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lkö retim Ö retmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri 
 

Zehra K l ç Özmen1 

 
Abstract: This study aims to determine the level of emotional intelligence of primary school teachers. The 

research was conducted in the “tarama” model. In the 2007-2008 education term, the personal characteristics and 

level of emotional intelligence of 365 primary school teachers who work in Istanbul, Anatolian Side were 

determined. As the data collection method, “Duygusal Zeka Ölçe i” developed by Titrek was used. Validity and 

reliability of the study have been tested. The rate of Cronbach Alpha Reliability is 96 percent. In the analysis of 

the data, SPSS package program was applied. The study indicated that the emotional intelligence level of the 

primary school teachers is sufficient. However, it appeared that primary school teachers are more sufficient than 

teachers who teach specific branches. Similarly, the female teachers are more sufficient than male teachers in 

terms of emotional intelligence. All the sub-dimensions of emotional intelligence except self-consciousness sub-

dimension and total emotional intelligence point increase as the age and experience increase. As connected with 

the age and experience, depending on the department, the graduated students from 2 year undergraduate program 

scored better. , 

 

Keywords: primary school, form master, branch teacher, emotional intelligence 

 

Özet: Bu çal mada, ilkö retim ö retmenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi amaçlanm t r. Tarama 

modelinde yap lan ara t rmada 2007-2008 e itim-ö retim y l nda stanbul ili Anadolu yakas nda çal an 365 

ilkö retim ö retmeninin ki isel özellikleri ve duygusal zekâ düzeyleri belirlenmi tir. Veri toplama arac  olarak 

Titrek’in geli tirdi i “Duygusal Zekâ Ölçe i” kullan lm t r. Ölçe in geçerlik ve güvenirlik çal mas  yap lm , 

Cronbach Alpha Güvenirlik Katsay s  .96 hesaplanm t r. Verilerin analizinde SPSS paket program  

kullan lm t r. Ara t rma sonucunda ilkö retim okulu ö retmenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin yeterli oldu u 

ancak s n f ö retmenlerinin bran  ö retmenlerine göre; bayan ö retmenlerin erkek ö retmenlere göre duygusal 

zekâ alan nda daha yeterli oldu u ortaya ç km t r. Duygusal zekân n özbilinç alt boyutu hariç di er alt boyutlar 

ve toplam duygusal zekâ puan  ya  ve k dem artt kça artmaktad r. Yine ya  ve k demle ba lant l  olmas  

sebebiyle özbilinç boyutu hariç mezun olunan bölüme göre iki y ll k e itim yüksekokulu mezunu ö retmenler 

daha yüksek puan alm lard r.  

 

Anahtar Kelimeler: ilkö retim, s n f ö retmeni, bran  ö retmeni, duygusal zekâ. 
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Giri 1 

 

Türk toplumu h zl  bir de i im ve geli im süreci ya amaktad r. Bu süreçte ailevi ve 

toplumsal de erler örselenmekte, bireyler yaln zla makta, yaln zl k teknolojik geli melerle 

telafi edilmeye çal lmaktad r. Bu süreçten en çok etkilenen çocuklard r. Annenin 

çal mas yla birlikte çekirdek ailedeki i  payla m  yükünün katlanarak anneye yüklenmesi, 

aile içi ileti imin ve duygusal payla m n azl /yoklu u, çocu un nas l yeti tirilece ini 

bilememenin çaresizli i, sorunlu çocuklar n yeti mesine neden olmaktad r (Yücesan, 2008). 

Bu tür ortamlarda yeti en çocuklar n, okula ba lad klar nda geli imlerinde eksik kalan 

yönlerin, okulda e itim boyutuyla tamamlanmas  gerekmektedir. En az 30 ki ilik s n flarda 

her biri farkl  bir aileden, bir ya da birkaç sorunla gelen çocuklar, ö retmenin yeti tirmeye 

çal t  ö retim program  alt nda do ru davran lar  ö renmeye ve uygulamaya 

çal maktad r.  

Ö renciler, ailelerinden, ö retmenlerinden veya okul yönetiminden zaman nda do ru 

davran lar konusunda rehberlik alamad klar nda endi e, karars zl k ve davran  bozukluklar  

ortaya ç kmaktad r. Ayr ca bu bozukluklar, akademik ba ar lar n  ve ya am uyumlar n  da 

etkilemektedir ( Chen vd., 2007: 7; Gürdal vd., 1990). 

Ö retmenin sorumlulu u bu kadar a r ve zor oldu una göre; nas l bir yetenek 

sergilemeli ki gelece in nitelikli toplumunu olu turacak olan ahsiyetleri yeti tirebilsin?  

Bu nitelikli insan gücünün yeti tirilmesinde en büyük sorumluluk ö retmenlere 

dü mektedir. Yüksek duygusal zekâya sahip ö retmenler s n f yönetiminde hiç kuskusuz daha 

ba ar l  olacaklar, yeti tirdikleri ö renciler ise kendi duygular n  bilen, tan yan, duygular n  

yöneten, ba kalar n n duygular n n fark nda olan ve ba kalar  ile ili kilerini kontrol edebilen 

bireyler olarak yeti eceklerdir (Akba , 2006). 

 S n f, toplumun küçük bir kopyas d r. Okulun temel görevlerinden biri, ö renciyi 

hayata haz rlamakt r. Ö renci, s n fta arkada lar yla ve ö retmeniyle etkile imde 

bulunurken, ya ad  farkl  sorunlar  örnek ald  ö retmenin rehberli inde çözmeyi 

ö renmektedir. Böylece hayat problemlerini nas l çözece inin de alt yap s n  

olu turmaktad r. nsan, görerek ö renen, örnek alan ve bildi ini taklit eden bir varl kt r. 

Ö rencilerin taklit edecek do ru örneklere ihtiyac  vard r. Duygusal zekâya sahip bir 

                                                            
1 Bu makale Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü lkö retim anabilim dal nda yap lan “ lkö retim 
Ö retmenlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleriyle Ö rencilerin stenmeyen Davran lar n  Alg lamalar  ve Ba a 
Ç kma Yöntemleri Aras ndaki li ki” adl  tezin bir k sm na dayan larak haz rlanm t r. Tez dan manlar m, 
de erli hocalar m Prof. Dr. Sefer ADA ve Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN’a te ekkür ediyorum. 
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ö retmen modeli, ö rencinin s n f içindeki istenmeyen davran lar yla uygun bir ekilde 

ba a ç karak ö rencinin gerekli becerileri kazanmas na rehberlik edecektir.  

 Goleman (2000)’a göre duygusal zekâ; ki iyi güdüleme, engellerle kar la t nda 

direnç sa lama, verilecek tepkiyi kontrol etme ve doyumu geciktirme, dü ünme yetene ini 

engelleyen duygu durumunu düzenleme ve stresten uzak durma, kendini ba kalar n n 

yerine koyma (empati) ve umutlu olma gibi yeteneklerdir. 

 

 Kaufhold ve Johnson (2005)’a göre ise duygusal zekân n alt boyutlar : 

1. Kendi Duygular n  Bilme (özbilinç) 

2. Duygular  Yönetme 

3. Kendi Kendini Motive Etme (duygular  güdüleme) 

4. Ba kalar n n Duygular n  Anlama (empati) 

5. li kileri Yürütebilme. 

 

Duygusal zekân n nörobiyolojik temelinde amigdala göze çarpmaktad r. Amigdala, limbik 

halkan n alt na yak n, beyin sap n n üzerinde bulunan ve birbiriyle ba lant l  yap lardan 

olu an badem eklinde bir kütledir. Her biri beynin bir taraf nda olmak üzere, ba n yan 

k sm na yak n iki amigdala vard r. Amigdala ise duygusal durumlar n uzman d r. Amigdala 

beynin geri kalan k sm ndan ayr lsa, olaylar n duygusal anlam n  de erlendirmekte 

inan lmaz bir yetersizlik, hatta “duygusal körlük” denilen durum ortaya ç kar (Goleman, 

2000: 30).  

