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ÖZET 

ĐLKÖĞRETĐM BEŞĐNCĐ SINIF ÖĞRETĐM PROGRAMLARINDA DUYGUSAL 

ZEKÂYA ĐLĐŞKĐN KAZANIMLARIN VE ETKĐNLĐKLERĐN ĐNCELENMESĐ 

Zeynep AKIN 

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Ocak 2011 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Meral GÜVEN 

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler 

ve Müzik dersleri öğretim programlarının duygusal zekâya yer verilmesi yönünden 

incelenmesi ve bu konuyla ilgili öğretmen görüşlerinin alınmasıdır. Bu amaca bağlı 

olarak, araştırmada ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik 

dersi öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutları duygusal 

zekâya yer verilmesi açısından incelenmiştir. Ayrıca, ilköğretim beşinci sınıf 

öğretmenlerinin, ilköğretim programlarında duygusal zekâya yer verilmesi ile ilgili 

görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada, betimsel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu 2009-2010 öğretim yılında Eskişehir il merkezinde bulunan sekiz ilköğretim 

okulunda görev yapan 23 ilköğretim beşinci sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 

Araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersi 

öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarında duygusal 

zekâya yer verilme durumunun belirlenmesi için, araştırmacı tarafından geliştirilen 

“Duygusal Zekâ Ölçüt Formu” kullanılarak doküman incelemesi yapılmıştır. 

Araştırmada ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin öğretim programlarında duygusal 
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zekâya yer verilmesi konusundaki görüşlerinin belirlenmesi için ise, araştırmacı 

tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak görüşmeler 

yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, kullanılan Duygusal Zekâ Ölçüt 

Formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra 

veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. 

 

Araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersi 

öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarına ilişkin yapılan 

doküman incelemesinde elde edilen veriler, programların kazanımlar ve öğretim 

etkinlikleri boyutlarında, Duygusal Zekâ Ölçüt Formunda yer alan ölçütlerin var olup 

olmaması durumuna bakılarak değerlendirilmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf öğretmenleri 

ile yapılan görüşmeler ise NVivo Paket Programı kullanılarak betimsel analiz ile analiz 

edilmiştir.  

 

Araştırmanın sonunda, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve 

Müzik dersi öğretim programlarının hem kazanımlar hem de öğretim etkinlikleri 

boyutlarında duygusal zekânın kendine yön vermek ve sosyal yetenekler gibi kimi alt 

boyutlarına daha fazla yer verildiği, özbilinç ve empati gibi kimi alt boyutlarına daha az 

yer verildiği ve stres yönetimi gibi kimi alt boyutlarına ise hiç yer verilmediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin, öğretim programlarında 

duygusal zekâya yer verilmesi ile ilgili görüşlerinin analizi ile öğretmenlerin büyük bir 

bölümünün öğretim programlarında duygusal zekânın dikkate alındığını ve öğretim 

programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararlı olduğunu, öğretim 

programlarının empati, karar verme, problem çözme gibi becerilerin kazandırılmasında 

yeterli olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin 

öğretim programlarının duygusal gelişimi sağlayabilecek nitelikte olması için genel 

olarak öğretim ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlere eğitim verilmesi, programların 

içerik boyutuna ilişkin düzeltmelerin yapılması ve ilköğretim basamağında uygulanan 

sınavlara ilişkin düzenlemelerin yapılması gibi önerilerde bulundukları belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kazanım, Öğretim Etkinlikleri, Duygusal Zekâ 
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ABSTRACT 

EXAMINATION OF GAINS AND ACTIVITIES ABOUT EMOTIONAL 

INTELLIGENCE COVERED IN FIFTH GRADE CURRICULA 

Zeynep AKIN 

Department of Educational Sciences  

(Curriculum Development and Instruction)  

Anadolu University Institute of Educational Sciences 

January 2011 

Advisor: Ass. Prof. Dr. Meral GÜVEN 

The main purpose of this study was to investigate curriculum of fifth grade teaching 

curriculum according to their gains and teaching activity dimensions about emotional 

intelligence. In order to achieve this goal, gains and teaching activity dimensions of 

fifth grade Science and Technology, Social Studies and Music courses were examined 

in terms of including emotional intelligence. Also, it has been tried to determine the 

opinions of fifth grade teachers about giving place to emotional intelligence in primary 

school curricula.  

In this study, descriptive research method was used. Sample of the study consisted of 

23 fifth grade teachers who are working in eight primary schools, located at the city 

center of Eskişehir.  

During the research, documents examination was performed using an “Emotional 

Intelligence Criterion Form”, which was developed by the researcher, to determine 

emotional intelligence content of fifth grade Science and Technology, Social Studies 

and Music courses in terms of gains and activities. Also, “Semi-Structured Interview 

Form” which was developed by the researcher was used during semi structured 
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interviews that were conducted with fifth grade teachers to determine their opinions 

about giving place to emotional intelligence in the curricula. Emotional Intelligence 

Criterion Form and Semi-Structured Interview Form were used as data gathering tools 

during the study after performing reliability studies.   

 

Data obtained via the documents examination performed about gains and activity 

dimensions of fifth grade Science and Technology, Social Studies and Music courses 

was evaluated according to the presence or absence of the criteria covered at Emotional 

Intelligence Criterion Form. The interviews conducted with fifth grade teachers were 

analyzed with descriptive analysis by using NVivo 9.0 Program. 

 

At the end of the study, it was concluded that gains and teaching activities of curricula 

of fifth grade Science and Technology, Social Studies and Music courses, considerably 

cover some dimensions of emotional intelligence like self orientation and social 

abilities, whereas the coverage of some dimensions like self-awareness and empathy 

are limited and some of them like stress management are not covered at all. Analysis of 

fifth grade teachers’ opinions about giving place to emotional intelligence in curricula 

showed that the majority of the teachers believe that emotional intelligence is 

considered in curricula, curricula are useful for emotional development of the students 

and curricula are sufficient to gain empathy, decision making and problem solving 

skills. In addition, to be able to provide the emotional development of educational 

programs, teachers suggested improving teaching environment, providing training for 

teachers, doing corrections about the content of the curricula and making arrangements 

about the exams administered at primary schools.  

 

Key Words: Gain, Teaching Activity, Emotional Intelligence 
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ÖSÖZ 

 

Đçinde yaşanılan çağda bireye verilen önemin artması, bireysel farklılıkların dikkate 

alınması ve değer verilmesi, bireylerin sadece bilişsel değil duygusal açıdan da 

ihtiyaçlarının olduğunun ve bu ihtiyaçların karşılanması ile bireylerin gelişimlerinin 

sağlanabileceği fark edilmiştir. Bu farkındalık ile bireylerin duygusal gelişimleri ve 

buna dayalı olarak duygusal zekâ düzeylerinin geliştirilmesi ilgi çeken ve üzerinde 

durulan bir konu haline gelmiştir ve bu ilgi doğrultusunda birçok araştırma yapılmıştır. 

Yapılan bu araştırmalarda duygusal zekâ farklı açılardan ele alınmıştır. Bu araştırmada 

ise, ilköğretim beşinci programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarında 

duygusal zekâya yer verilme durumunun ve ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin 

öğretim programlarında duygusal zekâya yer verilmesi ile ilgili görüşlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu araştırmada, araştırma konusunun belirlenmesi, araştırmanın planlanması, 

uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarında değerli görüşleri ve önerileri ile bana 

yol gösteren, emeğini ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. 

Meral Güven’e sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca, görüşleri ve önerileri ile araştırmaya 

katkı sağlayan Sayın Prof. Dr. Mustafa Sağlam’a ve Sayın Doç. Dr. Handan Deveci’ye 

teşekkür ediyorum. Ayrıca, araştırmanın gerçekleştirilmesinde uzman görüşlerinden 

yararlandığım Sayın Prof. Dr. Binnur Yeşilyarak’a, Sayın Doç. Dr. Kıymet Selvi’ye, 

Sayın Doç. Dr. Nilüfer Özabacı’ya, Sayın Doç. Dr. Zühal Çubukçu’ya, Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Bahadır Erişti’ye, Sayın Yrd. Doç. Dr. Oktay Cem Adıgüzel’e, Sayın Öğr. Gr. Dr. 

Dilruba Kürüm’e, Sayın Arş. Gör. Demet Sever’e teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca 

yüksek lisans eğitimim boyunca birlikte olduğum ve araştırma sürecinde de bana 

yardım eden ve destek olan arkadaşlarım Funda Çıray’a, Gizem Salas’a ve Seray 

Tatlı’ya teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, araştırma süresince bana destek olan ve 

yardımlarını esirgemeyen arkadaşlarım Arş. Gör. Ersin Karademir’e, Arş. Gör. Ş. Koza 

Çiftçi’ye, Arş. Gör. Tansu Mutlu’ya ve Arş. Gör. Ayşe Dönmez’e teşekkürlerimi 

sunarım. 
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1. GĐRĐŞ 

 

Đçinde yaşanılan yüzyılda bilginin önemi hızla artmakta, buna bağlı olarak, teknolojide 

yaşanan değişiklikler doğrultusunda küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş süreci 

yaşanmaktadır. Bilgiye verilen değerin artmasıyla birlikte eğitim sistemlerinden, 

toplumsal sistemlerin varlığını devam ettirecek, nitelikli insan gücünü yetiştirmeleri 

beklentisi ortaya çıkmıştır (EPÖ Profesörler Kurulu, 2005, s. 2). Bu süreçte gelişmeyi 

amaçlayan ülkelerin hem küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş döneminde hem de 

insan kaynaklarına yönelik yatırımların arttırılması ile ilgili çalışmalarda değişimi çok 

iyi anlamaları ve bunu başta eğitim sistemleri olmak üzere tüm toplumsal sistemlerine 

yansıtmaları gerekmektedir (Gömleksiz ve Kan, 2007, s. 136). 

 

Gelişmeyi ve toplumsal kalkınmayı amaçlayan ülkelerde, eğitim, değişim için bir araç 

ve ön koşul olarak kabul edilmekte, aynı zamanda değişimin niteliğini etkileyen bir 

etmen olarak da görülmektedir. Bu durum eğitimin, değişim ve gelişmelere uygun hale 

getirilmesini temel amaç durumuna getirmiştir ve ülkeleri bu alanda yeniden 

yapılandırma çalışmaları yürütmeye yöneltmiştir  (Tezcan, 1997, ss. 190-193; Yeni 

Öğretim Programları Đnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2005, s. 4). Bu çalışmalar 

kapsamında eğitim sisteminin geliştirilmesinde ve düzenlenmesinde toplumların sahip 

oldukları iç dinamikler ile uluslararası oluşumların dikkate alınması gerekmektedir 

(EPÖ Profesörler Kurulu, 2005, s. 2; Yeni Öğretim Programları Đnceleme ve 

Değerlendirme Raporu, 2005, ss. 4-8).  

 

Eğitim, planlı bir süreçtir ve bu süreçte tüm eğitim etkinlikleri önceden hazırlanmış bir 

program çerçevesinde yürütülmektedir (Ocak ve Gürbüz, 2006, s. 41; Aksu, 2008, s. 2). 

“Öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme 

yaşantıları düzeneği” olarak tanımlanan eğitim programı eğitim sürecinin temel 

öğelerinden birisidir (Demirel, 2009, s. 4). Programların niteliği, eğitimin niteliğini 

belirleyen temel bir ölçüttür. Bu nedenle eğitim programları bilim ve teknolojide, 

toplumsal yaşamda, bireysel gereksinimlerde ve insan hakları anlayışında yaşanan 

değişiklikler ve olabildiğince gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimler dikkate 
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alınarak hazırlanmalıdır (Aksu, 2008, s. 2; Gözütok, Akgün ve Karacaoğlu, 2005, s.18; 

EPÖ Profesörler Kurulu, 2005, ss. 2-3).  

 

Türk Eğitim Sisteminde kimi zaman çağı yakalama amacına uygun olarak geniş 

kapsamlı kimi zaman da yaşanan problemlere çözüm üretmek amacıyla daha dar 

kapsamlı değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Son yıllarda ise, Türkiye genelinde 

nüfus yapısında,  ailenin niteliğinde, toplumsal dokuda, tüketim anlayışında, insan 

haklarında,  siyasal alanda, bilim ve teknolojide yaşanan hareketlilikle birlikte eğitime 

olan gereksinime bağlı olarak talep artmaktadır. Türkiye’nin istenilen gelişmişlik ve 

kalkınmışlık düzeyine ulaşabilmesi için bu hareketliliklerin eğitim sistemine 

yansıtılması, eğitim sisteminde kapsamlı değişiklikler ve eğitim basamaklarında gerekli 

düzenlemeler yapılarak, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim programlarının 

geliştirilmesi ciddi bir gereksinim durumuna gelmiştir (EPÖ Profesörler Kurulu, s. 2; 

MEBa, 2005, s. 15).  

 

Eğitim sürecinde, “ilköğretim” bireylerin yaşamlarında hem sosyal yaşamlarını ve 

eğitim yaşamlarını biçimlendirmesi hem de ilerleyen yıllarda toplum yaşamında 

üstlenecekleri rollere hazırlaması açısından eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır. 

Đlköğretim kurumlarının ve bu kurumlarda yürütülen eğitim etkinliklerinin niteliği ise 

uygulanan eğitim programlarının yapısıyla yakından ilişkilidir (Belet, 1999, ss. 77-78). 

Bu nedenle, ilköğretim kurumlarında verilen eğitimin kalitesini artırmak ve eşitliği 

sağlamak, öğrencilerin okula ve öğrenmeye yönelik olumsuz tutumlarının olumlu yönde 

değişmesini sağlamak, uygulanan eğitim programlarındaki konuların çok geniş 

kapsamlı olarak ele alınmasının ve öğrencileri ezberlemeye yöneltmesinin önüne 

geçmek, okul ve gerçek yaşam arasında paralelliği sağlanmak, programda yer alan 

dersler arasında disiplinler arası işbirliğini gerçekleştirmek, yaratıcı ve eleştirel 

düşünebilen, problem çözebilen, karar verebilen, işbirliği yapabilen bireyler 

yetiştirmenin önem kazanması gibi gerekçeler (Yeşilyurt, 2007, s. 164) ve ilköğretim 

basamağının eğitim hayatındaki temel başlangıç noktası olması özelliği dikkate 

alınarak, Türk Eğitim Sistemi içerisinde, son yıllarda eğitim programlarının 

geliştirilmesi konusunda öncelik ilköğretim programlarının geliştirilmesine verilmiştir 

(MEBa, 2005, s. 14; Gömleksiz, 2005, s. 364).  



 3 

Görüldüğü gibi, gerek eğitim ve öğretim etkinliklerinin sosyal bir süreç olması, gerekse 

insanın sosyal bir varlık olması öğretim sürecinde uygulanacak programların bu duruma 

uygun nitelikte geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Öğretim sürecinde kullanılacak 

programların bireylerin bilişsel yönlerini olduğu gibi duygusal yönlerini de, bilişsel 

zekâları kadar duygusal zekâlarını da geliştirerek onların sosyal açıdan içinde 

yaşadıkları topluma ayak uydurmalarını sağlamalıdır. Bu durum programların, 

öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerini de dikkate alması, geliştirmesi ve desteklemesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  

 

Bundan sonraki bölümde, ilköğretim programları başlığı altında, ilköğretim programları 

ve programların temelleri, programlarda yer alan ortak temel beceriler, programların 

geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar, ilköğretim programlarında öğretmen ve 

öğrenci rolleri, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik 

dersleri öğretim programlarıyla ilgili bilgilere yer verilecektir. 

 

1.1. Đlköğretim Programları 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004 yılında Türkiye’de uygulanmakta olan 

ilköğretim programlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin karar alınmıştır. Bu karara 

göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında kurulan Özel Đhtisas Komisyonu 

tarafından “Đlköğretim Matematik (1.-5. Sınıf) Dersi Öğretim Programı”, “Đlköğretim 

Türkçe (1.-5. Sınıf) Dersi Öğretim Programı”, “Đlköğretim Hayat Bilgisi (1.-3. Sınıf) 

Dersi Öğretim Programı”, “Đlköğretim Fen ve Teknoloji (4.-5. Sınıf) Dersi Öğretim 

Programı” ve “Đlköğretim Sosyal Bilgiler (4.-5. Sınıf) Dersi Öğretim Programı” 

hazırlanmıştır. Hazırlanan programlar 2004-2005 öğretim yılında dokuz ilde seçilen 120 

okulda deneme amaçlı olarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu uygulamanın ardından 

gerekli değişiklikler ve düzeltmeler yapılmış ve programlar 2005-2006 öğretim yılından 

itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanmıştır.  

 

Đlköğretim programlarında yapılan değişiklikler, Türkiye’nin tarihsel, kültürel, sosyal ve 

ahlakî yapısı ile Atatürk ilke ve inkılâpları temel alınarak; son yıllarda dünyada yaşanan 

değişimler ve gelişmeler ile ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve ülkede 
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gerçekleştirilmeye çalışılan yeniliklerin yanısıra, uluslararası sınavlarda alınan sonuçlar 

dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, yeniden yapılandırılan ilköğretim 

programlarının vizyonu şu biçimde belirlenmiştir (MEBa, 2005, s. 16): 

 

“Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle 
donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel 
düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu 
öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
yetiştirmektir”. 

 

Đlköğretim programlarının yapılandırılmasında seçilen çıkış noktalarına ve belirlenen 

vizyona bakıldığında, öğrenenlerin akademik açıdan gelişmeleri kadar duyuşsal ve 

devinimsel açıdan gelişmelerinin de dikkate alındığı düşünülmektedir. Đlköğretim 

programlarında öğrenenlerin kültürel değerlere önem verme, duygu ve düşüncelerini 

ifade edebilme, değişmeye ve gelişmeye açık, kendine güvenen ve çevreyle iletişim 

kurabilen, etkileşime girebilen bireyler olmaları gibi hem toplum hem de kendileri için 

önemli beceri, tutum ve değerler kazandırılması gereken öğeler olarak ifade edilmiştir 

(MEBa, 2005, ss. 16-17). Buna bağlı olarak, programlarda öğrencilerin bireysel açıdan 

olduğu kadar toplumsal açıdan gelişmelerine de önem verildiği, öğrenenlere 

kazandırılması gereken öğelerin programların vizyonuna ve amaçlarına paralel olarak 

belirlendiği görülmektedir. 

 

1.1.1. Đlköğretim Programlarının Temelleri 

 

Eğitimin temelinde yatan ve bu sistemi hem etkileyen hem de bu sistemden etkilenen, 

toplumsal değerler, tutumlar, amaçlar ve yaklaşımlar olarak ele alınan birtakım temeller 

vardır. Bu temellerin eğitim programlarında, programın tüm öğeleriyle ilişkilendirilmek 

suretiyle yer alması gerekmektedir. Eğitim sisteminin biçimlendirilmesinde ve 

yürütülmesinde yol gösterici olan bu temeller, toplumsal, bireysel, ekonomik ile tarihi 

ve kültürel temeller başlıkları altında ele alınmaktadır (MEBb, 2004, s. 724). 

 

Eğitimin bireysel temelleri, bireylerin bilişsel, ahlaki, kişilik, fiziksel ve psikolojik 

gelişimlerine dayanan temellerdir ve bu temellerin eğitim sürecinde dikkate alınması ve 

desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü eğitim, bireyin sadece birtakım bilimsel bilgileri 
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kazandığı bir süreç değildir. Aynı zamanda bireyin tüm kişiliğinin bir bütün olarak 

geliştiği bir süreç olmalıdır. 2005-2006 yılından itibaren uygulanmakta olan ilköğretim 

programlarında ilköğretim eğitimi boyunca öğrenenlerin bireysel özelliklerinin ve sahip 

oldukları değerlerinin farkına varmaları, varolan potansiyellerini geliştirmeleri ve 

bireysel gelişimlerini sağlıklı bir biçimde sürdürmelerini sağlamak hedeflenmiştir 

(Senemoğlu, 2006, ss. 124-125; MEBb, 2004, ss. 726-727). 

 

Eğitimin toplumsal temelleri, söz konusu olan toplumun sosyal ve ahlaki yapısını, 

toplumun gelenek ve adetlerini, toplumu birarada tutan öğelerini eğitim sürecine 

yansıtan temellerdir. Toplumsal yapının ve eğitimin temel öğesi olan insanın sosyal bir 

varlık olması ve içinde yaşadığı toplumdan hem etkilenmesi hem de o toplumu 

etkileyerek değiştirmesidir. Eğitim ise, bu karşılıklı etkileşim sürecinde toplumun 

kültürel özelliklerinin bireye aktarılmasını, öğrenenin toplumsallaşmasını, yeniliklere ve 

değişime açık olmasını sağlayan önemli bir araçtır. Uygulanmakta olan ilköğretim 

programlarında da insan hakları ve demokrasi, toplumun örf ve adetleri, bireysel 

sorumluluklar ve haklar gibi değerlerin bilincinde olan ve toplumsal sorunlara karşı 

duyarlılık gösteren bireyler yetiştirilmesi temel alınmıştır (Tezcan, 2006, ss. 108-109; 

MEBb, 2004, ss. 724-725). 

 

Eğitimin ekonomik temelleri, eğitimin sağlam bir yapıya sahip olmasında önemli bir 

yere sahiptir. Toplumların ekonomik açıdan kalkınması eğitimli bireylere bağlıyken, 

bireylere sunulan eğitim olanakları da toplumların ekonomik güçleriyle yakından 

ilişkilidir. Eğitim sürecinin sonunda bireylerin ekonomik sisteme dahil olarak bu sistemi 

yönlendirdiklerini ve biçimlendirdiklerini, diğer yandan da ekonominin, eğitim 

olanaklarının ve kalitesinin artırılmasında etkili olduğunu göstermektedir. 2004 yılında 

geliştirilen ilköğretim programlarında da bölgeler arasındaki ekonomik farklılıklar, 

yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim, öğrenenlere girişimci olma özelliğini 

kazandırmak gibi ekonomik temeller dikkate alınmıştır (Nural, 2007, ss. 198-201; 

MEBb, 2004, ss. 727-728). 

 

Eğitimin tarihsel ve kültürel temelleri, eğitim sisteminin ve eğitim programlarının 

biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. Çünkü bir birey sadece bugünü ve geleceği 
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değil, aynı zamanda içinde yaşadığı toplumun geçmişini ve kültürünü de öğrenmeden 

gerçek anlamda o toplumun bir üyesi olamaz. Bu nedenle eğitim programları, 

öğrenenlerin bir parçası olduğu toplumu daha yakından tanıyıp anlaması, topluma uyum 

sağlaması ve onu geliştirmesi için toplumun tarihini ve kültürel özellikleri de temelleri 

arasına almalıdır. 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan ilköğretim 

programları da Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk toplumunun tarihsel ve kültürel 

özelliklerini, örf ve adetlerini, toplumun kültürel ve sanatsal değerlerini temel alarak ve 

öğrenenlerin bunları geleceği yapılandırmada kullanmalarını sağlamayı amaçlayarak 

geliştirilmiştir (Sönmez, 2006, s. 26; MEBb, 2004, ss. 728-729) . 

 

Yukarıda sözedilen bireysel, toplumsal, ekonomik ile tarihi ve kültürel temeller 

gözönüne alındığında, ilköğretim programlarının geliştirilmesinde hem bireyin hem 

toplumun hem de yaşanılan çağın özelliklerinin ve gereklerinin dikkate alındığı 

görülmektedir. Bu özelliklerin ve gerekliliklerin eğitimin temel basamağı olan 

ilköğretim döneminde uygulanan programlara yansıtılmasının ülkenin ve toplumun 

gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1.1.2. Đlköğretim Programlarında Yer Alan Ortak Temel Beceriler 

 

Son yıllarda, eğitim sistemlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde bilginin 

öğrenilmesi kadar kullanılmasının da önemli olduğu fikri, eğitimde beceri 

kazandırmaya dikkat çekmiştir (MEBc, 2009, s. 2). Bu durum, Türkiye’de yürütülen 

program geliştirme çalışmalarına da yansımıştır ve geliştirilen ilköğretim 

programlarında, öğrencilerin gerekli görülen bilgileri öğrenmeleri kadar kimi becerileri 

kazanmaları da amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda değişen dünyada bireylerin hem 

toplumsal hem de bireysel açıdan gereksinim duyacakları birtakım beceriler ilköğretim 

programlarında öğretim süreci içerisinde kazandırılması gereken beceriler olarak kabul 

edilmiş ve tanımlanmıştır.  

 

Đlköğretim programlarında yer alan becerilerin, öğrenenler tarafından iyice anlaşılması, 

özümsenmesi ve benimsenmesi beklenmektedir. Bireylerin sadece bu becerilere ilişkin 

bilgiye sahip olmaları değil, bu becerileri günlük hayatlarında kullanabilmeleri de 
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amaçlanmıştır. Uygulanmakta olan ilköğretim programlarında sekiz ortak beceri ve 

bunların dışında her bir ders için alana özgü farklı beceriler belirlenmiştir. Đlköğretim 

programlarında ortak beceriler adı altında verilen ve her dersin öğretim programında 

kazandırılması amaçlanan sekiz ortak beceri eleştirel düşünme becerisi, yaratıcı 

düşünme becerisi, iletişim becerisi, araştırma-sorgulama becerisi, problem çözme 

becerisi, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, girişimcilik becerisi, Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili kullanma becerisidir (MEBb, 2004, ss. 734-735; MEBa, 2005, ss. 22-24). 

