde yönetici ya 

da lider konumundadır. Enerji veren bir tarza sahip olan kişi, sahip 

olduğu yüksek sosyal enerji ile insanların harekete geçmesini, işlerine 

odaklanmalarını ve yaptıkları işin önemini kavramalarını sağlarlar. 

Yalnız olmayı seçen kişilerin sosyal enerjileri düşük olup, görev odaklı 

olurlar. Bu tarz kişiler güçlü fikirlere sahip olurlar ancak etraflarını 

etkilemek için çaba sarfetmezler. Çevredeki kişiler kendi 

motivasyonlarını yaratarak etkileşimi ve iletişimi devam ettirirler. 

Diplomat tarz ise düşük sosyal enerjiye sahip olsa da insan odaklıdır. 

Bu tarz kişiler düşük sosyal enerjilerini insanların, toplumun 

ihtiyaçlarını anlamak için kullanırlar. Görüldüğü üzere çalışma 

yaşamında bireylerin kurumsal düzeyde verimliliği artırmalarında sahip 

oldukları sosyal beceriler ve sosyal becerilerini nasıl yansıttıkları son 

derece önemlidir. Sosyal beceriye sahip olan her bir çalışan, sosyal 

enerji düzeyine göre davanışlar sergilemektedir. 
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Goswami (2018: 693) sosyal zekânın kurumsal ortamda samimi 

ilişkiler yarattığını, çalışanların iyi birer takım üyesi olabildiklerini ve 

çatışmaları çözebildiklerini belirtmektedir. Sosyal zekâ çalışanların 

olumlu kurumsal davranışları sergilenmesini, iş tatminini 

hissetmelerini sağlayan ve kurumsal yönetimi etkileyen önemli bir 

faktör olduğu belirtilmektedir. Diğer bir ifadeyle sosyal zekâ kurumsal 

ortamda çalışanın sahip olması gereken en önemli özelliklerden bir 

tanesidir. Goleman (2015: 340) çalışma gruplarında yaptığı 

araştırmada, kurumsal ortamda çalışanlar, yöneticilerin iyi bir dinleyici, 

cesaret veren, iletişimci, cesur davranan, mizah duygusuna sahip, 

empati kurabilen, kararlı ve alçakgönüllü davranan, sorumluluk alan, 

yetkiyi paylaşmak isteyen bireyler olmasını istediklerini belirtmişlerdir. 

Çalışanlar bu özelliklerin kuruma yansıması ile hedeflerine daha iyi 

odaklanabildiklerini, zorlukları aşmada daha başarılı olabildiklerini, 

kurumsal bağlılığı daha derinden hissettiklerini belirtmişlerdir.   Sosyal 

zekânın etkilerini kurumsal düzeyde derinlemesine inceleyen Goswami 

(2018: 695) de insanları, sosyal durumları, normları anlama ve kabul 

gören sosyal davranışları sergileyebilmede sosyal zekânın önemine 

değinmektedir. Çalışanların sosyal zekâya sahip olmaları kurumsal 

başarıyı artırmak için nitelikli özelliklere sahip olduklarını da 

göstermektedir. Sosyal zekâ bireylerin davranışlarını, duygu 

durumlarını, ruh hallerini ve beden dillerini daha sağlıklı 

değerlendirebilmelerini sağlamakla beraber sosyal normların, 

kuralların, kabul gören davranış kalıplarının farkında olmalarını da 

sağlamaktadır. Ayrıca bireylerin diğer kişilerle iyi iletişim 

kurabilmeleri; samimi ilişkiler geliştirebilmeleri ve içinde bulundukları 
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şartlara göre duygu durumlarını, ruh hallerini, davranışlarını 

düzenleyebilmeleri; kurumsal düzeyde verimliliği, etkinliği ve 

performansı olumlu yönde artırmaları da sosyal zekâ kullanma 

becerisine bağlıdır. 

 Sosyal zekânın kurumsal düzeyde etkilerini inceleyen birçok çalışma 

bulunmaktadır. Elevli ve Bayram (2019:25-41) “Yaşam Doyumunun İş 

Doyumuna Etkisinde Sosyal Zekânın Aracı Rolü” başlıklı araştırma 

makalesini Giresun belediye çalışanları ile yürütmüştür. Sosyal zekânın 

yaşam ve iş doyumunda aracılık etkisinin olumlu yönde olduğu 

bulgulanmıştır. Kurum çalışanlarının yaptıkları etkinlikler ile sosyal 

zekâlarını geliştirmelerinin iş ve yaşam doyum düzeylerine olumlu 

katkılar sağlayacağı vurgulanmıştır. Rahim, Katz ve Spiller ( 2019: 28-

48) “A Model Relating Ceo Social Intelligence and Strategic 

Engagement: A Study in Small Business Organizations” başlıklı 

araştırma makalesinde Amerika' da küçük işletmlerdeki yöneticilerin 

stratejik katılım ve sosyal zekâ arasındaki ilişki deneysel bir çalışma ile 

incelenmiştir. Bu çalışmada yöneticilerin sosyal zekâ becerilerine sahip 

olmalarının işletmelere sosyal strateji belirleme sürecine değer kattığı 

belirtilmektedir. Kurumlar için önem taşıyan “stratejik katılım” 

kavramı çalışanın kurum içi ve kurum dışı ilişkilerinde etkin olmasını, 

yaşamını başarı ile sürdürebilmesini ve liderlik özelliklerini taşımasını 

ifade etmektedir. Bilişsel zekâdan çok farklı olan sosyal zekâ farklı 

ortamlarda ve durumlarda kişinin uygun, etkili davranışlar 

sergileyebilmesi ve çevresindeki kişilerin duygu ve düşüncelerini 

anlayabilmesi, farkında olması ve farkındalığını yansıtabilmesidir. Bu 



110 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

çalışmada sosyal zekâ modeli sosyal beceriler, bilişsel empati durumsal 

farkındalık ve durumsal tepki olmak üzere dört kategoriden 

oluşmaktadır. Araştırmanın sonunda bilişsel empati, sosyal beceriler ve 

durumsal farkındalığın durumsal cevapları etkilediği bulgulanmıştır. 

Garipova ve Makhubrakhmanova (2019: 361-370) “Pedagogical 

Intuition and Social Intelligence of Pedagogical University Graduates” 

başlıklı araştırma makalesinde öğretmenlerin pedagojik sezgi ve sosyal 

zekâ arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar sosyal 

zekânın sadece insan davranışlarını anlamak olmadığını hem 

kendilerinin hem de çevresindeki kişilerin yapılarını gözlemleyerek 

ilerleyen zamanlarda yaşanabilecek olan olaylar ile ilgili olasılıklar 

üretebilme yeteneği olarak yorumlamışlardır. Sezgiler, karar verme ve 

hızlı karar verme süreçlerinde sosyal zekânın önemine 

değinmektedirler. Ancak bu araştırmanın bulgularında sosyal zekâ ve 

önseziler arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermektedir. 

Çavuş, Pekkan ve Develi (2019) “Örgütsel Sosyalleşmeye Yeni bir 

Öncül: Sosyal Zekâ” başlıklı araştırma makalesinde sosyal zekânın 

kurumsal sosyalleşme üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu çalışma 

kamu ve özel kurumlarda çalışan 200 kişi ile yürütülmüş olup anket ve 

kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçları sosyal zekâ 

boyutları ve kurumsal sosyalleşme arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Yüksel (2017) “Otel İşletmelerinde İşyerinde 

Dışlama ve Sosyal Zekâ İlişkisi” başlıklı araştırma makalesi Antalya’da 

bulunan beş yıldızlı dört otelde çalışan 314 personelin katılımı ile 

yürütülmüştür. Çalışmada personelin sosyal zekâları ve kendilerine 

yönelik sergilenen dışlanma davranışlarının düzeyleri araştırılmak 
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istenmiştir. Çalışma sonunda sosyal zekâ düzeyi yüksek çalışanlar, 

düşük düzeyde dışlanma davranışları ile karşılaşmışlardır. Hizmet 

sektöründe en çok karşılaşılan problemin dışlanma olduğu 

belirtilmiştir. Bu duruma dayanıklılık gösteren çalışanların iş 

arkadaşları ile daha iyi anlaştıkları, sadece çalıştıkları kurumun 

kurallarını değil sosyal hayatın kurallarını da önemsedikleri, sorunlara 

çözümcül yaklaştıkları ifade edilmektedir. Dolayısıyla sosyal zekâ 

düzeyi yüksek çalışanlar takım çalışmasına, işbirliğine ve dayanışmaya 

daha yatkındırlar. Şahin ve Yüksel Şahin (2017) “Okul Yöneticilerinin 

ve Öğretmenlerin Çatışma Yönetimi Stillerinin Sosyal Zekâ ve Bazı 

Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi” adlı araştırma makalesinde 531 

katılımcının soyal zekânın, demografik özelliklerinin çatışma yönetim 

stilleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonunda sosyal zekâ 

düzeyi yüksek öğretmen ve yöneticiler ile çatışma yönetim stilleri 

arasında anlamlı bir farklılık saptandığı belirtilmiştir. 

1.5.4. Sosyal Zekâ Ölçekleri 

Sosyal zekâ kavramını ve boyutlarını tanımlamak ne kadar kolay 

değilse sosyal zekâ ölçümü de yapmanın o kadar kolay olmadığı 

araştırmalarda vurgulanmaktadır. Sosyal zekâyı değerlendirmek üzere 

birçok ölçek geliştirilmiştir. Kişilerin davranışlarının arkasında yatan 

duygu ve düşüncelerin ölçümü zorlaştırmaktadır. Bireysel farklılıklar, 

demografik özellikler, deneyimler düşünüldüğünde ölçümün kolay 

olmadığı, zaman aldığı ve kolay uygulanmadığı görülmektedir. 

Vasil’ova ve Baumgartner (2004) yaptıkları literatür taraması ile sosyal 

zekâ öçeklerini başarı özelliklerine, öz değerlendirmeye, başkaları 
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tarafından değerlendirmeye ve davranışları değerlendirmeye dayanan 

ölçekler olmak üzere dört grupta incelemişlerdir. Her bir grup 

ölçeklerin adını, geliştirenleri, alt ölçeklerini, faktörlerini ve boyutlarını 

göstermektedir. Tablo 15’te Başarı Özelliklerini Temel Alan Yöntemler 

için geliştirilmiş sosyal zekâ ölçekleri bulunmaktadır. Bu bölümde 

George Washington Testi, Altı Faktör Sosyal Zekâ Ölçeği ve Sternberg 

Üçlü Yetenek Ölçeği bulunmaktadır. Ölçeklerin geliştirildiği tarihlere 

baktığımızda sosyal zekânın ilgi gören bir çalışma alanı olduğunu ve 

ölçeklerin insanın duygu, düşünce ve davranışlarını bir bütün olarak 

değerlendirmek üzere derinlemesine incelediğini söyleyebiliriz.  

Tablo 15: Başarı Özelliklerini Temel Alan Sosyal Zekâ Ölçekleri 

Ölçek Adı Ölçeği 
Geliştiren 

Sosyal Zekâ Alt-Testleri, Faktörleri 
ya da Boyutları 

GWIST 

George 

Washington 

Sosyal Zekâ 

Ölçeği 

Hunt (1928), 

Moss (1931) 

Omwake(1949) 

Woodward 

(1955) 

*Sosyal durumlarda sağduyulu olma, 
karar verme 

*Birey davranışlarını gözlemleme 

*Beden dilini izleyerek zihinsel 

durumu anlama 

*Yüz ifadelerinden zihinsel durumu 
anlama 

*Sosyal enformasyon 

*Mizah anlayışı 

Altı Faktör Sosyal 
Zekâ Ölçeği 

O’Sullivan 
(1966) 

*Davranışsal birimleri kavrama 

*Davranışsal sınıfları kavrama 

*Davranışsal ilişkileri kavrama 

*Davranışsal sistemleri kavrama 

*Davranışsal dönüşümleri kavrama 

*Davranışsal ipuçlarını kavrama 

STAT 

Sternberg Üçlü 
Yetenek Ölçeği 

Sternberg ve ark. 

(1993) 

*Analitik beceriler 

*Yaratıcı beceriler 
*Pratik beceriler 

 

Kaynak: Vasil’ova ve Baumgartner (2004) Cilt 2, No: 4171. Why is Social 

Intelligence Difficult to Measure.  
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Başarı özelliklerini temel alan sosyal zekâ ölçekleri incelendiğinde, 

sosyal zekânın her zaman popüler olduğunu, birey davranışlarının 

önemini, karar verme becerilerinin gerekliliğini, beden dilini ve 

mimikleri farkedebilmenin gerekliliğini, sosyal ortamlarda gözlem 

yapabilmenin ayrıcalığını; davranışsal kodları çözebilmenin önemini; 

analitik, yaratıcı ve pratik becerilere sahip olmanın avatajlarını 

görebilmekteyiz. Sosyal zekâ ölçüm kriterlerine bu şekilde yakından 

baktığımızda, sosyal zekânın bin parçalı bir yap- boz gibi birçok 

bileşenden oluşan çok zengin bir alan olduğunu görmekteyiz. 

Öz-Değerlendirmeyi temel alan Sosyal Zekâ Ölçekleri ölçek adı, 

geliştirildiği yıl, alt testleri, faktörleri veya boyutları ile Tablo 16‘da 

görülmektedir.  

Tablo 16: Öz-Değerlendirme Temelli Sosyal Zekâ Ölçekleri 

Ölçek Adı  Ölçeği 
Geliştiren 

Sosyal Zekâ Alt-Testleri, Faktörleri ya 
da Boyutları 

MESSY 

Gençlerin Sosyal 
Becerilerini 

Değerlendiren 
Matson Ölçeği 

Matson 

Rotatori 

Helsel 

(1983) 

*Uygun sosyal becerileri 

*Uygunsuz girişkenlik davranışları 
*Dürtüsel, düşüncesiz, inatçı davranışlar 
*Aşırı Özgüven 

*Kıskançlık/Vazgeçme davranışları 
SSRS 

Sosyal Becerileri 

Derecelendirme 

Sistemi 

Gresham 

Elliot 

(1990) 

*Sosyal beceriler 

*Sorunlu davranışlar 

*Akademik yeterlilik 

*Aile desteği 
Sosyal Beceriler 

Envanteri 

Lorr 

Youniss 

Stefic 

(1991) 

*Sosyal beceriler 

*Empati 

Kaynak: Vasil’ova ve Baumgartner (2004) Cilt 2, No 4171. Why is Social 

Intelligence Difficult to Measure.  
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Öz-Değerlendirme temelli sosyal zekâ ölçekleri incelendiğinde bilişsel 

becerilerin, duyguların ve davranışların önemli kriterler olduğu 

görülmektedir. Sosyal zekânın çok yönlü bir yapısı olduğu bu grup 

ölçeklerde alt boyutları ve faktörleri ile dikkat çekmektedir. 

Başkaları tarafından Değerlendirme Temelli Sosyal Zekâ ölçeklerinin 

ebeveyn ve akran değerlendirmelerini ön plana aldığı görülmektedir. 

Tablo 17: Başkaları Tarafından Değerlendirilme Temelli Sosyal Zekâ Ölçekleri 

Ölçek Adı Ölçeği 
Geliştiren 

Sosyal Zekâ Alt-Testleri, Faktörleri 
ya da Boyutları 

Sosyal Yeterlilik 

Ölçeği- Ebeveyn 

Modeli 

Corrigan 

(2003) 

*Olumlu sosyal iletişim becerileri 
*Duygu düzenleme becerileri 

Sosyal Zekâ 

Değerlendirmesi-
Akran bakış Açısıyla 

Björkqvist 
Österman 

Kaukiainen 

(1995) 

*Başkalarını algılama 

*Sosyal esneklik 

*Hedeflere ulaşmanın başarılı 
kazanımları 
*Davranışsal sonuçlar 

*Ölçek adı 
belirtilmemiştir. 

Wong, Day 

Maxwell 

Meara 

(1995) 

*Sosyal algı 
*Sosyal içgörü 

*Sosyal bilgi 

Kaynak: Vasil’ova ve Baumgartner (2004) cilt 2, no 4171. Why is Social Intelligence 
Difficult to measure.  

Tablo 17’de de görüldüğü üzere sosyal zekânın ölçümünde 

çevremizdeki kişilerin değerlendirmesi de önemlidir. Goleman (2015: 

408) sosyal becerilerin değerlendirilmesinde başka insanların 

fikirlerinini alınmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır. Görüldüğü 

üzere sosyal zekâ birçok arayüzü barındırmaktadır. 
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Davranış Temelli Sosyal zekâ ölçekleri Eylem Sıklığı Yaklaşımı, 

Sosyal Yeterlilik Video Testi ve Hendricks tarafından geliştirilen 

ölçekler olmak üzere üç kategoride ele alınmaktadır ve boyutları ile 

beraber Tablo 18’te açıklanmaktadır.  

Tablo 18: Davranış Değerlendirme Temelli Sosyal Zekâ Ölçekleri 

Ölçek Adı Ölçeği 
Geliştiren 

Sosyal Zekâ Alt-Testleri, Faktörleri ya da 
Boyutları 

AFA 

Eylem Sıklığı 
Yaklaşımı 

Buss 

Craik 

(1983) 

*Hareketliliğin sağlanması 
*Basit davranışların değerlendirilmesi 
*Prototip davranışların derecelendirilmesi 

*Kendini ve akranını raporlayarak değerlendirme 

Sosyal 

yeterlilik 

Video Testi 

Funke 

Schuler 

(1998) 

*Çeşitli uyarıcı bileşenler ve sözlü olarak ifade 
edilen sorular 

*Yanıt bileşenleri (çoktan seçmeli, yazılı ve sözlü 
verilen cevaplar) 

*Mesleki sosyal yeterlilik durum değerlendirme 
testleri 

Ölçek adı 
belirtilmemiştir. 

Hendricks 

(1969) 

*Gayret içerikli birimlerin farklı üretimi 
*Gayret içerikli sınıfların farklı üretimi 
*Gayret içerikli ilişkilerin farklı üretimi 
*Gayret içerikli sistemlerin farklı üretimi 
*Gayret içerikli dönüşümlerin farklı üretimi 
*Gayret içerikli imaların farklı üretimi 

Kaynak: Vasil’ova ve Baumgartner (2004) cilt 2, no 4171. Why is Social Intelligence 

Difficult to Measure. (sake.sk/cas./archiv/4-2005/studia_vasilova-baumgartner.html. 

erişim tarihi: 20.06.2020) ve Funke, U. , Heinz Schuler.1998. Validity of Stimulus 

and Response Components in a video test of social competence. DOI: 10.1111/1468-

2389.00080)’nden uyarlanmıştır. 

Bu çalışmada Sosyal Zekâyı ölçmek için Silvera ve arkadaşları 

tarafından hazırlanan ölçek kişinin kendisini tanıması amacı ile 

düzenlenmiştir. Tablo 19’da TSIS ölçeği ile ilgili bilgileri sunmaktadır. 
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Tablo 19: Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği 

Ölçek Adı Ölçeği Geliştiren  Sosyal Zekâ Boyutları 
TSIS 

Tromso Sosyal Zekâ 

Ölçeği 

Silvera Martinussen 

Dahl (2001) 

*Sosyal Bilgi Süreci 
*Sosyal Beceri 

*Sosyal Farkındalık 

Kaynak: Silvera, H. D., Martinussen, M ve Dahl, I.T (2001:313). The Tromso Social 

Intelligence Scale, a self-report measure of social intelligence. 42, ss. 313-319 

uyarlanmıştır. 

Silvera ve arkadaşları (2001:314) sosyal zekâ üzerine derinlemesine 

yürüttükleri çalışmalarda sosyal zekâyı tanımlamanın ne kadar zor 

olduğunu vurgulamışlardır. Silvera ve arkadaşları bu süreçte üç temel 

zorluk ile karşılaşmışlardır. Birinci zorluk, sosyal zekânın gerçekten var 

olup olmadığını tespit etmek olmuştur. Sosyal zekâ çalışmalarındaki 

ikinci zorluğun sosyal zekâ kavramının tanımını oluşturmak ile ilgili 

olduğıu belirtilmektedir. Sosyal zekâ tanımlarının bazıları “insanları 

anlama yeteneği” ifadesiyle bilişsel boyuta değinirken bazıları da 

“sosyal becerilerin ölçümünde olumlu bir performans sergileme 

yeteneği” ifadesiyle davranışsal boyuta ağırlık vermektedirler. Sosyal 

zekânın çok yönlü bir yapısının olması da üçüncü zorluk olarak 

belirtilmektedir. Bu zorluklar sayesinde çözüm üretilme ihtiyacı 

duyulmuş ve ölçek geliştirme sürecinin başladığı ifade edilmiştir. 

Sosyal zekâ çok yönlü bir yapıya sahip olup sosyal zekâ ile ilişkili 

psikolojik yapıları bir arada düşünerek değerlendirmek gerektiği 

vurgulanmaktadır.  
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1.5.5. Duygusal Zekâ ve Sosyal Etkileşimler 

Duygusal zekâ ve sosyal zekânın yapıtaşları birbirlerini 

tamamlamaktadır. Duygusal zekâ yapıtaşlarının güçlü olması, güçlü bir 

sosyal zekânın temellerini oluşturmaktadır. Duygusal zekâ ve sosyal 

zekânın uyumunu buz üztünde dans gibi düşünebiliriz. Buz üstünde 

çiftler performansı sergilerken kendilerinden emin oldukları kadar 

birbirlerine de güven vererek bir bütünü oluşturmaktadırlar. Buz 

üstünde dans çiftlerin tüm inceliklerini, zerafetini, uyumunu ve 

ahengini duygu, düşünce ve davranış bütünlüğü içerisinde 

sergilemektedir. Literatürde geçen sosyo-duygusal zekâ yaklaşımı 

zihinlerde buz üstünde performans sergileyen çift metaforunu 

çağrıştırmaktadır.  

Seal, Boyatzis ve Bailey (2006: 190-191) sosyo-duygusal zekânın 

davranışsal yeterliliklerin kurumlar üzerindeki etkisine odaklandığı 

belirtilmektedir. Sosyo-duygusal zekânın nöroloji, biyoloji ve psikoloji 

gibi günümüz kurumlarının performansını etkileyen multidisipliner bir 

sistem olduğu ifade edilmektedir. Sosyo-duygusal zekânın çok zengin 

bir tarihçesi vardır. Sosyo-duygusal zekâ teorik olarak Thorndike’ın 

(1920) sosyal zekâ, McClelland’ın (1973) ve Boyatzis’in (1982) 

yeterliliklerine, Gardner’ın (1983) kişisel zekâ ve Sternberg’in (1985) 

pratik zekâsından oluşmaktadır.  

Lopes ve ark. (2004:1018) duygusal yeterliliklerin sosyal etkileşim için 

gerekli olduğunu düşünmektedirler. Çünkü duygular insanların 

niyetlerini, düşüncelerini, sosyal buluşmaların koordinasyonunu 
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aktarmak üzere iletişimsel ve sosyal amaçlara hizmet ederler. Sosyal 

dünyayı yönetebilmek için insanların duygusal bilgiyi işlemeye ve 

duygusal dinamikleri yönetmeye ihtiyaçları vardır. Duygusal 

yeterliliklerin iş hayatında ve sosyal yaşamda sosyo-duygusal öğrenme 

sürecine ilham kaynağı olduğu duygusal zekâ kavramını 

zenginleştirdiği belirtilmektedir. Lopes ve ark. (2004: 1019) duyguları 

yönetme becerisinini sosyal etkileşimlerin kalitesini artırma sebeplerini 

dört gerekçe ile açıklamaktadırlar. Birinci gerekçe; duyguları 

düzenleme yeteneği sosyal etkileşimlerin duygusal değerini 

etkileyebilmektedir. Çünkü karşımızdaki kişiden aldığımız duygusal 

ipuçlarından onların niyetlerini ve duyguların bulaşma etkisi ile onların 

duygularını anlayabilir ve duygu içerikli bilgileri kendi 

davranışlarımızı düzenlemek üzere kullanabiliriz. İkinci gerekçe; 

duyguları yönetebilme yeteneği insanların nitelikli etkileşim 

stratejilerini kullanmalarının yanı sıra sosyal etkileşim için insanların 

beklentilerini ve motivasyonlarını da etkilemektedir. Üçüncü gerekçe; 

duyguları yönetebilme yeteneği sosyal etkileşim sürecinde pürüzsüz bir 

iletişim kurabilmek için gerekli olan odaklanmayı kolaylaştırabilir. 

Dördüncü gerekçe ise duyguları yönetebilme yeteneği sosyal 

davranışların koordinasyonu için gerekli olan becerilerin yönetilmesini 

kolaylaştırır. Tüm bu gerekçeleri toparlamak gerekirse, kişinin 

duygularını düzenleyebilme kapasitesi dürtü kontrolü dahil olmak 

üzere oto kontrolünü sağlayabilmesi ile ilişkilidir. 

Seal, Boyatzis ve Bailey (2006: 194-195) Boyatzis ve Goleman iki 

farklı grup olan duygusal ve sosyal zekâ yeterlilikleri yeniden 
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sınıflandırarak yeni bir kavram oluşturmuşlardır. Kişilerarası olan 

Sosyal Zekâ (SI) yetkinlikleri sosyal farkındalık ve ilişki yönetimini 

içerirken; kişisel/içsel olan duygusal zekâ yeterlilikleri kişisel 

farkındalık ve özyönetimi kapsamaktadır. Dolayısıyla iki grubun bir 

araya gelmesiyle oluşan sosyo-duygusal zekâ (ESI) , duygusal zekâ 

kapsamındaki içsel farkındalığın ve duygu yönetiminin sosyal zekâ 

kapsamındaki kişilerası farkındalığın ve diğerlerinin duygularını, 

ihtiyaçlarını, düşüncelerini, algılarını sosyal ortamlarda başkaları ile 

çalışmaktan daha farklı olduğunu anlamamızı sağladığını 

belirtmektedir. Entegre bir kavram olan sosyo-duygusal zekâ insanı 

geniş bir çerçeveden tanımlamanın ötesinde, kurumun kişiliğini 

vurgulayan teorik bir yapı sunduğu gibi, iş performansını ve eylem 

teorisini birbirine bağlar. ESI şu şekilde tanımlanmaktadır: ESI kişinin 

kendisinin ve diğerlerinin üstün performansları ile alakalı duygusal 

bilgiyi farketme, anlama ve kullanma yeterliliğidir. Kısacası insanların 

kendilerini ve ilişkilerini nasıl ele aldıklarıdır. ESI iki temel gruba 

ayrılır. Birinci grup kişinin kendisinin farkında olması ve kendisini 

yönetebilmesidir. İkinci grup, kişinin diğerlerini farkında olması ve 

onlarla olan ilişkisini yönetebilmesidir.  

Seal, Boyatzis ve Bailey çalışmalarında Goleman, Boyatzis ve McKee 

tarafından geliştirilen Sosyo-Duygusal Yeterlilik (ESI) modeli Şekil 

8’de görülmektedir.  
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Duygusal Zekâ 

(EI) 

 Sosyal Zekâ 

(SI) 

   

I. Öz-Farkındalık  III. Sosyal Farkındalık 

1. Duygusal Öz-farkındalık  10. Empati 

2. Öz-değerlendirme  11. Kurumsal farkındalık 

3. Öz-Güven  12. Hizmet odaklılık 

   

III. Öz-Yönetim  IV. İlişki Yönetimi 
4. Duygusal oto/oto kontrol  13. Başkalarını Geliştirme 

5. Şeffaflık  14. İlham verici liderlik 

6. Uyum sağlama  15. Etkileme 

7. Başarı Odaklılık  16. Değişim katelizörlüğü 

8. Girişimcilik  17. Çatışma Yönetimi 
9. Olumluluk  18. Takım çalışması ve işbirliği 

Kaynak: Seal, R. C., Boyatzis, E. R., Bailey, R. J. (2006) Fostering Emotional 

Intelligence in Organizations. Vol. 3, No. 3.  S. 195’ten uyarlanmıştır 

Şekil 8: Sosyo-Duygusal (ESI) Yeterlilik Modeli  

Kunnanatt (2004: 489) kişinin sosyal çevresindeki etkinliği için 

duygusal zekânın vazgeçilmez olduğunu belirtmektedir. Sosyal 

ortamlarda etkileşim sürecinde duygusal zeki insanlar ilişkilerinde 

kazan-kazan anlayışını benimserler. Bu anlayışları ile yarattıkları 

duygusal çekim alanı duygusal yapılarını destekledikleri gibi sosyal 

ağlarını da güçlendirir.  

Seal, Boyatzis ve Bailey (2006: 196)  Sosyo-duygusal zekâ sayesinde 

odak noktası yeterlilikler, yetenekler ve tüm bunların etkili bir biçimde 

nasıl düzenlendiği ile ilgilidir. Sosyo-duygusal zekâ sadece bilişsel bir 

zekâ değildir. Sosyal ortamlarda ya da iş ortamlarında davranışları 

organize edebilmek önemlidir. Kişinin sahip olduğu değerler (yaşam 

felsefesi, vizyonu), yeterlilikler (bilgisi, becerileri, yetenekleri), ilgiler 

(durumu yönetme tarzı) bireysel özelliklerdir. Çalışma ortamı 

sorumlulukların yerine getirilmesini, görevlerin yapılmasını, kurumun 
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hedeferinin benimsenmesini gerektirmektedir. Kurumsal ortam kurum 

kültürünü, iklimini, yapısını, sistemini, kurumsal olgunluğu, kurumsal 

stratejik adımları, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal bağlamları ve 

gelişmeleri her açıdan değerlendirebilmek kurumsal çevre için önemli 

bir etkiye sahiptir.  

Seal, Boyatzis, Bailey, Lopes ve Kunnanatt’ın duygusal zekâ ve sosyal 

zekâ temelli çalışmaları incelendiğinde, sosyo duygusal zekâ 

bileşenlerinin kişinin hayatında, iş yaşamında kendisini tanımada, 

duygularını yönetmede, çevresine karşı duyarlı olmasında, insanları 

önemsemesinde, onları anlamaya çalışmasında, ilişkileri 

düzenlemesinde, geliştirmesinde ve yönetmesinde ne kadar önemli 

olduğu görülmektedir.  

1.6. Duygusal Okuryazarlık 

Duygusal okuryazarlık alanında yapılan çalışmalar her ne kadar 21. 

yy.’da dikkat çekse de, konunun temelleri Aristo dönemine 

dayanmaktadır. Aristo duygusal okuryazarlık kavramına öfke 

yönetiminin önemi ile dikkat çekmiş ve şu şekilde ifade etmiştir; “ 

herkes kızabilir-çok kolaydır. Ancak doğru kişiye, doğru zamanda, 

doğru şekilde, haklı bir gerekçe ile kızmak- kolay değildir.” (Weare, 

2004: 9) 

Duygusal okuryazarlık üzerine yapılan çalışmaların öncesinde 

duygusal zekâ, yaşam becerileri, zihinsel sağlık, davranış yönetimi, 

kurumsal iklim, beynin çalışma sistemi, öğrenme stilleri, iş yaşamı 
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sağlığı için duygusal ve sosyal sorunlar ile ilgili kaygılar bulunduğu 

belirtilmektedir (Weare, 2004: 10). Görüldüğü üzere, bu çalışmalar 

duygusal okuryazarlık kavramına giden yolculukta öncülük yapmıştır. 

1.6.1. Duygusal Okuryazarlık Kavramı 

Duyguları tanımak, yönetmek kısacası duygularımızla yakın olmak 

yaşamımızı kolaylaştırmaktadır. Harfleri, rakamları tanımak bir araya 

getirerek ne ifade etmek istediğini anlamak, mesajı algılayabilmek ne 

kadar önemli ise duyguların okuyabilmekte o kadar önemlidir. 

Okuryazarlık işte bu noktada duygusal okuryazarlık olarak 

işbaşındadır. Steiner (2014:32) “duygusal okuryazarlık” kavramının ilk 

kez Salovey ve Mayer tarafından ortaya atıldığını ve kendisinin bu 

kavramı 1979 yılında yayınladığı “Healing Alcoholism” Alkolizmin 

tedavisini konu alan kitabında ilk kez kullandığını belirtmektedir. 

Steiner’e göre duygusal okuryazarlık gücünü sevgiden alan “kalp 

merkezli bir duygusal zekâdır”. Biraz daha açmak gerekirse, Steiner 

(2014: 17)’a göre duygusal okuryazarlık duyguların açığa çıkmasıyla 

beraber duyguları anlayabilmek, kontrol edebilmek ve yönetebilmektir. 

Duygusal okuryazarlık duygular ile yakın bağı devam ettirerek 

duyguların dilinden anlamak ve istedikleri cevabı vererek anlamı 

karşılıklı yönetebilmektir. Coppock (2007:405-406) Steiner’ın gözünde 

duygusal okuryazarlığın insanın özgürlüğünü kazanmasına yardımcı 

olan bir araç olarak anlatmaktadır. Duygusal okuryazarlık olumlu 

duyguların odaklanmayı, hafızayı, problem çözme becerilerini, 

öğrenme becerilerini etkilediğini; olumlu ilişkilerin fonksiyonel 

olmayan kalıpları önlediğini ve duygusal okuryazarlığın yaratıcılığı, 
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yenilikçi bakış açısını ve liderliği kuvvetlendirdiğini belirtmektedir. 

Coppock duygusal okuryazarlığın zihinsel sağlığın iyi olduğunu 

gösteren birçok bileşenden oluştuğunu vurgulamaktadır. Bu bileşenler 

üç kategoride toplanmaktadır. Birincisi psikolojik, duygusal, zihinsel 

ve ruhsal olarak gelişme yeteneği; ikincisi, başkalarının varlığının 

farkında olmak ve bunu ifade edebilmek; üçüncüsü, psikolojik 

sıkıntıları gelişim sürecinin bir parçası olarak kullanabilme yeteneğidir. 

Weare (2004: 2) duygusal okuryazarlık kavramının 1990 yıllarında 

Steiner ve Perry tarafından yaygın bir şekilde kullanılmasıyla 

popülerlik kazandığını belirtmektedir. Weare (2004: 2)’a göre duygusal 

okuryazarlık kişinin kendisinin ve başkalarının duygusal durumlarını 

farkedebilmesi, anlayabilmesi ve bu duygu durumlarına göre tutum 

belirleyebilme yeteneğidir. Bu yetenek aynı zamanda kişinin kendi 

duygularını tanıyabilme, ifade edebilme, yönetebilme ve diğer kişilerin 

duygu durumuna göre yardımcı olabilme becerisine sahip olmak olduğu 

belirtilmektedir.  

Duygusal okuryazarlık kavramının özünü daha iyi anlayabilmek için 

duygusal okuryazarlığı oluşturan bileşenlerin zenginliğini incelemek 

gerekmektedir. Weare (2004: 3-4)’a göre duygusal okuryazarlık 

duygusal ve sosyal yeterlilikleri içeren bileşenlerden olşmaktadır. 

Duygusal okuryazarlığı oluşturan sosyo-duygusal bileşenler Tablo 

20’de açıklanmaktadır. 
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Tablo 20: Duygusal Okuryazarlık Bileşenleri 

Öz-Anlayış *Kişinin kendisine karşı olumlu bir bakış açısına sahip olması 
*Kişinin kendisi ve içinde bulunduğu evren için iyimser olması 
*Kişinin tutarlı ve süreklilik gösteren bir yaşam öyküsünün 
olması 

Duyguları 
Anlamak ve 

Yönetmek 

*Tüm duyguların deneyimlenmiş olması 
*Duyguların sebeplerini anlayabilmek 

*Duyguları uygun bir şekilde ifade edebilmek 

*Öfke yönetimi ve dürtü kontrolü gibi duygusal tepkileri 
yönetebilmek 

*Daha uzun süreli, yoğun ve sık nasıl iyi hissedilebileceğini 
bilmek 

*Sorunları çözmek ve plan yapabilmek için duygusal bilgiyi 
kullanabilmek 

*Zorlu yaşantılarda duygusal dayanıklılığı sağlayabilmek 

Sosyal 

durumları 
anlamak ve 

ilişki kurmak 

*Diğer kişiler ile bağlantılar kurabilmek 

*Empati kurabilmek 

*Etkili bir şekilde iletişim kurabilmek 

*Bağımsız ve özgüvenli olmak 

Kaynak. Weare, K. (2004: 3-4). Developing the Emotionally Literate School. 

Duygusal okuryazarlık kavramının özünü anlamamızı sağlayan Tablo 

20 duygusal okuryazarlık bileşenlerini ve alt maddelerini 

açıklamaktadır. Bu bileşenler incelendiğinde duygusal okuryazarlığın 

bireysel bir süreç olarak başladığını Öz-anlama boyutu ile görmekteyiz. 

Kişinin kendisini bilmesi, tanıması ve yönetmesi duygusal 

okuryazarlığın en temel yapıtaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci 

bileşende duyguların gücünü görmekteyiz. Duyguları tanımanın, 

yönetmenin ve deneyimlenin ne kadar önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. Üçüncü bileşen etkili bir iletişim kurabilmek, uyum 

içerisinde yaşayabilmek, çevremizdeki kişilere ve topluma duyarlı 

olmak üzere gereken sosyal becerilere sahip olmanın önemini 

vurgulamaktadır.  
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Antidote’ye göre duygusal okuryazarlık kişinin kendisinin ve 

başkalarının duygularını anlamak üzere etkileşime geçmesi ve bu 

doğrultuda davranışlarını şekillendirmesidir (Wigersworth ve ark. 

2010: 174). Dolayısıyla duygusal okuryazarlık kişilerin kendi 

duygularını tanıması, yönetmesi, kişilerarası etkileşimlerini nitelikli 

kurması ve sosyal ortamlara uygun davranışlar geliştirmesidir. 

Duygusal okuryazarlık bireysel ve sosyal boyutları içeren ve etkileşimi 

önemseyen bir kavramdır.  

Faupel’e göre duygusal okuryazarlık modeli öz-farkındalık, öz–

düzenleme, motivasyon, empati ve sosyal yeterlilikler olmak üzere beş 

bileşenden oluşmaktadır (Coşkun ve Öksüz, 2018: 1863). 

 Erel (2015: 54)’e göre duygusal okuryazarlık, duygusal ifadeleri 

okuyabilme, aktarılan mesajları çözebilme, sadece kişinin kendi 

dünyasını değil karşısındakinin dünyasını içinde bulunduğu kültürel 

bağlamlara göre değerlendirebilme ve yaşantıları olumlu bir bakış 

açısıyla duygusal yapıyı oluşturmak üzere doğru yaklaşımları, 

yetenekleri bir bütün olarak yaşamının bir parçası haline 

getirebilmektir. 

Tüm bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere duygusal okuryazarlık, 

duygusal zekâ ve sosyal zekâ becerilerini sadece aynı potada bir araya 

getirmekle kalmayıp, kişilerin aktardıkları mesajları, ifadeleri ve 

kodları okuyabilme, anlayabilme ve aktarabilme becerilerine sahip 

olmaktır. Duygusal okuryazarlık duygusal ve sosyal zekânın bir tür 

şifre çözücüsüdür. 
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1.6.2. Duygusal Okuryazarlık Gelişim İlkeleri 

“Duygusal okuryazarlık” kavramının kişide çok olumlu bir etki 

bıraktığını düşünmekteyim. Kavram olarak “okuryazar” kelimesinin 

geçmesi bu becerinin nitelikli eğitimler öğrenilebileceğini ve 

geliştirilebileceğini hissettirmektedir. Dolayısıyla kişilerin sahip olması 

gereken “duygusal okuryazarlık” becerisine sahip olmak öncelikle bu 

durumun bir ihtiyaç olduğu kabul edilmelidir. Bu konuya açıklık 

getirmek üzere Weare (2004: 12) duygusal okuryazarlığın faydalarına 

etkili bir şekilde değinmiştir. Weare duygusal okuryazarlığın 

faydalarını beş kategoride açıklamaktadır. Bu açıklamalar Tablo 21’de 

görülmektedir.  

Tablo 21: Duygusal Okuryazarlığın Faydaları 

Standartları 
Geliştirmek 

Duygusal okuryazarlık gelişimi ile ilgili çalışmaların yapılması 
etkili öğrenme, olumlu davranışların kazanılması, pozitif bir iklim, 
yüksek motivasyon gibi sonuçları beraberinde getirmektedir. 

Olumlu 

Davranış 
Gelişimi 

Sosyo-duygusal yeterliliklerin gelişmesi davranış gelişimlerini 
desteklemektedir. 

Çalışma 
Yaşamına 
Faydaları 

Duygusal okuryazarlık gelişimi ilişkileri, takım çalışmalarını, 
iletişim ve yönetim becerilerini gelişimini artırır. Yoğun, baskı ve 
hızla gelişen teknolojini etkisi ile hissedilen iş yaşamı gerginliği 
duygusal okuryazarlık eğitimleri aracılığı ile yerini dayanıklılık, 
esneklik, uyum ve belirsizliklerin giderilmesine yerini bırakır. 

Zihinsel 

sağlık 
gelişimi 

Duygusal okuryazarlık ve zihinsel sağlık arasında doğrudan bir 
bağlantı vardır. Sosyo-duygusal becerilerin gelişmiş olması 
depresyon, gerginlik, intihar, yeme bozuklukları ve stres gibi 
olumsuz zihinsel sağlık belirtilerini azaltmaktadır. 

Toplumsal 

yararlar 

Sosyo-duygusal becerilerin gelişmiş olması özel yaşamı, iş 
yaşamını ve sosyal yaşamı doğrudan etkilemektedir. Duygusal 
okuryazarlık becerilerinin yaygın etkisi yaşanılan, çalışılan 
ortamlarda toleransın, anlayışın, özenin, vatandaşlık bilincinin 
artmasını sağlamaktadır. 

Kaynak: Weare, K. (2004: 12-16). Developing the Emotionally Literate School 
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Tablo 21’de de görüldüğü üzere duygusal okuryazarlık gelişimi 

bireysel gelişimi bilişsel ve psikolojik olarak olumlu yönde etkileyerek 

kişinin özel, iş ve sosyal yaşamını zenginleştirmekte ve nitelikli bir 

yaşam sürdürmesine katkı sağlamaktadır. 

Duygusal okuryazarlık gelişiminin faydalarının net bir şekilde 

bilinmesi bu konunun önemini her geçen gün artırmaktadır. Duygusal 

okuryazarlık sistematik bir şekilde geliştirilebilmektedir. Bu sistemin 

etkili bir şekilde işleyebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken 

ilkeler vardır.  

Steiner’a göre duygusal okuryazarlık gelişiminin temel ilkeleri 

duygusal okuryazarlığın sevgi merkezli bir duygusal zekâ olduğunu 

kabul etmek, bireyin kendisini ve diğer insanları sevmesi olduğu gibi 

kendisi ve başkaları tarafından da sevilmesi, kişinin sevme ve sevgiyi 

kabul etme kapasitesini geliştirmesi olarak üç temel prensipte 

açıklanmaktadır (Steiner, 2003: 11). 

Erel (2015: 262-265) duygusal okuryazarlık ilkelerini öğrenme isteği 

ve motivasyon yaratmak; neokorteks eğitimlerinden limbik beyin 

eğitimine geçiş sağlamak; tutum, beceri ve davranış geliştirmeyi hedef 

almak; interaktif ve geribildirime dayalı bir bakış açısı benimsemek 

olmak üzere dört kategoride değerlendirmektedir. 

Steiner (2003: 37-38) duygusal okuryazarlık gelişiminin temel ilkesinin 

duyguların farkında olmak olduğunu belirtmektedir. Steiner’a göre 

duyguların farkında olmak için duyguların kökenini ve duygusal 
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farkındalığın düzeylerini bilmek önemlidir. Steiner duygusal 

farkındalığın artması için duyguların köklerini bilmenin önemini 

vurgulamaktadır. Duygusal farkındalığın köklerinde Eric Berne’ün 

Transaksiyonel analizinin ve beynin üç bölümden oluşan işletim 

sisteminin bilinmesi gerektiği belirtilmektedir. Transaksiyonel analiz 

çerçevesinde Berne duygular ile ilgili yaptığı açıklama oldukça 

aydınlatıcıdır. Harris (2015: 53-54) Bern’ün devrim niteliğinde olan 

transaksiyonel analiz çalışması ebeveyn, yetişkin ve çocuk ego 

durumlarını incelemektedir. Duyguların kökeni konusunda özellikle 

çocuk ego durumuna odaklanmaktadır. Berne görülen, duyulan, 

hissedilen ve anlaşılan verinin “çocuk” olarak adlandırıldığını küçük 

çocukların ilk tecrübelerini dile getiremedikleri için tepkilerini 

duyguları ile verdiklerini, çocuk ego durumunda saf duyguların 

bulunduğunu aktarmaktadır. Berne bir insan duygularının esiri 

olduğunda çocuk ego durumunun kontrolü ele geçirdiğini 

belirtmektedir. Duyguların köklerini etkileyen bir diğer konu da beynin 

gizemli çalışma sistemidir. Carter (2012:64) limbik sistemin duyusal 

sistem bileşenlerinden oluştuğunu, içgüdüsel davranışlar, derine 

yerleşmiş olan duygular ve temel dürtüler ile ilişkili olduğunu 

belirtilmektedir. Steiner (2014: 42) R-Kompleks ya da sürüngen beyin 

olarak bilinen karmaşık sinir ağının dolaşım, solunum, sindirim ve 

boşaltım gibi temel fizyolojik sistemin çalışmasını sağlamakta olduğu 

belirtilmektedir. Carter (2012: 135-136) neokorteksin soyut akıl 

yürütmeden, bilinçli düşünmeden, duygu, planlama ve 

organizasyondan sorumlu olduğunu; ayrıca, sosyal ortamda uyum 

sağlama davranışlarını gerçekleştirmede kurnazca rekabet edebilmede 
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ve başkalarının nasıl davranacağını tahmin etmede etkin rol oynadığı 

açıklanmaktadır. Dolayısıyla sosyal farkındalık “benlik” duygusunun 

temelinin oluşturmaktadır. Bir diğer dikkat çekici konuda Carter ve 

arkadaşlarının duyguları okumak ile ilgili yaptığı araştırmadır. 

Karşımızdakinin yüz ifadesini okuduğumuz zaman aynı ifadeyi 

düşünmeden kişinin kendisinin de gerçekleştirdiğidir. Yüz ifadelerinin 

hem duygulara neden olduğunu hem de duyguları aktardığını 

belirtmektedirler. Dolayısıyla gerçekleşen bu taklit karşımızdaki 

insanda gördüğümüz duygunun yansımasını yarattığı gibi kişinin ne 

hissettiğini de aktarır. Duyguları taklit edemeyen kişilerin yüz okumada 

daha az başarılı oldukları belirtilmektedir.  

1.6.3. Kurumlarda Duygusal Okuryazarlık Gelişimi 

Weare (2004: 2) kurum çalışanlarının daha iyi birer okuryazar 

olmalarını sağlamak için duygusal okuryazarlık bilincini kazandırmada 

önemli bir görev üstlenmektedir. Duygusal okuryazarlık kavramının 

kullanılması bazı avantajları da beraberinde getirmektedir. Duygusal 

okuryazarlık özellikle İngiltere’de yayınlarda, seminerlerde, projelerde 

zengin içerikli bir konu olması ile sosyo-duygusal yeterliliklere yeni bir 

bakış açısı kazandırması, her yaşta öğrenilebilir olmasından dolayı 

yaşam kalitesini artırmasıyla dikkat çekmektedir. Kurumsal duygusal 

okuryazarlık kurum çalışanlarının duygularının önemsenmesi; 

planlama, karar alma ve uygulama süreçlerinde çalışanların duygusal 

ve sosyal boyutlarda iyi hissetmelerini sağlamak için atılması gereken 

önemli adımlar olarak tanımlanmaktadır.  Dolayısıyla kurumlarda 

duygusal okuryazarlık bilincinin oluşması daha duygusal zeki 
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organizasyonların iş başında olması demektir. İçinde bulunulan ortam 

tarafından şekillenen duygusal ve sosyal refah, duygusal okuryazarlığın 

ayrılmaz bir parçasıdır. 

Weare duygusal okuryazarlığın kurumsal faydalarına değinmektedir. 

Weare (2004: 14)’e göre 21.yy’da iş ortamında ilişkiler, takım 

çalışmaları, iletişim ve yönetim becerilerine verilen önem ve özen 

dikkat çekmektedir. Günümüz küreselleşen dünyada her geçen gün 

hızla gelişen teknolojik değişimler çalışanlarda çok daha fazla baskı 

yaratarak stres düzeyini artırmaktadır. Dolayısıyla çalışma yaşamında 

belirsizliği azaltma, esnekliği, uyum ve dayanıklılığı artırma ihtiyacı 

görülmektedir. Bu durum kurum çalışanlarının düşünme yapılarını ve 

davranış şekillerini en uygun biçimde belirleyebilmeleri için duygusal 

zekâ düzeylerini artırmalarının gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. 

Günümüzde birçok kurum, çalışanlarının duygusal zekâ becerilerini 

artırmaya yönelik eğitimler düzenlemektedir. Duygusal okuryazarlık 

üzerine yapılan çalışmalar kurum çalışanlarının stres yönetimi ve 

değişimlere adapatasyon becerilerini kazanmalarını sağlamaktadır. 

Weare (2004:23-24-25-32-38) duygusal okuryazarlığı geliştiren temel 

yeterlilikleri öz-anlayış; duyguları anlama, ifade etme ve yönetmek; 

ilişki kurmak ve yönetmek olmak üzere üç kategoride toplamaktadır. 

Bu yeterliliklerin birbirleriyle iç içe olduğu, birbirlerini desteklediği ve 

tamamlayıcı oldukları belirtilmektedir. Öz-anlayış kişinin kendisini 

sevmesini; bireyselliğine saygı duymasını; güçlü yanlarını bilmesini, 

zayıf yanlarının farkında olmasını ve kabul etmesini; kişilik 

özelliklerini, tercihlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirebilmesini; kendisi 
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ile ilgili gerçek ve doğru yorumlar yapabilmesini kapsamaktadır. Bu 

açıklamadan da anlaşıldığı üzere, kişinin benliğini tanıması, kendisinin 

farkında olması duygusal okuryazarlık gelişiminin ilk basamağıdır. 

Yaşam boyu kurulan ilişkilerde bireyin dengeyi sağlayabilmesinde öz-

anlayışın sağlam olması gerekmektedir. Öz-anlayışı gelişmiş bir çalışan 

sergilediği yaklaşımı ile kurumsal iklimi olumlu yönde etkileyecek, 

çevresindeki kişilerin fikirlerine ve ihtiyaçlarına duyarlılık göstererek 

destekleyici iletişim kuracaktır. Olumlu bakış açısının öz-

değerlendirme ve gerçeklik arasında denge kurmaya yardımcı olduğu 

belirtilmektedir. Duygusal okuryazar olmanın her zaman mutlu olmak 

anlamına gelmediği belirtilmektedir. Duygusal okuryazar bir bireyin 

kızgınlık, öfke, üzüntü ve sıkıntı gibi olumsuz duyguları da hem 

kendisinin hem de başkalarının hissedebileceğini kabul etmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Burada önemli olan olumsuz duyguları kabul etmek, 

duygusal reaksiyonları yönetmek ve duygusal dayanıklılığı artırmak 

için duygusal farkındalığın dengelenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bir 

diğer önemli nokta da duyguların sebeplerinin farkında olunması 

gerektiğidir. Kişilerin duygu durumunu tetikleyen yaşantının öncesini, 

sürecini ve içinde bulunulan şartları değerlendirebilmenin önemli 

olduğu vurgulanmaktadır. Bireyin sahip olduğu duygusal yeterliliğin 

sorunları çözmesini kolaylaştıracağı belirtilmektedir. Ancak sadece 

duygusal yeterlilik değil bilişsel yeterliliğinde süreci olumlu yönde 

etkilediği vurgulanmaktadır. Duygusal okuryazarlık gelişimi 

duyguların doğru bir şekilde, doğru zamanda ifade edilmesine katkı 

sağladığı açıklanmaktadır. Duyguların davranışlar ve sözler ile nasıl 

ifade edileceğinin öğrenilmesi gerektiği belirtilmektedir. Duygusal 
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okuryazarlıkta kişilerin duygularına verdikleri tepkileri yönetmesine 

katkı sağlamakta olduğu anlatılmaktadır. Kişiler içinde bulundukları 

sosyal bağlamda duygu yönetim becerilerini kullanarak duygusal 

ifadelerinin sorumluluğunu alarak tepki gösterip göstermemeye karar 

vermelerinin önemli olduğu belirtilmektedir. Bu noktada duygusal 

okuryazarlık bireyin kendi duygularını gözlemlemesini, üzüntü ve 

öfkesini temkinli ifade edebilmesini, yoğun duygular içerisindeyken 

mantıklı bir şekilde düşünebilmesini, kendisini sakinleştirebilmesini ve 

dikkatini kontrollü bir şekilde başka bir yöne kaydırabilmesini sağladığı 

aktarılmaktadır. Duygusal okuryazarlığın sadece duygu yönetimi 

olmadığı, dengeli duygusal okuryazarlığın duygusal tatmini 

zenginleştirdiğini, kişinin iç dünyasının daha olumlu, keyifli, mutlu, 

neşeli olmasını sağladığını belirtmektedir. Dolayısıyla kişisel huzur 

rahatlamayı, sakinliği ve mutluluğu da beraberinde getirmektedir. 

Duygusal okuryazarlık gelişimi aynı zamanda duygulardan elde edilen 

bilgilerin problem çözme ve planlamada kullanılabileceğini 

göstermektedir. Duygusal okuryazarlık gelişiminin aynı zamanda 

kişileri kısa dönem hazlardan çok uzun dönem hazlara yönelmesini 

sağladığı, karşılaştıkları sorunlara alternatif çözümler üretebildiklerini; 

kişisel, sosyal, akademik ve profesyonel kariyerlerinde daha net planlar 

yapabildiklerini, sorunlarını çözmek ve planlarının peşinde koşarken 

duygusal bilgi içerikli ipuçlarını daha iyi kullanabildiklerini 

belirtmektedir (Weare, 2004:40). Dolayısıyla duygusal okuryazarlık 

gelişimi başarıyı destekleyen duygusal dayanıklılığı, stres toleransını, 

zorluklara karşı dayanıklılığı, sorumlulukları yerine getirme bilincini 

kuvvetlendirmektedir. Duygusal okuryazarlık gelişiminin aynı 
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zamanda kişilerde sevgi, empati, güven duygusunu kuvvetlendirdiği 

için bağlanmayı da olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir. Bu 

duyguların yaşanması iletişim ve etkileşime nitelikli bir boyut 

kazandırmaktadır. Profesyonel başarı ve tatminin duygusal bağlanma 

için önemli olduğu belirtilmektedir. Öz-saygı ve empatinin duygusal 

okuryazarlığın vazgeçilmez ikiz köşetaşları olduğu belirtilmektedir 

(Weare, 2004:46). Duygusal okuryazarlık gelişimi için etkili dinleme 

becerilerini gelişmiş olması, tepkilerimizi dürtüsel değil düşünerek 

vermek, beden dilimizin farkında olmak ve beden dilimizi etkili 

kullanabilmek gerektiği anlatılmaktadır. Duygusal okuryazarlık 

gelişimi aynı zamanda ilişkileri saygı çerçevesinde yürütebilme 

becerisi de kazandırmaktadır. Sosyo- duygusal yeterliliklerin sadece 

bireysel mutluluk ve iletişim kurabilmek için değil, kariyer 

basamaklarını çıkabilmek için de gerekli olduğu belirtilmektedir. 