Duygular n zihinsel ya am içindeki gücünü anlamaya çal rken en fazla merak konusu 

olan, h rsla hareket geçip her ey yat t ktan sonra pi manl k duydu umuz o anlard r; 

buradaki soru nas l bu kadar kolayca mant ks z olabildi imizdir. Fevri duygular n akla 

üstün geldi i anlar amigdalan n esas rolünü gözler önüne serer. Duyu organlar ndan gelen 

sinyaller, amigdalan n her türlü s k nt l  deneyimi taramas n  sa lar. Bu da amigdalay , 

psikolojik gözcü konumuyla ruh dünyam zda merkezi bir yere yerle tirir. Amigdala her 

durumu, her alg y  sorgular, ancak bunu en ilkel bir soru biçimiyle, “Bu benim nefret 

etti im ey mi? Bana zarar verir mi? Benim korktu um bir ey mi?” eklinde yapar. E er 

bu sorular n cevab  bir ekilde “evet” ise, amigdala adeta bir sinirsel alarm gibi an nda 

tepki verir ve bir kriz var mesaj n  beynin geri kalan k s mlar na iletir (Goleman, 2000: 31-

32). Bu durumla ba  edebilme yollar ndan biri özbilinç, duygular  yönetme, duygular  

güdüleme gibi alt boyutlar  içeren duygusal zekâ ile mümkündür.  
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Bu çal mada ilkö retim ö retmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri belirlenmeye 

çal lm t r. Duygusal zekân n etkilendi i de i kenler belirlenerek ara t rmac lara ve 

ö retmenlere yol gösterecek, duygusal zekây  yükseltici e itim programlar na kaynak te kil 

edecek, hizmet içi e itim çal malar na rehberlik edecektir.  

 

Yöntem 

Ara t rma, stanbul ili Anadolu yakas nda çal an ilkö retim ö retmenlerinin 

duygusal zekâ düzeylerini belirlemek için tarama modelinde yap lm  bir çal mad r. 

 

Ara t rman n Amac   

Ara t rmada u sorulara cevap aranmaya çal lm t r: 

 

1. lkö retim Okulu ö retmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri nedir? 

2. Ö retmenlerin duygusal zekâ düzeyleri, çal t  kurum (özel, resmi), bran , cinsiyet, 

medeni durum ve ya  de i kenlerine göre farkl la makta m d r? 

 

Çal ma Grubu 

Ara t rman n evrenini, stanbul ilinin Anadolu yakas nda bulunan ilkö retim okulu 

ö retmenleri olu turmaktad r. Örneklemi ise Üsküdar, Kad köy, Ümraniye, Maltepe ve 

Pendik ilçelerinden, olas l a dayal  olmayan örnekleme grubundan kolayda örnekleme 

(Altun k vd., 2004: 129-130) yöntemiyle seçilen ö retmenler olu turmaktad r.  

 

Veri Toplama Arac  

Ara t rmada demografik özellikler hakk nda veri toplamak amac yla ara t rmac  

taraf ndan geli tirilen 11 sorudan olu an Ki isel Bilgi Formu ve Duygusal Zekâ Ölçe i 

kullan lm t r. Goleman, modeline dayanarak i -örgüt ya am nda duygusal zekâ 

yeterliklerini kullanmaya yönelik Titrek’in “E itim Fakültesi Ö retim Üyelerinin Duygusal 

Zekâ Yeterliklerini  Ya am nda Kullanma ve Akademik Ba ar  Düzeylerine li kin 

Kar la t rma” konulu doktora çal mas ndaki ölçek, “ lkö retim Okullar nda Görev Yapan 

Ö retmenlerin S n f Yönetiminde Duygusal Zekâ Yeterliklerini Kullanma Düzeyleri”ni 

ölçmeye uygun bir ekilde mastar ekleri düzenlenerek ö retmenler için uygulamaya haz r 

duruma getirilmi  (Toytok,2005: 59-60) halinden al narak kullan lm t r. Ara t rmadaki 

duygusal zekâ ölçe indeki her boyut (özbilinç, duygular  yönetme, duygular  güdüleme, 
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empati ve sosyal beceriler) bir alt ölçek olarak düzenlenmi tir. 5’li Likert tipinde haz rlanan 

ölçek 72 maddeden olu maktad r. Yap lan madde analizleri sonucunda 25. madde ölçekten 

ç kar larak 71 madde üzerinden ö retmenlere uygulanm t r. Kullan lan ölçe in güvenirli i 

yar  test güvenirlik yöntemi ile iç tutarl l k güvenirlik katsay s  (Cronbach katsay s ) ile 

hesaplanm t r. Duygusal zekâ ölçe inden elde edilen ölçümler için Cronbach Alpha 

Güvenirlik Katsay s  .96’dir. Bu ölçümde testin güvenirli i yüksek düzeydedir. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesi ile ilgili olarak a a daki istatistiksel analizler yap lm t r: 

1. Ö retmenlerin duygusal zekâ düzeyleri belirlemek amac yla aritmetik ortalama ve 

standart sapmalar. 

2. Ö retmenlerin duygusal zekâ düzeylerinin ki isel özelliklerine göre farkl la ma 

durumlar n  belirlemek amac yla t-testi ve tek yönlü varyans analizi. 

 

Bulgular ve Yorum 

 

Bu bölümde uygulama sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri 

yer almaktad r. Önce örneklem yap s n  tan t c  frekans ve yüzde da l mlar na ait bulgular 

verilmi tir. Daha sonra amaçlara göre haz rlanan sorular n cevaplar  s rayla tablolar 

arac l yla sunulmu tur.  

 

Ara t rman n Demografik De i kenlerine Ait Betimsel Bulgular 

Bu bölümde, ara t rma grubunu olu turan ö retmenlerin demografik özelliklerinin 

(kaç nc  s n f  okuttu u, s n f mevcudu, k demi, çal t  kurum (özel, resmi), bran , 

çal t  okulun bulundu u semt, cinsiyeti, medeni durumu, ya , çocuk sahibi olup 

olmamas , mezun oldu u okul) betimleyici frekans ve yüzde da l mlar  ç kar lm t r. 

 
Tablo 1. lkö retim Ö retmenlerinin Demografik De i kenleri çin Frekans ve Yüzde De erlerine li kin 

Sonuçlar 

De i ken Gruplar f % 

Çal lan Kurum 
Özel 

Devlet 

91 

274 

24,9 

75,1 

Bran  
S n f Ö retmeni 

Bran  Ö retmeni 

183 

181 

50,1 

49,6 
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Bo  1 0,3 

Çal lan lçe 

Üsküdar 

Maltepe 

Ümraniye 

Kad köy 

Pendik 

101 

62 

76 

48 

78 

27,7 

17,0 

20,8 

13,2 

21,4 

Cinsiyet 
Kad n 

Erkek 

234 

131 

64,1 

35,9 

Medeni Durum 

Bekar 

Evli 

Dul/Bo anm  

77 

276 

12 

21,1 

75,6 

3,3 

Sahip Olduklar  

Çocuk Say s  

Yok 

Bir 

ki 

Üç ve Üzeri 

Cevaps z 

147 

87 

106 

24 

1 

40,3 

23,8 

29,0 

6,6 

0,3 

Ya  

25 ve alt  

26-35 

36-45 

46 ve üzeri 

Cevaps z 

34 

169 

103 

58 

1 

9,3 

46,3 

28,2 

15,9 

0,3 

K dem 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21 ve üzeri 

Cevaps z 

86 

89 

76 

30 

68 

16 

23,6 

24,4 

20,8 

8,2 

18,6 

4,4 

Mezun Olunan 

Okul 

Ö retmen Okulu 

ki Y ll k E itim Yüksek Okulu 

Üç Y ll k Yüksek Okul 

Dört Y ll k Fakülte 

Lisans Üstü 

Cevaps z 

5 

39 

7 

285 

28 

1 

1,4 

10,7 

1,9 

78,1 

7,7 

0,3 

Okutulan S n f 

Birinci S n flar 

kinci S n flar 

Üçüncü S n flar 

Dördüncü S n flar 

Be inci S n flar 

kinci Kademe 

41 

30 

35 

39 

27 

193 

11,2 

8,2 

9,6 

10,7 

7,4 

52,9 
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S n f Mevcudu 

20 ve alt  

21-30 

31-40 

41-50 

51 ve üzeri 

Cevaps z 

70 

57 

99 

80 

30 

29 

19,2 

15,6 

27,1 

21,9 

8,2 

7,9 

 Toplam 365 100 

 

Tablo 1’de görüldü ü gibi çal maya kat lan ö retmenlerin % 24.9’u özel ö retim kurumlar nda çal rken, % 

75.1’i resmi ilkö retim kurumlar nda çal maktad r. Ö retmenlerin % 50.1’i s n f ö retmeniyken, % 49.6’s  

bran  ö retmenidir. Ö retmenlerin % 27.7’si Üsküdar ilçesinde, % 17’si Maltepe ilçesinde, % 20.8’i 

Ümraniye ilçesinde, % 13.2’si Kad köy ilçesinde, %21.4’ü Pendik ilçesinde çal maktad r. Ara t rmaya 

kat lan ö retmenlerin % 64.1’i bayan, % 35.9’u erkek ö retmendir. Bayan ö retmenler ço unlu u 

olu turmaktad r. Çal maya kat lan ö retmenlerin % 21.1’i bekar, % 75.6’s  evli, % 3.3’ü dul/bo anm t r. 