Bu becerilerin kazandırılması ile ilköğretim programlarının geliştirilmesinde belirlenen 

vizyona ve amaçlara ulaşılmasının sağlanabileceği, çağın ve toplumun gereksinimlerini 

karşılayabilecek nitelikte bireyler yetiştirilmesine önemli katkılar sağlanacağı 

düşünülmektedir. 

 

Duygusal zekâ kavramı ise, empati, işbirliği, iletişim, liderlik, yaratıcı düşünme, 

girişimcilik, eleştirel düşünme, yeniliklere açık olma, duygu, düşünce ve davranışlarını 

değişen şartlara göre düzenleme gibi birçok beceriyi kapsamaktadır. Bireylerin 

duygusal zekâ düzeylerinde bu becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ilköğretim programlarının öğretim sürecinde 

öğrenenlere kazandırılmasını amaçladığı beceriler ile duygusal zekânın kapsamında yer 

alan ve bu kavramın temelini oluşturan becerilerin birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak ilköğretim programlarının öğeleri ile duygusal 

zekânın ilişkili olduğunun düşünüldüğü söylenebilir. 

 

1.1.3. Đlköğretim Programlarının Geliştirilmesinde Temel Alınan Yaklaşımlar    

 

Đçinde bulunulan çağda eğitim sistemi bilginin kazanılmasında, kullanılmasında ve 

donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde temel sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluğun 

yerine getirilebilmesi için öncelikle bu sistemin fikirsel anlamda sağlam temellere 

dayanması ve kapsamı içerisindeki öğeleri yapılandırırken bu temelden hareket etmesi 

gerekmektedir. Bu durum eğitim sisteminin önemli bir boyutunu oluşturan öğretim 

programlarına da yansımakta ve programların sistemin temelini oluşturan yaklaşımlara 

uygun olarak hazırlanmasını gerekli kılmaktadır.  
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Son yıllarda, dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve değişimler pek çok ülkeyi olduğu 

gibi Türkiye’yi de etkilemiş ve toplumsal yapılarında yeni düzenlemeler yapmaya 

yöneltmiştir. Bu yeni düzenlemeler ve yapılandırmalar eğitim alanında da ortaya 

çıkmıştır. Eğitim sisteminde gerçekleştirilmeye başlanan yapılanma sürecinde eğitim 

sisteminin temel aldığı yaklaşımlarda da değişmeler olmuştur ve bu değişmeler öğretim 

programlarında da etkisini göstermiştir. 2005-2006 öğretim yılından itibaren 

Türkiye’deki tüm ilköğretim okullarında uygulanmaya başlanan ilköğretim birinci 

kademe öğretim programları bireysel farklılıklara duyarlılığı dikkate alan bir anlayışla 

yapılandırmacı yaklaşım, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ve çoklu zekâ kuramı 

temele alınarak geliştirilmiştir (Gömleksiz ve Kan, 2007, s. 60). 

 

Geliştirilen ilköğretim programlarında bu yaklaşım ve anlayışların benimsenmesi ile 

öğrenme-öğretme sürecine öğrenci merkezli bir yapı kazandırılması, öğrencilerin bu 

sürece etkin olarak katılmaları, bilginin öğrenciler tarafından yapılandırılması, 

bireylerin hayatları boyunca gereksinim duyacakları zihinsel becerileri kazanmaları ve 

geliştirmeleri, öğrencilerin kişilik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır (Yeni 

Öğretim Programları Đnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2005, ss. 4-8). 

    

Đzleyen bölümde yukarıda sözü edilen ve ilköğretim programlarının yapılandırılmasında 

temel alınan yaklaşım ve kuramlarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

 

1.1.3.1. Yapılandırmacı Yaklaşım: 

 

Programlarda temel alınan yaklaşımlardan birisi olan ve son yıllarda oldukça fazla ilgi 

gören yapılandırmacı yaklaşım ile  “Bilgi nedir?”, “Öğretim nedir?”, “Öğrenim nedir?” 

ve “Nesnellik mümkün müdür?” gibi sorulara yanıt aranmaktadır. Yapılandırmacı 

yaklaşım gerçekliğin doğasını ve bireylerin çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıklarını 

inceleyen bir yaklaşımdır ve bireyin bilme etkinliğini en geniş sınırlar içinde 

tanımlanmaya çalışmıştır (Arasian ve Walsh, 1997, s. 444). 

 

Yapılandırmacı yaklaşıma göre, bilgi bireyden bağımsız değildir. Birey, çevresi ile 

etkileşimi sırasında geçirdiği yaşantılardan anlam çıkarma çabası içine girmekte ve bu 
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çabanın sonucunda bilgiyi yapılandırma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu gereksinimi 

karşılayabilmek için birey, varolan bilgi, inanç ve deneyimlerini işe koşmakta ve dış 

dünyada varolan bilgiyi sahip olduğu bireysel yapılarla karşılaştırarak varolan bilgi 

yapılarının kapsam ve niteliğini yeniden biçimlendirmekte ve yeni bilgiyi 

özümsemektedir (Kelly, 1995’ten akt: Littledyke, 1998, s.2; Colburn, 1998, s. 10; 

Yurdakul, 2004, s. 57; Şaşan, 2002, ss. 49-50; Arasian ve Walsh, 1997, ss. 444-445; 

Açıkgöz, 2003, ss. 61-61; Savaş, 2007, s. 521; Tezci ve Dikici, 2003, s. 252; Perkins, 

1999, ss. 7-8).  

 

Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak tasarlanan öğrenme-öğretme sürecinde üst 

düzey düşünme becerilerine yönelik amaçlara odaklanılmaktadır ve öğrenenlerin 

gereksinimleri dikkate alınarak “birey nasıl öğrenir?” sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu 

noktadan hareketle, yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı bir öğretim sürecinde, 

amaçlar sürece dayalı olarak belirlenmekte; üst düzey düşünme, üst düzey öğrenme ve 

bilginin kalıcılığı üzerine yoğunlaşılmaktadır (Hollaway, 1999’dan akt: Koç ve 

Demirel, 2008, s. 631).  

 

Öğrencinin merkeze alındığı yapılandırmacı öğrenme-öğretme sürecinde, öğrencilerin 

birtakım ön öğrenmelere sahip oldukları kabul edilerek, bu öğrenmeler keşfedilmeye 

çalışılmakta, öğrenenlerin bireysel farklılıkları ve hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate 

alınarak, öğrencilere deneyim yoluyla öğrenme olanağı verilmektedir (Littledyke, 1998, 

ss. 12-13). Yapılandırmacı anlayış öğretim sürecinin merkezinde olan öğrencilerin kimi 

görev ve sorumlukları üstlenmesini gerekli kılmaktadır. Öğrencilerin, öğrenme sürecine 

etkin olarak katılmaları ve sorumluluk almaları, çevreyle iletişim ve etkileşim içinde 

olmaları, birlikte çalışma, paylaşma, yaratıcı düşünme, problem çözebilme, karar 

verebilme gibi becerileri etkin olarak kullanmaları, sahip oldukları bilgi ve deneyimleri 

kullanmaları, kendisi için hedefler belirleyebilmeleri gerekmektedir (Perkins, 1999, ss. 

7-8; Gagnon ve Collay, 2001, s. 6; Jonassen, Peck ve Wilson, 1999’dan aktaran Hançer, 

2007, s. 70; Dunlop ve Grabinger, 1996’dan aktaran Yurdakul, 2004, ss. 50-51; 

Honebein, 1996, ss. 11-12). 
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Yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı bir öğretim sürecinde öğretmenler, öğrenenler 

arasındaki bireysel farklılıkları, öğrencilerin ilgi, istek ve gereksinimlerini dikkate 

almalıdırlar. Ayrıca öğrencilerin, öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak, onları güdülemek 

ve cesaretlendirmek, sınıf içi iletişim ve etkileşimi desteklemek, öğrencileri birlikte 

çalışmaya yönlendirmek, öğrenenlerin gelişimlerini desteklemek, öğrencileri 

düşünmeye ve anlam oluşturmaya yöneltmek de öğretmenlerin sorumlukları arasındadır 

yer almaktadır (Williams ve Burden, 1997, s. 48; Arasian ve Walsh, 1997, ss. 445-447; 

Savaş, 2007, s. 537; Yager, 1991’den aktaran: Oğuz, 2008, ss. 380-381; Chaille ve 

Britain, 2003, ss. 32-46).  

 

Yapılandırmacı yaklaşım, eğitime yeni bir bakış açısı getirmekte ve bireyin eğitim 

sistemindeki öneminin altını çizmektedir. Bireyin gereksinimlerinin ve ilgilerinin eğitim 

açısından temel olduğu bu yaklaşımda bireysel farklılıklar öğrenme-öğretme sürecini 

zenginleştiren öğeler olarak kabul edilmekte ve öğretimin planlanmasında dikkate 

alınmaktadır. Öğretim sürecinin merkezinde öğrencinin olması gerektiği, ancak 

öğretmenin de sürecin temel parçalarından biri olduğu bu yaklaşımda öğrenme-öğretme 

süreci bilginin öğretenden öğrenene aktarıldığı bir süreç olarak değil, öğreten ve 

öğrenenin birlikte biçimlendirdikleri bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bu da 

yapılandırmacı yaklaşımın gereklerine uygun bir öğretim süreci tasarlanarak, çağın, 

toplumun ve bireyin gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte bir eğitim sisteminin 

yapılandırılmasını olanaklı kılmaktadır. 

 

1.1.3.2. Çoklu Zekâ Kuramı: 

 

Đlköğretim programlarında temel alınan yaklaşımlardan bir diğeri de “Çoklu Zekâ 

Kuramı”dır. Eğitim ile ilgili yapılan çalışmalarda öğretme ve öğrenme kavramlarını 

açıklamak, öğretim sürecini etkili duruma getirmek için pek çok kavram üzerinde 

durulmuştur. Bu kavramlardan birisi de bireysel farklılıklar arasında yer alan zekâ 

kavramıdır. Zekâ kavramı ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır ve farklı yaklaşımlar 

ortaya çıkmıştır. 1983 yılında Gardner tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Kuramı da bu 

alanda yapılan çalışmalardan birisinin sonucunda ortaya çıkmıştır.  
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Gardner, çalışmasında zekânın çoklu bir yapıya sahip olduğu görüşünden yola çıkmıştır. 

Önceki yıllarda yapılan araştırmaları incelemiş ve yaptığı geniş kapsamlı araştırmalarla 

zekâ olarak kabul edilmesi gerektiğini düşündüğü alanları belirleyerek bu alanları zekâ 

alanları olarak tanımlamıştır. Gardner’ın belirlediği bu alanlar şu biçimde 

sıralanmaktadır (Gardner, 2006, ss. 8-18; Gardner, 2010, ss. 94-98; Saban, 2004, ss. 6-

15, Vural, 2004, ss. 238-262): 

 

Sözel-Dil Zekâsı: Bir bireyin kelimelerle düşünme ve ifade etme, kendi diline ait 

kavramları bilme ve etkili bir biçimde kullanma yeteneğidir. 

 

Mantıksal-Matematiksel Zekâ: Bireyin sayılarla düşünme, sayıları etkili bir 

şekilde kullanabilme ve neden-sonuç ilişkisi kurarak olayların gerçekleşmesi 

hakkında mantık yürütebilme yeteneğidir. 

 

Görsel-Uzamsal Zekâ: Kişinin görsel ve uzaysal dünyayı doğru olarak algılama 

ve çevreden edindiği izlenimler üzerine farklı biçimler uygulama yeteneğidir. 

 

Müzikal Zekâ: Bir bireyin müzik formlarını algılama, ayırt etme ve ifade etme 

yeteneğidir. 

 

Bedensel-Kinestetik Zekâ: Kişinin hareketlerle, jestlerle ve mimiklerle kendisini 

ifade etme ve vücudunu etkili bir biçimde kullanma yeteneğidir. 

 

Kişisel Zekâ: Bireyin kendisini tanıma, duygu ve düşüncelerinin farkında olma, 

kendisiyle ilgili bilgileri kullanarak çevresinde uyumlu davranışlar sergileme 

yeteneğidir. 

 

Kişilerarası Zekâ: Bireyin karşısındaki kişilerle etkili iletişim ve empati kurma, 

bireyleri ikna edebilme yeteneğidir.  

 

Doğacı Zekâ: Kişinin doğadaki canlıları tanıma, özelliklerini bilme, onlara karşı 

ilgili ve duyarlı davranabilme yeteneğidir. 
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Gardner, her bireyin tanımlanan tüm zekâ alanlarına sahip olduğunu, ancak bir alanın 

diğerlerinden daha baskın olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu nedenle, bu kuramın 

dikkate alındığı eğitim ortamlarında öğrencilerin farklı zekâ alanlarına sahip 

olduklarının gözönüne alınması gerekmektedir. Yapılan öğretim etkinliklerinde farklı 

zekâ alanlarına sahip öğrencilere hitap eden ve onların etkin olarak katılabilecekleri 

etkinliklerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu süreçte, öğretmenin çoklu zekâ 

kuramına uygun olarak öğretimi planlaması, öğrencilerin baskın zekâ alanlarına uygun 

bir öğretim süreci tasarlaması, öğrencileri yönlendirmesi ve onlara yardımcı olması 

gerekmektedir. Öğrenciler ise, öğrenme sürecine etkin olarak katılmak ve 

öğrenmelerinde sorumluluk üstlenmekle yükümlüdürler. 

 

1.1.3.3. Öğrenci Merkezli Eğitim: 

 

Đlköğretim programlarında temel alınan bir diğer yaklaşım da öğrenci merkezli eğitim 

yaklaşımıdır. Öğrenci merkezli eğitim, öğretimde öğrencilerin merkeze alındığı, 

öğrenme-öğretme sürecinin öğrencilerin özelliklerine uygun olarak tasarlandığı bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel amacı, öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle ilgili 

özellikleri öğrenmelerini sağlamaktır (Özer, 2008, s. 23; Vural, 2004, ss. 50-51). 

 

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımına göre düzenlenen öğretim süreci öğrencilerin 

bireysel farklılıkları dikkate alınarak tasarlanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme-öğretme 

süreciyle ilgili alınacak tüm kararlarda söz sahibi olmaları, fikirlerini açıklamaları ve 

öğretim sürecinin tüm boyutlarında etkin katılım göstermeleri gerekmektedir. Öğrenci 

merkezli eğitim yaklaşımında öğrencilerin kendi bilgilerini yapılandırmaları, 

öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları ve öğrenmeyi öğrenen bireyler olmaları 

beklenmektedir (Özer, 2008, s. 24; Vural, 2004, ss. 55-57). 

 

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımında öğretmen bilginin kaynağı değil öğrenen, 

öğretim sürecinde öğrencilere rehberlik eden, yardımcı olan, onlarla işbirliği yapan kişi 

olarak kabul edilmektedir. Öğrenciler ise, öğretim sürecine etkin olarak katılan, 

araştıran, sorgulayan, düşünen ve bilgiyi yapılandıran bir rol üstlenmektedirler (Özer, 

2008; s. 29). 



 13 

Đlköğretim programlarının geliştirilmesinde temel alınan bu yaklaşımların hepsi 

öğrenmenin bir süreç olduğu görüşünü benimsemektedir. Bu yaklaşımlara göre, 

öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin merkeze alınması, öğretmen ve öğrencilerin 

birlikte çalışmaları ve öğretim ile ilgili alınacak tüm kararlara katılmaları 

beklenmektedir. Hem yapılandırmacı yaklaşım, hem çoklu zekâ kuramı hem de öğrenci 

merkezli eğitim yaklaşımı öğretim sürecinde öğretmenin bir rehber rolü üstlenmesi 

gerektiği, öğrencilerin ise, öğrenmelerinde sorumluluk üstlenen, öğrenmeyi öğrenen ve 

kendi bilgileri etkin olarak yapılandıran bireyler olmaları gerektiği görüşüne sahiptir.  

 

Yapılandırmacı yaklaşım, çoklu zekâ kuramı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı, bireye 

ve bireyler arasındaki farklılıklara değer veren yaklaşımlardır. Aynı zamanda bu 

yaklaşımlar bireyin bir bütün olduğu ve eğitimin de bireyleri bir bütün olarak ele alıp 

geliştirmesi gerektiği görüşünü benimsemektedirler. Başka bir ifadeyle, eğitim 

sürecinde bireylere hem bilişsel hem duyuşsal hem de devinimsel bilgi ve beceriler 

kazandırılarak onların her yönden gelişimlerinin desteklenmesi gerektiği anlayışı bu 

yaklaşımlarım ortak noktasıdır. Bu durum yapılandırmacı yaklaşımın, öğrenci merkezli 

eğitim anlayışının ve çoklu zekâ kuramının eğitim sürecindeki uygulamalarında 

bireylerin duyuşsal özelliklerinin ve duygusal zekâlarının geliştirilmesinin de 

amaçlandığı düşüncesini doğurmaktadır. Her üç yaklaşımın da öğrencilere karar verme, 

sorgulama, problem çözme gibi becerilerin kazandırılmasının, öğrenenlerin öğretim 

sürecinin merkezine alınmasının, öğrenenlerin duygularını da öğretim sürecinde işe 

koşmalarının sağlanmasını amaçladığı görülmektedir. Bu becerilerin kazandırılması 

amacına ilişkin olarak Kurt (2007), tarafından yapılan araştırmada üniversite 

öğrencilerine verilen duygusal zekâ düşünme becerileri eğitiminin öğrencilerin empatik 

beceri düzeylerini geliştirmede etkili olduğu, Güler (2006), tarafından yapılan çalışmada 

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâ puanları ile problem 

çözme beceri puanları arasında anlamlı ve aynı yönde bir ilişki olduğu ve duygusal zekâ 

puanının artmasıyla problem çözme beceri puanının artacağı sonucuna ulaşılması, 

Bender (2006), tarafından yapılan çalışmada ise, resim-iş eğitimi öğrencilerinin 

duygusal zekâ düzeyleri puanları ile yaratıcı düşünceleri arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir ve bireylerin duygusal zekâ düzeyleri arttıkça 

yaratıcılıklarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Burada bahsedilen araştırmalarda 
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ulaşılan sonuçlarda da görüldüğü gibi, ilköğretim programlarının geliştirilmesinde temel 

alınan yapılandırmacı yaklaşımın, çoklu zekâ kuramının ve öğrenci merkezli 

yaklaşımın, öğrencilere kazandırmayı amaçladıkları empati, problem çözme, yaratıcılık 

gibi becerilerin duygusal zekâ ile yakından ilişkilidir.  

 

1.1.4. Đlköğretim Programlarında Öğretmen ve Öğrenci Rolleri 

 

2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan ilköğretim programlarının, 

temel alınan yaklaşımlar ve belirlenen amaçlar açısından düşünüldüğünde, daha önce 

uygulanan programlardan farklı bir yapıya sahip olduğu izlenimi uyanmaktadır. Bu 

farklılık programların tüm öğelerini etkilemekle kalmamış programların uygulama 

boyutunda yer alan iki temel öğeye ilişkin de değişiklikleri beraberinde getirmiştir. 

Bunlar, öğretmen ve öğrenci rollerindeki değişikliklerdir.  

 

Đlköğretim programlarında öğretmen ve öğrencilerin rollerine ilişkin gerçekleştirilmesi 

amaçlanan en önemli değişiklik onların öğretim sürecinin belirlenen amaçlara 

ulaşabilmesi için birlikte çalışmalarını, iletişim ve etkileşim kurmalarını, birbirlerini 

desteklemelerini sağlamaktır. Bunun yanısıra, programlarda öğrencilerin sorular soran, 

problem kuran, problem çözen, gereksinim duyulan bilgiyi ortaya çıkarmaya ve 

değerlendirmeye yönelik etkinliklerde bulunan, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu 

alan, tartışan, sınıf dışındaki öğrenme fırsatlarını da değerlendiren, kendisi ve çevresi 

için güvenlik konularında bilinçli davranan ve grup çalışması becerilerini geliştiren, 

etkinlikler yoluyla kendi bilişsel yapısını oluşturan etkin bir rol üstlenmeleri 

beklenmektedir (Yeni Öğretim Programları Đnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2005, 

ss. 5-6; MEBa, 2005, s. 25; Bulut, 2004). Ayrıca öğrencilerin öğretim sürecinde, kendi 

bilgilerini yapılandırmaları, birlikte çalışmaları, yaratıcılıklarını kullanmaları ve kendi 

düşüncelerini, anlamlarını paylaşmaları, sorgulamaları da gerekmektedir (Richardson, 

2003, s. 1626; Palinscar, 1998, ss. 351-352; Safran, 2004). 

 

Öğrenme-öğretme sürecindeki sorumluluğu artan öğretmenlerin ise, öğrenme-öğretme 

ortamını düzenlemeleri, etkinlikler konusunda öğrencilere rehberlik yapmaları, 

işbirliğini sağlamaları, öğretim sürecinde yardımcı, kolaylaştırıcı, kendini geliştirici, 
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planlayıcı, yönlendirici, bireysel farklılıkları dikkate alıcı, öğrencileri öğrenmeye 

güdüleyici, sağlık ve güvenliği sağlayıcı rollerini üstlenmeleri beklenmektedir (Yeni 

Öğretim Programları Đnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2005, ss. 5-6). Bunun 

yanısıra, öğretmenlerin, öğrencilerin bilgilerini ortaya çıkarmak için çaba göstermeleri 

ve bu bilgilere değer verdiklerini hissettirmeleri, öğretim sürecinde öğrencilerin 

varsayımlarını sorgulamaları, öğretim sürecini büyük fikirler etrafında yapılandırmaları 

ve öğrencileri tüm süreç boyunca gözlemleyerek değerlendirmeleri gerekmektedir 

(Brooks ve Brooks, 1999, s. 4). Ayrıca, öğretmenlerden, öğrencilerin programda 

belirlenen kazanımları edinmelerini sağlamak amacıyla hangi öğretim stratejilerinin 

kullanılacağını, öğrencilerin özelliklerini ve koşullarını gözönüne alarak belirlemeleri 

de beklenmektedir.      

 

2005-2006 öğretim yılından itibaren Türkiye’de uygulanmakta olan ilköğretim 

programlarında öğretmen ve öğrenci rollerindeki değişim ile öğretim sürecine bakışta 

gerçekleştirilen değişiklik ilköğretim basamağında yer alan tüm derslere yansıtılmaya 

çalışmıştır. Ancak, bu araştırma kapsamında yenilenen ilköğretim programları 

içerisinde yer alan üç dersin incelenmesine karar verilmiştir ve buna bağlı olarak 

bundan sonraki bölümde Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerine ilişkin 

bilgilere yer verilecektir. 

 

1.1.5. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı  

 

Değişen ve gelişen dünyada bilimsel alandaki yeniliklere ayak uydurmak isteyen her 

ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de fen ve teknoloji okuryazarlığı kavramı ön plana 

çıkmaktadır.  Fen ve teknoloji okuryazarlığı, bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel 

düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, yaşamboyu 

öğrenen bireyler olmaları, içinde yaşadıkları dünya hakkındaki merak duygularını 

sürdürmeleri için gerekli olan fen ile ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin 

bütünü olarak tanımlanabilir (Topsakal, 2005, s. 1). Đçinde bulunulan dönemin gerekleri 

düşünüldüğünde, bireylerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan eğitim sistemleri 

içerisinde bu niteliği kazandırmanın gerekli olduğu görülmüştür. Bu gereklilik 

doğrultusunda tüm bireylerin temel eğitimlerini aldıkları ilköğretim basamağında yer 
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alan fen dersi öğretim programlarında değişiklik ve düzenleme yapılması yoluna 

gidilmiştir. Đlköğretim Fen Bilgisi dersi, 2004 yılında öğretim programlarına yönelik 

yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Đlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 

olarak değiştirilmiş ve öğretim programının içeriği de yeniden hazırlanmıştır. Yapılan 

değişiklikler ve düzenlemeler doğrultusunda 2005-2006 öğretim yılından itibaren 

uygulanmakta olan Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının vizyonu bireysel 

faklılıklarına bakılmaksızın ilköğretim basamağındaki tüm bireylerin fen ve teknoloji 

okuryazarı olmalarının sağlanması olarak belirlenmiştir (MEBd, 2005, ss. 4-5).  

 

Önceki yıllarda uygulanan fen bilgisi dersi öğretim programında yer verilen amaçlar 

yeniden gözden geçirilmiş ve gerek ilköğretim programlarında belirlenen amaçlara 

gerekse Fen ve Teknoloji dersinin vizyonuna bağlı olarak, amaçlar boyutunda 

değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ile 

öğrencilerin dünyayı öğrenmelerinin ve anlamalarının, bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere ilgi duymalarının, fen ve teknolojiyi tanımalarının, fen, teknoloji, toplum ve 

çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamalarının, araştırma, okuma, tartışma gibi 

becerileri geliştirmelerinin, öğrenmeyi öğrenmelerinin, bilimsel süreç ve ilkeleri 

kullanabilmelerinin, fen, teknoloji, toplum ve çevreye karşı duyarlı olmalarının, bilimsel 

değerleri kazanmalarının ve Fen ve Teknoloji dersi kapsamında edindikleri bilgileri 

şimdi ve gelecekteki hayatlarında kullanabilmelerinin sağlaması amaçlanmaktadır 

(MEBd, 2005, ss. 10-11). 