Duygusal okuryazarlığın gelişmesi kişinin çevresindekileri 

gözlemlemesinde yönlendirmesinde, iş birliğine teşvik etmesinde ve 

daha nitelikli profesyonel çalışanlar olmasında son derece etkili olduğu 

vurgulanmaktadır. Duygusal okuryazarlık gelişimi çatışma çözümünde 

kişileri saygı çerçevesinde işbirliğine yönlendirerek kazan-kazan 

anlayışını benimsemelerini sağladığı ifade edilmektedir (Weare, 

2004:47). Çatışma sürecini yönetmek, anlaşmazlıklara rağmen iletişimi 

saygı ve güven çerçevesinde devam ettirebilmekte, mesafeyi 

koruyabilmekte, ilişkideki zorlukları yönetmekte ve olumlu davranış 

değişikliğine yönlendirmekte duygusal okuryazarlık gelişimi 

önemlidir. Duygusal okuryazarlık gelişimi kişilerin düşünce ve 

davranışlarının sorumluluğunu alması gerektiği bilincini de 
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kazandırmaktadır. Bu kişiler ilk adımlarını iş birliği yapmak üzere iyi 

niyetle atmaktadırlar. Duygusal okuryazarlık gelişiminde kişinin 

kendisinin ve karşı tarafın isteklerinin net bir şekilde ifade 

edilebilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Kurumlarda duygusal okuryazarlık gelişimi için duygusal okuryazarlık 

ikliminin yaratılması gerektiği belirtilmektedir. Bu iklim duygusal 

okuryazarlığın sadece bireysel beceri içeren bir performans olmadığını, 

bireyin içinde bulunulan ortamdaki sosyal bağlamlara bağlı olduğunu 

vurgulamak gerektiği belirtilmektedir (Roffey, 2008:30). 

Gibson (2006: 478) duyguların kurumsal yaşam için çok önemli 

olduklarını vurgulamaktadır. Gibson kurumlarda duyguların 

konuşulmadığını, tartışılmadığını belirtmektedir. Kurumlardaki genel 

düşünce duygular üzerine konuşmanın mantıksız, idiyosenkrazik 

rahatsızlık olabileceği dolayısıyla duyguların ön plana çıkarılmaması 

gerektiğidir. Kurumsal davranış teorisyenleri kurumlardaki zihin-beden 

dualitesinin önemini ve zihnin bilişsel yönüyle daha baskın olabildiğini 

vurgulamaktadır. Kurumlarda duygusal okuryazarlık gelişimini 

sağlamak için kabul edilmesi gereken şey duyguların iş yaşamının 

merkezi olduğudur. Kurumsal ve bireysel verimlilik için duyguların 

nasıl hissedildiği, ifade edildiği ve kişinin hem kendisinin hem de 

diğerlerinin duygularının farkında olması gerektiği belirtilmektedir. 

Görüldüğü üzere bu noktada kurumlarda duygusal okuryazarlık 

gelişimi ciddi önem taşımaktadır. Gibson (2006:479)’a göre kurumlar 

duygu yatağıdır. Duygular olumlu ya da olumsuz anlam ifade eden 

olaylara verilen bir tür cevaptır. Duygular psikolojik, bilişsel, 
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motivasyonel ve deneyimsel sistemlerin bir araya gelmesiyle ortaya 

çıkan anlık odak noktası belli tepkilerdir. Kurumlar çalışanlar için 

anlam ifade eden birçok yaşantıyı barındıran duygu yataklarıdır. 

Kurumlarda karmaşık, birbirine bağlı, rekabet ve zorunluluk içeren 

ilişkiler yaşanmaktadır. Çalışanların ilişkileri, kişileri ve yaşantıları 

seçme şansı yoktur. Duygusal reaksiyonların temel sebepleri arasında 

hiyerarşik yaklaşımlar ve statü farklılıkları bulunmaktadır. Dolayısıyla 

bu durum bir baskı yaratmaktadır. İşyerinde yaşantılar duyguları daha 

güçlü etkilemektedir. Çalışanlar hissettiklerini olduğu gibi yansıtmada 

seçici davranmak zorunda kalabilirler. Hissettikleri ve ifade ettikleri 

duygular arasındaki tutarsızlık kişilerarası ilişkileri ve kurum 

verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Gibson (2006: 481)’a göre 

kurumlarda kişilerin duygularının farkında olması ve öz-güven 

çerçevesinde duygularını ifade edebilmeleri gerekmektedir. 

Çalışanların duygularını düzenleyebilmeleri, çalışma ortamında duygu 

yüklü iletişim kurmaları etraflarındaki kişilerin motivasyonunu ve iş 

yapama arzularını da olumlu yönde etkilemektedir. Bu davranışlar 

olumlu sosyal davranışları da beraberinde getirmektedir. Kurumlarda 

çalışanların üç vazgeçilmezi öz-farkındalık, öz-düzenleme ve empati 

olarak ifade edilmektedir. Öz-farkındalık kişilerin duygularının ve 

duyguların etkilerinin farkında olmasıdır. Öz-düzenleme kişilerin 

dürtülerini ve duygu kaynaklarını yönetebilmesidir. Kişilerin 

hissettikleri duygu ile ifade ettikleri duygu arasındaki tutarsızlığı 

önleyebilmektir. 
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Coppock (2007: 406) duygusal okuryazarlık hareketlerinin bir akım 

olduğunu ve bu akımın çeşitli etkinlikler, programlar ve 

organizasyonlar ile desteklendiğini belirtmektedir. Bu 

organizasyonlardan 1995 yılında kurulan “Campaign for Emotional 

Literacy ve 2000 yılında kurulan “National Emotional Literacy Interest 

Group” bu çalışma alanının aile yaşamı, sivil toplum kuruluşları, 

okullar, kurumlar ve hükümetler için duygusal okuryazarlığın önemine 

dikkat çekmek istemişlerdir. Duygusal okuryazarlık bilincine 

ulaşmanın zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir.  

Ghosh, Shuck ve Petrosko (2012:603-604) hızlı gelişen teknoloji ve 

kurumlardaki yapısal değişikiliklerin son zamanlarda dikkat çektiğini 

belirtmektedirler. Bu durum kurumsal sorumlulukların bireysellikten 

çıkarak yoğun iş temposunda kolektif çalışmalara önem verilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Günümüz modern iş yaşamı kurumlardaki 

bireysel hiyerarşik çalışma yapısının yerini iletişimin çok daha yoğun 

ve kuvvetli olduğu takım çalışmalarına bırakması gerektiğini 

göstermektedir. Bu yeni ilişkisel yapılanma kurumsal performansı 

olumlu yönde etkilemektedir. İletişimin kuvvetli olduğu bir çalışma 

ortamında bilgi paylaşımı, takım çalışması, yönetim becerileri gibi 

birçok unsuru kapsamaktadır. Bu kapsamda çalışma yaşamındaki 

davranışlar ve kişilerin etkileşim halinde olması duyguların, duyguların 

ifade edilmesinin ve yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Takım çalışmalarında kişilerin duygularını 

yönetebilmesi, diğerlerinini duygularının farkında olması ve 
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anlayabilmesi kurumlarda psikolojik güven ortamı yaratmakta olduğu 

belirtilmektedir. 

Bowen (2014: 114) son yıllarda kurumlarda duygular üzerine yapılan 

çalışmaların kayda değer bir şekilde arttığını belirtmektedir. 

Kurumlarda duygular üzerine çalışmaların yapılmasının çalışma 

yaşamındaki davranışları anlamlandırmada çok büyük önem taşıdığı 

aktarılmaktadır. Bu noktada yapılması gereken kurumlarda duygular 

üzerine yapılan çalışmalara dikkat çekerek ilgiyi artırmak 

gerekmektedir. Konu hakkında kavramsal bilgiye sahip olmanın ve 

beceri edinmenin sadece çalışma ortamı için değil grup performansı, 

karar verme becerisi, liderlik gelişimi, kişilerarası ilişkiler ve stres 

yönetimi için de gerekli olduğu açıklanmaktadır. Bu açıklamalardan da 

anlaşıldığı üzere duygular üzerine yapılan çalışmalarında duyguların 

kurumsal yaşamın olağan, vazgeçilmez bir parçası olacağına inanıldığı 

belirtilmektedir.  

Bowen (2014: 118  ) kavramsal modelin duyguların iş yaşamında nasıl 

ve nerelere yayıldığını göstermek üzere Ashkanay’ın “Kurumlarda 

Duyguların Beş Düzeyi”  modelini ön plana çıkarmaktadır Birinci 

düzeyde kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı olaylara değinilmektedir. 

Bu düzeyin kişinin içinde bulunduğu durumun etkisi, duygusal olaylar, 

farklı duygular, mod ve davranışlardan oluştuğu belirtilmektedir. 

Duyguların bireylerden kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Organizas-

yonlarda yürütülen çalışmalarda duyguların biyolojisine değinmenin 

önemi vurgulanmaktadır. Teorisyenler kişinin iç dünyasını analiz etme 

sürecinde 1996 yılında Weiss ve Cropanzano tarafından geliştirilen 
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AET (Affective Events Theory) Duygusal Olaylar Teorisi’nin 

kurumlarda duyguların sebep ve sonuçlarını incelediğini 

belirtilmektedir. İş yerinde yaşanan olaylar duygusal reaksiyonlara 

sebep olmaktadır. Duygusal Olaylar Teorisi çalışma yaşamında kurum 

ortamı, kurumsal olaylar, kişisel planlar, duygusal reaksiyonlar ve 

bunların sonucu olan iş performansı ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi 

şekillendirmede oldukça etkilidir. İkinci düzey duygusal tatmin, iş 

tatmini, tükenmişlik, duygusal zekâ gibi kavramlara ve kişilerarası 

farklılıklara odaklanmaktadır. Ashkanay modeli odak noktasını 

kişilerin duygusal süreçlerinden kişilerarası duygusal farklılıklara 

doğru derecelendirmektedir. Duygusal zekâ bireylerin duygusal 

farklılıklarına açıklık getiren bir yaklaşımdır. Duygusal zekâ kurumsal 

gelişime kişinin hem kendi hem de diğerlerinin duygularını anlama; 

duyguları ve duyguların sonuçlarını anlama; kendi ve diğerlerinin 

duygularını düzenleyebilme ve yönetebilme; duyguları bilişsel 

süreçlerden geçirebilme becerilerini kazandırmakla değer katmaktadır. 

Üçüncü düzey olan kişilerarası etkileşimler duygusal emek, duygusal 

değişim, sergilenen ve hissedilen duyguları kapsamaktadır. Bu düzey 

karşılıklı iletişim yönetimine adım atmaktadır. Dolayısıyla duygusal 

düzenleme konusunda bilinçli olmak önem kazanmaktadır. Duyguların 

yüzeysel, spontan ya da derinlemesine sergilenmesine karar verebilecek 

düzeyde duygusal emek konusunda bilinçli olmak gerektiğinin önemi 

vurgulanmaktadır. Dördüncü düzeyde bulunan gruplar kategorisinde 

duygusal kompozisyon, duygusal zeki gruplar, duygusal bulaşma ve 

lider-üye değişimi bulunmaktadır. Grup düzeyindeki araştırmalarda 

duyguların çok daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Kişiler 
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bilinçli ya da bilinçsiz olarak sergiledikleri davranışlar ile başkalarının 

duygularını etkileyerek duygusal bulaşmaya sebep olurlar.  Beşinci 

düzeyde bulunan kurumsal çap kategorisini kurumsal politikalar, 

duygusal emek gereksinimi, stres ve huzur, duygusal iklim ve kültür 

oluşturmaktadır.  Kurumlarda hissedilen duygusal iklim kurum 

kültüründen farklıdır. Duygusal iklim kurum çalışanları tarafından 

kurumda algılanan sosyal atmosfer olarak açıklanmaktadır. Kurum 

kültürü kurumun kimliği gibi kalıplaşmış tutum, davranış ve 

alışkanlıkları kapsamaktadır. Kurumlardaki duygusal iklimin güven, 

güvensizlik, sırdaşlık, depresyon, kızgınlık, sevgi, korku ve sorumluluk 

olmak üzere sekiz bileşenden oluştuğu açıklanmaktaadır. Olumlu 

duyguların duygusal iklimi güçlendirerek kurumlara zenginlik kattığı 

belirtilmektedir (Bowen, 2014: 119-121). 

Camilleri ve arkadaşları (2012:  19 -20)’na göre kendini güçlendirme 

ve duygusal okuryazarlık yaşam kalitesini artırmaktadır. Kişisel ve 

sosyal gelişim çabaları bu becerileri geliştirmeye teşvik etmektedir. 

Kişisel ve sosyal gelişim sadece kişisel ve kişilerarası becerilerin 

gelişimine değil meta-bilişsel düşünme farkındalığını da geliştirerek 

duygusal okuryazar olarak birey gelişimine yardımcı olmaktadır. İnsan 

kaynakları planlamasında duygusal zekânın öneminin kavranmasıyla 

kişisel ve kurumsal gelişimin önem kazandığı belirtilmektedir. 

Camilleri ve ark. (2012:21) çalışmalarında duygusal okuryazarlık ve 

duygusal zekâ çalışmalarının paralellik gösterdiğini ve birbirinin yerine 

geçebileceğini belirtmektedirler. Duygusal okuryazarlık gelişiminin 

ilişkileri geliştirdiğini, sevgi bağlarını kuvvetlendirdiğini, iş birlikçi 
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çalışmayı desteklediğini ve topluluk duygusunu hissettirdiğini 

belirtmektedirler. Duygusal okuryazarlık gelişimi ile kişinin kendi ve 

diğerlerinin duygularını anlaması ve farkında olması ile duygusal 

yaşantıları daha olumlu ve ustaca yöneterek çarpıcı bir etkileşim 

sağlanabileceği ifade edilmektedir. Duygusal etkileşim sürecinde 

duygusal okuryazarlık gelişiminin kişinin kendi duygularını tanıması, 

empati kurabilmesi, duyguları kabul etmesi, duygusal yıpranmaları 

iyileştirmesi ve duyguların hakim olduğu bir bakış açısı ile dünyayı 

değerlendirebilme becerisi boyutları ile değerlendirmek gerektiği 

belirtilmektedir. Duygusal okuryazarlığın bireysel ve sosyal boyutları 

bir araya getirdiği ve bu bütünlüğün iletişimin kalbi olduğu 

anlatılmaktadır. Bireysel olarak yaşanan duyguların etkileşimler ile 

açığa çıktığı vurgulanmaktadır.  

Camilleri (2012:34) ve arkadaşları duyguların insan doğasının bir 

parçası olduğunu, düşüncelere ve davranışlara tesir ederek ilişkilerimiz 

üzerinde de etkisi olduğunu belirtmektedirler. Duygusal okuryazarlıkta 

bilişsel başarı, kişisel kimlik ve benlik saygısının sosyal durumları 

etkilediği ve sosyal durumlardan etkilendiği kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla kurumlarda sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesi 

etkileşimi kuvvetlendirdiği için duygusal okuryazarlık gelişiminin 

temelini oluşturmaktadır.  

Orbach (2008:14) günümüzün birçok saatini işyerinde geçirmekte 

olduğumuzu ancak işyerindeki duygusal yaşantının sıklıkla 

önemsizleştirildiğini belirtmektedir. Kurumlarda duygusal 

okuryazarlık bilincinin gelişmesinin ilişkilere ve uzmanlık alanına 
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odaklanmayı ön plana çıkardığı vurgulanmaktadır. İş yaşamı kişileri 

ekonomik, entelektüel ve duygusal olarak beslemektedir. İş yaşamı 

öğrenmenin, merakın, ilişkilerin, duyguların, zihinsel performansın 

yoğun yaşandığı ortamlar olarak belirtilmektedir. İş yeri tatmin 

duygusunun yaşarken aynı zamanda zorunlulukları ve sorumlulukları 

yerine getirmemiz gereken ortamlardır. Orbach (2008:15) iş ve aile 

yaşantıları arasında benzerlikler bulunduğunu belirtmektedir. İşbirliği, 

sorumluluklar ve duygular her iki yaşantıda sözkonusudur. İşimizi 

yapmamız için motivasyon en önemli ihtiyacımızdır. Bir diğer yandan 

iş ortamında duygusal çelişkiler ile de mücadele edilmektedir. 

Duygusal ambians ve ateşi çalışma şartlarını idealize edecek oranda 

dengeleyebilmek gerektiği vurgulanmaktadır. İş yerinde başarılı olmak 

için duygusal enerjiyi üst düzeyde tutmanın önemi vurgulanmaktadır.  

News Around the World (2003:103) adlı yayında duygusal 

okuryazarlık becerisi gelişmiş kişilerin duygusal dayanıklılıklarının 

yüksek olduğu vurgulanmaktadır. Duygusal dayanıklılığı yüksek 

çalışanlar iş yerindeki baskılar ile çok daha iyi başedebilmektedirler. 

Dolayısıyla duygusal okuryazarlık ve dönüşümsel liderlik becerilerini 

kazandırmak ve geliştirmek üzere İngiltere’de “ The School of 

Emotional Literacy” duygusal okuryazarlık okullarının profesyonel 

eğitimler vermek üzere kurulduğu bulgulanmaktadır. Eğitimleri alan 

yöneticilerin liderlik, yüksek öz-güven, hedeflere odaklanma, esneklik 

ve kişisel güçlerinde artış olduğu belirtilmektedir.  

Koundourou (2012: 97) öz-düzenlemenin bilişsel bir süreçte yolculuk 

olduğunu adaptasyon ve kararlılıkta tutarlılık gerektirdiğini ve 



142 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

duygusal boyutunun unutulmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu 

süreçte zaman ve çaba harcanması gerekmektedir. Bir diğer önemli 

faktör öz-farkındalıktır. Öz-farkındalık kişinin duygularının ve 

duygularının etkisinin farkında olmasıdır. Duygusal farkındalık kişinin 

güçlü ve zayıf yanlarını görmesini sağlayarak çok daha iyi bir 

performans sergilemesini ve yaratıcı olabilmesini sağlamaktadır. 

Duygusal farkındalığın gelişmesi duygu çeşitliliğini görebilmeyi, 

duyguları adlandırabilmeyi ve duygular arasında ayırım yapabilme 

becerisini de geliştirmektedir. Ancak sadece duyguları tanımanın 

yeterli olmadığı, bu duyguların düşünce ve davranışları nasıl 

şekillendirdiği de önemlidir. Bu duygusal bakış açısının kişilerarası 

ilişkilerde de farkındalığı üst düzeye çıkarttığı ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla kişisel beceri ve yeterlilikleri değerlendirmede objektif 

olabilmek önem kazanmaktadır. Gerçekçi ve dengeli bir bakış açısının 

hayal kırıklılıklarını önlediği vurgulanmaktadır. Koundourou 

(2012:99-101)’a göre öz-değerlendirmenin yapılması kişinin sosyal 

algısını ve yorumlarını da etkilemektedir. Bir diğer dikkat çeken faktör 

de motivasyondur. İçsel ve dışsal olarak ikiye ayrılan motivasyon 

olumlu etkileşimleri tetiklemektedir. Empatik bir yaklaşım içerisinde 

bulunmakta önemlidir. Bu sayede anlamlı ilişkilerin kalitesi 

artmaktadır. Göz teması, yüz ifadeleri, sesin tonu, tınısı ve beden 

duruşu da önemlidir. Sosyal beceriler kapsamında espri anlayışı, 

gülümseme, yardım isteme becerileride önemlidir. Sosyal beceriler 

kişinin hatasını kabul etme becerisini, sırasını beklemeyi paylaşmayı 

bilmek gibi becerileri de içerir. Bu bileşenler duygusal okuryazarlığın 

önemli bileşenleri olarak kabul edilmektedir. Duygusal okuryazarlık 
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gelişimi, çalışanların kendi duygularını anlamalarını, empati 

becerilerini geliştirmelerini, duygularını verimli bir şekilde ifade 

edebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktadır. Goleman’a göre 

duygusal okuryazarlık çalışanları sosyal ve duygusal yeterliliklerini, 

kurum içi ve dışı davranışlarını, iş performanslarını ve yaşamdaki 

rollerini geliştirip zenginleştirmektedir. 

Koundourou (2012:102) duygusal okuryazarlık gelişimindeki amacın 

duygularımızı tam olarak adlandırabilme becerisini geliştirmek, 

iletebilmek ve kesin bir ifade ile tanımlayabilmek olduğunu 

açıklamaktadır. Duygusal okuryazarlık bizleri sınırlayan, şekillendiren 

ve bizlere ilham veren farklı yaptırımları anlama fırsatı tanımaktadır. 

Duygusal okuryazar olan bir kişi, diğer insanlardan aldıkları sembolleri 

ve simgeleri çözüp okuyabilecek ve dolayısıyla belirli davranışları 

sergilemek üzere harekete geçebileceklerdir. Duygusal okuryazarlık 

gelişiminin bireylerin hayatlarına anlam katmalarını sağlayacağı 

belirtilmektedir. Duygusal okuryazarlık gelişimi kişilerin duygularını 

çok rahat ifade etmelerini, çevresindeki kişiler ile kurduğu iletişimde 

daha duyarlı, özgüvenli ve empatik olmalarına destek olacaktır.  

Park (2005: 5) kurumsal yaşamda duygusal okuryazarlık becerisinin 

duygusal iklimi duygusal zekâdan çok daha fazla etkilediğini 

belirtmektedir. Duygusal zekânın kişisel tecrübeler, yaşantılar ve mizaç 

ile ön plana çıktığını belirtmektedir. Duygusal zekâ ve duygusal 

okuryazarlık birbirleri ile iki uyumlu kavram olsa da kurumlarda 

duygusal okuryazarlık daha güçlü bir şekilde ön planda yer almaktadır. 

Kurumlar kaynaklarını çalışanlarının birbirleri ile duygusal zekâlarını 
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kullanarak daha etkili, sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlayacak 

şekilde planlamaları gerektiği belirtilmektedir. Anlaşıldığı üzere 

duygusal zekâ sahibi olmak önemli ancak duygusal zekâ becerilerini 

duygusal okuryazarlık yeteneği aracılığı ile kullanabilmek çok daha 

önemlidir. Duygusal okuryazarlığın daha güçlü olmasının sebepleri 

Park’a göre dört kategoride toplanmaktadır. Park (2005:5-6) bu 

sebeplerden birincisini şu şekilde açıklamaktadır; çalışanlar duygusal 

zekâ becerilerine sahip olduklarının farkında olmayabilirler ya da 

duygusal zekâ becerilerini nasıl kullanacaklarını bilmiyor olabilirler. 

İkinci sebep duygusal okuryazarlık becerilerini kullanmamanın çalışma 

ortamında bir sorun olabileceğinin, olumsuz etkiler yaratabileceğinin 

farkında olmayabilirler. Üçüncü sebep kurumlarda çalışanların 

birbirleri ile nasıl daha iyi ve etkili iletişim kurabilecekleri üzerine 

düşünmeleri çalışanlar arasında birleştirici, pozitif ve sürdürülebilir bir 

etki yaratabilir. Dördüncü sebep ise kurumlarda çalışanların farklı 

beceri ve yeteneklerinin olması, kalıp iletişim becerilerini kullanarak 

ilişki kurmamaları da önemlidir. Her bir çalışanın doğasına uygun 

olarak duygusal zekâsını kullanarak iletişim kurmasının önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. 

Park (2005:6) kurumlarda duygusal okuryazarlık gelişiminin öneminin 

vurgulanmasının faydaları olduğunu belirtmektedir. Kurumun 

duygusal okuryazarlık süreci ile buluşması iletişim ve etkileşimin değer 

kazanmasını sağlayacağı gibi bu konularda değerli bilgi akışının yolunu 

da açacaktır. Bir kurum ne kadar duygusal okuryazar ise, kurum 

çalışanlarının da stratejik kararlar almada, önsezilerini ifade etmede, 
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sorunlara yaratıcı çözümler bulmada o kadar net olacaklarını 

vurgulamaktadır. 

Park (2005:6) bir kurumun duygusal okuryazar olabilmesi için 

çalışanlarının duygusal tecrübeleri hakkında düzenli ve doğru bilgiye 

sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Antidote tarafından yürütülen 

çalışmalar, duygusal bir okuryazar olarak insanların iletişim 

kapasitelerini şekillendiren beş boyut olduğunu göstermektedir. Bu 

boyutlar Tablo 22’de açıklanmaktadır. 

Tablo 22: Duygusal Okuryazar Kurumların Boyutları 

Boyutlar Özellikleri 
1.Yetenek Çalışanlar iyi bir performans göstermek için ellerinden geleni 

yaparlar. 

2.Önemsenmek Çalışanlar sadece duygu ve düşüncelerini ifade etmekten değil, 
kuruma yenilik getirmekten de sorumludurlar. 

3.Kabul 

Görmek 

Belirli kalıplara uymak durumunda değillerdir, Kendilerini 

keşfettikleri gibi ya da istedikleri gibi ifade edebilirler. 

4.Güven 
Duymak 

Kurum yaptıkları, düşünceleri ve ifadeleri ile ilgili duygusal 
tecrübelerini aktarır. 

5.Dâhil olmak Çalışanlar kurum içerisinde ayrıcalıklı bir statü sahibi olmaları 
için teşvik edilirler. 

Kaynak: Park, J. (2005: 6). Fostering Creativity and Productivity Through Emotional 

Literacy: the Organizational Context. Cilt 19, Sayı:4 

Park’a göre duygusal okuryazar kurumların gelişmesi çalışanların daha 

yaratıcı, stratejik, motivasyonel ve işbirlikçi olmalarını sağlamaktadır. 

Duyguların kurumlara sızarak bireysel, grup ve kurumsal performansı 

etkilediği belirtilmektedir. Kurumlarda sadece duyguların varlığını 

bilmenin yeterli olmadığı, beceri gelişimin çok önemli olduğu şiddetli 

bir şekilde vurgulanmaktadır (Bowen, 2014:134). Görüldüğü üzere 

bireysel ve kurumsal verimliliği artırmanın, pozitif çalışma 
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ortamlarının yaratılmasının, çalışanların kendi duygularını ve 

diğerlerini duygularını farkederek, tanıyarak, üzerinde düşünerek, 

analiz ederek, yöneterek davranışlarını sergileyebilmeleri için 

kurumlarda sadece duyguların öğretilmesi değil bu davranışları 

sergileyebilmeleri için duygusal okuryazarlık becerisinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Duygusal okuryazarlık becerisinin gelişmesi içten dışa 

doğru duygu yönetim bilinci ışığı yayarak bireysel ve kurumsal 

gelişmeyi küreselleşen ve hızla gelişen rekabet ortamında 

desteklemektedir. Bireylerin duygu dünyalarını keşfedebilmeleri için 

duygusal okuryazarlık eğitimi almaları gerekmektedir. 

1.7. Duygusal Okuryazarlık Eğitimi 

Eğitim cahilliğin önlenmesinde, bilişsel gelişimin sağlanmasında, 

entelektüel sermayenin oluşturulmasında önemlidir. Bu oluşum zaman 

içerisinde bireyin bilişsel, fiziksel, biyolojik olarak olgunlaşmasına da 

katkı sağlamaktadır. Benzer şekilde duygusal cahilliği önlemenin yolu 

da duygusal okuryazarlık eğitimlerinden geçmektedir. Vücudumuz 

kimya laboratuvarı gibidir. Duygular hormonlarımızın çalışmasını 

etkileyerek psikolojik, bilişsel ve fiziksel sağlığımıza doğrudan etki 

etmektedir. Goleman (2014:349) duyguların yönetilebilmesinin kaygı, 

öfke ve üzüntü süreçleriyle başa çıkılmasını kolaylaştırabildiği gibi 

bireylerin kararlarının ve eylemlerinin sorumluluğunu almaları 

gerektiği bilincini de kazandırmaktadır. Dolayısıyla duygusal zekânın 

geliştirilmesinde duygusal okuryazarlık eğitimleri son derece 

önemlidir. Duygusal okuryazarlık eğitimleri yaşam boyu duygular ile 
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akılcı bir şekilde mücadele etmemizi, duygularımızı yönetmemizi ve 

yaşam kalitemizi artırmayı sağlamaktadır. 

Kandemir ve Dündar (2008:83) duygusal okuryazarlık eğitimlerinin 

duygusal farkındalık, empati, etkili dinleme, içtenlik, samimiyet, algı 

ve benlik saygısı gibi duyuşsal özellikleri önemsemesi ile hümanist bir 

yaklaşımı olduğunu belirtmektedirler. Benzer şekilde Tuyan 

(2019:1114) araştırmasında hümanistik yaklaşımın bireyin iç dünyasına 

odaklanarak düşüncelerin, duyguların ve hislerin insanı oluşturan en 

önemli bileşenler olduğuna vurgu yapmaktadır.  

Steiner’ın (2003: 21) duygusal okuryazarlık eğitiminin önemini 

vurgulayan fikirleri, duygusal okuryazarlığın dört köşe taşı olarak şekil 

9’da gösterilmektedir. 

 

Kaynak: Steiner (2003: 21)’den uyarlanmıştır Steiner, C. (2003). Emotional 
Literacy: Intelligence with a Heart 

Şekil 9: Steiner’ın Duygusal Okuryazarlığın 4 Köşe Taşı 

1 

İletiler ve sevgi arasındaki 
bağlantı 

2 

Eleştirel anne-baba ile 

mücadelenin önemi 

3 

Duygusal okuryazarlığı 
öğrenirken güvenlik 

sözleşmelerinin faydaları 

4 

Sezgiyi algılayabilme 
eğitiminde paranoid 

önsezilerin, korku, şüphe 
ilişkisinin ve eleştirel anne-

baba etkilerinin temizlenmesi 
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Steiner şekil 9’da belirtilen dört köşe taşının duygusal okuryazarlık 

eğitimlerinde kullanılan bir dizi teknikleri içerdiğini ve kişilerin 

yaşamında fark yaratabilmek amacı ile dört grupta toplandığını 

açıklamaktadır. Steiner’a göre (2003:14-21) iletiler ve sevgi olarak 

adlandırılan birinci köşe taşında vurgulanmak istenen şey kişilerin 

olumlu duygularını birbirlerine yansıtmalarıdır. Eğitim alan kişilerin 

belirli bir süre lider eşliğinde beraber vakit geçirerek işbirlikçi, sevgi 

dolu yaklaşımları zihinlerinde ve kalplerinde hissederek iletişim 

kurmalarını sağlamak üzere yaptıkları etkinlikler sayesinde birbirleri ile 

daha sevgi dolu, içten ve güçlü ilişkiler kurmaya başladıklarının 

görüldüğü belirtilmektedir. Eleştirel anne-baba ile mücadelenin 

önemini vurgulayan ikinci köşe taşında eleştirel anne-babanın gücü 

vurgulanmaktadır. Kişilerin temas ve sevgi iletilerini paylaşma 

sürecinde iç seslerinde eleştirel anne-baba figürünü hissetmelerinin 

iletişim sürecini ve özgüvenlerini olumsuz yönde etkilediğini 

belirtmektedir. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin eleştirel ebeveyn 

olarak yansıyan iç sesi yönetmelerini sağladığı vurgulanmaktadır. 

İşbirliği sözleşmesinin güvenliği adlı üçüncü köşe taşı ise bireylerin 

duygu ve düşüncelerini tartarak sadece yapmak istediklerine 

odaklanacaklarına, eleştirel ebeveyn ego durumundan uzak 

kalacaklarına söz vermelerinin duygusal okuryazarlık eğitiminin 

önemli bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Dördüncü köşe taşı 

“paranoya ve farkındalık” olarak adlandırılmakta olup kişilerin iletişim 

kurarken paranoid düşüncelerin etkisinden çıkarak gerçeği araştırmak 

üzere harekete geçmeleri onların iletişim kurma, duygu ve 

düşüncelerini ifade etme, geribildirimde bulunma ve dürüst 
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davranmalarına destek olacağı belirtilmektedir. Steiner’ın 

açıklamalarından anlaşıldığı üzere dört köşe taşı yaklaşımı duygusal 

okuryazarlık eğitimlerinde kişinin iç görü geliştirmesine, olumsuz 

duygu durumlarının farkında olmasına, ego durumlarını 

düzenleyebilmesine ve zihnini şüphe dolu gerginlik yaratan 

senaryolarla doldurmak yerine gerçeği araştırarak adım adım 

ilerlemesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.  

Duygusal okuryazarlık eğitimleri belirli bir süreç içerisinde adım adım 

ilerleyerek duyguları düzenlemeye ve kalpleri yönetme yardımcı 

olmaktadır. Bu noktada Goleman literatüre çok değerli katkılarda 

bulunmuştur. Goleman (2015: 104) duyguları düzenlemenin en kritik 

noktasının olumsuz duyguları ifade etme becerisini geliştirmek 

olduğunu belirtmektedir. Goleman’a göre duyguları düzenlemek 

olumsuz duyguları yok saymak, bastırmak anlamına gelmemektedir. 

Bu durumu  “duygusal özdenetim” kavramı ile açıklamaktadır. 

Duyguların, hislerin farkedilip, tanımlanması; olumlu ya da olumsuz,  

doğru ve dengeli bir kontrol ile ifade edilmesinin düşünce gücünü 

engellemediğini hatta entelektüel performansı artırabildiğini ve sosyal 

etkileşimlerin pürüzsüz bir şekilde gelişebildiğini belirtmektedir. 

Duygusal yeterliliğin ise hislerimizi, duygularımızı içinde 

bulunduğumuz ortamda, kültürde nasıl dışavurmamız gerektiği 

bilincinin gelişmesi olarak açıklanmaktadır. Duygusal okuryazarlık 

eğitimleri, duygusal yeterliliğin gelişmesini önemsemektedir. 

Goleman’ın duygusal yeterlilik çekirdeğini oluşturan kriterler ve bu 
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kriterlere sahip olan bireylerin genel özellikleri Tablo 23’te 

görülmektedir. 

Tablo 23: Goleman’ın Duygusal Yeterlilik Çekirdeği 

Kriter Açıklama Kişi Özellikleri 
Özdenetim Yıkıcı duygu ve 

dürtüleri kontrol 
etmek 

*Dürtülerin ve sıkıntı veren duygu 

durumlarının yönetiminde başarılıdırlar. 
*Zor durumlarda sakin, pozitif ve 

soğukkanlı bir duruş sergileyebilirler. 
*Düşünceleri nettir. Baskı altında olsalar 
bile dikkatlerini toplayabilirler. 

Güvenilirlik Dürüst davranmak *Ahlak kurallarına uyarlar. 
*Sözlerine güvenilir. 
*Hatalarını kabul ederler. 
*Etki altında kalmazlar. 

Vicdanlılık  Sorumluluk sahibi 

olmak 

*Verdikleri sözleri tutarlar. 
*Sorumluluk sahibidirler. 

*İşlerinde özenli ve titizdirler. 
Uyum 

sağlayabilme 

Değişim ve 
zorluklar karşısında 
esnek olmak 

*Değişime kolaylıkla uyum 
sağlayabilirler 
*Tepkilerini kontrol edebilirler 

*Olayları farklı açılardan, geniş bir 

perspektiften değerlendirebilirler. 
Yenilikçilik  Yeni fikirlere, 

yöntemlere, 
yaklaşımlara ve 
bilgiye açık olmak 

*Yeni fikirler üretmek üzere araştırma 
yaparlar. 

*Sorunlara yaratıcı çözümler üretirler. 
*Risk analizi yaparlar ve farklı bakış 
açılarını değerlendirirler. 

Kaynak. Goleman, D.(2015: 106 – 12). İşbaşında Duygusal Zekâ’dan uyarlanmıştır 

Tablo 23’te açıklanan kriterler duygusal yeterlilik çekirdeğinin 

bileşenleridir. Bu çekirdeğin oluşumunu sağlayan her bir özellik kişinin 

iç dünyasını, duygu durumunu berraklaştırarak çalışma arkadaşları ve 

çevresi ile kurduğu ilişkileri etkilemektedir. Kurumsal performansın 

artırılmasında, çalışan motivasyonun sağlanmasında, küreselleşen iş 

dünyasına uyum sağlamada ve inovasyonu canlı tutma sürecinde 
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geliştirilmesi gereken becerilerin büyük bir kısmı bu çekirdeğin özünde 

yer almaktadır.  

Boon (2014:41) duygusal okuryazarlık eğitimlerinin duygusal 

okuryazarlık iklimi yaratarak katılımcıların duygusal becerilerini ve 

yeterliliklerini geliştirmeye katkı sağlayacağını belirtmektedir. 

Duygusal okuryazarlık eğitim içeriğinin bireysel kapsamda olmaması, 

sosyal bağlamda etkili olması duygusal okuryazarlık iklimi oluşturmayı 

kolaylaştırmaktadır. Eğitimlerin duygusal okuryazar davranış 

yönetimini desteklediği belirtilmektedir.  

Steiner (2003:52) duygusal okuryazar bir ortamda yıkıcı duygular ile 

baş etmenin ve problemin özünü keşfetmenin çok daha kolay olduğunu 

belirtmektedir. Duygusal okuryazarlık eğitimleri ile kişi sadece 

duygusal olarak kendisini keşfetmeyecek çevresindeki kişiler ile 

ilişkileri de dönüşüme uğrayacaktır. Duyguları güçlü olan bireyler 

etraflarındaki farklı duygu durumlarını çok daha iyi takip edebilirler. 

Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin bireylerin duygusal dünyalarını 

yeniden keşfetmelerine katkı sağladığı belirtilmektedir. Goleman 

(2014:348) duygusal okuryazarlık eğitiminin özbilince odaklandığı 

noktaları şu şekilde açıklamaktadır: özbilincin gelişmesi bireyin güçlü 

ve zayıf yanlarını bilmesi, kendisini objektif bir şekilde 

değerlendirebilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla duygusal 

okuryazarlık eğitimleri aracılığı ile duygusal bilgi deposunun dolması 

kişinin iç dünyasındaki ve ilişkilerindeki yolculuğa rehberlik 

etmektedir. 
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Duygusal okuryazarlık aile yaşamında, sosyal yaşamda ve iş yaşamında 

tutarlı ilişkilerin etkili, nitelikli ve işbirlikçi bir şekilde 

sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için oldukça önemlidir. Steiner 

(2003: 149) duygusal okuryazarlığın iş ortamında ancak uygun 

koşulların sağlanması ve çalışanların bu konuda istekli olmaları ile 

mümkün olacağını belirtmektedir. İş yerlerinin çoğunda duygusal 

cehaleti açığa çıkaran davranışların çok rahat gözlemlenebildiğini 

belirtmektedir. Durum böyle olunca, çalışanların duygusal cahil 

olmaları çalışma ortamındaki duygusal iklimi zehirlemektedir. 

Erel (2015: 255) çalışma yaşamında pozitif bir iklim yaratmak için 

eğitim politikalarının çalışanın duygularını anlamaya yönelik olmasına, 

çalışanların duygularını yönetebilmek için beceri kazanımına destek 

olmasına ve öğrenilenlerin ilişkilere uyarlanabilir olmasına önem 

verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca Erel duygusal zekâ 

özelliklerinin iş yaşamında ön planda olması ve çalışma ortamında 

pürüzsüz, sağlıklı ve profesyonel ilişkilerin sürekliliğinin önemsenmesi 

sebebiyle duygusal okuryazarlık kapsamındaki eğitimlerin hizmet 

sektöründe sürekliliğine olan ihtiyacı ön plana çıkarmaktadır. 

Steiner (2003:149) duygusal okuryazarlık eğitimine önem veren 

kişilerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Bu bakış açısı aslında duyguların bulaşıcı olduğu bilgisini 

anımsatmaktadır. Duygusal okuryazarlık eğitimleri aracılığı ile daha 

huzurlu, işbirlikçi, kendi duygularını tanıyan çalışanların sevgi ve saygı 

dolu bir yaklaşım sergileyebildiklerini, önyargılarını ve paranoyalarını 

kontrol altında tutabildiklerini ve duygularını çok rahat bir biçimde 
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iletebildiklerini vurgulamaktadır. Dolayısıyla sinsi davranışların 

çalışma ortamına hâkim olması, kurum atmosferini olumsuz yönde 

etkilemesi, duygusal cehaletin yansıttığı davranışlara yansımaları 

önlenmesi ve değişimin sağlanması duygusal okuryazarlık eğitimleri ile 

zaman alsa da mümkündür. 

Goleman (2014: 338) duygusal okuryazarlık eğitimlerinin öz bilinç, 

duyguları tanıma, ifade etme, yönetme, dürtüleri kontrol etme, doyumu 

erteleme, stresi yönetme ve kaygıyı azaltma becerilerinin kazanımında 

etkin rol oynadığını belirtmektedir. Eğitimler sayesinde bireylerin daha 

iyi duygusal kararlar alabileceği vurgulanmaktadır. Duygusal 

okuryazarlık eğitimlerinin sosyal ve duygusal işaretleri okuyabilmede 

etkili dinlemede, empati kurabilmede, durum değerlendirmesi 

yapabilmede, negatif ortamdan düşük düzeyde etkilenmede ve 

kişilerarası ilişkilerde önemli rol oynadıklarını belirtmektedir.  

Steiner (2003: 154) iş yaşamında duygusal okuryazarlık eğitimlerinin 

başarıya ulaşmasında sevginin anahtar rol oynadığını belirtmektedir. 

Duygusal okuryazarlık eğitimlerini çarpıcı kılan bir diğer nokta da 

çalışanların hislerini özgürce ifade edebileceklerine inanmaları olduğu 

belirtilmektedir. Bu süreçte olumlu sevgi dolu temas iletileri alan 

çalışanların güven duygularının artmasıyla kurumsal verimliliğe katkı 

sağlayacakları düşünülmektedir. Steiner duygusal okuryazarlık 

eğitimlerinin eşitlik, sevgi ve dürüstlük ilkeleri ile sağlam bir temeli 

olacağına inanmaktadır. Sonuçta kurumlar insanlar ile var olmaktadır. 

İnsanların duygusal varlıklar olduğu unutulmamalıdır. Çalışanların 

kendilerini işlerine adayarak en iyisini yapmaya çalışmalarında eşitlik, 
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sevgi ve dürüstlük kavramlarının içeriğini doldurarak, motivasyonlarını 

artırarak, bireysel ve kurumsal verimliliği en üst düzeye çıkaracaktır. 

Pickering, Lambeth ve Woodcock (2019:20) eğitimlerin öncelikle 

duygusal sonrasında sosyal yeterlilikleri karşılamasından dolayı önemli 

olduğunu belirtmektedirler. Çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda 

akademik başarıyı artırarak davranışları geliştirdiği belirtilmektedir. 

Benzer şekilde, iş yaşamında yetişkin katılımcıların çalışma 

verimiliklerini artıracağı ve davranışlarında da olumlu değişiklikler 

olacağını düşünmekteyim.  

Oksuz (2016: 34) bireylerin yaşamları boyunca fiziksel ve sosyal 

çevrelerine uyum sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtmektedir. 

Öğrenmenin etkileşim ile başlamasından dolayı uyum sağlama 

sürecinde etkileşimin doğuştan getirilen özellikler ve çevrenin 

kazandırdıkları özelliklerin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Doğuştan getirilen özelliklerin sosyal ve duygusal değişkenlere bağlı 

olduğu gibi duygusal okuryazarlığında kişilerarası etkileşimlere bağlı 

olduğu belirtilmektedir. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinde bireylere 

sosyo-duygusal becerileri öğretmek için stratejilerin belirlenmesi ve 

eğitim sürecinin başlaması gerektiği ifade edilmektedir. 

Tuyan (2019: 1121) duygusal okuryazarlık eğitimlerinin temel 

amacının katılımcıların duygusal zekâ becerilerini sosyo-duygusal 

becerilere uyarlayarak farkındalığını artırmak, kişisel ve profesyonel 

gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtmektedir.   
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Vacca (2019: 850) duyguları anlamanın duygusal okuryazarlığın 

merkezi olduğunu belirtirken bu sürecin yetişkinlerde çok daha 

karmaşık olabildiğine dikkat çekmektedir. Kişininin iç dünyasını duygu 

karmaşası içerisinde sunması, kendi ve başkalarının duyguları 

arasındaki farkları görebilmesi, duyguların sosyal ve ahlaki işlevlerini 

görebilmesi Vacca’ya göre kolay değildir. Vacca iletişim sürecinde 

duygusal bir dil kullanılmasının, duygusal bir iletişim kurulmasının 

kolaylaştırıcı olduğunu belirtmektedir. Duygusal anlayışın, yoğun ve 

karmaşık duygular yaşayan yetişkinlerin duyguların sosyal ve manevi 

işlevlerini, duyguları düzenleme stratejilerini belirlemede yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla duygusal okuryazarlık 

eğitiminde bu veriler dikkate alınmalıdır. Duygusal okuryazarlık 

eğitimi duygulara dokunduğu için her geçen gün artan bir önem 

kazanmaktadır.  

Duygusal okuryazarlık bilincinin aşılanmasında Steiner’ın önerdiği 

“Duygusal Okuryazarlık için 10 Emir” çalışanlar tarafından 

içselleştirilip uygulandığı zaman, çalışma ortamında mutluluğu, 

performansı ve üretkenliği artırmaya katkı sağlayacaktır. Steiner 

(2003:155) tarafından önerilen on emir Tablo 24’te yer almaktadır.  
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Tablo 24: Duygusal Okuryazarlığın 10 Emri 

1 Sevgiyi duygusal hayatınızın merkezine yerleştirin. Kalp-merkezli 

duygusal zekâ dokunduğu herkesi güçlendirir 
2 Duygusal okuryazarlık ihmal ederek ya da yetki kapsamında yalan 

söylememeyi gerektir. Sizin veya çevrenizdekilerin güvenliği söz konusu 
değilse yalan söylemeyin. 

3 Hislerinizin ve isteklerinizin arkasında durun ve savunun. Siz hislerinizi 

ve isteklerinizi savunmazsanız, sizin için hiç kimse yapmaz. 
4 Duygusal okuryazarlık diğer insanlar ile güç oyunları oynamamayı 

gerektirir. Nazikçe ama sıkı bir şekilde istediğinizi elde edinceye kadar 

talebinizi sürdürün. 
5 Sizinle güç oyunu oynanmasına izin vermeyin. Nazikçe ama sıkı bir 

şekilde, siz istemeden hiç kimsenin zorla size bir şey yaptıramayacağını 
belirtin. 

6 Kendi duygu, düşünce ve isteklerinize saygı duyduğunuz gibi diğer 
insanların duygu, düşünce ve isteklerine de saygı duyun. Fikirlere saygı 
duymak onları kabul etmek anlamına gelmez. 

7 Özür dileyin ve hatalarınızı telafi edin. Başka hiçbir şey sizi hatalarınızı 
telafi etmek ve özür dilemekten daha fazla geliştiremez. 

8 Sahte özürleri kabul etmeyin. Hiç özür dilememek daha iyidir. 

9 Kendinizi, başkalarını ve hakikati eşit derecede sevin. Hiç birini diğerine 
feda etmeyin. 

10 Bu emirleri kendi kararlarınıza göre takip edin. Sonuçta, bu emirler taşa 
yazılmadı, değişebilirler.  

Kaynak. Steiner, C. (2003: 155). Emotional Literacy: Intelligence with a Heart 

Tablo 24’te de görüldüğü üzere duygusal okuryazarlık eğitimleri 

öncelikle kişinin duygusal yönden güçlü olmasını, duygularını etkili bir 

şekilde yöneterek kullanabilmesini, duygu yüklü düşünce ve davranış 

aktarımı ile çevresindekileri olumlu yönde etkileyerek işbirliği 

içerisinde ortak bir amaç üzerine çalışabilmesini gerektirmektedir. 

Tabloda belirtilen duygusal okuryazarlık emirlerinin sevgi, güven, 

anlayış, özgüven, duyarlılık ve empati üzerine kurulduğu ve ilişkilerde 

anahtar niteliği taşıdığı görülmektedir. 
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Bar-On (2007: 11-12) IMP 5 kitap duygusal okuryazarlık eğitiminde 

yönetim becerilerinin artırılması önemsenmektedir. Eğitimler de 

özellikle duygusal özfarkındalık ve empati kategorilerinde gelişme 

olduğu belirtilmektedir. Duygusal zeki insanlar eğitimlerin önemli ve 

gerekli olduğuna değinmektedir. Bar-On duygusal zekâ eğitimlerinin 

başarılı uygulamalarla en üst düzeye çıkarılabileceğini vurgulamak-

tadır. Eğitimde ciddi bir sürece girmeden önce başarılması gereken dört 

hedefi vurgulamaktadır. Birinci hedef; duygusal zekâ değerlendirme 

kriterlerini kullanarak sosyo-duygusal zekânın etkilerini kişi 

performansını farklı açılardan değerlendirmek üzere ele almasıdır. 

İkinci hedef; sosyal ve duygusal zekâ davranışlarını geliştirmek üzere 

dizayn edilmiş bilimsel gözlemlere ve deneysel çalışmalara dayanan 

eğitim programları geliştirmek ve devam etmekte olan programları 

inceleyerek rehber niteliğinde kullanmaktır. CSEE (Center for Social 

and Emotional Education) Sosyal ve Duygusal Eğitim merkezleri gibi 

kurumların en iyi sonuçları almak üzere gelişme, yönetim, 

değerlendirme ve teşvik için güçlü politikalar devam ettirmeleri 

gerektiğidir. Üçüncü hedef; duygusal zekâ becerileri gelişmemiş olan 

kişileri eğiterek daha duygusal zeki bireyler olmalarını sağlamaktır. 

Dördüncü hedef; kişi performansını ve davranışlarını farklı açılardan 

duygusal zekâ kapsamında incelemek, duygusal zekâyı destekleyen 

müfredatı geliştirmek, geçerlilik ve güvenilirliği olan ölçekler 

kullanmaktır. 

Duygusal okuryazarlık eğitimleri aracılığı ile içten dışa doğru bir 

farkındalık ve gelişim söz konusudur. Dolayısıyla duygusal 
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okuryazarlık eğitimleri duygusal zekâ ve sosyal zekânın bütüncül 

kullanımına katkı sağlamaktadır. Duygusal okuryazarlık eğitimleri ile 

duygusal farkındalığın gelişmesi sosyal farkındalığın gelişmesine de 

katkı sağlamaktadır. Duygusal cahilliğin önlenmesinde duygu, 

düşünce, davranış kalıplarının olumlu yönde gelişerek 

zenginleşmesinde duygusal zekâ eğitimleri oldukça önemlidir. 

Duygusal okuryazarlık eğitimleri ilişki sanatının en değerli yapıtaşıdır. 

Çalışma yaşamında eğitimler aracılığı ile kazanılan duygusal 

okuryazarlık becerileri ilişkilere estetik bir boyut kazandırmaktadır. 

1.7.1. Eğitimde Kullanılan Zekâ Teorileri 

Birçok tanım, açıklama ve teori ile literatürde vazgeçilmez bir yeri olan 

zekâ insan davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini derinlemesine 

incelemektedir. Bireyin gelişim dönemlerinde sürekli gelişen ve 

değişen yapısı ile zekâ; üretken olmayı, fiziksel, zihinsel ve duygusal 

boyutlarda güçlenerek kişinin kendisini akıllıca yönetebilmesini 

dinamik yapısı ile sağlamaktadır. Zekâ kavramının, boyutlarının, 

çalışma sisteminin daha iyi anlaşılabilmesi için geliştirilen kuramlardan 

ön plana çıkanlar Spearman’ın Çift Etmen Teorisi, Thorndike’ın Çoklu 

Faktör Teorisi, Sternberg’ın Triarşik Zekâ Teorisi, Piaget’nin Zekâ 

Kuramı ve Gardner’ın Çoklu Zekâ kuramıdır.  

1.7.1.1. Spearman’in Çift Etmen Teorisi 

Williams, Zimmerman, Zumbo ve Ross (2003:116) Charles Spearman 

yarattığı ilk psikometrik zekâ teorisini yarattığını ve bu teorinin 1904’te 
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Amerikan Psikoloji Dergisi’nde yayınlandığını belirtmektedirler. İki 

faktörlü zekâ teorisi olarak adlandırılmakta olup, “g” genel faktör 

olarak adlandırılır ve bilişsel özellikler üzerine odaklanır ve tüm 

testlerdeki genel ölçümleri yaparken; “s” olarak adlandırılan spesifik 

faktör bu teste ait özgül becerileri ölçümlemektedir.  

Emet ve Tat (2010: 344  ) Psikometrik Yaklaşım görüşünün temsilcisi 

olan psikoloji profesörü İngiliz Charles Spearman tarafından “g” ve “s” 

olmak üzere geliştirilen iki faktör aracılığı ile zekânın ölçülebileceğini 

açıklamıştır. Faktör “g” bireylerin tek bir bilişsel kapasite ile dünyaya 

geldiğini ve bu faktörün soyut düşünme ve problem çözme gibi 

becerilerde etkili olurken; faktör “s” sayısal ve sözel yetenekler de etkili 

olduğunu vurgulamaktadır.   