Ö retmenlerin ço unlu u evlidir. Ö retmenlerin % 40.3’ü çocuk sahibi de ilken, % 23.8’inin bir, % 29’nun 

iki, % 6.6’n n üç ve üzeri çocu u vard r. Çocu u olmayan ö retmenler ço unlu u olu turmaktad r. 

Ara t rmaya kat lan ö retmenlerin ya  da l m  öyledir: 25 ve alt  ya  grubu % 9.3, 26-35 ya  aras  % 46.3, 

36-45 ya  aras  % 28.2, 46 ve üzeri % 15.9’unu olu turmaktad r. Elde edilen bulgulara göre ara t rmaya 

kat lan ö retmenlerin büyük bir bölümünün 26-45 ya  aras nda olduklar  gözlenmektedir. Ö retmenlerin 

k demleri 1-5 y l aras  olanlar % 23.6’ n , 6-10 y l aras  olanlar % 24.4’ü, 11-15 y l aras  olanlar % 20.8’i, 16-

20 y l aras  olanlar % 8.2’ini, 21 ve üzeri olanlar % 18.6’ n  olu turmaktad r. Ö retmenlerin % 1.4’ü 

ö retmen okulu, % 10.7’si iki y ll k e itim yüksek okulu, % 1.9’u üç y ll k yüksek okul, % 78.1’i dört y ll k 

fakülte, % 7.7’si lisansüstü mezunudur. Elde edilen veriler nda, dört y ll k fakülte mezunlar  

ço unluktad r. Ara t rmaya kat lan ö retmenlerin % 11.2’si birinci s n flar , % 8.2’si ikinci s n flar , % 9.6’s  

üçüncü s n flar , % 10.7’si dördüncü s n flar , % 7.4’ü be inci s n flar  okutmaktad r. Tabloya göre 

ö retmenlerin okuttuklar  s n flara göre homojen da ld klar  görülmektedir.  Ö retmenlerin % 19.2’si 20 ve 

alt  s n f mevcuduna, % 15.6’s  21-30 aras  mevcuda, % 27.1’i 31-40 aras  mevcuda, % 21.9’u 41-50 aras  

mevcuda, % 8.2’si 51 ve üzeri mevcuda sahiptir. En fazla s n f mevcudu 31-40 aras nda olmaktad r.  

 

Ara t rman n Amaçlar na Yönelik Analizlere Ait Bulgular 
Tablo 2. Ö retmenlerin Duygusal Zekâ Düzeylerine li kin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Sonuçlar  

 n x ss 

Özbilinç 365 49,66 5,70 

Duygu Yönetimi 365 64,92 5,73 

Duygu Güdüleme 365 58,61 6,39 

Empati 365 51,10 5,12 

Sosyal Beceriler 365 81,42 8,49 

DUYGUSAL ZEKÂ TOPLAM 365 305,71 27,23 
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25 ve alt  

26-35 

36-45 

46 ve üzeri 

Cevaps z 

34 

169 

103 

58 

1 

9,3 

46,3 

28,2 

15,9 

0,3 

K dem 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21 ve üzeri 

Cevaps z 

86 

89 

76 

30 

68 

16 

23,6 

24,4 

20,8 

8,2 

18,6 

4,4 

Mezun Olunan 

Okul 

Ö retmen Okulu 

ki Y ll k E itim Yüksek Okulu 

Üç Y ll k Yüksek Okul 

Dört Y ll k Fakülte 

Lisans Üstü 

Cevaps z 

5 

39 

7 

285 

28 

1 

1,4 

10,7 

1,9 

78,1 

7,7 

0,3 

Okutulan S n f 

Birinci S n flar 

kinci S n flar 

Üçüncü S n flar 

Dördüncü S n flar 

Be inci S n flar 

kinci Kademe 

41 

30 

35 

39 

27 

193 

11,2 

8,2 

9,6 

10,7 

7,4 

52,9 
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S n f Mevcudu 

20 ve alt  

21-30 

31-40 

41-50 

51 ve üzeri 

Cevaps z 

70 

57 

99 

80 

30 

29 

19,2 

15,6 

27,1 

21,9 

8,2 

7,9 

 Toplam 365 100 

 

Tablo 1’de görüldü ü gibi çal maya kat lan ö retmenlerin % 24.9’u özel ö retim kurumlar nda çal rken, % 

75.1’i resmi ilkö retim kurumlar nda çal maktad r. Ö retmenlerin % 50.1’i s n f ö retmeniyken, % 49.6’s  

bran  ö retmenidir. Ö retmenlerin % 27.7’si Üsküdar ilçesinde, % 17’si Maltepe ilçesinde, % 20.8’i 

Ümraniye ilçesinde, % 13.2’si Kad köy ilçesinde, %21.4’ü Pendik ilçesinde çal maktad r. Ara t rmaya 

kat lan ö retmenlerin % 64.1’i bayan, % 35.9’u erkek ö retmendir. Bayan ö retmenler ço unlu u 

olu turmaktad r. Çal maya kat lan ö retmenlerin % 21.1’i bekar, % 75.6’s  evli, % 3.3’ü dul/bo anm t r. 

Ö retmenlerin ço unlu u evlidir. Ö retmenlerin % 40.3’ü çocuk sahibi de ilken, % 23.8’inin bir, % 29’nun 

iki, % 6.6’n n üç ve üzeri çocu u vard r. Çocu u olmayan ö retmenler ço unlu u olu turmaktad r. 

Ara t rmaya kat lan ö retmenlerin ya  da l m  öyledir: 25 ve alt  ya  grubu % 9.3, 26-35 ya  aras  % 46.3, 

36-45 ya  aras  % 28.2, 46 ve üzeri % 15.9’unu olu turmaktad r. Elde edilen bulgulara göre ara t rmaya 

kat lan ö retmenlerin büyük bir bölümünün 26-45 ya  aras nda olduklar  gözlenmektedir. Ö retmenlerin 

k demleri 1-5 y l aras  olanlar % 23.6’ n , 6-10 y l aras  olanlar % 24.4’ü, 11-15 y l aras  olanlar % 20.8’i, 16-

20 y l aras  olanlar % 8.2’ini, 21 ve üzeri olanlar % 18.6’ n  olu turmaktad r. Ö retmenlerin % 1.4’ü 

ö retmen okulu, % 10.7’si iki y ll k e itim yüksek okulu, % 1.9’u üç y ll k yüksek okul, % 78.1’i dört y ll k 

fakülte, % 7.7’si lisansüstü mezunudur. Elde edilen veriler nda, dört y ll k fakülte mezunlar  

ço unluktad r. Ara t rmaya kat lan ö retmenlerin % 11.2’si birinci s n flar , % 8.2’si ikinci s n flar , % 9.6’s  

üçüncü s n flar , % 10.7’si dördüncü s n flar , % 7.4’ü be inci s n flar  okutmaktad r. Tabloya göre 

ö retmenlerin okuttuklar  s n flara göre homojen da ld klar  görülmektedir.  Ö retmenlerin % 19.2’si 20 ve 

alt  s n f mevcuduna, % 15.6’s  21-30 aras  mevcuda, % 27.1’i 31-40 aras  mevcuda, % 21.9’u 41-50 aras  

mevcuda, % 8.2’si 51 ve üzeri mevcuda sahiptir. En fazla s n f mevcudu 31-40 aras nda olmaktad r.  

 

Ara t rman n Amaçlar na Yönelik Analizlere Ait Bulgular 
Tablo 2. Ö retmenlerin Duygusal Zekâ Düzeylerine li kin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Sonuçlar  

 n x ss 

Özbilinç 365 49,66 5,70 

Duygu Yönetimi 365 64,92 5,73 

Duygu Güdüleme 365 58,61 6,39 

Empati 365 51,10 5,12 

Sosyal Beceriler 365 81,42 8,49 

DUYGUSAL ZEKÂ TOPLAM 365 305,71 27,23 
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Ö retmenlerin, duygusal zekân n özbilinç boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=49,66 (ss=5,70);  duygu 

yönetimi boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=64,92 (ss=5,73); duygu güdüleme boyutundan ald klar  

puan ortalamalar  x=58,61 (ss=6,39);  empati boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=51,10 (ss=5,12); 

sosyal beceriler alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=81,42 (ss= 8,49)’dir. Ö retmenlerin duygusal 

zekâ ve duygusal zekân n alt boyutlar nda yeterli olduklar  söylenebilir. 