 

Yapılan değişiklikler doğrultusunda fen derslerinin sadece adı ve amaçları 

değişmemiştir, aynı zamanda temel alınan yaklaşım ve dersin örgütlenmesinde de 

yenilikler olmuştur. Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı hazırlanırken 

yapılandırmacı yaklaşım temel alınmıştır. Bunun yanısıra, Fen ve Teknoloji dersi 

öğretim programının oluşturulan yeni yapısı içerisinde yedi öğrenme alanı 

belirlenmiştir. Programda Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar, 

Dünya ve Evren öğrenme alanlarıyla ilgili üniteler belirlenmiştir. Fen-Teknoloji-

Toplum-Çevre Đlişkileri (FTTÇ), Bilimsel Süreç Becerileri (BSB), Tutum ve Değerler 

(TD) öğrenme alanlarında ise ayrıca ünite belirlenmemiş, belirlenen ünitelerin 

içerisinde bu öğrenme alanlarına yer verilmiştir. Fen ve Teknoloji dersi öğretim 
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programı kapsamında yedi ünite belirlenmiştir. Bunlar, Vücudumuz Bilmecesini 

Çözelim (22 kazanım), Maddenin Değişimi ve Tanınması (46 kazanım), Kuvvet ve 

Hareket (21 kazanım), Yaşamımızdaki Elektrik (16 kazanım), Dünya, Güneş ve Ay (19 

kazanım), Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım (33 kazanım), Işık ve Ses (39 

kazanım) olarak belirlenmiştir (MEBd, 2005, s. 154). 

 

Đlköğretim Fen ve Teknoloji dersinin öğretim programında, öğrenme-öğretme sürecinin 

olabildiğince yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak gerçekleştirilmesi, öğrenme 

ortamının düzenlenmesinde ve öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin seçiminde bu 

yaklaşımın dikkate alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Fen ve Teknoloji 

derslerinde rol oynama, işbirliğine dayalı öğrenme, problem temelli öğrenme gibi 

yöntem ve tekniklerin kullanılması önerilmiştir (MEBd, 2005, ss. 12-18). 

 

Đlköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında, kazanımların edinim düzeyini 

belirleme, geri bildirim sağlama, öğrencilerin gereksinimlerini belirleme, velilere 

öğrencilerin öğrenmeleriyle ilgili bilgi sağlama ve öğretim sürecinin etkililiğini 

değerlendirmek amacıyla ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin yapılmasına 

gereksinim duyulduğu ifade edilmektedir. Programın değerlendirme boyutuyla ilgili 

olarak, ölçme ve değerlendirmenin öğrenme-öğretme sürecinin bir parçası olarak 

anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirmeye yönelik olması gerektiği 

belirtilmektedir. Ayrıca, ölçme ve değerlendirme de performans değerlendirme, proje, 

öğrenci ürün dosyası gibi alternatif yöntemlerin de kullanılmasının gerekliliği üzerinde 

durulmaktadır (MEBd, 2005, ss. 22-25). 

 

Fen ve Teknoloji dersi insanı ve diğer canlıları, onların yaşamlarını, aralarındaki 

ilişkileri ve bu yaşam sürecinde etkili olan olayları konu almaktadır. Fen ve Teknoloji 

dersi öğretim programında birey, toplum, çevre, bilim ve teknoloji konularının ele 

alınışında, mantıksal düşünme ve sürekli sorgulama temel alınmakta, araştırma ve 

düşünme önemli görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Fen ve Teknoloji dersi için 

yaratıcılık, yeniliklere açık olmak, zihinsel tarafsızlık, araştırma ve sorgulama ve 

bunlara bağlı olarak dünyayı ve yaşamı keşfetme, bakış açısını sürekli olarak yenileme 

bir zorunluluk haline gelmektedir. Fen ve Teknoloji dersinin temel aldığı konulara bağlı 
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olarak belirlenen kazanımlarda da insana ve yaşama ilişkin olarak öğrencilere bilgi, 

beceri ve farkındalık kazandırılması, öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme, 

araştırma, sorgulama, problem çözme, karar verme gibi becerileri kazanmalarının ve bu 

becerileri yaşamlarında kullanmalarının sağlaması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Fen 

ve Teknoloji dersinin içerik boyutunda Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel 

Olaylar, Dünya, Güneş ve Ay öğrenme alanları temel alınarak Vücudumuz Bilmecesini 

Çözelim, Maddenin Değişimi ve Tanınması, Kuvvet ve Hareket, Yaşamımızdaki 

Elektrik, Dünya, Güneş ve Ay, Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım, Işık ve Ses 

üniteleri ile bu amaçlara ulaşılması planlanmaktadır. Belirlenen öğrenme alanları ve 

ünitelerde, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıkları 

dikkate alınmakta bunun yanısıra, öğrenme sürecinde iletişim ve etkileşim kurmalarının, 

varolan durumu anlamalarının sağlanması, aynı zamanda yeni fikirler geliştirmelerinin, 

farklı görüşlere açık olmalarının ve yaşanan sorunlara çözüm üretmelerinin de 

sağlaması önemli görülmektedir. Bu anlayışla, ölçme ve değerlendirmelerin de 

öğrencilerin bireysel özellikleri dikkate alınarak ve sadece sonucun ya da ürünün değil 

sürecin de değerlendirilmesine yönelik olmasının gerekliliği görülmektedir. Fen ve 

Teknoloji dersinin bu özellikleri dikkate alındığında, duygusal zekânın bu ders 

içerisinde geliştirilmesinin ve Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ile öğrencilerde 

gerçekleştirilmesi amaçlanan gelişmenin sağlanabilmesinde de duygusal zekânın etkili 

olabileceği düşünülmektedir. Çünkü duygusal zekâ kavramı içerisinde de Fen ve 

Teknoloji dersi öğretim programında olduğu gibi bireylere, bireysel özelliklere ve 

bireysel farklılıklara değer verilmekte, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim büyük 

önem taşımaktadır. Ayrıca, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında kazandırılması 

amaçlanan işbirliği yapabilme, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar 

verebilme gibi beceriler duygusal zekâ kavramının temel yapısını oluşturmakta ve 

duygusal zekâ düzeyinin artmasının bu becerilerin kazanılması ve gelişmesine paralel 

olduğu kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak, Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programında duygusal zekâya yer verilmesi ve duygusal zekânın geliştirilmesine 

yönelik öğelerin kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme 

boyutlarında yer almasının, programda belirlenen amaçlara ulaşılmasını 

kolaylaştıracağına inanılmaktadır. 
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1.1.6. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 

 

Türkiye’de 2005 -2006 öğretim yılından itibaren yapılan program değişiklikleri Sosyal 

Bilgiler dersi öğretim programını da kapsamaktadır. Sosyal Bilgiler, toplumsal gerçekle 

kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bunun sonucunda elde edilen yaşayan bilgiler 

olarak tanımlanabilir (Sönmez, 1999, s. 17). Bu nedenle toplumsal yapıyla yakından 

ilgili olan Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının, ilköğretim programlarında 

gerçekleştirilen değişikliklere bağlı olarak vizyonunda, amaçlarında ve ünite yapısında 

değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, geliştirilen ilköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler 

dersi öğretim programının vizyonu şu biçimde ifade edilmiştir (MEBc, 2009, s. 1): 

 

Đlköğretim basamağında yer alan Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programının 
vizyonu; “21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk 
tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan 
haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre 
yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen 
(eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri 
gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri 
kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmek.” 

 

Đlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının amaçlarında belirlenen vizyona 

bağlı olarak değişiklikler olmuştur. Buna göre, Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programının amaçları genel olarak, öğrencilerin kendilerini tanımalarını, vatan ve 

millet sevgisini kazanmalarını, vatandaşlık bilincini kazanmalarını, Atatürk ilke ve 

inkılaplarının değerini anlamalarını, milli bilince sahip olmalarını, çevrelerini ve 

dünyayı tanımalarını, bilgilerini kullanmalarını, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

önemini öğrenmelerini ve kullanmalarını, kişisel, toplumsal ve evrensel konularda 

duyarlı bireyler olmalarını, geçmiş ile ilgili bilgileri kazanmalarını ve bu bilgilerden 

yararlanmalarını sağlamak olarak özetlenebilir (MEBc, 2009, s. 5).   

 

Đlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yapılan yeniliklerden birisi de 

gözlem, mekânı algılama, zamanı ve kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği 

algılama, sosyal katılım ve empati becerilerinin de programda kazandırılmasının 
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amaçlanmasıdır. Đlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında bu becerilerin 

yanısıra, bağımsızlık, dayanışma, davranış, değer, duygu, düşünce, katılım, keşif, kimlik 

gibi kavramların ve adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış gibi 

değerlerin kazandırılması da planlanmıştır (MEBc, 2009, ss. 3,7,36-38).  

 

Đlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yapılan tüm bu değişikliklerle 

birlikte programda dokuz öğrenme alanı belirlenmiştir. Bunlar şu biçimde 

sıralanmaktadır: Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, Đnsanlar, Yerler ve Çevreler, 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Zaman, Süreklilik ve Değişim, Bilim, Teknoloji ve 

Toplum, Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler, Güç, Yönetim ve Toplum, Küresel 

Bağlantılardır. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında Zaman, Süreklilik ve Değişim 

öğrenme alanı diğer öğrenme alanlarının kapsamında ele alınmaktadır. Diğer sekiz 

öğrenme alanı içerisinde ise Haklarımı Öğreniyorum (4 kazanım), Adım Adım Türkiye 

(6 kazanım), Bölgeleri Tanıyalım (7 kazanım), Hepimizin Dünyası (7 kazanım), 

Gerçekleşen Düşler (6 kazanım), Ürettiklerimiz (5 kazanım), Bir Ülke, Bir Bayrak (5 

kazanım), Toplum Đçin Çalışanlar (6 kazanım) ünitelerine yer verilmiştir  (MEBc, 2009, 

ss. 46-49).  

 

Đlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer alan ünitelerinin içerik 

açısından kazanımlara bağlı olarak tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, 

psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler ve vatandaşlık bilgisi 

alanlarıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Programda öğrenme-öğretme sürecinin ise, 

kazanım ve içeriğe uygun biçimde yapılandırılması gerekmektedir. Öğretim sürecinin 

düzenlenmesinde yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak farklı yöntem ve teknikler ile 

çeşitli araç-gereçlerin kullanılması gerekli görülmektedir. Sosyal Bilgilerin dersi 

öğretim programının ölçme-değerlendirme boyutunda kazanımlara ve içeriğe uygun 

olmak şartıyla hem öğretim süreci hem de öğrenme ürününün değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu değerlendirme sürecinde geleneksel değerlendirme yöntemleri ile 

birlikte gözlem, görüşme, öz değerlendirme ölçekleri gibi alternatif değerlendirme 

yöntemlerinin de kullanılması öngörülmektedir (MEBc, 2009, s. 2).  
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Genel olarak, ilköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında tarih, coğrafya, 

sosyoloji gibi insanı ve insan yaşamını temel alan sosyal bilimlerin bu dersin yapısını 

oluşturduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler dersi öğretim programında belirlenen 

kazanımlar öğrencilere birey, toplum ve sosyal yaşam ile ilgili kavram, beceri ve 

değerleri kazandırmaya yöneliktir. Buna bağlı olarak aile, birey, dayanışma, çevre 

katılım, keşif, kültür gibi kavramları; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, 

araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, 

girişimcilik, gözlem, değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım, empati gibi 

becerileri; bağımsızlık, dürüstlük, duyarlılık, sorumluluk, yardımseverlik gibi değerlerin 

de öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca bağlı olarak belirlenen ve 

daha önce bahsedilen öğrenme alanları ve bu öğrenme alanları doğrultusunda belirlenen 

üniteler de birey, toplum, çevre ve sosyal yaşama dayalı konuları kapsamaktadır. Sosyal 

Bilgiler dersi öğretim programı bu konuların öğrenme sürecinde ele alınışında 

öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıkları, ilgi, istek ve meraklarının dikkate 

alınmasını, öğrencilerin ihtiyaçlarının öğrenme sürecinin merkezine alınmasını ve 

öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını, onların yaparak ve yaşayarak 

öğrendikleri bir sürecin tasarlanmasını öngörmektedir. Programda, ölçme ve 

değerlendirme boyutu da bireyi merkeze alan, sonuç ya da ürünü olduğu kadar süreci ve 

bireyin gelişimini de değerlendirmeye yönelik bir yapı sergilemektedir. Sosyal Bilgiler 

dersi öğretim programının bu özellikleri dikkate alındığında duygusal zekânın bu dersin 

öğretim programında yer almasının ve geliştirilmesinin mümkün olduğu 

düşünülmektedir. Duygusal zekâ kavramı hem bireyi hem de sosyal yaşam içerisinde 

bireyler arasındaki iletişimi, etkileşimi ve paylaşımı dikkate alan ve geliştirmeyi 

amaçlayan bir yapıya sahiptir. Duygusal zekâ, bireyi kişisel yönden olduğu gibi sosyal 

yönden de etkilemektedir. Bir bireyin duygusal zekâ düzeyi onun yaratıcı ve eleştirel 

düşünebilme, girişkenlik, işbirliği yapabilme, iletişim ve etkileşim kurabilme, problem 

çözebilme, empati kurabilme, kendisini ve diğer insanları anlayabilme gibi becerilere 

sahip olma ve bu becerileri kullanma düzeyine bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, hem 

Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında hem de duygusal zekâ kavramı içerisinde 

insana, topluma, sosyal yaşama değer verildiği ve geliştirilmesinin amaçlandığı, bu 

amaca bağlı olarak benzer niteliklerin ve becerilerin bireyler tarafından kazanılmasının 

ve geliştirilmesinin gerekli görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Buna göre, Sosyal Bilgiler 



 22 

dersi öğretim programında duygusal zekâya ve bu zekâ alanının geliştirilmesine yönelik 

uygulamalara yer verilebileceği, aynı zamanda bireylerin duygusal zekâlarının 

geliştirilmesi ile Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında belirlenen amaçlara daha 

kolay ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

 

1.1.7. Müzik Dersi Öğretim Programı  

 

Đlköğretim programlarında yer alan ve 2004 yılında alınan kararla yeniden hazırlanan 

öğretim programlarından biri de Đlköğretim Müzik Dersi öğretim programıdır. Yapılan 

değişiklikler doğrultusunda Müzik dersinin temel aldığı yaklaşım, dersin vizyonu, 

amaçları ve yapısı değişmiştir. Bu değişime göre, ilköğretim Müzik Dersi öğretim 

programının vizyonu şu biçimde ifade edilmektedir (MEBe, 2006, ss. 4-5): 

 

Öğrencilerin, müziği etkinlikler aracılığıyla yaşayarak hayatlarının ayrılmaz 
bir parçası hâline getirmek ve müzik yoluyla; kendileri ve çevreleriyle barışık, 
ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan, vatan ve millet sevgisine sahip, 
çevrelerindeki olaylara, değişim ve gelişmelere duyarlı, güzel sanatların her 
türüne açık, mutlu, kişilikli ve öz güveni olan bireyler olarak yetişmelerini 
sağlamaya yöneliktir. 

 

 

Đlköğretim Müzik dersinin amaçları da dersin öğretim programında yapılan 

değişikliklere uygun olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, ilköğretim Müzik 

dersinin amaçları,  öğrencilerin; estetik yönlerinin gelişmesini, duygu, düşünce ve 

deneyimlerini müzik ile ifade etmelerini, yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmelerini, 

müzik kültürlerini tanımalarını, müzik ile zihinsel gelişimlerinin desteklenmesini, 

müziksel algı ve bilgilerinin gelişmesini, müzikle ilgili etkinliklere katılmalarını, müzik 

kültürüne ve birikimine sahip olmalarını, müziksel algı ve bilgilerinin gelişmesini 

sağlamak olarak özetlenebilir (MEBe, 2006, ss. 6-7). 

 

Đlköğretim basamağında yer alan tüm derslerde kazandırılması planlanan ve daha önce 

bahsedilen ortak becerilerin yanısıra ilköğretim Müzik dersi öğretim programında 

müziksel algılama ve bilgilenme, kişisel ve sosyal değerlere önem verme, müzik 

okuryazarlığı edinebilme, estetik duyarlığa sahip olma temel becerilerinin ve paylaşım, 
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hoşgörü, sorumluluk değerlerinin kazandırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır 

(MEBe, 2006, ss. 6-7). 

 

2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan Müzik dersi öğretim 

programında dört öğrenme alanı belirlenmiştir ve kazanımlar bu öğrenme alanları 

kapsamında örgütlenmiştir. Müzik dersi öğretim programında yer alan öğrenme 

alanları: Dinleme-Söyleme-Çalma (6 kazanım), Müziksel Algı ve Bilgilenme (7 

kazanım), Müziksel Yaratıcılık (5 kazanım) ve Müzik Kültürü (6 kazanım) olarak 

belirlenmiştir (MEBe, 2006, ss. 7). 

 

Đlköğretim Müzik dersi öğretim programının içeriğinin, kazanımlara uygun olarak ve 

öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak biçimde, öğrencilerin ilgileri ve sahip oldukları 

ön bilgileri ile öğrenme ortamının olanakları gözönüne alınarak uygulanması gerektiği 

belirtilmektedir. Programın öğrenme-öğretme sürecinde öğrenci merkezli yaklaşım 

temel alınmakta, öğrencilerin etkin olarak katılabilecekleri oyun, dans ve devinime 

yönelik etkinliklere yer verilmesi gerekli görülmektedir. Müzik dersi öğretim 

programının ölçme ve değerlendirme boyutunda ise, hem öğrencilerin ön bilgilerinin 

belirlenmesine hem öğretim sürecinin etkililiğinin belirlenmesine hem de kazanımların 

edinilmesine yönelik değerlendirme etkinliklerinin yapılması gerekli görülmektedir 

(MEBe, 2006, ss. 78-80). 

 

Đlköğretim Müzik dersi öğretim programının genel yapısı incelendiğinde, programın 

öğrencilerin müzik aracılığı ile duygularını fark etmelerini, duygularını ve düşüncelerini 

sanatsal bir yol ile dışavurmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Müzik dersi öğretim 

programlarında belirlenmiş olan kazanımlar öğrencilerin hem bireysel açıdan hem de 

sosyal açıdan gelişmelerini sağlamak amacına yönelik olarak sosyal etkileşime ve 

iletişime, müzik aracılığı ile sanatsal ve duygusal gelişime yer verilmekte ayrıca, 

eleştirel ve yaratıcı düşünme, birlikte çalışma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme 

gibi becerilerin ve hoşgörü, paylaşım gibi değerlerin öğrencilere kazandırılmasını ön 

planda tutmaktadır. Müzik dersi öğretim programının içerik boyutunda da kazanımlarda 

belirtilen amaçlara ulaşmayı sağlayacak konulara ve öğrenme alanlarına yer 

verilmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde ise, öğrenci etkinliklerinin temel alındığı, 
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aktif öğrenmeyi sağlayacak etkinliklere yer verilmesi gerekli görülmektedir. Müzik 

dersi öğretim programının değerlendirme boyutunda öğrencilerin süreç içerisindeki 

tutum ve davranışları ile sürecin sonucundaki durumlarının dikkate alınması ve 

değerlendirilmesi temel alınmaktadır. Müzik dersi öğretim programı bu genel özellikleri 

açısından değerlendirildiğinde duygusal zekâ kavramı ile ilişkili görünmektedir. Zira 

Müzik dersi kapsadığı konu alanı açısından duyguların çoğunlukla ön planda olduğu, 

öğrenmenin gerçekleşmesinde kullanıldığı bir alana sahiptir. Ayrıca, öğrencilere 

kazandırılması amaçlanan beceriler ve değerler duygusal zekâ kavramının yapısı 

içerisinde yer alan becerilerle ve değerlerle örtüşen bir yapı sergilemektedir. Duygusal 

zekâ, işbirliği, yaratıcı düşünme, iletişim, etkileşim, empati gibi becerilerin, kişisel ve 

sosyal değerlerin önemli yapı taşları olduğu bir zekâ alanıdır. Duygusal zekânın önemli 

unsurları olan bu beceri ve değerlerin geliştirilmesi duygusal zekâ düzeyini 

arttırmaktadır. Bu duruma bağlı olarak, Müzik dersi öğretim programı ile duygusal zekâ 

kavramı arasında yakın bir ilişkinin olduğunu, duygusal zekânın Müzik dersi öğretim 

programında belirlenen amaçlara ulaşmada destekleyici ve kolaylaştırıcı olabileceğini, 

aynı zamanda, Müzik dersi öğretim programı ile öğrencilerin duygusal zekâ 

düzeylerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

 

Đlköğretim Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersi öğretim programlarına 

genel olarak bakıldığında, programların kazanımlar, içerik, öğretim etkinlikleri ve 

değerlendirme boyutlarına ilişkin birçok değişikliğin yapıldığı ve bireyi her yönüyle 

geliştirmeye yönelik bir anlayışın benimsendiği görülmektedir. Programların yapısında 

gerçekleşen bu değişiklikler içerisinde, programların herhangi bir boyutunda duygusal 

zekâ ile ilgili doğrudan bir ilişkilendirme yapılmamış olmasına rağmen programlarda 

bireysel faklılıkların dikkate alınması, öğrencilerde sadece bilişsel gelişimin değil 

tutum, değer, inanç ve anlayışların da değiştirilmesinin ve geliştirilmesinin 

amaçlanması, bireyin yaşamında gereksinim duyacağı empati kurma, karar verme, 

iletişim kurma gibi becerilerin kazandırılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi 

ilköğretim programlarının temelinde öğrencilerin duygusal gelişimlerinin sağlanmasının 

ve duygusal zekâ düzeylerinin arttırılmasının da dikkate alındığının düşünülmesine yol 

açmaktadır.  
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1.2. Duygusal Zekâ 

 

Bu bölümde, araştırmanın konusu olan duygusal zekânın temelleri, tanımı, özellikleri ve 

duygusal zekâ modelleri ile duygusal zekâ ve eğitim arasındaki ilişki konularıyla ilgili 

bilgilere yer verilecektir.  

 

1.2.1. Duygusal Zekânın Temelleri, Tanımı ve Özellikleri 

 

Đnsan yaşamı boyunca karşılıklı etkileşim içinde olduğu çevreyi, varlıkları ve olayları 

anlamaya çalışan bir varlıktır. Bu anlama ve anlamlandırma süreci bireyin zihninde 

gerçekleşmektedir. Bu durum zihnin ve dolayısıyla zekânın yapısını anlamayı gerekli 

kılmaktadır. Pek çok bilim adamı ve araştırmacı zekânın ne olduğunu, nasıl işlediğini ve 

yapısını anlamak için araştırmalar yapmışlardır. Genel bir yaklaşımla zekâ bilgiyi elde 

etme, öğrenme ve problem çözmeye olanak tanıyan bilişsel yeteneklerin bir bütünü 

olarak tanımlanabilir (Yaylacı, 2006, s. 18). Ancak, zekâ ile ilgili yapılan çok sayıdaki 

araştırmaya bağlı olarak bu kavrama ilişkin farklı tanımlar ve yaklaşımlar ortaya 

çıkmıştır. Zekâ ile ilgili geliştirilen bu yaklaşımlar zekâyı tek tür bir yapı olarak kabul 

eden yaklaşımlar ile zekânın çoklu bir yapıya sahip olduğunu kabul eden yaklaşımlar 

olarak ayrılabilir. Zekâ ile ilgili yapılan ilk çalışmaların aksine zekânın çoklu bir yapıya 

sahip olduğu fikrinin kabul edilmesi araştırmacıları bu yapıları araştırmaya ve 

açıklamaya yöneltmiştir. Bu araştırmalarda zekâyı anlamak için ortaya çıkarılan pek çok 

kavramdan birisi de duygusal zekâ kavramıdır (Kuzgun, 2006, ss. 13-15).  

 

Duygusal zekâ kavramı, önceki yıllarda zekâ ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda 

ortaya çıkan kuram ve modellere dayanmaktadır. Duygusal zekâya temel oluşturan bu 

modellerden biri, 1920’de Thorndike tarafından geliştirilen zekâ modelidir. Thorndike 

zekâ modelinde, zekânın birbirinden bağımsız çok sayıda değişkenden oluştuğunu ve 

çeşitli zekâ alanlarının bulunduğunu belirtmiştir. Araştırmacı, geliştirdiği modelde 

zekânın; soyut, mekanik ve sosyal zekâ olmak üzere üç bileşenden oluştuğunu kabul 

etmiştir (Thorndike, 1920’den aktaran Yaylacı, 2006, s. 45; Newsom, Day ve Catano, 

2000, s. 1006; Landly, 2005, s. 411-415; Kuzgun, 2006, ss. 21-22).  Bu modelde soyut 

zekâ, fikirleri ve sembolleri anlama ve yönetme yeteneği; mekanik zekâ, mekanizmaları 
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anlama ve yönetme yeteneği; sosyal zekâ, diğer bireyleri anlama ve davranışlarını bu 

bilgiyi kullanarak düzenleme yeteneği olarak tanımlamıştır (Newsome, Day ve Catano, 

2000, s. 1006; Đşmen, 2001, s. 112-113). Thorndike, geliştirdiği zekâ modeli ile zekâya 

ilişkin farklı bir yaklaşım ileri sürmüştür ve ortaya koyduğu sosyal zekâ kavramı ile de 

duygusal zekâ kavramına çok yakın bir yapı oluşturmuştur (Thorndike, 1920’den 

aktaran Yaylacı, 2006, s. 45; Goleman, 2007, s. 72).  