1.7.1.2. Thorndike’in Çoklu Faktör Teorisi 

Spearman’ın ortaya attığı “g” ve “s” faktörleri ile 

değerlendirilemeyeceğini iddia eden Thorndike Çoklu Faktör teorisi 

üzerine çalışmalar yürütmüştür.  1920 yılında Çoklu Faktör Teorisini 

geliştiren Thorndike zekâyı soyut, mekanik ve sosyal olmak üzere üç 

kategoride ele aldığı belirtilmektedir. Keskin ve ark. (2016: 46) soyut 

zekâ kategorisinde sayısal işlemlerin, sembol kullanımının, cümle 

tamamlamanın, sayısal akıl yürütme gibi becerilerin olduğunu; 

mekanik ya da somut zekâ kategorisinde araç-gereç ve makine kullanım 

yeteneğinin ön planda olduğunu ve sosyal zekâ da topluma uyum 

sağlama ve etkili ilişkiler kurabilme becerisinin vurgulandığını 

belirtmektedirler.  
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1.7.1.3. Sternberg’in Triarşik Zekâ Teorisi 

Robert Sternberg, Spearman’ın “g” faktörünü vurgulayan zekâ teorisini 

incelediğinde aradığı soruların cevabına ulaşamadığını, Piaget’nin zekâ 

kuramında gelişimsel dönemlere odaklandığını ancak bireysel 

farklılıklara odaklanmadığını belirtmektedir. Sternberg Triarşik 

Modeli’nin bağlamsal, deneysel ve çok bileşenli olmak üzere üç alt 

teoriden oluştuğunu vurgulamaktadır. Bağlamsal alt teori’nin kişilerin 

içinde bulundukları kültüre, çevreye göre kendilerini şekillendirmesi 

gerektiğine dikkat çekmektedir. Deneyimsel alt teori ise kişilerin 

karşılaştıkları zorluklar ile baş etme sürecinde nasıl davrandıkları ve 

nasıl çözümler ürettikleri ile ilgili becerinin gelişmesine 

odaklanmaktadır. Çok bileşenli alt teori ise zekâ performansının ve 

bilgi işleme sisteminin altında yatan zihinsel mekanizmaların işleyişine 

odaklanır (Clarke, 1986:205). Sternberg’in Triarşik Zekâ Teorisi 

analitik, pratik ve yaratıcı zekâ olmak üzere üç kategoride ele 

alınmaktadır. Lynn (1998: 1) bireylerin temel hedeflerinin yaratıcı, 

pratik ve analitik zekâ düzeylerini en üst seviyeye çıkarmanın önemine 

dikkat çekmektedirler. Yaratıcılığı üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan 

yaratıcı aktivitelerin yaratma, icat etme, hayal etme, tasarım yapma ve 

“eğer öyleyse” ya da “öyle olduğunu varsayalım” gibi soruların 

sorulması gerektiği belirtilmektedir. Pratik zekâ düzeyinin 

arttırılmasında günlük işleri yürütmek için geliştirmemiz gereken 

becerilerin gelişimi önem kazanmaktadır. Analitik zekâ düzeyinin 

yükseltilmesi için ezberlemek yerine fikirlerin ya da kavramların analiz 
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edilmesi, değerlendirilmesi, eleştirilmesi ve yargılanması için gerekli 

etkinliklerin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

1.7.1.4. Piaget’in Zekâ Kuramı 

Gözlem gücü yüksek bir araştırmacı olan Piaget zihinsel gelişim 

sürecinde kişinin çevresine odaklanabilmesi, gözlem yaparak olanları 

kavrayıp öğrenebilmesinin ve bu süreçte farklı düşünme yolları 

geliştirebilmesinin önemine değinmiştir. Evans (1973: 84) Piaget’nin 

zekâ kuramında genetik etkenlerin önemli olduğu, parçanın bütün 

içerisine nasıl dâhil olduğu ve yaşanılan başarısızlıkların sorgulanma-

sının gerekliliği üzerinde durduğu belirtilmektedir.  Emet ve Tat 

(2010:345) Piaget’nin zekâ gelişiminde dönüm noktası olduğuna dikkat 

çekerken; bireylerin gelişim dönemlerinde ortaya çıkan bilişsel 

özelliklere odaklandığını ve gelişime paralel olarak öğrenilen bilgilerin 

zihinde olgunlaşarak bir denge içerisinde aktif olduğunu 

belirtmektedirler. Evans (1973:134) Piaget’nin zihinsel gelişimi sıfır-

iki yaş arası duyusal-motor dönem, iki-yedi yaş arası işlem öncesi 

dönem, yedi-onbir yaş arası somut işlemler dönemi ve on bir-on beş yaş 

arası soyut işlemler olmak üzere dört dönemde incelemekte olduğunu 

açıklamaktadır.  Dolayısıyla Piaget bilişsel gelişimin temelinde bilişsel 

yapıların geliştirilmesinin önemine değinmektedir.  

1.7.1.5. Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı 

Sinir sistemi üzerine yapılan çalışmaların artması zekâ konusunda 

yapılan araştırmalara da ışık tutmaktadır. Gardner (2006:46)’a göre 
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zekânın biyopsikolojik bir yapısı bulunmaktadır. Çok yönlü zekâ 

anlayışı üzerine çalışmalarını yürüten Gardner (2006:16-17) 1980 

yılının başlarında daha hümanist ve gerçekçi bir yaklaşım olan 

geleneksel zekâ türlerinden çok farklı bir yeri olan çoklu zekâ türünü 

literatüre kazandırmıştır. Gardner’a göre zekâ insan biyolojisi ve 

psikolojisini bir bütün olarak değerlendiren, kavranan bilgileri işleme 

kapasitesidir. Gardner bu kapasitenin çok kapsamlı ve yönlü olduğunu 

şu şekilde açıklamaktadır: sorunun çözülmesi, içinde bulunulan kültürel 

değerlerin önemsenmesi, bilginin kavranması ve işlenmesi, bireyin 

fikirlerini, inançlarını, yargılarını, hedeflerini, duygu ve düşüncelerini 

aktarabilmesini sağlayan bir kapasitedir. Gardner’ın süreklilik gösteren 

çalışmaları ile zekâ türleri yenilenerek günümüz sınıflandırmasına 

ulaşmıştır. Gardner zekâ türlerini müzikal, bedensel-kinestetik, 

mantıksal-matematiksel, dilsel, uzamsal, sosyal (kişilerarası), içsel, 

doğacı, tinsel, varoluşsal, kültüre bağlı olan mizah ve ahlak olmak üzere 

farklı kategorilerde incelemiştir. Gardner yürüttüğü derinlemesine 

araştırmalar ile zekânın nasıl bir sistemde işlediğini ve insanların 

potansiyellerini nasıl kullandığını çözmek istemiştir. 

1.8. Duygusal Zekâ Uygulamaları: Süreç ve Stratejiler 

Carl Rogers başkalarının ilişkilerini geliştirmelerini kolaylaştırmak 

üzere atılan her adımın aslında kendi ilişkilerini kolaylaştırdığını 

belirtmektedir (Bocchino,1999:1). 

Eğitim sosyo-duygusal bir süreçtir. Etkili bir eğitimde, eğitmenlerin 

duygusal yeterliliklerinin ve sosyal becerilerinin üst düzeyde olması, 
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katılımcılar ile zihinler ve kalpler arasında bir köprü kurabilmesi 

önemlidir. Eğitmenin duygusal zekâ becerileri, bilgi donanımı, eğitim-

katılımcı arasında etkileşimin güven ve içtenlik dolu olması pozitif bir 

sosyal etkileşim zemini hazırlayacaktır. Olumlu bir öğrenme iklimi ve 

zemininde verilen eğitim farkındalık kazanımında, becerilerin 

geliştirilmesinde ve desteklenmesinde son derece önemlidir.  

Duygusal okuryazarlık eğitim süreci kişisel gelişimin yanısıra, kişisel 

ve grup süreçlerinin kombinasyonu, esneklik ve yönlendirme, uzun 

süreli eğitim ve liderlik desteği gibi bileşenleri içermektedir. Dolev ve 

Leshem (2017: 72) tarafından eğitim sürecinde bilgi donanımı, 

pedogoji, sınıf yönetimi ve yönlendirme becerilerinin iletişim 

becerileri, empati, önemseme, motivasyon ve pozitif bir öğrenme 

ortamını oluşturma, olumlu bir eğitmen-katılımcı ilişkisi yaratma 

becerilerinin bulunduğu belirtilmektedir. Eğitim sürecinin duygu ve 

düşünce; sosyo duygusal beceri ve yeterliliklerin entegrasyonu ile etkili 

olacağı vurgulanmaktadır.  

Cherniss ve Caplan (2001:74-83) yaptıkları çalışmalarda duygusal 

yeterliliklerini geliştirmek üzere duygusal zekâ eğitimi alan çalışanların 

performanslarının arttığını belirtmektedirler. Cherniss ve Caplan’a göre 

duygusal zekâ eğitimleri keşif, yenilik –karşılıklı uyum ve 

kurumsallaşma olmak üzere üç aşama etrafında şekillenmektedir. Keşif 

sürecinde duygusal okuryazarlık eğitim programının kabul görmesi için 

yeniliği ön plana çıkarmak, kurumun ihtiyaçlarını karşılamasını 

sağlamak ve katılımcılar tarafından uygulanabileceğinin belirtilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Yenilik ve karşılıklı uyum aşamasında 
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özerklik sağlanması ve çalışmaların desteklenmesi öğrenen kurumlar 

için önemlidir. Bu aşamada yeterli kaynakların sağlanmasının, 

yöneticiler tarafından katılımcıların cesaretlendirilmesinin ve pozitif bir 

iklimin olmasının önemi ifade edilmektedir. Karşılıklı uyumun 

sağlanmasında otonom ve özgürlük iki temel yapıtaşı olarak 

belirtilmektedir. Kurumsallaşma olarak adlandırılan üçüncü aşama 

uygulamanın başladığı süreçtir. Bu süreçte eğitim kurum kültürünün 

sürdürülebilir bir parçası olarak görülmektedir. Eğitim programı ile 

kurumun aşılanması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca bu aşamada 

kalite standartlarının da belirlenmesi ve kurum çalışanlarının bu 

beceriyi kullanmaları için bilinçlendirilmeleri gerektiği üzerinde 

durulmaktadır. Erel (2015: 254) duyguların ve ilişkilerin gelişiminde 

tecrübenin ve zamanın önemine dikkat çekmektedir. Bu gelişim 

sürecinde duyguları yönetmeyi, düzenlemeyi öğrendiğimizi 

vurgulamaktadır. Sosyal becerilerin temelinde bu öğretilerin 

bulunduğunu ve yaşam boyu ilişkileri etkilediğini belirtmektedir. Bu 

sürecin değişim ve gelişime açık olmasının etkileşimi 

kuvvetlendirdiğini ve duygusal gelişime katkı sağladığını 

vurgulamaktadır. Duygusal okuryazarlık bilincinin iş yaşamını 

profesyonellik ve sosyo-duygusal açılardan daha dengeli ve verimli 

geçirmeye katkı sağladığı gerçeğine dikkat çekmektedir.   

Doley ve Leshem (2017: 76) çeşitli, aktif ve uygulamaya dayalı eğitim 

stratejilerinin eğitime olan ilgiyi artıracağı belirtilmektedir.  

Patrikakou ve Weissberg (2007: 50) sosyo-duygusal öğrenmenin 

standartları ve bu standartların hedefleri bulunduğunu belirten 
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çalışmaların Illinois Devleti Eğitim Kurulu tarafından da yapıldığında 

ulaştıkları sonuçlar SEL (Social-Emotional Learning) programı 

çerçevesinde toplanmıştır. Sosyo-Duygusal öğrenme için oluşturulan 

hedefler ve standartlar Tablo 25’te görülmektedir.   

Tablo 25: Illinois Devlet Eğitim Kurulu SEL Standartları 

Hedefler Standartlar 

Yaşam başarısı ve 
akademik başarı için öz-

yönetim ve öz-farkındalık 
becerilerini geliştirmek 

*Kişinin kendi duygu ve davranışlarını tanıması ve 
yönetmesi 
*Kişisel özellikleri ve dış desteği tanımak 

*Kişisel ve akademik hedeflere ulaşmak için gereken 
becerileri sergilemek 

Sosyal farkındalık ve 
kişilerarası becerileri 
pozitif ilişkiler kurmak 
için kullanmak 

*Başkalarının bakış açılarını ve duygularını tanımak 

*Birey ve grup benzerliklerini ve farklılıklarını 
tanımak 

*Etkili iletişimler kurmak için iletişim ve sosyal 
becerileri kullanmak 

*Kişilerarası çatışmaları yapıcı bir şekilde çözme, 
yönetme ve engelleme becerileri sergilemek 

İçinde bulunulan ortama 
uygun davranışlardan 
sorumlu olma ve karar 

verme becerilerini 

sergilemek 

*Etik, güven ve toplumsal faktörleri karar verme 
sürecinde değerlendirmek 

*Akademik ve sosyal yaşantıların sorumluluğu ile 
ilişkili karar verme becerilerini kullanmak. 
*Toplumun ve akademik yaşamın refahına katkıda 
bulunmak 

Kaynak.  www.isbe.net/ils/social_emotional/standards.htm 

Tablo 25’te görüldüğü üzere sosyo-duygusal becerilerin 

kazanılmasında erken yaşta başlayan eğitimler çocukların yapıcı 

diyaloglar geliştirmelerini, ilişkilerinde barışçıl bir yaklaşım 

benimsemeleri açısından çok önemlidir. Hedefler arasında sadece 

akademik başarının değil, yaşam başarısının da gerekli olduğuna dikkat 

çekmektedir. Öz yönetim ve öz farkındalığı gelişen bireylerin bütüncül 

başarıyı yakalayabilecekleri vurgulanmaktadır. Bireysel gelişimin 

tamamlanmasının ardından sosyal farkındaklık ve olumlu ilişkiler 
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kurabilmek için diğer kişilerin farkında olmak, duyarlı olmak ve 

ilişkileri yapıcı bir şekilde yönetebilmek için iletişim becerilerinin 

geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca karar alma ve 

davranışlarının sorumluluğunu alma becerisinin kazanılması da bu 

süreçte akademik ve sosyal yaşantının nitelik kazanmasında çok 

önemlidir. Belirtilen hedeflere ulaşılması bireylerin erken yaşlarda 

başlayan kişisel gelişim serüvenini desteklemekte ve olumlu bir şekilde 

yapılandırmaktadır. 

Cherniss ve Caplan (2001: 84-85) duygusal yeterlilikleri geliştirmek 

üzere bir program uygulamak istediklerinde göz önüne almaları 

gereken kriterleri belirlemişlerdir. Bu kriterleri özellikle büyük 

kurumlar için uygun görmüşlerdir. Yedi aşamadan oluşan bu çalışma 

şu şekilde maddelenmektedir:  

1. Önerilen programın kurumun ihtiyaçları ile örtüşmesini 

sağlamak.  

2. Güçlü bir yönetici desteğini almak.  

3. Program uygulayıcılarına zengin kaynak ve özerklik sağlamak.  

4. Programı güçlü bir temele dayandırmak.  

5. Yüksek kalite için programı yakından takip etmek. 

 6. Programı kuruma aşılamak.  

7. Etkili bir performans için program uygulayıcılarının duygusal 

yeterliliklerine güvenmek. 
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Cherniss ve Caplan kurumlarda duygusal zekâ eğitimlerinin pozitif bir 

duygusal iklim çerçevesinde bu belirtilen yedi sürecin uygulanmasının 

yöneticilere, katılımcılara ve eğitmenlere faydalı olacağını 

düşünmektedirler. 

Kliueva ve Tsagari (2018:42-43) eğitim sürecinden katılımcıların keyif 

almaları gerektiğine inanmaktadırlar. Eğitim sürecinde kullanılan övgü 

dolu sözlerin ve minik ödüllendirmelerin olumlu davranışlar ve 

performans sergilenmesine katkı sağladığı belirtilmektedir. 

Katılımcıların psikolojik konforunu dürüstlük, dakiklik, güven ve 

eğitmenin yeteneği gibi stratejilerin tamamlamasının eğitim sürecini 

desteklediği vurgulanmaktadır. Duygusal okuryazarlık eğitim 

sürecinde öğrenme ortamı ve duygusal gelişimin desteklenmesi iki 

önemli kriter olarak açıklanmaktadır. Kliueva ve Tsagari iyi hissetme, 

oto-kontrol, duygusallık ve sosyallik kriterlerinin duygusal zekâ 

faktörlerinin; öğrenme ortamının kurulmasının, ilişkilerin 

kurulmasının, hatalı davranışlara verilen tepkilerin, işbirlikçi öğrenme 

ortamının geliştirilmesinin ve duygusal gelişimin desteklenmesinin 

duygusal okuryazarlık stratejilerini oluşturduğunu bulgulamışlardır. 

Duygusal okuryazarlık stratejileri ve alt stratejileri Tablo 26’da 

belirtilmektedir. 
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Tablo 26: Duygusal Okuryazarlık Stratejileri 

Stratejiler  Alt stratejiler 

Öğrenme ortamı kurma 
stratejileri 

Kuralların belirlenmesi 
Katılımcılar ile duygusal bağın kurulması 
Mizah anlayışı 
Olumlu bir iletişim dili 

İlişkileri Kurma 
Stratejileri 

Kişisel ilgi göstermek 

Empati  

Eğitim ile ilgili geri bildirim istemek 

Verilen cevapların katılımcıyı huzursuz etmesi 
Hatalı davranışlara tepki 
verme stratejileri 

Hatalı davranışları kişisel algılamak 

Hatalı davranışların arkasında sebep aramak 

Katılımcılar ile özel konuşmak 

Yeniden olumlu ilişkiler kurmak 

İşbirlikçi Öğrenme 
Ortamının Geliştirilme 
Stratejileri 

İletişim kurmaya teşvik etmek 

Grup içi çalışmayı öğretmek 

Grup çalışmalarını yönetmek 

Olumlu geribildirim verilmesi için teşvik etmek 

Duygusal Gelişimi 
Destekleme Stratejileri 

Kişisel sorumluluk gelişimine yardım etmek 

Olumlu düşünmek 

Duyguların ifadesine yardım etmemek 

Olumsuz deneyimlerden ders çıkarmak 

Kaynak: Kliueva, E., Tsagari, D. (2018:45). Emotiınal Literacy ın EFL Classes. 
Sayı:78’ten uyarlanmıştır. 

Duygusal okuryazarlık eğitimi sürecinde belirlenen temel ve alt 

stratejiler konunun önemine dikkat çekmektedir. Öğrenme ortamının, 

ilişkileri kurma yöntemlerinin, hatalı davranışlara verilmesi gereken 

tepkilerin, işbirlikçi öğrenme ortamının ve duygusal gelişimin nasıl 

destekleneceği konusundaki çalışmalar bu sürecin belkemiğini 

oluşturmaktadır. 

Eğitim sürecinin zamana yayılmasının katılımcılardan gelen tepkileri 

inceleme, yeni stratejiler deneme ve eğitmenlere kendi aralarında 

sürecin olumlu ya da olumsuz giden yönlerini tartışma fırsatı verdiği 

belirtilmektedir. 
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Bar-On (2007:10) duygusal zekânın insan performansının farklı 

özelliklerini ortaya çıkarma konusunda çok önemli etkisi bulunduğunu, 

eğitimlerin kişilerin kendilerini daha iyi tanıyıp, ifade etmelerine, diğer 

insanlar ile ilişkilerine ve onları anlamalarına, duygularını kontrol etme 

- yönetme ve uyum sağlamaya destek olduğunu belirtmektedir. Zengin 

içerikli duygusal zekâ eğitimlerinde ön ve son uygulamalar ile 

davranışsal parametrelerdeki gelişimlerin incelenmesi önemlidir. 

Kliueva,E., Tsagari, D. (2018: 46) duygusal okuryazarlık eğtimi 

uygulama sürecinde eğitmenlerin öz-yeterliliğinin ve verimliliğinin 

çalışmalarda katılımcıları etkilediği belirtilmektedir. Ayrıca eğitmenler 

bu süreçte katılımcıların bilişsel ve duygusal gelişimlerine katkı 

sağlayarak liderlik özellikleri sergiledikleri de ifade edilmektedir. 

Sarısoy, Erişen (2018: 2191) duygusal zekâ gelişiminde hizmet içi 

eğitim programlarının uygulanması gerektiğini, eğitimlerin içeriğinin 

sadece uzmanlık alanı ile ilgili olmaması gerektiğini belirtmektedir.  

Bharwaney, Bar-On ve MacKinlay (2011:13-14) duygusal zekâ gelişim 

programlarını düzenlerken benimsedikleri on önemli adımdan 

bahsetmektedirler. Bu on anahtar adım ve temel özellikleri Tablo 27’de 

açıklanmaktadır. 
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Tablo 27: Duygusal Zekâ Gelişiminde 10 Anahtar Adım 

Anahtarlar Özellikleri 
Kurumun ihtiyaçlarını 
değerlendirmek 

Bu aşamada kurumda başarıyı sağlayacak olan duygusal zekâ bileşenlerini 
tanımlamak gerekmektedir. Programı destekleyen duygusal zekâ 

bileşenlerin kurumun ihtiyacına göre belirlenmeli ve eğitim 
programıdüzenlenmelidir. Ayrıca bu aşamada verilerden elde edilen 

sonuçlar ve duygusal zekânın kurum kültürü ile nasıl uyumlanacağı 
belirlenmelidir. 

Çok net bir iş vakası 
sergilemek 

Duygusal zekâ eğitim programı satmaya çalışmak yerine duygusal zekânın 
iş üzerindeki olası etki alanlarını satmak daha etkileyicidir. Duygusal zekâ 

penceresinden vaka örnekleri sunmak, kurum yöneticilerinin karar verme 

aşamasında daha büyük bir etkiye sahiptir. Yöneticilerin programı 
sahiplenmeleri çok önemlidir. Yöneticilerin programa katılım düzeyi ne 
kadar yüksek olursa, başarma olasılığı da o kadar yüksek olur. 

Kişilerin güçlü 
yönlerini ve sınırlarını 
değerlendirmek 

Bu aşamada gizlilik ilkesi önemlidir. Katılımcıların kişisel verileri 

korunmalıdır. Duygusal zekâ değerlendirme ölçekleri kullanarak testler 
yapılmalı ve sonuçlar katılımcılar ile özel paylaşılmalıdır. Duygusal zekâ 

ölçek sonuçları ve grup profili sonuçlarına göre eğitim programı 
şekillendirilmelidir. Program dizaynı kurumun ihtiyaçları gözönüne alınarak 
geliştirilmelidir. 

Özenle geri bildirimde 
bulunmak 

Empati düzeyi yüksek öğrenme ortamının yaratılması önemlidir. Eğitim 
sürecindeki oturumlar haricinde de iletişim devam ettirilerek geri bildirim 
için ortam yaratılmalıdır. Katılımcıların paylaşımlarını gönüllülük esası ile 
yapmalarını sağlamak önemlidir. Katılımcılar istekleri doğrultusunda kişisel 
değerlendirmelerini yapmaya teşvik edilmelidir. 

Katılımı desteklemek Eğitim programının başarılı bir şekilde tamamlanmasında ödül sistemi 
eğitim sürecine katılımı artırmaktadır. Katılımcıların eğitim içeriğine ve 
eğitim akışına katkı sağlamaları programın geliştirilmesinde son derece 

önemlidir. 
Net hedefler belirlemek Eğitim programının şeffaf olması, beklenen sonuçların açıkça ifade edilmesi 

önemlidir. Programın hedefleri ve sonrasında sonuçları katılımcılar ve 
yöneticiler ile paylaşılmalıdır. 

Uygulama fırsatlarını 
üst düzeye çıkarmak 

Eğitim programı net ve planlı aktiviteler ile çalıştaylar etrafında 
düzenlenmelidir. Önceki bilgiler pekiştirilmelidir. Her bir çalıştayda 
yöneticinin uygulamalara yönelik teşviki önemlidir. Eğitim sürecinin 
ötesinde öğrenme sürecinin devamlılığını sağlamak için mataryel 
sağlanması gerekmektedir.          

İş yaşamında duygusal 
zekâ becerilerinin 

kullanımını teşvik 
etmek 

Eğitimler katılımcıların duygusal ve sosyal olarak çalışma ortamını nasıl 
iyileştireceklerini, çalıştaylarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığı 
konusunda geri bildirim sağlamaya teşvik etmektedir. Katılımcılar 
sorumluluklarındaki kişiler içinde gelecekteki eğitim programlarının 
gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. 

Öğrenmeyi destekleyen 
kurum kültürü 
yaratmak 

Zengin öğrenme içeriğine sahip bir program ile katılımcıların program 
boyunca desteklendiklerini hissetmeleri önemlidir. 

Sürekli Değerlendirme 
Yapılmasını Sağlamak 

Program süresinin üç bölümden oluşması her bir bölümde geri bildirim 
alınması ve bir sonraki bölümün gerekli iyileştirmeleri yaparak başlatılması 
önemlidir. Program öncesi ve sonrası değerlendirmelerin yapılması da birey 
ve grup profili hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

Kaynak: Bharwaney, G., Bar-On, R. ve MacKinlay, A. (2011:14-16). EQ and the 

Bottom Line’dan uyarlanmıştır 
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Tablo 27’de görüldüğü üzere eğitim programında içerik, eğitmen, 

katılımcılar, bireysel ve kurumsal gelişim çok önemlidir. Duygusal 

zekâ eğitimleri birçok bileşeni kapsayan, çok yönlü düşünmeyi 

gerektiren bir çalışmadır. Kurumun ihtiyaçlarını belirlemek, örnek 

olaylar ile eğitimin gerekliliğini somutlaştırmak, katılımcıların güçlü 

yanlarını ve kapasitelerini bilmek, geribildirimde bulunmak, katılımı 

desteklemek, bilgilerin teoriden pratiğe geçmesini sağlamak, 

öğrenmeye açık bir kurum kültürü yaratmak ve değerlendirmelerin 

sürekliliğini sağlayarak öğrenme sürecini takip altında tutmak duygusal 

zekâ eğitim uygulama sürecinde oldukça önemli adımlardır. 

Cherniss, Goleman, Emmerling, Cowan ve Adler duygusal zekâ 

eğitimlerinde öğrenme türlerinin farkında olunması gerektiğini birkaç 

önemli gerekçe ile vurgulamaktadırlar. Cherniss ve arkadaşlarına göre 

(1998: 4) duygusal öğrenme ve davranış değişikliği üzerine her geçen 

gün artan ilgi ile yürütülen çalışmaların iş yaşamında duygusal zeki 

kurum çalışanlarının yetişmesine yardımcı olabileceği belirtilmektedir. 

Cherniss ve arkadaşları düzenlenen birçok eğitim programının iki 

öğrenme türü arasındaki farkları gözardı ettiğini belirtmektedirler. 

Kurumsal eğitim ve gelişme odaklı eğitimlerin bilişsel ve duygusal 

öğrenme arasındaki farklara odaklanmadığını belirtmektedirler. Oysaki 

etkili bir uygulama için aradaki farkın bilinmesi oldukça önemlidir. 

Duygusal yeterliliğin özellikle yaşamın ilk dönemlerinde kazanıldığı ve 

yaşamın akışında kazanılan bu yeterliliklerin tecrübelerin artmasıyla 

alışkanlıklara dönüşerek beyni şekillendirdiği vurgulanmaktadır. Aktif 

olarak kullanılan nöral bağlantıların kuvvetlendiği, kullanılmayanların 
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zayıfladığı bilinmektedir. Empati ve esneklik gibi duygusal kapasiteler, 

beynin farklı bölümlerini aktive etmesi sebebiyle bilişsel yeteneklerden 

farklıdır. Bilişsel yetenekler beynin neokorteks bölümünde aktif 

olurken, sosyo-duygusal yeterlilikler özellikle beynin amigdala 

bölümünde işlev gösterirler. Cherniss ve ark. ( 1998:5) bilişsel 

öğrenmenin yeni veriler ve öngörüler ile mevcut çerçeveyi geliştirip, 

zenginleştireceğini; duygusal öğrenmenin sosyo-duygusal repertuarın 

alışkanlığa dönüşmesini ve çok daha fazlasını sağladığını 

belirtmektedirler. Sosyo- duygusal öğrenme süreci motivasyon, 

düşünme biçimleri ve sergilenen davranışlar ile daha karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Sosyo-duygusal öğrenme süreci eski alışkanlıklardan 

vazgeçilip yeni alışkanlıkların kazanıldığı ve pekiştirildiği zorlu bir 

süreç olarak belirtilmektedir. Eğitim sürecinde uygulamaların 

yoğunluğu ve niteliği önemlidir. Eğitimlerin bir gün gibi sınırlı sürede 

gerçekleşmesi istenilen farkındalığı yaratmakta yeterli görülmemek-

tedir. Cherniss ve arkadaşlarının bireylerin kişisel ve kişilerarası 

duygusal yeterliliklerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla sosyo-

duygusal eğitimler için önerdikleri kurallar akış şeması içerisinde 

düzenlenmiş olup Şekil 10’da sunulmaktadır. 
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Şekil 10’da görüldüğü üzere eğitim süreci dört aşamada 

gerçekleşmektedir. Etkili bir sosyo-duygusal öğrenme süreci için ilk 

aşama değişim için bir hazırlık sürecidir. Bu hazırlık hem bireysel hem 

de kurumsal düzeyde gerçekleşmektedir. İkinci sıradaki eğitim 

aşamasında değişim vurgulanmaktadır. Bu aşamada sosyo-duygusal 

gereksinimler gözönüne alınarak bireylerin dünyaya bakış açısını 

değiştirmek hedeflenmektedir. Aktarma ve Koruma, dördüncü aşama 

olup eğitim sürecinde nelerin deneyimlendiğine dikkat çekmektedir. 

Değerlendirme son aşama olup, sosyo-duygusal öğrenme eğitiminin 

sonuçlarını öğrenmek, durumu değerlendirmek ve programın 

etkinliğini analiz edebilmek için gereklidir. 

Kunnanatt, (2004: 493) bireylerin duygusal zekâ yeterlilikleri 

geliştirmek ve yeniden yapılandırmak için birçok program 

geliştirildiğini ve bu programların çoğunun bireyin rasyonel ve 

duygusal süreçlerini kendi kendini raporlayan analizler ile başladığını 

belirtmektedir.    

Hughes, Thompson ve Terrell (2009) etkili ve kalıcı bir değişim için 

çok yönlü bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Değişim zor olsa da mümkündür. Değişim için odaklanılmış bir bağlılık 

ve uygulama önemlidir. Katılımcıları değişime yönlendirmede ve 

onların değişimi benimsemesinde gerekli olan faktörler şu şekildedir: 

bilişsel bölüm ile bağlantılı olan anlayış, ilham verici bölüm ile 

bağlantılı olan bağlılık, kararlılık ile bağlantılı olan uygulama ve 

işbirlikçi bölüm ile bağlantılı olan geribildirim. Değişim için  

“Emotional Social Effectiveness” duygusal-sosyal etkinlik becerileri 
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kazanılmalıdır. Bu beceriler kendine değer verme, başkalarına değer 

verme, duyarlı farkındalık, cesaret ve otantik başarı olmak üzere beş 

kriterden oluşmaktadır. Hughes ve arkadaşları duygusal zekâ 

eğitimlerinde en ideal sürenin minumun dört ay maksimum oniki ay 

olması gerektiğini ancak altı ay ile ideal eğitimin verilebileceğini 

belirtmektedirler. 

Sosyo-duygusal becerilerin yaşamın her evresinde öğrenilebilir olması 

sosyo-duygusal gelişim için çok büyük bir avantajdır. Eski, kök salmış 

düşünce ve davranış kalıplarından uzaklaşıp, yeni alışkanlıkları, 

düşünce kalıplarını benimsemek, özellikle de duygusal hassasiyet 

içeren becerileri kazanmak kolay değildir ancak mümkündür. Eğitim 

süreci motivasyon, çaba, zaman, destek ve sürekli uygulama ile anlam 

ve değer kazanmaktadır. Kurumların duygusal zekâ veya duygusal 

yeterlilik üzerine eğitimlere ağırlık vermesi kurumların gelişime açık 

olduklarını göstermektedir. Duygusal okuryazarlık eğitimleri ile kurum 

çalışanları yönetim, denetim, farklılıkları yönetmek, takım çalışmaları, 

liderlik, çatışma yönetimi, stres yönetimi, etkili ilişkiler gibi birçok 

konuda gelişme göstermektedir. Eğitimlerin kurumda sinerjik bir etkisi 

bulunmaktadır. Eğitimlerin deneysel temelli yöntemlere dayanması, 

bilimsel ölçeklerin kullanılması, ön-test ve son-testler yapılarak 

gelişmelerin kayıt altında tutulması, eğitimlerin zayıf, eksik yönlerinin 

belirlenmesi ve güçlü yönlerinin geliştirilmesi hem bireysel hem de 

kurumsal anlamda çok değerlidir.    
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1.9. Duygusal Zekâ Eğitim Değerlendirme Süreci 

Cherniss ve arkadaşları (1998: 24-26) etkili bir eğitimi teşvik etmek için 

değerlendirmenin önemli olduğunu ve bu değerlendirmeninin 

devamlılığının olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Sadece 

değerlendirme yolu ile zayıf programlar geliştirilebilir ve etkili 

programlar korunabilir. Değerlendirme sürecinde odak noktanın kazan-

kaybet olmadığı, programı iyileştirmeye odaklanan bir süreç olduğu 

vurgulanmaktadır. Değerlendirme sonuçları olumsuz çıktığı zaman 

birey ya da grup cezalandırılmamalı, olumsuz sonuçlar eğitim 

programını geliştirmek için bir rehber niteliğinde kullanılmalıdır. 

Değerlendirmenin öğrenme ile bağlantılı olması ve kalite arayışının 

devam ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Gelişmeyi hedefleyen 

modern kurumlarda eğitimlerin önem kazanması ile değerlendirme 

sonuçları da ilgi görmektedir. Bir zamanlar eğitimlerin mali birer kayıp 

olarak algılandığı ancak günümüzde kazanç olarak kabul gördüğü 

vurgulanmaktadır. Sosyo-duygusal öğrenmenin etkili bir şekilde 

değerlendirilmesinin nadir olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu durumun 

bir sebebi, “Soft Skills” olarak belirtilen duygu içerikli becerilerin 

değerlendirilemeyeceğine inanılması olup, bir diğer sebebinin de birçok 

kurumda ideal bir değerlendirme ölçeğinin her yönü ile 

kullanılamayacağının düşünülüyor olmasıdır. Günümüzde 

değerlendirme kriterlerinin gelişmesi ile bu bakış açısı da değişmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler ile etkisiz programlar sonlandırılırken, 

verimliliği artıran programlar geliştirilmektedir. Değerlendirme 

çalışmaları ile eğitimin eğitmen ve katılımcılar üzerinde istenilen etkiye 
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ulaşıp ulaşmadığını görmeyi sağlamaktadır. Günümüzde geliştirilen 

sosyo-duygusal zekâ ölçekleri ile bu değerlendirmeleri titizlik ve 

hassasiyet ile yapmak mümkün olduğu görülmektedir. 

Değerlendirmenin, eğitim programlarının vazgeçilmez bir parçası 

olduğu sürece çok daha etkili olacağı vurgulanmaktadır. 

Bharwaney, Bar-On ve MacKinlay (2011:10) kurumsal verimliliği üst 

düzeye çıkarmak amacıyla duygusal zekâ programlarında olması 

gereken uygulamaları yedi adımda açıklamaktadırlar. Bharwaney ve 

arkadaşları tarafından kurumsal performansı artırmak üzere bu süreçte 

planlanan uygulamalar, değerlendirmeler ve özellikleri Tablo 28’te 

açıklanmaktadır. 
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Tablo 28: Duygusal Zekâ Uygulamalarında 7 Adım 

Duygusal Zekâ 

Uygulamaları 
Duygusal Zekâ Uygulamalarının Özellikleri 

Mesleklerin 

Duygusal Zekâ 

Profili 

Duygusal zekâ uygulamalarından önce bireysel ve kurumsal 
düzeyde değerlendirmelerin yapılması oldukça önemlidir. 
Mesleklerin özelliklerine göre gereksinim duyulan 
performansı neyin oluşturduğunu saptamak amacıyla iyi 

yapılandırılmış duygusal zekâ değerlendirmeleri yapılmalıdır. 
Eğitim alacak olan profili oluşturmak, seçmek ve eğitimi 
planlamak için sağlam temelleri olan bir planlama önemlidir. 

İşe Alım ve 
Seçim 

Duygusal zekâ değerlendirmelerinin önemli bir süreci olarak 
kabul edilmektedir. Kurumların duygusal zeki çalışan 
profillerini oluşturmada önemli bir adımdır. 

Grup Eğitimi ve 
Takım Geliştirme 

Duygusal zekâ değerlendirme ölçekleri grup eğitimi ve takım 
çalışmalarında müdahalenin merkez noktası olarak 
görülmektedir. Duygusal zekâ ölçüm araçlarının kullanılması 
kurumların başlangıç ve varmak istedikleri noktaları 
belirlemede oldukça önemlidir. 

Bireysel 

Kurumsal Eğitim 

Kurumlarda birebir yaklaşımlar koçluk olarak 
adlandırılabilmektedir. Kurumlarda bireysel koçlukta dikkat 
çeken çalışmalardır. 

Yedekleme 

Planlaması 
Çalışma grubuna faydalı olması için eleştirel bir grubun 
duygusal zekâ planına dâhil olmasının önemini 
vurgulamaktadır. 

Kurumlarda 

Majör Değişim 
Öncesi Nabız 
Yoklama 

Departmanların, şirketlerin birleşmesi ya da devredilmesi gibi 
radikal kurumsal yapılanmalar söz konusu olduğunda 
duygusal zekâ değerlendirmelerinin yapılması müdahale ya da 
girişimlerin doğru zamanda ve doğru şekilde yapılmasını 
sağlayarak kurumsal gelişimi destekler. 

Uygulayıcıların 
Duygusal zekâ 

Profili 

Planlamaları yapan kişilerin duygusal zekâ profillerini 

anlamanın önemi vurgulanmaktadır. Duygusal zekâ 

uygulamalarını kurumlarda aktifleştirmeden önce insan 
kaynakları uzmanlarının ya da eğitmenlerin duygusal 
zekâlarını değerlendirmek son derece önemlidir. 

Kaynak. Bharwaney, Bar-On, MacKinlay,( 2011: 10-11).EQ and The Bottom 

Line’den uyarlanmıştır 

Tablo 28’te kurumsal verimliliği önemseyen kurumların, duygusal zekâ 

uygulamalarında mesleklerin duygusal zekâ profiline, işe alım-seçim 

sürecine, grup eğitimi ve takım geliştirme bilincine, kurumsal 

eğitimlere, yedekleme planlamalarının yapılmasına, kurumlardaki 
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değişimi raporlamaya ve kurum çalışanlarının duygusal zekâ profilini 

önemsemeleri gerektiğine çok açık bir şekilde dikkat çekmektedir.  

1.9.1. Kunnannatt’ın Duygusal Zekâ Eğitimi Yönetim Modeli 

Kunnanatt (2004:489) duygusal zekânın psikolojinin yeni bir dalı 

olduğunu ve davranış bilimlerinde çok önemli gelişmelere imza attığını 

belirtmektedir. Uluslararası şirketler ve dünyanın önde gelen 

endüstriyel gruplarında, duyguların kurumsallaşmayı geliştirmede çok 

önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. 

Kunnannath (2004:489)  duygusal zekânın sosyal yaşamdaki yerine 

dikkat çekmektedir. Kunnanath’a göre, duygusal zekâ sosyal ortamda 

kişilerarası etkileşimi sağlamak için duyguları bir rehber olarak 

kullanma yeteneğidir. Kunnanatt’ın duygusal zekâ ve sosyal etkileşim 

süreci Şekil 11’de görülmektedir. Ayrıca Kunnanatt kişinin sosyal 

çevresindeki etkinliği için duygusal zekânın vazgeçilmez olduğunu 

belirtmektedir. Sosyal ortamlarda etkileşim sürecinde duygusal zeki 

insanlar ilişkilerinde kazan-kazan anlayışını benimserler. Bu anlayışları 

ile yarattıkları duygusal çekim alanı duygusal yapılarını destekledikleri 

gibi sosyal ağlarını da güçlendirir.  
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Kaynak: Kunnanatt T. J.(2004: 490). Emotional Intelligence: The new Science of 

Interpersonal Effectiveness. Cilt. 15, Sayı. 4, ss. 489-495’ten uyarlanmıştır 

Şekil 11: Kunnannatt Duygusal Çekimin Varlığı  

Duygusal zekânın bileşenleri öz-farkındalık, öz-düzenleme, sosyal 

farkındalık ve sosyal etki ne kadar yüksek ise sosyal çevre ile kurulan 

ilişki kazan-kazan temeline dayalı olup duygusal çekim alanına girerek 

sosyal çevreye yansır. Ancak duygusal zekâ ne kadar düşük ise ilişki 

kazan-kaybet temeline dayalı olup duygusal itme alanına girerek sosyal 

çevreye yansır.  

Kunnannatt (2004: 491) duyguları akıllıca kullanabilmek, rasyonel ve 

dengeli duygusal yollar oluşturabilmek için bireylerin benliklerini 

kavramalarını sağlayan kişisel yeterlilikleri ve başkalarının benliklerini 

çözmelerini sağlayan sosyal yeterliliklerini geliştirmeleri gerektiğini 

vurgulamaktadır.  
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Dolayısıyla öz yeterliliği gelişmiş insanların dürtülerini daha iyi 

yönettiklerini daha pozitif, kararlı, önceliklerini bilen, değişimlere 

adapte olan ve zinde bireyler oldukları görülmektedir. Sosyal 

yeterliliğin gelişmiş olması diğer kişilerin de bir dünyası olduğunu 

kabul etmektir. Duygusal farkındalığın, duygu düzenlemesinin, sosyal 

farkındalığın ve sosyal etkinin bir uyum içerisinde aktif olması 

iletişimi, etkileşimi ve girişimciliği kolaylaştırmaktadır. 

Kunnannatt’ın Duygusal Zekâ Eğitimi yönetimi modelinin duygusal 

haritalama, duygusal kalıpları teşhis olarak adlandırılan ilk iki aşaması 

katılımcıların duygusal kişiliklerini net bir şekilde anlamalarını 

sağlarken; duygusal uyum, duygusal yolculuk aşamaları destek 

niteliğinde olup; empati inşa etme ve sosyal etki inşa etme aşamaları ile 

tamamlanmaktadır (Kunnannat, 2004: 493).  

1.9.1.1. Duygusal Haritalama 

Kunnannatt (2004: 493) insanların sevinç, şevk, sürpriz, korku, öfke, 

keder, kıskançlık, iğrenme gibi karmaşık duygu repertuarlarına sahip 

olduklarını, her geçen gün bu duyguları farklı boyutlarda yaşadıklarını, 

kimi zaman bu duyguların birbirine karıştığını ya da biraraya gelerek 

yeni duygu durumları yarattığını belirtmektedir. Duygusal haritalama 

bu duyguları çözmeye, kategorileştirmeye, adlandırmaya, nedenlerini 

ve sonuçlarını anlamaya yardımcı olduğu gibi düşünceleri, hisleri ve 

davranışları nasıl etkilediğini de belirlemeye yardımcı olduğunu ifade 

etmektedir.  
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Saarni (1999:7-9) çok basit ve yalın gbi görünen duygusal yeterliliğin 

aslında incelik isteyen, karmaşık ve zor olduğunu belirtmektedir. Bu 

zorluk duygu olarak adlandırılan her bir kavramın yetkinlik, öz- 

yeterlilik, dayanıklılık, duyguları ifade etme, sosyal dışavurum gibi bir 

dizi teorinin kültür ile bağlantılı olduğuna dikkat çekmektedir. 

Duygusal yeterliliğin duygusal tecrübe ile yapılandığı 

vurgulanmaktadır. Duygusal tecrübelerin ilişkilerin ve içinde 

bulunduğumuz sosyal ortamın taşıdığı anlamlar ile oluştuğu 

açıklanmaktadır. Duygusal tecrübeler ve duygu yönetimi arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Duyguların ifade edilmesi, davranışa 

dönüşmesinin temelinde duygusal tecrübeler yatmaktadır. Sonuç olarak 

duygu kavramının, duygulara neyin sebep olduğu, duyguların nelerden 

oluştuğu ve nasıl ortaya çıktığının temelinde duygusal ve sosyal 

tecrübeler yatmaktadır. 

1.9.1.2. Duygusal Kalıpları Teşhis/Farkındalık 

Kunnannatt (2004: 493) nörologlar, insan beyninin çevresel uyaranlara 

verdiği tepkilerden sinirsel yollar geliştirdiğini ve bu yolların zaman ve 

tekrar ile kuvvetlendiğini belirtmektedir. Ayrıca oluşan bu sinirsel 

yolların düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı sıkı bir 

denetim altında tuttuğunu ifade etrmektedir. Oluşmuş olan duygusal 

kalıpları yıkmanın olağanüstü bir çaba ve enerji gerektirdiği de 

Kunnannatt tarafından vurgulanmaktadır. Özenle hazırlanmış bir 

duygusal zekâ geliştirme programında, katılımcıların bu sinirsel yolları 

tanımaları, analiz etmeleri ve bu yolların onların etkileşimlerini, 

hedeflerini ve motivasyonlarını nasıl etkilediğini keşfetmeleri için 
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teşvik ettiği belirtilmektedir. Duygusal içgörü geliştirebilmek ve sosyal 

etkili yollar oluşturabilmek için zihinsel kapasiteyi güçlendiren 

çalışmaların önemli olduğuna değinilmektedir. 

Kusché ve Greenberg (2006: 444 ) PATHS olarak adlandırılan 

duygusal kalıpların duygusal okuryazarlığı teşvik etmek, davranış 

problemlerini azaltmak, duygusal stresi azaltmak, eğitim ortamlarını 

zenginleştirmek, akademik performansı geliştirmek ve beyin 

fonksiyonlarını aktive etmek için tasarlanmış kapsamlı, evrensel bir 

programdır. Duygusal kalıpların geliştirilmesinin duygusal anlayış, 

sosyal biliş ve sosyal yeterlilik gibi beyni koruyucu faktörleri artırdığı, 

agresyonu düşürdüğü, sıkıntıyı azalttığı, nörokognitif gelişim üzerine 

olumlu etkileri olduğu ve akademik performansı geliştirdiği yapılan 

araştırmalarda bulgulanmaktadır. 

1.9.1.3. Duygusal Uyum 

Kunnannatt (2004: 494) duygusal uyum aşamasında katılımcıların 

duygularının hem kendi hem de başkaları üzerindeki etkileri ile beraber 

verimliliği değerlendirdiklerini ifade etmektedir. Düşüncelerin, 

duyguların ve davranışların kontrol altında tutulup, düzenlendiğini; 

geçmişte bilinçsizce verilen birçok kararın, yapılan birçok seçimin daha 

sonra daha rasyonel ve akılcı karşılandığı vurgulanmaktadır. Sonuç 

olarak hedeflerini ve davranışlarını düzenleyebilen; her bir seçimin ve 

davranışın bedelini ve faydasını görebilmeyi sağlayan dengeli bir 

kişilik oluşumuna destek olduğu belirtilmektedir. 
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Tulceanu ve Branch (2018: 1-2) tüm davranışların duygulardan güç 

aldığını, motivasyonumuzun keyif, acı, korku, ödül ve ceza gibi 

duygular ile harekete geçtiğini belirtmektedirler. Duygu durumu 

dengeli insanların davranışlarının temelinde eğitim, kültürel geçmiş, 

sosyal normlar ve kişisel eğilimler gibi faktörler bulunduğu ifade 

edilmektedir. İnsanların statik varlıklar olmamalarından dolayı bilgi ve 

algı geliştikçe ve değiştikçe duygusal kalıpları da değişikliğe 

uğrayacaktır. Bu değişiklikler duygusal önceliklerin düzenlenmesini 

sağlayarak farklı uyaranlara verilmesi gereken farklı tepkilerinde 

düzenlenmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu süreç duygusal uyum 

aşamasındaki en önemli adımdır. Bireysel gelişim, duygusal 

reaksiyonların değişimini ve düzenlenmesini de beraberinde 

getirmektedir. Gelişim sürecinde değer yargıları da değişebilmektedir 

ve değişen değer tanımları kazanç olarak algılanmalı ve revize 

edilebilmelidir. Duyguların sosyal ve kültürel faktörlerden 

etkilendiğinin ve bilinçli bir işlem süreci gerektirdiğinin unutulmaması 

gerektiğine dikkat çekilmektedir. 

1.9.1.4. Duygusal Yolculuk 

Kunnannatt (2004: 494) toplumun genellikle insanların heyecan, öfke, 

üzüntü gibi benzer duyguları kontrol etmesini ve bastırmasını 

beklediğini anlatmaktadır. Duygusal yolculuk tam tersini 

vurgulamaktadır. Duyguların her zaman yıkıcı olmadığını, iyileştirici 

özellikleri olduğunu ve birçok durumda gerekli olduğunu da 

vurgulamaktadır. Duygular doğru kullanıldığında iç görü sağladıkları 

gibi, yaşam enerjisi sağladıkları motivasyonu da artırırlar. Duyguları 
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inkâr etmek yerine, duygusal yolculuk sürecinde aklın duygulara 

rehberlik etmesine izin vermek gerekmektedir. Çatışma veya kriz 

döneminde duyguları daha sakin yaşamak akıl ve zihni işbirliğine 

yönlendirirken yaratıcı ve entelektüel çözümlerin bulunmasını da 

yardımcı olur. Bireyler duygularını yönlendirme konusunda beceri 

geliştirdikçe duyguları ile yüzleşip, duygularını motivasyon aracı 

olarak daha iyi kullanabilirler. 

Reddy (2001:1-5) duygularımızın yaşam ile yönlendirilen açık, hızlı ve 

yönelimlerimiz ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Duyguları renkler 

ile ilişkilendirmektedir. Duyguların ve renklerin kendilerine özgü, 

deneyimler ile şekillenen özellikleri olduğunu vurgulamaktadır. Renk 

algısı ve duygusal tecrübeler arasında bir ilişki bulunmaktadır. Mavi 

soğuk bir renk iken pembe sıcak bir renktir. Dolayasıyla yaşamı 

güzelleştiren renkler nasıl vazgeçilmez ise duygular da yaşamın 

vazgeçilmezidir. Reddy (2001:21) tüm duyguların hem değer hem de 

yoğunluk taşıdığını ve bilişsel düzeyden ayrı bir yeri olduğunu ifade 

etmektedir. 

1.9.1.5. Empati İnşa Etme 

 Daniel Goleman insanların geribildirim için can attıklarını ancak 

yönetici ve denetçilerin bu konuda yetersiz olabildiklerini, oysaki 

empatinin çalışma yaşamında gerekli olan tüm sosyal becerileri temsil 

ettiğini belirtmektedir (Martin ve Marsar, 2019: 42). 
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Kunnannatt (2004: 494) bu aşamada, katılımcıların başkalarının 

duygularını deneyimleyebilmek için empati üzerine çalışmalar 

yaptıklarını belirtilmektedir.  Genetik ve öğrenilmiş bir davranış olan 

empati becerisini geliştirmek çok kolay değildir. Bilinçli bir seviyede 

geliştirilen empati duygusunun başkaları ile iyi ilişkiler kurmaya ve 

devam ettirmeye yardımcı olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla 

katılımcılar kendilerinden daha emin, başkaları tarafından daha 

önemsenmiş ve kabul görmüş hissetmektedirler. Sonuç olarak duygusal 

temel sosyal ilişkileri kuvvetlendirmektedir. 

Herrera, Bailenson, Weisz, Ogle ve Zaki (2018: 1-2  )’ye göre empati, 

başkasının duygularını paylaşma ve anlama yeteneği olup başarılı 

sosyal etkileşimlerin zorunlu bir bileşenidir. Ayrıca Herrera ve 

arkadaşları empatinin anlayış düzeyini artırdığını ve yardım etmek, 

paylaşmak, işbirliği yapmak, başkalarına ve topluma yarar sağlamak 

gibi prososyal davranışları sergilemeyi olumlu yönde etkilediğini 

belirtmişlerdir. Grup içi sosyal etkileşim üzerindeki önemi ve olumlu 

etkileri gözönüne alındığında empatiyi geliştirmenin yollarını aramanın 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Başkalarının bakış açısını 

değerlendirebilme çalışmalarının empatiyi etkili bir şekilde 

artırabileceği vurgulanmaktadır. Empati çalışmalarının sosyal 

etkileşimleri kolaylaştıracağı, önyargıyı azaltacağı, yardımsever 

davranışları artıracağı ifade edilmektedir. 

Mote (2015:12)’a göre empati kişisel ve profesyonel ilişkilerin merkezi 

becerisidir. Empati kişilerin nasıl düşündüklerini ve davrandıklarını, 

neden o şekilde hissettiklerini görme yeteneği olarak açıklanmaktadır. 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 187 

 

 

İletişim sürecininin etkisiyle oluşan doğru davranışlar, doğru 

yaklaşımlar ve doğru ifadeler bulunmaktadır. Tüm bunlar zaman dilimi 

ve yaşanan olayın etkisine göre değişebilir. Birçok kişinin empati 

kurmak yerine duygusal reaksiyonlarını olumsuz bir şekilde vererek 

savunmacı bir iletişim tarzı kurmayı daha kolay bulduklarını 

belirtmektedir. Empatinin geliştirilebilir davranışsal bir beceri olması 

çok büyük bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Bazı insanların 

empati yeteneği doğuştan gelirken, ortamdaki atmosferi hissetmek, 

başkalarının nasıl hissettiğini anlamak ve değerlendirmek için eğitimler 

alınabilir ve bu davranışsal beceriler geliştirilebilir. Mote’a göre 

empatinin gücü; başka bir insanın ne düşündüğünü kavrayabilmek, 

karşı tarafın düşüncelerine katılmasa bile onun ne düşündüğünü 

hissedebilmek, doğru zamanda doğru ifadeleri kullanarak onu 

anladığını gösterebilmektir. Empati bir problemi etkili bir şekilde 

çözebilmek için dikkate alınması gereken önemli bir adım olarak kabul 

edilmektedir.  

1.9.1.6. Sosyal Etki İnşa Etme 

Kunnannatt (2004:494) sosyal etki inşa etme yeterliliğinin iletişim, 

atılganlık, müzakere gibi bireyin kişilerarası iletişim becerilerine bağlı 

olduğunu vurgulamaktadır. Duygusal zekâ eğitimleri duygusal zekâ 

beceri ve yeterliliklerini sosyal etki inşa edebilmek üzere geliştirmeyi 

hedeflemektedir. 

Kunnannatt (2004:494) özenle hazırlanmış bir duygusal zekâ eğitim 

programının katılımcıların içgörü geliştirmelerine ve sosyal ilişkilerini 
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daha nitelikli, verimli ve üretken yaşamalarını sağladıklarını 

belirtmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında birçok durumda duygusal 

zekâ bireyin kendi dünyası ve sosyal yaşamı için içindeki potansiyeli, 

hedefleri ve görevleri açığa çıkarmasına yardımcı olur. Kurumlarda 

duygusal zekâ eğitimlerinin insan kaynakları gelişimine katkısı çok 

faydalı olabilir. Duygusal zekâ yeterlilik modelini benimseyen 

kurumlar, çalışan davranışlarında zaman içerisinde sürdürülebilen 

güçlü ve hızlı değişiklikler yaşayabildiklerini belirtmektedirler. 

Araştırmalar duygusal zekâ yeterlilikleri uygulamalarından yararlanan 

kurumların arttığını göstermektedir. Birçok durumda duygusal zeki 

kurumlar yaratarak, bu kurumların çalışanların yeterliliklerini 

artırmaya, duygusal zekâ uygulamalarından faydalanmalarını 

sağlamaya, duygusal zekâ modellerinin akılcı ve dikkatli bir şekilde 

uygulanmasını sağlayarak çalışanlarınının ve kurumlarının etkililiğini 

artırmaya çalıştıkları belirtilmektedir. 
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BÖLÜM 2 

ARAŞTIRMANIN MATERYAL VE METODU 

Bu bölümde araştırmanın varsayım ve hipotezleri, araştırma deseni, 

uygulama öncesi oluşturulan eğitim programı, veri toplama sürecinde 

kullanılan Tromso Sosyal Zeka ve Duygusal Zekâ Ölçeklerinin 

maddeleri, Nitel Görüşme soruları ile Veri Analiz Prosedürü 

bölümünde nicel ve nitel veriler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu 

bölüm sonuç kısmında yapılan genel değerlendirme ile 

tamamlanmaktadır.   