 

Tablo 3. Ö retmenlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bran lar na Göre Farkl la p Farkl la mad na 

Göre t-Testi Sonuçlar  

 Bran  n x ss t sd p 

Özbilinç 
S n f Ö retmeni 183 50,32 5,77 

2,197 362 ,029 
Bran  Ö retmeni 181 49,01 5,59 

Duygu 

Yönetimi 

 

S n f Ö retmeni 
183 65,83 5,43 

2,985 362 ,003 

Bran  Ö retmeni 181 64,06 5,88 

Duygu 

Güdüleme 

 

S n f Ö retmeni 
183 59,76 6,14 

3,440 362 ,001 

Bran  Ö retmeni 181 57,50 6,43 

Empati 

 

S n f Ö retmeni 
183 52,14 4,98 

3,879 362 ,000 

Bran  Ö retmeni 181 50,10 5,05 

Sosyal 

Beceriler 

 

S n f Ö retmeni 
183 82,68 8,38 

2,809 362 ,005 

Bran  Ö retmeni 181 80,21 8,42 

DUYGUSAL 

ZEKÂ 

TOPLAM 

 

S n f Ö retmeni 
183 310,73 26,70 

3,513 362 ,000 

Bran  Ö retmeni 181 300,86 26,85 

S n f ö retmenleri duygusal zekân n özbilinç, duygu yönetimi, duygu güdüleme, empati ve sosyal beceriler 

alt boyutlar ndan bran  ö retmenlerine göre daha yüksek puan alm lard r. Bu veriler nda s n f 

ö retmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri bran  ö retmenlerine göre daha yüksektir.  

 

Tablo 4. Ö retmenlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Farkl la p Farkl la mad na 

Göre t-Testi Sonuçlar   

 Cinsiyet n x ss t sd p 

Özbilinç 
Kad n 234 50,23 5,80 

2,536 363 ,012 
Erkek 131 48,66 5,39 

Duygu Yönetimi 

 

Kad n 234 65,57 5,34 2,924 363 ,004 

Erkek 131 63,76 6,22 

Duygu Güdüleme  234 59,23 6,38 2,499 363 ,013 
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Kad n 

Erkek 131 57,50 6,29 

Empati 

 

Kad n 234 51,69 5,02 2,955 363 ,003 

Erkek 131 50,06 5,16 

Sosyal Beceriler 

 

Kad n 234 82,38 8,24 2,935 363 ,004 

Erkek 131 79,69 8,69 

DUYGUSAL 

ZEKÂ TOPLAM 

 

Kad n 234 309,10 26,46 3,215 363 ,001 

Erkek 131 299,67 27,63 

Bayan ö retmenlerin duygusal zekâ toplam puan ortalamalar  x=309.10; erkek ö retmenlerin ise 

x=299.67’dir. Bayan ve erkek ö retmenlerin duygusal zekâ toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark bayan 

ö retmenlerin lehine anlaml  bulunmu tur [t(363)= 3,215, p<.05]. Tablo 4’e göre bayan ö retmenler, erkek 

ö retmenlere göre duygusal zekâ becerilerini daha ileri seviyede kullanmaktad rlar. 

 

Tablo 5. Ö retmenlerin Medeni Durumlar na Göre Duygusal Zekâ Düzeylerinin Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Sonuçlar  

 Medeni Durum n x ss 

Özbilinç 

 

 

Bekar 77 48,38 6,58 

Evli 276 49,99 5,47 

Dul/Bo anm  12 50,33 3,77 

Duygu 

Yönetimi 

 

 

Bekar 77 64,69 4,88 

Evli 276 65,00 5,99 

Dul/Bo anm  12 64,50 5,16 

Duygu 

Güdüleme 

 

 

Bekar 77 58,75 6,55 

Evli 276 58,51 6,38 

Dul/Bo anm  12 59,93 5,89 

Empati 

 

 

Bekar 77 50,90 5,09 

Evli 276 51,10 5,18 

Dul/Bo anm  12 52,50 4,10 

Sosyal 

Beceriler 

 

 

Bekar 77 81,47 8,76 

Evli 276 81,31 8,48 

Dul/Bo anm  12 83,50 7,37 

TOPLAM 

DUYGUSAL 

ZEKÂ 

Bekar 77 304,19 27,47 

Evli 276 305,92 27,38 

Dul/Bo anm  12 310,77 23,22 
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Ö retmenlerin, duygusal zekân n özbilinç boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=49,66 (ss=5,70);  duygu 

yönetimi boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=64,92 (ss=5,73); duygu güdüleme boyutundan ald klar  

puan ortalamalar  x=58,61 (ss=6,39);  empati boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=51,10 (ss=5,12); 

sosyal beceriler alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=81,42 (ss= 8,49)’dir. Ö retmenlerin duygusal 

zekâ ve duygusal zekân n alt boyutlar nda yeterli olduklar  söylenebilir. 

 

Tablo 3. Ö retmenlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bran lar na Göre Farkl la p Farkl la mad na 

Göre t-Testi Sonuçlar  

 Bran  n x ss t sd p 

Özbilinç 
S n f Ö retmeni 183 50,32 5,77 

2,197 362 ,029 
Bran  Ö retmeni 181 49,01 5,59 

Duygu 

Yönetimi 

 

S n f Ö retmeni 
183 65,83 5,43 

2,985 362 ,003 

Bran  Ö retmeni 181 64,06 5,88 

Duygu 

Güdüleme 

 

S n f Ö retmeni 
183 59,76 6,14 

3,440 362 ,001 

Bran  Ö retmeni 181 57,50 6,43 

Empati 

 

S n f Ö retmeni 
183 52,14 4,98 

3,879 362 ,000 

Bran  Ö retmeni 181 50,10 5,05 

Sosyal 

Beceriler 

 

S n f Ö retmeni 
183 82,68 8,38 

2,809 362 ,005 

Bran  Ö retmeni 181 80,21 8,42 

DUYGUSAL 

ZEKÂ 

TOPLAM 

 

S n f Ö retmeni 
183 310,73 26,70 

3,513 362 ,000 

Bran  Ö retmeni 181 300,86 26,85 

S n f ö retmenleri duygusal zekân n özbilinç, duygu yönetimi, duygu güdüleme, empati ve sosyal beceriler 

alt boyutlar ndan bran  ö retmenlerine göre daha yüksek puan alm lard r. Bu veriler nda s n f 

ö retmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri bran  ö retmenlerine göre daha yüksektir.  

 

Tablo 4. Ö retmenlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre Farkl la p Farkl la mad na 

Göre t-Testi Sonuçlar   

 Cinsiyet n x ss t sd p 

Özbilinç 
Kad n 234 50,23 5,80 

2,536 363 ,012 
Erkek 131 48,66 5,39 

Duygu Yönetimi 

 

Kad n 234 65,57 5,34 2,924 363 ,004 

Erkek 131 63,76 6,22 

Duygu Güdüleme  234 59,23 6,38 2,499 363 ,013 
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Kad n 

Erkek 131 57,50 6,29 

Empati 

 

Kad n 234 51,69 5,02 2,955 363 ,003 

Erkek 131 50,06 5,16 

Sosyal Beceriler 

 

Kad n 234 82,38 8,24 2,935 363 ,004 

Erkek 131 79,69 8,69 

DUYGUSAL 

ZEKÂ TOPLAM 

 

Kad n 234 309,10 26,46 3,215 363 ,001 

Erkek 131 299,67 27,63 

Bayan ö retmenlerin duygusal zekâ toplam puan ortalamalar  x=309.10; erkek ö retmenlerin ise 

x=299.67’dir. Bayan ve erkek ö retmenlerin duygusal zekâ toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark bayan 

ö retmenlerin lehine anlaml  bulunmu tur [t(363)= 3,215, p<.05]. Tablo 4’e göre bayan ö retmenler, erkek 

ö retmenlere göre duygusal zekâ becerilerini daha ileri seviyede kullanmaktad rlar. 