 

Aynı bilişsel zekâ düzeyine sahip bireylerin çevre ile başa çıkmak için işe koştukları 

yetenekleri kullanmada önemli ölçüde farklılık gösterdiklerini vurgulayan Wechsler, 

Thorndike’ın zekâ modelinde yer alan sosyal zekâ kavramından yola çıkarak zekânın 

bilişsel olmayan özelliklerinin bireyin başarısı ile ilgili önemli bilgiler sağladığını 

belirtmiştir. Wechsler (1940), zekâ ile ilgili olmayan bu becerilerin genel zekâ etkenleri 

olarak kabul edilip edilemeyeceğini sorgulamıştır ve zekânın gerçek anlamda 

değerlendirilebilmesi için ölçülebilir niteliğe sahip bu özelliklerin de ölçülmesi 

gerektiğini ifade etmiştir (Stein ve Book, 2003, s. 29; Cherniss, 2000, s. 2; 

http://www.emotionaliq.org, 2003’den aktaran Yaylacı, 2006, s. 45).  

 

Thorndike ve Wechsler zekânın bilişsel olmayan boyutu üzerinde önemle durmuş ve bu 

boyutun uyum ve başarı üzerindeki etkisine dikkat çekmişlerdir. Ancak her iki 

araştırmacının yaptığı çalışmalar da dönemin bilim insanları tarafından 

benimsenmemiştir  (Baltaş, 2006, s. 6; Cherniss, 2000, s. 2).  

 

Zekâ kavramının çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu savunan, yaptığı çalışmalarda 

duygusal zekâ kavramının gelişimine temel oluşturan araştırmacılardan birisi de 

Gardner’dır. Gardner, zekânın yapısına ilişkin geleneksel anlayışı reddederek insan 

zekâsının tek bir faktörle açıklanamayacağını ve bu yapı içerisinde birden çok yeteneğin 

bulunduğu görüşünü ileri sürmüştür. Bu görüşüne bağlı olarak geliştirdiği Çoklu Zekâ 

Kuramında zekâyı sekiz alanda ele almıştır ve bu alanların daha fazla olabileceğini 

belirtmiştir. Gardner’ın geliştirdiği Çoklu Zekâ Kuramına göre daha önce de ifade 

edildiği gibi (bkz. s.9) zekâ; sözel-dil zekâsı, mantıksal-matematiksel zekâ, görsel-

uzamsal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, bedensel-kinestik zekâ, kişilerarası zekâ, özedönük 

zekâ ve doğacı zekâ alanlarından oluşan bir yapıya sahiptir. Gardner, kuramında her 
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bireyin bu zekâ alanlarının tümüne sahip olduğunu, ancak bir alanın diğerlerinden daha 

baskın olarak ortaya çıktığını ifade etmiştir (Saban, 2005, s. 43).  

  

Gardner’ın geliştirdiği bu çoklu zekâ anlayışına dayalı kuramda yer alan kişilerarası 

zekâ ve özedönük zekâ alanlarının duygusal zekâ kavramının ortaya çıkmasına temel 

oluşturduğu kabul edilmektedir. Gardner kişilerarası zekâyı; diğer insanları anlayabilme 

yeteneği olarak, özedönük zekâyı ise bireyin kendi duygularını anlayabilmesi ve bunları 

davranışlarını yönlendirmede kullanması olarak tanımlamıştır. Gardner’ın ortaya 

koyduğu bu iki kavram, duygusal zekâ kavramına çok yakın bir yapı sergilemektedir ve 

duygusal zekâ kavramının gelişimine önemli bir dayanak oluşturmaktadır (Cherniss, 

2000; Đşmen, 2001, s. 113; Davies, Lazar ve Richard, 1998, s. 990). 

 

Zekâ alanında yapılan araştırmalar sonucunda yukarıda bahsedilen değişikliklerle 

birlikte, bireylerin yaşamda mutlu ve başarılı olabilmeleri için sadece bilişsel 

yeterliliklerin yeterli olmadığı fikri ortaya çıkmıştır. Bu düşünceye bağlı olarak 

araştırmacılar “Yüksek bilişsel zekâ düzeyine sahip bireyler günlük yaşamda başarılı 

olamazken, düşük bilişsel zekâ düzeyine sahip bireyler günlük yaşamda nasıl başarılı 

olmaktadır?” sorusunu yanıtlamaya çalışmışlardır (Merlevede, Vandamme ve Bridoux, 

2006, s. 24; Yeşilyaprak ve Durmuş, 2006, s. 16). Araştırmacılar bu soruyu yanıtlamak 

için yaptıkları çalışmalarda duygusal zekâ kavramını araştırma ve anlama gerekliliğiyle 

karşılaşmışlardır. Bu nedenle, duygusal zekâ kavramı ile ilgili araştırmalar yapılmış ve 

bunun sonucunda farklı tanımlamalar ortaya çıkmıştır.  

 

Weisinger (1998, ss. 7-12), duygusal zekâyı zihinsel bir beceri olarak kabul etmiştir ve 

duygusal zekânın duygulara sahip olmanın yanısıra onları anlamayı da gerekli kıldığını 

ifade etmiştir. Duygusal zekâ, Weisinger tarafından bireyin istediği sonuca ulaşabilmek 

için duygularını kendi istediği yönde kullanması olarak tanımlamıştır. Yine, Casper 

(2001, s. 17), duygusal zekâyı, hissetme, anlama, yönetme ve enerji, motivasyon, 

iletişim, etki ve memnuniyet kaynağı olarak duyguların gücüne ve bilgisine başvurmak 

olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte, Yavuz (2009, s. 31)’a göre duygusal zekâ, 

duyguları algılamak ve ifade etmek, duyguları düşünce içinde özümseyebilmek, 
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duygularla anlayabilmek ve sorgulayabilmek, kendinde ve başkalarındaki duyguları 

düzenleyebilme yeteneğidir. 

 

Duygusal zekâ ile ilgili yukarıda verilen tanımlara bakıldığında, burada sözedilen 

araştırmacıların duygusal zekâya ilişkin görüşlerinde, duyguların, düşünce ve 

davranışları düzenlemek için kullanıldığını vurguladıkları görülmektedir. Bununla 

birlikte, duygusal zekâyı daha farklı yönleri ile tanımlayan araştırmacılar da vardır. 

Örneğin, Romanelli, Cain ve Smith (2006, ss. 1-2)’e göre duygusal zekâ, kişinin 

duygusal işaretleri okumasını, anlamasını ve etkili bir şekilde yanıt vermesini kapsayan 

ve empati, problem çözme, iyimserlik ve öz farkındalık gibi insanlara yansıtma, yanıt 

verme ve çeşitli çevresel durumları anlamaya olanak veren bir yapı olarak 

tanımlanırken, Acar (2001, s. 28) ise, duygusal zekâyı; bireyin öncelikle kendi 

duygularını fark edip tanıması, onları uygun şekilde kontrol edebilmesi ve yaşamındaki 

hedefleri için öz motivasyonunu gerçekleştirebilmesi ile ilişkili bireysel yetenek ve 

becerilerle, diğerlerinin duygularını fark edip, kendini onların yerine koyabilmek ve 

çevresindeki kişilerle iyi ilişkiler içinde etkileşim kurabilmekle ilişkili sosyal yetenek ve 

becerilerin bir kombinasyonu olarak tanımlamıştır. Yine, Merlevede, Bridoux ve 

Vandamme (2003, s. 8)’e göre ise, duygusal zekâ; bireylerin kendi görüş ve görevlerini 

başarıyla gerçekleştirmelerini sağlayan davranışların, yeteneklerin, inançların ve 

değerlerin bütünü olarak görülmektedir. Duygusal zekâ ile ilgili yapılan bu tanımlarına 

bakıldığında ise, bu araştırmacıların duygusal zekânın empati, problem çözme, 

iyimserlik gibi bireysel yetenek ve becerilerin de dikkate alındığı ve tanımların bu 

becerilere bağlı olarak yapılandırıldığı görülmektedir. 

 

Bununla birlikte, Heim duygusal zekâyı; ne hissetmenin iyi, ne hissetmenin kötü 

olduğunu ve kötü hisleri nasıl iyiye dönüştürülebileceğini bilme yeteneği olarak 

tanımlamıştır (Casper, 2001, s. 17). Duygusal zekâ ile ilgili bu tanımda ise, duygusal 

zekânın karar vermeye ilişkin boyutu üzerinde durulduğu dikkat çekmektedir. 

 

Tüm bunlara dayalı olarak, duygusal zekâ, bireyin kendi duygularının ve başkalarının 

duygularının farkında olması ve anlaması, duygularını düşünmek ve davranışta 
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bulunmak için kullanması, sosyal yaşamında empati kurma, karar verme, birlikte 

çalışma gibi becerileri işe koşabilmesi olarak tanımlanabilir. 

 

Đnsan sosyal bir varlıktır ve bir toplum içinde yaşamını sürdürmektedir. Bu toplumsal 

yaşamda duygular, hem davranışları yönetmeyi sağladıkları hem de iletişimsel ve sosyal 

işlevlere hizmet ettiklerinden, duygusal yetenekler sosyal etkileşim açısından önemlidir. 

Bu durum bireylerin sosyal yaşamda varolabilmeleri için duygusal bilgileri işlemelerini 

ve zekâ ile ilişkili olan sosyal dinamikleri yönetmelerini gerektirmektedir (Lopes, 

Brackett, Schütz, Sellin ve Salovey, 2004, s. 1018; Gürşimşek, Vural ve Demirsöz, 

2008, ss. 1-3). Goleman (2007, ss. 69-74), duygusal yeteneğin ham zekâ da dahil olmak 

üzere, bireyin sahip olduğu tüm yeteneklerini ne kadar iyi kullanabileceğinin 

belirleyicisi olduğunu ve duygusal yeteneğin zihinsel bir yetenek olduğunu ifade 

etmiştir. Bu durum duygusal zekânın, zekâ ve duygu kavramlarının buluştuğu ortak bir 

nokta olarak kabul edilmesinin gerekliliğini göstermektedir. 

 

Duygusal zekâ, bilişsel zekâdan farklı bir yapıya sahiptir. Bilişsel zekânın, doğuştan 

varolan, değişmeyen ve mantığa dayalı bir yapı olduğu; duygusal zekânın ise duygu, 

sezgi ve insan ilişkilerine dayalı, çoğulcu bir yapı olduğu kabul edilmektedir. Bilişsel ve 

duygusal zekâ arasındaki en büyük farklardan birisi bilişsel zekânın sınırlarının çok 

belirgin olmasıdır. Kişi 17 yaşındayken bilişsel zekâ düzeyi açısından en yüksek 

noktaya ulaşmaktadır, yetişkinlik döneminde bu düzey durağan bir hal almakta, yaşlılık 

döneminde ise inişe geçmektedir. Buna karşılık, duygusal zekâ böyle keskin çizgilere 

sahip değildir (Stein ve Book, 2003, ss. 33-36). Bar-On (1997) duygusal zekânın yaş ile 

birlikte geliştiğini ifade ederken (Tok, Moralı ve Tatar, 2007, s. 480), Derksen, Kramer 

ve Katzko (2002, s. 44) yaptıkları araştırmada, duygusal zekânın yaşla birlikte arttığı ve 

35-44 yaşları arasında en üst düzeye ulaştığı sonucuna varmışlardır. Köksal (2007) 

tarafından üstün zekâlı çocuklarda duygusal zekâyı geliştirmeye dönük bir program 

geliştirilmesine yönelik yapılan araştırmada ise, üstün zekâlı öğrencilere yönelik 

hazırlanan duygusal zekâ geliştirme programının öğrencilerin duygusal zekâ 

seviyelerini arttırdığı sonucuna varılmıştır. Bu araştırmalarda da görüldüğü gibi 

duygusal zekâ yaşla birlikte gelişmekte ve eğitim ile geliştirilebilmektedir.  
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Aralarındaki farklılıklara rağmen bilişsel ve duygusal zekâ birbirinden bağımsız ve zıt 

yapılar değildirler, aksine birbirini destekleyen ve tamamlayan özelliklere sahiptirler 

(Goleman, 2009, s. 393; Shapiro, 2010, s. 20; Yaylacı, 2006, ss. 29-30; Titrek, 2010, s. 

81-86). Yaşamda bir sorunla karşılaşıldığında ya da bir konuda karar vermek 

gerektiğinde duygusal zekâ ve bilişsel zekâ birlikte hareket ederek daha kısa sürede 

daha doğru tercihlerin yapılmasını sağlamaktadırlar (Cooper ve Sawaf, 2003, s. xlii). 

Bilişsel ve duygusal zekâ arasındaki bu etkileşim ve işbirliği bireylerin her iki zekâ 

alanından da yararlanmalarını, daha başarılı ve etkin olmalarını sağlamaktadır. Bilişsel 

ve duygusal zekâ düzeyleri yüksek olan bireyler hayatı daha iyi anlamakta ve anlamlı 

kılmakta, gerek bireysel yaşamlarında, gerekse sosyal yaşamda daha başarılı ve mutlu 

olmaktadırlar (Baltaş, 2006, s. 5). 

 

 Toplumsal düzeyde duygusal ve sosyal bir zekâya sahip olmak, başkalarının duygu ve 

düşüncelerinin farkında olabilmek ve işbirlikçi, yapıcı ve karşılıklı olarak tatmin edici 

ilişkiler kurabilmek ve bu ilişkileri sürdürebilmek gibi yeteneklere sahip olmayı 

gerektirir. Duygusal ve sosyal zekâya sahip olmak; gerçekçi ve yumuşak başlı bir 

biçimde o anki durumla başa çıkarak, problemleri çözerek ve kararlar vererek, kişisel, 

sosyal ve çevresel değişimleri etkili bir biçimde yönetmek anlamına gelmektedir (Bar-

On, 2006, ss. 3-4).  

 

1.2.2. Duygusal Zekâ Modelleri  

 

Duygusal zekâ ile ilgili yapılan farklı tanımlamalara bağlı olarak bu alanda farklı 

modeller geliştirilmiştir. Genel olarak bakıldığında, bu modeller, karma model ve 

yetenek modeli olmak üzere iki biçimde ele alınmaktadır. Karma model kişilik kavramı 

içerisine yerleştirilmiştir. Yetenek modeli ise duyguları tanıma, duyguları ifade etme 

gibi becerilerin üzerinde durmaktadır (Mayer, Salovey ve Caruso, 2000, s. 268). Karma 

ve yetenek modelleri şu biçimde sıralanabilir (Yaylacı, 2006, ss. 50-57):  

 

Karma Modeller 

• Bar-On’un Duygusal Zekâ Modeli  

• Goleman’ın Duygusal Zekâ Modeli  
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• Cooper ve Sawaf’ın Duygusal Zekâ Modeli   

 

Yetenek Modeli 

• Mayer ve Salovey’in Duygusal Zekâ Modeli  

 

Bundan sonraki bölümde duygusal zekâ ile ilgili olarak geliştirilen karma modeller ve 

yetenek modelleri üzerinde durulacaktır. 

 

1.2.2.1. Karma Modeller: 

 

Karma duygusal zekâ modelleri hem zihinsel yetenekleri hem de güdülenme, bilinç 

durumları ve sosyal etkinlikler gibi diğer kişilik özelliklerini birlikte ele alan karmaşık 

modellerdir (Mayer, Salovey ve Caruso, 2000, s. 268). Bu bölümde Bar-On, Goleman 

ile Cooper ve Sawaf tarafından geliştirilen karma duygusal zekâ modelleri üzerinde 

durulacaktır. 

 

1.2.2.1.1. Bar-On’un Duygusal Zekâ Modeli 

 

Duygusal zekâ ile ilgili geliştirilen modellerden birisi Bar-On’un geliştirdiği modeldir. 

Bar-On bu modeli geliştirirken duygusal zekâ ile ilgili yapılan araştırmalardan 

etkilenmiştir. Özellikle Drawin’in (1872, 1965), hayatta kalabilme ve adaptasyon için 

duygusal ifadenin önemi ile ilgili yaptığı ilk çalışma, Thorndike (1920)’ın geliştirdiği 

sosyal zekâ kavramı ve Wechsler’ın (1940, 1943) zekâ davranışı olarak ifade ettiği 

kavramsal olmayan ve çaba gerektiren etmelerin etkilerine ilişkin gözlemleri Bar-On’un 

duygusal zekâ modelini geliştirmesinde etkili olmuştur (Stein ve Book, 2003, ss. 29-30). 

 

Bar-On (1988) yazdığı doktora tezinde “Duygusal Alan” kavramını geliştirmiştir ve bu 

kavram ile insanlar arasında yaşamdaki mutluluk ve başarılı olma konusundaki 

farklılıkların nedenlerini açıklamaya çalışmıştır. Bunu yaparken, duygusal zekâyı 

bireyin genel yeteneklerini etkileyen çevresel baskıların etkileriyle baş etmesini 

sağlayan duygusal ve sosyal bilgi ve yeteneklerin oluşturduğu bir düzen olarak 

tanımlamıştır. Bu düzen içerisinde anlama ve kendini ifade etmenin farkında olma, 
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diğerlerini anlama ve ilgilenmenin farkında olma, güçlü duyguları idare edebilme ve bu 

duyguların etkilerini kontrol edebilme, değişikliklere uyum sağlama ve kişisel ya da 

sosyal yapının sorunlarını çözme yeteneklerinin yer aldığını belirtmiştir (Goleman, 

2001, s. 17; Bar-On, 1997’den aktaran Emmerling ve Goleman, 2003, s. 13). 

 

Bar-On modelinde, kendi geliştirdiği duygusal zekâ ölçeği ile ulaştığı sonuçlardan yola 

çıkarak duygusal zekâyı beş alana ve on beş alt boyuta ayırmıştır. Bunlar şu biçimde 

özetlenebilir (Stein ve Book, 2003, ss. 36-38): 

 

Kişisel Beceriler: Bireyin kendi duygularını bilmesini ve kontrol etmesini ifade 

etmektedir. Bu alan şu alt boyutları kapsamaktadır: 

 

••••  Duygusal Özbilinç: Bireylerin duygularının farkında olmaları, neden bu 

duyguları hissettiklerini bilmeleri ve bu duyguların sonucunda ortaya çıkan 

davranışların başkaları üzerindeki etkisini fark etmeleridir.   

••••  Kendini Gerçekleştirme: Bireylerin kendi potansiyellerinin farkında olmaları ve 

yaşamdaki başarılarından memnun olmalarıdır. 

••••  Özsaygı: Bireylerin kendilerini tanımaları, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında 

olmalarıdır. 

••••  Bağımsızlık: Bireylerin kendilerini kontrol etme, kendilerine yetme ve 

kendilerini yönlendirebilme becerisidir.  

••••  Girişkenlik: Bireylerin düşüncelerini ve duygularını tam olarak ifade 

edebilmeleri ve bu düşüncelerinin arkasında durabilmeleri becerisidir.  

 

Kişilerarası Beceriler: Bu alan bireyin diğer insanlarla ilişki kurma konusundaki 

becerileri ile ilgilidir ve şu alt boyutları kapsamaktadır: 

 

••••  Empati: Bireylerin karşılarındaki kişilerin nasıl düşündüklerini ve neler 

hissettiklerini anlama becerileridir. 

••••  Sosyal Sorumluluk: Bireylerin, bulundukları sosyal bir ortamda katılımcı ve 

paylaşımcı bir tutum sergileme becerileridir. 

••••  Kişilerarası Đlişkiler: Bireylerin ilişki kurma ve sürdürme becerileridir. 
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Uyum Sağlama: Bu boyut esnek olmayı ve bireyin, duygularını değişen koşullara 

uygun olarak düzenlenmesini ifade etmektedir. Uyum sağlama alanı şu alt boyutları 

kapsamaktadır: 

 

••••  Gerçeklik Testi: Bireylerin olayları, tahmin ettikleri gibi değil yaşandığı gibi 

algılamalarıdır.   

••••  Esneklik: Bireylerin duygularını ve düşüncelerini değişen durumlara göre 

uyarlama becerileridir. 

••••  Problem Çözme: Bireylerin karşılaştıkları sorunları fark etmeleri ve bu 

sorunlara etkili çözümler üretme becerileridir. 

 

Stres Yönetimi:  Bu alan stresi yönlendirme ve olumsuz etkilerini en aza indirme ile 

ilgili becerileri kapsamaktadır. Bu alanda yer alan alt boyutlar şunlardır: 

 

••••  Stres Toleransı: Bireylerin karşılaştıkları karışık ve stresli durumlarda sakin ruh 

hallerini koruma ve bu tür durumlarla baş edebilme becerileridir. 

••••  Tepki Kontrolü: Bireylerin birden ortaya çıkan tepkilerini kontrol etmeleri, 

kendilerine zaman tanımalarıdır. 

 

Genel Ruh Hali: Bu alan olumlu duygular hissetmeyi ve iyimser olmayı ifade 

etmektedir ve şu alt boyutları kapsamaktadır: 

 

•  Đyimserlik: Bireylerin yaşamlarında olumlu bir bakış açısına sahip olmaları ve 

karşılaştıkları durumlarda bu bakış açılarını koruyabilmeleridir.  

•  Mutluluk: Bireylerin yaşamdan doyum almaları, kendilerini ve diğer insanları 

oldukları gibi kabul etmeleri ve yaşamaktan zevk almalarıdır.  

 

Bar-On kendi geliştirdiği duygusal zekâ ölçeği olan Duygusal Zekâ Envanteri (EQ-

i)’nde, kendi modelinde yer alan beş boyut ve on beş alt ölçeğe yer vermiştir. Bar-On 

tarafından geliştirilen ve 133 maddeden oluşan bu ölçek duygusal zekâ ölçeklerinden 

kendi kendini değerlendirme ölçekleri arasında yer almaktadır (Bar-On, 2006, s.5; 

Brackett ve Mayer, 2003, s.1149; Romanelli, Cain ve Smith, 2006, s.5). Duygusal Zekâ 
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Envanteri (EQ-i), duygusal zekâ düzeyini tahmin etmenin yanısıra etkili ve sosyal bir 

profil de ortaya koyan duygusal ve sosyal tamamlayıcılar içermektedir (Bar-On, 2000, 

ss.363-388). 

 

Görüldüğü gibi, Bar-On geliştirdiği duygusal zekâ modelinde hem zihinsel yeteneklere 

hem de kişilik özelliklerine yer vermiştir. Duygusal zekâyı, çevresel talep ve baskılarla 

başa çıkma konusunda başarılı olmak için bireyin yeteneğini etkileyen bilişsel olmayan 

kabiliyetler, yetenekler ve beceriler dizisi olarak tanımlayan Bar-On’un geliştirdiği 

duygusal zekâ modeli, performans ve başarı için varolan potansiyelle ilişkilidir ve süreç 

odaklı karma bir modeldir (Köksal, 2007, ss.7-8). 

 

1.2.2.1.2. Goleman’ın Duygusal Zekâ Modeli 

 

Bir diğer karma duygusal zekâ modeli de Goleman tarafından geliştirilen duygusal zekâ 

modelidir. Goleman, duygusal zekâ alanında geliştirdiği karma model ile bu alanda 

yapılan çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır. Goleman, beyni bilişsel ve duygusal 

beyin olarak iki bölümde incelemiş, bu iki boyutun birbirinden farklı olduğunu ama 

birlikte çalıştıklarını ifade etmiştir. Goleman, neden bazı insanların yaşamda başarılı ve 

mutlu olurken, diğer kişilerin başarılı ve mutlu olamadıkları sorusuna yanıt aramıştır. 

Bu soruya duygusal zekâ kavramı ile yanıt vermeye çalışan Goleman, 1995 yılında 

yayınlanan “Duygusal Zekâ” adlı kitabıyla da hem toplumun hem de araştırmacıların 

dikkatini bu konu üzerine çekmiştir (Goleman, 2009, s. 393). 

 

Mayer ve Salovey’in duygusal zekâ ile ilgili geliştirdikleri ilk modeli temel alarak 

Goleman, duygusal zekâ kavramını tanımlamıştır ve bir model geliştirmiştir. Goleman, 

duygusal zekâyı kişilik özelliği olarak görmüş, bilişsel zekâdan ayrı bir yapı olarak ele 

almıştır. Ancak, bu iki kavramın birbirini tamamladığını da belirtmiştir. Bireylerin genel 

bir duygusal zekâ ile doğduklarını ancak bu yeterliliklerin çalışılarak öğrenilebilir 

olduğunu ifade eden Goleman’a göre duygusal zekâ, bireyin hissettiklerini bilmesi ve 

onu zor duruma sokan hisleri yönetebilmesi, kişinin sorumluluklarını yerine 

getirebilmek, hedeflerine ulaşabilmek için kendisini güdülemesi, yaratıcı olması ve 

zayıf yönlerini geliştirebilmesi, diğerlerinin hislerinin farkına varması ve ilişkilerini 
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etkili bir biçimde yönetebilmesidir (Đşmen, 2001, s. 114; Goleman, 1995’den aktaran 

Yaylacı, 2006, s. 48; Casper, 2001, s. 17; Goleman, 2009, s. 393). Goleman yaptığı bu 

tanıma bağlı olarak beş boyut ve yirmi beş alt boyuttan oluşan bir model geliştirmiştir. 