2.1. Araştırmanın Varsayım ve Hipotezleri 

“Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinin Sosyal Zekâ Gelişimine 

Yansıması: Arabulucular Üzerine Bir İnceleme” başlıklı doktora tezi 

çalışmasında araştırma eğitim öncesi ve sonrası olmak üzere iki 

aşamada yürütülmüştür. Araştırma Modeli Şekil 12’de 

yansıtılmaktadır.  
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Şekil 12: Araştırma Modeli 

Arabulucuların duygusal ve sosyal zekâ becerilerini geliştirmek üzere 

arabulucu avukatlar 24 saatlik bir eğitime alınmış ve eğitimin duygusal 

ve sosyal zekâ becerilerine etkisi araştırılmıştır. Arabuluculardan 

eğitim öncesi ve eğitim sonrası ölçümler alındığından gruplar bağımlı 

olmaktadır. Araştırmada temelde dört hipotez toplamda ise on bir 

hipotez sınanmaktadır. Sınanacak hipotezler aşağıda verildiği gibidir. 

Deney grubu için; 

H1: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal zekâ düzeylerini artırır. 
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H1A: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâ düzeylerini artırır. 

H1B: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal farkındalık sosyal zekâ düzeylerini artırır. 

H1C: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal beceriler sosyal zekâ düzeylerini artırır. 

H2: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların duygusal zekâ düzeylerini artırır. 

H2A: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların kendinin farkında olma duygusal zekâ düzeylerini 

artırır. 

H2B: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların kendini yönetme duygusal zekâ düzeylerini artırır. 

H2C: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâ düzeylerini 

artırır. 

H2D: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal beceriler duygusal zekâ düzeylerini artırır. 

Kontrol grubu için; 

H3: Kontrol grubu arabulucularının eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal zekâ düzeyleri arasında fark yoktur. 

H4: Kontrol grubu arabulucularının eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası duygusal zekâ düzeyleri arasında fark yoktur. 
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2.2. Arştırma Deseni 

Araştırmada daha kapsayıcı olduğu kabul edilen “karma desen” 

kullanılmaktadır. Karma yöntem araştırmaları olay ve olgunun hem 

nicel hem de nitel boyutu olduğunu belirtmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013: 351). Dolayısıyla araştırmanın sonuçlarını daha geniş bir 

çerçeveden bütüncül ve detaylı olarak değerlendirebilmek için hem 

nitel hem de nicel boyutları incelemek gerekmektedir. Bu çalışmada 

karma yöntem kullanılmaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2013: 356) 

araştırmanın nitel ve nicel yöntemlerle elde edilen verilerin birbirlerini 

desteklediğini belirtmektedir. Araştırmanın nicel boyutunda Duygusal 

Zekâ ve Tromso Sosyal Zekâ ölçekleri kullanılmıştır. Nitel boyutunda 

katılımcılar ile derinlemesine görüşme yapılarak elde edilen verilerin 

ışığında nicel boyut desteklenmekte ve açıklanmaktadır. 

Araştırmanın nicel boyutunda yansız atanmış ön test – son test kontrol 

gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Bu çalışmada deney ve kontrol 

grubu yansız atama ile 83 katılımcıdan oluşmaktadır. Uygulama 

sürecinde etkisi test edilen duygusal okuryazarlık eğitimlerinin sosyal 

zekâ gelişimine yansımasını görmek amacıyla 51 katılımcıdan oluşan 

deney grubuna 24 saatlik eğitim programı uygulanırken, 32 kişiden 

oluşan kontrol grubuna eğitim programı uygulanmamıştır. Her iki 

gruptaki katılımcılara ön-test ve son-test verilmiştir. 
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Tablo 29: Bilimsel Araştırma Yöntemi 

Grup  Öntest İşlem Sontest 

(D)Deney O1          X O3 

(K)Kontrol O2  O4 

Kaynak: Büyüköztürk Şener ve ark., 2014,s:20 

Araştırmanın nicel boyutunda elde edilen verileri desteklemek için 

görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme yönteminin seçilmesinde 

Platon’un bakış açısı etkili olmuştur. Platon’a göre görüşme sürecinde 

katılımcının iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamak 

hedeftir. Görüşme yönteminin uygulanması deneyimlerin, tutumların, 

düşüncelerin niyetlerin, bilişsel ağların daha pürüzsüz anlaşılmasını 

sağlamaktadır (Yıldırım, Şimşek,1999:148). Görüşme sürecinde 

katılımcının davranışlarını, sorulara verdiği cevapların içtenliğini, 

katılımcının rahat ve tarafsız hissedip hissetmediğini gözlemlemek 

görüşmecinin sorumluluğundadır. Bu çalışmada “yapılandırılmış 

görüşme” türü kullanılmıştır. Katılımcılara eğitimlerin sonunda 13 

soruluk bir görüşme formu verilmiştir. 13 sorudan oluşan bu form nicel 

kısımdaki anket soruların içeriklerine uygun olarak hazırlandıktan 

sonra üç uzman tarafından değerlendirilerek uygun bulunmuştur. 

Eğitim sonunda katılımcılar ile görüşmeler yapılarak nitel görüşme 

formları doldurulmuştur. Tüm formlar tamamlandıktan sonra 

katılımcıların cevapları düzenlenerek tablo haline getirilmiştir. Her bir 

soruya ait cevaplar incelenerek kategoriler oluşturulmuştur. 

Oluşturulan kategorilerin kapsamında cevaplar gruplandırılmıştır. 

Sonrasında katılımcıların kodları korunarak verdikleri ortak cevaplar 

birleştirilerek tablonun son şekli verilmiştir. 



194 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

2.3. Uygulama Öncesi Eğitim Programının Oluşturulması 

Duygusal Zekânın geliştirilmesi kurum çalışanlarının etkili birer 

duygusal-okuryazar olmalarını sağlamak için önemlidir. Bu sayede 

çalışanlar etkili iletişim kurabilmekte, değişime adapte olabilmekte, 

bireysel ve kurumsal performanslarını geliştirebilmektedirler. Dünya 

ekonomik forum araştırmalarına göre duygusal zekâ en önemli iş 

yetkinliği arasında bulunmaktadır. Eğitimler aracılığı ile çalışanların 

performanslarının yükseldiği, işe bağlılıklarının arttığı, satış 

performansına olumlu yansıdığı ve etkili kurumsal ilişkilerin 

kurulmasını sağladığı literatürde belirtilmektedir. 

Duygusal okuryazar olan çalışanların duygusal zekâlarını kurum 

içerisinde kullanarak rekabette söz sahibi oldukları, kurumdaki insan 

gücünün nitelikli olmasını sağladıkları, yönetici ve personelin uyumlu 

çalışmalarını sağladıkları ifade edilmektedir. Bu çerçeveden 

bakıldığında kurum çalışanlarının duygusal okuryazar becerilerini 

geliştirmek üzere planlanan eğitimin içeriği 4 ana bölümden oluşmakta 

olup Seal, R. C., Boyatzis, E. R., Bailey, R. J. (2006: 195), Goleman 

ve ark (2002:23)’den akt. Erel (2015:101) çalışmalarında Sosyo-

Duygusal Yetkinlik modelinin iki ana grup, dört alt grup ve on sekiz 

yetkinlik faktöründen oluştuğunu belirtmektedirler. Duygusal zekâ (EI) 

grubunda kişisel farkındalık ve öz yönetim alt grupları bulunduğu ifade 

edilmekte olup kişisel farkındalığın duygusal kişisel farkındalık, öz 

değerlendirme ve öz güvenden; öz yönetimin duygusal otokontrol, 

açıklık, adaptasyon, başarma dürtüsü, insiyatif ve iyimserlikten 

oluştuğu literatürde yer almaktadır. Sosyal zekâ grubunda sosyal 
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farkındalık ve ilişki yönetimi alt grupları bulunduğu ifade edilmekte 

olup sosyal farkındalığın empati, örgütsel farkındalık ve hizmet odaklı 

olmaktan ve ilişki yönetiminin diğerlerini geliştirme, ilham verici 

liderlik, etki, değişim katalizörlüğü, çatışma yönetimi, takım çalışması 

ve işbirliği faktörlerinden oluştuğu belirtilmektedir. Bu bağlamda 

planlanan programın içeriği duygusal ve sosyal zeka ile ilgili genel 

bilgilendirme içeren “Duygusal Zekâ’ya Giriş”, beynin çalışma 

sistemini vurgulayan “Anahtar Teslim Beyniniz”, ego durumlarına ve 

benlik bilincine dikkat çeken “Benik Bilinci”, duyguları tanımanın ve 

yönetmenin önemini vurgulayan “Duyguları Anlamak ve Yönetmek”, 

karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini farketmenin, kendisine 

yansıtarak rehberlik edebilmenin gerekliliğini açıklayan “Empati”, bu 

süreçte etkili iletişim kurabilmek için iletişim ve beden dilini 

vurgulayan “ İletişim Süreci, Sözlü ve Sözsüz İletişim”, farklı 

kuşakların kurumlarda beraber çalışmasından dolayı kuşak 

özelliklerine dikkat çeken “Kuşaklararası İletişim”, çalışanların 

performanslarının artırılması ve korunmasının gerekliliğini vurgulayan 

“Motivasyon”, gergin anların ve itici duyguların yönetimini 

kolaylaştıran “Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi”, öz güven ve öz 

farkındalığa dikkat çeken “Özsaygı”, kişilerin tutum ve davranışlarını 

rasyonel ve akılcı bir şekilde yönetebilmeyi sağlamak amacıyla “İkna 

Stratejileri”, hayatın her anında kişinin karşı karşıya kalabileceği 

sorunları çözmede destek olması ve öncülük etmesi amacıyla “Çatışma 

Sürecinde Dönüşümsel Liderlik” eğitimlerinden oluşmaktadır.  

Duygusal okuryazarlık eğitiminde Kunnannatt’ ın Duygusal Zekâ 

Eğitimi Yönetim Modelinin önemi vurgulanmaktadır. Kunnannat’ın 
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modeli duygusal haritalama, duygusal farkındalık/teşhis, duygusal 

uyum, duygusal yolculuk, empati inşa etme ve sosyal etki inşa etme 

olmak üzere altı aşamalı bir süreçtir. Bu sürecin sonunda eğitim alan 

arabulucuların duygusal yapılarında ve sosyal zekâ becerileri 

konusunda farkındalık kazanılması beklenmektedir. 

Duygusal okuryazarlık eğitimini vermek üzere yapılan planın konu adı, 

içeriği, verilen süre, kullanılan kaynaklardan ve etkinliklerden örnekler 

Tablo 30’da verilmektedir. Eğitim süresince kullanılan power point 

sunumlar dinleyici notları olarak ekler bölümünde verilmektedir. 

Tablo 30: Duygusal Okuryazarlık Eğitim Programı 

Konu Adı Konu İçeriği Süre Kaynak Önerileri Etkinlikler 

Duygusal 

Zekâ Giriş 

Duygusal Zekâ 
nedir? 

Duygusal Zekâ 
neden gereklidir? 

Duygusal 

Zekânın 
Bileşenleri 
nelerdir? 

 

 

30 

dakika 

*“Duygusal Zeki 
Organizasyonlar” Gaye 
Erel, 2015, Literatürk 

* “ Duygusal Zekâ” 
Zuhal Baltaş, 2005, 
Remzi Kitapevi 

*Tanışma Oyunu: Ben 
bir Çiçek Olsam” 
Yetişkin Eğitimlerinde 
Oyun, Mürvet Gülseven, 
2014:51, Optimist 

Anahtar 

Teslim 

Beyniniz 

Duygusal zekâ 
eğitiminde 
beynin çalışma 
sistemi neden 

önemlidir? 

Düşünme 
yöntemleri 
nelerdir? 

Beynin 

fonksiyonlarına 
göre bölümleri 
Sağ/Sol/Ön beyin 

Gıdalar ve Beyin 

Duygular ve 

Beyin 

Sinir Bilim 

Sosyal Beyin 

Beyin Dalgaları 
Hormonlarımız 

Yaratıcı 
Düşünme Modeli 

 

 

 

 

2.5 

saat 

* “Beyin ve Cinsiyet”  
Anne Moir –David 

Jessel, 2002, Pencere 

Yayınları 
* “İnsan Beyni” Robert 
Winston, 2003, Say 

Yayınları 
*”Mozart’ın Beyni ve 
Savaş Pilotu” 

Richard Restak, Alfa 

Yayınları 
* “Işığın Yolu” Nilüfer 
Devecigil, 

2017, Doğan Kitap 

* “Beyin” Rita Carter, 
2013, Doğan Kitap 

* “Hızlı ve Yavaş 
Düşünme”, Daniel 
Kahneman, 2020, 

Varlık yayınları 

*Mozart: Symphony 

No.40/ RattleBerliner 

Philarmoniler 

(youtube.com) Dinletisi 

*The Brain’s Inner 
Workings Part 2 

Cognition 

(you.tube.com) Video 

gösterimi 
Sevgilimi Ara Kapat 

Kapat Renault megane 

Sedane reklamı,2018 
(youtube.com) Video 

gösterimi 
*Ters – Yüz Animasyon 
Filminden 

Sahneler(Video 

Gösterimi) 
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Benlik Benlik Kavramı 
Benlikte Denge 

Neden 

Önemlidir? 

Johari Penceresi 

Transaksiyonel 

Analiz (PAC) 

Modeli 

 

 

1 saat 

*”Sosyal Psikoloji” 
Nuri Bilgin, 2013, Ege 

Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınları 
* “İletişim Becerileri” 
Demet Gürüz, Ayşen 
Temel Eğinli, 2013, 

Nobel Yayınları 

*Etkinlik: “Önceki, 
Şimdi ve Gelecekteki 
Ben” Kişisel Gelişim 
Uygulamaları, Adnan 
Kulaksızoğlu, 2014:38, 
Nobel Yayınları 

Duyguları 
Anlamak ve 

Yönetmek 

Duygu Nedir? 

Mod nedir? 

Duygunun 

İletişimi 
İş yerinde 
Duygular 

Duygularla 

Başetmek 

Kurumlarda 

Yaşanabilecek 
Duygular 

Duygularla 

İletişime Geçmek 

Duygusal 

Dayanıklılık 

 

 

 

 

 

2 saat 

*”Organizasyonlarda 
Duyguların Eğitimi” 
İsmet Barutçugil, 
Kariyer Yayınları, 
2002 

* “Akıllı Bir Kaple 
Duygusal 

Okuryazarlık” 2014, 
Nobel Yayınları 
* “ Duyguların 
Psikolojisi” Nevzat 
Tarhan, 2015, Timaş 
Yayınları 
* “Duygusal Zekâ” 
Daniel Goleman,2014  

* “İletişim Becerileri” 
Demet Gürüz, Ayşen 
Temel Eğinli, 2013, 
Nobel Yayınları 

*Ters - Yüz Animasyon 
Filminden Sahneler  

(Video Gösterimi) 
 

Empati Empati nedir? 

Empatiyi 

Geliştirmenin 
Yolları 
Empatinin 

Kökeni 
Empati ve 

Sempati 

Empatinin 

Aşamaları 
Ayna Nöronlar 

 

 

 

2 saat 

* “Empatik Beyin” 
Christian Keysers, 

2011, Alfa Yayınları 
* “İletişim Çatışmaları 
ve Empati Sanatta ve 

Günlük Yaşamda” 
2019, Remzi 

*Mr. Nice vs Mr. Nasty 

(you tube.com) Video 

Gösterimi 
*Still Face Experiment 

Dr. Edward Tronick 

(youtube.com) Video 

Gösterimi  

İletişim 
Süreci, Sözlü 
ve Sözsüz 
İletişim 

İletişim Nedir? 

İletişim Süreci 
Nedir? 

İletişimde Kişisel 
Tarzlar  

Sözsüz İletişimde 
Beden Dili 

Dışavurum 
Noktaları 
Kişilerarası 
Mesafe 

Kullanımı 
Sözlü İletişim 
Beceriler 

Sen ve Ben Dili 

 

 

 

 

3 saat 

*”İnsan İnsana” Doğan 
Cüceloğlu, 2014, 
Remzi Kitapevi 

* “İletişimin Kalbi 
Sözsüz İletişim 
Becerileri”, 2012, 
Nobel Yayınları 
* “ Ne Düşündüğünü 
Biliyorum” Paul 
Ekman, 2015, Koridor 

Yayınları 
* “Yalan Söylediğimi 
Nasıl Anladın” Paul 
Ekman, 2015, Okyanus 

*Lie to me 1. Sezon 1. 

Bölüm’den sahneler (you 
tube.com) Video 

gösterimi 
*Etkinlik: “Ne Çizdiğimi 
Bul” Eğitim Oyunları, 
Gülbeniz Akduman - 
Zeki 

Yüksekbilgili,2014:132, 
Hayat Yayınları 

Kuşaklararası 
İletişim 

Sessiz Kuşak, 
Baby Boomers, 

 

 

 

1saat 

* “Kuşaklararası Etkin 
İletişim ve Davranış” 
Fatma İnce, 2018, 
Eğitim 

*Stajyer Filminden 

Sahneler (you tube.com) 

Video Gösterimi 



198 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 
X ve Y 

Kuşaklarının 
Özellikleri 
İş Yaşamında 
Kuşak Özellikleri  

* “X, Y, Z Kuşakları 
ve Kuşaklararası 
Farklılık Yönetimi” 
Nagehan Ünüsan Atak, 
2016, Nobel yayınları 

Motivasyon Motivasyon 

nedir? 

Motivasyonun 

Bileşenleri 
Sinerji 

Yüksek ve Düşük 
Motivasyon 

İş yerinde 
Düşünce 
Kalıpları 
Ataleti Yenmek 

Ruminasyonun 

Etkisi 

 

 

 

 

2 saat 

*”Çalışma Yaşamında 
Motivasyon” Aşkın 
Keser, 2006, Alfa 

* “İşine Aşık Ol” Dale 
Carnegie, 2015, 

Nemesis 

* “Duygusal Zekâ” 
Bircan Yıldırım, 2015, 
Destek Yayınları 
  

 

Öfke 
Kontrolü 

Öfke nedir? 

Öfkenin Farkına 
Varmak 

Erkek ve Kadında 
Öfke 

Öfkeli İnsanların 
Özellikleri 
Öfkenin Olumlu 
ve Olumsuz 

Yanları 
Öfkenin Türleri 
Öfkeli İnsanlarla 
İletişim 

Öfke Kontrol 
Teknikleri 

 

 

 

 

 

2 saat 

*”Öfke: Öfkeyi 
Olumlu Kullanmak” 
Mehmet Şakiroğlu, 
2015, Postiga 

Yayınları 
* “ İletişim Becerileri 
ve Öfke Denetimi” 
2015, Hyb Yayıncılık 

* “Dönüşüm Öfke: 
Heartmath 

Teknikleriyle Öfke ve 
Saldırganlıkla 
Başetme, 2017, Sola 
Unitas 

* “ Öfke Kontrolü” 
Mehtap Kayaoğlu, 
2015, Nesil 

*Anger Management 

Techniques 

(youtube.com) Video 

Gösterimi 
*Mysteries of the Heart 

(youtube.com) Video 

Gösterimi 

Stres 

Yönetimi 
Stres nedir? 

Stresin 

Bileşenleri 
Yaralı ve Kronik 
Stres 

İş Yerinde Stres 

Stresin Aşamaları 
Stresin Psikolojik 

ve Fiziksel 

Boyutları 
Stres Nasıl 
Önlenir?  

 

 

 

 

2 saat 

*”Kamu Yönetiminde 
Stres Algısı” Mehmet 
Hişyar Korkusuz, 
2012, Hayat Yayınları 
* “Stres Yönetimi” 
Ersin Altıntaş, 2014, 
Anı Yayıncılık 

* “Verimli İş hayatının 
Sırrı” Zuhal Baltaş, 
2002, Remzi Kitapevi 

* “Stres-Performans-

Verimlilik” 2015, Çatı 
Kitapları 
*“Stres Kontrolü” Paul 
McKenna, 2009, 

Pegasus 

*Etkinlik: “Baskı ve 
Gerginliğin Belirtileri ve 
Sonuçları” Kişisel 
Gelişim Uygulamaları, 
Adnan Kulaksızoğlu, 
2014:55, Nobel Yayınları 

Özsaygı Değerlilik ve 
Yeterlilik 

Duyguları 
Savunmacı 
Kişilik Tipleri 
Özsaygı İçeriği 

 

 

 

2 saat 

*”Özsaygı” Öncelikler 
Listesinde Kaçıncı 
Sıradasın?” Saim Koç 
ve Nil Gün, 2014, 
Kuraldışı 

*Etkinlik “ Özsaygı 
Alanı: Temel Özsaygı 
Alanı Açılımı: Özsaygı” 
Öncelikler Listesinde 
Kaçıncı Sıradasın?” Saim 
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Özsaygı için 
Temel İhtiyaç 

* “Özgüveni Keşfedin” 
Melanie Fennel, 2018, 

Psikonet 

*“İçimizdeki Çocuk” 
Doğan Cüceloğlu, 
2011, Remzi Kitapevi 

 

Koç ve Nil Gün, 
2014:31, Kuraldışı  

İkna 
Stratejileri 

İkna Kuramları 
İkna Stratejileri 

İkna Etmenin 
Psikolojik 

Etkileri 

İkna Taktikleri 
Müzakereci 
Taktikleri 

 

2 saat 

*”İnsanları İkna 
Etmek” Harward 
Business School Press, 

2015, Optimist 

Yayınları 
* “ Etkileme – İkna ve 
Müzakere Teknikleri” 
Serdar Yurdakul, 2014: 

Sokak Kitapları 
* “Konuşarak İkna 
Psikolojisi” Kevin 
Hogan, 2014, 

Yakamoz Yayınları 
* “İknanın Anahtarı” 
Mark Goulston, 2014, 

MediaCat 

* “İletişim Becerileri” 
Demet Gürüz-Ayşen 
Temel Eğinli, 2013, 
Nobel Yayınları 

Etkinlik: “12 Kızgın 
Adam” filminden 
bölümlerin gösterimi 

Çatışma 
Sürecinde 
Dönüşümsel 
Liderlik 

Çatışma nedir? 

Çatışma 
Sürecinin 
Aşamaları 
Çatışmanın 
Nedenleri 

Çatışma 
Stratejileri 

Çatışma Çözme 
Süreci 
Çatışma 
Çözümünde 
Liderlik 

Duygusal Zekâ 
Becerilerinin 

Çatışma 
Çözümünde 
Lidere katkıları 

 

 

 

 

 

2 saat 

*”Örgütsel Davranış ve 
Yönetim Psikolojisi” 
Erol Eren, 2014, Beta 

Yayınları 
* “Örgütsel Davranış” 
Salih Güney, 2012, 
Nobel Yayınları 
* “ Yeni Liderler ” 
Daniel Goleman, 

Richard Boyatzis, 

Annie McKee, 2014, 

Varlık Yayınları 
* “ Etkili Liderlik 
Eğitimi” Thomas 
Gordon, 2013, ELE 

* “Liderlik Dili” Kevin 
Murray, 2013, İş 
bankası Yayınları 

Etkinlik: “Kördüğüm” 
Eğitim Oyunları, 
Gülbeniz Akduman-Zeki 

Yüksekbilgili, 2015:88, 
Hayat Yayınları 

 

Eğitim sunumlarının hazırlanmasında Tablo 30’da belirtilen kaynaklar 

öneri niteliğindedir. Sunumların hazırlanmasında sadece önerilen 

kaynaklardan değil, tezin içeriğinden, tezin literatür taraması yapılırken 

elde edilen bilgilerden, kazanımlardan ve eğitmen olarak 

tecrübelerimden faydalanılmıştır. Sunumlar süreç çerisinde yapılan 
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okumalardan elde edilen bilgilerin yorumlanmasıyla hazırlanmıştır. 

Program içerisinde motivasyonu artırmak, dikkati toplamak ve grubun 

enerjisini yükseltmek amacıyla eğitim verilen konunun içeriğine uygun 

video gösterileri ve etkinlikler uygulanmıştır. Eğitim programı 24 

saatten oluşmakta olup 51 arabulucunun katılımı ile yürütülmüştür. 

Eğitimler küçük gruplar oluşturularak verilmiş olup, Ekim 2018-Subat 

2019 arasında tamamlanmıştır. Eğitim katılımcıların keyif alarak, 

eğlenerek konu üzerine odaklanmaları, fikir üretmeleri ve yaşamdan 

örneklerle paylaşımda bulunmaları sağlanarak interaktif bir eğitim 

süreci ile yürütülmüştür. Dolayısıyla katılımcılar sıkılmadan, zamanın 

nasıl geçtiğini anlamadan, hatta çoğunlukla zamanın farkına bile 

varmadan sürenin aşıldığı, esnek olunduğu anlar eğitimin verimli 

oduğunu ve keyifli geçtiğini göstermektedir. Bu şekilde yürütülen 

eğitimler sayesinde yoğun meslek tempolarına rağmen arabulucu-

avulatlar dört hafta süren eğitimlere gönüllü katılım sağlamışlardır. 

2.4. Veri Toplama Prosedürü 

2.4.1. Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği 

David Silvera ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Tromso Sosyal 

Zekâ Ölçeği (TSIS)” kullanılmıştır. 21 sorudan oluşan TSIS ölçeğinde 

Sosyal Bilgi İşleme, Sosyal Beceriler ve Sosyal Farkındalık olmak 

üzere üç boyut bulunmaktadır (Doğan, Çetin: 2009: 697). TSIS 

ölçeğinin güvenirlik çalışmaları Tablo 31’de görülmektedir. 
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Tablo 31: Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Testin Tekrarı, İç Tutarlılık ve Test Yarılama 
Yöntemiyle Hesaplanan Güvenirlik Kat Sayıları 

Alt Ölçekler  Test Tekrar  

Test 

İç Tutarlılık 

(Crbh. Alpha) 

Test  

yarılama 

Sosyal Bilgi Süreci .68 .77 .76 

Sosyal Beceriler .81 .84 .83 

Sosyal Farkındalık .95 .67 .71 

Ölçeğin Tümü İçin .80 .83 .75 

Kaynak: Doğan, Çetin, 2009: 700 

Tromso Sosyal Zekâ Öçeği’nin Faktör Yapısı ve Faktör Yükleri Tablo 

32’de açıklanmaktadır. 

Tablo 32: Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Faktör Yapısı ve Faktör Yükleri 

 Sosyal Bilgi Süreci   

Madde 

No 

Maddeler   Faktör 
Yükü 

1 Diğer insanların davranışlarını önceden tahmin 
edebilirim. 

 .68 

3 Davranışlarımın diğer insanlara ne hissettireceğini 
bilirim. 

 .52 

6 Diğer insanların duygularını anlayabilirim.  .69 

9 Başkalarının isteklerini anlarım.  .62 

14 Bir açıklama yapmalarına gerek duymadan 
insanların ne yapmaya çalıştıklarını çoğunlukla 
anlarım. 

 .71 

15 Başkalarını iyice tanımam uzun zaman alır.  .35 

17 Diğer insanların davranışlarıma nasıl tepki 
göstereceklerini tahmin edebilirim. 

 .68 

19 Diğer insanların yüz ifadelerinden, beden 
dillerinden vs. gerçekte ne demek istediklerini 
çoğunlukla anlarım 

 .65 

 Açıkladığı Varyans %                                                                                                          16.40 

 Sosyal Beceri   

4 Tanımadığım yeni insanların olduğu bir ortamda 
genellikle tedirginlik hissederim. 

 .75 

7 Sosyal ortamlara kolaylıkla uyum sağlarım.  .82 

10 İnsanlarla ilk tanışmada ve yeni ortamlara girme 
konusunda iyiyimdir. 

 .85 
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12 Başka insanlarla geçinebilmekte zorlanırım.  .40 

18 Yeni tanıştığım insanlarla iyi ilişkiler kurmada 
başarılıyımdır. 

 .80 

20 Başkalarıyla konuşacak güzel sohbet konuları 
bulmakta çoğunlukla sıkıntı çekerim. 

 .67 

 Açıkladığı Varyans %                       16.15 

    

 Sosyal Farkındalık   

2 Çoğunlukla başkalarının seçimlerini anlamanın zor 
olduğunu hissederim. 

 .30 

5 İnsanlar yaptıkları şeylerle beni sık sık şaşırtırlar.  .46 

8 İnsanlar açıklama yapmama fırsat vermeden bana 
kızarlar. 

 .63 

11 Ne düşündüğümü söylediğimde insanlar genellikle 
benden rahatsız olmuş veya bana kızmış gibi 
görünürler. 

 .70 

13 İnsanları tahmin edilemez bulurum.  .49 

16 Farkına varmadan çoğu kez başkalarını incitirim.  .62 

21 Diğer insanların yaptıklarıma verdikleri tepkiler 
beni çoğunlukla şaşırtır. 

 .63 

 Açıkladığı Varyans %                                     12.31 

 Açıklanan Toplam Varyans %  44.79 

Kaynak: Doğan,T., Çetin,B. 2009:702-703 

Ölçekte 2,4,5,8,11,12,13,15,16,20 ve 21 olarak belirtilen maddeler 

tersten kodlanmıştır. Sosyal zekâ ölçeğinde ters kodlu 2, 4, 8, 11, 12,13, 

15,16, 20 ve 21 maddeleri güvenirlik analizinde olumlu hale getirilerek 

analiz edilmiştir. Eğitim öncesi, sosyal zekâ ölçeği bir bütün olarak ele 

alındığında ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha istatistiği 0,855 

olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genel ortalaması ise 3,768 olarak 

hesaplanmıştır. Sosyal zekâ ölçeği faktörlerinin güvenirliği için 

Cronbach Alpha istatistiklerinin 0,768 ile 0,789 arasında yer aldığı 

belirlenmiştir. Sosyal zekâ ölçeği faktörlerinin ortalamaları ise 3,636 ile 

3,861 arasında yer aldığı belirlenmiştir. Eğitim sonrası sosyal zekâ 

ölçeği bir bütün olarak ele alındığında ölçeğin güvenirliği için 
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Cronbach Alpha istatistiği 0,866 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genel 

ortalaması ise 3,862 olarak hesaplanmıştır. Eğitim sonrası sosyal zekâ 

ölçeği faktörlerinin güvenirlik istatistikleri için Cronbach Alpha 

istatistikleri 0,641 ile 0,836 arasında yer almaktadır. Sosyal zekâ ölçeği 

faktörlerinin ortalamaları ise 3,767 ile 3,958 arasında yer aldığı 

belirlenmiştir. Sosyal zekâ ölçeği güvenirlik analizi sonuçları Tablo 

33’te verilmiştir. 

Tablo 33: Eğitim Öncesi ve Sonrası Sosyal Zekâ Ölçeği Güvenirlik Analizi Sonuçları 

 

 Eğitim öncesi  Eğitim sonrası 

Ortalama 

Std. 

Sapma  Ortalama 

Std. 

Sapma 

S01 Diğer insanların davranışlarını 
önceden tahmin edebilirim 

3,67 ,683  3,77 ,687 

SO3 Davranışlarımın diğer insanlara 
ne hissettireceğini bilirim. 3,67 ,828  3,92 ,702 

SO6 Diğer insanların duygularını 
anlayabilirim. 4,01 ,741  3,99 ,757 

SO9 Başkalarının isteklerini 
anlarım. 3,88 ,739  3,88 ,755 

SO14 Bir açıklama yapmalarına gerek 
duymadan insanların ne 
yapmaya çalıştıklarını 
çoğunlukla anlarım.. 3,36 ,905  3,40 ,896 

SO15 Başkalarını iyice tanımam uzun 
zaman alır. 3,28 1,028  3,51 ,817 

SO17 Diğer insanların 
davranışlarıma nasıl tepki 
göstereceklerini tahmin 
edebilirim. 3,43 ,829  3,63 ,728 

SO19 Diğer insanların yüz 
ifadelerinden, beden dillerinden 

vs. gerçekte ne demek 
istediklerini çoğunlukla anlarım 3,77 ,831  4,05 ,603 

 Sosyal bilgi işleme: Ortalama 
(EO=3,636: ES=3,767) Alpha ,774  Alpha ,836 

SO2 Çoğunlukla başkalarının 
seçimlerini anlamanın zor 
olduğunu hissederim. 3,22 ,988  3,30 ,880 
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SO5 İnsanlar yaptıkları şeylerle beni 
sık sık şaşırtırlar. 3,64 ,790  3,64 ,758 

SO8 İnsanlar açıklama yapmama 
fırsat vermeden bana kızarlar 4,07 ,695  4,17 ,678 

SO11 Ne düşündüğümü söylediğimde 
insanlar genellikle benden 

rahatsız olmuş veya bana 
kızmış gibi görünürler. 4,00 ,950  4,04 ,862 

SO13 İnsanları tahmin edilemez 
bulurum. 3,99 ,956  4,01 ,819 

SO16 Farkına varmadan çoğu kez 
başkalarını incitirim. 3,95 ,747  4,06 ,669 

SO21 Diğer insanların yaptıklarıma 
verdikleri tepkiler beni 

çoğunlukla şaşırtır. 4,01 ,741  4,00 ,663 

 Sosyal farkındalık Ortalama 
(EO=3,840 ES=3,888) Alpha ,768  Alpha ,641 

SO4 Tanımadığım yeni insanların 
olduğu bir ortamda genellikle 
tedirginlik hissederim. 3,43 1,014  3,59 ,884 

SO7 Sosyal ortamlara kolaylıkla 
uyum sağlarım. 3,89 ,897  3,99 ,773 

SO10 İnsanlarla ilk tanışmada ve 
yeni ortamlara girme 

konusunda iyiyimdir. 3,67 ,885  3,89 ,781 

SO12 Başka insanlarla 
geçinebilmekte zorlanırım. 4,23 ,816  4,23 ,770 

SO18 Yeni tanıştığım insanlarla iyi 
ilişkiler kurmada başarılıyımdır. 3,94 ,705  4,00 ,663 

SO20 Başkalarıyla konuşacak güzel 
sohbet konuları bulmakta 
çoğunlukla sıkıntı çekerim 4,00 ,812  4,05 ,764 

 Sosyal beceri. Ortalama 

(EO=3,861 ES=3,958) Alpha ,789  Alpha ,824 

 

2.4.2. Duygusal Zekâ Ölçeği 

Çalışmada kullanılan duygusal zekâ ölçeği Robert Cooper ve Ayman 

Sawaf tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada kullanılan duygusal zekâ 

ölçeğinde ters kodlu soru olmayıp toplam 25 madde ve kendini farkında 
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olma, kendini yönetme, sosyal farkındalık, sosyal beceriler olmak üzere 

dört boyut yer almaktadır(Genç, 2013:118).  Eğitim öncesi, duygusal 

zekâ ölçeği bir bütün olarak ele alınmış ve ölçeğin güvenirliği için 

Cronbach Alpha istatistiği 0,878 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genel 

ortalaması ise 3,870 olarak hesaplanmıştır. Duygusal zekâ ölçeği 

faktörlerinin güvenirlik istatistikleri için Cronbach Alpha 0,633 ile 

0,839 arasında yer aldığı belirlenmiştir. Duygusal zekâ ölçeği 

faktörlerinin ortalamaları ise 3,659 ile 4,066 arasında yer aldığı 

belirlenmiştir. Eğitim sonrası duygusal zekâ ölçeği bir bütün olarak ele 

alındığında ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha istatistiği 0,866 

olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genel ortalaması ise 3,862 olarak 

hesaplanmıştır. Eğitim sonrası duygusal zekâ ölçeği faktörlerinin 

güvenirliklerine yönelik Cronbach Alpha istatistiği 0,627 ile 0,893 

arasında yer aldığı bulunmuştur. Faktörlere yönelik ortalamalar ise 

3,866 ile 4,207 arasında yer aldığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 34’te verilmiştir. 

Tablo 34: Eğitim Öncesi ve Sonrası Duygusal Zekâ Ölçeği Güvenirlik Analizi 
Sonuçları 

  

Eğitim öncesi  Eğitim sonrası 

Ortalama 
Std.  

Sapma 
 Ortalama 

Std.  

Sapma 

DO1 
Hislerimi her zaman kolaylıkla 
ifade edebilirim 

3,66 ,966  3,96 ,652 

DO2 

Herhangi bir durum karşısında, 
nasıl duygusal tepkiler 
verebileceğimi bilirim. 

3,93 ,712  4,07 ,659 

DO3 
Duygularımın performansımı 
nasıl etkilediğinin bilincindeyim. 

4,10 ,878  4,30 ,676 
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DO6 
Her zaman güçlü ve zayıf 
yönlerimin farkına varırım. 

3,86 ,718  4,02 ,715 

DO7 
Diğer insanlardan gelen övgü ve 
eleştirilere önem veririm. 

3,67 ,951  3,93 ,985 

DO8 Kendi gelişimime önem veririm. 4,36 ,708  4,58 ,607 

DO9 

Kimse desteklemese bile, doğru 
olduğuna inandığım bir düşünceyi 
sonuna kadar savunurum. 

4,12 ,889  4,20 ,761 

 
Kendinin farkında olma: 
Ortalama (EO=3,957: ES=4,153) 

Alpha ,680  Alpha ,627 

DO4 

Telaşlı durumlarda bile amacıma 
odaklanabilir ve düzgün 
düşünebilirim. 

3,34 1,003  3,64 ,878 

DO5 

Olumsuz olaylar veya durumlar 

karşısında soğukkanlılığımı 
korurum. 

3,45 1,085  3,84 ,833 

DO10 
Çevreme karşı içten ve samimi 
davranışlar sergilerim 

4,31 ,840  4,45 ,649 

DO11 

Her zaman kendime yüksek 
standartlar belirler ve bunlara 

uygun davranışlarda bulunurum. 
3,33 1,060  3,54 1,016 

DO12 
Durum gerektirdiğinde kolaylıkla 
önceliklerimi değiştirebilirim 

3,58 ,952  3,70 ,934 

DO13 
Değişen durumlara kolaylıkla 
uyum sağlayabilirim 

3,67 ,871  3,83 ,762 

DO14 

Başarıya önem veririm ve 
belirlediğim hedeflere ulaşmak 
için gereken tüm çabayı 
gösteririm 

3,94 ,874  4,06 ,771 

 
Kendini yönetme: Ortalama 
(EO=3,659: ES=3,866) 

Alpha ,707  Alpha ,735 

DO15 
Olayları başkalarının bakış 
açısından da görebilirim. 

3,93 ,659  4,16 ,689 
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DO16 

Başkalarının yaşadığı olaylara ve 
sorunlara karşı duyarlılık 
gösteririm. 

4,23 ,754  4,33 ,587 

DO17 

Başkalarının duygularını ve 
ihtiyaçlarını etkili bir şekilde 
değerlendirebilirim. 

3,87 ,677  4,17 ,601 

DO18 

Bulunduğum kurumun yazılı 
olmayan kurallarının 
bilincindeyim ve formal (olağan) 
yollardan başarıya 
ulaşamadığımda, sorunları 
informal (olağan dışı) yollardan 
nasıl çözebileceğimi bilirim. 

3,31 ,910  3,67 ,828 

DO19 

Benden ne beklendiğinin 
farkındayım ve beklentileri 
karşılamak için gerekeni yaparım. 

3,71 ,789  3,92 ,872 

 
Sosyal farkındalık: Ortalama 
(EO=3,81: ES=4,048) 

Alpha ,633  Alpha ,783 

DO20 

Çevremdekilere yapıcı övgü ve 
eleştirilerde bulunur ve gelişimleri 
konusunda destek olurum. 

4,13 ,694  4,30 ,639 

DO21 

Ortak amaca ulaşmak konusunda 
çevremdekileri harekete 
geçirebilirim. 

3,92 ,752  4,12 ,755 

DO22 

Çevremdekilere değişimin olumlu 
yönlerini gösterir ve onlara örnek 
olurum. 

3,95 ,623  4,05 ,810 

DO23 

Anlaşmazlıklarda ortak bir çözüm 
yolu bularak, çatışan tarafları 
uzlaştırabilirim 

3,95 ,731  4,17 ,640 

DO24 

Birlikte hareket etmeye, 

işbirliğine ve paylaşmaya önem 
veririm 

4,36 ,820  4,35 ,706 



208 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

DO25 

Çevremdekilerle iletişim 
konusunda başarılı olduğumu 
düşünüyorum. 

4,08 ,752  4,25 ,730 

 
Sosyal beceriler: Ortalama 

(EO=4,066: ES=4,207) 
Alpha ,839  Alpha ,893 

2.4.3. Nitel Araştırma Soruları 

Bu çalışma kapsamında eğitim sonrası katılımcılar ile yapılacak olan 

görüşmelerin veri toplama sürecine olumlu bir etkisi ve artı değer 

katacağı düşünülmüştür. Duygusal zekâ ve sosyal zekâ ölçekleri baz 

alınarak hazırlanan sorular danışman Prof. Dr. Gaye Erel, jüri üyeleri; 

Prof. Dr. Füsun Topsümer ve Doç. Dr. Çiğdem Dirik ve Dokuz Eylül 

Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Türnüklü 

tarafından uygun görülmüştür.  Önceden yapılandırılmış sorular eğitim 

sonrasında katılımcılar ile görüşülerek cevaplandırılmıştır. Nitel veri 

toplamak için kullanılan görüşme soruları Tablo 35’te verilmektedir. 

Tablo 35: Nitel Araştırma- Görüşme Soruları 

1. Duygusal Zekâ/ Duygusal Okuryazarlık eğitimlerinin gerekli olduğunu 
düşünüyor musunuz? Neden? 

2. Arabulucuların beynin çalışma sistemini bilmeleri iletişim süreçlerine 
sizce nasıl yansır? 

3. Arabulucuların duygularını tanımaları, yönetmeleri iş yaşamlarını sizce 
nasıl etkiler? 

4. Arabulucular içsel motivasyonlarını kaybettiklerinde nasıl bir iletişim 
sürecinde olurlar? 

5. Arabulucuların öfke kontrolünü kaybetmelerinin, stresi 
yönetememelerinin çalışma yaşamına yansımaları nelerdir? Aldığınız 
stres yönetimi/ öfke kontrolü eğitimi size neler kattı? 

6. Arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimi almaları empati 
düzeylerini nasıl etkiler? 
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7. Arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimi almaları sözlü ve sözsüz 
iletişim sürecini hangi açılardan kolaylaştırır? 

8. Arabulucuların aldıkları duygusal okuryazarlık eğitimleri kuşaklararası 
ilişkileri dengeleme sürecini nasıl etkiler? 

9. Duygusal okuryazarlık eğitimleri liderlik sürecini hangi açılardan 
kolaylaştırmaktadır? 

10. Duygusal okuryazarlık eğitimleri ikna becerisini kullanma sürecini nasıl 
kolaylaştırmaktadır? 

11. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin çatışmaları yönetme sürecine ve 
sonucuna katkıları nelerdir 

12. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin güçlü ekipler yaratmaya, işbirliği 
sağlamaya katkıları nelerdir 

13. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin Sosyal Zekâyı (sosyal farkındalık ve 
ilişki yönetimi boyutlarıyla) hangi yönleriyle geliştirdiğini 
düşünüyorsunuz? 

Tablo 35’te verilen sorular eğitim sonrasında katılımcılar ile 

görüşmeler yapılarak tamamlanmıştır. Görüşme sürecinde katılımcılara 

soruları düşünmeleri için yeterli zaman verilmiştir. Katılımcıların 

verdikleri cevaplar, görüşme formlarına yazılmıştır. 
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BÖLÜM 3 

BULGULAR  

3.1. Nicel Verilere Ait Bulgular 

Arabulucular duygusal ve sosyal zekâ becerilerini geliştirmek üzere 24 

saatlik bir eğitim programına alınmışlardır. Eğitim öncesi 

arabulucuların duygusal zekâ ve sosyal zekâ durumları geliştirilmiş 

standart bir ölçekle alınmıştır. Arabuluculara verilen eğitimin 

arabulucuların duygusal ve sosyal zekâları üzerine önemli bir etkisinin 

olup olmadığını görebilmek için 24 saatlik eğitim sonucunda duygusal 

zekâ ve sosyal zekâ becerileri tekrar ölçülmüştür. Ölçümler arası 

farklılıklar araştırılırken (eğitim öncesi-eğitim sonrası) gruplar bağımlı, 

çalışma grupları (deney kontrol) ise bağımsız gruplardan oluşmaktadır.  

Araştırma toplumu 83 arabulucu olup toplumun % 72,3’ü kadınlardan, 

% 27,7’si erkek çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmada eğitim verilen 

ve deney grubu olarak belirlenen arabulucuların sayısı 51 olup 

toplumun %61,4’ünden oluşmaktadır. Kontrol grubunda ise 32 

arabulucu olup toplumun %38,6’sını oluşturmaktadır. Arabulucuların 

% 92,8’i lisans mezunu, % 7,2’si yüksek lisans (YL) mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Arabulucuların % 63,9’u evli, % 36,1’i ise bekâr 

arabuluculardan oluşmaktadır. Arabulucuların iş deneyimlerine 

bakıldığında %74,7’sinin 21 ve daha fazla yıl deneyime sahip olduğu 

belirlenirken, % 15,7’ si ise 11-15 yıl iş deneyimine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Arabulucuların ortalama yaşı 48,98 standart sapması ise 
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9,956 olarak belirlenirken, arabulucuların yaşlarının 24 ile 70 arasında 

yer aldığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 36’da verilmiştir.  

Tablo 36: Arabulucuların Özellikleri ve Dağılımları 

 Özellik N %   Özellik N % 

G
ru

p
 Deney 51 61,4  

D
en

ey
im

 

1-5 6 7,2 

Kontrol 32 38,6  6-10 2 2,4 

C
in

si
y

et
 

Erkek 23 27,7  11-15 13 15,7 

Kadın 60 72,3  21 ve+ 62 74,7 

Eğ
iti

m
 

Lisans 77 92,8  

E
v

li
li

k
 

Evli 53 63,9 

YL 6 7,2  Bekar 30 36,1 

Araştırmada arabulucuların duygusal zekâ ve sosyal zekâ düzeyleri 

standart bir ölçekle elde edilmiştir. Ölçeklerin güvenirlikleri incelenmiş 

olduğu Veri Toplama Prosedürü bölümünde tablolar ile 

açıklanmaktadır. 

Duygusal zekâ ve duygusal okuryazarlık eğitimlerinin bireylerin 

duygusal zekâ ve sosyal zekâ algılamaları üzerine etkisini araştırmadan 

önce elde edilen ölçüm değerlerinin normal dağılım gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. Normallik testlerinin yapılabilmesi için 

ölçeklerde yer alan ifadelere katılım dereceleri birer puan gibi 

düşünülmüş ve her ölçeğe verilen değerler toplanmış ve o ölçekteki 

madde sayısına bölünmüştür. Böylelikle her bireyin o ölçeğe verdiği 

ortalama puan değeri belirlenmiştir. Belirlenen bu puanlar aynı 

zamanda 1 ile 5 arasına sıkıştırılmış olacaktır. Ortalama puanın 5’e 

yaklaşması algılamanın olumluluğunu, 1’e yaklaşması ise 

olumsuzluğunu göstermektedir. Normallik testleri öncelikle gruplara 
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göre incelenmiş daha sonrada gruplardan bağımsız diğer bir ifadeyle 

tüm birimlere yönelik puanların Normallik testleri incelenmiştir.  

Ölçek boyutlarına (Faktör) yönelik normallik testlerinde kontrol 

grubunda Shapiro-Wilk testine Deney grubu ve tüm birimlerin ortalama 

puanları için Kolmogorov-Smirnov normallik testine başvurulmuştur. 

Normallik testlerine göre P (Sig) değerinin 0,05’den büyük olması 

gözlem değerlerinin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. 

Araştırmada normal dağılım gösteren faktörlerde var olup normal 

dağılım göstermeyen faktörlerde vardır. Farklılıkların araştırılmasında 

parametrik testlerin kullanılabilmesi için gruplara göre ölçek 

boyutlarının (faktörlerin) normal dağılma sahip olması gerekmektedir. 

Parametrik olmayan istatistiklerin tercihinde ise herhangi bir varsayım 

aranmamaktadır. Araştırmada yöntem karışıklığı oluşturmaması için 

parametrik olmayan istatistiksel yöntemler tercih edilmiştir. Normallik 

testleri Tablo 37’de verilmiştir. 
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Tablo 37: Ölçeklere Yönelik Normallik Testleri 

  
Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

D
en

ey
 G

ru
b

u
 

Sosyal Bilgi İşleme ,171 51 ,001 ,094 51 ,200 

Sosyal Farkındalık ,115 51 ,087 ,107 51 ,200 

Sosyal Beceriler ,093 51 ,200 ,115 51 ,092 

Kendinin Farkında 
olma 

,192 51 ,000 ,100 51 ,200 

Kendini Yönetme ,080 51 ,200 ,183 51 ,000 

Sosyal Farkındalık ,167 51 ,001 ,167 51 ,001 

Sosyal beceriler ,209 51 ,000 ,194 51 ,000 

K
o

n
tr

o
l 

G
ru

b
u
 

Sosyal Bilgi İşleme ,075 32 ,200 ,140 32 ,110 

Sosyal Farkındalık ,121 32 ,200 ,148 32 ,074 

Sosyal Beceriler ,133 32 ,158 ,082 32 ,200 

Kendinin Farkında 
olma 

,121 32 ,200 ,196 32 ,003 

Kendini Yönetme ,115 32 ,200 ,101 32 ,200 

Sosyal Farkındalık ,173 32 ,016 ,173 32 ,016 

Sosyal beceriler ,110 32 ,200 ,126 32 ,200 

F
u

ll
 D

at
a 

Sosyal Bilgi İşleme ,975 83 ,106 ,985 83 ,476 

Sosyal Farkındalık ,952 83 ,004 ,976 83 ,132 

Sosyal Beceriler ,981 83 ,267 ,971 83 ,060 

Kendinin Farkında 
olma 

,154 83 ,000 ,113 83 ,011 

Kendini Yönetme ,084 83 ,200 ,143 83 ,000 

Sosyal Farkındalık ,164 83 ,000 ,164 83 ,000 

Sosyal beceriler ,174 83 ,000 ,136 83 ,001 

Sosyal Zekâ ,057 83 ,200 ,081 83 ,200 

Duygusal Zekâ ,085 83 ,200 ,109 83 ,017 

Deneysel çalışmalarda gruplara birimlerin atamaları rasgele ve 

değişkene yönelik ortalamalar vektörlerinin gruplara göre farklılık 

göstermemesi ve grupların varyanslarının homojen olması 

gerekmektedir. Bireylerin eğitim öncesi gruplara göre sosyal zekâ ve 

duygusal zekâ algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile araştırılmıştır. Grupların 

varyansları ise Levene testi ile incelenmiştir. Sosyal zekâ ölçeği için 

Levene testine göre, 
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Gruplara göre bireylerin sosyal bilgi işleme sosyal zekâ algılamalarına 

yönelik varyansların türdeş (homojen) olduğu belirlenmiştir (F=0,385 

P=0,537). 

Gruplara göre bireylerin sosyal farkındalık sosyal zekâ algılamalarına 

yönelik varyansların türdeş olduğu belirlenmiştir (F=1,712 P=0,194). 

Gruplara göre bireylerin sosyal beceriler sosyal zekâ algılamalarına 

yönelik varyansların türdeş olduğu belirlenmiştir (F=1,147 P=0,287). 

Duygusal zekâ ölçeği için Levene testine göre, 

Gruplara göre bireylerin kendinin farkında olma duygusal zekâ 

algılamalarına yönelik varyansların türdeş olduğu belirlenmiştir 

(F=2,432 P=0,123). 

Gruplara göre bireylerin kendinin yönetme duygusal zekâ 

algılamalarına yönelik varyansların türdeş olduğu belirlenmiştir 

(F=,271 P=0,604). 

Gruplara göre bireylerin sosyal farkındalık duygusal zekâ 

algılamalarına yönelik varyansların türdeş olduğu belirlenmiştir 

(F=,188 P=0,666). 

Gruplara göre bireylerin sosyal beceriler duygusal zekâ algılamalarına 

yönelik varyansların türdeş olduğu belirlenmiştir (F=,977 P=0,326). 

Grupların ortalamalar vektörünün farklılığı Mann-Whitney U testi ile 

incelenmiştir. Sosyal zekâ ölçeği için Mann-Whitney U testine göre, 
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Gruplara göre bireylerin sosyal bilgi işleme sosyal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=1,335 P=0,182). 

Gruplara göre bireylerin sosyal farkındalık sosyal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=,197 P=0,814). 

Gruplara göre bireylerin sosyal beceriler sosyal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=,925 P=0,355). 

Grupların ortalamalar vektörünün farklılığı Mann-Whitney U testi ile 

incelenmiştir. Duygusal zekâ ölçeği için Mann-Whitney U testine göre, 

Gruplara göre bireylerin kendinin farkında olma duygusal zekâ 

algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (Z=,846 P=0,398). 

Gruplara göre bireylerin kendini yönetme duygusal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=,159 P=0,873). 

Gruplara göre bireylerin sosyal farkındalık duygusal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=,347 P=0,729). 



216 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Gruplara göre bireylerin sosyal beceriler duygusal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=,448 P=0,654). 

Ölçekler bir bütün olarak ele alındığında gruplara göre algılamaların 

varyanslarının türdeşliği ve ortalamaları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark olup olmadığı da araştırılmıştır. Levene testine göre; 

Gruplara göre bireylerin sosyal zekâ algılamalarının varyansları türdeş 

olduğu belirlenmiştir (F=1,013 P=,317). 

Gruplara göre bireylerin duygusal zekâ algılamalarının varyansları 

türdeş olduğu belirlenmiştir (F=1,273 P=,262). 

Mann-Whitney U testine göre; 

Gruplara göre bireylerin eğitim öncesi Tromso sosyal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=,961 P=,336). 

Gruplara göre bireylerin eğitim öncesi duygusal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=,675 P=,500). Elde edilen sonuçlar Tablo 38’de verilmiştir. Tablo 

38’e göre deneysel çalışmalarda birimlerin gruplara dağıtımı rasgele 

gerçekleştiği ve birimlere verilen duygusal zekâ okuryazarlık 

eğitiminden sonra elde edilecek istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar 

birimlere verilen eğitimden kaynaklı olacaktır. 
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Deneysel çalışmalarda çalışmanın başında bağımsız grupların (deney 

ve kontrol) değişkenlere göre varyanslarının homojen (türdeş) olması 

gerekmektedir. Araştırmada her bir faktöre yönelik değişkenler ve 

ölçek değişkenlerinin homojenlikleri Levene testi ile araştırılmıştır. 

Levene testinde P>0,05 ise gruplara göre değişkenlerin varyansları 

homejen belirlenmiştir. Dolayısıyla istatistik birimleri gruplara rasgele 

dağıtılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 38’te verilmiştir. 