 

Tablo 5. Ö retmenlerin Medeni Durumlar na Göre Duygusal Zekâ Düzeylerinin Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Sonuçlar  

 Medeni Durum n x ss 

Özbilinç 

 

 

Bekar 77 48,38 6,58 

Evli 276 49,99 5,47 

Dul/Bo anm  12 50,33 3,77 

Duygu 

Yönetimi 

 

 

Bekar 77 64,69 4,88 

Evli 276 65,00 5,99 

Dul/Bo anm  12 64,50 5,16 

Duygu 

Güdüleme 

 

 

Bekar 77 58,75 6,55 

Evli 276 58,51 6,38 

Dul/Bo anm  12 59,93 5,89 

Empati 

 

 

Bekar 77 50,90 5,09 

Evli 276 51,10 5,18 

Dul/Bo anm  12 52,50 4,10 

Sosyal 

Beceriler 

 

 

Bekar 77 81,47 8,76 

Evli 276 81,31 8,48 

Dul/Bo anm  12 83,50 7,37 

TOPLAM 

DUYGUSAL 

ZEKÂ 

Bekar 77 304,19 27,47 

Evli 276 305,92 27,38 

Dul/Bo anm  12 310,77 23,22 
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Tablo 5’de görüldü ü gibi bekar ö retmenlerin duygusal zekân n özbilinç alt boyutundan ald klar  puan 

ortalamalar  x=48.38; Evli ö retmenlerin x=49.99; Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=50.33’tür. Bekar 

ö retmenlerin duygusal zekân n duygu yönetimi alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=64.69; Evli 

ö retmenlerin x=65.00; Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=64.50’dir. Bekar ö retmenlerin duygusal zekân n 

duygu güdüleme alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=58.75; Evli ö retmenlerin x=58.51; 

Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=59.93’tür. Bekar ö retmenlerin duygusal zekân n empati alt boyutundan 

ald klar  puan ortalamalar  x=50.90; Evli ö retmenlerin x=51.10; Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=52.50’dir. 

Bekar ö retmenlerin duygusal zekân n sosyal beceriler alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=81.47; 

Evli ö retmenlerin x=81.31; Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=83.50’dir. Bekar ö retmenlerin duygusal 

zekâdan ald klar  toplam puan ortalamalar  x=304.19; Evli ö retmenlerin x=305.92; Dul/Bo anm  

ö retmenlerin x=310.77’dir. 

 

Tablo 6a. Ö retmenlerin Ya lar na Göre Duygusal Zekâ Düzeylerinin Aritmetik Ortalama ve Standart 

Sapma Sonuçlar  

  Ya  n x ss 

Özbilinç  

25 ve alt  34 48,25 6,17 

26-35 169 49,28 5,63 

36-45 103 50,23 5,25 

46 ve üzeri 58 50,73 6,19 

Duygu Yönetimi  

25 ve alt  34 63,50 5,11 

26-35 169 64,02 5,36 

36-45 103 65,80 5,56 

46 ve üzeri 58 66,91 6,73 

Duygu Güdüleme  

25 ve alt  34 55,91 6,85 

26-35 169 57,66 6,17 

36-45 103 59,31 5,75 

46 ve üzeri 58 61,88 6,49 

Empati  

25 ve alt  34 48,77 5,07 

26-35 169 50,68 4,99 

36-45 103 51,41 5,30 

46 ve üzeri 58 53,29 4,35 

Sosyal Beceriler  

25 ve alt  34 77,56 9,36 

26-35 169 80,99 8,02 

36-45 103 81,72 8,80 

46 ve üzeri 58 84,54 7,80 

DUYGUSAL ZEKÂ TOPLAM 

25 ve alt  34 293,98 29,52 

26-35 169 302,63 25,86 

36-45 103 308,47 26,46 

46 ve üzeri 58 317,35 26,82 
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Tablo 6a’da görüldü ü gibi ya  25 ve alt nda olan ö retmenlerin duygusal zekân n özbilinç alt boyutundan 

ald klar  puan ortalamalar  x= 48.25; ya  26-35 aras nda olan ö retmenlerin x=49.28; ya  36-45 aras nda 

olan ö retmenlerin x=50.23; ya  46 ve üzeri olan ö retmenlerin  ise  x= 50.73’tür. Ya  25 ve alt nda olan 

ö retmenlerin duygusal zekân n duygu yönetimi alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=63.50; ya  26-

35 aras nda olan ö retmenlerin x=64.02; ya  36-45 aras nda olan ö retmenlerin x=65.80; ya  46 ve üzeri 

olan ö retmenlerin  ise  x=66.91’dir. Ya  25 ve alt nda olan ö retmenlerin duygusal zekân n duygu 

güdüleme alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=55.91; ya  26-35 aras nda olan ö retmenlerin 

x=57.66; ya  36-45 aras nda olan ö retmenlerin x=59.31; ya  46 ve üzeri olan ö retmenlerin  ise  

x=61.88’tir. Ya  25 ve alt nda olan ö retmenlerin duygusal zekân n empati alt boyutundan ald klar  puan 

ortalamalar  x=48.77; ya  26-35 aras nda olan ö retmenlerin x=50.68; ya  36-45 aras nda olan 

ö retmenlerin x=51.41; ya  46 ve üzeri olan ö retmenlerin  ise  x=53.29 ’dur. Ya  25 ve alt nda olan 

ö retmenlerin duygusal zekân n sosyal beceriler alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=77.56; ya  26-

35 aras nda olan ö retmenlerin x=80.99; ya  36-45 aras nda olan ö retmenlerin x=81.72; ya  46 ve üzeri 

olan ö retmenlerin  ise  x=84.54 ’tür. Ya  25 ve alt nda olan ö retmenlerin duygusal zekâ toplam puan 

ortalamalar  x=293.98; ya  26-35 aras nda olan ö retmenlerin x=302.63; ya  36-45 aras nda olan 

ö retmenlerin x=308.47; ya  46 ve üzeri olan ö retmenlerin  ise  x=317.35’tir. 

 

Ö retmenlerin duygusal zekân n alt ölçeklerinden ald klar  puanlar n n ve toplam 

puanlar n n ö retmenlerin ya lar na göre farkl l k gösterip göstermedi ine ili kin tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonuçlar  a a daki tabloda verilmi tir. 

 
Tablo 6b. Ö retmenlerin Ya lar na Göre Duygusal Zekâ Düzeylerine li kin ANOVA Sonuçlar  

 
Varyans n 

Kayna  

Kareler 

Toplam  
sd 

Kareler 

Ortalamas  
f p 

Özbilinç 

Gruplararas  205,996 4 51,499 

1,594 ,175 Gruplarariçi 11628,880 360 32,302 

Toplam 11834,876 364  

Duygu 

Yönetimi 

Gruplararas  260,302 4 65,075 

2,001 ,094 Gruplarariçi 11705,425 360 32,515 

Toplam 11965,726 364  

Duygu 

Güdüleme 

Gruplararas  226,117 4 56,529 

1,389 ,237 Gruplarariçi 14652,215 360 40,701 

Toplam 14878,332 364  

Empati 

Gruplararas  216,661 4 54,165 

2,088 ,082 Gruplarariçi 9340,320 360 25,945 

Toplam 9556,981 364  

Sosyal 

Beceriler 

Gruplararas  741,448 4 185,362 

2,616 ,035 Gruplarariçi 25506,386 360 70,851 

Toplam 26247,835 364  



185

 

185 
 

 

Tablo 5’de görüldü ü gibi bekar ö retmenlerin duygusal zekân n özbilinç alt boyutundan ald klar  puan 

ortalamalar  x=48.38; Evli ö retmenlerin x=49.99; Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=50.33’tür. Bekar 

ö retmenlerin duygusal zekân n duygu yönetimi alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=64.69; Evli 

ö retmenlerin x=65.00; Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=64.50’dir. Bekar ö retmenlerin duygusal zekân n 

duygu güdüleme alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=58.75; Evli ö retmenlerin x=58.51; 

Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=59.93’tür. Bekar ö retmenlerin duygusal zekân n empati alt boyutundan 

ald klar  puan ortalamalar  x=50.90; Evli ö retmenlerin x=51.10; Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=52.50’dir. 

Bekar ö retmenlerin duygusal zekân n sosyal beceriler alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=81.47; 

Evli ö retmenlerin x=81.31; Dul/Bo anm  ö retmenlerin x=83.50’dir. Bekar ö retmenlerin duygusal 

zekâdan ald klar  toplam puan ortalamalar  x=304.19; Evli ö retmenlerin x=305.92; Dul/Bo anm  

ö retmenlerin x=310.77’dir. 