Goleman tarafından ortaya konulan duygusal zekâ modelinde yer alan yeterlikler ve alt 

boyutlar şunlardır (Köksal, 2007, ss. 56-57; Goleman, 2009, ss. 393-394): 

 

Özbilinç: Bireyin duygularını anlaması, bu duyguları karar vermede kullanması, 

kendine yönelik gerçekçi bir değerlendirme yapması ve özgüvene sahip olmasıdır. Bu 

alanda yer alan beceriler şunlardır: 

 

•  Duygusal Özbilinç: Bireyin kendi duygularını ve bu duyguların etkisini 

tanımasıdır. 

•  Özdeğerlendirme: Bireyin kendisini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında 

olmasıdır.  

•  Özgüven: Bireyin kendi yeteneklerini ve değerlerini güçlü bir biçimde 

duyumsaması ve onlara güvenmesi, davranışlarının ve düşüncelerinin arkasında 

durabilmesidir. 

 

Özdüzenleme: Bireyin duygularını, düşünce ve davranışları kolaylaştıracak biçimde 

yönetebilmesi, vicdanlı olması, belirlenen amaca ulaşmak için doyumu ertelemesidir. 

Bu alan şu alt boyutları kapsamaktadır: 

 

•  Özkontrol: Kendini yatıştırabilmesi, aşırı kaygıdan, karamsarlıktan ve 

alınganlıktan kurtulabilmesidir. 

•  Güvenilirlik: Kişinin etik değerlere sahip, dürüst ve tutarlı olmasıdır. 

•  Vicdanlı Olmak: Kişinin ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk üstlenmesi ve 

öncelikle kendisini sorgulamasıdır. 

•  Uyum Yeteneği: Kişinin beklenmedik durumlara ve değişikliklere uyum 

sağlayabilmesidir. 

•  Yenilikçilik: Kişinin yeniliklerden rahatsızlık duymaması, aksine yeni ve 

yaratıcı fikirler üretebilmesidir. 
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Özmotivasyon: Duyguları, bireyi amaçlarına yönlendirmek, insiyatif kullanmaya ve 

gelişmek için çalışmaya yöneltmek, zorluklar karşısında bireylerin yılmadan sabırla 

çaba göstermelerine yardımcı olmak için kullanmaktır. Bu alanın alt boyutları şu 

biçimde sıralanabilir: 

 

•  Başarma Güdüsü: Kişinin sürekli daha başarılı olmak ve mükemmelliğe 

ulaşmak için çalışmasıdır. 

•  Bağlılık: Kişinin birlikte olduğu grubun hedeflerine bağlı olması ve bu amaçlara 

ulaşmak için çaba göstermeye istekli olmasıdır. 

•  Girişkenlik: Kişinin karşılaştığı fırsatları değerlendirmesi ve zorlukları fırsata 

dönüştürmesi, başarısızlık korkusu yerine umutlarına bağlanmasıdır. 

•  Đyimserlik:  Kişinin zorluklar ve engeller karşısında karamsarlığa kapılmaması 

ve amacına ulaşmak konusunda kararlı olmasıdır.  

 

Empati: Diğer insanların duygularını anlamak, olaylara onların açısından bakabilmek, 

farklılıkları kabullenerek bunlardan yararlanabilmektir. Bu alan şu alt boyutları 

kapsamaktadır: 

 

•  Örgütsel Farkındalık: Kişinin çevresinde bulunan güç sahibi kişilerle iyi 

ilişkiler kurması ve sürdürmesidir. 

•  Hizmet Yönelimi: Kişinin içinde bulunduğu kurumda, müşterilerinin 

gereksinimlerini fark etmesi, bu gereksinimlerin karşılanmasını sağlaması ve 

bundan memnun olmasıdır.  

•  Diğerlerini Geliştirmek: Kişinin, diğer insanların gereksinimlerini fark etmesi 

ve sahip olduğu becerileri kullanarak onları geliştirmesidir.  

•  Farklılıklardan Yararlanmak: Kişinin, insanlar arasındaki farklılıkları anlaması, 

bunları olumlu olarak algılaması ve bu farklılıklardan yararlanmasıdır. 

•  Politik Bilinç: Kişinin bir grubun duygusal akımlarını ve güç ilişkilerini okuma 

becerisidir.  

 

Sosyal Beceriler: Kişilerarası ilişkilerde duyguları iyi idare etmek, çevreyle ve diğer 

bireylerle etkileşim içinde olmak ve bu becerileri diğer bireyleri ikna etmek, liderlik, 
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işbirliği ve ekip çalışması yapmak için kullanmaktır. Bu alan şu alt boyutları 

kapsamaktadır: 

 

•  Liderlik: Kişinin başkalarını ikna etmesi, ilham vermesi, teşvik etmesi ve 

yönlendirmesidir.  

•  Đletişim: Kişinin karşısındaki kişiyi dinlemesi ve anlaması, kendini doğru 

şekilde ifade etmesidir. 

•  Etki Yaratma ve Etkilemek: Kişinin karşısındaki bireylerde etki yaratıp heyecan 

uyandırmasıdır. 

•  Çatışma Yönetimi: Kişinin anlaşmazlıklar üzerinde uzlaşma sağlama ve çözüm 

üretme becerisidir. 

•  Đlişki Kurmak: Kişinin, insanlarla ilişki kurmakta zorlanmaması ve çevresi ile 

anlamlı ilişkiler kurabilmesidir. 

•  Değişim Katalizörlüğü: Kişinin değişimi başlatması ya da yönetmesidir. 

•  Đşbirliği: Kişinin içinde bulunduğu grupta, ortak bir amaca ulaşmak için birlikte 

çalışabilme becerisidir. 

•  Takım Becerileri: Kişinin bir grup içerisinde çalışabilmesi, o grubun amaçlarını 

benimseyerek, bu amaçlara ulaşmak için çaba göstermesidir.   

 

Tüm bunlara dayalı olarak, Goleman’ın geliştirdiği duygusal zekâ modelinin hem 

bireysel hem de sosyal boyutu olan bir model olduğu söylenebilir. Özellikle, örgütsel 

farkındalık, hizmet yönelimi, politik bilinç, değişim katalizörlüğü, takım becerileri gibi 

alt boyutları dikkate alındığında bu modelin kurumlarda çalışan bireylerin duygusal 

gelişimlerini sağlamak amacıyla yararlanılabilecek, yetişkinlere yönelik öğeleri de 

kapsayan bir model olduğu görülmektedir. 

 

1.2.2.1.3. Cooper ve Sawaf’ın Duygusal Zekâ Modeli 

 

Bir diğer karma duygusal zekâ modeli de Cooper ve Sawaf’ın geliştirdiği duygusal zekâ 

modelidir. Cooper ve Sawaf duygusal zekâ ile ilgili önceki yıllarda yapılan araştırmaları 

inceleyerek hem zihinsel yetenekleri hem de bunların dışında kalan kimi kavramları 

kapsayan bir duygusal zekâ modeli geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri bu model daha çok 
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yönetim ve organizasyon alanlarında yaralı olabilecek bir modeldir. Cooper ve Sawaf, 

“Dört Köşe Taşı Modeli” olarak adlandırılan modellerinde duygusal zekâyı, bireyin 

kendi duygularını ve başkalarının duygularını tanımasını, değerlendirmesini ve 

duygulara ilişkin bilgiler ile duyguların enerjisini yaşam içerisinde etkin biçimde 

kullanmasını ve bunlara uygun tepkiler vermesini sağlamak olarak tanımlamışlardır.  

(Cooper ve Sawaf, 1999, s. xxi). Cooper ve Sawaf duygusal zekâ kavramı içinde ele 

aldıkları becerileri dört alanda ve on altı alt boyutta toplamışlardır. Dört Köşe Taşı 

modelinde yer alan alanlar ve alt boyutlar şu biçimde özetlenebilir (Cooper ve Sawaf, 

2003, s. xxxv; Nelson and Low, 2003, s. 31; Çakar ve Arbak, 2004, ss. 39-40; Turanlı, 

2007, ss. 50-53): 

 

Duyguları Öğrenmek: Birinci köşe taşı olan duyguları öğrenme, duygusal zekânın 

alfabesini, yazılımını ve kelime bilgisini öğrenmek ve duyguların doğuştan gelen 

bilgeliğinin farkına varmak, ona saygı duymak ve değerlendirmek üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bu alan şu alt boyutlardan oluşmaktadır:  

 

•  Duygusal Dürüstlük: Bireyin duygularına yönelmesi, gerçekten inandıklarını ve 

hissettiklerini doğru şekilde ifade edebilmesidir. 

•  Duygusal Enerji: Bireyin enerjisi ve duyguları arasındaki bağı algılamasıdır. 

•  Duygusal Geribildirim: Bireyin, duyguların verdiği mesajları algılamasıdır.  

•  Pratik Sezgi: Bireyin, duyguları pratik bir biçimde sezmesidir. 

 

Duygusal Zindelik: Bu köşe taşı bireyin içtenlik, inanırlık ve esnekliğini inşa ederek 

güven çemberini genişletir, çatışmaları dinleme ve yönetme yeteneğini arttırır. Bu alan 

şu alt boyutları kapsamaktadır:  

 

•  Öz-varlık: Bireyin duygusal özvarlığını ifade eder. 

•  Güven Çemberi: Bireyin oluşturduğu güven aralığıdır.  

•  Esneklik ve Yenilenme: Bireyin karşılaştığı durumlar karşısındaki esnekliği ve 

yeniliğe açık olması durumudur. 

•  Yapıcı Hoşnutsuzluk: Hoşnutsuz bir durumun yapıcı ve güzel bir duruma 

dönüştürülmesidir. 
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Duygusal Derinlik: Bireyin yaşamını ve işini, potansiyeli ve amacıyla uyumlu hale 

getirmesi ve bunu doğruluk, adanmışlık ve sorumlulukla desteklemek için yollar 

önermesidir. Bu alan şu alt boyutları kapsamaktadır: 

 

•  Adanmışlık: Bireyin duygusal açıdan kendisini, belirlediği amaçları 

gerçekleştirmeye adamasıdır. 

•  Özgün Potansiyel ve Amaç: Bireyin kendi potansiyelinin farkında olması ve 

içsel amaçlarını tam ve doğru biçimde belirlemesidir. 

•  Dürüstlüğü Yaşamak: Hem bireyin çevresiyle olan ilişkilerini hem de bir 

grubun diğer gruplarla olan ilişkilerini yönlendirmesidir. 

•  Yetki Olmadan Etki: Bireyin yetkisi olmadan diğer insanlar üzerinde etki 

uyandırmasıdır. 

 

Duyguların Simyası: Bireyin sorun ve baskılarla birlikte yaşaması gelecek için rekabet 

etme gücünü arttırır, yaratıcı güdülerini geliştirir. Bu alan şu alt boyutları 

kapsamaktadır: 

 

•  Fırsatı Sezinlemek: Bireyin duygusal ve önsezisel kapasitelerini kullanarak en 

geniş olasılıklar ve fırsatlar kümesini hissedebilmesidir. 

•  Geleceği Yaratmak: Bireyin, geleceğin etkin bir şekilde ve tutkuyla 

yaratılmasına yardımcı olması gerektiğini ve duygusal zekânın bu konuda önemli 

bir rol oynadığını bilmesidir. 

•  Düşüncesel Zaman Değişimi: Bireyin geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı 

isteğine göre zihninde canlandırabilmesidir. 

•  Sezgisel Akış: Bireyi harekete geçiren ve yetenekleri ileri bir seviyeye gelince 

isteyerek gerçekleştirilen önsezisel akış, fırsatları, incinme olasılıklarından, 

gerçeği politikadan, derinliği hareketten ayırt edebilmek için kalbin dinlenmesine 

yardım eder. 

 

Cooper ve Sawaf’ın geliştirdikleri bu duygusal zekâ modelinin alt boyutları dikkate 

alındığında, bu modelde genel olarak bireylerin iş yaşamında başarılı ve mutlu 

olmalarını sağlamak amacından hareketle duygusal zekânın ele alındığı görülmektedir.  
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1.2.2.2. Yetenek Modeli: 

 

Yetenek temelli duygusal zekâ modeli olarak Mayer ve Salovey’in geliştirdiği duygusal 

zekâ modeli yer almaktadır. Yetenek temelli duygusal zekâ modeli, duygusal zekâ 

kapsamında sadece zihinsel yetenekleri ele almaktadır. Aşağıda bu model ile ilgili 

açıklamalara yer verilmiştir (Mayer, Salovey ve Caruso, 2000, s.  268). 

 

1.2.2.2.1. Mayer ve Salovey’in Duygusal Zekâ Modeli 

 

Duygusal zekâ ile ilgili Mayer ve Salovey tarafından yapılan çalışmalar da oldukça 

önemlidir. Mayer ve Salovey 1980’li yılların sonlarında duygusal yetenekleri kullanma 

becerilerine dayalı bir yaklaşımla Duygusal Zekâ Yöneticisi deyimini kullanmışlardır. 

Bu deyimi geliştirmek için kullandıkları yaklaşımı ise duygusal zekâ olarak 

adlandırmışlardır (Caruso ve Salovey, 2007, s. 10). Duygusal zekâ kavramı ile ilgili 

yaptıkları ilk tanım 1990’larda ortaya çıkmıştır  (Yaylacı, 2006). Buna göre duygusal 

zekâ “bireyin kendisinin ve diğerlerinin hislerini ve duygularını izleme, bunlar arasında 

ayrım yapma ve bu bilgiyi düşünce ve eylemlerinde kullanma becerisini içeren, sosyal 

zekânın bir alt kümesi” olarak tanımlanmıştır (Mayer ve Salovey, 1990, s. 189; 

Thorndike, 1936’dan aktaran Romanelli, Cain ve Smith, 2006, s. 2). 

 

Mayer ve Salovey 1990’lı yıllarda çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1997 yılında duygusal 

zekâya ilişkin oluşturdukları kuramsal yapıyı yeniden gözden geçirmişler ve duygusal 

zekâ tanımlarını geliştirmişlerdir. Duygusal zekânın bilişsel öğelerinin daha çok 

vurgulandığı bu tanıma göre duygusal zekâ; duyguları algılama yeteneği, düşünceyi 

desteklemek amacıyla duygulara erişme ve üretme, duyguları anlama ve duygusal ve 

zihinsel büyümeyi geliştirmek için duygusal bilgiyi duyguları yansıtıcı bir biçimde 

düzenlemektir (Mayer ve Salovey, 1997, s. 10; Romanelli, Cain ve Smith, 2006, s. 2; 

Bastian, Burns ve Nettelbeck, 2005, s. 1136). 

 

Mayer ve Salovey yaptıkları duygusal zekâ tanımına bağlı olarak yetenek temelli 

duygusal zekâ modeli olarak kabul edilen bir model geliştirmişlerdir. Bu duygusal zekâ 

modeli, duygusal zekâyı bilgi işlem süreci olarak ele almaktadır ve duyguların 
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değerlendirilmesi ve ifade edilmesi, duyguların düzenlenmesi gibi farklı kavramları bir 

araya getirmektedir. Mayer ve Salovey geliştirdikleri bu modelde duygusal zekânın 

daha belirgin bölümleri ve duygusal zekâ ile geleneksel zekâ arasındaki ilişkiler 

üzerinde durmuşlardır (Boyd, 2005’den aktaran Köksal, 2007, s. 16; Petridies ve 

Furnham, 2000, s. 450). Mayer ve Salovey’in geliştirdikleri duygusal zekâ modeli dört 

dal modeli olarak adlandırılmaktadır. Dört dal modelinde yer alan alanlar şu biçimde 

sıralanmaktadır (Mayer ve diğerleri, 2003; Mayer ve Salovey, 1997, ss. 189-190; Tok, 

Moralı ve Tatar, 2007, s. 481; Van Der Zee, Thıjs ve Schakel, 2002, s. 105): 

 

Duyguyu Algılayabilmek: Bu boyut bireyin kendisinin ve diğerlerinin duygularını 

algılayabilmesini ifade etmektedir.  

 

Düşünmeyi Kolaylaştırmak: Bu boyut düşünceyi kolaylaştırmak için duyguları 

kullanabilmeyi ve dikkati odaklayabilmeyi, mantıklı düşünebilmeyi ve doğru iletişim 

için duygu üretmeyi, kullanmayı ve hissetmeyi gerektirmektedir. 

 

Duyguyu Anlayabilmek: Bu boyut duyguları anlamayı ve analiz etmeyi, gerekli 

duyguları ayırt etmeyi ve duyguların değişimini fark etmeyi kapsamaktadır.  

 

Duyguyu Yönetebilmek: Bu boyut bireyin duygularını idare edebilmesini ve duyguları 

kişilerarası durumlarda gerekli olduğunda kullanabilmeyi kapsamaktadır. 

 

Dört dal modelinde yer alan alanlar bir düzen içinde sıralanmıştır. Bu düzen içinde 

duyguların algılanması en temel alandır ve duyguların yönetilmesi en karmaşık ve en 

üst seviyede yer almaktadır (Fernândez-Berocal ve Extremera, 2006, s. 8). Mayer ve 

Salovey’in modelinde yer alan alanların tamamının çocukluktan itibaren gelişim 

gösterdiği kabul edilmektedir. Bu doğrultuda beceriler tek bir alanda gelişim 

gösterdikçe, diğer alanlardaki becerilerin de gelişim göstereceği kabul edilmektedir 

(Mayer, Roberts ve Barsade, 2007, s. 11). 

 

Mayer ve Salovey duygusal zekânın performans ve yeteneği esas alan testlerle 

ölçülmesinin uygun olduğunu belirtmişlerdir ve bu ölçüm için önce Çoklu Duygusal 
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Zekâ Ölçeğini (MEIS-Multifactor Emotional Intelligence Scale) geliştirmişlerdir. Daha 

sonra yaptıkları çalışmalarda ise bu ölçeği geliştirerek Mayer, Salovey, Caruso 

Duygusal Zekâ Testini (MSCEIT) hazırlamışlardır (Mayer, Caruso, Salovey, 2000, s. 

292).  

 

Görüldüğü gibi, Mayer ve Salovey tarafından geliştirilen duygusal zekâ modelinde 

yetenekler temele alınmıştır. Karma modellerinde kişilik özellikleri de duygusal zekâ 

kavramının içerisinde ele alınırken, yetenek modelinde bundan farklı olarak kişilik 

özellikleri duygusal zekâ kavramının tanımı içerisinde ele alınmamıştır. Buna bağlı 

olarak, Mayer ve Salovey tarafından geliştirilen dört dal modelinde bireylerin 

yetenekleri dikkate alınmıştır ve Mayer ve Salovey’in geliştirdiği duygusal zekâ ölçeği 

bireylerin sadece yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır.  

 

1.2.3. Duygusal Zekâ ve Eğitim 

 

Eğitimin bireylere zekâ alanlarını geliştirmeleri için olanaklar sunması ve yaşamlarında 

karşılaşacakları çeşitli durumlarda farklı zekâ alanlarını kullanma becerilerini 

kazandırması beklenmektedir (Yeşilyaprak, 2001, s. 4). Bu nedenle eğitim-öğretim 

ortamlarının zekânın geliştirilebilen, farklı boyutları olan bir yapı olduğu gerçeği 

dikkate alınarak düzenlenmesinin, öğrencilerin gelişmesine katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir (Gürşimşek, Vural ve Demirsöz, 2008, s. 2). Eğitim etkinliklerinin 

gerçekleştirildiği kurumlar olan okullar, öğrenenlerin entellektüel yeteneklerinin 

geliştirildiği sosyal ortamlardır ve bu ortamlarda insan zekâsının gelişim evrelerinin 

dikkate alınması gerekmektedir (Özmen, 2009, s. 39).  

 

Okullarda gerçekleşen öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciler, öğretmenleri ve 

akranlarıyla işbirliği yaparak ve ailelerinin de desteğini alarak öğrenmektedirler. 

Kişilerarası iletişimin ve etkileşimin yoğun olduğu bu süreçte, öğrenme üzerinde olumlu 

ya da olumsuz etkiye sahip olabilecek duyguların gözönünde bulundurulması, okullarda 

öğrenme-öğretme sürecinin her öğrenci açısından yararlı olabilmesi amacıyla duygusal 

boyutun da dikkate alınması gerekmektedir (Köksal, 2007, s. 77).  
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Okullarda, öğrenenlerin bilişsel zekâ düzeyleri akademik yaşamlarında, okul 

başarılarında etkili olmaktadır. Duygusal zekâ, öğrenenlerin doyumu erteleyebilmeleri, 

sosyal sorumluluk üstlenebilmeleri, duyguları kontrol altında tutabilmeleri, başkalarıyla 

ilişki kurabilmeleri, işbirliği yapabilmeleri gibi eğitim sürecinin beklenen düzeyde 

başarılı olmasında etkili olan becerileri kazanmalarını ve kullanabilmelerini 

sağlamaktadır (Bacanlı, 1999’dan aktaran Yeşilyaprak ve Durmuş, 2007). Bu durum 

bireylerin hayatta gerçek anlamda başarılı olabilmeleri için sadece bilişsel zekâlarının 

değil duygusal zekâlarının da geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir 

(Goleman, 2009, ss. 16-17; Goleman, 2007, ss. 21-22).   

 

Goleman (1998) duyguların, bireyin öğrenme potansiyelini harekete geçirerek 

öğrenmesini ve soru sormasını sağladığını, kapasitesini geliştirmesini ve öğrenileni 

pratiğe geçirerek tavır almasını sağladığını belirtmiştir (Ural, 2001, s. 211). Bununla 

birlikte, Goleman ve arkadaşları (2002), duygusal zekânın okullarda öğretilmesi 

gerektiği görüşünü ileri sürerek eğitimde duygusal zekâ becerilerinin dikkate 

alınmasıyla öğrencilerin kötü alışkanlıklardan kurtulabileceklerini ve toplumsal açıdan 

da iyiye gidişin gerçekleşeceğini belirtmişlerdir. Kelly, Longbottom, Potts, ve 

Williamson (2004) ise, gerçekleştirdikleri araştırmaya dayalı olarak bir sınıfta duygusal 

zekâya dayalı olarak yürüttükleri uygulamanın ardından, öğrencilerin duygusal ve 

sosyal yönden olumlu değişimler gösterdiklerini ve okulun değer ve inanç sisteminin 

gelişimine katkı sağlandığını gözlemlemişlerdir (Waterhouse, 2007, s. 216). Tüm 

bunlara bağlı olarak, duyguların eğitim sürecine dahil edilmesi gerektiği, böylece 

okullarda gerçekleştirilen öğretim sürecinin sadece bilişsel zekâyı ve bilişsel becerileri 

geliştirme hedefinden sıyrılarak öğrencilerin duyuşsal gelişimlerinin de desteklendiği 

bir süreç olma özelliği kazanacağı söylenebilir. 

 

Duygusal zekânın yaşla birlikte edinilen deneyimlere bağlı olarak geliştirilebilir olması 

eğitim sistemine bir de bu açıdan bakmayı zorunlu kılmaktadır (Güler, 2006, s. 45; 

Kocayörük, 2004, s. 26). Eğitim sürecinde duygusal zekânın dikkate alındığı 

programların erken yaşlardan başlanarak uygulanması, bu programların öğrencilerin 

yaşlarına uygun olması ve bireylerin içinde bulundukları tüm ortamlarda harcanan 

çabaları birleştirmesi gerekmektedir. Elbette bireylerin duygusal zekâlarının gelişimde 
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tüm sorumluluk okullara yüklenemez. Ancak her çocuğun okula gittiği ve eğitim 

sürecine dahil olduğu düşünüldüğünde okulların bu alanda öğrencilerin gelişiminde 

önemli bir etken olduğu görülmektedir (Goleman, 2007, s. 364).  

 

Duygusal zekânın dikkate alındığı öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerin, 

öğrencilerde farklı bakış açılarını değerlendirme, arkadaş ilişkilerinde empati kurma, 

arkadaşlarının düşüncelerine ve duygularına duyarlı olma, karşılaştığı problemlere 

çözüm önerileri oluşturma, etkili iletişim ve işbirliği içinde çalışma gibi yetileri 

geliştirmesi önem taşımaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin duygularını anladığını açıkça 

dile getirir ya da bunu onlara hissettirirlerse, öğrenciler de bu davranışları örtülü veya 

açık bir şekilde öğrenip, arkadaşlarına veya öğretmenine karşı sergileyebilmektedirler 

(Küçük, 2007, s. 34). 

 

Yeşilyaprak, yaptığı çalışmada duygusal zekâ ile eğitim arasındaki ilişkiyi şu biçimde 

açıklanmıştır (Yeşilyaprak, 2001, ss. 6-7): 

 

•  Duygusal zekâ yetenekleri eğitimle geliştirilebilir ve güçlendirilebilir. 