Tablo 38: Eğitim Öncesi Duygusal Zekâ ve Sosyal Zekâ Boyutları Arası Farklılık 
Testi 

  Grup N F P Ortalama Std. Sapma Z P 

S
o

sy
al

 Z
ek

a 

Sosyal bilgi 

işleme 

Deney 51 
,385 ,537 

3,5686 ,50207 
1,335 ,182 

Kontrol 32 3,7422 ,52741 

Sosyal 

farkındalık 

Deney 51 
1,712 ,194 

3,8095 ,62117 
,197 ,814 

Kontrol 32 3,8884 ,44991 

Sosyal 

beceriler 

Deney 51 
1,147 ,287 

3,8987 ,63603 
,925 ,355 

Kontrol 32 3,8021 ,54285 

D
u

y
g
u

sa
l 

Z
ek

a
 

Kendinin 

farkında olma 

Deney 51 
2,432 ,123 

3,9636 ,57132 
,846 ,398 

Kontrol 32 3,9464 ,33207 

Kendini 

yönetme 

Deney 51 
,271 ,604 

3,6695 ,57746 
,159 ,873 

Kontrol 32 3,6429 ,58734 

Sosyal 

farkındalık 

Deney 51 
,188 ,666 

3,7843 ,52588 
,347 ,729 

Kontrol 32 3,8500 ,41891 

Sosyal 

beceriler 

Deney 51 
,977 ,326 

4,0556 ,61071 
,448 ,654 

Kontrol 32 4,0833 ,42755 

Tromso Sosyal 

zekâ 

Deney 51 
1,013 ,317 

2,6293 ,33555 
,961 ,336 

Kontrol 32 2,7217 ,26253 

Duygusal zekâ 
Deney 51 

1,273 ,262 
3,8675 ,47836 

,675 ,500 
Kontrol 32 3,8750 ,32077 

Arabulucular duygusal ve sosyal zekâ becerilerini geliştirmek üzere 24 

saatlik bir eğitime alınmış ve eğitimin arabulucuların duygusal ve 

sosyal zekâ becerilerine etkisi araştırılmıştır. Arabuluculardan eğitim 

öncesi ve eğitim sonrası ölçümler alındığından gruplar bağımlı 

olmaktadır. Araştırmada temelde dört hipotez toplamda ise on bir 

hipotez sınanmaktadır. Sınanacak hipotezler aşağıda verildiği gibidir. 
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Deney grubu için; 

H1: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

çalışanların sosyal zekâ düzeylerini artırır. 
H1A: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâ düzeylerini artırır. 

H1B: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal farkındalık sosyal zekâ düzeylerini artırır. 

H1C: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal beceriler sosyal zekâ düzeylerini artırır. 

H2: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların duygusal zekâ düzeylerini artırır. 
H2A: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların kendinin farkında olma duygusal zekâ düzeylerini 

artırır. 

H2B: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların kendini yönetme duygusal zekâ düzeylerini artırır. 

H2C: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâ düzeylerini 

artırır. 

H2D: Arabuluculara verilen duygusal okuryazarlık eğitimi 

arabulucuların sosyal beceriler duygusal zekâ düzeylerini artırır. 

Kontrol grubu için; 

H3: Kontrol grubu arabulucularının eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal zekâ düzeyleri arasında fark yoktur. 
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H4: Kontrol grubu arabulucularının eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası duygusal zekâ düzeyleri arasında fark yoktur. 

Eğitimin etkisinin olup olmadığı bağımlı gruplar için geliştirilmiş 

Eşlenik t testi ile araştırılmaktadır. Ancak Eşlenik t Testi parametrik bir 

test olduğu için parametrik olmayan karşılığı Wilcoxon testi analizde 

tercih edilmiştir. Sosyal zekâ ölçeğine ve boyutlarına yönelik yapılan 

Wilcoxon testine göre sosyal farkındalık ölçeğinde istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bunmaz iken diğer boyutlarda anlamlı farklılıklar 

olduğu belirlenmiştir. Wilcoxon testine göre; 

Arabuluculara verilen eğitim çalışanların sosyal bilgi işlemeye yönelik 

sosyal zekâ becerilerinde (algılamalarında) istatistiksel açıdan anlamlı 

artış sağlamıştır (Z=2,657 P=,008). 

Arabuluculara verilen eğitim arabulucuların sosyal farkındalığa yönelik 

sosyal zekâ becerilerinde istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamamıştır 

(Z=1,010 P=,312). 

Arabuluculara verilen eğitim arabulucuların sosyal becerilere yönelik 

sosyal zekâ becerilerinde istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır 

(Z=2,302 P=,021). 

Arabuluculara verilen eğitim arabulucuların sosyal zekâ becerilerinde 

istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=2,879 P=,004). Elde 

edilen sonuçlar Tablo 39’da verilmiştir. 
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Tablo 39: Eğitim Öncesi ve Sonrası Sosyal Beceri Arası Farklılık testi 

  Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

S
o

sy
al

 Z
ek

a 

b
oy

ut
la

rı 

Sosyal bilgi işleme 
Öncesi 83 3,6355 ,51583 

2,657 ,008 Sonrası 83 3,7666 ,51010 

Sosyal farkındalık 
Öncesi 83 3,8399 ,55972 

1,010 ,312 Sonrası 83 3,8881 ,43149 

Sosyal beceriler 
Öncesi 83 3,8614 ,60026 

2,302 ,021 Sonrası 83 3,9578 ,56540 

Sosyal zekâ 
Öncesi 83 3,7682 ,42713 

2,879 ,004 Sonrası 83 3,8617 ,39755 

Duygusal zekâ ölçeğine ve boyutlarına yönelik yapılan Wilcoxon 

testine göre duygusal zekâ ve boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir. Wilcoxon testine göre; 

Arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların kendinin farkında olma 

duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve 

arabulucuların kendinin farkında olma duygusal zekâlarında 

istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=4,013 P=,0001). 

Arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların kendinin yönetme 

duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve 

arabulucuların kendini yönetme duygusal zekâlarında istatistiksel 

açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=3,739 P=,0001). 

Arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların sosyal farkındalık 

duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve 

arabulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâlarında istatistiksel 

açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=4,650 P=,0001). 

Arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların sosyal beceriler duygusal 

zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve arabulucuların 
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sosyal beceriler duygusal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış 

sağlamıştır (Z=2,340 P=,019). 

Arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların duygusal zekâ becerileri 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve arabulucuların duygusal zekâ 

becerilerinde istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=4,908 

P=,0001). Elde edilen sonuçlar Tablo 40’ta verilmiştir. 

Tablo 40: Eğitim Öncesi ve Sonrası Duygusal Beceri Arası Farklılık Testi 

  Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

D
u

y
g
u

sa
l 

Z
ek

a 

Bo
yu

tla
rı 

Kendinin 

farkında olma 

Öncesi 83 3,9570 ,49070 
4,013 ,000 Sonrası 83 4,1532 ,40638 

Kendini 

yönetme 

Öncesi 83 3,6592 ,57785 
3,739 ,000 Sonrası 83 3,8657 ,52339 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 83 3,8096 ,48580 
4,650 ,000 Sonrası 83 4,0482 ,53061 

Sosyal beceriler 
Öncesi 83 4,0663 ,54471 

2,340 ,019 Sonrası 83 4,2068 ,57770 

Duygusal zekâ 
Öncesi 83 3,8704 ,42242 

4,908 ,000 Sonrası 83 4,0646 ,43243 

Arabuluculara verilen eğitim, araştırmada değişken ve boyutları üzerine 

(sosyal farkındalık sosyal zekâ boyutu hariç) etkili olduğu 

belirlenmiştir. Gruplara göre eğitimin etkisinin incelenmesi 

gerekmektedir. Araştırmanın bu noktasından sonrasında arabuluculara 

verilen eğitimin gruplara göre etkili olup olmadığı incelenmiştir. 

Eğitimin etkisinin incelendiğ araştırmada aynı arabuluculardan 

ölçümler alındığından eğitimin etkisi Wilcoxon testi ile araştırılmıştır. 

Deney grubuna yönelik Wilcoxon testine göre; 

Deney grubu arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların sosyal bilgi 

işleme sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve 
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arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâlarında istatistiksel açıdan 

anlamlı artış sağlamıştır (Z=4,151 P=,0001). Dolayısıyla H1A 

desteklenmiştir. 

Deney grubu arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların sosyal 

farkındalık sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili olmadığı belirlenmiş 

ve arabulucuların sosyal farkındalık sosyal zekâlarında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir artış sağlamamıştır (Z=1,515 P=,130). Dolayısıyla 

H1B desteklenememiştir. 

Deney grubu arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların sosyal 

beceriler sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve 

arabulucuların sosyal beceriler sosyal zekâlarında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir artış sağlamıştır (Z=2,296 P=,022). Dolayısıyla H1C 

desteklenmiştir. 

Deney grubu arabulucularına verilen eğitimin arabulucuların sosyal 

zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu ve arabulucuların sosyal 

zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamamıştır (Z=3,999 

P=,0001). Dolayısıyla H1 desteklenmiştir. 

Eğitim verilmeyen kontrol grubuna yönelik Wilcoxon testine göre; 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası sosyal 

bilgi işleme sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık belirlenmiştir. Belirlenen bu farklılığa göre kontrol grubu 

arabulucuların araştırmanın başındaki sosyal bilgi işleme sosyal zekâ 
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becerileri araştırma sonrası sosyal bilgi işleme sosyal zekâlarından daha 

yüksek bulunmuştur (Z=2,884 P=,004). 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası sosyal 

farkındalık sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,854 P=,393). 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası sosyal 

beceriler sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (Z=,807 P=,420). 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası sosyal 

zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (Z=1,892 P=,058). Dolayısıyla H3 desteklenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar Tablo 41’de verilmiştir. 

Tablo 41: Gruplara Göre Sosyal Zekâ ve Boyutları Arası Farklılık Testi 

  Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

D
en

ey
 G

ru
b

u
 Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 51 3,5686 ,50207 
4,151 ,000 Sonrası 51 3,8676 ,49143 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 51 3,8095 ,62117 
1,515 ,130 Sonrası 51 3,9076 ,46495 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 51 3,8987 ,63603 
2,296 ,022 Sonrası 51 4,0261 ,55914 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 51 3,7432 ,46774 

3,999 ,000 Sonrası 51 3,9262 ,40589 

        

K
o

n
tr

o
l 

G
ru

b
u
 Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 32 3,7422 ,52741 
2,884 ,004 Sonrası 32 3,6055 ,50512 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 32 3,8884 ,44991 
,854 ,393 Sonrası 32 3,8571 ,37709 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 32 3,8021 ,54285 
,807 ,420 Sonrası 32 3,8490 ,56695 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 32 3,8080 ,35645 

1,892 ,058 Sonrası 32 3,7589 ,36685 
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Eğitimin duygusal zekâya etkisinin incelendiği araştırmada aynı 

çalışanlardan ölçümler alındığından eğitimin etkisi Wilcoxon testi ile 

araştırılmıştır. Deney grubuna yönelik Wilcoxon testine göre; 

Deney grubu arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların kendinin 

farkında olma duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiş ve arabulucuların kendinin farkında olma sosyal 

zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=4,159 

P=,0001). Dolayısıyla H2A desteklenmiştir. 

Deney grubu arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların kendini 

yönetme duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve 

arabulucuların kendini yönetme duygusal zekâlarında istatistiksel 

açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=3,895 P=,0001). Dolayısıyla H2B 

desteklenmiştir. 

Deney grubu arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların sosyal 

farkındalık duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş 

ve arabulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâlarında istatistiksel 

açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=4,487 P=,0001). Dolayısıyla H2C 

desteklenmiştir.  

Deney grubu arabuluculara verilen eğitimin arabulucuların sosyal 

beceriler duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve 

arabulucuların sosyal beceriler duygusal zekâlarında istatistiksel açıdan 

anlamlı artış sağlamıştır (Z=3,021 P=,003). Dolayısıyla H2D 

desteklenmiştir. 
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Deney grubu arabulucuların verilen eğitimin arabulucuların duygusal 

zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve arabulucuların 

sosyal beceriler duygusal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış 

sağlamıştır (Z=4,968 P=,0001). Dolayısıyla H2 desteklenmiştir. 

Eğitim verilmeyen kontrol grubuna yönelik Wilcoxon testine göre; 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası kendinin 

farkında olma duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,758 P=,448). 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası kendini 

yönetme duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,536 P=,592). 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası sosyal 

farkındalık duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=1,662 P=,097). 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası sosyal 

beceriler duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,528 P=,598). 

Kontrol grubu arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim sonrası duygusal 

zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (Z=,847 P=,397). Dolayısıyla H4 desteklenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 42’de verilmiştir. 
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Tablo 42: Gruplara Göre Duygusal Zekâ ve Boyutları Arası Farklılık Testi 

  Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

D
e

n
e

y
 G

ru
b

u
 

Kendinin 

farkında olma 

Öncesi 51 3,9636 ,57132 
4,159 ,000 Sonrası 51 4,2521 ,40263 

Kendini yönetme 
Öncesi 51 3,6695 ,57746 

3,895 ,000 Sonrası 51 3,9524 ,52580 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 51 3,7843 ,52588 
4,487 ,000 Sonrası 51 4,1255 ,56279 

Sosyal beceriler 
Öncesi 51 4,0556 ,61071 

3,021 ,003 Sonrası 51 4,3039 ,61074 

Duygusal Zekâ 
Öncesi 51 3,8675 ,47836 

4,968 ,000 Sonrası 51 4,1553 ,45626 

        

K
o

n
tr

o
l 
G

ru
b

u
 

Kendinin 

farkında olma 

Öncesi 32 3,9464 ,33207 
,758 ,448 Sonrası 32 3,9955 ,36554 

Kendini yönetme 
Öncesi 32 3,6429 ,58734 

,536 ,592 Sonrası 32 3,7277 ,49668 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 32 3,8500 ,41891 
1,662 ,097 Sonrası 32 3,9250 ,45649 

Sosyal beceriler 
Öncesi 32 4,0833 ,42755 

,528 ,598 Sonrası 32 4,0521 ,49084 

Duygusal Zekâ 
Öncesi 32 3,8750 ,32077 

,847 ,397 Sonrası 32 3,9200 ,35181 

Cinsiyete göre arabuluculara verilen eğitimin sosyal zekâya etkisinin 

önemli olup olmadığı Wilcoxon testi ile araştırılmıştır. Cinsiyete göre 

veri seti ikiye ayrılmış ve ayrı ayrı analiz edilmiştir. Öncelikle deney 

grubunda yer alan 51 arabulucunun cinsiyete göre eğitimin etkisi 

incelenmiştir. Wilcoxon testine göre; 

Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin erkek 

arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiş ve erkek arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal 

zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=2,683 

P=,007). 
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Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin, erkek 

arabulucuların sosyal farkındalık sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmemiştir (Z=,459 P=,647). 

Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin, erkek 

arabulucuların sosyal beceriler sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmemiştir (Z=,179 P=,858). 

Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin erkek 

arabulucuların sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş 

ve erkek arabulucuların sosyal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı 

artış sağlamıştır (Z=2,095 P=,036). 

Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiş ve kadın arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal 

zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir artış sağlamıştır (Z=3,402 

P=,001). 

Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

arabulucuların sosyal farkındalık sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmemiştir (Z=1,553 P=,120). 

Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

çalışanların sosyal beceriler sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiş ve kadın arabuluculara sosyal beceriler sosyal 

zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir artış sağlamıştır (Z=2,766 

P=,006). 
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Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

arabulucuların sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş 

ve kadın arabulucuların sosyal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir artış sağlamıştır (Z=3,438 P=,001). Elde edilen sonuçlar Tablo 43’te 

verilmiştir. 

Tablo 43: Deney Grubu Cinsiyete Göre Sosyal Zekâ ve Boyutları Arası Farklılık 
Testi 

   Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

D
e

n
e

y
 G

ru
b

u
 

E
rk

e
k

 

Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 13 3,5769 ,66053 
2,683 ,007 Sonrası 13 3,9231 ,56490 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 13 3,7582 ,95366 
,459 ,647 Sonrası 13 3,8462 ,60176 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 13 3,9359 ,69568 
,179 ,858 Sonrası 13 3,9231 ,75343 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 13 3,7399 ,64612 

2,095 ,036 Sonrası 13 3,8974 ,53940 

        

Ka
dı
n 

Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 38 3,5658 ,44621 
3,402 ,001 Sonrası 38 3,8487 ,47055 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 38 3,8271 ,47457 
1,553 ,120 Sonrası 38 3,9286 ,41583 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 38 3,8860 ,62374 
2,766 ,006 Sonrası 38 4,0614 ,48308 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 38 3,7444 ,40032 

3,438 ,001 Sonrası 38 3,9361 ,35760 

Araştırmada deney grubundan sonra kontrol grubu da ele alınarak 32 

arabulucunun cinsiyete göre eğitimin etkisi Wilcoxon testi ile 

incelenmiştir. Wilcoxon testine göre; 

Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal bilgi işleme sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,439 P=,660). 
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Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal farkındalık sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,962 P=,336). 

Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal beceriler sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=1,469 P=,142). 

Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (Z=,309P=,757). 

Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal bilgi işleme sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Kadın arabulucuların eğitim 

öncesi sosyal bilgi işleme sosyal zekâ düzeyleri eğitim sonrası sosyal 

bilgi işleme sosyal zekâsından daha yüksek bulunmuştur (Z=2,936 

P=,003). 

Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal farkındalık sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,411 P=,681). 

Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal beceriler sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,025 P=,980). 
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Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık belirlenmiştir. Belirlenen farklılığa göre kadın arabulucuların 

eğitim öncesi sosyal zekâ becerisi eğitim sonrası sosyal zekâ 

becerisinden daha düşük olduğu belirlenmiştir (Z=2,210 P=,027). Elde 

edilen sonuçlar Tablo 44’te verilmiştir. 

Tablo 44: Kontrol Grubu Cinsiyete Göre Sosyal Zekâ ve Boyutları Arası Farklılık 
Testi 

   Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

K
o

n
tr

o
l 
G

ru
b

u
 

E
rk

e
k

 

Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 10 3,7375 ,65736 
,439 ,660 Sonrası 10 3,7250 ,64226 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 10 3,9857 ,47356 
,962 ,336 Sonrası 10 3,9286 ,47261 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 10 3,7167 ,52734 
1,469 ,142 Sonrası 10 3,8500 ,63562 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 10 3,8143 ,47959 

,309 ,757 Sonrası 10 3,8286 ,52511 

        

Ka
dı
n 

Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 22 3,7443 ,47478 
2,936 ,003 Sonrası 22 3,5511 ,43585 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 22 3,8442 ,44287 
,411 ,681 Sonrası 22 3,8247 ,33265 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 22 3,8409 ,55748 
,025 ,980 Sonrası 22 3,8485 ,54895 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 22 3,8052 ,29825 

2,210 ,027 Sonrası 22 3,7273 ,27774 

Cinsiyete göre deneysel grupta yer alan arabuluculara verilen eğitimin 

duygusal zekâya ve boyutlarına etkisinin önemli olup olmadığı 

Wilcoxon testi ile araştırılmıştır. Wilcoxon testine göre; 

Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin erkek 

arabulucuların kendinin farkında olma duygusal zekâ becerileri 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve erkek arabulucuların kendinin 
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farkında olma duygusal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış 

sağlamıştır (Z=2,015 P=,044). 

Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin erkek 

arabulucuların kendini yönetme duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmemiştir (Z=1,132 P=,258). 

Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin erkek 

arabulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâ becerileri üzerinde 

etkili olduğu belirlenmiş ve erkek arabulucuların sosyal farkındalık 

duygusal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır 

(Z=2,153 P=,031). 

Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin erkek 

arabulucuların sosyal beceriler duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmemiştir (Z=,792 P=,428). 

Deney grubunda yer alan erkek arabuluculara verilen eğitimin erkek 

çalışanların duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş 

ve erkek duygusal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış 

sağlamıştır (Z=2,558 P=,011). 

Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

arabulucuların kendinin farkında olma duygusal zekâ becerileri 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiş ve kadın arabulucuların kendinin 

farkında olma duygusal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış 

sağlamıştır (Z=3,69 P=,0001). 
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Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

arabulucuların kendini yönetme duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiş ve kadın arabulucuların kendini yönetme duygusal 

zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=3,714 

P=,0001). 

Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

arabulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâ becerileri üzerinde 

etkili olduğu belirlenmiş ve kadın arabulucuların sosyal farkındalık 

duygusal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır 

(Z=3,941 P=,0001). 

Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

arabuluculara sosyal beceriler duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiş ve kadın arabulucuların sosyal beceriler duygusal 

zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=2,971 

P=,003). 

Deney grubunda yer alan kadın arabuluculara verilen eğitimin kadın 

arabulucuların duygusal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiş ve kadın arabulucuların duygusal zekâlarında istatistiksel 

açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=4,274 P=,0001). Elde edilen 

sonuçlar Tablo 45’te verilmiştir. 
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Tablo 45: Deney Grubu Cinsiyete Göre Duygusal Zekâ ve Boyutları Arası Farklılık 
Testi 

   Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

D
en

ey
 G

ru
b

u
 

E
rk

ek
 

Kendinin 

farkında olma 

Öncesi 13 3,8791 ,59718 
2,015 ,044 Sonrası 13 4,1209 ,42397 

Kendini 

yönetme 

Öncesi 13 3,8462 ,62396 
1,132 ,258 Sonrası 13 3,9890 ,73184 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 13 3,6923 ,60341 
2,153 ,031 Sonrası 13 4,0000 ,76594 

Sosyal beceriler 
Öncesi 13 3,9103 ,71562 

,792 ,428 Sonrası 13 4,0513 ,80042 

Duygusal Zekâ 
Öncesi 13 3,8400 ,55929 

2,558 ,011 Sonrası 13 4,0431 ,60717 

        

K
ad

ın
 

Kendinin 

farkında olma 

Öncesi 38 3,9925 ,56750 
3,690 ,0001 Sonrası 38 4,2970 ,39071 

Kendini 

yönetme 

Öncesi 38 3,6090 ,55645 
3,714 ,0001 Sonrası 38 3,9398 ,44639 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 38 3,8158 ,50163 
3,941 ,0001 Sonrası 38 4,1684 ,47992 

Sosyal beceriler 
Öncesi 38 4,1053 ,57268 

2,971 ,003 Sonrası 38 4,3904 ,51593 

Duygusal Zekâ 
Öncesi 38 3,8768 ,45544 

4,274 ,0001 Sonrası 38 4,1937 ,39472 

Cinsiyete göre kontrol grupta yer alan arabulucuların eğitim öncesi ve 

eğitim sonrası duygusal zekâ ve boyutlarına yönelik algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığı Wilcoxon 

testi ile araştırılmıştır. Wilcoxon testine göre; 

Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası kendinin farkında olma duygusal zekâ becerileri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,780 

P=,435). 

Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası kendini yönetme duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,489 P=,625). 
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Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal farkındalık duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,276 P=,783). 

Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal beceriler duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,689 P=,491). 

Kontrol grubunda yer alan erkek arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (Z=,307 P=,759). 

Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası kendinin farkında olma duygusal zekâ becerileri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,436 

P=,663). 

Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası kendini yönetme duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,369 P=,712). 

Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal farkındalık duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=1,82 P=,068). 

Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucularının eğitim öncesi ve 

eğitim sonrası sosyal beceriler duygusal zekâ becerileri arasında 
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istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,154 

P=,877). 

Kontrol grubunda yer alan kadın arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası duygusal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (Z=,752 P=,452). Elde edilen sonuçlar Tablo 

46’da verilmiştir. 

Tablo 46: Kontrol Grubu Cinsiyete Göre Duygusal Zekâ ve Boyutları Arası Farklılık 
Testi 

   Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

K
o

n
tr

o
l 

G
ru

b
u
 

E
rk

ek
 

Kendinin 

farkında olma 

Öncesi 10 4,0000 ,15058 
,780 ,435 Sonrası 10 4,0714 ,31766 

Kendini 

yönetme 

Öncesi 10 3,6286 ,72281 
,489 ,625 Sonrası 10 3,6714 ,68694 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 10 3,9000 ,46428 
,276 ,783 Sonrası 10 3,9200 ,47329 

Sosyal beceriler 
Öncesi 10 4,2167 ,34292 

,689 ,491 Sonrası 10 4,1333 ,37515 

Duygusal Zekâ 
Öncesi 10 3,9280 ,33028 

,307 ,759 Sonrası 10 3,9440 ,38973 

        

K
ad

ın
 

Kendinin 

farkında olma 

Öncesi 22 3,9221 ,38868 
,436 ,663 Sonrası 22 3,9610 ,38732 

Kendini 

yönetme 

Öncesi 22 3,6494 ,53403 
,369 ,712 Sonrası 22 3,7532 ,39966 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 22 3,8273 ,40612 
1,820 ,068 Sonrası 22 3,9273 ,46000 

Sosyal beceriler 
Öncesi 22 4,0227 ,45512 

,154 ,877 Sonrası 22 4,0152 ,53923 

Duygusal Zekâ 
Öncesi 22 3,8509 ,32123 

,752 ,452 Sonrası 22 3,9091 ,34236 

Evlilik durumuna göre deneysel grupta yer alan arabuluculara verilen 

eğitimin sosyal zekâya ve boyutlarına etkisinin önemli olup olmadığı 

Wilcoxon testi ile araştırılmıştır. Wilcoxon testine göre; 
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Deney grubunda yer alan evli arabuluculara verilen eğitimin evli 

arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiş ve evli arabuluculara sosyal bilgi işleme sosyal 

zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı artış sağlamıştır (Z=3,892 

P=,0001). 

Deney grubunda yer alan evli arabuluculara verilen eğitimin, evli 

arabulucuların sosyal farkındalık sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmemiştir (Z=,300 P=,764). 

Deney grubunda yer alan evli arabuluculara verilen eğitimin, evli 

arabulucuların sosyal beceriler sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmemiştir (Z=1,554 P=,120). 

Deney grubunda yer alan evli arabuluculara verilen eğitimin evli 

arabulucuların sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş 

ve evli arabulucuların sosyal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı 

artış sağlamıştır (Z=2,095 P=,036). 

Deney grubunda yer alan bekâr arabuluculara verilen eğitimin bekâr 

arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olmadığı belirlenmiştir (Z=1,764 P=,078). 

Deney grubunda yer alan bekâr arabuluculara verilen eğitimin bekâr 

arabulucuların sosyal farkındalık sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiştir (Z=2,055 P=,040). Bekâr arabulucuların sosyal 

farkındalık sosyal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir artış 

sağlamıştır. 
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Deney grubunda yer alan bekâr arabuluculara verilen eğitimin bekâr 

arabulucuların sosyal beceriler sosyal zekâ becerileri üzerinde etkisi 

belirlenmemiştir (Z=1,945 P=,052). 

Deney grubunda yer alan bekâr arabuluculara verilen eğitimin bekâr 

arabulucuların sosyal zekâ becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş 

ve bekâr arabulucuların sosyal zekâlarında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir artış sağlamıştır (Z=2,640 P=,008). Elde edilen sonuçlar Tablo 

47’de verilmiştir. 

Tablo 47: Deney Grubu Evlilik Durumuna Göre Sosyal Zekâ ve Boyutları Arası 
Farklılık Testi 

   Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

D
en

ey
 G

ru
b

u
 

E
v

li
 

Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 32 3,5938 ,44676 
3,892 ,0001 Sonrası 32 3,9531 ,42804 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 32 3,8170 ,49385 
,300 ,764 Sonrası 32 3,8438 ,40138 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 32 3,9271 ,60009 
1,554 ,120 Sonrası 32 4,0365 ,48772 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 32 3,7634 ,39923 

3,143 ,002 Sonrası 32 3,9405 ,34825 

        

B
ek

ar
 

Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 19 3,5263 ,59450 
1,764 ,078 Sonrası 19 3,7237 ,56608 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 19 3,7970 ,80716 
2,055 ,040 Sonrası 19 4,0150 ,55101 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 19 3,8509 ,70688 
1,945 ,052 Sonrası 19 4,0088 ,67694 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 19 3,7093 ,57558 

2,640 ,008 Sonrası 19 3,9023 ,49778 

Evlilik durumuna göre kontrol grubunda yer alan arabulucuların eğitim 

öncesi ve eğitim sonrası sosyal zekâ ve boyutlarına yönelik algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığı Wilcoxon 

testi ile araştırılmıştır. Wilcoxon testine göre; 
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Kontrol grubunda yer alan evli arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal bilgi işleme sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (Z=2,110 P=,035). Belirlenen 

farklılığa göre evli kontrol grubu arabulucuların eğitim sonrası sosyal 

bilgi işleme sosyal zekâsında anlamlı bir azalış belirlenmiştir. 

Kontrol grubunda yer alan evli arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal farkındalık sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,246 P=,805). 

Kontrol grubunda yer alan evli arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal beceriler sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,478 P=,632). 

Kontrol grubunda yer alan evli arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (Z=1,449 P=,147). 

Kontrol grubunda yer alan bekâr arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal bilgi işleme sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Bekâr arabulucuların eğitim 

öncesi sosyal bilgi işleme sosyal zekâ düzeyleri eğitim sonrası sosyal 

bilgi işleme sosyal zekâsından daha yüksek olduğu bulunmuştur 

(Z=2,157 P=,031). 

Kontrol grubunda yer alan bekâr arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal farkındalık sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (Z=,411 P=,681). Belirlenen 
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bu farklılığa göre, bekâr arabulucuların eğitim öncesi sosyal bilgi 

işleme sosyal zekâ düzeyleri eğitim sonrası sosyal bilgi işleme sosyal 

zekâsından daha yüksek olduğu bulunmuştur (Z=2,232 P=,026). 

Kontrol grubunda yer alan bekâr arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal beceriler sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (Z=,575 P=,565). 

Kontrol grubunda yer alan bekâr arabulucuların eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası sosyal zekâ becerileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (Z=1,266 P=,205). Elde edilen sonuçlar 

Tablo 48’te verilmiştir. 

Tablo 48: Kontrol Grubu Evlilik Durumuna Göre Sosyal Zekâ ve Boyutları Arası 
Farklılık Testi 

   Eğitim N Ortalama Std. Sapma Z P 

K
o

n
tr

o
l 

G
ru

b
u
 

E
v

li
 

Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 21 3,8155 ,49311 
2,110 ,035 Sonrası 21 3,6845 ,45692 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 21 3,8435 ,48425 
,246 ,805 Sonrası 21 3,8707 ,37226 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 21 3,8413 ,57367 
,478 ,632 Sonrası 21 3,8810 ,58959 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 21 3,8322 ,37332 

1,449 ,147 Sonrası 21 3,8027 ,35961 

        

B
ek

ar
 

Sosyal bilgi 

işleme 

Öncesi 11 3,6023 ,58582 
2,157 ,031 Sonrası 11 3,4545 ,57899 

Sosyal 

farkındalık 

Öncesi 11 3,9740 ,38236 
2,232 ,026 Sonrası 11 3,8312 ,40314 

Sosyal 

beceriler 

Öncesi 11 3,7273 ,49594 
,575 ,565 Sonrası 11 3,7879 ,54309 

Sosyal Zekâ 
Öncesi 11 3,7619 ,33401 

1,266 ,205 Sonrası 11 3,6753 ,38322 
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Araştırma deneysel bir araştırma olduğundan ve arabuluculara bir 

eğitim verildiğinden eğitim sonrası deney grubu ile kontrol grubu 

puanları arasında farklılıkların da incelenmesi gerekmektedir. 

Araştırmada, eğitim sonrası arabulucuların gruplara göre duygusal zekâ 

ve sosyal zekâları ve boyutları arasındaki farklılıklar Mann-Whitney U 

testi ile araştırılmıştır. Mann-Whitney U testine göre; 

Gruplara göre arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâ 

algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmiştir (Z=2,353 P=0,019). Bu farklılığa göre deney grubu 

arabulucuların sosyal bilgi işleme sosyal zekâsı kontrol grubu 

arabulucularının sosyal bilgi işleme sosyal zekâsından daha yüksek 

bulunmuştur. 

Gruplara göre arabulucuların sosyal farkındalık sosyal zekâ 

algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (Z=,810 P=0,418). 

Gruplara göre arabulucuların sosyal beceriler sosyal zekâ algılamaları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 

(Z=1,590 P=0,112). 

Gruplara göre arabulucuların kendinin farkında olma duygusal zekâ 

algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmiştir (Z=3,043 P=0,002). Bu farklılığa göre deney grubu 

arabulucuların kendinin farkında olma duygusal zekâsı kontrol grubu 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 241 

 

 

çalışanlarının kendinin farkında olma duygusal zekâsından daha yüksek 

bulunmuştur. 

Gruplara göre arabulucuların kendini yönetme duygusal zekâ 

algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmiştir (Z=2,054 P=0,040). Bu farklılığa göre deney grubu 

arabulucularının kendini yönetme duygusal zekâsı kontrol grubu 

arabulucularının kendini yönetme duygusal zekâsından daha yüksek 

bulunmuştur. 

Gruplara göre arbulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâ 

algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmiştir (Z=2,012 P=0,044). Bu farklılığa göre deney grubu 

arabulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâsı kontrol grubu 

arabulucuların sosyal farkındalık duygusal zekâsından daha yüksek 

bulunmuştur. 

Gruplara göre arabulucuların sosyal beceriler duygusal zekâ 

algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmiştir (Z=2,234 P=0,025). Bu farklılığa göre deney grubu 

arabulucuların sosyal beceriler duygusal zekâsı kontrol grubu 

arabulucuların sosyal beceriler duygusal zekâsından daha yüksek 

bulunmuştur. 

Gruplara göre arabulucuların sosyal zekâ algılamaları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (Z=2,131 

P=0,033). Bu farklılığa göre deney grubu arabulucularının sosyal zekâsı 
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kontrol grubu arabulucularının sosyal zekâsından daha yüksek 

bulunmuştur. 

Gruplara göre arabulucuların duygusal zekâ algılamaları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (Z=2,884 

P=0,004). Bu farklılığa göre deney grubu arabulucularının duygusal 

zekâsı, kontrol grubu arabulucularının duygusal zekâsından daha 

yüksek bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 49’da verilmiştir. 

Tablo 49: Eğitim Sonrası Duygusal Zekâ ve Sosyal Zekâ Boyutları Arası Farklılık 
Testi 

  Grup N Ortalama Std. Sapma Z P 

S
o

sy
al

 Z
ek

a 

Sosyal bilgi 

işleme 

Deney 51 3,8676 ,49143 
2,353 ,019 

Kontrol 32 3,6055 ,50512 

Sosyal 

farkındalık 

Deney 51 3,9076 ,46495 
,810 ,418 

Kontrol 32 3,8571 ,37709 

Sosyal beceriler 
Deney 51 4,0261 ,55914 

1,590 ,112 
Kontrol 32 3,8490 ,56695 

D
u

y
g
u

sa
l 

Z
ek

a
 

Kendinin 

farkında olma 

Deney 51 4,2521 ,40263 
3,043 ,002 

Kontrol 32 3,9955 ,36554 

Kendini yönetme 
Deney 51 3,9524 ,52580 

2,054 ,040 
Kontrol 32 3,7277 ,49668 

Sosyal 

farkındalık 

Deney 51 4,1255 ,56279 
2,012 ,044 

Kontrol 32 3,9250 ,45649 

Sosyal beceriler 
Deney 51 4,3039 ,61074 

2,234 ,025 
Kontrol 32 4,0521 ,49084 

Tromso Sosyal Zekâ 
Deney 51 3,9262 ,40589 

2,131 ,033 
Kontrol 32 3,7589 ,36685 

Duygusal Zekâ 
Deney 51 4,1553 ,45626 

2,884 ,004 
Kontrol 32 3,9200 ,35181 

3.2. Nitel Verilere Ait Bulgular 

Nitel verilere ait bulgular oluşturulurken arabulucuların ifadeleri 

tabloda kodlanarak verilmiştir. “A” kodu arabulucu, “K” kodu kadın, 

“E” kodu erkek, “T” kodu tecrübe, “D” kodu Deney ve “K” kodu 

kontrol grubu olarak sembolleştirilmektedir. Tablo 50a’da 
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arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimlerinin gerekliliğine ilişkin 

görüşleri yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi arabulucuların 

ifadeleri iki temel kategorinin etrafında gruplanmıştır. Bunlar gerekli 

ve gerekli değildir.  

Tablo 50a: Duygusal Zekâ/Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinin Gerekliliğine 
İlişkin Arabulucuların Görüşleri  

Kategoriler Kişi İfadeleri 

Gerekli  

Deney:  

• Arabulucu için: …gerekli olduğunu düşünüyorum. 
(A4/K/T:11-15/D) / Kesinlikle gerekli eğitimler önemli. 
(A11/K/T:21+/D)  

• Herkes için: Her meslek ve her yaş grubu için gerekli (hatta 
bazı alanlar için zorunlu) olduğunu 
düşünüyorum…(A2/K/T:11-15 /D)  

Kontrol: Kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. 
(A53/K/T:11-15/K) Eğitimlerin gerekli ve faydalı olacağını 
düşünüyorum. (A56/K/T:11-15/K)/ Eğitim her alanda 
önemlidir…(A62/K/T:21+/K) /…yol haritasına ihtiyacım 
var. Rotamı belirlemekte önemli. (A71/K/T:21+/K)/ 
...farkındalığı artırır… (A47/K/T:21+/K) 

Gerekli  

değil 
Deney: - 

Kontrol: - 

Tablo 50a’ da görüldüğü gibi deney ve kontrol grubunun gerekli 

kategorisindeki söylemleri oldukça benzerdir. Deney grubunun 

söylemleri kendi içinde iki temanın etrafında şekillenmektedir. Bunlar 

arabulucuların kendileri için söylemleri ile tüm insanlar için söylemlere 

yönelik vurgudur. Her iki vurguda da deney grubunda yer alan 

arabulucular duygusal zekâ eğitiminin gerekliliğini çarpıcı olarak 

belirtmişlerdir. Deney grubunun ifadelerine paralel olarak kontrol 

grubunda yer alan arabulucular da duygusal zekâ eğitiminin 

gerekliliğine ilişkin ifadelerde bulunmuşlardır.  
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Farklı olarak hem deney grubunda hem de kontrol grubunda yer alan 

tüm arabulucular duygusal zekâ eğitiminin gerekli olmadığına ilişkin 

hiçbir görüş ifade etmemiştir.  

Tablo 50a bir bütün olarak değerlendirildiğinde çalışmaya katılan tüm 

arabulucuların duygusal zekâ eğitiminin gerekliliğine yönelik olumlu 

ifadelerde bulunduğu saptanmıştır.  

Tablo 50b’de arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimlerinin 

gerekliliğine ilişkin görüşleri incelenerek oluşturulan kategoriler 

bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere arabulucuların ifadeleri bilgi 

kazanımı, bilinç kazanımı, zihinsel gelişim, kişilerarası empati, 

iletişimin gelişimi, öz farkındalık, duyguları yönetebilme olmak üzere 

yedi kategoride gruplanmaktadır. 

Tablo 50b: Duygusal Zekânın Gerekliliğine İlişkin Gerekçeler 

Kategoriler  D  K  Kişi ifadeleri 

Bilgi 

kazanımı 

  Deney:…yanlışlarımızın – yanlış bildiğimiz 
şeylerin doğrularını öğrenmemize…( A 20/ 
K/T:21+/D)/ Dağınık bilgilerimizi derlemekte 
ve adlarını koymakta yol gösterici oldu. 
(A28/K/T:21+/D)/… Eğitim neticesinde var 
olan bilgilerimiz, eksiklerimizin 

tamamlanması ile bir düzene kavuşup 
kullanıma geçmemize yarar sağlıyor… 
(A35/K/T:21+/D)/… Zihnin çalışma biçimi, 
beden dili, öfke altındaki gizli sebepler, 

çatışma yönetimi için önemli…. 
(A39/K/T:21+/D) 

Kontrol: …psikoloji ve kavram bilgisi ve 
yöntemler içerdiği için her insan açısından 
yararlıdır…  (A50/E/T:11-15/K) 

Bilinç 

kazanımı 

  Deney: Farkındalığı artırdığı için gerekli 
olduğunu düşünüyorum. (A4/K/T:11-15/D) 

(A1/K/T:21+/D)/  Kendimizi, …doğru 
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değerlendirerek maddi ve manevi olarak daha 
tatmin edici bir hayat yaşamak… 
(A5/K/T:21+/D) / İnsan düşünce ve 
davranışlarını sözsel ve bedensel yönlerini 
gözlemleyerek daha iyi anlayabileceğimizi 
düşünüyorum. (A8/K/T-21+/D)/ Duygusal öz 
bilincin farkına varmak, özgüveni ve kişisel 
gelişimi yönetmek (A9/K/T:11-

15/D)/duygusal zekâ eğitimleri iletişim 
süreçleri, benlik, duyguları anlamak, öfke 
kontrolü, özsaygı, kuşaklararası ilişkileri ve 
ikna stratejileri konularında farkındalık 
yaratarak bu yolculuğumuzda kapıyı açan bir 
anahtar. (A18/E/T:11-15/D)/ İnsan 
davranışlarının kaynağını anlamamıza, 
bildiğimiz ama fark etmeden uyguladığımız 
davranışlarımızın hayatımıza yansımaları 
hakkında da farkındalık sağladığını 
düşünüyorum. (A 20/ K/T:21+/D)/ Çözüm ve 
iletişim için bilinç şarttır. (A10/K/T:21+/D)  
Kontrol: …bir şeylere dışardan bakabilmeyi 
ve nerde ne tür davranışlar sergileyip nelere 
sebep olduğumuzu görebilmek adına faydalı 
kanımca… (A60/K/T:1-5/K)/… toplumların 
farkındalık yaratması (A61/K/T:21+/K) 

Zihinsel gelişim 

  Deney:  … Bu eğitimle ben ve benim 
çevremdeki saptamalarım daha analitik oldu. 
(A1/K/T-21+/D)/  

Kontrol: …İnsanı geliştireceğini 
düşünüyorum. En azından zararı yok. 
(A57/E/T:21+/K) 

Kişilerarası Empati  

  Deney: …karşımdaki insanın içinde 
bulunduğu durumu anlayıp ona uygun şekilde 
davranmak ve çözüm yolunu bulmak daha 
kolaylaştığı için. (A6/K/T-21+/D) 

(A5/K/T:21+/D) (A7/K/T-21+/D)/ Empati 

kurarak karşımızdakini anlamak. (A9/K/ T:11-

15/ D) (A11/K/T:21+/D) ( A12/K/T:21+/D) 

(A34/E/t:21+/D) / … karşısındaki kişinin 
duygu ve düşüncelerini 
anlayarak…(A21/K/T:6-10/D) (A31 

K/T:21+/D)/ empati yeteneğimiz  
gelişir…(A29/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 

Kontrol: … karşındakini anlamak için 
gerekli… (A52/E/T:21+/K) 
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(A49/K/T:21+/K)/… empati yapma 
konusunda gelişim…(A64/E/T:21+/K)/ 

İletişimin gelişimi 

  Deney: …iletişimde daha başarılı 
olabileceğimizi düşünüyorum. (A8/K/T-

21+/D) /…Kendimizle daha iyi iletişimde 
olup sosyal ilişkilerimiz de daha iyi olacaktır 
(A29/K/T:21+/D) (A25/K/T:21+/D) /… daha 
mutlu, daha huzurlu, yaşam daha etkin 
iletişimle sağlanmaktadır. Kişilerarası etkin 
iletişim ise duyguları anlama ve yönetmekle 
mümkündür. (A33/K/T21+/D) (A9/K/ T: 11-

15/ D)…Kişiler arasında iletişim ve 
farkındalık sağladığını 
düşünüyorum…(A22/K/T:21+/D)/… iletişimi 
kolaylaştıracağı kanaatindeyim… 
(A23/K/T:21+/D) (A42/E /T21+/D)/… 
Kişilerarası ilişkilerde, iş ilişkilerinde, aile 
ilişkilerinde başarılı ve mutlu olmanın 
anahtarı sosyal iletişim becerilerinin 
varlığıdır. (A30/K/T:21+/D) /… ilişki 
süreçlerini doğru şekilde yaşamalarını ve 
iletişimin önündeki olabilecek engelleri 
kaldırmalarını sağlayacaktır… (A38/E/T:11-

15/D) /… Kendimizin ve birlikte olduğumuz 
kişilerin duygularını anlayıp etkili iletişim 
yaşarız…(A39/K/T:21+/D) (A27/K/T:1-5/D) 

(A21/K/T:6-10/D) (A12/K/T:21+/D)/ 

Kontrol: …kişilerarasındaki iletişimi olumlu 
etkilediği… (A48/K/T:1-5/K)/… Doğru 
iletişim için gerekli… (A63/E/T:21+/K)/ … 
iletişimimizi kolaylaştıracağını 
düşünüyorum… (A74/K/T:21+/K) 

Özfarkındalık 

  Deney: …kendimizi tanıyabilme ve ifade 
edebilmenin önemli olduğunu 
düşünüyorum… (A11/K/T:21+/D) 
(A14/K/T:21+/D) (A15/ K/T:21+/D) (A24/ K/ 

T:21+/D) ( A 26/ K/T:21+/D) / …Kişinin 
kendi duygu ve düşüncelerini 
anlamasını…(A21/K/T:6-10/D)/ … Kendine 
güveni geliştirir…(A40/E/T:21+/D)/… 
kendini ve başkalarını tanıma ve 
davranışlarının kaynağını öğrenerek 
değiştirme, geliştirme açısından yararlı 
buluyorum. (A45/E/T:21+/D) /… insanın 
kendisinin durumu hakkında farkındalığının 
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gelişmesi…(A18/E/T:11-

15/D)(A19/K/T:21+/D) (A41/K/T:21+/D)/  

Kontrol: Kendini  anlamak için gerekli 
(A52/E/T:21+/K) (A49/K/T:21+/K)/… 
kendilerini geliştirmelerini de olumlu 
etkiler… (A64/E/T:21+/K) 

Duygularını 
yönetebilme 

  Deney:…duygularımızla düşünüp, çoğu 
zaman duygularımızla karar veriyoruz. Tüm 
ilişkilerimizde duygusal yönlerimiz ağır 
basıyor.(A17/K/T:21+/D)/ …İnsanın önce 
kendi duygularını tanıması ve tanımlaması 
(A23/K/T:21+/D) 

(A30/K/T:21+/D)/…öncelikle kendi 
duygularımızı tanıyıp onları ifade 
etmeyi…(A29/K/T:21+/D)/…Duygu, düşünce 
ve karar sürecini işletebilmek için eğitim önem 
taşır. Duygumuzu yönetmemizi kolaylaştırır. 
(A32/K/T:21+/D) 

(A39/K/T:21+/D)(A26/K/T:21+/D)/… 
duyguları yönetme ve sorunları çözme 
hayatımızı kolaylaştıran bir durumdur. 
(A35/K/T:21+/D)/…Duygusal farkındalık 
yaratıldığında kişi hem duygularını tanıyarak 
hem de karşı tarafın duygularını anlamak 
yoluna gidebilir… (A3/K/T-21+/D) 

(A30/K/T:21+/D) (A42/E /T21+/D)/… 
Duyguların bu öğrenmeler çerçevesinde 
davranışa dönüştüğünü bu davranışlarında 
kişilerin gerek iş gerekse sosyal yaşamlarını 
etkilediğini düşünüyorum. (A3/K/T-21+/D) 

Kontrol:- 

Tablo 50b’de görüldüğü gibi deney grubunun bilgi kazanımı 

kategorisindeki söylemleri oldukça zengindir. Deney grubunun 

söylemleri yanlışlarının, yanlış bildikleri konuların doğrularını 

öğrendiklerine, var olan dağınık bilgilerini düzenlediklerine ve 

eksiklerinin farkına vardıklarına ilişkin ifadelerdir. Kontrol grubu bilgi 

kazanımı kategorisinde derinleşememekle beraber herkes için yararlı 

olacağına dair genel bir ifadede bulunmuştur. Bilinç kazanımı 

kategorisinde deney grubu derinliği yoğun olan ifadelerde 
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bulunmuşlardır. Deney grubunun farkındalıklarının arttığına, 

düşüncelerini daha iyi değerlendirebildiklerine, davranışları daha 

derinden gözlemleyebildiklerine, iletişim süreçleri, öfke kontrolü gibi 

iletişimi etkileyen birçok konuda farkındalıklarının arttığına, bilinç 

kazandıklarına dair ifadelerde bulunmuşlardır. Kontrol grubundaki 

katılımcılardan sadece iki kişi farkındalık kazanılabileceğine ve faydalı 

olacağına dair söylemlerde bulunmuşlardır. Zihinsel gelişim 

kategorisinde deney grubu katılımcıları analitik becerilerinin arttığını 

belirtirken, kontrol grubu katılımcılarından insanı geliştireceğine dair 

genel bir ifade de bulunmuştur. Kişilerarası empati kategorisinde deney 

grubu empati kurma becerisini kazanarak karşılarındaki kişinin duygu 

ve düşüncelerini daha iyi anlayarak onlara yol gösterebileceklerini ifade 

ederken, kontrol grubu katılımcıları sadece karşılarındaki işiyi anlamak 

için gerekli olduğunu belirtmişlerdir. İletişimin gelişimi kategorisinde 

deney grubu katılımcılarının birçoğu zengin içerikli söylemlerde 

bulunmuşlardır. İletişimde daha başarılı olacaklarını, sosyal ilişkileri 

geliştirebileceklerini, etkili iletişim aracılığıyla daha mutlu 

olabileceklerini, etkili iletişim becerileri kazanmanın sadece iş 

hayatlarına değil özel hayatlarına da olumlu yansıyacağını ve iletişim 

sürecinde iletişim kazalarını minimal seviyede tutabileceklerini 

belirtmişlerdir. Kontrol grubundaki katılımcılarından birkaçı ise 

iletişimi olumlu etkileyeceği ve kolaylaştıracağı yönünde söylemlerde 

bulunmuşlardır. Öz farkındalık kategorisi incelendiğinde benzer 

şekilde deney grubu katılımcılarında çok fazla sayıda söylem olduğu 

görülmektedir. Deney grubu katılımcıların söylemleri kendilerini, 

duygularını çok daha iyi tanıyarak ifade edebildikleri, kendilerine olan 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 249 

 

 

güvenlerinin geliştiği, davranışların kaynağının farkına vardıkları 

yönünde zenginlik gösterirken kontrol grubundan çok az sayıda 

katılımcı sadece kendilerini anlamak için gerekli olduğun ifade 

etmişlerdir. Duyguları yönetilme kategorisinde deney grubu 

katılımcıları kendi duygularını tanımanın önemini keşfedip, duyguları 

yönetmenin gerekliliğini duygusal farkındalığın değerini ve tüm 

bunların davranışlara yansıyarak iş yaşamında ve sosyal yaşamda etkili 

izler bırakabileceğini gördüklerini ifade ederken, kontrol grubu 

katılımcıları bu kategoride hiçbir söylemde bulunamamıştır. 

Tablo 50b bir bütün olarak değerlendirildiğinde çalışmaya katılan tüm 

arabulucular yukarıda belirtilen kategorilerde farkındalık 

kazandıklarını zengin içerikli söylemleri ile yansıtmaktadırlar.  

Tablo 51’de arabulucuların beynin çalışma sistemini bilmenin iletişim 

süreçlerine nasıl yansıdığına ilişkin görüşleri incelenerek oluşturulan 

kategoriler bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere arabulucuların 

ifadeleri beynin çalışma sistemi konusunda farkındalık/bilgi kazanımı, 

duygu-düşünce-davranış sürecinde farkındalık, motivasyon, duygu 

analizi, iletişimin gelişimi, kişilerarası empati gelişimi ve çatışma 

çözümünde gelişim olmak üzere yedi kategoride gruplanmaktadır. 