 

Tablo 6a. Ö retmenlerin Ya lar na Göre Duygusal Zekâ Düzeylerinin Aritmetik Ortalama ve Standart 

Sapma Sonuçlar  

  Ya  n x ss 

Özbilinç  

25 ve alt  34 48,25 6,17 

26-35 169 49,28 5,63 

36-45 103 50,23 5,25 

46 ve üzeri 58 50,73 6,19 

Duygu Yönetimi  

25 ve alt  34 63,50 5,11 

26-35 169 64,02 5,36 

36-45 103 65,80 5,56 

46 ve üzeri 58 66,91 6,73 

Duygu Güdüleme  

25 ve alt  34 55,91 6,85 

26-35 169 57,66 6,17 

36-45 103 59,31 5,75 

46 ve üzeri 58 61,88 6,49 

Empati  

25 ve alt  34 48,77 5,07 

26-35 169 50,68 4,99 

36-45 103 51,41 5,30 

46 ve üzeri 58 53,29 4,35 

Sosyal Beceriler  

25 ve alt  34 77,56 9,36 

26-35 169 80,99 8,02 

36-45 103 81,72 8,80 

46 ve üzeri 58 84,54 7,80 

DUYGUSAL ZEKÂ TOPLAM 

25 ve alt  34 293,98 29,52 

26-35 169 302,63 25,86 

36-45 103 308,47 26,46 

46 ve üzeri 58 317,35 26,82 
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Tablo 6a’da görüldü ü gibi ya  25 ve alt nda olan ö retmenlerin duygusal zekân n özbilinç alt boyutundan 

ald klar  puan ortalamalar  x= 48.25; ya  26-35 aras nda olan ö retmenlerin x=49.28; ya  36-45 aras nda 

olan ö retmenlerin x=50.23; ya  46 ve üzeri olan ö retmenlerin  ise  x= 50.73’tür. Ya  25 ve alt nda olan 

ö retmenlerin duygusal zekân n duygu yönetimi alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=63.50; ya  26-

35 aras nda olan ö retmenlerin x=64.02; ya  36-45 aras nda olan ö retmenlerin x=65.80; ya  46 ve üzeri 

olan ö retmenlerin  ise  x=66.91’dir. Ya  25 ve alt nda olan ö retmenlerin duygusal zekân n duygu 

güdüleme alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=55.91; ya  26-35 aras nda olan ö retmenlerin 

x=57.66; ya  36-45 aras nda olan ö retmenlerin x=59.31; ya  46 ve üzeri olan ö retmenlerin  ise  

x=61.88’tir. Ya  25 ve alt nda olan ö retmenlerin duygusal zekân n empati alt boyutundan ald klar  puan 

ortalamalar  x=48.77; ya  26-35 aras nda olan ö retmenlerin x=50.68; ya  36-45 aras nda olan 

ö retmenlerin x=51.41; ya  46 ve üzeri olan ö retmenlerin  ise  x=53.29 ’dur. Ya  25 ve alt nda olan 

ö retmenlerin duygusal zekân n sosyal beceriler alt boyutundan ald klar  puan ortalamalar  x=77.56; ya  26-

35 aras nda olan ö retmenlerin x=80.99; ya  36-45 aras nda olan ö retmenlerin x=81.72; ya  46 ve üzeri 

olan ö retmenlerin  ise  x=84.54 ’tür. Ya  25 ve alt nda olan ö retmenlerin duygusal zekâ toplam puan 

ortalamalar  x=293.98; ya  26-35 aras nda olan ö retmenlerin x=302.63; ya  36-45 aras nda olan 

ö retmenlerin x=308.47; ya  46 ve üzeri olan ö retmenlerin  ise  x=317.35’tir. 

 

Ö retmenlerin duygusal zekân n alt ölçeklerinden ald klar  puanlar n n ve toplam 

puanlar n n ö retmenlerin ya lar na göre farkl l k gösterip göstermedi ine ili kin tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonuçlar  a a daki tabloda verilmi tir. 

 
Tablo 6b. Ö retmenlerin Ya lar na Göre Duygusal Zekâ Düzeylerine li kin ANOVA Sonuçlar  

 
Varyans n 

Kayna  

Kareler 

Toplam  
sd 

Kareler 

Ortalamas  
f p 

Özbilinç 

Gruplararas  205,996 4 51,499 

1,594 ,175 Gruplarariçi 11628,880 360 32,302 

Toplam 11834,876 364  

Duygu 

Yönetimi 

Gruplararas  260,302 4 65,075 

2,001 ,094 Gruplarariçi 11705,425 360 32,515 

Toplam 11965,726 364  

Duygu 

Güdüleme 

Gruplararas  226,117 4 56,529 

1,389 ,237 Gruplarariçi 14652,215 360 40,701 

Toplam 14878,332 364  

Empati 

Gruplararas  216,661 4 54,165 

2,088 ,082 Gruplarariçi 9340,320 360 25,945 

Toplam 9556,981 364  

Sosyal 

Beceriler 

Gruplararas  741,448 4 185,362 

2,616 ,035 Gruplarariçi 25506,386 360 70,851 

Toplam 26247,835 364  



186

 

187 
 

DUYGUSAL 

ZEKÂ 

TOPLAM 

Gruplararas  5457,932 4 1364,483 

1,858 ,117 Gruplarariçi 264441,708 360 734,560 

Toplam 269899,640 364  

Tablo 6b’de görüldü ü gibi ö retmenlerin ya lar na göre duygusal zekân n özbilinç [F(3-360)= 1.972, p>.05] alt 

boyutunda anlaml  farkl l k bulunamam t r. Buna kar l k duygu yönetimi [F(3-360)= 5.430, p<.01]; duygu 

güdüleme [F(3-360)= 9.366, p<.01]; empati [F(3-360)= 6.701, p<.01]; sosyal beceriler [F(3-360)= 5.321, p<.01] alt 

boyutlar nda ve toplam duygusal zekâ puanlar nda [F(3-360)= 7.056, p<.01] anlaml  bir farkl l k bulunmu tur. 

Ö retmenlerin ya lar na göre duygu yönetimi, duygu güdüleme, empati, sosyal beceriler alt boyutlar nda ve 

toplam duygusal zekâ puanlar nda bulunan bu farkl l klar n hangi gruplardan kaynakland n  bulmak için 

post-hoc tamamlay c  istatistik analizlerine geçilmi  ve Levene testi sonuçlar n n tamam nda anlams z 

ç kmas  nedeniyle de farklar Scheffe post-hoc testi ile analiz edilmi tir. [Levene (Duygu Yönetimi, 3-360) = .401, 

p>.05; Levene (Duygu Güdüleme, 3-360) = .517, p>.05; Levene (Empati, 3-360) = 1.385, p>.05; Levene (Sosyal Beceriler, 3-360) = 

.759, p>.05; Levene (Genel, 3-360) = 1.190, p>.05] 

 

 

 

Tablo 6c. Ö retmenlerin Ya lar na Göre Duygusal Zekâ Puanlar  Aras nda Scheffe Post-Hoc Testi 

Sonuçlar  

Duygu 

Yönetimi 

  

 

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  63,50 - - - 

26-35  64,02  P<.05 

36-45   65,80  

46 ve üzeri    66,91 

Duygu 

Güdüleme 

  

 

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  55,91 - - P<.001 

26-35  57,66 - P<.001 

36-45   59,31 - 

46 ve üzeri    61,88 

Empati 

  

  

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  48,77 - - P<.01 

26-35  50,68 - P<.01 

36-45   51,41 - 

46 ve üzeri    53,29 

Sosyal 

Beceriler 

  

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  77,56  - P<.01 

26-35  80,99 - - 

36-45   81,72 - 

46 ve üzeri    84,54 

Duygusal 

Zekâ 

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  293,98 - - P<.01 

Zehra Kılıç Özmen
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DUYGUSAL 

ZEKÂ 
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post-hoc tamamlay c  istatistik analizlerine geçilmi  ve Levene testi sonuçlar n n tamam nda anlams z 
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Tablo 6c. Ö retmenlerin Ya lar na Göre Duygusal Zekâ Puanlar  Aras nda Scheffe Post-Hoc Testi 

Sonuçlar  

Duygu 

Yönetimi 

  

 

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  63,50 - - - 

26-35  64,02  P<.05 

36-45   65,80  

46 ve üzeri    66,91 

Duygu 

Güdüleme 

  

 

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  55,91 - - P<.001 

26-35  57,66 - P<.001 

36-45   59,31 - 

46 ve üzeri    61,88 

Empati 

  

  

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  48,77 - - P<.01 

26-35  50,68 - P<.01 

36-45   51,41 - 

46 ve üzeri    53,29 

Sosyal 

Beceriler 

  

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  77,56  - P<.01 

26-35  80,99 - - 

36-45   81,72 - 

46 ve üzeri    84,54 

Duygusal 

Zekâ 

Ö retmen Ya  25 ve alt  26-35 36-45 46 ve üzeri 

25 ve alt  293,98 - - P<.01 
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Toplam 

  