•  Duygusal zekânın gelişimi tüm eğitim süreci boyunca önemlidir. 

•  Öğrenme, öğrencinin duygularından bağımsız olarak gerçekleşemez. 

•  Duygusal zekânın gözardı edildiğinde, akademik zekâ kapasitesi de etkili bir biçimde 

kullanılamaz.  

•  Duygusal zekâ kapasitesi her öğrencide vardır ancak her bireyde aynı düzeyde 

değildir.  

•  Öğretmenler farklı zekâ alanlarına eşit derecede önem vermelidirler.  

•  Öğretmenler, öğretim etkiliklerini planlamada, yürütmede ve değerlendirmede 

duygusal zekâ alanını geliştirmeye yönelik etkinliklere yer vermelidirler. 

•  Öğretmenler, öğrencileri, anlaşılması gereken duyguları, düşünceleri, sorunları ve 

gereksinimleri olan bireyler olarak görebilmelidirler. 

•  Duygusal zekânın gelişimi ile ilgili yapılacak çalışmalar okuldaki disiplin sorunlarını, 

sosyal ve psikolojik problemleri azaltır. 

•  Duygusal zekâyı geliştirmeye yönelik çalışmalarda cinsiyet farklılıkları dikkate 

alınmalıdır. 
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•  Okuldaki psikolojik danışmanlar duygusal zekânın geliştirilmesi konusunda yönetici 

ve öğretmenlere destek vermelidir. 

 

Öğrenme-öğretme sürecinde duygusal zekâ ve eğitim arasındaki ilişkiyle ilgili olarak 

yukarıda sıralanan maddelerin dikkate alınması gerekmektedir. Böylece, hem eğitimin 

bireyi bir bütün olarak geliştirme amacına ulaşılması hem öğretim sürecinin daha etkili 

olmasının sağlanması hem de eğitim ortamlarında karşılaşılan ve öğretim sürecinin 

olumsuz etkileyen etmelerin etkilerinin azaltılması, olumlu etmenlerin ise daha etkin 

duruma getirilmesi mümkündür. 

 

Duygusal zekâ becerileri gelişmiş olan çocuklar yaşamları boyunca öğrenmeye ve 

başarılı olmaya isteklidirler ve sahip oldukları olumlu duygular amaçlarına daha kolay 

ulaşmalarını sağlamaktadır. Duygusal zekâ becerileri gelişen çocuklar karşılaştıkları 

engelleri aşma ve hayal kırıklıklarıyla başa çıkma konusunda daha başarılı 

olmaktadırlar. Bu bireyler kendilerine zarar verecek davranışlardan kaçınmakta, 

kendilerine verilen görevler üzerine yoğunlaşmakta, duygusal ve fiziksel açıdan sağlıklı 

insanlar olmaktadırlar (Kansu, 2004’den aktaran Erdoğdu, 2008, s. 66). Tüm bu bilgiler 

bireyleri gelecekteki yaşamlarına hazırlamayı amaç edinen eğitim sistemlerinin, 

duygusal zekâyı ve bu zekânın geliştirilmesine yönelik etkinlikleri kapsamasının 

gerekliliğini göstermektedir. Öğretim sürecinin her aşamasında diğer zekâ alanlarının 

olduğu kadar duygusal zekânın da geliştirilmesinin ve desteklenmesinin, başarılı ve 

mutlu bireyler yetiştirilmesinde ve dolayısıyla toplumsal başarının ve huzurun 

sağlanmasında önemli bir etmen olduğu görülmektedir. 

 

1.3. Sorun 

 

Bireylerin yetişmeleri ve gelişmeleri sözkonusu olduğunda dikkate alınması gereken 

noktalardan biri onların bireysel ve toplumsal yaşamlarında mutlu ve başarılı bireyler 

olmalarını sağlamaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için bireylerin yaşamlarından doyum 

almaları gereklidir. Bu durumun sadece bilişsel gelişimle gerçekleşmesi beklenemez. 

Aynı zamanda bireylerin duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi gerekmektedir.  

 



 46 

Duygusal gelişim, insanların duygusal zekâ düzeylerine bağlıdır. Duygusal zekâ, kişinin 

kendisinin ve diğer insanların duygularını anlaması, değerlendirmesi ile düşünme ve 

davranışta bulunma süreçlerinde bu duygulara ilişkin bilgilerini kullanması olarak ifade 

edilebilir. Duygusal zekâ, öğretilebilir psikolojik ve sosyal becerileri kapsamaktadır ve 

bireylerin zihinsel yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak vererek bilişsel 

zekâyı destekleyen ve tamamlayan bir yapı ortaya koymaktadır (Yaşarsoy, 2006, s. 22; 

Güler, 2006, ss. 41-45). Bu durum, duygusal zekânın desteklenmesini ve 

geliştirilmesini, bireylerin her yönüyle geliştirmeyi amaçlayan eğitim sistemleri 

açısından zorunlu duruma getirmektedir. 

 

Öğretim programları, eğitim etkinliklerinin temelini oluşturmaktadır ve bu programlar 

hem toplumsal hem de bireysel gereksinimler dikkate alınarak geliştirilmektedir. Bu 

nedenle öğretim programlarının geliştirilmesinde öğrenenlerin bireysel gereksinimleri 

arasında yer alan duygusal gelişimlerinin de dikkate alınması ve desteklenmesi son 

derece önemlidir. Bireylere sağlanacak bu destek ile onlara duygusal zekâ becerileri 

kazandırılabilir. Bu da öğrenciler açısından eğitimlerini güçlendirmelerini, eleştirel 

düşünme, sorgulama gibi önemli yaşam becerilerini kazanmalarını, öğrenmeyi 

öğrenmelerini ve davranışlarını yönlendirmelerini sağlaması açısından; öğretmenlere 

ise, öğrencileriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını, onları iyi yönde etkilemelerini, 

gelecek yıllarda iş hayatlarında yaşayacakları stresle başa çıkabilmelerini sağlayacak 

duygusal zekâ becerilerini kazandırmalarına yardımcı olması açısından büyük önem 

taşımaktadır (Akkaya ve Susar Kırmızı, 2007, s. 233; Akbaş, 2006, s. 75; Tuncay, 2002, 

ss. 29-32).  

 

Çağdaş yaklaşımlar temel alınarak, öğrencilerin tüm yönleriyle geliştirilmesi amacıyla 

hazırlanan ve 2005-2006 öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya 

başlanan ilköğretim birinci devre öğretim programlarında, bireyin düşüncelerine ve 

davranışlarına yön vermesi, hayata bakış açısını etkileyerek kendi iç dünyasını ve 

kişilerarası ilişkilerini düzenlemesini sağlaması gibi özellikleri ve yararları ile bireyin 

hem özel yaşamında hem de akademik yaşamında başarılı ve mutlu olmasında önemli 

bir yere sahip olan duygusal zekâ kavramına yer verilip verilmediği sorusu akla 

gelmektedir. Nitekim, ilköğretim programlarının sözkonusu amaçlarına bağlı olarak, 
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duygusal zekâ kavramını da ele alması önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu 

doğrultuda, eğitimde öncelikle eğitim-öğretim sürecinde kullanılan öğretim 

programlarında, duygusal zekâ kavramına yer verilmesi ve programların bu kavramı 

geliştirebilecek özelliklere sahip olması zorunludur. Buna dayalı olarak, öğretim 

programlarında duygusal zekâya yer verilmesinin sağlayacağı bireysel ve buna bağlı 

olarak da toplumsal yararlar düşünüldüğünde, eğitim sistemi içerisinde geliştirilen ve 

uygulanan öğretim programlarını ve duygusal zekâyı birarada ele alan araştırmalara 

gereksinim olduğu düşünülmektedir. Ancak, Türkiye’de öğretim programları ve 

duygusal zekâ arasındaki ilişkiyi sorgulayan, eğitimin uygulama boyutunda duygusal 

zekâ ile ilgili yeterli araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Yapılan alan taramasında 

Türkiye’de duygusal zekâ ile ilgili yapılmış olan araştırmalara bakıldığında, çoğunlukla 

yetişkinlerin sahip oldukları duygusal zekâ düzeyleri üzerinde durulduğu, ilköğretim 

düzeyinde yapılan bilimsel araştırmaların sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir. Tüm bu 

gerekçeler bu araştırmanın planlanmasına dayanak oluşturmuştur.  

 

Araştırmada, öğrencilerin öğretim sürecinde uygulanan birbirinden farklı dersler 

kapsamında duygusal zekâya ilişkin becerileri kazanmalarının olanaklı olması nedeniyle 

sayısal, sözel ve sanatsal alanların herbiri ile ilişkili bir dersin öğretim programının 

incelenmesine karar verilmiştir. Bunun için de ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, 

Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim programlarının incelenmesi tercih 

edilmiştir. Böylece hem farklı alanlardaki derslerin programlarında duygusal zekâya yer 

verilme durumu belirlenmeye çalışılmış, hem de farklı amaçların ve öğretim 

uygulamalarının yer aldığı derslerde duygusal zekâya yer verilmesi açısından bir 

farklılık olup olmadığı sorusuna yanıt aranmıştır.  

 

Bilişsel gelişimi dört evreye ayıran Piaget’e göre 11 yaş ve sonrasında yani ilköğretim 

beşinci sınıftan itibaren bireyler somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine 

geçişi yaşamaktadırlar. Soyut işlemler döneminde bireyler soyut düşünme ve problem 

çözme özelliklerini kazanmakta, değer ve inanç sistemlerini yapılandırmakta, fikir 

dünyasıyla etkin bir biçimde ilgilenmekte ve düşüncelerini etkinliklerine 

yansıtabilmektedirler (Senemoğlu, 2005, ss. 48-51). Bireylerin kazandıkları bu 

özellikler ve beceriler bu dönemde duygusal anlamda da değişimlerin yaşandığını 
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ortaya koymaktadır. Bu yaş dönemindeki bireylerin gelişim özellikleri dikkate alınarak 

ilköğretim beşinci sınıf öğretim programlarının incelenmesinin uygun olacağı 

düşünülmüş ve bu araştırmada beşinci sınıf öğrencileri için hazırlanan öğretim 

programlarının incelenmesine karar verilmiştir. 

 

Bu araştırmada, öğretim programlarının sadece kazanımlar ve etkinlikler boyutu 

araştırma kapsamına alınmıştır. Kazanımlar, öğretim programlarının temelini 

oluşturmakta, programları biçimlendirmekte ve programın diğer boyutlarının yapı ve 

özelliklerini belirlemektedir. Öğretim etkinlikleri ise, belirlenen kazanımların seçilen 

içeriğe uygun olarak uygulamaya dönüştüğü boyuttur. Buna dayalı olarak, ilköğretim 

beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarının 

temelini oluşturan kazanımlar boyutunda ve bu kazanımların uygulanma aşamasını 

oluşturan öğretim etkinlikleri boyutunda duygusal zekâya yer verilme durumunun 

belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.  

 

1.4. Amaç 

 

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler 

ve Müzik dersleri öğretim programlarının duygusal zekâya yer verilmesi yönünden 

incelenmesi ve bu konuyla ilgili öğretmen görüşlerinin alınmasıdır. 

 

Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 

 

1. Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim 

programlarında;  

a) kazanımlar ve  

b) öğretim etkinlikleri  

boyutlarında duygusal zekâya yer verilmiş midir? 

 

2. Đlköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik 

dersleri öğretim programlarında duygusal zekâya yer verilmesine ilişkin görüşleri 

nelerdir? 
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1.5. Araştırmanın Önemi 

 

Đçinde bulunulan çağda bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimler toplumların 

yaşam düzenini, hayat standartlarını ve gereksinimlerini farklılaştırmıştır. Yaşam 

içerisinde gerçekleşen bu değişim ile bireylerin hayata bakış açısı ve beklentileri de 

değişmiştir. Bu doğrultuda, gerek bireylerin gerekse toplumların gereksinimlerine hitap 

eden, bu gereksinimlerin karşılanmasında rol alacak insan profili önceki dönemlerden 

farklı bir yapı kazanmıştır. Artık bireylerin etkin, kendine güvenen, içsel değerlendirme 

yapabilen, sahip olduğu bilgileri duygularıyla birleştirerek geliştiren ve daha farklı bakış 

açılarıyla olaylara yaklaşabilen, sorgulayabilen, eleştiri yapabilen ve yapılan eleştirileri 

kabul ederek özenle değerlendirebilen bir yapıya sahip olmaları beklenmektedir. 

Bireylerin bu niteliklere sahip olabilmeleri için sadece bilişsel alanda eğitilmeleri 

yetersiz kalacaktır. Đstenilen insan profiline ulaşmak için bireylerin bir bütün olarak ele 

alınmaları ve bilişsel, duyuşsal ve devinimsel boyutlar dikkate alınarak yetiştirilmeleri 

gerekmektedir. Bireylerin yetiştirilmesi sözkonusu olduğunda, okul ve okullarda 

uygulanan öğretim programlarının gözardı edilmesi mümkün değildir. Đnsanların 

eğitilmesinde, hayata hazırlanmasında ve çağın gerektirdiği niteliklerle donanmış bir 

kişiliğe sahip olabilmesinde okullarda gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri önemli etkiye 

sahiptir. Öğrencilerin bir bütün olarak geliştirilmelerinde ve bahsedilen niteliklere sahip 

olmalarında öğretim etkinliklerine yön veren öğretim programlarının bilişsel alan kadar 

duyuşsal ve devinimsel alanın da gözönüne alınarak hazırlanması gerekmektedir. Bu 

nedenle bu çalışmada, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve 

Müzik dersleri öğretim programlarında yer alan kazanımlar ve öğretim etkinlikleri 

boyutlarında duygusal zekâya yer verilme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu araştırmada elde edilen bulgular ile ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal 

Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri 

boyutlarında duygusal zekâya yer verilme durumunun belirlenmesi, Fen ve Teknoloji, 

Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim programları arasında duygusal zekâya yer 

verilmesi açısından farklılık olup olmadığının tespit edilmesi ve ilköğretim beşinci sınıf 

öğretmenlerinin ilköğretim programlarında duygusal zekâya yer verilmesi ile ilgili 

görüşlerinin ortaya çıkarılması beklenmektedir. Böylece, öğrencilerin duygusal 
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zekâlarının gelişmesini destekleyecek bir öğretim sürecinin önemine dikkat çekilmesi 

ve öğretim sürecinde öğrencilerin duygusal gelişimlerinin desteklenmesinin sağlanması 

beklenmektedir. Bununla birlikte, programın uygulayıcıları olan öğretmenlerin 

programda duygusal zekâya yer verildiğini fark etmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 

Böylelikle, öğretmenlerin hem varolduğu ölçüde duygusal zekâyı öğretim süreci 

içerisinde kullanmaya, hem de eksik kaldığı yönleri görerek bu açıdan tamamlayıcı 

etkinlikler yapmaya teşvik edilebileceği umulmaktadır. Aynı zamanda, ilköğretim 

programlarının temelini oluşturan kazanımlar boyutunda ve programın uygulandığı 

bölüm olan öğretim etkinlikleri boyutunda duygusal zekânın ve duygusal gelişimin 

dikkate alınıp alınmadığının ve uygulayıcıların bu konuyla ilgili görüşleri, karşılaştıkları 

güçlükler ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi yoluyla program geliştirme 

alanındaki uzmanlara yardımcı olunması umulmaktadır. Ayrıca, programların kuramsal 

yapısı ile uygulama boyutu arasında paralellik olup olmadığı belirlenerek bu konudaki 

olası sorunlara dikkat çekilmesi beklenmektedir. Yine, araştırmada elde edilen 

bulguların daha sonra yapılacak olan araştırmalara yol göstereceği, öğretim 

programlarının geliştirilmesinde duygusal zekânın da gözönüne alınmasının 

gerekliliğine dikkat çekeceği düşünülmektedir. 

 

1.6. Sınırlılıklar 

 

Bu araştırmanın sınırlılıkları şunlardır: 

 

1. Bu araştırma, ilköğretim programlarında duygusal zekâya ne ölçüde yer verildiğini 

belirlemek için beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim 

programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarının doküman incelemesi 

yolu ile incelenerek elde edilen verilerle sınırlıdır. Diğer derslere ait öğretim 

programları ile burada incelenen derslerin öğretim programlarının içerik ve 

değerlendirme boyutları araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.  

 

2. Bu araştırma, 2009-2010 öğretim yılında Eskişehir il merkezinde bulunan sekiz 

ilköğretim okulunda görev yapan 23 beşinci sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmelerden 
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elde edilen verilerle sınırlıdır. Araştırmada elde edilen bulguların bu sınırlılık dikkate 

alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

1.7. Tanımlar 

  

Bu araştırmada kullanılan kimi kavramlar ve anlamları şöyledir:  

 

Öğretim Programı: Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan 

bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir 

(Demirel, 2009, s. 6). 

 

Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlamış ve düzenlenmiş yaşantılar 

sayesinde öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir 

(Vural, 2005, s. 21). 

 

Etkinlik: Öğrencilere istenilen davranışların kazandırılmasını sağlayan öğrenme 

yaşantılarıdır (Demirel, 2009, s. 135). 

 

Zekâ: Bireyin amaçlı davranma, mantıklı düşünme ve çevreyle etkili bir şekilde 

ilgilenme kapasitesinin toplamıdır (Wechsler, 1958, s. 7). 

 

Duygusal Zekâ: Duygusal zekâ, duyguları doğru bir şekilde algılayabilme, 

değerlendirebilme ve ifade edebilme yeteneğine; düşünceyi kolaylaştırmak için 

duyguları kullanabilme ve/veya oluşturabilme yeteneğine; duyguyu ve duygusal 

bilgiyi anlayabilme yeteneğine ve duygusal ve entellektüel gelişimi sağlamak 

için duyguları düzenleyebilme yeteneğine sahip olmak olarak tanımlanabilir 

(Mayer, Salovey ve Caruso, 2004, s. 197). 
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2. ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR 

 

Bu bölümde alanyazın taraması sonucunda ulaşılan, yurt içinde ve yurt dışında duygusal 

zekâ ile ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir.  

 

2.1. Yurt Đçinde Yapılan Araştırmalar 

 

Türkiye’de duygusal zekâ ile ilgili yapılan ve bu bölümde yer verilen araştırmaların 

kimilerinde öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri belirlenirken kimilerinde duygusal 

zekâ ile yaş, cinsiyet, akademik başarı, çatışma yönetimi stratejileri ve yaratıcılık gibi 

etkenler arasındaki ilişkilerin araştırıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu araştırmalarda 

duygusal zekâyı geliştirmeye yönelik program geliştirme çalışmalarına da yer verildiği 

de belirlenmiştir. 

 

Buğa (2010), “Đlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zekâ 

Düzeyleri Đle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi” isimli 

yüksek lisans tez çalışmasında ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâ 

düzeyleri ile çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmaya ilköğretim okullarında görev yapan 310 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, 

veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu, Türkçe’ye uyarlamasını Acar (2001)’ın 

yaptığı Duygusal Zekâ Ölçeği, Özgan (2006) tarafından hazırlanan Çatışma Yönetimi 

Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara bağlı olarak 

duygusal zekâ düzeyi yüksek öğretmenlerin çatışma yönetimi stratejilerinden 

“bütünleştirme”, “uzlaşma” ve “uyma” puanlarının duygusal zekâ düzeyi düşük 

öğretmenlere göre daha yüksek olduğu, cinsiyetlerine göre öğretmenlerin kullandıkları 

çatışma yönetimi stratejilerinden “uyma” stratejisi puanları arasında anlamlı fark 

bulunduğu, öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin kullanılan çatışma yönetimi 

stratejilerinden hiçbiri üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca, duygusal zekâ ve cinsiyetin sadece hükmetme, duygusal zekâ ve kıdemin ise 
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sadece kaçınma stratejisi üzerinde anlamlı etki oluşturduğu sonucu elde edilen bir diğer 

sonuçtur.  

 

Akkan (2010), “Orta Öğretimdeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ ve 

Yaratıcılık Düzeylerinin Yaşam Doyumlarını Yordama Gücü” isimli yüksek lisans tez 

çalışmasında ortaöğretimdeki üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık 

düzeylerinin yaşam doyum düzeylerini yordama gücünün araştırılmasını, ayrıca 

demografik özelliklere bağlı olarak, öğrencilerin duygusal zekâ, yaratıcılık ve yaşam 

doyum düzeylerinde anlamlı farklılaşmanın olup olmadığının incelenmesini 

amaçlamıştır. Araştırmaya ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden 225 

öğrenci katılmıştır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak Austin ve diğerleri (2004) 

tarafından düzenlenmiş versiyonunun Türkçeye uyarlama çalışmasını Göçet (2006)’in 

yaptığı Duygusal Zekâ Ölçeği, Whetton ve Cameron (2002)’dan alınan “how creative 

are you?” isimli ölçekten Aksoy (2004) tarafından uyarlanan Yaratıcılık Ölçeği, Diener 

ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği ile kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin duygusal zekâ alt 

boyutları ve yaratıcılık düzeyleri ile öğrencilerin yaşam doyumu düzeyleri arasında 

anlamlı ilişki olduğu, öğrencilerin yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyum düzeylerinin 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu, ancak yaratıcılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin 

ters yönde olduğu, yaratıcılık düzeyinin yaşam doyumunu ters yönde yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, duygusal zekâ alt boyutlarından duygulardan faydalanma 

düzeyinin öğrencilerin yaşam doyumlarını anlamlı yordamadığı, önemli bir etkiye sahip 

olmadığı, öğrencilerin yaşam doyum düzeylerini yordayan değişkenlerin önem sırası 

incelendiğinde birinci sırada “duygularını ifade etme düzeyi”, ikinci sırada “iyimserlik” 

ve üçüncü sırada “yaratıcılık düzeyi”nin olduğu belirlenmiştir. 

 

Köse (2009), “7-13 Yaş Çocuklarının Duygusal Zekâ Düzeyi” isimli yüksek lisans tez 

çalışmasında 7-13 yaş dönemindeki çocukların duygusal zekâ düzeylerini yaş, cinsiyet 

ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma, 2007-2008 

eğitim döneminde Samsun Đli merkezindeki sekiz ilköğretim okulunda, ikinci, üçüncü, 

dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarında öğrenim gören 500 öğrenci ile 

yürütülmüştür. Araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerini 
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belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen ‘’7-13 Yaş Duygusal Zekâ Ölçeği’’ 

kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, kız öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin 

erkek öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinden yüksek olduğu, öğrencilerin sınıf 

düzeyi yükseldikçe duygusal zekâ düzeylerinin de yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Buna göre, ikinci sınıf ile üçüncü sınıf arasında üçüncü sınıf lehine, ikinci sınıf ile 

dördüncü sınıf arasında dördüncü sınıf lehine ve ikinci sınıf ile beşinci sınıf arasında 

beşinci sınıf lehine, üçüncü sınıf ile dördüncü sınıf arasında üçüncü sınıf lehine, üçüncü 

sınıf ile altıncı sınıf arasında altıncı sınıf lehine, üçüncü sınıf ile yedinci sınıf arasında 

üçüncü sınıf lehine, dördüncü sınıf ile altıncı sınıf arasında dördüncü sınıf lehine ve 

dördüncü sınıf ile yedinci sınıf arasında dördüncü sınıf lehine, beşinci sınıf ile altıncı 

sınıf arasında beşinci sınıf lehine ve beşinci sınıf ile yedinci sınıf arasında beşinci sınıf 

lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

 

Kırtıl (2009), “Đlköğretim Đkinci Kademe Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile 

Yaşam Doyumu Düzeylerinin Đncelenmesi” isimli yüksek lisans tez çalışmasında, 

ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, okulöncesi eğitim 

alıp almama durumu ve anne-baba tutumu değişkenlerine bağlı olarak duygusal zekâ ve 

yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma, Đzmir il merkezinde 

bulunan devlet ilköğretim okullarının altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfına devam eden 

toplam 293 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Diener, Emmans, Lorsen ve 

Giffin tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği (1985) ve Ergin, Đşmen ve Özabacı 

tarafından geliştirilen Duygusal Zekâ Ölçeği (1999) ile kişisel bilgi formu 

kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, yaşam doyumu ve duygusal zekâ alanları 

arasındaki pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Genel duygusal zekâ 

ortalamaları cinsiyete göre incelendiğinde, kız öğrencilerin ortalamalarının erkek 

öğrencilerin ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Bununla 

birlikte, genel duygusal zekâ alanında anne baba tutumuna göre anlamlı farklıların 

olduğu belirlenmiştir Genel duygusal zekâ ortalamalarında ve yaşam doyumu 

ortalamalarında yaşa, okulöncesi eğitim alınıp alınmadığına, anne-baba eğitim düzeyine 

göre anlamlı farklılaşmanın olmadığı sonucu elde edilmiştir. 
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Kenarlı (2007), “Duygusal Zekâ-Akademik Başarı Etkileşimine Đlişkin Öğrenci 

Görüşlerinin Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tez çalışmasında yükseköğretim 

düzeyinde duygusal zekâ-akademik başarı arasındaki etkileşime ilişkin öğrenci 

görüşlerini, kendini değerlendirme, cinsiyet ve ailenin tutumu değişkenlerine bağlı 

olarak belirlemeye çalışmıştır. Araştırmaya, Dicle Üniversitesinin Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği 

Fakültesinde öğrenim gören toplam 532 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada 

Ergin, Đşmen ve Özabacı tarafından geliştirilen Duygusal Zekâ Ölçeği (1999) ile 

öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla geliştirilen anket 

kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, duygusal zekâ ile akademik başarı arasında 

öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırmada, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Çağdaş Türk Dili Bölümü, Diş Hekimliği 

Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Resim Đş Eğitimi Bölümü ve Psikoloji bölümü 

öğrencilerinin duygusal zekâ puanları ile akademik başarıları arasında anlamlı ilişkiler 

bulunmuştur. Bunun yanısıra, özellikle duygusal zekânın “kendi duygularını anlama” alt 

boyutu ile öğrencilerin akademik başarıları arasında ilişkiler olduğu, “duyguları 

yönetme” alt boyutu ve öğrencilerin akademik başarıları arasında da bir ilişki 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Yılmaz (2007), “Duygusal Zekâ ve Akademik Başarı Arasındaki Đlişki” adlı yüksek 

lisans tez çalışmasında Bar-On (1988) tarafından geliştirilen duygusal zekâ modelini 

temel alarak duygusal zekâ ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Araştırmanın örneklemini, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında, Atatürk Üniversitesi 

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Đlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’nde 

öğrenim görmekte olan toplam 122 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, kişisel bilgi 

formu ve Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği (1997) kullanılmış ve öğrencilerin ağırlıklı 

genel not ortalamalarına da bakılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 

öğrencilerin duygusal zekâ alt boyutları olan kişisel farkındalık, stres yönetimi, genel 

ruh hali boyutlarından aldıkları puanlar ile duygusal zekâ toplam puanlarında cinsiyetin 

anlamlı düzeyde bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, kız 

öğrencilerin tüm duygusal zekâ alt boyutları puan ortalamalarının, erkek öğrencilerden 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin duygusal zekâ alt boyutları ve 
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duygusal zekâ toplam puanında yaş gruplarına göre farklılık olmadığı sonucu elde 

edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin duygusal zekâ alt boyutları ve 

duygusal zekâ toplam puanlarında, annenin öğrenim durumu değişkenine ilişkin 

istatistiksel olarak önemli farklılık olmadığı; babanın öğrenim durumu değişkeninin ise, 

duygusal zekâ alt boyutlarından kişisel farkındalık ve genel ruh hali boyutu ile duygusal 

zekâ toplam puan ortalamalarında istatistiksel olarak farklılık oluşturduğu 

belirlenmiştir. Bunun yanısıra, öğrencilerin duygusal zekâ boyutlarında ve duygusal 

zekâ toplam puanlarında, gelir durumu değişkeninin farklılık oluşturmadığı 

görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara bağlı olarak, öğrencilerin duygusal zekâ 

boyutlarında ve duygusal zekâ toplam puanlarında aile tutumunun farklılık 

oluşturmadığı ancak, ilgisiz ailelere sahip olan öğrencilerin araştırmada ele alınan diğer 

tüm boyutlarda puan ortalamaların ve duygusal zekâ toplam puanların, otoriter ve 

demokratik ailelere sahip olan öğrencilerden daha düşük olduğu bulunmuştur. 