Tablo 51: Beynin çalışma sistemini bilmenin iletişim süreçlerine nasıl yansıdığına 
ilişkin arabulucuların görüşleri 

Kategoriler D K Kişi İfadeleri 

Beynin çalışma 
sistemi 

konusunda 

  Deney: Kişinin nasıl algıladığı konusunda fikir 
sahibi olmak, öğrenme kendini geliştirme 
(A2/K/T-11-15 yıl/D)/ … kararların, düşüncelerin 
ve ilk tepkilerin nasıl alındığını anlamamıza 
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farkındalık/bilgi 
kazanımı 

yarar…(A8/K/T-21+/D)/… hafıza ve öğrenme 
kabiliyetlerini bilmek hoşgörüye yol 
açar…(A14/K/T:21+/D)/… amigdala 
önemli…(A16/E/T:16-20/D)/…zihin faaliyetleri 
konusunda bilgili ve beraber çalışma bilincine 
sahip insanların başarılı olacağını düşünüyorum… 
(A18/E/T:11-15/D) /  Beynin çalışma sistemini 
bilmek önemli bir faktör (A23/K/T:21+/D) 

(A21/K/T: 6-10/D) (A25/K/T:21+/D) 

(A28/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D) (A38/E/T:11-

15/D) (A39/K/T:21+/D)/…beynin hangi 
bölümünü kullandıklarını bildiklerinde hangi 
konularda daha iyi iş çıkarabileceklerini 
bilirler…(A31/K/T:21+/D)/ beynin çalışma 
sistemini bilmek çalışanların çalışma yaşamını 
kolaylaştırır… (A 43/E/T 21+/D) 
(A36/E/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 

Kontrol: Beynin çalışma sistemini bilmek, daha 
gerçekçi beklentiler …(A60/K/T:1-5/K) 

Duygu-düşünce-

davranış 
sürecinde 
farkındalık 

  Deney: …davranışlarının temelini anlamaya… 
karşı davranışı da olgunlaştıracaktır 
…(A2/K/T:11-15 /D) (A35//K/T:21+/D)/… 
Davranış değerlendirmesini daha iyi 
yapabilirler.Tecrübe duygusu ile karşılanır ve 
ortaya bir davranış çıkar… (A3/K/T-

21+/D)/…Söz ve davranışlarımıza vereceği 
tepkileri anlamamıza yol açar (A8/K/T-21+/D)/ 

Davranışların nasıl şekillendiğini bilmek. (A9/ K/ 
T: 11-15/ D)/ Duygu, düşünce ve davranış 
süreçlerini nasıl kullandığını gözlemlememizi 
sağlar.(A15/K/T:21+/D)/ … duygu ve 
davranışlarının nedenlerini anlamamıza… 
(A30/K/T:21+/D)  /… Davranış ve düşüncelerin 
nedenlerini anlama(A45/E/T:21+/D)/… bilinçli 
olmak fark yaratır…( A20/K/T:21+/D) 
(A28/K/T:21+/D)/ /… akıl ve duygunun 
kullanıldığı…(A21/K/T: 6-10/D)/… davranışında 
duyguların ve hormonların etkisini dikkate alarak 

değerlendirmek… (A23/K/T:21+/D)/ Daha sakin 
düşünerek, karar vermelerine yardımcı olur. Ani 
tepkiler vermezler… (A34/E/T:21+/D)/ 
Kontrol: Davranışlarına daha mesafeli ve bilinçli 
bakarlar. Davranışların değiştirilebilmesi 
imkanı.... (A50/E/T:11-15/K)/ 

Motivasyon 
  Deney: …Duygusal motivasyon öğrenilenlere 

uyarlanabilir...  (A1/K/T-21+/D)/… motivasyon 
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ve uyumu artıracaktır…(A2/K/T-11-15 yıl/D) 
(A24/K/T:21+/D) (A32/K/T:21+/D) 

Kontrol: 

Duygu analizi  

  Deney: …duyguları anlama becerisini 

kazandırır…(A2/K/T-11-15 yıl/D)/ … kendi 
duygularımızı tanıyabilmemize yardımcı 
olacaktır…(A30/K/T:21+/D)/  … davranışın 
altında ve temelinde bir duygu yatar… davranışı 
tetikleyen duygu ve duygunun daha önceki 
eşleştiği olay bulunabilirse sorunun çözümlenmesi 

kolaylaşacaktır…  (A3/K/T-21+/D) 

(A27/K/T:1/D) (A30/K/T:21+/D) /… olumsuz 
duygularını kontrol etmesinde…(A23/K/T:21+/D) 
(A26/K/T:21+/D) 

Kontrol: 

İletişimin 
gelişimi 

  Deney: …İletişimi artırır…(A4/K/T 11-15/D) 

(A39/K/T:21+/D)/… iletişim sürecinin sağlıklı 
ilerlemesini sağlar… (A5/K/T:21+/D) 
(A44/K/T:21+/D) (A29/K/T:21+/D) 

(A11/K/T:21+/D) /… İletişime açık olması işlerin 
çözümlenmesini sağlar… (A6/K/T-21+/D)/… 
iletişim becerilerine olumlu katkısı …(A7/K/T-

21+/D) (A9/ K/ T: 11-15/ D)/… Doğru iletişim 
kurabilirler… (A12/K/T:21+/D) (A23/K/T:21+/D 
/ …iletişim süreçlerine olumlu 
yansıyacaktır…(A27/K/T:1/D) (A32/K/T:21+/D) 
/…iletişim kalitesi artar diye düşünüyorum… 
(A42/K/T:21+/D) (A33/K/T:21+/D)… iletişimi 
kolaylaştırır…(A14/K/T:21+/D) 
(A25/K/T:21+/D) (A40/E/T:21+/D) … iletişimi 
daha stratejik olarak yönetmemizi ve iletişim 
kazalarını önlememize yol açar… 
(A15/K/T:21+/D)/… İletişim anında değilse bile, 
süreç içinde kendimizi ve birlikte yol aldığımız 
kişileri daha doğru değerlendirmemizi, 
tanımamızı ve strateji geliştirmemizi sağlar…( 
A20/K/T:21+/D) (A17/K/T:21+/D)/… İletişim 
sürecinde ise akıl ve duygunun olduğu ön beynin 
kullanılması önemlidir… iletişim süreçlerine 
olumlu şekilde yansır. (A21/K/T: 6-10/D)  

Kontrol: …iletişimi daha iyi 
yönetebilirler…(A53/K/T:11-15/K)/… İletişim 
süreçlerini olumlu yönde 
etkiler…(A64/E/T:21+/K)/ 

Kişilerarası 
empati gelişimi 

  Deney: …empati yeteneğini geliştirir…(A2/K/T-

11-15 yıl/D)(A17/K/T:21+/D )(A38/E/T:11-15/D) 
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(A21/K/T: 6-10/D) /… Karşındakini anlamak, 
tepkileri doğru 
değerlendirmek…(A19/K/T:21+/D) (A9/ K/ T: 
11-15/ D)(A23/K/T:21+/D)/… Kendimizi ve 
karşımızdakini anlamamızı 
sağlar…(A35/K/T:21+/D)/ )/ … empati kurarak 
çözüme ulaştırır…(A10/ K/ T:11-15/D)  

Kontrol: …Empati kurmaya yardımcı olur… 
(A54/K/T:21+/K)/ 

Çatışma 
çözümünde 
gelişim 

  Deney: …çatışmaların çözümünü 
bulabilmek…(A9/ K/ T: 11-15/ D)/ 

Kontrol: …Çözüm odaklı ilişkiler…(A71/K/T: 
21+/K)/ 

Tablo 51’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubu katılımcıların 

yorumlarında farkındalıklarının aynı düzeyde olmadığı görülmektedir. 

Deney grubunun beynin çalışma sistemi kategorisinde söylemleri algı, 

zihin faaliyetleri, amigdala gibi birçok konuda çeşitlilik göstermektedir. 

Çok fazla sayıda katılımcı beynin çalışma sistemini bilmenin, 

kendilerini geliştirmenin önemine dikkat çekerken, iş yaşamlarını da 

olumlu etkilediklerini belirtmişlerdir. Kontrol grubu katılımcılarından 

sadece bir tanesi beynin çalışma sistemini bilmenin daha gerçekçi 

beklentilere sahip olmakla ilişkisine değinmiştir. Diğer katılımcılar bu 

kategoride fikir belirtememişlerdir. Duygu, düşünce ve davranış 

sürecinde farkındalık kategorisi değerlendirildiğinde deney grubu 

katılımcıların çoğu davranışları daha iyi değerlendirebileceklerini;  

duygu ve düşüncelerin davranışları nasıl etkilediğini, tepkilere nasıl 

yansıdığının farkına vardıklarını; akıl ve duygunun işbirliği içerisinde 

olduğunu ve bu konuda bilinçli olmanın ciddi fark yaratacağını 

belirtirlerken; kontrol grubundan sadece bir katılımcı davranışlarını 

daha bilinçli değerlendirilebileceğini ifade etmiştir. Motivasyon 

kategorisi ele alındığında kontrol grubu katılımcıları hiç bir söylemde 
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bulunamazken, deney grubu katılımcıları motivasyonun önemine ve 

uyumu artıracağına dair söylemlerde bulunmuşlardır. Duygu analizi 

kategorisinde de benzer şekilde kontrol grubu katılımcıları hiçbir 

söylemde bulunamazken, deney grubu katılımcıları kişilerin öncelikle 

kendi duygularını tanımalarına, davranışların temelinde duyguların 

olduğuna, olumsuz duyguların kontrol edilmesinin gerekliliğine ve 

sorunların çözülmesini kolaylaştıracağına dair farkındalıklarının 

arttığını belirtmişlerdir. İletişimin gelişimi kategorisindeki söylemler 

incelendiğinde deney grubu katılımcıları iletişimi ve iletişimin 

kalitesini artırdığına, iletişim sürecinin sağlıklı ilerlediğine, iletişim 

kazalarının önüne geçtiğine, açık iletişimin sorunları çözmeyi 

kolaylaştırdığına dair detaylı söylemlerde bulunmuşlardır. Aynı 

kategoride kontrol grubu katılımcılarından bir kaçı iletişim sürecine 

olumlu katkısı olacağından bahsetmişlerdir. Kişilerarası empati 

gelişimi kategorisi incelendiğinde deney grubu katılımcıları empati 

yeteneğini geliştirdiğine, karşılarındaki kişileri çok daha iyi anlayıp 

empati kurabildiklerini belirtirken, kontrol grubundan bir katılımcı bu 

kategoriye dahil yorum yapabilmiş olup, empati kurmaya yardımcı 

olacağını belirtmiştir. Çatışma çözümü kategorisinde deney grubu 

çatışmalara çözüm bulma becerisine odaklanırken, kontrol grubu 

katılımcılarından bir kişi çözüm odaklı ilişkilere dikkat çekmiştir.  

Tablo 51 bir bütün olarak değerlendirildiğinde eğitim alan 

arabulucuların beynin çalışma sistemini bilmelerinin iletişim sürecinde 

duygu, düşünce ve davranışların temelini anlamada çok önemli 

olduğunu vurgulamışlardır. Eğitim almayan kontrol grubu 
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katılımcıların bu konudaki söylemlerinin çok yetersiz ve yüzeysel 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 52’de arabulucuların duygularını tanımalarının ve 

yönetmelerinin iş yaşamı üzerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Tabloda görüldüğü üzere arabulucuların ifadeleri duyguların farkına 

varmak, duyguları ifade etmek, duygu yönetimi, çatışma çözümü, etkili 

iletişim, motivasyon, kişilerarası empati gelişimi ve iş verimliliğinde 

artış olmak üzere sekiz kategori etrafında gruplanmaktadır. 

Tablo 52: Arabulucuların Duygularını Tanımalarının, Yönetmelerinin İş Yaşamına 
Etkileri Üzerine Arabulucuların Görüşleri 

Kategoriler  D K Kişi İfadeleri 
 

 

 

Duyguların 
Farkına 
Varmak 

  Deney:… duygunun farkına varmak…(A3/K/T-

21+/D)(A5/K/T:21+/D) (A39/K/T:21+/D)/… 
Duyguları tanımak olumlu etki yapar… 
(A13/E/+:21+/D) (A7/K/T-21+/D) (A21/K/T:6-10/D) 

(A26/K/T:21+/D)/… Duyguları tanımakla  
davranışlarımızı da değiştirebiliriz. 
(A31/K/T:21+/D)/… Duyguları tanıma güven 
duygusu oluşturur.(A43/E/T21+/D)/… Kendi 
duygularını veya başkalarının duygularını 
tanıması…(A45/E/T:21+/D)/ …Kişinin, 
anlık/olumsuz/sert tepkileri vermesinin önüne 
geçer…(A2/K/T-11-15/D) 

Kontrol:…duygularını tespit edip…(A53/K/T:11-

15/K)/… Duyguları tanımak … (A60/K/T:1-5/K)    

 

Duyguları 
İfade etmek 

  Deney: …Duygularını doğru ifade 
edebilmelerini…(A5/K/T:21+/D)(A15/K/T:21+/D) 
(A43/E/T21+/D) (A2/K/T-11-15/D) 

Kontrol: 

 

 

 

Duygu 

Yönetimi 

  Deney: … duygularına dışardan bakarak 
yönetmeleri… duygu yönetimi ile gerçekten olaya ya 
da ilgili kişilere bakmak… (A3/K/T-21+/D) 

(A32/K/T:21+/D) (A2/K/T-11-15/D)/ … duygularıyla 
iletişime geçerler… (A21/K/T:6-10/D)/ … duyguları 
kontrol edebiliriz…(A26/K/T:21+/D)…Duygu 
sürecini de yönetmeyi sağlar… (A15/K/T:21+/D)/ 
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Kontrol: … duygularını yönetmeleri çok daha kolay 
olacaktır. …(A60/K/T:1-5/K) (A50/E/T:11-15/K)    

 

 

 

 

 

 

 

Çatışma 
çözümü 

  Deney:… Çatışmayı tespit ve çözümlemeyi 
sağlar…(A1/K/T-21+/D) (A7/K/T-21+/D) ( A9/K/ 

T:11-15/ D)(A3/K/T-21+/D) (A35/K/T:21+/D)/ 

kurum çalışanları çatışma sürecine girmez… 
(A15/K/T:21+/D) (A29/K/T:21+/D)/… çatışmaları 
daha iyi yönetmeyi sağlar… (A8/K/T-21+/D)/… 
Çatışma ve anlaşmazlıkların azalmasında 
etkili…(A19/K/T:21+/D) (A6/K/T-21+/D) 

(A39/K/T:21+/D) (A25/K/T:21+/D) / uyum artar. 

(A12/K/T:21+/D) 

Kontrol: …Sorun çözümünde farklı bakış açıları 
sağlar…(A47/K/T:21+/K)/… kriz yönetimi 
konusunda başarılı olacaklardır. (A53/K/T:11-15/K) 

 

 

 

 

 

Etkili iletişim 

  Deney:… iletişimi daha iyi hale getirmeyi…(A8/K/t-
21+/D)/… iletişim becerilerini 
artırır…(A17/K/T:21+/D)/… etkili bir iletişimde 
sağlanacaktır…(A21/K/T:6-10/D) (A33/K/T:21+/D ) 

(A21/K/T:6-10/D)/… İletişimi 
kolaylaştıracaktır…(A23/K/T:21+/D)/ … olumlu 
iletişim…(A30/K/T:21+/D)/)/… verimli iletişim 
sağlar… (A55/E/T:21+/K)/… iş yaşamında 
başarılı…(A35/K/T:21+/D)/… iletişimle sorunu 
çözer…(A37/K/T:21+/D)/ 
Kontrol: … İletişimin ve insan 
ilişkilerinin…güzel…(A28/K/T:21+/D)/ …İlişkileri 
geliştirir…(A47/K/T:21+/K)/… … ilişkilerini olumlu 
yönde etkiler. (A63/E/T:21+/K) 

 

Motivasyon  

  Deney:…motivasyon  önemli…( A9/K/ T:11-15/ 

D)/… Motivasyonu artırır…(A11/K/T:21+/D) 
Kontrol: 

 

Kişilerarası 
empati 

gelişimi 

  Deney:… empati kurmaya…(A10/K/T:21+/D)/… 
kişinin hangi duygu durumunda olduğunu anlamasını 
sağlar. (A45/E/T:21+/D) 
Kontrol: empati yapmaları… olumlu katkıda 
…(A54/K/T:21+/K)/… empati yeteneklerini geliştirir 
ve ilişkilerini olumlu yönde etkiler. (A63/E/T:21+/K) 

 

 

 

 

 

 

İş verimliliği 
artışı 

  Deney:… iş yaşamında başarılarını…(A7/K/T-21+/D) 

(A10/K/T:21+/D)/ … iş yaşamı huzurlu, başarılı olur. 
(A33/K/T:21+/D)/ …Başarılarını olumlu yönde 
etkiler.(A40/E/T:21+/D) (A42/K/T21+/D) 

(A21/K/T:6-10/D) ( A9/K/ T:11-15/ D)/…İş 
yaşamında verimliliği artırır.( A4/K/T 11-15/D) 

(A2/K/T-11-15/D) (A41/K/T:21+/D) 

(A17/K/T:21+/D) (A26/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D) 
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(A32/K/T:21+/D)/  /… İş kalitesindeki artış 
…(A27/K/T:1/D) /… İşe devam etme yönünde karar 
(A24/K/T:21+/D)/… İşin süreç ve sonucunda olumlu 
bir katkı sağlar. (A36/E/T:21+/D) 
Kontrol: … çalışma disiplinini, iş paylaşımını olumlu 
etkiler. (A48/K/T:1-5/K) (A51/K/T:11-15/K) 

(A63/E/T:21+/K)(A60/K/T:1-5/K)   … Başarıyı 
artırır... (A52/E/T:21+/ K)( A56/K/T:11-15/K)/ /)/… 
pozitif ve verimli çalışmalarını sağlar. 
(A64/E/T:21+/K)(A49/K/T:21+/K)/ … işe gelmeyi 
zevkli hale getirir. (A74/K/T:21+/K) 

Tablo 52’de görüldüğü gibi deney ve kontrol grubu katılımcıların 

yorumları farklılık göstermektedir. Duyguların farkına varmak 

kategorisinde deney grubunda ki birçok katılımcı duyguları tanımanın 

olumlu etkisini, güven duygusunu artırdığını, olumsuz tepkileri 

önlediğini ifade ederlerken, kontrol grubu katılımcılardan sınırlı sayıda 

kişi duyguların tespit edilmesi ve tanınması konularına dikkat 

çekmişlerdir. Duyguları ifade etme kategorisi değerlendirildiğinde 

deney grubu katılımcıları duyguları doğru ifade edebilmenin önemine 

değinirken, kontrol grubu katılımcıları fikir belirtmemişlerdir. Duygu 

yönetimi kategorisi incelendiğinde deney grubu katılımcıları 

duygularla iletişime geçmenin, duyguları yönetmenin, duygulara 

dışarıdan bakabilmenin önemine değinmişlerdir. Kontrol grubu 

katılımcılarından sadece iki kişi duyguları yönetmenin çok daha kolay 

olacağını belirtmişlerdir. Çatışma çözümü kategorisindeki söylemler 

incelendiğinde deney grubu katılımcıları çatışmanın tespitine, çatışma 

sürecini yönetmenin yanı sıra çatışmaları önlemenin önemine 

değinmişlerdir. Kontrol grubu katılımcılarından sadece iki kişi kriz 

yönetiminde başarılı olunabileceğini ve sorunların farklı açılardan 

değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Etkili iletişim kategorisinde 
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deney grubu katılımcı arabulucular iletişim becerilerinin artacağına, 

etkili iletişim kurulabileceğine, iletişim sorunlarının çözülebileceğine 

dikkat çekerken kontrol grubu katılımcılarından birkaçı ilişkileri 

olumlu etkileyeceğine dair söylemlerde bulunmuşlardır. Motivasyon 

kategorisinde deney grubu katılımcıları motivasyonun önemine ve 

artışına dikkat çekerken, kontrol grubu katılımcıları herhangi bir 

söylemde bulunmamışlardır. Kişilerarası empati kategorisinde ise 

deney grubu katılımcıları empati kurmanın önemine söylemlerimde yer 

verirken, kontrol grubu katılımcıları empati yeteneklerinin gelişerek 

ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğine dair söylemlerde 

bulunmuşlardır. İş verimliliğinde artış kategorisinde deney grubu 

katılımcıları iş yaşamında başarılarının artacağına, çok daha huzurlu, 

verimli, kaliteli çalışacaklarına dair söylemlerde bulunurken kontrol 

grubu katılımcıları başarılarının artacağını, iş paylaşımını olumlu 

etkileyeceğine dair söylemlerde bulunmuşlardır.  

Tablo 52 bir bütün olarak değerlendirildiğinde eğitim alan 

arabulucuların kontrol grubundaki arabuluculara göre duyguları tanıma 

ve yönetme üzerine çok ciddi bir seviyede farkındalık geliştirdiklerine 

dair söylemler bulunmaktadır. 

Tablo 53’te arabulucuların kurum çalışanlarının içsel motivasyonlarını 

kaybettiklerinde nasıl bir iletişim sürecinde olacaklarına dair görüşleri 

yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi arabulucuların ifadeleri yetersiz 

iletişim, iş verimliliğinde azalma, olumsuz duygular ve duygu 

yönetiminde zayıflık olmak üzere dört kategoride gruplanmaktadır.  
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Tablo 53: Arabulucular İçsel Motivasyonlarını Kaybettiklerinde Nasıl Bir İletişim 
Sürecinde Oldukları İle İlgili Arabulucuların Görüşleri 

Kategoriler  D K Kişi İfadeleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetersiz iletişim 

  Deney: … İletişim sürecini olumsuz 
etkiler…(A4/K/T 11-15/D) (A3/K/T:21+/D ) 

(A7/K/T:21+/D) (A13/E/T:21+/D) 

(A23/K/T:21+/D) (A33/K/T:21+/D) 

(A30/K/T:21+/D)  (A35/K/T:21+/D)/  /…öfkeye 
dayalı bir iletişim sürecinde …(A15/K/T:21+/D)/ 
Çatışmacı bir iletişim iletişim hatalarına ve 
çatışmaya yol açarlar. İletişim güçleşir 
(A16/E/T:16-20/D) (A 14/K/T:21+/D) (A9/K/T: 

11-15/ D) (A31/K/T:21+/D) (A43/E/T21+/D) 

(A38/E/T:11-15/D)/ / … yapay bir iletişim 
sürecinde…(A32/K/T:21+/D)/ … iletişim süreci 
verimsiz ve sağlıksız olur. (A36/E/T:21+/D) 

(A21/K/T:6-10/D) (A27/K/T:1/D) 

(A42/K/T:21+/D) /… İletişime ve fikirlere kapalı 
olurlar. Sağlıklı bir iletişim kuramazlar… 
(A8/K/T-21+/D) (A12/K/T:21+/D) 

(A17/K/T:21+/D) (A18/E/T:11-15/D) 

(A19/K/T:21+/D) (A28/K/T:21+/D) 

(A29/K/T:21+/D)( A35/K/T:21+/D) 

(A39/K/T:21+/D) (A10/K/T: 21+/D)/ 

Kontrol: …İletişime kapalı olurlar… 
(A48/K/T:1-5/K) (A 51/K/T:11-15/K) 

(A64/E/T:21+/K)/ Olumsuz bir iletişim süreci 
yaşanır…(A49/K/T:21+/K) (A64/E/T:21+/K) 
(A60/K/T:1-5/K)/ … İletişim kurmada güçlük 
çekerler…(A52/E/T:21+/K) (A63/E/T:21+/K)/… 
stresli bir iletişim sürecine sebep 
olacaktır…(A53/K/T:11-15/K)/… İletişimden 
birbirini anlamaktan uzaklaşır insanlar… 
(A56/K/T:11-15/K)  

 

 

 

 

 

 

İş verimliliğinde 
azalma 

  Deney: …iş anlamsızlaşır. Kişinin performansını 
düşürür…(A2/K/T-11-15 /D) (A24/K/T:21+/D) 

(A25/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D) (A7/K/T-

21+/D) /geçiştirirler, işleri ertelerler, beklenenin 
altında yaparlar… (A3/K/T-21+/D)(A6/K/T-

21+/D) (A31/K/T:21+/D ) (A8/K/T-21+/D) 

(A37/K/T:21+/D) (A5/K/T:21+/D)  /… Sinerji 
düşer… iş verimliliği azalır… (A11/K/T:21+/D) 
(A13/E/T:21+/D) (A19/K/T:21+/D) 

(A20/K/T:21+/D) (A4/K/T 11-15/D) 

(A38/E/T:11-15/D) (A32/K/T:21+/D) 
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(A45/E/T:21+/D) / İşe 
devamsızlık…(A18/E/T:11-15/D) 

(A39/K/T:21+/D)/…  işleri ertelemek, ast-üst 
ilişkisi bakımından çatışmalara sebep olur 
(A27/K/T:1/D) (A21/K/T:6-10/D)/  

Kontrol: …İsteksiz, atıl… performansın çok 
uzağında. (A50/E/T:11-15/K)/… kriz 
yönetiminde başarı oranı düşer. (A53/K/T:11-

15/K) (A60/K/T:1-5/K)/… İş sahiplerini 

anlamakta zorlanır…(A74/K/T:21+/K)/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olumsuz duygular 

  Deney: …kendilerine dönüp kapanıyor ve kaçış 
yaşıyorlar... (A1/K/T-27/D) (A10/K/T: 21+/D) 

(A34/E/T:21+/D) (A44/K/T:21/D)/… gücü kendi 
içinde bulamadığından…(A5/K/T:21+/D) 
(A21/K/T:6-10/D) 

(A29/K/T:21+/D)/…özsaygılarını yitirme 
noktasına gelebilirler...(A20/K/T:21+/D) 

(A45/E/T:21+/D)/… Özgüven kaybı yaşarlar. 
(A17/K/T:21+/D)/… Alınganlık hissi artar. 
Paylaşmayı azaltır…(A18/E/T:11-15/D) 

(A35/K/T:21+/D)/… Bezgin, mutsuz, enerjisi 
düşük, gergin… (A25/K/T:21+/D) 
(A26/K/T:21+/D) (A27/K/T:1/D) 

(A15/K/T:21+/D) (A16/E/T:16-20/D) 

(A23/K/T:21+/D)/… olaylara olumsuz 
bakan…(A7/K/T-21+/D)  / … gelecek 
kaygısı….(A20/K/T:21+/D)/ /… sorumluluk 
almama, diğer çalışanların 
suçlama…(A30/K/T:21+/D) 
(A31/K/T:21+/D)/… güvenilirlik ortadan kalkar, 
sorumluluk, inanırlılık ve tutarlılıkta 
kaybedilir…(A33/K/T:21+/D)/ Daha çok çatışma 
yaratacak söz ve davranışlarda bulunur… 
(A43/E/T21+/D)/ … İnanılırlık ve tutarlılıklarını 
kaybederler…(A11/K/T:21+/D) 
Kontrol:… İçe dönüklük, enerjisizlik, 
performans azalması. (A47/K/T:21+/K) 
(A60/K/T:1-5/K) (A64/E/T:21+/K) 

(A74/K/T:21+/K)/… Sessiz, dalgın ve mutsuz 
görünürler… (A 51/K/T:11-15/K)/ … Stresli 
insan sağlıklı düşünmekte zorlanır… 
(A53/K/T:11-15/K)/… Agresif ve uzlaşmacı 
olmayan…(A54/K/T:21+/K)/ içe kapanık 
davranacaklardır… (A65/K/T:1-5/K) (A71/K/T: 

21+/K) 
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Duygu 

Yönetiminde 
Zayıflık  

  Deney: …duygu yönetiminde 
zayıflar…(A1/K/T-27/D)/ … Kendilerini 
kapatırlar…(A17/K/T:21+/D)/ …kendilerini 
doğru ifade edemezler…(A52/E/T:21+/K) 

(A35/K/T:21+/D) /empati 

kuramaz…(A52/E/T:21+/K)/… Öfke ve panik 
atakları yaşayabilirler…(A18/E/T:11-15/D) ( 

A22/K/ T:21+/D) (A43/E/T21+/D) (A 

14/K/T:21+/D)/…kızgınlık durumları 
motivasyonu etkiler… (A10/K/T: 21+/D) 
Kontrol: 

Tablo 53’te görüldüğü gibi deney ve kontrol grubu katılımcılarının 

söylemlerinin içerikleri konuya ne kadar hâkim olduklarını 

göstermektedir. Yetersiz iletişim kategorisinde deney grubu 

katılımcıları motivasyon kaybının iletişim sürecini olumsuz etkilerken, 

iletişim sürecinde öfkenin hakim olabileceğini, iletişim kazalarının 

çatışmalara yol açabileceğini ve sağlıklı iletişim kurmanın çok mümkün 

olmayacağını belirtmektedirler. Aynı kategoride kontrol grubu 

katılımcıları olumsuz bir iletişim yaşanacağına, iletişime kapalı 

olacaklarına dair sınırlı söylemlerde bulunmaktadırlar. İş verimliliğinde 

azalma kategorisinde ki söylemler değerlendirildiğinde deney grubu 

katılımcıları çalışanların performanslarının düşeceğini dolayısıyla iş 

verimliliklerinin azalacağını ve işten kaçma eyleminin artacağını 

söylemlerinde belirtirlerken kontrol grubu katılımcılar sadece 

alışanların isteksiz olacaklarını ve başarı düzeylerinin düşeceğini 

söylemlerine yansıtmaktadırlar. Olumsuz duygular kategorisinde 

kişilerin iç dünyalarına döndüklerine, özsaygılarını yitirebileceklerine, 

kendilerine olan güvenlerini kaybedebileceklerine, an ve gelecek ile 

ilgili olumsuz duygu durumuna geçebileceklerine ve çatışma 

ortamlarına daha kolay girebileceklerine dair söylemlerde 



DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME| 261 

 

 

bulunmaktadırlar. Kontrol grubu katılımcıları ise benzer şekilde içe 

kapanacaklarını, mutsuz olacaklarını belirtmekle beraber daha az 

sayıda katılımcı ile daha sınırlı söylemlerde bulunmuşlardır. Duygu 

yönetiminde zayıflık kategorisi deney grubu açısından 

değerlendirildiğinde duygu yönetiminin çok güçlü olamayacağını, 

kendilerini ifade etmekte zorlanacaklarını, empati kuramayacaklarını 

ve gergin anlar yaşayacaklarını belirtirlerken kontrol grubu 

katılımcıları hiçbir söylemde bulunmamışlardır.  

Tablo 53 bir bütün olarak değerlendirildiğinde deney grubu 

katılımcıları motivasyonlarını kaybetmenin çok olumsuz sonuçları 

olacağını derin anlamlar içeren ifadelerle aktarmışlardır. Aynı ifade ve 

içerik zenginliği kontrol grubunda görülmemektedir.   

Tablo 54’te arabulucuların öfke kontrolünü kaybetmelerinin, stresi 

yönetememelerinin çalışma yaşamına yansımalarının neler olduğuna ve 

aldıkları stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerinin kendilerine neler 

kattığına ilişkin görüşleri incelenerek oluşturulan kategoriler 

bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere arabulucuların ifadeleri iş 

ortamında çatışmanın sürekliliği, iletişimi ve ilişkileri zedelemek, öfke 

kontrolü konusunda bilinç kazanımı, öfke kontrolü konusunda bilgi 

kazanımı, empati becerisinin önemini fark etme, çözüm odaklı 

düşünememe, iş yaşamında verim kaybı, stres yönetimi, saygı karşıtı 

davranışlar olmak üzere dokuz kategoride gruplanmaktadır. 

 



262 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Tablo 54: Arabulucuların Öfke Kontrolünü Kaybetmelerinin, Stresi 
Yönetememelerinin Çalışma Yaşamına Yansımalarının Neler Olduğuna ve Aldıkları 
Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü Eğitiminin Neler Kattığına Dair Arabulucuların 
Görüşleri 

Kategoriler D K Kişi İfadeleri 
 

 

 

 

İş ortamında 
Çatışmanın 
sürekliliği 

  Deney:… çatışan insanları…yönetebilme 
becerisini geliştirmiştir… (A2/K/T-11-15 

yıl/D)/… çatışmayı analiz edebilmekten 
uzaklaşırlar…(A3/K/T-21+/D)/ … isteksiz ve 
çatışmalı bir iş…(A16/E/T:16-20/D)/… 
Çatışma yaratıyor…(A1/K/T-27/D) (A6/K/T-

21+/D) (A8/K/T-21+/D) (A15/K/T:21+/D) 

(A 42/K/T:21+/D) (A24/K/T:21+/D) 

(A25/K/T:21+/D) (A26/K/T:21+/D) 

(A32/K/T:21+/D) (A36/E/T:21+/D)/ 

Kontrol: … çatışma ortamının 
sürekliliğine…(A47/K/T:21+/K)/ …çatışma 
haline düşerler…(A51/K/T:11-15/K)/… 
çatışma yaşamaları kaçınılmaz 
olabilir…(A63/E/T:21+/K) 
(A64/E/T:21+/K)/ 

 

 

 

 

 

 

İletişimi ve 
ilişkileri 
zedelemek  

  Deney:… İletişimsizliği 
tetikliyor…(A1/K/T-27/D)/… İletişimleri tek 
taraflı olur… iletişim kanalları da kapanır… 
(A3/K/T-21+/D) (A26/K/T:21+/D)/ /… 
iletişimin tamamen kopmasına…(A8/K/T-

21+/D)(A44/K/T21+/D))/ … iletişim kurmak 

ve anlaşmak, onu doğru anlamak mümkün 
olmaz…(A23/K/T:21+/D) (A38/E/T:11-

15/D) (A28/K/21+/D)/ … İlişkilerin 
zedelenmesine…(A9/ K/ T:11-15/ D) 

(A15/K/T:21+/D) (A21/K/T:6-10/D) 

(A24/K/T:21+/D) (A29/K/T:21+/D)( 

A30/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 

Kontrol: … İletişimi 
koparır…(A52/E/T:21+/K)/… iletişimin 
gerginlik temelli devamına sebep 
olur…(A60/K/T:1-5/K)/… İletişimleri son 
derece zayıf…(A64/E/T:21+/K) 

 

 

 

 

 

 

  Deney: … farklı fikirlere açık olmamı 
sağladı…(A3/K/T-21+/D)/… eğitim 
sayesinde farkındalığım arttı… (A4/K/T 11-

15/D) (A7/K/T-21+/D) (A18/E/T:11-15/D)/ 

(A20/K/T:21+/D) 

(A30/K/T:21+/D)(A30/K/T:21+/D) 
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Öfke kontrolü 
konusunda bilinç 
kazanımı 

(A38/E/T:11-15/D)/… Öfke duygusunun 
altında yatan duyguyu fark ederek dikkatimi 

öfke duygusuna değil gerçek duyguya 
yönlendirmemi sağladı... (A5/K/T:21+/D)/  
… Eğitimlerde bana katanlar ise öfkelerimi 
düşünmeme sebep oldu. Kendimi tanımamı 
sağladı. Öfke durumlarında kendime 
vereceğim (es)ler düşünmeme ve öfkeden 
çıkmamı kolaylaştırdı… kişisel algılamamayı 
öğrendim. (A10/K/T: 21+/D)/…süreci 
yönetmeyi öğrendim… (A12/K/T:21+/D)/… 
Çok şey kattı ailemde ve çalışma hayatımda 
kullanıyorum…(A 14/K/T:21+/ D)/ … 
eğitim sonucunda stresi olumlu yönde 
kullanarak, harekete geçmeyi, enerjimi 

amacıma yönlendirmeyi, bakış açımı 
değiştirmeyi, başarılarıma odaklanıp, 
sağlığıma dikkat etmeyi, her yeni günün yeni 
bir şans olduğunu öğrendim…(A21/K/T:6-

10/D)/… öfkenin kaynağına inmemiz, 
konusunda yeni bir düşünce yarattı ve 
eğitimden sonra bu durumu uygulamanın 
yararlarını yaşıyorum...(A26/K/T:21+/D)/… 
Öfke kontrolü eğitimi sayesinde, anında 
eyleme geçmemek gerektiğini o ana karar 
vermemek gerektiğini, kendime zaman 
tanımam gerektiğini, neye, niçin 
sinirlendiğimi sorgulamamı 
sağladı…(A29/K/T:21+/D)/Öfkelenmemeyi 
daha iyi başarabiliyorum 
(A32/K/T:21+/D)/… eğitim olaylara ve 
insanlara daha soğukkanlı yaklaşmayı … 
öfkenin vücudumda yarattığı fiziki zararları 
da engelledi. (A35/K/T21+/D)/ … Geçmişe 
nazaran daha mesafeli ve kavrayıcı bir bakış 
kazandırdı… (A50/E/T:11-15/K) 

(A41/K/T21+/D) (A43/E/T21+/D) 

Kontrol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Deney:… Vücudun kimyasallarının 20 dk. 
Salgılanması ve kalp kasının geçmişi 
hatırlaması ve bunun beyne etkisi, öfke 
kimyasallarının vücutta etkisinin azalması 
için zamana ihtiyaç var... (A1/K/T-27/D)/ … 
öfkenin altında yatan gerçek duyguyu 
incinme, kırılma fark edildiğinde bu duygular 
iyileştirilerek şiddet saldırganlık davranış 
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Öfke kontrolü 
konusunda bilgi 

kazanımı 

sona erer…(A5/K/T:21+/D) (A2/K/T:11-15 

/D)  /… eğitimler çalışanların iş yaşamının 
bozulmadan barış içinde devamını sağlar… 
(A7/K/T-21+/D) /… Öfkenin haksızlığa 
uğrayınca ortaya çıkan, yargılama içeren bir 
duygu olduğunu öğrendik. Kadın ve erkekte 
öfkenin dışa yansımasının daha farklı olduğu, 
değişik yansıdığını fark ettik. Öfkeli 
insanların özelliklerini, altında yatan gizli 
sebepleri öğrendik… (A39/K/T:21+/D) 
(A40/E/T:21+/D) (A13/E/T:21+/D) /… 
kendimi ve karşımdakini daha etkili 
dinlemeye başladım…(A9/ K/ T:11-15/ D)/ 

… nefes teknikleri ve olayın dışına çıkabilme 
yeteneğini geliştirmem daha objektif 
bakmamı öfke dışına çıkma şansını 
oluşturmuştur. (A 14/K/T:21+/ D)/… öfkeyi 
eyleme dönüştürmeden, o an karar 

vermemeyi, kendime zaman tanımayı, neye, 
niçin kızdığımı sorgulamayı, ben kimim?, 
kime öfkeleniyorum?, ilişkiye ne oluyor?, 
ortama ne oluyor? Sorularını kendime 
sormayı öğrendim.  (A21/K/T:6-10/D)/… 
karşındakinin öfke ve stresini ve duygusunu 

anlamak konusunda bana katkısı oldu... 
(A23/K/T:21+/D)/… Aldığım eğitimin kendi 
öfkemi nasıl sorgulayabileceğimi, öfkeli 
insanların ortak özelliklerini, öfke kontrolü 
tekniklerini(dur, düşün ve tepki ver) öfkeyi 
ifade etme biçimlerini öğrenmemi sağladı… 
(A33/K/T:21/D)/… sakin davranmayı, ani 
tepki vermemeyi, karşısındakini anlamayı, 
daha soğukkanlı davranmayı öğretir…(A34/ 
E/T:21/D) (A37/K/T:21+/D) 

Kontrol: 

 

 

Empati 

becerisinin 

önemini farketme 

  Deney: …empati yapabilme yeteneğini 
geliştirmesi…(A2/K/T:11-15/D) (A34/ 

E/T:21/D)/… empati kurup onu anladığımı 
hissetmesini sağladı. (A6/K/T-21+/D)/… 
karşı tarafa duygu ve düşüncelerimizi daha 
sağlıklı anlatabiliriz…. (A11/K/T:21+/D)/… 
karşımdaki kişiyi öfkesini kontrol etmesi 

konusunda yönlendirme açısından yararlı 
olduğunu düşünüyorum… (A24/K/T:21+/D) 
Kontrol: 
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Çözüm odaklı 
düşünememe 

  Deney:…Çözüm odaklı düşünme becerilerini 
tamamen yitirirler…(A3/K/T-21+/D) /… 
çözüm üretmek yerine öfkenin yarattığı 
taşkın halin…(A19/K/T:21+/D) /… problem 
çözme becerilerinin 
kazanılması…(A39/K/T:21+/D) 
(A26/K/T:21+/D) /… sorunu çözmeye 
odaklanmak gerektiğini… (A45/E/T 21+/D) 
(A35/K/T21+/D) 

Kontrol: …Sorunların 
derinleşmesine…(A47/K/T:21+/K)/ 

…problemi çözmekte 
zorlanacaktır…(A53/K/T:11-15/K)/ 

(A54/K/T:21+/K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş yaşamında 
verim kaybı 

  Deney:… Çalışma yaşamını olumsuz etkiler. 
İşteki verimliliği düşürür…(A4/K/T 11-

15/D) (A2/K/T:11-15/D) (A6/K/T-21+/D) 

(A12/K/T:21+/D) (A20/K/T:21+/D) 

(A22/K/T:21+/D) (A25/K/T:21+/D) 

(A27/K/T:1-5/D) (A29/K/T:21+/D) (A 

42/K/T:21+/D) (A13/E/T:21+/D) 

(A17/K/T:21+/D) (A23/K/T:21+/D) 

(A44/K/T21+/D) /…iş performansı düzeyi 
düşecektir…(A30/K/T:21+/D) 
(A33/K/T:21/D) (A5/K/T:21+/D) 

(A29/K/T:21+/D) (A15/K/T:21+/D) 

(A21/K/T:6-10/D) (A28/K/21+/D) 

(A37/K/T:21+/D) (A45/E/T 21+/D)/… İş 
yerinde kavga, stres, tüm çalışanlarda 
motivasyon düşüklüğü (A31/K/T:21+/D) 
(A23/K/T:21+/D) (A7/K/T-21+/D) (A34/ 

E/T:21/D) (A35/K/T21+/D) (A38/E/T:11-

15/D)… işteki iletişim olanaklarının ortadan 
kalkmasına, iş barışının bozulmasıyla…(A9/ 
K/ T:11-15/ D)(A36/E/T:21+/D)/ iş ve 
meslektaş kaybına yol 
açabilir…(A40/E/T:21+/D) 
 Kontrol: … İş arkadaşları ile çatışma 
yaşamaları kaçınılmaz 
olabilir…(A63/E/T:21+/K) 
(A49/K/T:21+/K)/ /… Çalışma yaşamını 
elbette çok olumsuz 

etkiler…(A64/E/T:21+/K) (A60/K/T:1-5/K) 

(A62/K/T:21+/K) (A53/K/T:11-15/K)/ / … 
Başarı kaybı, zaman kaybı, kazanç 
kaybı(A71/K/T: 21+/K) (A50/E/T:11-15/K) 
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(A52/E/T:21+/K)/ /… /… İş yerinde gergin 
bir ortama neden olur. 

(A74/K/T:21+/K)/…Çalışma yaşamı 
verimsiz, sağlıksız olur… (A55/E/T:21+/K) 
(A49/K/T:21+/K) (A64/E/T:21+/K) 

(A66/E/T:21+/K)/ 

 

 

 

Stres yönetimi 

  Deney: …Stresli bir durum karşısında bu 
durumun geçici olduğunu, o anda soğukkanlı 
olmasının önemini anladım. (A4/K/T:11-

15/D) (A3/K/T-21+/D) /…stres yönetimi 
eğitimi, öfke ve stresimizi kontrol altına 
alarak ilişkilerimize devam etmemizi sağlar... 
(A8/K/T-21+/D) /…stresi yönetebilme 
becerilerimizi artırdığımızı düşünüyorum… 
(A17/K/T:21+/D) (A2/K/T:11-15 /D) 

(A23/K/T:21+/D) (A29/K/T:21+/D) 

(A29/K/T:21+/D) ( A33/K/T:21/D)  

Kontrol:… stresi 
yönetememeleri…(A60/K/T:1-5/K) 

 

 

 

 

Saygı karşıtı 
davranışlar 

  Deney: …saygı yönetimini 
yürütemiyor…(A1/K/T-27/D) 

(A29/K/T:21+/D) /… mantıklı ve gerçekçi 
düşünmeden tahammülsüz olurlar, oturup 
konuşamazlar, dinlemezler…(A3/K/T-

21+/D)/… şiddet ve saldırganlık 
davranışlarına sebep…(A5/K/T:21+/D) 
(A18/E/T:11-15/D)/ …kırılma, incinme, 

engellenme, göz dağı verme nedeniyle şiddet 
ve saldırgan davranışlar 
sergiler…(A37/K/T:21+/D)/… kızma, 

bağırma, vurma gibi agresiv davranışlar 
sergileyebilir…(A43/E/T21+/D)    
Kontrol: …olumsuz davranışlar 
sergilenir…(A49/K/T:21+/K)/… 
davranışlarının sebep olacağı ekstra sorunları 
göremez… (A53/K/T:11-15/K)/… 
Motivasyonu azaltır. (A54/K/T:21+/K)/… 
Şiddet artar, işte verimlilik 
azalır…(A66/E/T:21+/K) 

Tablo 54’te görüldüğü gibi deney grubunun iş ortamında çatışmanın 

sürekliliği kategorisindeki söylemleri birçok arabulucu tarafından 

çatışan insanları kontrol altına alabilme, çatışmaların nedenlerini 
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inceleyebilme ve çatışmanın sebeplerini anlamak etrafında 

şekillenirken; kontrol grubunun söylemleri çatışma ortamının 

kaçınılmaz olduğu ve çatışmaların önlenemeyeceği söylemleri ile 

şekillenmektedir. İletişimi ve ilişkileri zedelemek kategorisinde deney 

grubu katılımcıları iletişim becerilerini olumsuz etkilediğini, 

anlamanın, anlatmanın ve anlaşmanın imkânsız olabileceğini ve 

ilişkileri yıprattığını ifade ederken; kontrol grubu katılımcılarından 

sadece birkaçı iletişimi güçsüzleştirip sonlandırdığını ve huzursuzluk 

yarattığını ifade etmişlerdir. Öfke kontrolü ile ilgili olarak bilinç 

kazanımı kategorisinde deney grubu katılımcılarının çok büyük bir 

kısmı farklı bakış açıları kazandıklarını, öfkenin kaynağının hangi 

duygular olabileceğini, öfke duygusu üzerine düşünmeleri gerektiğini,  

kendi duygularını daha iyi tanıdıklarını, öfke sürecini yönetme 

stratejilerini öğrendiklerini, öfke hakkında derinlemesine düşünmeleri 

gerektiğini ve öfkenin fiziksel - bilişsel - psikolojik zararlarının farkına 

vardıklarını çok zengin ifadeler ile derinlemesine belirtirken; kontrol 

grubu katılımcıları bu konuda hiçbir yorum yapmamışlardır. Öfke 

kontrolü konusunda bilgi kazanımı kategorisi incelendiğinde deney 

grubu katılımcılarının çoğu öfke durumunda vücudumuzda meydana 

gelen biyolojik değişimleri, öfkenin altında yatan gerçek duyguları, 

öfke temelli eğitim programlarının önemini, cinsiyete göre değişen öfke 

temelli davranışları, öfkeli bireylerin özelliklerini, öfke kontrol 

tekniklerini, öfke duygusu hâkim olduğunda kendileri nasıl iletişime 

geçmeleri gerektiğini, öfkeyi sorgulamaları gerektiğini öfkeyi etkili bir 

biçimde ifade etme becerilerini ve öfkeli bir kişi ile iletişim sürecini 

nasıl yönetmeleri gerektiğini öğrendiklerini belirtmişlerdir. Aynı 



268 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

kategoride kontrol grubu katılımcıları hiçbir ifade de 

bulunamamışlardır. Empati becerisinin önemini fark etme 

kategorisindeki söylemler incelendiğinde kontrol grubu katılımcıları 

diğer kategorilerde olduğu gibi hiçbir söylemde bulunamazken, deney 

grubu katılımcıları empati yeteneğinin geliştirilmesi gerektiği, empati 

kurma becerisinin ne kadar önemli olduğu, duygu ve düşünce 

bütünlüğünün empati kurma becerisi üzerine olumlu yansımaları 

olduğunu ifade ederlerken, kontrol grubu katılımcıları bu kategoride de 

hiçbir söylemde bulunamamışlardır. Çözüm odaklı düşünememe 

kategorisindeki söylemler incelendiğinde deney grubu katılımcıları bu 

becerilerini yitirebileceklerini, çözüm üretme becerisini 

geliştiremeyeceklerini ve probleme derinlemesine odaklanmaları 

gerektiğini ifade ederlerken kontrol grubu Katılımcılarından sadece bir 

kaçı sorunların derinlik kazanacağını ve problem çözmenin 

zorlaşacağını ifade etmişlerdir. İş yaşamında verim kaybı kategorisinde 

deney grubu katılımcıları iş yaşamını olumsuz etkileyeceği, performans 

ve verimin çok azalacağı, iletişim ve etkileşimin bozulacağına dair 

söylemlere odaklanırlarken, kontrol grubu katılımcıları huzursuzluğun 

artacağı ve verimin azalacağına odaklanmışlardır. Stres yönetimi 

kategorisinde deney grubu katılımcıları stresin hâkim olduğu bir 

ortamda nasıl bir tutum izlenmesi, stres yönetimi eğitiminin önemi ve 

stres yönetme becerilerinin geliştirilmesi üzerine söylemlerde 

bulunurlarken, kontrol grubu katılımcılarından sadece bir kiş stresi 

yönetemediklerine dair bir söylemde bulunmuştur. Saygı karşıtı 

davranışlar kategorisi incelendiğinde deney grubu katılımcılarının 

söylemleri incelendiğinde saygı yönetim sürecinde zorlandıklarını, 
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dinleme becerisine sahip olmadıklarını, agresiv davranışlar 

sergilediklerini ve akılcı ifadelerde bulunamadıklarını ifade ederlerken, 

kontrol grubu katılımcılarının birkaçı motivasyon kaybı yaşadıklarını 

ve olumsuz davranışlar sergilendiğini ifade etmişlerdir.  

Tablo 54 bir bütün olarak değerlendirildiğinde eğitim alan deney grubu 

katılımcılarının öfke kontrolü konusunda derinlemesine bilgi 

kazandıkları ve farkındalıklarının arttığına dair zengin söylemlerde 

bulunurken, eğitim almayan kontrol grubu katılımcıları bu konuda 

görüş bildirememişlerdir.  

Tablo 55’te arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimi almalarının 

empati düzeylerini nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri benlik sunumu, 

farklılıklara karşı tolerans artışı, empati düzeyinin gelişimi, iletişim 

becerilerinin gelişimi, çatışma yönetimi becerisinin gelişim, ortamında 

verimlilik artışı olmak üzere altı kategoride toplanmaktadır.  

Tablo 55: Arabulucuların Duygusal Okuryazarlık Eğitimi Almalarının Empati 
Düzeylerini Nasıl Etkilediğine İlişkin İfadeler 

Kategoriler  D K Kişi İfadeleri 
 

 

 

 

Benlik sunumu/ 

kişinin kendini 
açması 

  Deney: …empati için vücut duruşu, mimiklerin 
nasıl kullanıldığını öğrenmesi kişinin kendisini 
daha kolay açmasını sağlar…(A1/K/T-27/D) 

(A24/ K/ T:21+/D)/… düşünmeye yönlendirir. 
Farkındalık davranışları 
etkiler…(A20/K/T:21+/D) (A18/E/T:11-15/D) /… 
kendimizi tanımamızı, kendi duygularımızı fark 
etmemizi…(A29/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D) 
(A31/K/T21+/D) (A32/K/T:21+/D)/… kişilerin 
duygularının ne işe yaradığını ve onları nasıl ifade 
edeceklerini öğrenmekle birlikte…(A 
43/E/T21+/D)/ … duygu durumunu korumayı 
sağlayacaktır. (A23/K/T:21+/D)/ 
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Kontrol: …Kişinin duygularının farkında 
olması…(A49/K/T:21+/K)/ 

 

 

 

 

 

Farklılıklara 
tolerans artışı 

  Deney:... Farklılıkların çatışma alanı değil, 
zenginlik alanı olarak görülmesini sağlamaya 
yardımcı olur… başkasının penceresinden 
bakabilmek, bizi yargılamaktan anlamaya doğru 
götürür …(A2/K/T:11-15/D)/… Fikir çatışması 
çıktığında,  söz konusu farklılıklara rağmen, 
anlaşma sağlama…(A38/E/T:11-15/D)/… 
İnsanları anlama eğilimi içindedirler. Sabır ve 
anlayışla bekleme 
eğilimindedirler…(A18/E/T:11-15/D) 

(A29/K/T:21+/D) /… karşınızdaki kişinin 
duygularının ve davranışlarının nedenini daha 
kolay anlayabiliyorsunuz. Kurum çalışanları 
anında da etkileyecektir… (A30/K/T:21+/D) 
(A28/K/T:21+/D) /… karşılıklı anlayış, işbirliği 
ve güven ilişkisinin 

yaratılmasından…(A33/K/T:21+/D 

Kontrol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empati düzeyinin 
gelişimi  

  Deney:…Kişideki duyarlılığı artırır. 
Çevresindekilere dokunabilmesini 
kolaylaştırır…(A2/K/T:11-15 /D)/… 
Yardımlaşma, şefkat, merhamet duyguları 
gelişecektir. (A7/K/T-21+/D)/ …Duygusal ve 
bilişsel olarak karşıdaki kişiyi 
algılayabilirler…(A18/E/T:11-15/D) 

(A11/K/T:21+/D)/  / … davranışlarının 
arkasındaki duygu ve düşünceyi tespit edebilirler. 
(A31/K/T21+/) (A32/K/T:21+/D) (A24/ K/ 

T:21+/D)/ /… başka insanların duygularını, 
ihtiyaçlarını, kaygılarını anlayabilmesi, kendi 
onların yerine koyabilmesi…(A33/K/T:21+/D) 
(A7/K/T-21+/D) (A8/K/T-21+/D) (A 

43/E/T21+/D) (A6/K/T-21+/D) (A19/K/T:21+/D) 

(A12/K/T:21+/D)/…Anlama ve anlaşılma 
becerilerini artırır, farkındalık yaratır…  
(A34/K/T:21+/D) (A13/E/T:21+/D)(A3/K/T-

21+/D) (A14/K/T:21+/D)/… Empati düzeylerini 
büyük ölçüde artırır… (A4/K/T 11-15/D) 

(A23/K/T:21+/D) A15/K/T:21+/D) 

(A30/K/T:21+/D) (A36/E/T:21+/D) (A38/E/T:11-

15/D) (A25/K/T:21+/D) (A20/K/T:21+/D) 

(A26/K/T:21+/D) (A32/K/T:21+/D)/…Empati 
yapmayı öğrenirler…(A6/K/T-21+/D)( A9/K/T: 

11-15/ D) (A10/K/T:21+/D)/ …empatinin 
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gerçekte ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrettiği 
için bu temel unsuru bilinçli olarak kullanmayı 
sağlar… (A35/K/T:21+/D)/  
Kontrol: … empati becerileri gelişir… 
(A49/K/T:21+/K) (A52/E/t:21+/K) 

(A64/E/T:21+/K) (A63/E/T:21+/K)/… empati 
kaynaklı …olumlu davranışa... (A60/K/T:1-

5/K)/…Karşıdakinin davranışının altında yatan 
duyguyu anlamak, konusunda fayda sağlayacaktır. 
(A53/K/T:11-15/K) (A53/K/T:11-15/K) 

 

 

 

 

 

İletişim 
becerilerinin 

gelişimi 

  Deney: … daha iyi iletişim kurabilirler. 

Birbirlerini anlamaları grup çalışmalarını 
kolaylaştırır …(A6/K/T-21+/D) 

(A10/K/T:21+/D)/ … etkili ve etkin iletişimin 
önünü açar…(A9/K/T: 11-15/ D) 

(A37/K/T:21+/D)/ … iletişimin gerçekleşmesinde 
olumlu etki sağlar…(A21/K/T:6-10/D) 

(A33/K/T:21+/D) (A38/E/T:11-15/D)/… sosyal 
ilişkilerini, ilişkilerini sürdürmesindeki başarısını 
artırabilecektir…(A7/K/T-21+/D)/ …İnsanları 
tanımak, dinlemek … ilişkilerini 
güçlendirir…(A11/K/T:21+/D) (A16/E/T:16-

20/D) (A22/K/T:21+/D) …(A32/K/T:21+/D) 
(A32/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D)/ 

Kontrol:… insanlarla iletişimde…(A53/K/T:11-

15/K)/… iletişimde düzey artar. (A56/K/T:11-

15/K)/… İletişimleri 
güçlüdür…(A64/E/T:21+/K)/ 

 

 

 

 

Çatışma yönetimi 
becerisinin 

gelişimi 

  Deney:…sorunları yönetme ve çözme de temel 
unsurdur…(A35/K/T:21+/D) (A9/K/T: 11-15/ D) 

(A17/K/T:21+/D) (A32/K/T:21+/D)( A38/E/T:11-

15/D)/… uzlaşı için gerekli şartlar 
oluşturulacaktır. (A38/E/T:11-15/D) 

(A30/K/T:21+/D) /… Çatışmayı 
azaltır…(A12/K/T:21+/D) (A14/K/T:21+/D) 
(A26/K/T:21+/D) (A39/K/T:21+/D) /… çatışmayı 
ortadan kaldırır… (A17/K/T:21+/D) 
(A15/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D)  /… karşılıklı 
anlayış, iş birliği ve güvenin yaratılmasında…. 
(A21/K/T:6-10/D) 

Kontrol: … problemleri çözmede 
kolaylık…(A53/K/T:11-15/K)/… orta yolu 
bulmak ve dolayısıyla ortak çözüm 
üretmek…(A53/K/T:11-15/K)/ 

 

 

  Deney:… motivasyon ve işbirliği artırmaya 
yönelik çalışmalar…(A3/K/T-21+/D)/… 
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Çalışma 
ortamında 
verimlilik artışı 

Karşılıklı anlayış işbirliği içinde çalışmaya daha 
yatkın olurlar...(A5/K/T:21+/D) (A39/K/T:21+/D)  

/… Çalışanların sosyal ilişkilerini olumlu 
etkiler…(A22/K/T:21+/D)/… herkesin iş rolünü 
belirlemesi…(A26/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 
(A21/K/T:6-10/D)/… çalışanların birbirine güveni 
artar ve birbirlerine daha çok değer 
verirler…(A32/K/T:21+/D)/ …hizmet kalitesi 

artar…(A14/K/T:21+/D) (A12/K/T:21+/D) 
/…huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı 
…(A20/K/T:21+/D) (A15/K/T:21+/D) /… iş 
yaşamında başarıyı getirir… (A33/K/T:21+/D)/ 
Kontrol:… motive bir düzeyde iş ortamı sağlar…  
(A64/E/T:21+/K)/ 

Tablo 55’te görüldüğü gibi benlik sunumu kategorisinde empati 

kurabilmenin önemi, beden dilini çözmenin iletişim sürecinde sağladığı 

kolaylıklar, kendimizin ve karşımızdakinin duygularını çözmenin etkili 

sonuçları deney grubu katılımcılarının söylemleri arasındadır. Kontrol 

grubu katılımcılarından sadece bir kişi bu kategoride duyguların 

farkında olmanın önemine değinmiştir. Farklılıklara tolerans artışı 

kategorisi incelendiğinde ise kontrol grubu katılımcıları hiçbir ifadede 

bulunmazken, deney grubu katılımcıları farklılıkları yönetebilmenin 

iletişim sürecinde zenginlik olduğunu, anlaşmanın kolaylaştığını, 

duygu, düşünce ve davranışların kaynağının çok daha iyi 

anlaşılabildiğini, çalışma ortamında işbirliği ruhunun artarak verimi 

artırdığını ifade etmektedirler. Empati düzeyinin gelişimi kategorisinde 

deney grubu katılımcıları duyarlılık konusunda farkındalıklarının 

arttığını, bilişsel olarak davranışların altında yatan duygu ve 

düşünceleri daha iyi değerlendirebildiklerini, iletişim sürecinde ihtiyaç 

analizinde daha başarılı olabildiklerini ve empati düzeylerinin büyük 

ölçüde arttığını söylemlerine yansıtmaktadırlar. Kontrol grubu 
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katılımcıları empati düzeyinin gelişimi kategorisinde empati 

becerilerine olumlu katkı sağlayabileceğini ve davranışların altında 

yatan gerçek sebepleri daha iyi görebileceklerini ifade etmişlerdir. 