26-35  302,63 - P<.01 

36-45   308,47 - 

46 ve üzeri    317,35 

Tablo 6c’de görüldü ü gibi ö retmenlerin duygusal zekân n duygu yönetimi alt boyutundan ald klar  puanlar 

aras nda 26-35 ya  grubunda olanlar ile 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar aras nda 46 ve üzeri ya  grubunda 

olanlar lehine anlaml  bir farkl l k bulunmu tur. Ö retmenlerin duygusal zekân n duygu güdüleme alt 

boyutundan ald klar  puanlar aras nda 25 ve alt  ya  grubunda olanlar ile 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar 

aras nda 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar lehine ve  26-35 ya  grubunda olanlar ile 46 ve üzeri ya  grubunda 

olanlar aras nda 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar lehine anlaml  bir farkl l k bulunmu tur. Empati alt 

boyutunda ya  25 ve alt  ya  grubunda olanlar ile 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar aras nda 46 ve üzeri ya  

grubunda olanlar lehine; 26-35 ya  grubunda olanlar ile 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar aras nda 46 ve üzeri 

ya  grubunda olanlar lehine anlaml  bir farkl l k vard r. Sosyal beceriler alt boyutunda 25 ve alt  ya  grubunda 

olanlar ile 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar aras nda 46 ve üzeri ya  grubu lehine anlaml  farkl l k 

bulunmu tur. Genel duygusal zekâ puanlar nda ise 25 ve alt  ya  grubunda olanlar ile 46 ve üzeri ya  

grubunda olanlar aras nda 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar lehine; 26-35 ya  grubunda olanlar ile 46 ve üzeri 

ya  grubunda olanlar aras nda 46 ve üzeri ya  grubunda olanlar lehine anlaml  bir farkl l k vard r. 

 

Tart ma 

 

Tüm örneklem grubu dikkate al narak yap lan aritmetik ortalama ve standart sapma 

sonuçlar na göre ilkö retim okulu ö retmenleri, duygusal zekâ ve duygusal zekân n alt 

boyutlar nda (özbilinç, duygu yönetimi, duygu güdüleme, empati ve sosyal beceriler) 

yeterlidir.  

Tüm örneklem grubu dikkate al narak yap lan t-testi hesaplamalar na göre; 

ö retmenlerin özel okul veya devlet okulunda çal yor olmalar  duygusal zekâ düzeylerinde 

bir farkl l a yol açmamaktad r.  

S n f ö retmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri bran  ö retmenlerinin duygusal zekâ 

düzeylerine göre daha yüksektir. S n f ö retmenlerinin ö renciyle ve ailesiyle daha yak n 

ileti im kurmas , ö renciyi daha yak ndan tan mas  duygusal zekâ düzeylerinde farkl l a 

yol açm  olabilir.    

Ö retmenlerin cinsiyetlerine göre duygusal zekâ düzeyleri aras nda t testi 

sonuçlar na göre; bayan ö retmenler erkek ö retmenlere göre duygusal zekâ becerilerini 

daha ileri seviyede kullanmaktad rlar (Reiff vd., 2001; Brackett vd., 2004). Toplumumuz 

kad n  daha duygusal olarak tan mlarken, kad nlar kendilerini duygusal anlamda daha zeki 

olarak alg lamaktad rlar. Ciarrochi vd. (2001) ve Akba  (2006)’ n yapt  çal malarda da 
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benzer sonuçlara ula lm t r. Her iki grubun da baz  boyutlarda di erine göre daha üstün, 

baz lar nda daha zay f oldu u gözlenmi tir.   

Ö retmenlerin medeni durumlar na göre duygusal zekâ düzeyleri aras nda anlaml  

bir farkl l k bulunamam t r. Fakat s ra ortalamalar na bak ld nda evliler, duygu yönetimi 

(evlili i devam ettirmek için gereken özelliklerden) alt boyutunda bekar ve 

dul/bo anm lara göre daha yüksek puan al rken; dul/bo anm lar, özbilinç, duygu 

güdüleme, empati, sosyal beceriler (yaln z ya aman n zorluklar yla ba  etmek için gereken 

özellikler) alt boyutlar ndan ve toplam duygusal zekâ puan ndan bekâr ve evlilere göre 

daha yüksek puan alm lard r.   

Ö retmenlerin ya lar na göre, duygusal zekân n özbilinç alt boyutunda anlaml  bir 

farkl l k bulunamam t r. Ancak ö retmenlerin ya lar na göre duygu yönetimi, duygu 

güdüleme, empati, sosyal beceriler alt boyutlar nda ve toplam duygusal zekâ puanlar nda 

farkl l k bulunmu tur. Bu farkl l k, duygusal zekân n ya  ilerledikçe artt n  göstermi tir. 

Bulunan bu sonuçlar imdiye kadar (Holt ve Jones; 2005) yap lan duygusal zekâ ya  

aras ndaki ili kiyi inceleyen çal malar  destekler niteliktedir. Duygusal zekâ düzeyi, ya  

ilerledikçe artmaktad r. Dolay s yla duygusal zekâ; ya  ve tecrübeyle artt  gibi 

ö renilerek de geli tirilebilir. Roitman (1999), herkesin duygusal becerileri 

ö renebilece ini savunmaktad r. Fakat öncelikle bireyin “kendisiyle ilgili fark ndal n n” 

geli mesi gerekti ini belirtmektedir. Bu fark ndal k bireyin ya  ilerledikçe ve hayat 

tecrübeleri artt kça daha kolay olmaktad r. Bulunan sonuçlar  destekler bir çal mada 

Serdengeçti (2003)’nin profesyonel futbolcularla yapt  çal mas d r. Serdengeçti, 28-31 

ya  aral nda bulunan futbolcular n duygusal zekâ düzeylerini en dü ük, 32 ya  ve üzeri 

futbolcular n en yüksek oldu unu bulmu tur.  

Ö retmenlerin k demlerine göre duygusal zekân n özbilinç alt boyutunda anlaml  

bir farkl l k bulunamam t r. Fakat ö retmenlerin k demleri artt kça duygusal zekân n di er 

alt boyutlar nda (duygu yönetimi, duygu güdüleme, empati, sosyal beceriler) ve toplam 

duygusal zekâda daha yeterli olduklar  görülmü tür.  Bulunan bu sonuçlar, ya  ile duygusal 

zekâ aras nda ç kan sonuçlarla uyumludur. Çal mam zla uyumlu bir çal ma Balc  ve 

arkada lar  (2003) taraf ndan yap lm t r. Yöneticilik kursuna kat lan 139 yönetici aday 

aday yla yap lan çal mada hizmet y l yla duygusal zekâ düzeyleri aras nda anlaml  bir 

ili ki oldu u görülmü tür.  

Ö renme ortam nda ö rencilerin duygusal, sosyal ve fiziksel rahatl na yer 

verilmelidir. Ö renme ortam n n niteliklerinden biri duygusal güvenliktir. Gözda  ve 

bask dan uzak, kabul edilebilir bir meydan okuma, zihinsel uyan kl k ve aktiviteler, 

Zehra Kılıç Özmen
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duygusal güvenlik anlam na geliyor. Böylece ö renci rahatlayarak beyninde eski 

ö renmeleriyle ba lant  kurarak ö renebilir. Dostça olmayan ve yabanc  bir ö renme 

ortam nda ise ö renci, dü ük özgüven, k zg nl k, korku, titreme, mide ve kalp a r lar  gibi 

tepkiler verir. Beyin duygusal bilgiler ald nda talamus harekete geçer. Bilgiyi direk 

amigdala ve hipokampusa gönderir. Amigdala, belirtildi i gibi duygusal beynin merkezidir. 

Duygusal bilginin içeri ini kontrol eder. Bu kontrolün sonuçlar na göre uygun tepkiler 

verir. Yeni ö renmelerde ilk 20 dakika dikkat yüksek, sonra dü meye ba l yor. Yeni 

ö renilenler uzun süreli haf zaya geçsin diye, beyni bilgiyle yaln z b rakmak gerekiyor. 

Duygusal zekâ ile ö renenlere e siz bir ans tan nm  olur. Uygun ö renme ortam  

ö renenlere; do ru anlama, empati, anlay  ve sayg y  sa lar. Ö renme ortamlar , en iyiyi 

olu turmay  hedeflemektedir (Dwyer, 2002; Holt ve Jones, 2005). 

 

Sonuç ve Öneriler  

 

Ara t rma sonunda yap lacak önerileri iki grupta ele alabiliriz. Bunlar duygusal 

zekân n beceri hâline dönü türülebilmesine yönelik öneriler ve bundan sonra ara t rma 

yapacak ara t rmac lara ili kin önerilerdir. 