 

Köksal (2007), “Üstün Zekâlı Çocuklarda Duygusal Zekâyı Geliştirmeye Dönük 

Program Geliştirme Çalışması” adlı doktora tez çalışmasında üstün zekâlı öğrencilerin, 

duygusal zekâlarını geliştirmek amacıyla bir program geliştirilmesini, uygulanmasını ve 

etkililiğinin sınanmasını kapsayan bir çalışma yürütmüştür. Bu araştırmada 14 

oturumluk “Duygusal Zekâ Geliştirme Programı” hazırlanmıştır. Araştırma, Đstanbul 

Đlinde, üstün zekâlı öğrencilere farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bir ilköğretim 

okulunda, birinci sınıfa devam eden 11’i deney grubunda, 11’i de kontrol grubunda yer 

alan toplam 22 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Bar-On Duygusal Zekâ 

Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu, deney ve kontrol grubundaki öğrencilere öntest ve 

sontest olarak verilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, üstün zekâlı öğrencilere 

yönelik hazırlanan duygusal zekâ geliştirme programının öğrencilerin duygusal zekâ 

düzeylerini arttırdığı belirlenmiştir. Buna bağlı olarak, duygusal zekânın öğretilebilen 

bir zekâ türü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Diken (2007), “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Fen 

Başarıları (Genetik Konusunda) Arasındaki Đlişki” adlı yüksek lisans tez çalışmasında 

fen bilgisi öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ile fen başarıları (Genetik 

konusunda), cinsiyetleri ve fene karşı olan tutumları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
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Araştırma, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Programında öğrenim gören 104 dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada Genetik Başarı Testi, Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği ve Fene Karşı 

Tutum ve Algılama Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına 

göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri ile fen başarıları ve fene 

karşı olan tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının duygusal zekâ düzeylerinin cinsiyete göre değişmediği sonucuna varılmıştır. 

 

Dağlı (2006), “Ergenlikte Zekâ Bölümü, Duygusal Zekâ ve Akademik Başarı 

Arasındaki Đlişki” isimli yüksek lisans tez çalışmasında ergenlerde zekâ bölümü, 

duygusal zekâ ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmaya bir 

ilköğretim okulunda okuyan 285 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı 

olarak Schutte Duygusal Zekâ Envanteri (1998) ve Cattel Zekâ Testi (1980) 

kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin okul başarıları, not ortalamalarına ve Seviye Tespit 

Sınavı’nda (STS) verdikleri doğru cevap sayısına bakılarak ölçülmüştür. Elde edilen 

bulgulara göre, zekâ bölümü ve duygusal zekânın akademik başarıyla anlamlı ve pozitif 

ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, zekâ bölümü ile duygusal 

zekâ arasında da anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, ayrıca, 

kız öğrencilerin duygusal zekâsının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna 

da ulaşılmıştır. 

 

Bender (2006), “Resim-Đş Eğitimi Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık 

Đlişkileri” adlı doktora tez çalışmasında resim-iş eğitimi öğrencilerinin duygusal zekâları 

ve yaratıcı düşünce yetileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma güzel sanatlar 

eğitimi veren Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi 

resim-iş eğitimi anabilim dalında öğrenim gören toplam 360 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Bar-On Duygusal Zekâ Envanteri (1997), 

Torrance Yaratıcı Düşünce Testi “Sözel A” Formu ve kişisel bilgi formunun 

uygulanması ile elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin toplam 

duygusal zekâları ile yaratıcı düşünceleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, toplam duygusal zekâ ya da alt boyutları ile cinsiyet, 

öğrenim görülen üniversite, ailenin kaçıncı çocuğu olduğu, en uzun süre yaşanılan 
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yerleşim birimi, anne öğrenim durumu ve aile tutumu arasında anlamlı ilişkiler olduğu 

da belirlenmiştir. 

 

2.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

 

Duygusal zekâ ile ilgili yurt dışında yapılan ve bu bölümde yer verilen araştırmalarda 

genel olarak bireylerin duygusal zekâ düzeyleri ve duygusal zekâ ile öğrenme stilleri, 

akademik başarı, demografik özellikler, liderlik, davranış süreci, eleştirel düşünme gibi 

kimi değişkenler arasındaki ilişkinin incelendiği belirlenmiştir. 

 

De Vito (2009), “Öğretmenlerin Tükenmişlik ve Duygusal Zekâları Arasındaki Đlişki: 

Bir Pilot Uygulama” isimli doktora tez çalışmasında duygusal zekâ ve öğretmenlerin 

tükenmişliği arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Araştırma 64 orta dereceli lise 

öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Bar-On 

Duygusal Zekâ Ölçeği: Geliştirilmiş Kısa Formu (2004), Maslach Tükenmişlik Ölçeği- 

Eğitimci Ölçeği (1981) ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre, duygusal tükenmişlik, benlik yitimi ve duygusal zekâ toplam puanları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamazken, duygusal zekâ toplam puanı ile tükenmişliğin kişisel 

başarı boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kişisel başarı ile duygusal 

zekânın özedönük, kişilerarası ve genel ruh hali alt ölçekleri arasında ise pozitif bir 

ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, tükenmişliğin üç boyutu ile araştırmada 

ele alınan demografik değişkenlerin herhangi biri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Duygusal zekânın stres yönetimi ve genel ruh hali alt boyutları 

arasında ve öğretim deneyim yılı ile özedönük, stres yönetimi ve uyma yeteneği 

arasında bir ilişki olduğu bulunmuş, buna bağlı olarak öğretim deneyimi ile duygusal 

zekâ arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. 

 

Johnson (2008), “Yetişkin Öğrenenlerin Öğrenme Stilleri ve Duygusal Zekâları” isimli 

doktora tez çalışmasında yetişkin öğrenenlerde öğrenme stilleri ile duygusal zekâ 

arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, araştırmada Gregorc Öğrenme 

Stili Ölçeği (1985) ve Mayer-Salovey-Caruso Duygusal Zekâ Testi (MSCEIT) (2002) 

uygulanmıştır. Araştırmada mezun olmuş ve halen öğrenim gören ve en az 19 yaşında 
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olan toplam 111 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Araştırma sonuçları Gregorc Stil 

Ölçeğinin dört bölümü ile Mayer-Salovey-Caruso Duygusal Zekâ Testi’nin ölçtüğü dört 

duygusal zekâ alanı arasında ilişki olmadığını göstermiştir. Elde edilen veriler öğrenme 

stilleri ve duygusal zekâ arasında etnik köken, yaş, genel not ortalaması ve cinsiyete 

bağlı istatistiksel bir fark olmadığını ortaya koymuştur.  

 

Bradshaw (2008), “Afrikalı Amerikalı Üniversite Öğrencisi Bayan Öğrencilerin 

Duygusal Zekâ ve Akademik Başarıları Arasındaki Đlişkinin Araştırılması”  isimli 

araştırmasında akademik olarak başarılı Afrikalı Amerikalı üniversite öğrencisi 

bayanların duygusal zekâ katsayıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma yerel 

üniversitedeki başarılı 60 Afrikalı Amerikalı bayan lisans öğrencisi ve Orta Atlantik 

bölgesindeki üniversitelerden katılan gönüllüler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 

veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Mayer-Salovey-Caruso Duygusal Zekâ 

Testi (2002), Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği: Kısa Form (2004) ve Kaufman Kısa Zekâ 

Testi (1980) kullanılmış, ayrıca, örneklemde yer alan 20 öğrenci ile görüşme 

yapılmıştır. Araştırmanın nicel verilerine göre, Afrikalı Amerikalı üniversite öğrencisi 

bayanların duygusal zekâ düzeyleri ile akademik performansları (GPA) arasında 

istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı, duygusal zekânın alt boyutu olan stres 

yönetimi ile akademik performans arasında ise zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Aynı zamanda, öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ile akademik düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen nitel bulgular ise nicel 

bulguları desteklemekte, bunlara ek olarak bir kadın olarak kimlik duygusu, Afrika ve 

Amerika mirasıyla bağlantı, aile yapısı ya da aile yapısı içinde sorumluluk, toplumsal 

bağlanabilirlik ve yükümlülükler temalarında da açıklayıcı bilgi vermektedir. 

 

Izaguirre (2008), “Kamu Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zekâ, 

Akademik Başarı ve Demografik Özellikleri Arasındaki Đlişki” isimli doktora tez 

çalışmasında, kamu üniversitesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin duygusal 

zekâ, akademik başarı ve demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi 

amaçlamıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin dönem sonu ortalama sınıf puanları ile Bar-On 

Duygusal Zekâ Ölçeği (EQ-i) kullanılmıştır. Araştırma bulguları, Bar-On Duygusal 

Zekâ Ölçeği (EQ-i) (1997) ile ölçülen duygusal zekâ ile genel not ortalaması ile ölçülen 
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akademik başarı arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. Ancak, akademik başarı ile 

duygusal zekânın “sosyal sorumluluk” ve “problem çözme” alt ölçekleri arasında ilişki 

bulunmuştur. Duygusal zekâ ve alt ölçekleri ile çeşitli demografik gruplar arasında 

farklılık bulunmuştur.  

 

Rieck (2008), “Duygusal Zekâ ve Takım Đş Performansı: Duygusal Zekâ Bir Farklılık 

Yaratır Mı?” isimli yüksek lisans tez çalışmasında bir grup içerisindeki liderlerin 

duygusal zekâ düzeyleri, diğer bireylerin duygusal zekâ düzeyleri, süreçteki 

davranışları, süreç doyumu ve takım performansı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Araştırmaya psikoloji öğrenimi gören 162 üniversite öğrencisi katılmıştır ve bu 

öğrencilerin ikişer kişilik gruplar oluşturmaları sağlanmıştır. Araştırmada, veri toplama 

aracı olarak Mayer-Salovey-Caruso Duygusal Zekâ Testi (2002), Wonderlic Kişilik 

Testi – Revize Edilmiş Formu (2008), Goldberg'in Beş Faktör Envanteri (1999),  takım 

performansını değerlendirmek için kule inşa etme etkinliği (tower-building task), 

süreçteki davranışları değerlendirmek amacıyla Kule Đnşa Etme Davranışsal 

Değerlendirme Formu, süreç doyumunu değerlendirmek amacıyla yedili Likert tipi beş 

maddeden oluşan form kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara bağlı olarak, 

duyguları yönetme yeteneği ve diğer grup üyelerinin duygusal zekâlarının 

performansları üzerindeki etkisi, grup liderinin sorumlulukları hakkındaki 

beklentilerinden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Piel (2008), “Duygusal Zekâ ve Eleştirel Düşünmenin Dönüşümcü Liderlikle Đlişkisi” 

isimli doktora tez çalışmasında, duygusal zekâ, eleştirel düşünme ve dönüşümlü liderlik 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma gerçekleştirmiştir. Toplam 82 Proje Yönetim 

Uzmanı lider ve Kuzey Amerika içinden 352 değerlendiricinin katıldığı araştırmada 

duygusal zekâ için Duygusal ve Sosyal Yetenek Ölçeği (2006), eleştirel düşünme için 

Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Değerlendirme-Kısa Formu (2006), Çoklu Liderlik 

Anketi (2006) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre, duygusal zekâ ile 

dönüşümcü liderlik arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda, duygusal zekânın dönüşümcü liderlik ile yakından ilişkili olduğu 

ancak, eleştirel düşünme ile dönüşümcü liderlik arasında böyle bir ilişkinin olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları, eleştirel düşünme ile duygusal zekâ arasındaki 
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etkileşimi kapsayan nitelikte dönüşümcü liderlik yeterlikleri için güçlü yordayıcı 

özelliğe sahip doğrusal model olmadığını ortaya koymuştur. Ancak, araştırmada ilişki 

yönetiminin dönüşümcü liderlik için yordayıcı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Fatum (2008), “Đlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Akademik Başarıları 

Arasındaki Đlişki” isimli doktora tez çalışmasında, ilkokul çağındaki çocukların 

duygusal zekâları (EI) ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırma, 

Sosyal ve Duygusal Öğrenme Programı uygulanan okuldan 27 öğrenci, geleneksel 

eğitim veren okuldan 50 öğrenci olmak üzere toplam 77 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada elde edilen bulgura dayalı olarak, ulaşılan sonuçlar 

dört temada toplanmaktadır. Bu ilk temaya göre, Self-Science gibi duygusal zekâ 

programlarında öğrenim gören öğrencilerin, duygusal zekâ yeteneklerinin geliştiği ve 

bu yetenekleri uygulamada içsel güdülenme sergiledikleri belirlenmiştir. Buna karşılık 

olarak, geleneksel sosyal-duygusal öğrenme programına kayıtlı öğrencilerin, liderlik ve 

vatandaşlık becerilerinin geliştiği ama bu becerileri kullanırken dışsal güdülenme 

sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın ikinci temasına göre, duygusal zekâ 

yetenek puanı yüksek öğrencilerin bu yetenekleri yansıtabildikleri, bu yetenekleri 

uygulamada seçme becerisi sergiledikleri ve bunları farklı durumlarda kullanabildikleri 

görülmüştür. Duygusal zekâ yetenek puanı düşük öğrencilerin ise, duygusal zekâ 

yeteneklerini anlamak ve değerlendirmek için süreci anlamlandırmaya ve kuralları 

izlemeye çalıştıkları belirlenmiştir. Araştırmanın üçüncü temasına göre, her iki okulda 

öğrenim gören öğrenciler ile hem duygusal zekâ düzeyi yüksek ve hem de düşük 

gruplardaki öğrencilerin Duygusal Zekâ-Sosyal Duygusal Öğrenme yeteneklerini 

kazanmanın ve uygulamanın zor olduğunu kabul etmişlerdir. Araştırmanın dördüncü 

teması ise, öğrencilerin Duygusal Zekâ-Sosyal Duygusal Öğrenme yeteneklerinin 

kendilerine okul içinde ve dışında başarılı olma olanağı verdiğini anladıklarını 

göstermektedir. 

 

Bardach (2008), “Duygusal Zekâ ile Okul Yönetimi: Orta Okul Müdürlerinin Duygusal 

Zekâları ile Okulun Başarısı Arasındaki Đlişkinin Derecesini Belirlemeye Yönelik Bir 

Çalışma” isimli doktora tez çalışmasında duygusal öğrenme ile okul performansı 

arasındaki ilişkinin derecesini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırma, 2006-2007 yılında 
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Maryland’de görev yapmakta olan ortaokul müdürleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmada, ortaokul müdürlerinin toplam duygusal zekâ puanları ile okulun başarıları 

arasındaki ilişkileri, müdürlerin duygusal zekâlarının belirli elemanları (alan ve branş 

puanları) ve bunların okulun başarısıyla arasındaki ilişkinin belirlenmesine çalışılmıştır. 

Bu araştırmada, elde edilen verilerin analizi sonucunda okul müdürlerinin duygusal 

zekâ düzeylerinin çeşitli bileşenlerinin okulun başarısıyla yakından ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, müdürlerin duygusal zekâ toplam puanları, yaşantısal ve algısal 

duygusal zekâları ile okulun başarısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

 

Niculescu-Mihai (2007), “Duygusal Zekâ ve Akademik Liderlik: Kolej ve Üniversite 

Yöneticilerine Yönelik Deneysel Bir Araştırma” isimli doktora tez çalışmasında, kolej 

ve üniversite yöneticilerinde (rektörlerinde) duygusal zekâyı araştırmayı amaçlamıştır. 

Ayrıca, yöneticilerin toplam duygusal zekâ katsayıları ile yaş, cinsiyet, görev süresinin 

uzunluğu, yönettikleri kurumun türü arasında ilişki olup olmadığını ve duygusal zekâ 

kavramına ilişkin anlayışları ile etkili liderlik arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırma, Orta ve Doğu Pensilvanya’daki kolej ve üniversitelerde görev 

yapan yedi yönetici ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada yöneticilere Mayer-Salovey-

Caruso Duygusal Zekâ Testi (MSCEIT, 2002) ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. 

Ayrıca, dört yöneticiyle görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, çoğu yöneticinin 

ortalama duygusal zekâ puan dağılımı, demografik etmenlerle toplam duygusal zekâ 

puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, 

tüm yöneticilerin duygusal zekâyı günlük işlerinde kullandıklarını kabul ettikleri ve 

etkili liderlik için duygusal zekânın gerçekten gerekli olduğunu anladıkları ve buna 

inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Robitaille (2007), “Duygusal Zekâ ve Öğretmenler: Genel Eğitim ve Özel Eğitim 

Öğretmenleri Arasındaki Farkı Belirlemeye Yönelik Deneysel Bir Araştırma” isimli 

doktora tez çalışmasında duygusal zekâ, etkili öğretmenlik ve öğretmenlik sertifikası 

arasındaki ilişkiyi araştırarak duygusal zekâ araştırmalarının varolan yapısını 

geliştirmeyi amaçlamıştır. Duygusal ve davranış bozukluğu konusunda sertifika almış 

özel eğitim öğretmenleri (34) ve genel eğitim öğretmenleri arasındaki farkı belirlemek 

için Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği (1997) ve araştırmacı tarafından geliştirilen 
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Öğretmen Algı Ölçeği (2007) kullanılmıştır. Özel eğitim öğretmenlerinin iki ölçekten 

de yüksek puan alacakları varsayılmıştır. Araştırma sonucunda iki grup arasında anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır. Đki grup arasındaki alternatif farkları araştırmak için 

toplanan veriler ikinci kez analiz edilmiştir. Bu analizlerde sınıf düzeyi ve sınıf 

ortamının türü ile ilgili anlamlı bulgular bulunmuştur. Genel sonuçlar ise, özel eğitim 

öğretmen topluluğunun genelini yansıttığını, etkililik algılarında ve özedönük, 

kişilerarası ve stres yönetimi becerilerinde önemli bir farklılık olmadığını göstermiştir.  

 

Bu bölümde duygusal zekâ ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan çeşitli 

araştırmalara yer verilmiştir. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yapılan bu 

çalışmalar incelendiğinde, daha çok duygusal zekâ ile akademik başarı, öğrenme stilleri, 

liderlik gibi boyutlar arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik araştırmaların yapıldığı 

görülmüştür. Bununla birlikte, yapılan araştırmalarda ağırlıklı olarak yetişkinlerle ya da 

lisans öğrencileri ile çalışıldığı gözlenmiştir.  Ancak, yurt içinde ve yurt dışında yapılan 

araştırmalarda ilköğretim dönemindeki öğrencilere yönelik araştırmaların çok fazla 

olmadığı, yapılan çalışmalarda ise çoğunlukla duygusal zekâ ile farklı değişkenler 

arasındaki ilişkilerin incelendiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, yapılan alanyazın 

taramasında herhangi bir öğretim programını incelemeye yönelik bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 
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3. YÖTEM 

 

Bu bölümde, araştırma modeli, araştırma evreni ve örneklemi, ölçme araçlarının 

hazırlanması ve uygulanması, verilerin toplanmasında kullanılan yöntem ve teknikler 

açıklanmıştır. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim 

programlarında duygusal zekâya ilişki kazanımların ve öğretim etkinliklerin 

incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Betimsel 

model, bir konu, olay ya da nesnenin kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışıldığı bir araştırma yöntemidir. Bu modelde varolan durum belli bir 

zaman dilimi içinde tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 1995, s. 77). Bu araştırmada da 

ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim 

programlarının duygusal zekâya yer verilmesi açısından incelenmesi amaçlanmıştır ve 

bu amaca bağlı olarak programların varolan durumları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik 

dersleri öğretim programlarının kazanım ve etkinlik boyutlarında duygusal zekâya yer 

verilme durumunun belirlenmesi amacıyla “doküman incelemesi yöntemi” 

kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması amaçlanan olgu veya olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2008, s. 187). Bununla birlikte, araştırmada ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin Fen 

ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarında duygusal 

zekâya yer verilmesi ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı 

önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme protokolünü hazırlar. Buna karşın, 

araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin 

akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntılandırmasını sağlayabilir 

(Türnüklü, 2000, s. 547).  
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3.2. Katılımcılar 

 

Đlköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik 

dersleri öğretim programlarında duygusal zekâya yer verilmesi ile ilgili görüşlerini 

belirlemek amacıyla Eskişehir il merkezinde bulunan 130 ilköğretim okulu arasından 

farklı büyüklükte olan sekiz ilköğretim okulunda görev yapan ve gönüllü olarak 

araştırmaya katılan 23 ilköğretim beşinci sınıf öğretmeni araştırmanın katılımcılarını 

oluşturmuştur. Araştırmaya katılan bu öğretmenlerin 13’ü kadın, 10’u da erkek olup, 

hepsi 10 yılın üzerinde mesleki deneyime sahiptirler.  

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

 

Bu araştırmada gerekli olan verileri toplamak amacıyla iki adet veri toplama aracı 

kullanılmıştır. Bunlar; öğretim programlarını incelemek amacıyla araştırmacı tarafından 

geliştirilen “Duygusal Zekâ Ölçüt Formu” ve öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla 

kullanılan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu”dur. 

 

3.3.1. Duygusal Zekâ Ölçüt Formu 

 

Araştırmada kullanılan duygusal zekâ ile ilgili ölçüt formunun hazırlanması sürecinde 

öncelikle alanyazın taraması yapılmıştır. Duygusal zekâ ile ilgili gerçekleştirilen 

çalışmalarda araştırmacıların daha çok duygusal zekâ düzeyini belirlemeye yönelik 

ölçekleri kullandıkları ve duygusal zekâya yönelik ölçütleri gösteren bir veri toplama 

aracının olmadığı belirlenmiştir. Buna dayalı olarak, araştırmanın amacına uygun olarak 

duygusal zekâ ile ilgili ölçüt formunun hazırlanması sürecine geçilmiştir.  