İletişim becerilerinin gelişim kategorisindeki söylemler incelendiğinde 

deney grubu katılımcıları etkili iletişim kurmanın, iletişim sürecini 

yönetmenin, ilişkileri geliştirmenin önemine değinmişlerdir. Kontrol 

grubu katılımcılarından bir kaçı söylemlerinde kişilerarası iletişim 

önemine dikkat çekmişlerdir. Çalışma ortamında verimlilik artışı 

kategorisi incelendiğinde deney grubu katılımcılarının söylemleri 

motivasyon, takım çalışması, sorumlulukları benimseme, hizmet 

kalitesinin artışını sağlamak için emek verilmesi yönündedir. Kontrol 

grubu katılımcılarından sadece bir tanesi çalışma ortamında 

motivasyonun artacağını belirtmiştir. 

Tablo 55 bir bütün olarak değerlendirildiğinde, deney grubu 

katılımcıları yukarıda belirtilen kategorilerde empati konusunda 

farkındalıklarının çok derinden arttığını söylemlerine yansıtırken, 

kontrol grubu katılımcılarının katılımı çok az olduğu gibi söylemleri de 

çok yüzeysel kalmıştır. 

Tablo 56’da arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimi almalarının 

sözlü ve sözsüz iletişim sürecine etkilerine ilişkin görüşleri incelenerek 

oluşturulan kategoriler bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere 

arabulucuların ifadeleri beden dili analizi, duygu/düşünce analizi, 

davranış analizi, empati becerisi, çözüm bulma becerisi gelişimi, 

motivasyon artışı, çalışma verimliliğinin artışı, etkili ilişkiler ve iletişim 

süreci olmak üzere sekiz kategoride gruplanmaktadır. 
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Tablo 56: Arabulucuların Duygusal Okuryazarlık Eğitimi Almaları Sözlü ve Sözsüz 
İletişim Sürecini Hangi Açılardan Kolaylaştırdığına Dair Kişi İfadeleri 

Kategoriler  D K Kişi İfadeleri 
 

 

 

 

 

 

 

Beden dili analizi 

  Deney: … Sözsüz iletişim sürecinde de 
karşıdaki kişinin sözsel ifadesiyle, beden diline 
göre neyi anlatmak/ifade etmek istediğini 
anlamasını kolaylaştırır…(A16/E/T:16-20/D) 

(A1/K/T-27/D) (A5/K/T:21+/D) (A6/k/T-

21+/D) (A8/K/T-21+/D) (A10/K/T:21+/D) 

(A17/K/T:21+/D)/ (A18/E(T:11-15/D) 

(A21/K/T:6-10/D) (A29/K/T:21+/D)( 

A32/K/T:21+/D) ( A33/K/T:21+/D) (A39/K/ 

T:21+/D) (A35/K/T:21+/D ) (A43/E/T21+/D) 

(A45/E/T:21+/D) (A23/K/T:21+/D)/… Sözlü 
iletişim daha başarılı olur. Sözsüz iletişimde 
yapılan hareketler ile iletişimin sağlıklı olması 
sağlanır. (A37/K/T:21+/D) (A40/E/T:21+/D) /… 
Birbirlerini anlarlar. (A12/K/T:21+/D)/… 
Kendilerini daha iyi ifade 

edebilme…(A16/E/T:16-20/D)/ …duyguların 
farkındalığı ve sonrasında yönetilebilmesi için 
çok önemli…(A30/K/T:21+/D) (A4/K/T:11-

15/D)(A7/K/T:21+/D)/ /  

Kontrol: … Farkındalık…(A47/K/T:21+/K)/… 
Sözsüz iletişimin en az sözlü iletişim kadar 
önemli olduğunu idrak etme… (A50/E/T:11-

15/K)/… beden dilini 
okumayı…(A52/E/T:21+/K) 
(A74/K/T:21+/K)/… doğru sözlü iletişim yolunu 
açar… (A52/E/T:21+/K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duygu/Düşünce 
analizi  

  Deney: … sözsüz iletişimin duyguları ifade 
ettiğini bilirsek  gerçek duygu ve düşüncelerini 
anlayabiliriz…(A8/K/T-21+/D) (A2/K/T-11-15 

yıl/D) (A6/k/T-21+/D) (A1/K/T-27/D) 

(A9/K/T:11-15/D) (A17/K/T:21+/D) 

(A21/K/T:6-10/D) (A24/K/T:21+/D) 

(A30/K/T:21+/D) (A36/E/T:21+/D)/… 
Duyguları tanımak ve 
yönetebilmek…(A32/K/T:21+/D) 
(A41/K/T21+/D)… Mesajlar doğru 
algılanır…(A2/K/T:11-15/D) (A16/E/T:16-

20/D)/… çalışma arkadaşlarını daha yolundan 
tanıyacaktır…(A7/K/T-21+/D)… karşısındakini 
anlama becerileri artar…(A16/E/T:16-20/D) 

(A13/E/T:21+/D)  
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Kontrol: … Karşıdakinin ve duyguların 
tanımlayabilmek…(A53/K/T:11-15/K)/ 

…kendini ifade edebilme… (A74/K/T:21+/K) 
 

 

 

Davranış analizi 

  Deney: …Davranışları anlamak 
kolaylaşır…(A2/K/T:11-15/D) 

(A25/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D) 

(A35/K/T:21+/D) /…Duygularımı ve beden 
diline yansımasını daha iyi 
görebiliyorum…(A11/K/T:21+/D) (A3/K/T-

21+/D) (A32/K/T:21+/D) (A6/K/T-

21+/D)(A9/K/T:11-15/D) A39/K/ T:21+/D)/ … 
birbirini anlamak anlayış ve hoşgörüyü 
kolaylaştırır…(A13/E/T:21+/D) 
Kontrol: … davranışlarını 
anlamak…(A53/K/T:11-15/K) 

 

 

 

Empati becerisi  

  Deney: … Empati yapmayı, birbirini 
anlamayı…(A17/K/T:21+/D) (A19/ K/ T:21+/D) 
(A27/ K/T:1-5/D) (A33/K/T:21+/D) 

(A34/E/T:21+/D) (A38/E/T:11-15/D) 

(A40/E/T:21+/D) (A44/K/T21+/D)/ 

Kontrol: Empati düzeyini 
artırdığı…(A52/E/T:21+/K) 
(A47/K/T:21+/K)(A63/E/T:21+/K) 

(A64/E/T:21+/K)/… Empati duygularını 
kuvvetlendirir… (A65/K/T:1-5/K) 

(A74/K/T:21+/K)/ 

 

 

 

Çözüm bulma 
becerisi gelişimi 

  Deney: …çözüm bulma becerisi 
geliştirir…(A2/K/T:11-15/D) (A31/K/T:21+/D) 

(A23/K/T:21+/D ) (A43/E/T21+/D) / … 
uyuşmazlıkların sakince çözülmesini 

sağlar…(A27/ K/T:1-5/D) (A36/E/T:21+/D)/… 
yeni çatışmaların çıkmasına fırsat verilmeyecek 
olması açısından gereklidir…(A14/K/T:21+/D) 
(A17/K/T:21+/D)/…İletişim engellerini ortadan 
kaldırır…(A25/K/T:21+/D) 
Kontrol: … Sorun çözümünde kolaylık 
sağlayabilir…(A47/K/T:21+/K) 

 

Motivasyon artışı 
  Deney: …iç motivasyonu da 

artırır…(A30/K/T:21+/D) (A38/E/T:11-

15/D)/… motivasyonu 
oluşturur…(A43/E/T21+/D) / 
Kontrol: … Daha motive…(A64/E/T:21+/K) 

 

 

Çalışma 
verimliliğinin artışı  

  Deney: …iş ilişkileri olumlu yönde 
geliştirebilirler…(A27/ K/T:1-5/D) 

(A29/K/T:21+/D) (A31/K/T:21+/D) (A 

42/K/T:21+/D)/… İş yerinde iş başarısı, iş 
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verimi, performans…(A30/K/T:21+/D) 
(A41/K/T21+/D) (A43/E/T21+/D) 

(A22/K/T:21+/D) (A3/K/T:21+/D) 

(A11/K/T:21+/D)/… 

Kontrol: … performans 

artırabilir…(A47/K/T:21+/K)/… Zaman, başarı, 
tatmin...(A71/K/T: 21+/K)/ 

 

 

 

 

 

 

 

Etkili  ilişkiler ve 
iletişim süreci 

  Deney:…etkileşim artar…(A2/K/T:11-15/D) 

(A21/K/T:6-10/D) /… ilişkiler 
iyileşir…(A3/K/T-21+/D) (A41/K/T21+/D)/… 
İlişkilere zenginlik ve kalite katar…(A4/K/T 11-

15/D) (A7/K/T-21+/D) 

(A23/K/T:21+/D(A29/K/T:21+/D) / / … 
iletişimi kuvvetlendirir…(A16/E/T:16-20/D) 

(A40/E/T:21+/D)/… İlişkilerinde iletişimi 
olumlu etkiler…(A22/K/T:21+/D) … doğru 
iletişime geçilmesini sağlayacaktır. 
(A24/K/T:21+/D) (A9/K/T:11-15/D)/…sağlıklı 
etkili iletişim sağlanır…(A39/K/ T:21+/D) 
(A31/K/T:21+/D)/…olumlu ilişkiler kurmalarını 
sağlar. (A44/K/T21+/D) (A17/K/T:21+/D) 
(A30/K/T:21+/D)/ /… iletişim kurulması. 
iletişim sürecini daha doğru ve kolay olmasını 
sağlar…(A5/K/T:21+/D) (A18/E/T:11-15/D) 

(A25/K/T:21+/D) (A26/K/T:21+/D) 

(A32/K/T:21+/D) (A33/K/T:21+/D)/ 

Kontrol: … iletişim sürecini olumlu 
etkiler…(A49/K/ T:21+/K)/… ilişkileri olumlu 
yönde etkiler… (A55/E/T:21+/K)/… iletişimi 
olumlu etkiler…(A63/E/T:21+/K)/… stressiz bir 
iletişim…(A64/E/T:21+/K) 

Tablo 56’da görüldüğü gibi deney ve kontrol grubu katılımcıların 

katılım sayıları ve söylemleri birbirinden oldukça farklıdır. Beden dili 

analizi kategorisinde deney grubu katılımcıları beden dilinin gizli 

mesajlarının önemini, iletişim daha etkili olması için sözlü ve sözsüz 

iletişim dansının önemini ve duyguları yönetebilmenin önemine 

değinen söylemlerde bulunmaktadırlar. Kontrol grubundan az sayıda 

katılımcı sözlü ve sözsüz iletişimin önemini yansıtan benzer 

söylemlerde bulunmuşlardır.  Duygu/Düşünce analizi kategorisinde 
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deney grubu katılımcıları duygu ve düşüncelerin sözsüz iletişimin temel 

bileşenleri olduğunu, duyguları tanıyabilmek ve yönetebilmek için 

sözsüz iletişimin bir anahtar görevi olduğunu ve aktarılmak istenen 

mesajların çok daha doğru algılanabileceğini söylemlerinde 

belirtmektedirler. Kontrol grubu katılımcılarından iki kişi kişinin 

kendisini ifade edebilmesi ve karşı tarafın duygularını daha iyi analiz 

edebilmesi üzerine söylemlerde bulunmuştur. Davranış analizi 

kategorisinde deney grubu katılımcıları davranışları çözümlemenin, 

duyguların davranışlara yansımasını daha iyi analiz edebileceklerini, 

kişilerarası iletişimin çok daha verimli olacağını söylemlerinde 

belirtmişlerdir. Kontrol grubundan sadece bir katılımcı davranışları 

anlamanın önemine değinmiştir. Empati becerisi kategorisinde deney 

grubu katılımcıları empati kurabilmenin önemine ve empati becerisi ile 

kişilerin birbirlerini çok daha iyi anlayabileceklerine değinmişlerdir. 

Deney grubu katılımcıları empati düzeyinin artması ile empati kurma 

isteğinin de kuvvetleneceğini sözlerine yansıtmaktadırlar. Çözüm 

bulma becerisinde gelişim kategorisi deney grubu katılımcıları 

açısından incelendiğinde, katılımcılar çözüm bulma becerilerinin 

gelişeceğini, uyuşmazlıkların daha sakin bir şekilde çözülebileceğini, 

yeni uyuşmazlıkların önlenebileceğini dolayısıyla iletişim engellerinin 

ortadan kalkabileceğini söylemlerine yansıtmaktadırlar. Kontrol grubu 

katılımcılarından sadece bir kişi sorun çözümünün daha kolay 

olacağına dair bir söylemde bulunmuştur. Motivasyon artışı kategorisi 

incelendiğinde deney grubu katılımcıları motivasyonun oluşumuna 

özellikle de iç motivasyonun gelişmesine dair söylemlerde bulunurken, 

kontrol grubu katılımcılarından bir kişi kişilerin daha iyi motive 



278 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

olacaklarını dile getirmiştir. Çalışma verimliliğinin artışı kategorisinde 

deney grubu katılımcılarının söylemleri iş ilişkilerini geliştireceği ve iş 

performansını artıracağı yönündedir. Kontrol grubundan iki katılımcı 

performans artışına, zamanı çok daha iyi kullanabileceklerine ve 

yaptıkları işten tatmin olacaklarına dair söylemlerde bulunmuşlardır. 

Etkili ilişkiler ve iletişim süreci kategorisinde deney grubu katılımcıları 

etkileşimin olumlu yönde gelişeceğine, ilişkilerin daha sağlıklı 

yürütüleceğine ve kuvvetleneceğine değinen çok nitelikli söylemlerde 

bulunurlarken kontrol grubu katılımcılarından sadece bir kaçı iletişim 

sürecinin ve ilişkilerin daha pozitif yönde ilerleyeceğini söylemlerine 

yansıtmışlardır.  

Tablo 56 bir bütün olarak incelendiğinde duygusal okuryazarlık 

eğitiminin sözlü ve sözsüz iletişim sürecine çok değerli katkıları olduğu 

deney grubu katılımcılarının söylemlerinde çok net ifade edilmektedir. 

Bu konuda eğitim almamış olan kontrol grubundan çok az katılımcı çok 

sınırlı söylemlerde bulunabilmişlerdir. 

Tablo 57’de arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimlerinin 

Kuşaklararası ilişkileri dengeleme sürecinin etkilerine ilişkin görüşleri 

yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi arabulucuların ifadeleri 

kuşaklararası çatışma yönetimi gelişimi, empati gelişimi, çalışma 

verimi artışı, kuşaklararası bilgi kazanımı, iletişim becerileri ve 

ilişkilerin gelişimi ve motivasyon artışı olmak üzere altı kategori 

etrafında gruplanmıştır. 
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Tablo 57: Arabulucuların Aldıkları Duygusal Okuryazarlık Eğitimleri Kuşaklararası 
İlişkileri Dengeleme Sürecini Nasıl Etkileri 

Kategoriler D K Kişi İfadeleri 

Kuşaklararası 
Çatışma Yönetimi 
gelişimi 

  Deney: …yanlış algıyı ve çatışmayı 
engeller…(A1/K/T-27/D) (A6/K/T-21+/D)/ 

…Kuşaklararası çatışmayı ortadan 
kaldırır…(A17/K/T:21+/D) (A23/K/T:21+/D) 
(A38/E/T:11-15/D) (A39/K/ T:21+/ 

D)(A17/K/T:21+/D)/ … çatışmaları nasıl 
çözeceğimizi kolaylaştırır…(A8/K/T-

21+/D)(A32/K/T:21+/D)/… çatışmayı 
azaltır…(A16/E/T:16-20/D) (A21/K/T:6-10/D)/ 

… Kuşaklararası çatışmalar 
engellenebilir…(A24/K/T:21+/D)/ 
Kontrol:… çatışmayı yönetme konusunda 
olumlu katkı…(A47/K/T:21+/K)/… ortak çözüm 
bulmak…kolaylaşacaktır…(A53/ K/T:11-15/K) 

Empati Gelişimi 

  Deney:… empati düzeyinin artması(A27/ K/ T:1-

5/D) (A25/K/T:21+/D) (A23/K/T:21+/D)/ /… 
Empati kurmayı kolaylaştırır…(A31/K/T:21+/D) 
(A2/K/T-11-15 /D) (A3/K/T-21+/D) 

(A5/K/T:21+/D) (A26/K/T:21+/D) (A38/E/T:11-

15/D)/ …insanların birbirlerini anlamalarını 
sağlar…(A20/K/T:21+/D) (A14/K/T:21+/D) 
(A13/E/T:21+/D) (A11/K/T:21+/D) (A35/K/ T: 

21+/D)(A40/E/T:21+/D)/ 

Kontrol:… empati ile daha farklı ve sağlam 
denge…(A50/E/T:11-15/K)/… bakış açılarını 
anladığımızda…(A53/ K/T:11-15/K)/… empati 
yapmayı sağlar…(A55/E/T:21+/K)/… Empati 
kurmalarına köprü…(A65/K/T:1-5/K) 

Çalışma verimi 
artışı 

  Deney:…uyumlu çalışabilirler…(A5/K/T:21+/D) 
(A18/E/T:11-15/D) (A30/K/T:21+/D) 

(A32/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) (A39/K/ 

T:21+/ D) (A42/K/T21+/D) (A43/E/T21+/D)/… 
/…  /… mutlu ve huzurlu bir iş ortamı…(A7/K/T-

21+/D) … Beraber çalışma olanağı ve verimlilik 
artar… iş bölümü ve kolaylaştırır… 
(A20/K/T:21+/D) 

(A11/K/T:21+/D)(A24/K/T:21+/D) 

Kontrol: …verimliliği artırabilir…(A60/K/T:1-

5/K)/… kendini geliştiren… 
çalışanlar…(A64/E/T:21+/K)/ 

Kuşaklararası 
Bilgi kazanımı 

  Deney: …davranışlara anlam verir…(A2/K/T:11-

15 /D)/ … kişilik, ihtiyaç ve duygu durumlarını 
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bilerek…(A5/K/T:21+/D) (A9/K/T:11-15/D)  … 
Belirsizlikleri ortadan kaldırarak mevcut durum 
hakkında bilgilenecektir…(A7/K/T-

21+/D)(A11/K/T:21+/D)/ … duygu ve bilinç 
değişimini anlamak, bu değişimi kontrol 
etmek…(A18/E/T:11-15/D)/… Karşınızdaki 
kişinin hangi kuşakta olduğunu bilmek…(A4/K/T 
11-15/D)(A6/K/T-

21+/D)(A32/K/T:21+/D)(A8/K/T-21+/D) 

(A10/K/T:21+/D)/ … Kuşakların genel 

özelliklerini bilmek, onları 
anlamak…(A17/K/T:21+/D) (A19/ K/T:21+/D) 
(A22/K/T:21+/D) (A24/K/T:21+/D) 

(A25/K/T:21+/D) (A26/K/T:21+/D) 

(A29/K/T21+/D) (A31/K/T:21+/D) 

(A33/K/T:21+/D) (A34/E/T:21+/D) 

(A37/K/T:21+/D) (A43/E/T21+/D)/… 

Kontrol: … farklılıkları bilmek 
süreci…(A47/K/T:21+/K)/… Kuşaklararası bilgi 
ve deneyim…(A60/K/T:1-5/K)/… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim becerileri 
ve ilişkilerin  
gelişimi 

  Deney:… aranızdaki ilişkide karşınızdakinin 
davranışlarını anlamamızı sağlar…(A4/K/T 11-

15/D)/… ilişkileri olumlu olarak 
etkiler…(A22/K/T:21+/D) (A9/K/T:11-

15/D(A12/K/T:21+/D)/…ilişkileri dengelemeye 
yardımcı olur…(A40/E/T:21+/D) (A35/K/ T: 
21+/D) (A33/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D) 

(A23/K/T:21+/D) (A25/K/T:21+/D)/… verimli 
bir iletişim sağlanabilir… (A5/K/T:21+/D) 
(A16/E/T:16-20/D) (A20/K/T:21+/D) 

(A24/K/T:21+/D) (A21/K/T:6-10/D) (A9/K/T:11-

15/D) (A26/K/T:21+/D) (A29/K/T21+/D) 

(A36/E/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 

(A43/E/T21+/D)/… iletişimde büyük 
kolaylıklar…(A27/ K/ T:1-5/D) 

Kontrol: … iletişim kurmak 

kolaylaşacaktır…(A53/ K/T:11-15/K)/… sağlıklı 
iyi iletişimler…(A64/E/T:21+/K)/… 
Kuşaklararası ilişkileri olumlu 
etkiler.(A66/E/T:21+/K) (A55/E/T:21+/K) 

Motivasyonu artışı 

  Deney: … motivasyonunu 
artırır…(A22/K/T:21+/D) (A31/K/T:21+/D) 
(A39/K/ T:21+/ D)/… motivasyonu için 
farkındalıkların tespiti önemli…(A42/K/T21+/D)/ 
Kontrol: 
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Tablo 57’de görüldüğü gibi tüm kategorilerde deney grubunun 

katılımları çok daha yoğun, söylemleri de kontrol grubundan çok daha 

zengin içeriklidir. Kuşaklararası çatışma yönetimi gelişimi 

kategorisinde deney grubu kişilerin birbirlerini yanlış 

anlamayacaklarına, kuşak çatışmasını hafifleteceğine ve hatta 

önleyeceğine, çatışmaları çözmeyi kolaylaştıracağına dair söylemlerde 

bulunurlarken; kontrol grubu katılımcılarından iki kişi çatışma 

yönetimi ve kolay çözüm bulma ile ilgili söylemlerde bulunmuşlardır. 

Empati gelişimi kategorisi incelendiğinde deney grubu katılımcılarının 

çok büyük bir kısmı empati seviyesinin yükselmesi, empati kurmanın 

kolaylaşması ve insanların birbirlerini daha kolay anlamaları üzerine 

yoğunlaşırken; kontrol grubu katılımcıları empatinin ilişkilere denge 

getireceği, farklı bakış açıları kazandıracağı ve ilişkilerde bir köprü 

niteliğinde olacağına dair söylemlerde bulunmuşlardır. Çalışma verimi 

artışı kategorisinde ise deney grubu katılımcılarının çoğu iş birliği 

içerisinde uyumlu çalışma ve keyifli bir iş ortamı üzerine benzer 

söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu katılımcılarından sadece 

iki kişi çalışanların kendilerini geliştirebileceklerini ve 

performanslarının artacağını belirten söylemlerde bulunmuşlardır. 

Kuşaklararası bilgi kazanımı kategorisinde deney grubu 

katılımcılarının söylemleri davranışları anlamlandırabilme, duygu ve 

düşünce durumların daha iyi analiz edebilme, iletişim sürecinde hangi 

kuşak özelliklerine sahip kişi ile iletişime geçtiklerini bilmenin önemi 

üzerine söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu katılımcılarından 

sadece bir iki kişi farklılıklarının bilmenin önemine ve kuşaklararası 

tecrübelerin önemine değinmişlerdir. İletişim becerileri ve ilişkilerin 
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gelişimi kategorisi incelendiğinde deney grubu katılımcılarının çoğu 

davranış analizini, ilişkileri dengelemeyi, verimli bir iletişimi çok daha 

iyi sağlayabildiklerine dair söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu 

katılımcılarından bir kısmı ise kolay ve sağlıklı kurulan ilişkilerin 

kuşaklararası ilişkileri daha iyi yönetebileceklerini ifade etmişlerdir. 

Motivasyon artışı kategorisinde deney grubu katılımcıları motivasyonu 

sağlamak için farkındalığın önemine ve motivasyonun artacağına dair 

görüşlerini ifade ederlerken, kontrol grubu katılımcıları herhangi bir 

söylemde bulunmamışlardır.   

Tablo 57 bir bütün olarak değerlendirildiğinde kuşaklararası eğitimin 

duygusal okuryazarlık ve duygusal zekâ gelişiminde çok önemli bir yeri 

olduğu deney grubu katılımcılarının söylemlerine yansımıştır. Kontrol 

grubu katılımcıları bu konuda tecrübelerinden de yola çıkarak çok daha 

sınırlı söylemlerde bulunmuşlardır.    

Tablo 58’de arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimlerinin liderlik 

sürecine ilişkin görüşleri incelenerek oluşturulan kategoriler 

bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere arabulucuların ifadeleri ilişki 

yönetme becerisi, çatışma yönetimi/çözüm bulma becerisi, motivasyon 

artışı, iletişimin gelişimi, empati gelişimi, ekip çalışmalarında iş birliği 

artışı ve etkili liderlik olmak üzere yedi kategoride gruplanmaktadır. 
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Tablo 58: Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinin Liderlik Sürecini Hangi Açılardan 
Kolaylaştırdığına Dair İfadeler 

Kategoriler  D K Kişi İfadeleri 

İlişki yönetme 
becerisi  

  Deney:… insan ilişkilerinde daha pozitif bir 
ivme yakalayıp, ilişkileri 
yönlendirebileceğimizden ilişkileri yönetebilme 
becerisini  geliştirecektir (A30/K/T:21+/D) 
(A27/K/T:1-5/D)(A31/K/T:21+/D) 

(A32/K/T:21+/D) (A33/K/T:21+/D) 

(A39/K/T:21+/D) 

(A42/K/T:21+/D)(A43/E/T:21+/D) 

(A20/K/T:21+/D) (A1/K/T:27/D) (A2/K/T:11-

15/D) (A11/K/T:21+/D) (A14/K/T:21+/D) 

(A21/K/T:6-10/D)/… Yöneticiler, çalışanlar ile 
iş yaşamında stres azalacak…(A7/K/T-

21+/D)/… Etkili dinleme becerisi olan, ve 

tarafların duygu, düşünce ve davranışlarında 
olumlu değişim…(A9/ K/ T:11-15/D)/ … 
Tarafların ya da çalışanların isteklerini, 
ihtiyaçlarını daha iyi anlar…(A16/E/T:16-20/D) 

(A17/K/T:21+/D) (A28/K/T:21+/ D) 

Kontrol:… sağlıklı, iyi, pozitif ilişkiler 
kurabileceklerinden…(A65/K/T:1-6/K) 

Çatışma 
yönetimi/çözüm 
bulma becerisi 

  Deney:… Çatışma sürecinde dönüşümsel 
liderliği sağlarız…(A4/K/T 11-15/D)/ /… 
Çatışmalar azalacaktır…(A7/K/T-21+/D) 

(A5/K/T:21+/D) /… çözüm önerileri 
bulunmasını kolaylaştırır…(A6/K/T-21+/D) 

(A16/E/T:16-20/D) (A26/K/T:21/D) 

(A35/K/T:21+/D) (A39/K/T:21+/D)/ … çatışma 

çözümlerinde tarafları olumlu yönlendirmeye… 
(A9/ K/ T:11-15/D) (A31/K/T:21+/D) 

(A32/K/T:21+/D) 

Kontrol: 

Motivasyon artışı 

  Deney: …motivasyonlarını ortaya çıkarmayı 
kolaylaştırır…(A17/K/T:21+/D) (A3/K/T-

21+/D) (A5/K/T:21+/D) (A20/K/T:21+/D) 

(A21/K/T:6-10/D) (A24/K/T:21+/D)/… içsel 
motivasyonumuzu 

artıracağımızdan…(A30/K/T:21+/D) 
(A43/E/T21+/D) (A33/K/T21+/D) 

Kontrol:… Motivasyonu 
artırmak…(A47/K/T:21+/K)/ 

İletişimin gelişimi   Deney:… iletişim kanalları açık olur…(A4/K/T 
11-15/D) (A7/K/T-21+/D) (A32/K/T:21+/D)/… 
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iletişimi kolaylaştırır…(A55/E/T:21+/K) 
(A38/E/T:11-15/D) (A33/K/T21+/D) 

(A20/K/T:21+/D) 

Kontrol: 

Empati Gelişimi 

  Deney:… Empati kurmayı 
kolaylaştırdı…(A10/K/T: 21+/D) 
(A5/K/T:21+/D) (A17/K/T:21+/D) 

(A20/K/T:21+/D) (A41/K/T21+/D)/… empati 
yeteneğini geliştirerek…(A33/K/T21+/D) 
Kontrol:… empati kolaylaşır…( 
A52/E/T:21+/K)/… 

Ekip 

çalışmalarında 
işbirliği artışı 

  Deney:… çalışanları tanıması gerekir. Her 
çalışan ayrı anlama özelliğine sahip olabilir, 
uyaranları farklı olabilir… birlikte de işin 
devamı… (A3/K/T-21+/D)/ … ilgili, yapıcı, 
saygı ortamını…(A5/K/T:21+/D) /… konuya 
odaklanmasını sağlar…(A6/K/T-21+/D)/ …  
… işbirliği artar…(A4/K/T 11-15/D) (A7/K/T-

21+/D) (A45/E/T:21+/D) (A10/K/T: 21+/D) 

(A18/E/T:11-15/D)(A22/K/T:21+/D) 

(A23/K/T21+/D) (A26/K/T:21/D) (A27/K/T:1-

5/D)/ 

Kontrol:… birlikte çalışmayı 
kolaylaştırmak…(A47/K/T:21+/K) 

Etkili Liderlik  

  Deney: …liderin, onun sağlıklı değerlendirmeler 
yapmasını ve özgüvenini sağlamlaştırır (A 15/K/ 
T:21+/D) (A13/E/T:21+/D) (A3/K/T-21+/D) 

(A41/K/T21+/D)/…insanları etkileyip lider 
olunabileceğini düşünüyorum. Liderliği 
geliştirecektir (A30/K/T:21+/D) 
(A19/K/T:21+/D) (A20/K/T:21+/D) (A25/ 

K/T:21+/D) (A36/E/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 

(A38/E/T:11-15/D) ( A44/K/T:21+/D)/… 
mıknatıslı lider olabilen daha başarılı 
olacak…(A39/K/T:21+/D)/… daha kolay liderlik 
yapma fırsatını verir…(A40/E/T:21+/D)… 
liderlik sürecini kolaylaştıracaktır…(A9/ K/ 
T:11-15/D) (A5/K/T:21+/D) 

(A14/K/T:21+/D)(A21/K/T:6-10/D) 

(A22/K/T:21+/D) 

(A23/K/T21+/D)(A24/K/T:21+/D) 

(A26/K/T:21/D) (A27/K/T:1-5/D) 

(A33/K/T21+/D) (A35/K/T:21+/D)/ 

Kontrol:… Liderliğin… duygusal tepkilerden 
uzak, soğukkanlı, çerçeveleyici ve etkin 

organizasyon bilgisini içermesi…(A50/E/T:11-
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15/K)/… ortak çalışma ortamını ve anlayışını 
sağlayabilen kişi lider olabilir…(A53/K/T:11-

15/K)/… Liderin başarısını 
artırır…(A66/E/T:21+/K)/ 

Tablo 58’de görüldüğü gibi ilişki yönetme becerisi kategorisinde deney 

grubu katılımcıları keyifle yönlendirilen ilişkilerin çok daha olumlu bir 

süreçte gerçekleşeceğini, çalışma ortamında gerginliğin azalacağını, 

çalışanların birbirlerine karşı çok daha duyarlı olacaklarını ve etkili 

dinleme becerisi ile ilişkilerde olumlu gelişmeler ve değişimler 

sağlanabileceğini söylemlerine yansıtmaktadırlar. Kontrol grubu 

katılımcılarından sadece bir kişi ilişkilerin daha olumlu olabileceğini 

söylemine yansıtmıştır. Çatışma yönetimi ve çözüm bulma 

kategorisinde deney grubu katılımcıları dönüşümsel liderliğin olumlu 

etkilerine, çatışmaların azalmasına ve çözümcül yaklaşımların 

artmasına farklı söylemlerle dikkat çekerlerken, kontrol grubu 

katılımcıları bu kategoride herhangi bir söylemde bulunmamışlardır. 

Benzer şekilde motivasyon artışı kategorisinde de deney grubu 

katılımcıları özellikle motivasyon artışı ve içsel motivasyona 

odaklanmışlardır. Kontrol grubu katılımcılarından sadece bir kişi 

motivasyon artışına değinmiştir. İletişimin gelişimi kategorisinde 

deney grubu katılımcıları çok rahat ve keyifli bir iletişim 

kurulabileceğine dair söylemlerde bulunurlarken, kontrol grubu 

katılımcıları hiçbir yorumda bulunamamıştır. Empati gelişimi 

kategorisinde deney grubu katılımcıları empati yeteneklerinin gelişerek 

empati kurma becerilerinin artacağına dair söylemlerde bulunurlarken, 

kontrol grubu katılımcıları bu kategoride herhangi bir söylemde 

bulunmamışlardır. Ekip çalışmalarında iş birliği kategorisinde deney 
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grubu katılımcıları her çalışan bireyin farklı özellikleri olduğunun kabul 

edilmesi gerektiğine, olumlu bir iş yeri ikliminin önemine ve eğitimler 

sayesinde işbirliğinin artacağına dair birçok katılımcı anlamlı 

söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu katılımcılarından sadece 

bir kişi beraber çalışmanın daha kolay olabileceğini ifade etmiştir. 

Etkili liderlik kategorisi incelendiğinde deney grubu katılımcıları 

liderin ekipteki kişileri etkileyen, ilham veren ve onları çekim alanına 

alabilecek özelliklere sahip olan özgüveni yüksek bireyler olması 

gerektiğine dair söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu 

katılımcıları ise lider konumunda olan kişinin duygusal olmaması 

gerektiği ve ekip çalışmasına açık bireyler olması gerektiğine dair 

ifadelerde bulunmuşlardır.  

Tablo 58 bir bütün olarak değerlendirildiğinde deney grubu 

katılımcıları liderlik süreci konusunda tüm kategorilerde farkındalık 

geliştirdiklerini söylemlerine yansıtmaktadırlar. Ayrıca, eğitim alan 

deney grubu katılımcıları etkili bir liderlik için akıl ve duygunun 

beraber yönetilmesi gerektiğinin farkında olduklarını çok net 

yansıtmaktadırlar.  

Tablo 59’da arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimlerinin ikna 

becerisini kullanma sürecini nasıl kolaylaştırdığına ilişkin görüşleri 

incelenerek oluşturulan kategoriler bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü 

üzere arabulucuların ifadeleri bilgi kazanımı, ikna becerilerinin 

gelişimi, ikna yöntemleri farkındalığı, çatışma çözümü, ikna becerisinin 

gelişimi ve kişilerarası empati olmak üzere altı kategoride 

gruplanmaktadır. 
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Tablo 59: Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinin İkna Becerisini Kullanma Sürecini 
Nasıl Kolaylaştırdığına Dair İfadeler 

Kategoriler  D K Kişi İfadeleri 

Bilgi kazanımı 

  Deney:… profesyonel olarak ikna etme becerisini 

arttırır…(A13/E/T:21+/D) (A5/K/T:21+/D) 
(A14/K/T:21+/D) (A2/K/T:11-15/D)/…İletişim 
kurulan tarafın beden dili ve gizli isteklerini 
öğrenebilmek ikna becerisini 
kolaylaştıracaktır…(A27/K/T:1-5/D(A7/K/T-

21+/D) (A32/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 

(A24/K/T:21+/D)/ …Etkili dil kalıplarını 
kullanmaya özen gösteririz…(A31/K/T:21+/D) 
(A30/K/T:21+/D)/… beklemeyi, geri çekilmeyi, 
ses tonunu ayarlamayı, bilimsel yaklaşmayı, 
örnekler vermeyi öğretir…(A36/E(T:21+/D) 
(A10/K/T:21+/D)/ / 

Kontrol: 

İkna becerilerinin 
gelişimi  

  Deney:… ikna sürecini kolaylaştırır… (A6/ K/ T-

21+/D) (A5/K/T:21+/D) (A1/K/T-27/D) 

(A9/K/T:11-15/D) ( A11/K/T:21+/D) 

(A20/K/T:21+/D) (A21/K/T:6-10/D) 

(A24/K/T:21+/D) (A25/ K/T:21+/D) 

(A26/K/T:21+/D) (A29/K/T:21+/D) 

(A32/K/T:21+/D) (A33/K/T:21+/D) 

(A37/K/T:21+/D) (A38/E/T:11-15/D)  

(A41/K/T:21+/D) /… ikna becerimizi 
artacağı…(A30/K/T:21+/D)/ …başarılı bir ikna 
süreci… A35/K/T:21+/D) …/…  
Kontrol: …ikna sürecine doğrudan etki 
eder…(A50/E/T:11-15/K)/ 

İkna yöntemleri 
farkındalığı 

  Deney:… ikna sürecinin temellerini anlamamızı 
sağladı (A1/K/T-27/D)/… ikna için de doğru 
strateji geliştirebilirler…(A2/K/T-11-15 

yıl/D)(A3/K/T-21+/D) (A4/K/T 11-15/D) (A8/K/ 

T-21+/D) (A10/K/T:21+/D) (A11/K/T:21+/D) 

(A12/K/T:21+/D) (A13/E/T:21+/D) 

(A29/K/T:21+/D) (A31/K/T:21+/D) 

(A32/K/T:21+/D) (A33/K/T:21+/D)( 

A39/K/T:21+/D)/… yönetme ve yönlendirme 
becerimize olumlu katkıda 
bulunmaktadır…(A41/K/T:21+/D)/ 
Kontrol: ikna becerilerinin 

geliştirilmesi(A49/K/T:21+/K) 

Çatışma çözümü 
  Deney:… Çatışmayı çözmek için…(A6/ K/ T-

21+/D)/… …Çatışma, müzakere ve odaklanmayı 
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kolaylaştırır…(A22/K/T:21+/D) 
(A32/K/T:21+/D)/… Uzlaşma sağlamak için 
yöntemler kullanır…(A43/E/T21+/D) (A6/ K/ T-

21+/D) 

Kontrol: …sorun çözmede… (A47/K/T:21+/K) 

İletişim 
becerisinin 

gelişimi 
 

  Deney: …Vücut dilini pozitif bir şekilde 
kullanarak, açık ve öz konuşarak anlamlı sorular 
sorarlar…(A21/K/T:6-10/D) (A9/K/T:11-15/D)/ 

/… Vücut dilini de kullanarak karşıdaki kişinin 
güvenini sağlamayı 
kolaylaştırır…(A34/E/T:21+/D)/… iletişim 
sağlanabilir…(A3/K/T-21+/D ) (A20/K/T:21+/D) 

(A21/K/T:6-10/D)/ 

Kontrol:… doğru iletişimin 
kurulmasını…(A52/E/T:21+/K)/… Sağlıklı, 
pozitif, olumlu güvene dayalı ilişki 
kuracakları…(A64/E/T:21+/K)/ 

Kişilerarası 
empati 

  Deney:…empati kurabilme sürecinde 
başarılı…(A21/K/T:6-10/D)/ empati düzeyinin 
yükseltilmesi…(A38/E/T:11-

15/D)(A35/K/T:21+/D) … Karşımızdaki kişiyi 
daha iyi anlayıp ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
daha iyi tahlil etmemizi.. ( A44/K/T:21+/D) 

(A17/K/T:21+/D) (A21/K/T:6-10/D) ( 

A23/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D) 

(A34/E/T:21+/D) (A9/K/T:11-15/D) (A1/K/T-

27/D) / 

Kontrol: …Empatiyi 
artırıp…(A52/E/T:21+/K)/… Karşı tarafı 
tanımakla ilgi, duygu ve davranışlarını etkileyip 
yönlendirme becerisini…(A63/E/T:21+/K)/… 
Karşınızdakinin ne hissettiğini 
anlarsınız…(A65/K/T:1-5/K) 

Tablo 59’da görüldüğü gibi deney grubu katılımcıları bilgi kazanımı 

kategorisinde ikna etme becerisinin uzmanlık gerektirdiğini, ikna 

becerisinin altında sözlü ve sözsüz iletişimin olduğunu farklı 

söylemlerle birçok katılımcı belirtmektedir. Kontrol grubu katılımcıları 

bu kategoride herhangi bir söylemde bulunamamışlardır. İkna 

becerilerinin gelişimi kategorisinde deney grubu katılımcıları 

eğitimlerin ikna sürecini kolaylaştığı gibi, ikna becerisini artırdığına 
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dair çeşitli söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu 

katılımcılarından sadece bir kişi ikna becerilerinin geliştirilmesinin 

ikna sürecine etkisi olacağını ifade etmiştir. Çatışma çözümü 

kategorisinde ise deney grubu katılımcıları çatışmayı çözmenin, 

çatışma çözümü için yeni yöntemler geliştirilerek süreci 

kolaylaştırmanın önemine değinen söylemlerde bulunmuşlardır. 

Kontrol grubu katılımcılarından sadece bir kişi sorun çözmede etkili 

olacağını ifade etmiştir. İletişim becerisinin gelişimi kategorisinde 

deney grubu katılımcıları sözlü ve sözsüz iletişimde uyumun etkisini, 

bu uyumun karşı tarafta yarattığı güvenin ikna sürecine olan katkısına 

dair söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu katılımcılarından bir 

kaçı doğru iletişim kurmanın güvene dayalı etkili bir iletişim süreci 

yaratacağını ifade etmişlerdir. Kişilerarası empati kategorisinde deney 

grubu katılımcıları eğitimler aracılığıyla empati becerisinin 

gelişmesinin ikna sürecine olumlu katkıları olacağına dair söylemlerde 

bulunmuşlardır. Kontrol grubu katılımcılarından birkaçı empati 

becerisinin artmasının kişilerin davranışlarına etkisi olacağını ifade 

etmişlerdir.  

Tablo 59 bir bütün olarak değerlendirildiğinde deney grubu 

katılımcıları ikna sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde 

eğitimlerin birçok kategoride farkındalık yarattığını ifade etmişlerdir. 

Tablo 60’ta arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimlerinin çatışma 

sürecine ve sonucuna katkılarına ilişkin görüşleri incelenerek 

oluşturulan kategoriler yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere 

arabulucuların ifadeleri çatışma çözümü yönetim bilinci, çatışma 



290 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

süreci, çatışma çözümü yöntemleri farkındalığı, bilgi kazanımı, empati 

becerisi, dinleme becerisi ve duygu analizi olmak üzere yedi 

kategoriden oluşmaktadır. 

Tablo 60: Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinin Çatışmaları Yönetme Sürecine Ve 
Sonucuna Katkıları Nelerdir? 

Kategoriler  D K Kişi İfadeleri 

Çatışma çözümü 
yönetim bilinci 

  Deney: … çatışmaları sona erdirmek açısından son 
derece önemlidir…(A17/K/T:21+/D)/…Çatışma 
yönetme becerisini geliştirir…(A25/K/T:21+/D) 
(A5/K/T:21+/D) (A14/K/T:21+/D) (A21/K/ T:6-

10/D)(A29/K/T:21+/D) (A32/K/T:21+/D) 

(A33/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D)( A38/E/T:11-

15/D) (A39/K/T:21+/D) (A40/E/T:21+/D) 

(A44/K/T:21+/D) //… Çözüm odaklı olur. 
Çözümlerin sonucunu analiz edebiliriz…(A12/K/T: 
21+/D)/ … çatışma tohumlarının yeşereceği 
ortamların önceden çözülmesine sebebiyet 
verecektir…(A18/E/T:11-15/D)/ … uzlaşmacı ve 
çözüm odaklı bir tavır 
sergileyeceklerdir…(A27/K/T:1-5/D) 

(A34/E/T:21+/D) (A41/E/T:21+/D) 

Kontrol:… Çatışmaları pozitif yönde çözme 
(A63/E/T:21+/K) 

Çatışma süreci 

  Deney:… çatışma sürecini yönetme ve olumlu 
sonuç almaya katkı sağlar…(A13/E/T:21+/D) 
(A11/K/T:21+/D)(A8/K/T-21+/D) (A7/K/T-21+/D) 

A14/K/T:21+/D)(A31/K/T:21+/D) ( 

A32/K/T:21+/D) ( A33/K/T:21+/D) 

(A23/K/T:21+/D)/… Çatışmaları yönetme sürecinde 
destekleyici bir ortam oluşturarak, tarafların nasıl 
algıladıklarını, çatışmaların nedenlerini belirleyerek 
geçici çözüm üzerine anlaşmak ve çözümün yarayıp 
yaramadığını kontrol etmek gerekir…(A21/K/ T:6-

10/D) (A24/K/T:21+/D) (A26/K/T:21+/D) 

(A36/E/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 

Kontrol: 

 

 

 

 

 

  Deney: …çatışmaların sebeplerini ve çözümlerini 
belirli bir stratejide yapmamız için farkındalığımızı 
artırdı…(A1/K/T-27/D) (A9/K/T:11-15/D) 

(A32/K/T:21+/D) / /… daha önce düşünmediği 
yöntemleri düşünüp uygulayabilir… Gerilimi 
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Çatışma çözümü 
yöntemleri 
farkındalığı 

azaltıcı yöntemleri geliştirebilir (A2/K/T:11-15/D) 

(A24/K/T:21+/D)/ … Kendimizin ve diğer kişilerin 
çalışma yöntemini ve bu konudaki tarzını bilmemize 

yardımcı olur… (A7/K/T:21+/D) 
(A33/K/T:21+/D)/… çatışmanın nedenlerini 
bulmak, geçici çözüm üzerine anlaşmak, çözümün 
işe yarayıp yaramadığını kontrol 
etmek…(A37/K/T:21+/D)/… kazan-kazan 

anlayışıyla çözüm kolaylaşır…(A4/K/T 11-15/D) 

(A5/K/T:21+/D) (A21/K/ T:6-10/D)/… Çatışma 
çözmede kullanılan yöntemler öğrenildiği için 
örneğin yansıtma ve çerçeveleme…(A8/K/T-

21+/D)/… çatışmayı barışçıl yöntemlerle 
çözmek…(A30/K/T:21+/D) 
Kontrol: 

Bilgi kazanımı 

  Deney:… etkileme, sempati, …, stres yönetimi, 
sözlü ve sözsüz iletişim, motivasyon, öfke 
kontrolü…(A6/K/T-21+/D)/… edinilen bilgiler, 
liderlik yeteneğini geliştirir, iletişim etkin olarak 
kullanıldığında hem kendini yönetmeyi hem de 
sorumlu olduğumuz kişilerin ilişkilerini yönetmeyi 
kolaylaştırır…(A20/K/T:21+/D)/… Benlik 
durumlarına uygun davranmak. Karşımızdakini 
olması gereken benlik düzeyine çekmek, kendi 
çözümlerine ulaşmasını sağlamak, tarafların gerçek 
isteklerine ulaşmalarını ve buna engel olan 
kendinden kaynaklanan ya da dışsal etkileri 
belirlemek…(A24/K/T:21+/D)/… Kişinin kendini 
tanıması, etkili iletişim kurabilmesi, , öfke kontrolü, 
beden dili, ikna becerileri bu eğitim ile kişilere 
kazandırıldığı…(A26/K/T:21+/D)/… Nerede, nasıl 
davranacağımızı bilmemiz…(A44/K/T:21+/D)/ 

Kontrol: 

Empati becerisi 

  Deney: …empati kurmalarını 
sağlamak…(A9/K/T:11-15/D) (A6/K/T-21+/D) 

(A10/K/T:21+/D) (A22/K/T:21+/D) 

(A26/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D) 

(A33/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) (A38/E/T:11-

15/D) (A39/K/T:21+/D)/ 

Kontrol:… empati 

kurabilmeleri…(A64/E/T:21+/K)/ 

Dinleme becerisi 

  Deney:… etkili dinleme…(A6/K/T:21+/D) 
(A10/K/T:21+/D) (A21/K/ T:6-10/D) 

(A43/E/T:21+/D)/… Dinleme becerisi artacağından 
anlama ve kavrama becerisi de artar…(A2/K/T:11-

15/D) 
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Kontrol: … 

Duygu Analizi 

  Deney: … duygularına yön verebilir…(A2/K/T:11-

15 yıl/D) (A35/K/T:21+/D) (A10/K/T:21+/D)/ … 
Duygusal özbilinç…(A22/K/T:21+/D)/… 
duygularını tanıması ve yönetmesini de 
sağladığından…(A23/K/T:21+/D)/ 
… duygusal durumunu anlamak, duygusal 
geçmişini öğrenmek… duyguları anlamak 

gerekir…(A17/K/T:21+/D) (A30/K/T:21+/D)/… 
kişinin duygularını ortaya koymasını ve kendi 
duygularını anlamasına katkı 
verir…(A43/E/T21+/D)/ 
Kontrol: 

Tablo 60’da görüldüğü üzere, çatışma çözümü yönetimi bilinci 

kategorisinde deney grubu katılımcıları çatışmaları önlemede, 

yönetmede ve olası durumlarda kolaylıkla çözüm bulunabileceğine dair 

söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu katılımcılarından sadece 

bir kişi çatışmanın olumlu bir şekilde çözülebileceğini ifade etmiştir. 

Çatışma süreci kategorisinde deney grubu katılımcılar iyi yönetilen bir 

çatışma sürecinin olumlu sonuçlar doğuracağını faklı ifadelerle dile 

getirmektedir. Kontrol grubu katılımcıları bu kategoride herhangi bir 

yorumda bulunamamışlardır.  Çatışma çözümü yöntemleri farkındalığı 

kategorisinde deney grubu katılımcıları çatışmanın neden olduğu 

gerekçeleri saptamanın önemini çözüm üretmek için doğru strateji 

belirlemenin gerekliliğine, olumlu bir atmosfer içerisinde çatışmayı 

çözmenin önemine değinen değerli söylemlerde bulunmuşlardır. 

Kontrol grubu katılımcıları bu konuda herhangi bir yorum 

yapmamışlardır. Bilgi kazanımı kategorisinde deney grubu katılımcıları 

beden dili, motivasyon, duygu yönetimi, empati gibi tüm eğitimlerin bir 

bütün olarak bu kategoride etkisini gösterdiğini, bireyin duygularını 

tanımasının, yönetmesinin ne kadar önemli olduğunun farkına 
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vardıklarına dair içeriği zengin çeşitli söylemlerde bulunmuşlardır. 

Kontrol grubu katılımcıları bu konuda herhangi bir söylemde 

bulunmamışlardır. Empati becerisi kategorisinde ise deney grubu 

katılımcıları empati kurmanın gücüne değinmişlerdir. Kontrol grubu 

katılımcıları nitelikli bir söylemde bulunmamışlardır. Dinleme becerisi 

kategorisinde deney grubu katılımcıları etkili dinleme becerisinin 

önemine değinirken, kontrol grubu katılımcıları herhangi bir yorumda 

bulunmamışlardır. Son olarak, duygu analizi kategorisinde deney grubu 

katılımcıları kişilerin duygularını çok daha iyi yönlendirebileceklerini, 

duygularını tanıyabileceklerini ve net bir şekilde ifade edebileceklerini 

dile getirmektedirler. Kontrol grubu katılımcıları ise bu konuda 

herhangi bir söylemde bulunmamışlardır.  

Tablo 60 bir bütün olarak değerlendirildiğinde deney grubu 

katılımcıları çatışma sürecini yönetme eğitiminde farkındalık 

geliştirdiklerini farklı kategoriler altında toplanan söylemleri ile ifade 

ederlerken, eğitim almaya kontrol grubu katılımcılarının farkındalık 

geliştiremediği çok net görülebilmektedir. 

Tablo 61’de arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimlerinin güçlü 

ekipler yaratmaya, işbirliği sağlamaya katkılarına ilişkin görüşleri 

incelenerek oluşturulan kategoriler bulunmaktadır. Tabloda görüldüğü 

üzere, arabulucuların ifadeleri iletişim becerileri gelişimi, motivasyon 

artışı, iş birliği/takım bilinci, kişilerarası empati ve duygusal farkındalık 

olmak üzere beş kategoride gruplanmaktadır.  
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Tablo 61: Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinin Güçlü Ekipler Yaratmaya, İşbirliği 
Sağlamaya Katkıları Nelerdir? 