 

Duygusal Zekân n Beceri Hâline Dönü türülebilmesine Yönelik Öneriler öyle S ralanabilir:  

 

1. Ö retmenlerin duygusal zekâ düzeylerinin yeterli ç kmas  sevindiricidir. Yap lan hizmet 

içi e itim çal malar yla ö renilebilen ve zamanla geli tirilebilen duygusal zekân n 

ö rencilere tan t lmas  ve beceri haline dönü mesi için ö retmenlere yönelik e itici ve 

uygulamaya dönük çal malar yap lmal d r. Bu çal malarda; 

 

 Özellikle özbilinci temel al p geli tirmeye yönelik bir program uygulanmal d r. 

“Ben kimim?”, “Ne yapmay  planl yorum?”, “Olumlu ve olumsuz özelliklerim 

neler?” türünde sorularla fark ndal k düzeyleri yükseltilmelidir.  

 

 Ayr ca kültürel miras m z n örneklerle aktar lmas  önemli bir yer 

tutmal d r. Nasreddin Hoca, Kelo lan, Mevlâna, Yunus Emre, Hac  

Bayram-  Veli’den örnek olaylar ve sorunlar  çözüm tarzlar  

irdelenmeli, s n f ortam na ve hayata uyumlar  dramalarla 

netle tirilmelidir. Bu isimler sadece kitaplardan okudu umuz ve 



190

 

191 
 

ö rendi imiz isimler olmaktan ç kmal d r. Olu turulan metaforlarla, 

sorunlarla kar la t klar nda kendilerini ve kar lar ndakini ezmeden, 

ho görüyle nas l çözümler ürettikleri tan t lmal d r.  

 

2. Özbilinç geli imi, ailede ba lamal , okulda devam etmelidir. Ailelere; sorgulama, dinleme, 

söz hakk  verme, ya na uygun verdi i karar n sonucuna katlanma, sorumluluk alma, 

beklemeyi ve ertelemeyi ö renme gibi küçük ad mlarla ba layan özbilinç çal malar n n, 

çocuklar n ileride çok daha yetkin olmalar na zemin haz rlayaca  konusunda seminerler 

verilmelidir. Bu seminerlere kat l m te vik edilmelidir. 

 

3. Yap lan son ara t rmalarla televizyonun ve bilgisayar oyunlar n n bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal zararlar  ispatlanm t r. Uyku problemleri, dikkat da n kl , alg lama 

sorunlar  televizyon ve bilgisayar  kontrolsüzce kullanan çocuklarda daha fazla 

görülmektedir. Bu durum s n f ortam nda istenmeyen davran lar n artmas na sebep 

olmaktad r. Velilere verilecek seminerlerde, ev ortam nda yap lacak küçük de i ikliklerle 

çocuklar n n nas l daha iyi bir ö renci olaca  anlat lmal d r.  

 

4. Ö retmen adaylar  do ru davran  tarzlar n  görmeden, ya amadan ö rencilerine 

ya atamazlar. Aday ö retmenlerin zaman içinde ö renmek gibi bir lüksü olmamal d r. 

Ö retmen adaylar , ilk y llar farkl  bran  ve s n f düzeyindeki tecrübeli örnek 

ö retmenlerle derse girmeli, do ru davran  ve ileti im tarzlar n  ö renmelidir.  

 

5. Ö renciler 4.s n f  bitirene kadar s n f ö retmenlerinin rehberli inde daha fazla takip 

edilmekte, aileleriyle birebir görü ülmektedir. Fakat 5.s n ftan itibaren ne kadar bir s n f 

ö retmenleri olsa da haftada birkaç saat derse giren bir ö retmen, ö rencileri yeteri kadar 

tan yamamaktad r.  Bran  ö retmenleri de en az s n f ö retmenleri kadar ö renciyle 

birebir ilgilenmelidir. Bran  ö retmenleri çok fazla s n fta derse girdikleri için bir tek 

s n f n sorumlulu undan çok, okulun mevcudu ve bran  ö retmeni say s na göre gruplar 

olu turularak, ö renciler bran  ö retmenlerine payla t r lmal d r. Böylece her ö renciyle 

birebir yak ndan ilgilenen bir ö retmen olmu  olur. Bu durum ö rencilerin sorunlar n  

anlama ve çözmede kolayl k sa layacakt r. 

 

6. Hizmet içi e itim çal malar nda, bran  ö retmenlerinin duygusal zekâ yeterliliklerini 

geli tirme konusunda çal malar yap lmal d r.  

Zehra Kılıç Özmen  
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Ara t rmac lara Yönelik Öneriler öyle S ralanabilir: 

 

1. Ö rencilerin duygusal zekâ becerilerini ö renme ve geli tirmelerine yönelik proje 

çal malar  düzenlenebilir. Bu projeler, ö retmenlere yard mc  kaynak olarak 

sunulabilir. 

 

2. Dü ük ve yüksek duygusal zekâya sahip ö retmenlerin s n flar nda ne gibi etkinlikler 

düzenledikleri belirlenip, bunun sonucunda ö renciler aras ndaki farkl l klar tespit 

edilebilir. Bulunan sonuçlar seminer dönemlerinde ö retmenlerle payla labilir. 

 

3. S n f içi istenmeyen davran larla ilgili hikâyeler olu turulup, duygusal zekâ becerileri 

yüksek olan ö retmenlere nas l çözüm yollar  ürettikleri sorulabilir. Böylece 

ö retmenlere uygun ba a ç kma yöntemleriyle ilgili bir doküman sunulmu  olur. 

 

4. Duygusal zekâ düzeyi yüksek olan ö retmenlerin s n flar  –izin verirseler- uzun 

soluklu izlenip istenmeyen davran lara kar  hangi ba a ç kma yöntemlerini 

kulland klar  örnek olaylarla aç klanabilir. Bu sonuçlar da hizmet içi e itim 

seminerlerinde di er ö retmenlerle payla labilir.  

 

5. Ö renci gözüyle, ö retmen yeterliliklerini sorgulayan bir çal ma yap labilir.  

 

6. Anne-babalar n duygusal zekâ düzeyleri belirlenerek, duygusal zekâs  yüksek anne-

babalar n yeti tirdikleri çocuklar n davran  özellikleri ö retmen ve arkada lar na 

uygulanacak bir anketle incelenebilir. 

 

7. Duygusal zekâs  yüksek anne-babalar n çocuklar n  yeti tirirken sorunlar  nas l 

çözümledikleri, hangi ba a ç kma yöntemlerini kulland klar  ara t r labilir.  
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Ara t rmac lara Yönelik Öneriler öyle S ralanabilir: 

 

1. Ö rencilerin duygusal zekâ becerilerini ö renme ve geli tirmelerine yönelik proje 

çal malar  düzenlenebilir. Bu projeler, ö retmenlere yard mc  kaynak olarak 

sunulabilir. 

 

2. Dü ük ve yüksek duygusal zekâya sahip ö retmenlerin s n flar nda ne gibi etkinlikler 

düzenledikleri belirlenip, bunun sonucunda ö renciler aras ndaki farkl l klar tespit 

edilebilir. Bulunan sonuçlar seminer dönemlerinde ö retmenlerle payla labilir. 

 

3. S n f içi istenmeyen davran larla ilgili hikâyeler olu turulup, duygusal zekâ becerileri 

yüksek olan ö retmenlere nas l çözüm yollar  ürettikleri sorulabilir. Böylece 

ö retmenlere uygun ba a ç kma yöntemleriyle ilgili bir doküman sunulmu  olur. 

 

4. Duygusal zekâ düzeyi yüksek olan ö retmenlerin s n flar  –izin verirseler- uzun 

soluklu izlenip istenmeyen davran lara kar  hangi ba a ç kma yöntemlerini 

kulland klar  örnek olaylarla aç klanabilir. Bu sonuçlar da hizmet içi e itim 

seminerlerinde di er ö retmenlerle payla labilir.  

 

5. Ö renci gözüyle, ö retmen yeterliliklerini sorgulayan bir çal ma yap labilir.  

 

6. Anne-babalar n duygusal zekâ düzeyleri belirlenerek, duygusal zekâs  yüksek anne-

babalar n yeti tirdikleri çocuklar n davran  özellikleri ö retmen ve arkada lar na 

uygulanacak bir anketle incelenebilir. 

 

7. Duygusal zekâs  yüksek anne-babalar n çocuklar n  yeti tirirken sorunlar  nas l 

çözümledikleri, hangi ba a ç kma yöntemlerini kulland klar  ara t r labilir.  
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