Kategoriler D K Kişi İfadeleri 

İletişim becerileri 
gelişimi 

  Deney: …iletişim kurma becerisini 
artıracağından… iletişime açık kişiler 
olur…(A6/K/T-21+/D) (A4/K/T 11-15/D) 

(A24/K/T:21+/D) (A35/K/T:21+/D) 

(A39/K/T:21+/D) (A43/ E/T21+/D) (A1/K/T-

27/D) (A13/E/T:21+/D)/… olumlu ilişkiler… 
(A30/K/T:21+/D)/ … anlamlı ve doyumlu ilişkiler 
kurabilmesi…(A21/K/T: 21+/D)/… Birbirini 
doğru anlayan, doğru ilişkiler 
kuran…(A44/K/T:21+/D)/ … sözlü ve sözsüz 
iletişimde gerçekte neyi kastettiğini anlayarak…. 
(A8/K/T-21+/D) 

Kontrol: …iletişim düzeyini 
artırdığı…(A52/E/T:21+/K) /… İletişim 
kolaylığı… (A61/K/T:21+/K)/… iletişim becerileri 
güçlü…(A64/E/T:21+/K)/ 

Motivasyon artışı 

  Deney:…Motivasyonu sağlar…(A21/K/T: 21+/D) 
(A5/K/T:21+D) (A7/ K/ T-21+/D) 

(A11/K/T:21+/D) (A18/E/T:11-15/D) 

(A33/K/T:21+/D)//…Motivasyonlarını bu ilgi ve 
yeterliliklerine göre artırabilir ve motivasyonun 
devamını sağlayabiliriz…(A31/K/T:21+/D) 
(A38/E/T:11-15/D) (A2/K/T:11-15/D) 

(A24/K/T:21+/D) 

Kontrol: … motivasyon yüksekliği 
yaratır…(A63/E/T:21+/K) 

İşbirliği/takım 
bilinci 

  Deney:… işbirliği artar… (A2/K/T:11-15/D) 

(A4/K/T:11-15/D) (A6/K/T:21+/D) (A8/K/T-

21+/D) (A10/K/T:21+/D) (A25/K/T:21+/D) 

(A35/K/T:21+/D) (A36/E/T:21+/D) /… işbirliği ve 
daha huzurlu çalışma ortamları…(A5/K/T:21+/D) 
/… ekip ruhunu güçlendirecek…(A3/K/T-21+/D) 

(A7/ K/ T-21+/D)/… güçlü ekip oluşabilir… 
(A8/K/T-21+/D)/ …ekip olmanın faydalarını daha 
iyi anlayacak ve ekip halinde işbirliğine 
yönelecektir…(A14/K/T:21+/D) (A9/K/T:11-

15/D) (A12/K/T:21+/D) (A13/E/T:21+/D) 

(A16/E/T:16-20/D) (A17/K/T:21+/D) (A21/K/T: 

21+/D) (A33/K/T:21+/D) (A34/E/T21+/D) 

(A37/K/T:21+/D) (A38/E/T:11-15/D)/…  ekip 
arkadaşlarımızı tanıma, yetenek ve 
yeterliliklerimize göre iş bölümü yapma ve ekip 
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ruhunu oluşturmada yöntem 
belirleme…(A20/K/T:21+/D) (A23/K/T:21+/D) ( 
A24/K/T:21+/D) (A26/K/T:21+/D) 

(A30/K/T:21+/D) (A45/E/T:21+/D)/… ekipleri 
güçlü kılar…(A27/K/T:1-5/ D) (A29/K/T:21+/D)  

Kontrol:… işbirliğini geliştirir…(A49/K/T21+/K) 
(A52/E/T:21+/K)/ …Güçlü ekip yaratır ve 
işbirliğini artırır…(A66/E/T:21+/K) (A65/K/T:1-

5/K) 

Kişilerarası 
Empati 

  Kontrol: …empatinin gelişmesi  birbirlerini 
anlamalarını sağlar…(A16/E/T:16-20/D) 

(A5/K/T:21+/D) (A8/K/T-21+/D  ) (A9/K/T:11-

15/D) (A39/K/T:21+/D) (A23/K/T:21+/D) 

(A11/K/T:21+/D)/) /… karşı tarafın duygu ve 
davranışlarını tanımlayıp, onun ne istediğini fark 
edebilirsek… (A30/K/T:21+/D) (A33/K/T:21+/D) 
(A38/E/T:11-15/D)/…Empati sayesinde işbirliği 
sağlanır…(A35/K/T:21+/D) 
Kontrol:… empati yapmalarını 
sağladığı…(A49/K/T21+/K) (A64/E/T:21+/K)/… 
empati düzeyini artırdığı…(A52/E/T:21+/K) 
(A63/E/T:21+/K) 

Duygusal 

Farkındalık 

  Deney:… duyguları anlama, ifade etme ve 
yönetmeyi…(A29/K/T:21+/D) (A2/K/T:11-15 /D) 

(A24/K/T:21+/D) (A23/K/T:21+/D )/… /… 
Duyguları anlayabilmek, 
tanımlayabilmek…(A30/K/T:21+/D) 
(A33/K/T:21+/D)/ 

Kontrol: 

Tablo 61’de görüldüğü gibi, iletişim becerileri gelişimi kategorisinde 

deney grubu katılımcıları kişilerin etkili iletişim kurma çabası 

içerisinde olacaklarını, anlamlı ilişkiler geliştirmek için emek 

harcayacaklarını çeşitli söylemler ile ifade etmektedirler. Kontrol grubu 

katılımcıları bu kategoride güçlenen iletişim becerileri ile sürecin daha 

kolay olacağını yansıtan ifadelerde bulunmuşlardır. Motivasyon artışı 

kategorisinde deney grubu katılımcıları motivasyon artışını sağlamakla 

kalmayıp, sürekliliğini de sağlayabileceklerini ifade etmişlerdir. 

Kontrol grubu katılımcılarından sadece bir kişi motivasyonu 
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artıracağını ifade etmektedir. İş birliği/takım bilinci kategorisinde 

deney grubu katılımcıları uyumun artacağını, gelişen ekip ruhu ile 

kişilerin daha uyumlu çalışacaklarını ve güçleneceklerini ifade 

ederlerken, kontrol grubu katılımcılarından bir kaçı yaratılan güçlü 

ekipler ile işbirliğinin artacağına dikkat çekmişlerdir. Kişilerarası 

empati kategorisinde kontrol grubu katılımcıları empati bilincinin 

gelişmesinin kişilerin birbirini anlamasını kolaylaştıracağını, duygu ve 

davranışları değerlendirirken daha kolay bir bütünlük 

oluşturulabileceğine dikkat çekmektedirler. Kontrol grubu 

katılımcılarından çok sınırlı sayıda katılımcı ise bu kategoride sadece 

empati düzeyinin artacağını ifade etmişlerdir. Duygusal farkındalık 

kategorisinde deney grubu katılımcıları duyguları tanımanın, 

anlamanın, ifade edebilmenin önemine dair söylemlerde bulunurlarken 

kontrol grubu katılımcıları bu kategoride herhangi bir söylemde 

bulunmamışlardır. 

Tablo 61 bir bütün olarak değerlendirildiğinde deney grubu katılımcı 

avukatlar güçlü ekipler yaratmanın temelinde bulunan duygusal zekâ 

bileşenlerine farklı kategorilerde farklı söylemlerle değinerek, bu 

konuda farkındalıklarının arttığını söylemlerine çok net 

yansıtmaktadırlar. Kontrol grubu katılımcıları ise bu kategoride 

tecrübelerine dayalı bilgi ve düşüncelerini ifade ederek katkı 

sağlamışlardır. 

Tablo 62’de arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimlerinin sosyal 

zekâyı hangi yönleriyle geliştirdiklerine ilişkin görüşleri incelenerek 

oluşturulan kategoriler bulunmaktadır.  Tabloda görüldüğü üzere, 
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arabulucuların ifadeleri iletişimin gelişimi, ilişki yönetimi, sosyal 

farkındalık, sosyal zeka farkındalığı, duyguların farkındalığı, 

kişilerarası empati, kuşaklararası iletişim, öfke yönetimi ve çatışma 

yönetimi olmak üzere dokuz kategoride gruplanmaktadır. 

Tablo 62: Duygusal Okuryazarlık Eğitimlerinin Sosyal Zekâyı (Sosyal Farkındalık 
ve İlişki Yönetimi Boyutlarıyla) Hangi Yönleriyle Geliştirdiğini Düşünüyorsunuz? 

Kategoriler  D K Kişi İfadeleri 

İletişimin 
gelişimi 

  Deney:… iletişimimizin daha iyi ve pozitif 
olmamıza yardımcı… iletişimimize pozitif 
yönden katkı sağlamaktadır …(A8/K/T:21+/D) 
(A8/K/T:21+/D) (A33/ K/ T:21+/D) 

(A35/K/T:21+/D) (A31/K/T:21+/D) 

(A25/K/T:21+/D)/… /… daha sağlıklı 
iletişimler kurabilecektir…( A11/K/T:21+/D) 

(A23/K/T:21+/D) (A39/K/T:21+/D) 

(A20/K/T:21+/D) (A27/ K/T:1-5/D) 

A17/K/T:21+/D)  /… Etkili ve kısa sürede 
iletişim kurulabilir…(A14/K/T:21+/D)/… 
iletişime girmelerini ve yine dolayısıyla 
iletişimi kuvvetlendirdiğini…(A16/E/T:16-

20/D)/ …sosyal iletişim becerimiz de (sosyal 
zekamız da) gelişecektir…(A30/K/T:21+/D)/ 
Kontrol:… iletişim becerileri gibi yönlerini 
geliştirir… (A49/K/T:21+/K)/… doğru ve 
sağlıklı iletişim kurabilecek…(A53/K/T:11-

15/K) (A64/E/T:21+/K)/… iletişim 
kolaylığı…(A61/K/T:21+/K)/ 

İlişki yönetimi 

  Deney: … ilişki yönetimimizi de doğru etkiledi 
ve geliştirdi. (A1/K/T-27/D) (A10/K/T:21+/D) 

(A14/K/T:21+/D) (A25/K/T:21+/D) 

(A29/K/T:21+/D)/… ilişki kurulan kişilerin 
kişilik ve duygularını fark ederek iletişim 
kurmak…(A4/K/T 11-15/D) (A8/K/T-

21+/D)(A20/k/T:21+/D) ( A39/K/T:21+/D)/… 
ilişkilerin daha olumlu seyrettiğini gördüm ve 
yaşadım…(A45/E/T21+/D) 
Kontrol: 

Sosyal 

farkındalık 

  Deney: sosyal farkındalığımızı etkiledi ve 
geliştirdi… (A1/K/T-27/D) (A38/E/T:11-15/D) 

(A25/K/T:21+/D)/…sosyal ilişkilere de olumlu 
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yansıyacaktır… (A30/K/T:21+/D) (A3/K/T-

21+/D)/ 

Kontrol: … sosyal farkındalık ve ilişki 
yönetimini geliştirir…(A52/E/T:21+/K) 

Sosyal zekâ 
farkındalığı 

  Deney: … sosyal zekayı 
geliştirmektedir…(A14/K/T:21+/D) (A8/K/T-

21+/D) (A15/ K/ T: 21+/D) (A17/K/T:21+/D) 

(A25/K/T:21+/D) (A35/K/T:21+/D)/… Sosyal 
zekayı, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi 
boyutlarıyla olumlu yönde 
geliştirir…(A37/K/T:21+/D) 
Kontrol: … sosyal zekayı geliştireceğini 
düşünüyorum…(A64/E/T:21+/K) 

Duyguların 
farkındalığı  

  Deney:…başkalarının duygularını algılamak, 
duyguların davranışlara nasıl yansıdığını 
bilmek…(A33/ K/ T:21+/D) (A2/K/T:11-15 

/D)/... duygularımızı anlamamızı ve 
yönetebilmemizi sağladığından öz 
farkındalığımızın gelişmesini olumlu olarak 
etkilemektedir…(A33/ K/ T:21+/D) 

(A30/K/T:21+/D) (A5/K/T:21+/D) / … 
duyguların yönetilmesi becerisinin gelişmesi 
sağlanır…(A35/K/T:21+/D) (A43/ 
E/T21+/D)/… Duyguların çok önemli 
olduğunu, duyguların davranışları 
etkilediğini…(A6/K/T-21+/D) 

(A10/K/T:21+/D) /… duygu merkezinin 
kontrolünü geliştirdiğini 
düşünüyorum…(A22/K/T:21+/D)/ duygu ve 
düşüncelerini doğru olarak tespit edebilmemizi 
sağlıyor…(A31/K/T:21+/D)/  
Kontrol: … duygularını 
anlamak…(A63/E/T:21+/K)/ 

Kişilerarası 
Empati 

  Deney:…empati kurarak duygularımızı 
yönlendirmeye, sakin düşünerek karşı tarafı 
anlamaya…(A9/K/T:11-15/D) (A2/K/T:11-

15/D) (A6/K/T-21+/D) (A38/E/T:11-15/D)/ 

…bireyleri algılama ve ihtiyaçlarını görme 
açısından gelişme 
sağlamaktadır…(A14/K/T:21+/D) (A4/K/T 11-

15/D) 

(A23/K/T:21+/D)(A29/K/T:21+/D)/…Empatiyi 
kolaylaştırıyor…(A31/K/T:21+/D) 
(A30/K/T:21+/D) (A33/ K/ T:21+/D) 

Başkalarının duygu ve düşüncelerini empati 
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yoluyla anlar… (A37/K/T:21+/D)/… empati-
sempatiye dikkat etme…(A45/E/T21+/D) 
Kontrol: Empati düzeyini 
artırdığı…(A52/E/T:21+/K)/… empati kurmaya 
yardımcı…(A64/E/T:21+/K) (A49/K/T:21+/K)/ 
(A63/E/T:21+/K)/… 

Kuşaklararası 
iletişim 

  Deney:… Kuşaklararası ilişkiyi yönetmede 
kişinin ait olduğu kuşağın özelliklerini 
öğrendik…(A4/K/T 11-15/D)/… Kuşak 
çatışmalarını azaltır…(A39/K/T:21+/D) 
Kontrol: … kuşaklar arasındaki 
farklılıklarımızın bilincinde 
olmak…(A47/K/T:21+/K) 

Öfke yönetimi 

  Deney: … Öfke kontrolünü, 
öğrendik…(A4/K/T 11-15/D) 

(A22/K/T:21+/D)/…Öfke kontrolünü sağlar ve 
öfkeli bir kişiyle nasıl iletişim kuracağını 
bilir…(A37/K/T:21+/D) (A26/K/T:21+/D) 
Kontrol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çatışma 
yönetimi 

  Deney: çatışma giderme gibi tekniklerin 
bilinmesi…(A5/K/T:21+/D)/… çatışmalarda 
sorunları daha rahat çözebileceğini 
düşünüyorum…(A6/K/T:21+/D) 
(A22/K/T:21+/D) (A17/K/T:21+/D) 

(A39/K/T:21+/D)/… tüm yönleriyle çatışma 
çözme dahil, daha iyi anlamamızı, çatışma 
çözümü sorun çözmede de başarılı 
olacaktır…(A23/K/T:21+/D)/ …çatışma 
konularıyla ilgili sistematik düşünmeyi, bunun 
yöntemlerini öğrenmeyi dolayısıyla sorun 
çözme ve hedeflere ulaşmada kolaylaştırıcı bir 
yönü var…(A24/K/T:21+/D) (A37/K/T:21+/D) 
/… insanlarla uyum ve uzlaşma arayışı içinde 
oluruz…(A7/K/T-21+/D) /… Çatışma 
süreçlerini yönetmek daha kolay 
oluyor…(A31/K/T:21+/D)(A33/ K/ T:21+/D) 
(A15/ K/T: 21+/D)(A38/E/T:11-15/D) 

(A29/K/T:21+/D) 

Kontrol:… sorunların çözümü, çatışmaların 
olumlu yöne evrilmesine katkı sağlayacağını 
düşünüyorum…(A47/K/T:21+/K) 
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Tablo 62’de görüldüğü gibi iletişimin gelişimi kategorisinde deney 

grubu katılımcıları iletişim sürecini olumlu yaşamalarının sağlıklı 

iletişim kurmaya etkisi olduğunu, dolayısıyla bu becerinin gelişmesinin 

sosyal zekâ gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını söylemlerinde 

dile getirmişlerdir. Kontrol grubu katılımcılarının bir kısmı ise etkili bir 

iletişim kurmak için iletişim becerilerinin gelişiminin önemine dikkat 

çekmişlerdir. İlişki yönetimi kategorisinde deney grubu katılımcıları 

duygusal okuryazarlık eğitimlerinin ilişki yönetimi konusunda 

farkındalıklarını artırdığını ifade etmektedirler. Kontrol grubu bu 

kategoride her hangi bir söylemde bulunamamıştır. Sosyal farkındalık 

kategorisinde deney grubu katılımcıları duygusal okuryazarlık 

eğitimlerinin farkındalık kazandırdığını ve sosyal ilişkilerine katkı 

sağladığına dair ifadelerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu 

katılımcılarından sınırlı sayıda kişi ilişki yönetimini geliştireceğini 

ifade etmişlerdir. Sosyal zekâ farkındalığı kategorisinde deney grubu 

katılımcıları sosyal zeka gelişimine katkı sağladığını ve ilişki 

yönetiminde daha başarılı olabileceklerine dair söylemlerde 

bulunmuşlardır. Kontrol grubundan sadece bir katılımcı sosyal zekâyı 

geliştireceğini düşündüğünü belirtmiştir. Duyguların farkındalığı 

kategorisinde deney grubu katılımcıları duyguların çok önemli 

olduğunu, kişinin öncelikle kendi, daha sonra karşısındaki kişinin 

duygularını tanımasının, duyguları yönetip kontrol edebilmesinin, 

duyguların düşünce ve davranışlara nasıl yansıdığını analiz edebilme 

becerilerinin ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda derin 

farkındalıklar geliştirdiklerini söylemlerine yansıtmışlardır. Kontrol 

grubundan sadece bir katılımcı duyguları anlamanın önemine değinen 
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bir söylemde bulunmuştur. Kişilerarası empati kategorisinde deney 

grubu katılımcıları karşılarındaki kişilerin ihtiyaçlarını, isteklerini, 

duygularını, düşüncelerini anlamanın onlara yardımcı olabilmenin ve 

onları geliştirebilmenin öneminin farkına vardıklarını söylemlerinde 

belirtmişlerdir. Kontrol grubu katılımcıları ise bu kategoride sadece 

empati düzeylerinin geliştiğini ve daha kolay empati kurabileceklerini 

belirtmişlerdir. Kuşaklararası iletişim kategorisinde deney grubu 

katılımcıları farklı kuşakların özelliklerini bilmenin ilişki yönetimini 

kolaylaştırdığı gibi çatışmaları azalttığını ifade etmişlerdir. Kontrol 

grubu katılımcılarından sadece bir kişi ise bu konuda bilinçli olmanın 

önemine değinmişlerdir. Öfke yönetimi kategorisinde deney grubu 

katılımcıları öfke kontrolü konusunda bilgi edindiklerine, öfkeli 

kişilerle iletişim kurmanın inceliklerini öğrenmenin önemine dair 

söylemlerde bulunmuşlardır. Kontrol grubu katılımcıları bu konuda 

herhangi bir söylemde bulunmamıştır. Çatışma yönetimi kategorisinde 

deney grubu katılımcılarından çok fazla sayıda kişi çatışmanın ne 

olduğunu tüm yönleriyle ele almanın, sorun çözmede hangi yol 

haritasının nasıl kullanılacağının ve süreci nitelikli yönetmenin 

öneminin bilinmesinin gerekliliğine dair söylemlerde bulunmuşlardır. 

Kontrol grubu katılımcılarından sadece bir kişi sorunları çözebilmenin 

çatışma sürecine sağlayacağı olumlu katkıya değinmiştir.  

Tablo 62 bir bütün olarak ele alındığında deney grubu katılımcılarının 

ifadelerinden duygusal okuryazarlık eğitimlerinin duygusal zekâya olan 

katkılarının sosyal zekâya ne kadar olumlu yansıdığını oluşan 

kategorilerde ve içini dolduran zengin içerikli söylemlerde çok açık bir 
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şekilde görmekteyiz. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin katılımcılara 

sağladığı katkı, kazandırdığı farkındalık ifadeler net bir şekilde 

yansımaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hayatın anlam kazanması günlük yaşamın nitelikli, verimli, huzurlu ve 

keyifli geçmesi ile ilişkilidir. Günün en verimli ve değerli saatleri 

çalışma yaşamına aittir. Dolayısıyla iş yaşamı günlük hayatın değerli 

bir parçasıdır. Kurumların en vazgeçilmezi de çalışanlarıdır. İnsanı 

oluşturan en değerli yapıtaşları düşünceler, duygular ve hislerdir. 

Duygular yaşamımızda kurduğumuz ilişkilerde, verdiğimiz kararlarda 

ve kendimizi tanımamızda; kısacası yaşantımıza yön vermede çok 

önemlidir. Zekâ akılcı davranmamızı, mantıklı kararlar almamızı ve yol 

haritamızı belirlememizi sağlamaktadır. Ancak etkili bir performansın 

gizli motoru bu iki unsurun; duygu ve zekânın birlikte kullanılması ile 

mümkün görülmektedir. Duygu ve zekânın dengeli birlikteliği 

davranışlarımıza ve düşüncelerimize rehberlik etmektedir. Psikolojik 

ihtiyaçların, güvenlik duygusunun ve kişisel yakınlığın sağlanması, 

kişinin bilişsel becerilerini geliştirmekle beraber, kendini 

gerçekleştirme potansiyelini de artırmaktadır. İyi hissetmenin alt 

yapısında ilişkilerde olumlu duygular, yaşam tatmini, yaşam enerijisi 

ve dayanıklılık bulunmaktadır.  Duyguları tanımanın, anlamlandırma-

nın ve duygulara yön vermenin gizli anahtarı duygusal zekâ 

becerilerinde saklıdır. Duygular düşüncelerimizin ve davranışlarımızın 

temelini oluşturmaktadır. Duygusal zekâ konusunda farkındalığın 

artması yaşamsal becerilerin kazanılmasına ve geliştirilmesine katkı 

sağlamaktadır. Aklın ve duyguların egemenliği üzerine inşa edilen 

duygusal okuryazarlık eğitimleri bu süreci nitelikli olarak 

desteklemekte, küresel boyuttaki gelişmelere ve değişimlere uyum 
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sağlamayı kolaylaştırmaktadır. Davranışların temelini bilişsel, 

biyolojik ve psikolojik boyutlar oluşturmaktadır. Duygusal 

okuryazarlık eğitimleri ile bilişsel gelişimin desteklenmesi davranışlara 

olumlu yansıyarak çalışma yaşamında verimliliği, başarıyı ve iş 

tatminini artırmaktadır. Çalışma yaşamında hizmet odaklı olabilmenin 

ön şartları arasında duyguların farkında olmak ve duyguları 

yönetebilmek bulunmaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ulusal ve uluslararası literatür taranarak 

duygusal zekâ, duygusal okuryazarlık ve sosyal zekâ ile ilgili 

derinlemesine araştırma yapılmıştır. Duygusal okuryazarlık becerisi 

sorumluluk sahibi kararların alınmasında, olumlu ilişkilerin 

kurulmasında, empatinin kurulmasında, duyguların yönetiminde 

oldukça önemlidir. Öz farklındalık, motivasyon olumlu ilişkiler 

geliştirme gibi çok değerli bileşenlerden oluşan duygusal zeka,  sosyo-

duygusal becerilerin en önemli unsurlarından birisidir. Duygusal zekâ 

bireysel gelişime odaklanmakta olup bireyin kendi duygularını 

tanımasına, yönetmesine ve sonrasında çevresindeki kişilerin 

duygularını okuyarak etkili iletişim kurabilmesine önem vermektedir. 

Duygusal zekâ kavramını tanımlamak üzere Mayer ve Salovey, Cooper 

ve Sawaf, Bar-On, Goleman ve Boyatzis başta olmak üzere birçok 

araştırmacı bu konuda bilim dünyasını aydınlatmışlardır. Dolayısıyla 

duygusal zekâ sadece kişinin kendi duygularını tanıması, analiz etmesi 

ve yönetmesi değil aynı zamanda çevresindeki kişilerin de duygularını 

farkedebilmesi, adlandırabilnmesi, incelemesi ve ilişkilerini etkili bir 

şekilde yönetebilmesidir. Çok değerli bilim insanları yapıkları 
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çalışmalar, yürüttükleri projeler ile duygusal zekâ ve duygusal 

okuryazarlık gelişimine çok değerli katkılarda bulunmuşlardır. 

Duygusal zekânın Aristo döneminden günümüze kadar olan yolculuğu 

incelendiğinde duygular üzerine çok derin ve zengin araştırmalar 

yapıldığı, duyguların önemli olduğu vurgulanmıştır. Duygusal zekâ 

1909 yılında John Dewey tarafından sosyal zekâ kavramı içerisinde 

kullanılmıştır. Duygusal zekânın gelişimi sürecinde oluşturulan 

modeller konuya açıklık getirmekle beraber duygusal zekânınn farklı 

boyutlarına dikkat çekmiştir ve her geçen gün daha da fazla dikkat 

çekmektedir. Duygusal Zekâ Mayer ve Salovey tarafından geliştirilen 

yetenek, Bar-On, Goleman ve Cooper ve Sawaf tarafından geliştirilen 

Karma ve Petrides ve arkadaşları tarafından gelişitirilen Özellik olmak 

üzere üç temel modelden oluşmaktadır. Her bir model farklı duygusal 

zekâ boyutlarına odaklanarak geliştirdikleri modeller ile duygusal 

zekânın eksiklerini tamamlayarak gelişimine destek olmuş ve bilim 

dünyasına ışık tutmuşlardır. Geliştirilen boyutlar ve modeller 

kapsamında duygusal zekâ becerilerinin hangi düzeyde olduğunu 

saptamak üzere birçok nitelikli ölçek geliştirilmiştir. Farklı teorisyenler 

tarafından geliştirilen her bir ölçeğin farklı özellikleri olduğu, ölçüm 

alanlarının değişkenlik gösterdiği dikkat çekmektedir.  

Duygusal zekâ alanına gösterilen ilginin artması, bu konuda yapılan 

çalışmaların dikkat çekmesi, çalışma yaşamının her geçen gün daha da 

yoğunlaşması ve rekabetin artması ile kurumsal düzeyde bu alan dikkat 

çekmektedir. Kurumların en büyük sermayesi insan olduğu için 

çalışanlar güçlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Bu süreç sadece 
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çalışanların uzmanlık boyutunda değil, sosyo-duygusal boyutunta da 

olmalıdır. Dolayısıyla duygusal zeki çalışanların bir arada bulunması 

kurum atmosferini olumlu yönde değiştirmekle beraber verimlililiği, 

etkileşimi, iş tatminini, kurumsal motivasyonu, yardımlaşmayı, üst 

düzey bilişsel performansı, olumlu duygu akışını, etkili iletişimi, üst 

düzey hizmet anlayışını ve etkileşimi zirveye taşıyacaktır. Duygularını 

tanıyan, yöneten duygusal zeki çalışanların etkileşimi başarılı bir 

şekilde sürdürmelerinde sosyal zekâ becerilerinin gelişmiş olması 

gerekmektedir. Çalışma yaşamında sosyal ilişkileri kolaylaştırmak, 

nitelikli iletişim stratejileri geliştirmek, işbirliğini kolaylaştırmak için 

duygusal zekâ ve sosyal zekâ becerilerinin gelişmiş olması 

gerekmektedir. Sosyal zekâ sosyal anlayış, sosyal bellek, sosyal algı ve 

sosyal esneklik bileşenlerinin sosyal bilgi ile zenginleşmesi ile sosyal 

davranışa olumlu yansımaktadır. Sosyal zekâ becerilerinin birey 

davranışlarına kattığı değeri gören araştırmacılar yürüttükleri 

çalışmalar ile sosyal zekânın farklı boyutlarını ön plana çıkartarak her 

bir boyutun özelliklerini derinlemesine kavramsallaştırmışlardır. 

Sosyal zekâ boyutları konusunda araştırmaları yürüten Kozmitzki ve 

John, Silberman, Silvera ve arkadaşları ve Buzan’ın buluştukları ortak 

nokta insan, etkileşim, iletişim ve bilgi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bireylerin sosyal zekâ gelişimi desteklemek ve geliştirmek için nitelikli 

ölçümlerin yapılması geliştirilen ölçeklere bağlıdır. Bu doğrultuda 

birçok bilim insanı tarafında geliştirilen ölçekler başarı özelliklerini, öz 

değerlendirme, davranış ve başkaları tarafından değerlendirme temelli 

olmak üzere ve farklı özellikleri ve boyutları ele almaktadır. Duygusal 

zekâ becerilerinin sosyal zekâ becerileri ile birbirlerini tamamlayıcı 
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özellikte olması ikisi arasındaki etkileşimi kuvvetlendirmektedir. 

Dolayısıyla sosyo-duygusal yeterlilik modeli duygusal çekim alanına 

vurgu yapmakla beraber ilişkilerde kazan-kazan anlayışını da 

desteklemektedir. Sosyo-duygusal zekâ becerilerinin teoriden pratiğe 

geçmesinde duygusal okuryazarlık kavramı, bileşenleri, gelişim ilkeleri 

üzerinde durulması gerekmektedir.  

Duygular sadece sosyal ve özel hayatı değil, iş hayatını da 

etkilemektedir. Bu durumda duygular kişinin kendisini ve 

çevresindekileri etkisi altına almaktadır. Çalışma yaşamı potansiyelin 

üst düzeyde sergilenmesi, duygular ile mücadele sürecinin olumlu 

yapılandırılması, duygu-düşünce ve davranışların etkili bir şekilde 

sergilenmesi için duygusal zekâ becerilerinin kullanılması 

gerekmektedir. Çalışma yaşamında kişiler farkında olarak ya da 

olmayarak kopukluk, anlayışsızlık, kısıtlanmışlık, odaklanamama ve 

duyarsızlık gibi yıkıcı duygu durumları yaşayabilirler. Yıkıcı duygu 

durumlarının olumluya evrilmesinde duygusal okuryazarlık eğitimleri 

ileri duygusal zekâ becerilerinin kazanılması yardımcı olabilir. 

Dolayısıyla olumsuz duygular yerini empati, duygu yönetimi, duygusal 

farkındalık, öz farkındalık, dayanıklılık ve çevikliğe bırakarak yapıcı 

bir boyuta geçebilirler. Duygusal zeki kurumların iletişimde, yönetimde 

başarılı olmasındaki en değerli anahtar duyguların bütüncül olarak 

değerlendirildiği bilimsel bir bakış açısıyla yürütülen duygusal zekâ 

eğitimleridir. Yaşamımızda çok önemli yeri olan duyguların 

kurumlarda kişisel, kişilerarası etkileşimlerde, gruplarda ve kurumsal 

çapta olmak üzere farklı boyutlarda yaşandığı unutulmamalıdır. 
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Duyguların yönetilmesinde bilimsel çalışmalara dayalı duygusal 

okuryazarlık eğitimleri çalışanların performanslarını üst düzeye 

taşıyarak yeteneklerini ortaya çıkarmada, çalışma arkadaşlarının duygu 

ve düşüncelerini önemsediklerini göstererek olumlu bir kurum iklimi 

yaratmada, kendilerini çok rahat ifade ederek,  değer duygusunu 

hissetmede, düşünce ve davranışları ile ayrıcalıklı bir statüteye sahip 

olarak özgüven hissetmelerinde önemlidir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde araştırmanın materyal ve metoduna 

değinilmektedir. Bu çalışma arabulucuların katılımı ile gerçekleşmiştir. 

Uzlaşma, anlaşma ve kendini ifade etmenin önemli olduğu bu meslek 

grubunda kişilerin duygu ve düşüncelerini analiz etmek, tarafsız bir 

şekilde değerlendirmek, süreci gözlemlemek, süreçte doğru analizle 

yapabilmek ve süreci yapıcı bir şekilde yönetmek önemlidir. 

Arabulucuların bu özelliklerini geliştirmeleri ya da bu özellikler ile 

ilgili fakındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla bu çalışma 

planlanmıştır. Araştırma modeli eğitim öncesi ve sonrası olmak üzere 

iki aşamadan oluşmaktadır. Katılımcılar kontrol ve deney olmak üzere 

iki gruba ayrılmışlardır.  Çalışmada deney grubu arabulucuların 

aldıkları duygusal okuryazarlık eğitimi ile sosyal ve duygusal zekâ 

düzeylerinini artacağı; kontrol grubu arabulucuların ise eğitim öncesi 

ve sonrası sosyal ve duygusal zekâ düzeylerinde bir fark olmayacağı 

düşünülmüştür. Deney grubu katılımcıların sosyal zekâ düzeylerinde 

sosyal bilgi işleme hızı, sosyal farkındalık sosyal becerileri; duygusal 

zekâ düzeylerinde ise kendini farkında olma, kendini yönetme dikkate 

alınmıştır. Araştırma sonuçlarını değerlendirmek üzere nitel ve nicel 
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yöntemler birarada kullanılmıştır. Sosyal zekâ ve duygusal zekâ 

ölçeklerinden elde edilen sonuçlar ile derinlemesine yapılan görüşmede 

kayıt altına alınan ifadeler birbirlerini desteklemektedirler. 

Katılımcılara verilen eğitimde oluşturulan program duygusal ve sosyal 

becerileri geliştirmek üzere düşünülmüş olup; Kunnanatt’ın 

modelindeki aşamaları içermektedir. Kunnanatt’ın Duygusal 

haritalama aşamasında duyguları tanımanın önemine değinilmiş olup 

bu doğrultuda beynin çalışma sistemi, duyguları anlamak ve yönetmek 

konulu eğitimler; duygusal kalıpları teşhis aşamasını dolduran benlik 

bilinci, motivasyon ve özsaygı içerikli eğitimler; duygusal uyum 

aşamasına eşlik eden duygu yönetimi, iletişim süreci: sözlü ve sözsüz 

iletişim, iç ve dış motivasyonu kapsayan eğitimler; duygusal yolculuk 

aşamasına eşlik eden öfke kontrolü ve stres yönetimi konulu eğitimler; 

empati aşamasını destekleyen empati içerikli eğitim ve sosyal etki inşa 

etme aşamasına derinlik katan kuşaklararası iletişim ve çatışma 

sürecinde dönüşümsel liderlik üzerine eğitimler verilmiştir. Bu eğitim 

konuları zinciri ile katılımcıların duygusal zekâ gelişimlerinin sosyal 

zekâ gelişimine olumlu yansıdığı, katılımcıların bu konuda farkındalık 

geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın veri toplama prosedürü 

Tromso Sosyol Zekâ ölçeği, Duygusal Zekâ ölçeği ve nitel soruları 

içermektedir. Ölçeklerin faktör yapıları, yükleri ve güvenirlik analiz 

sonuçları detaylı bir şekilde incelenmiş ve çalışmayı yürütmeye 

herhangi bir engel teşkil etmediği saptanmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümü nicel ve nitel verilere ait bulgulardan 

oluşmaktadır. Çalışmada yöntem karışıklığını önlemek amacı ile 
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parametrik olmayan istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada 

normallik gösteren faktörler olduğu gibi normallik göstermeyen 

faktörlere de rastlanmıştır. Ancak parametrik olmayan istatistikler 

tercih edildiği için herhangi bir varsayım aranmamıştır. Sonrasında 

çalışmada grupların varyanslarının homojen olup olmadığı 

incelenmiştir sosyal zekâ ve duygusal zekâ ölçekleri kapsamında 

Levene testine göre değerlendirildiğinde homojen oldukları sonucuna 

varılmıştır. Mann-Whitney U testine göre deney ve kontrol grubundaki 

bireylerin eğitim öncesinde sosyal zekâ ve duygusal zekâ 

algılamalarında istatisitksel açıdan anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir. Eğitimin etkisini incelemek üzere parametrik 

olmayan Wilcoxon testi analizde kullanılmıştır. Wilcoxon test 

sonuçlarına göre deney grubu katılımcıların sosyal algılamalarında, 

sosyal farkındalıklarında sosyal zekâ becerilerinde anlamlı artışlar 

bulgulanmıştır. Benzer şekilde duygusal zekâ ölçeğine ve boyutlarına 

yönelik yapılan Wilcoxon testinde katılımcıların duygusal zekâ 

becerilerinde istatistikel açıdan anlamlı bir artış bulgulanmıştır. 

Wilcoxon test sonuçlarına göre kontrol grubu katılımcıların eğitim 

öncesi ve sonrası sosyal zekâ becerileri ve duygusal zekâ becerileri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir bir farklılık saptanmamıştır. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre yapılan analizde deney grubu erkek 

katılımcıların sosyal bilgi işleme ve sosyal zekâ becerileri üzerinde 

etkili olduğu belirlenmiş ve istatiksel açıdan anlamlı bir artış 

saptanmıştır. Deney grubu kadın katılımcıların sosyal zekâ 

becerilerinde anlamlı bir artış sağlanmıştır. Kontrol grubu erkek ve 

kadın katılımcıların sosyal zekâ becerileri açısından istatistiksel boyutta 
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anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Deney grubu erkek ve kadın 

katılımcıların duygusal zekâ becerileri açısından istatistiksel boyutta 

etkili olduğu belirlenmiş ve anlamlı artış sağlandığı gözlemlenmiştir. 

Medeni duruma istatiksel sonuçları incelendiğinde deney grubu evli ve 

bekâr katılımcıların sosyal zekâlarında anlamlı bir artış sağlanırken 

kontrol grubu evli katılımcılarda anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. 

Eğitim sonrasında deney ve kontrol grubu arasında yapılan istatiksel 

incelemede deney grubu katılımcıların sosyal ve duygusal zekâlarında 

anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Görüldüğü üzere verilen eğitimin 

katılımcılar üzerinde farkındalık yarattığı görülmektedir. Farkındalığın 

kazanılmasında eğitimin yirmidört saatlik bir programdan oluşması çok 

etkilidir. Katılımcılar haftada altı saat olmak üzere dört hafta hem grup 

arkadaşları hem de eğitmen ile etkileşimde bulunurak eğitimi 

benimsemişler ve eğitim konuları üzerine bilişsel yapılanmanın 

temellerini atarak var olan potansiyellerini de geliştirme fırsatı 

yakalamışlardır. Elde edilen nicel verilerin sonuçları nitel araştırma 

yöntemi ile de desteklenmiştir. Deney grubu katılımcılar ve kontrol 

grubu katılımcılar ile yazılı kayıt altına alınan görüşmeler kategoriler 

ve kişi ifadeleri olmak üzere iki grupta analiz edilmiştir. Nitel görüşme 

sorularına verilen cevaplar incelendiğinde deney grubu katılımcılarının 

cevapları eğitimler aracılığı ile duygu ve düşüncelerinde değişiklik 

olduğu, duygusal ve sosyal zekâ konularında farkındalık 

geliştirdiklerini zengin içerikli söylemleri ile belirtmektedirler. Kontrol 

grubu katılımcılar ise görüşme sorularının bir kısmı hakkında hiç fikir 

sahibi olmaz iken bazı soruları cevaplarken kişisel görüşlerini ifade 

etmişlerdir. Araştırmanın nitel kısmı deney grubu katılımcıların 
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duygusal zekânın gerekliliği, beynin çalışma sisteminin bilinmesinin 

önemi, duyguları tanımanın ve yönetmenin iş yaşamına katkıları, içsel 

motivasyonun gerekliliği, öfke kontrolü ve stres yönetiminin olumlu 

etkisi, empati gelişimi, sözlü ve sözsüz iletişimin nasıl 

kolaylaşabileceğine, kuşaklararası farkındalığın geliştiğine, liderlik 

sürecine etkileri, ikna becerisini nasıl geliştirdiğine, çatışma yönetme 

sürecine katkılarına, işbirliği ve takım çalışmalarına olan desteğine ve 

sosyal zekâ becerilerinin gelişimine dair ifadelerde bulunurak duygusal 

okuryazarlık eğitimlerinin bilişsel ve duygusal bir değişim dönüşüm 

sağladığını ifade etmişlerdir. Görüldüğü üzere nicel ve nitel veriler 

birbirlerini destekleyerek duygusal okuryazarlık eğitimlerinin çalışma 

yaşamına olan kolaylaştırıcı etkilerini farklı açılardan vurgulamaktadır. 

Duygusal zekâ becerilerinin duygusal okuryazarlık eğitimleri ile 

geliştirilmesi arabulucuların yüksek performans gösterme eğilimini 

artırmaktadır. Duygusal okuryazarlık eğitimleri ile öz yönetim, sosyal 

farkındalık ve ilişki yönetimi stratejilerinin kazanıldığı görülmektedir. 

Çalışma yaşamında yüksek duygusal zekâya sahip kişilerin duygularını 

tespit edebildiklerini, diğer insanların ne hissettiklerini ve 

düşündüklerini çok daha iyi anladıklarını, hayata bakış açılarının daha 

farklı olduğunu, güçlü ve doyum düzeyi yüksek ilişkiler kurabildikleri 

bilinmektedir. Bradberry ve Greaves (2017:213) çalışma yaşamını 

küresel boyutta değerlendirerek kültür ve duygusal zekâ arasındaki 

ilişkiye odaklanmaktadır. Bradberry ve Greaves duygusal okuryazarlık 

eğitimleri dünyaya bir mesaj verilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Bradberry ve Greaves’in dünyaya verdikleri mesaj duyguların 
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yaratacağı sonuçları düşünerek duyguları özenle yönetmek gerektiğidir. 

Kişilerin ve kurumların duygularını sistemli bir şekilde yönetebilmeleri 

için doğru stratejik adımları kullanmaları gerektiğine dikkat 

çekmektedirler. Dolayısıyla değişime açık olmak, doğru stratejik 

adımları belirlemek, doğru davranışları sergileyebilmek için duygusal 

okuryazarlık eğitimleri her geçen gün artan bir önem ve değer 

kazanmaktadır. Burada önemli olan duygu, düşünce ve davranışlardaki 

evrilmesini sağlayabilmek ve sürdürülebilir olması için özen 

göstermektir. Duyarlı arabulucuların bu alanda kazandığı farkındalık 

öğrenen, değişime ve yeniliklere açık, pozitif bir kurum kültürü 

yaratılmasına da katkı sağlayacaktır.  

Yürütülen bu tez çalışmasında deney grubu arabulucular ile 24 saatlik 

bir çalışma programı hafta içi Salı günleri üç saat ve Perşembe günleri 

üç saat olmak üzere dört haftada tamamlanmıştır. Eğitimin bir ay 

sürmesi katılımcıları olumlu yönde etkilemiş olmuş, düzenli, tekrar 

eden planlı eğitim saatleri kapsamındaki buluşmalar farkındalıklarının 

artmasına bu süreçte katkı sağlamıştır. Ancak eğitimden sonraki üç ay 

ve altı aylık dönemlerde katılımcıların artan farkındalıklarının 

davranışlarına nasıl yansıdığı ile ilgili görüşmeler ve incelemeler 

yapılamamıştır. Dolayısıyla katılımcılar ile belirli aralıklarla bir araya 

gelerek farkındalıklarının hayata nasıl yansıdığını, davranış 

değişikliklerini nasıl ve ne kadar devam ettirebildikleri analiz 

edilememiştir. Kazanılan değişimin sürekliliğini sağlamalarını 

kolaylaştırıcak ara eğitimlerin verilmesi ve ölçümlerin yapılması 

sonraki çalışmalarda hedeflenmektedir. 



314 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Çalışma yaşamında mutluluğun, başarının sağlanmasında zekâ ve 

duygular arasındaki dengenin kurulması ve korunması bireylerin iş ve 

özel yaşamlarına anlam kazandırmakla beraber değer de katmaktadır. 

Arabulucu olmanın şartlarından bir tanesi de avukatlık mesleğinde beş 

yıllık bir tecrübenin olmasıdır. Dolayısıyla duygusal okuryazarlık 

eğitimlerinin bu beş yıllık tecrübe döneminde verilmesi ya da hukuk 

fakültelerinin eğitim –öğretim programlarına ve staj dönemi 

eğitimlerine duygusal okuryazarlık programını dahil edilmesi 

önerilmektedir. Hukuk öğrencileri hukuk eğitimlerini nasıl dört yıllık 

bir süreçte alıp gereken alan bilgisine sahip oluyorlarsa aynı süreçte 

duygusal okuryazarlık eğitimleri alarak sosyo-duygusal becerileri de 

kazanarak zaman içerisinde geliştirdikleri etkili davranış kalıplarını en 

ideal boyuta taşıyabilirler.  

Duygusal okuryazarlık eğitimlerinde zaman ve motivasyon çok 

önemlidir. Eğitimler için ayrılan zamanın yanı sıra eğitimlerin 

katılımcılarda iz bırakması için de doğru zaman ve doğru yöntem 

önemlidir. Duygusal okuryazarlık eğitimleri sürecinde duyguların 

farkına varılması, adlandırılması, hissedilmesi, düşünceler ile 

eşleştirilebilmesi, tepkilerin düzenlenmesi, değerlendririlmesi ve 

davranışlara dönüştürülmesi için duygu-düşünce sisteminin oluşması 

ve uygulamalar ile geliştirilmesi ve yansımaların gözlemlenmesi 

gerekmektedir. Duygusal zekâ eğitimleri süreçte katılımcıların 

motivasyonlarını artmakla beraber yapıcı ve çözümcül düşünme 

becerilerini de geliştirmektedir. Eğitimlerin başarıya ulaşmasında süreç 

çok iyi planlanmalıdır. Bu süreç netlik kazanmış hedef ve standartları 
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içermelidir. Eğitimlerin en büyük kazancı akademik zekâ ve sosyo-

duygusal zekânın yaşamımıza zenginlik katması, becerilerimizi 

geliştirmesi ve ilişkilerimize değer katmasıdır. Eğitim sürecinin 

nitelikli bir aşama kaydetmesi için kurumun ihtiyaçları, yönetimin 

desteği, programın içeriği, katılımcıların programa adapatasyonu ve 

motivasyonu dikkate alınmalıdır. Eğitimlerin sonunda hedeflenen 

katılımcıların duygusal hassasiyet ve duygusal olgunluk 

kazanmalarıdır. Bu olgunluk ve hassasiyetin kazanılmasında sürecin 

sistematik bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Eğitimin planlanması, 

eğitim verilen süreç, eğitimin aktarılması, korunması ve eğitimin 

değerlendirilmesi en önemli aşamalardır. Bu aşamaların nitelikli bir 

biçimde uygulanması kurumun sahip olduğu öğrenme kültürü ile 

yakından ilişkilidir. Kurumsal değişim dönüşüm ancak bireylerin 

değişim dönüşümü ile mümkündür. Kurumun en değerli yapıtaşları 

çalışanlarıdır. Değişim-dönüşüm direnç ile karşılaşırsa kurumsal 

bağlılık, işbirliği, olumlu etkileşim ve işbirliği ile kolaylaştırılabilir. 

Duygusal zekâ eğitimi vermek üzere geliştirilmiş eğitim yönetimi 

modellleri bulunmaktadır. Kunnannatt’ın duygusal zekâ eğitimi 

yönetimi modeli duyguları bir yol haritası olarak ele alındığını, itici 

duygular gibi çekici duygularında çevremizdeki kişilere yansıyarak 

süreci ekilediğini vurgulamaktadır. Etkileşim ile başlayan iletişim 

sürecinin kazan-kazan anlayışı ile sonlanması için duygusal çekimin 

hissedilmesi gerekmektedir. Duygusal itme kazan-kaybet anlayışı ile 

kişileri duygusal olarak uzaklaştırarak sosyal etkileşimi de 

zayıflatmaktadır. Kunnannat’ın duygusal eğitimi yönetimi modeli 

duygu skalasını ön plana çıkarması, duygusal kalıpların performansı 



316 | DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİNİN SOSYAL ZEKÂ GELİŞİMİNE YANSIMASI: 
ARABULUCULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

etkilediğini vurgulaması, duygusal uyumun düşünce ve davranışlarına 

yansımalarına dikkat çekmesi, duygusal yolculuk ile sürecin ve 

tutarlılığın belirtilmesi, empati kurmanın gerekliliği ve sosyal etki inşa 

edebilmenin tüm bu aşamalar sonucunda gerçekleştiğini vurgulaması 

ile literatürde önemli bir yer kazanmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda 

duygusal zekâ ve sosyal zekâ becerileri ilişkilere sistem ve sanat içerikli 

birer boyut katarken zekânın gücü ile sinerji oluşturmaktadır. Bu 

sinerjinin açığa çıkmasında duyguları, düşünceleri ve davranışları ile 

var olan insan, evrenin en kıymetli yapı taşıdır. Toplumsal düzeni 

korumak ve barışı sağlamak üzere kendisini sürekli geliştiren, analitik 

düşünen, yaratıcı ve yapıcı bakış açılarına sahip olan araştırmacı, 

azimli, adaletli ve duyarlı arabulucu avukatlar barışçıl düzenin en 

değerli temsilcileridir. 
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EKLER 

EK A. Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği 

TROMSO SOSYAL ZEKÂ ÖLÇEĞİ 

Aşağıda yer alan ifadelere ne düzeyde katılmaktasınız? Lütfen, her 

ifadeyi sizin açınızdan uygun gelen seçenekte (X) ile işaretleyiniz. 

1. Tamamen Uygun 2.Uygun 3.Biraz Uygun   4. Uygun değil 5. Hiç 

Uygun Değil 

  1 2 3 4 5 

1 Diğer insanların davranışlarını önceden tahmin 
edebilirim 

     

2 Çoğunlukla başkalarının seçimlerini anlamanın zor 
olduğunu hissederim. 

     

3 Davranışlarımın diğer insanlara ne hissettireceğini 
bilirim 

     

4 Tanımadığım yeni insanların olduğu bir ortamda 
genellikle tedirgin hissederim. 

     

5 İnsanlar yaptıkları şeylerle beni sık sık şaşırtırlar.      

6 Diğer insanların duygularını anlayabilirim.      

7 Sosyal ortamlara kolaylıkla uyum sağlarım      

8 İnsanlar açıklama yapmama fırsat vermeden bana 
kızarlar. 

     

9 Başkalarının isteklerini anlarım      

10 İnsanlarla ilk tanışmada ve yeni ortamlara girme 
konusunda iyiyimdir. 

     

11 Ne düşündüğümü söylediğimde insanlar genellikle 
benden rahatsız olmuş veya bana kızmış gibi 
görünürler. 

     

12 Başka insanlarla geçinebilmekte zorlanırım.      
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13 İnsanları tahmin edilemez bulurum.      

14 Bir açıklama yapmalarına gerek duymadan insanların 
ne yapmaya çalıştıklarını çoğunlukla anlarım. 

     

15 Başkalarını iyice tanımam uzun zaman alır.      

16 Farkına varmadan çoğu kez başkalarını incitirim      

17 Diğer insanların davranışlarıma nasıl tepki 
göstereceklerini tahmin edebilirim. 

     

18 Yeni tanıştığım insanlarla iyi ilişkiler kurmakta 
başarılıyımdır 

     

19 Diğer insanların yüz ifadelerinden, beden dillerinden 
vs. gerçekte ne demek istediklerini çoğunlukla anlarım 

     

20 Başkalarıyla konuşacak güzel sohbet konuları 
bulmakta çoğunlukla sıkıntı çekerim. 

     

21 Diğer insanların yaptıklarıma verdikleri tepkiler beni 
çoğunlukla şaşırtır 

     

Ek B. Duygusal Zekâ Ölçeği 

Aşağıdaki ifadeler çalışanın duygularıyla uyumlu olması, onları 

anlayarak ifade etmesi ve davranışlarını yönlendirmesi; bunun 

yanında başkalarının da duygularını anlamasıyla ilgili durumlardır. 

Lütfen, her ifadeyi sizin açınızdan uygun gelen seçenekte (X) ile 

işaretleyiniz. 

1. Kesinlikle Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kararsızım 4. 

Katılıyorum 

5. Kesinlikle Katılıyorum 

  1 2 3 4 5 

1 Hislerimi her zaman kolaylıkla ifade edebilirim.      

2 Herhangi bir durum karşısında, nasıl duygusal 

tepkiler verebileceğimi bilirim. 
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3 Duygularımın performansımı nasıl etkilediğinin 

bilincindeyim. 

     

4 Telaşlı durumlarda bile amacıma odaklanabilir ve 

düzgün düşünebilirim. 

     

5 Olumsuz olaylar veya durumlar karşısında 

soğukkanlılığımı korurum. 

     

6 Her zaman güçlü ve zayıf yönlerimin farkına 

varırım. 

     

7 Diğer insanlardan gelen övgü ve eleştirilere önem 

veririm. 

     

8 Kendi gelişimime önem veririm.      

9 Kimse desteklemese bile, doğru olduğuna 

inandığım bir düşünceyi sonuna kadar savunurum. 

     

10 Çevreme karşı içten ve samimi davranışlar 

sergilerim. 

     

11 Her zaman kendime yüksek standartlar belirler ve 

bunlara uygun davranışlarda bulunurum. 

     

12 Durum gerektirdiğinde kolaylıkla önceliklerimi 

değiştirebilirim. 

     

13 Değişen durumlara kolaylıkla uyum 

sağlayabilirim. 

     

14 Başarıya önem veririm ve belirlediğim hedeflere 

ulaşmak için gereken tüm çabayı gösteririm. 

     

15 Olayları başkalarının bakış açısından da 

görebilirim. 

     

16 Başkalarının yaşadığı olaylara ve sorunlara karşı 

duyarlılık gösteririm. 
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17 Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını etkili bir 

şekilde değerlendirebilirim. 

     

18 Bulunduğum kurumun yazılı olmayan kurallarının 

bilincindeyim ve formal (olağan) yollardan 

başarıya ulaşamadığımda, sorunları informal 

(olağan dışı) yollardan nasıl çözebileceğimi 

bilirim. 

     

19 Benden ne beklendiğinin farkındayım ve 

beklentileri karşılamak için gerekeni yaparım. 

     

20 Çevremdekilere yapıcı övgü ve eleştirilerde 

bulunur ve gelişimleri konusunda destek olurum. 

     

21 Ortak amaca ulaşmak konusunda çevremdekileri 

harekete geçirebilirim. 

     

22 Çevremdekilere değişimin olumlu yönlerini 

gösterir ve onlara örnek olurum. 

     

23 Anlaşmazlıklarda ortak bir çözüm yolu bularak, 

çatışan tarafları uzlaştırabilirim. 

     

24 Birlikte hareket etmeye, işbirliğine ve paylaşmaya 

önem veririm. 

     

25 Çevremdekilerle iletişim konusunda başarılı 

olduğumu düşünüyorum. 
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Ek C. Nitel Görüşme Soruları 

1. Duygusal Zekâ/ Duygusal Okuryazarlık eğitimlerinin gerekli 

olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

2. Arabulucuların beynin çalışma sistemini bilmeleri iletişim 

süreçlerine sizce nasıl yansır? 

3. Arabulucuların duygularını tanımaları, yönetmeleri iş yaşamlarını 

sizce nasıl etkiler? 

4. Arabulucuların içsel motivasyonlarını kaybettiklerinde nasıl bir 

iletişim sürecinde olurlar? 

5. Arabulucuların öfke kontrolünü kaybetmelerinin, stresi 

yönetememelerinin çalışma yaşamına yansımaları nelerdir? 

Aldığınız stres yönetimi/ öfke kontrolü eğitimi size neler kattı? 

6. Arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimi almaları empati 

düzeylerini nasıl etkiler? 

7. Arabulucuların duygusal okuryazarlık eğitimi almaları sözlü ve 

sözsüz iletişim sürecini hangi açılardan kolaylaştırır? 

8. Arabulucuların aldıkları duygusal okuryazarlık eğitimleri 

kuşaklararası ilişkileri dengeleme sürecini nasıl etkiler? 

9. Duygusal okuryazarlık eğitimleri liderlik sürecini hangi açılardan 

kolaylaştırmaktadır? 

10. Duygusal okuryazarlık eğitimleri ikna becerisini kullanma sürecini 

nasıl kolaylaştırmaktadır? 

11. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin çatışmaları yönetme sürecine 

ve sonucuna katkıları nelerdir 
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12. Duygual okuryazarlık eğitimlerinin güçlü ekipler yaratmaya, 

işbirliği sağlamaya katkıları nelerdir? 

13. Duygusal okuryazarlık eğitimlerinin Sosyal Zekâyı (sosyal 

farkındalık ve ilişki yönetimi boyutlarıyla) hangi yönleriyle 

geliştirdiğini düşünüyorsunuz? 
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