 

Araştırmanın amacına uygun olarak duygusal zekâ ile ilgili ölçüt formunun 

hazırlanması sürecinde öncelikle konuyla ilgili kaynaklar gözden geçirilerek duygusal 

zekâ modelleri incelenmiştir ve bu modellerin hepsinin özellikleri gözönüne alınarak 

formda yer alabilecek ifadeler belirlenmiştir. Daha sonra formda yer alabilecek ifadeler 

teker teker incelenerek, binişik olanlar çıkartılmıştır.  
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Bu çalışmanın arkasından duygusal zekâ ile ilgili ölçüt formu sekiz ana başlık ve 

bunların alt başlıkları biçimde düzenlenmiştir. Buna göre, duygusal zekâ ölçüt 

formunda özbilinç, kendine yön vermek, kendi kendini motive etmek, stres yönetimi, 

empati, sosyal sorumluluk ve sosyal yetenekler başlıkları ana başlıklar olarak 

düzenlenmiştir. Özbilinç başlığı altında duygusal bilinç alt başlığında 8 ölçüt,  kendi 

kendini değerlendirme alt başlığında 3 ölçüt ve kendine güven alt başlığında ise 4 ölçüt 

olmak üzere toplam 15 ölçüt yer almıştır. Kendine yön vermek başlığı altında duygu 

kontrolü alt başlığında 8 ölçüt, güvenirlik alt başlığında 11 ölçüt, uyumluluk alt 

başlığında 5 ölçüt, yenilikçilik alt başlığında 8 ölçüt, girişkenlik alt başlığında 4 ölçüt, 

bağımsızlık alt başlığında 3 ölçüt olmak üzere toplam 39 ölçüt yer almıştır. Kendi 

kendini motive etmek başlığı altında toplam 7 ölçüt yer almıştır. Stres yönetimi başlığı 

altında toplam 2 ölçüt yer almıştır. Empati başlığı altında toplam 6 ölçüt yer almıştır. 

Sosyal sorumluluk başlığı altında toplam 6 ölçüt yer almıştır. Sosyal yetenekler başlığı 

altında toplam 11 ölçüt yer almıştır. Sonuç olarak, duygusal zekâ ölçüt formunda 

toplam 86 maddeye yer verilmiştir. Ölçüt formundaki tüm maddelerde “var, yok” 

biçiminde derecelendirilme yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların sonucunda taslak olarak 

hazırlanan ölçüt formu uzman görüşüne hazır duruma getirilmiştir.  

 

Taslak olarak hazırlanan ölçüt formunun kapsam geçerliği sınaması yapılmıştır. 

Kapsam geçerliğinin belirlenmesi amacıyla form uzman görüşüne sunulmuştur. Bu 

amaçla, taslak ölçüt formu öncelikle duygusal zekâ alanında çalışmalar yapmış ve en az 

doktora tez çalışmasını tamamlamış olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli 2 öğretim üyesi 

tarafından incelenmiştir. Uzmanlardan, formda yer alan maddelerin duygusal zekâ ile 

ilişkisinin uygun olup olmadığı ile ilgili görüşlerini ve varsa önerileri bildirmeleri 

istenmiştir. Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda, ölçüt formunda yer alan kimi 

maddelerin ifadelerinde düzeltmeler yapılmış ve ayrıca “stres yönetimi” başlığına bir 

madde daha eklenmiştir. Bu düzeltmelerden sonra, taslak ölçüt formu eğitim 

programları ve öğretim alanında ve en az doktora tez çalışmasını tamamlamış Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 

görev yapmakta olan öğretim üyesi ve öğretim elemanlarından oluşan 8 uzman 

tarafından, ilköğretim programlarını incelemek amacıyla kullanılabilir olup olmadığına 
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ilişkin olarak incelenmiştir. Eğitim bilimleri uzmanlarının belirttikleri görüşler ve 

öneriler dikkate alınarak taslak formada yeniden düzeltme ve düzenlemeler yapılarak 

ölçüt formuna son biçimi verilmiştir.  

 

Yapılan geliştirme çalışmalarının sonucunda araştırmada veri toplama aracı olarak 

kullanılan Duygusal Zekâ Ölçüt Formu’nda  (EK 1)  “özbilinç”, “kendine yön vermek”, 

“kendi kendini güdülemek”, “stres yönetimi”, “empati”, “sosyal sorumluluk” ve “sosyal 

yetenek” alt boyutlarına ve bu alt boyutlar kapsamında 87 ölçüte yer verilmiştir.  

 

Duygusal zekâ ölçüt formu kullanılarak doküman incelemesi Mayıs-Ağustos 2010 

tarihleri arasında araştırmacı tarafından yapılmıştır.  

 

3.3.2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu  

 

Araştırmada yanıt aranan sorulardan olan öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yarı 

yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasında 

öncelikle duygusal zekâ ve ilköğretim programları ile ilgili alanyazın incelenmiştir. Bu 

incelemeye dayalı olarak görüşme formunda yer almasına karar verilen sorular 

hazırlanmıştır. Buna göre, taslak görüşme formu toplam yedi açık uçlu sorudan 

oluşmuştur. Taslak görüşme forumu duygusal zekâ ölçüt formunun da verildiği eğitim 

bilimleri alanında uzman ve en az doktora tez çalışmasını tamamlamış olan aynı 

uzmanların görüşlerine sunulmuştur. Uzmanlardan görüşme formunun taslağını 

incelemeleri ve formda yer alan açık uçlu yedi sorunun anlaşılır olma, ele alınan konuyu 

kapsama ve gerekli bilgileri kapsama durumunu kontrol etmeleri,  görüşlerini ve 

önerilerini paylaşmaları istenmiştir. Uzmanlardan gelen görüş ve öneriler dikkate 

alınarak hazırlanan taslak formda düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır ve görüşme 

formuna son biçimi verilmiştir. Sonuç olarak, araştırmada kullanılan yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda öğretmenlere yöneltilecek dört açık uçlu soru yer 

almıştır (EK 2).  

 

Araştırmada ilköğretim beşinci sınıf öğretmenler ile görüşmeler ilgili makamlardan izin 

alınarak (EK 3),  4-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında araştırmacı tarafından yapılmıştır. 
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Araştırma sürecinde araştırmacı tarafından yapılan tüm görüşmeler ses kayıt cihazı 

kullanılarak kaydedilmiştir. Görüşmeler sırasında öğretmenlere araştırmanın amacı ile 

ilgili bilgi verilmiş ve anlaşılmayan soru olduğunda soruların anlaşılmasını sağlayan ek 

sorular yöneltilmiştir.  

 

3.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

 

Araştırma verilerinin toplanılması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Đlk olarak, 

ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim 

programlarında kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarında duygusal zekâya yer 

verilmesine ilişkin bilgiler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Bu amaçla, 

öncelikli olarak ilköğretim beşinci sınıf programında yer alan derslerden Fen ve 

Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim programları Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın internet sitesinden aktarılıp, basılı olarak dökümleri alınmıştır (EK 4; 

Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim 

programlarının incelenmesine ilişkin örnekler bu ekte yer almaktadır.). Daha sonra, 

ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim 

programlarının kazanımları ve öğretim etkinlikleri tek tek her biri için ayrı ayrı 

çoğaltılan Duygusal Zekâ Ölçüt Formu ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu 

incelemede, öğretim programlarında kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarında 

Duygusal Zekâ Ölçüt formunda yer alan ölçütlerin varolup olmadığına bakılmıştır. 

Buna dayalı olarak, vorolduğu belirlenen ölçütlere ilişkin olarak Duygusal Zekâ Ölçüt 

Formunda “var” seçeneği işaretlenmiş, olmayan ölçütler için ise “yok” seçeneği 

işaretlenmiş ve daha sonra da bunlar sayısal olarak hesaplanmıştır. Đlköğretim beşinci 

sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim programlarında 

kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarında duygusal zekâya yer verilme durumu 

belirlenirken kazanımlar ve etkinlikler duygusal zekânın Özbilinç, Kendine Yön 

Vermek, Kendi Kendini Güdülemek, Stres Yönetimi, Empati, Sosyal Sorumluluk ve 

Sosyal Yetenekler boyutları ve Duygusal Bilinç, Kendi Kendini Değerlendirme, 

Kendine Güven, Duygu Kontrolü, Güvenirlik, Uyumluluk, Yenilikçilik, Girişkenlik, 

Bağımsızlık alt boyutlarında yer alan ölçütlere bağlı olarak incelenmiştir. Ayrıca, 

programlarının incelenmesinde ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji ile Sosyal 
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Bilgiler dersi öğretim programının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri bu derslerin 

üniteleri düzeyinde, Müzik dersi öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim 

etkinlikleri ise bu dersin öğrenme alanları düzeyinde incelenmiştir. Tüm bu incelemenin 

sonucunda bir öğretim programında kazanımlar ya da öğretim etkinlikleri boyutlarında 

duygusal zekâ ile ilgili ölçüt olup olmadığı sayısal olarak ortaya çıkartılmış ve bunlar 

çizelgelere dönüştürülmüştür. Sonuç olarak, bu inceleme sözedilen üç dersin öğretim 

programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutları için ayrı olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

  

Duygusal Zekâ Ölçüt Formu kullanılarak toplanan verilerin güvenilirliğini belirlemek 

amacıyla, eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitimine devam eden üç uzmandan görüş 

alınmıştır. Bu amaçla, öncelikle uzmanlara ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, 

Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim programları ile hazırlanan Duygusal Zekâ 

Ölçüt formu verilmiştir. Uzmanlardan ölçüt formunu kullanarak programların 

kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarında duygusal zekânın alt boyutları ile ilgili 

ölçütlere yer verilip verilmediğini belirlemeleri istenmiştir. Uzmanlar araştırmacıdan 

bağımsız olarak öğretim programlarını incelemişlerdir (Eylül-Kasım 2010). Uzmanların 

yaptıkları inceleme sonucunda ortaya çıkan durum ile araştırmacının yaptığı inceleme 

sonuçları bir çizelgede birleştirilerek karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmada, 

ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim 

programlarında yer alan kazanımlar ve öğretim etkinlikleri ile ilgili araştırmacının ve 

uzmanların görüşlerinde benzer ve farklı noktaların olduğu belirlenmiştir. 

 

Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim 

programlarının kazanımlar boyutuna ilişkin olarak araştırmacı ve uzmanların yaptıkları 

incelemelerin sonuçları her ders için ayrı olarak açıklanmıştır (EK 5). Araştırmada, 

araştırmacının ve uzman kişilerin ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi 

öğretim programının kazanımlar boyutuna ilişkin yaptıkları inceleme sonuçları 

karşılaştırıldığında, ölçüt formunda yer alan “duygusal bilinç”, “kendine güven”, “stres 

yönetimi” ve “sosyal sorumluluk” boyutlarında tamamen aynı fikirde oldukları 

belirlenmiştir. Ayrıca, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programındaki kazanımlar ile duygusal zekânın “duygu kontrolü”, “yenilikçilik” ve 
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“sosyal yetenekler” alt boyutları arasındaki ilişkilendirmede de araştırmacı ve 

uzmanların görüşlerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Yine, ilköğretim beşinci 

sınıf Sosyal bilgiler dersi öğretim programında kazanımlar boyutunun Duygusal Zekâ 

Ölçüt Formu aracılığı ile incelenmesi sonucunda “kendi kendini değerlendirme”, 

“kendine güven” ve “stres yönetimi” boyutlarında araştırmacının ve uzmanların 

görüşlerinin aynı olduğu, “güvenirlik”, “yenilikçilik”, “kendi kendini güdülemek” 

“empati”, “sosyal sorumluluk” ve “sosyal yetenek” alt boyutlarında görüşlerinin 

birbirine çok yakın olduğu belirlenmiştir. Son olarak, ilköğretim beşinci sınıf Müzik 

dersi öğretim programında yer alan kazanımlarda duygusal zekânın alt boyutlarına ne 

ölçüde yer verildiğine ilişkin araştırmacının ve uzmanların yaptıkları incelemelerin 

sonuçları karşılaştırıldığında, ölçüt formunda yer alan “girişkenlik”, “bağımsızlık”, 

“stres yönetimi” ve “sosyal sorumluluk” başlıkları altındaki ölçütlerle ilişkili kazanımlar 

konusunda tamamen aynı görüşte oldukları görülmüştür. Ayrıca, ilköğretim beşinci sınıf 

Müzik dersi öğretim programında yer alan kazanımlar ile duygusal zekânın 

“güvenirlik”, “uyumluluk”, “yenilikçilik” ve “kendi kendini güdülemek” alt boyutları 

arasındaki ilişki konusunda da araştırmacının ve uzmanların görüşlerinin birbirine yakın 

olduğu belirlenmiştir. Araştırmacı ve uzmanlar tarafından üç derse ait öğretim 

programlarının kazanımlar boyutunun duygusal zekâya yer verilmesi açısından 

incelenmesi ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında benzer ve farklı yönlerin olduğu 

ancak benzer olan görüşlerin daha çok olduğu söylenebilir.  

 

Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim 

programlarının öğretim etkinlikleri boyutuna ilişkin olarak da araştırmacı ve uzmanların 

yaptıkları incelemelerin sonuçları her ders için ayrı olarak açıklanmıştır (EK 5). 

Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının öğretim etkinlikleri 

boyutunda duygusal zekâya yer verilme durumunu belirlemek için araştırmacı ve 

uzmanların görüşlerinin, duygusal zekânın “duygusal bilinç” boyutunda tamamen aynı 

olduğu, “duygu kontrolü” ve “güvenirlik” boyutlarında ise, birbirine çok yakın olduğu 

belirlenmiştir. Yine, Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının 

öğretim etkinlikleri boyutunda duygusal zekâya ne ölçüde yer verildiğine ilişkin 

araştırmacının ve uzmanların görüşlerinin yaptıkları analizlerde “duygusal bilinç”, 

“kendi kendini değerlendirme”, “kendine güven” ve “stres yönetimi” boyutunda 
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tamamen aynı olduğu, “yenilikçilik”, “empati, ve “sosyal sorumluluk” boyutlarında ise 

birbirine yakın olduğu görülmüştür. Son olarak, ilköğretim beşinci sınıf Müzik dersi 

öğretim programının öğretim etkinlikleri boyutunda duygusal zekâya yer verilme 

durumunun belirlenmesi amacıyla Duygusal Zekâ Ölçüt Formu kullanılarak yapılan 

karşılaştırmada araştırmacı ve uzmanların görüşlerinin duygusal zekânın “kendi kendini 

değerlendirme”, “kendine güven”, “güvenirlik” ve “stres yönetimi”  alt boyutlarında 

tamamen aynı olduğu, “girişkenlik”, “empati” ve “sosyal yetenek” boyutlarında ise çok 

benzer olduğu belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonuçlarının karşılaştırılması ile 

araştırmacının ve uzmanların ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler 

ve Müzik dersleri öğretim programlarının öğretim etkinlikleri boyutunda duygusal 

zekâya yer verilme durumuna ilişkin görüşleri arasında benzerlikler kadar farklılıkların 

da olduğu ancak benzeyen noktaların daha dikkat çekici olduğu söylenebilir. 

 

Tüm bu sonuçlara dayalı olarak, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal 

Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim programlarında kazanımlar ve öğretim etkinlikleri 

boyutlarında duygusal zekâya yer verilmesine ilişkin olarak araştırmacı tarafından 

gerçekleştirilen doküman incelemesinin güvenilir bir çalışma olduğu belirtilebilir.  

 

Araştırmada, ikinci aşamada ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin, ilköğretim beşinci 

sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim programlarında 

duygusal zekâya yer verilmesi konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla yarı 

yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından 

oluşturulan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılarak 23 öğretmen ile yapılan 

görüşmelerle veriler toplanılmıştır.  

 

Araştırmada öğretmenlerle yapılan görüşme kayıtlarının çözümlenmesinde NVivo 9.0 

Paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. 

Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir 

ve yorumlanır. Veriler, araştırma sorularına ya da araştırma sorularına dayalı 

oluşturulan temalara göre sunulabilir. Araştırmaya katılanların görüşlerini etkili bir 

şekilde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilen betimsel analizde amaç, elde 
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edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.224). 

 

Betimsel analizin yapılabilmesi için, öğretmenlerle yapılan görüşmelerde elde edilen 

verilerin analizinde öncelikle görüşmeler sırasında kaydedilen kasetler araştırmacı 

tarafından çözümlenerek yazılı dökümleri yapılmıştır. Döküm sırasında, her bir 

konuşma olduğu gibi hiçbir düzeltme yapılmadan, görüşmeci-görüşen sırasıyla 

yazılmıştır. Verilerin dökülmesi aşamasından sonra görüşme soruları temel alınarak ve 

bu soruların yanıtlarını kapsayan seçeneklere yer verilerek görüşme kodlama anahtarı 

hazırlanmıştır. Kodlama süreci tamamlandıktan sonra, yapılan görüşmelerde elde edilen 

verilerin güvenirliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu 

doğrultuda araştırmacı ve uzman kişi birbirlerinden bağımsız olarak, araştırma 

sorularına bağlı kalarak tematik kodlama gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacı ve uzman 

kişinin analizleri sonucunda temalandırılan ifadelere yönelik olarak Miles ve 

Huberman’ın (1994) iç güvenirlik hesaplama formülü uygulanmış ve yapılan 

hesaplamalarda %87,5 oranında görüş birliğine varılmıştır. Görüş birliğinin 

sağlanmasının ardından araştırmada elde edilen veriler, görüş birliğine varılan temalara 

ve alt temalara göre düzenlenerek frekansları hesaplanmıştır. Yarı Yapılandırılmış 

Görüşme Formunda yer alan birinci soruya verilern yanıtlara ilişkin olarak iki tema, 

ikinci soruya ilişkin iki tema ve sekiz alt tema, üçüncü soruya ilişkin üç tema iki alt 

tema, dördüncü soruya ilişkin bir tema ve dört alt tema belirlenmiştir. 
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4. BULGULAR VE YORUMLARI 

 

Bu bölümde, araştırma sorularının çözümü için toplanan verilerin çeşitli istatistiksel 

teknikler kullanılarak çözümlenmesi ile elde edilmiş olan bulgulara ve bu bulguların 

yorumlarına yer verilmiştir.  

 

4.1. Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik Dersleri 

Öğretim Programlarının Kazanımlar ve Öğretim Etkinlikleri Boyutlarında 

Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu  

 

Bu araştırmada yanıt aranan ilk soru, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal 

Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri 

boyutlarında duygusal zekâya yer verilme durumunu belirlenmesine yöneliktir. Bunu 

belirlemek amacıyla, araştırma amacına uygun olarak geliştirilen Duygusal Zekâ Ölçüt 

Formu kullanılarak önce programların kazanımlar boyutu daha sonra ise öğretim 

etkinlikleri boyutu incelenmiştir.  

 

4.1.1. Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik Dersleri 

Öğretim Programlarının Kazanımlar Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme 

Durumu  

 

Araştırmacının birinci sorusunda ilk olarak, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, 

Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarında kazanımlar boyutunda 

duygusal zekâya yer verilme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

4.1.1.1. Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının 
Kazanımlar Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu: 
 
Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında toplam 196 

kazanım yer almaktadır. Bu kazanımlar duygusal zekâ ile ilgili olarak hazırlanan ölçüt 

formuna göre incelenmiştir ve elde edilen bulgular Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. 
Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Kazanımlar Boyutunda Duygusal Zekâya Yer 

Verilme Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Çizelgede  yer alan kazanımlardan duygusal zekânın alt boyutlarında bulunan ölçütlerden birden ve daha fazlasıyla ilişkili olanlar verilen toplam değerlerin hesaplanmasında bir kez dahil edilmiştir. 

 Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kzanımları 
Duygusal Zekâ Alt Boyutları 1. Ünite 2. Ünite 3. Ünite 4. Ünite 5. Ünite 6. Ünite 7. Ünite 

A1.Duygusal bilinç - - - - - - - 
A2. Kendi kendini 
değerlendirme 

1.8, 2.5, 4.4 - - - - - - 
A. Özbilinç 

A3. Kendine güven - - - - - - - 
B1. Duygu kontrolü 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 

2.2, 2.5, 4.2, 4.3, 
4.4 

1.1, 2.9, 3.4, 4.6, 5.3, 5.4, 
7.8 

1.3, 2.1 2.3 1.2, 3.5 1.1, 6.3, 7.6, 8.1, 
8.2, 8.3, 8.4 

9.1, 9.7 

B2. Güvenilirlik 1.1, 1.3, 1.9, 2.4, 
2.5, 3.4, 4.2, 4.4 

1.1, 1.2, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.7, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2 

1.2, 1.4, 2.1, 
2.2, 3.2, 3.9 

1.2, 1.8, 2.2, 
2.4, 2.5, 2.7 

1.2, 1.4, 3.2, 
3.4, 3.7 

1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 
4.2, 4.3, 4.7 5.2, 
5.3, 6.2, 7.3, 7.5 

1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 6.2, 7.1, 
7.2, 8.2, 8.3, 8.7, 9.1, 9.4, 

B3. Uyumluluk  - - - - - 7.6 - 
B4. Yenilikçilik 1.7, 1.9, 4.1, 4.2 1.2, 2.1, 2.4, 3.4, 4.2, 4.5, 

5.1, 7.9 
1.4, 3.9 2.7 1.4, 3.2, 3.7 7.6, 8.2, 8.3, 8.4 4.1, 5.2, 8.2 

B5. Girişkenlik 1.3, 1.6 1.2, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.7, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 6.2, 

7.2 

1.4, 3.9 1.2, 2.4, 2.5, 2.7 1.4, 3.2, 3.7 -3.1, 3.2, 5.3, 6.2, 
7.5 

2.3, 3.4, 4.1, 4.5, 5.2, 6.2, 
7.1 

B. Kendine 
Yöne Vermek 

B6. Bağımsızlık - - - - - 7.6 - 
C. Kendi Kendini Güdülemek 4.3 1.2, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.7, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 6.2, 
7.2 

1.4, 3.9 1.2, 2.5, 2.7 1.4, 3.2, 3.7 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 
4.1, 5.2, 5.3, 6.2, 

7.1, 7.4, 7.5  

2.2, 4.5, 5.2, 6.2, 7.1, 8.2, 
8.3 

D. Stres Yönetimi - - - - - - - 
E. Empati - 7.8 - - - 7.6 - 
F. Sosyal Sorumluluk - - - - - - - 
G. Sosyal Yetenekler 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 

2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 4.1 

1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 
2.9, 3.2, 4.1, 4.4, 4.6, 5.4, 
6.2, 7.1,7.2, 7.4, 7.8, 7.9,  

1.1, 2.3, 2.5, 
3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.10 

1.1, 1.6, 1.7, 
2.1, 2.6 

1.4, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.6, 3.7 

1.1, 2.2, 3.1, 3.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 
5.2, 5.4, 6.1, 6.3, 
7.1, 7.6, 8.2, 8.3, 

8.4, 8.5 

1.2, 1.3, 2.3, 3.3, 3.4, 5.2, 
6.1, 6.2, 7.1, 8.6, 9.2, 9.3, 

9.7, 9.8 

TOPLAM 22 29 16 12 15 30 30 
GE5EL TOPLAM * 154 
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Çizelge 1’de görüldüğü gibi, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programında yer alan toplam 196 kazanımdan, 154 tanesinde Duygusal Zekâ Ölçüt 

Formundaki ölçütlere yer verildiği belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve 

Teknoloji dersi öğretim programının birinci ünitesinde yer alan 22; ikinci ünitesinde yer 

alan 29; üçüncü ünitesinde yer alan 16; dördüncü ünitesinde yer alan 12; beşinci 

ünitesinde yer alan 15; altıncı ünitesinde yer alan 30 ve yedinci ünitesinde yer alan 30 

kazanımın duygusal zekânın alt boyutları ile ilgili olduğu bulunmuştur. Üniteler 

düzeyinde bakıldığında, en çok altıncı ve yedinci ünitede (32 kazanım), en az ise 

dördüncü ünitede (12 kazanım) duygusal zekânın alt boyutları ile ilgili kazanımlara yer 

verildiği görülmüştür. Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programındaki kazanımlardan 88 tanesinde duygusal zekânın “sosyal yetenekler” alt 

boyutunda yer alan ölçütlere yer verildiği belirlenmiştir. Bu durum, ilköğretim beşinci 

sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programın kazanımlar boyutunda, duygusal 

zekânın alt boyutlarından en çok “sosyal yetenekler” boyutuna yer verildiğini ortaya 

çıkarmıştır. Bunun yanısıra, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programının kazanımlar boyutunda duygusal zekânın alt boyutlarından en az 

“uyumluluk” (1 kazanım) ve “bağımsızlık” (1 kazanım) boyutlarına yer verildiği 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, duygusal zekânın “stres yönetimi” ve “sosyal 

sorumluluk” alt boyutlarına ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programının kazanımlar boyutunda rastlanmamıştır.  

 

Sonuç olarak, yapılan doküman incelemesi sonucunda, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve 

Teknoloji dersi öğretim programında yer alan kazanımların büyük bir bölümünde 

duygusal zekânın alt boyutlarındaki ölçütlere yer verildiği söylenebilir. Bununla 

birlikte, bireyin gelişimine yönelik olan sosyal yetenekler, kendine yön vermek gibi 

duygusal zekâ alt boyutlarının kazanımlarda daha fazla yer bulduğu, kendini izleme ya 

da değerlendirmeye yönelik olan özbilinç, empati gibi duygusal zekâ alt boyutlarının 

kazanımlarda daha az yer bulduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda, ilköğretim beşinci 

sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında duygusal zekânın sosyal yaşam için 

önemli olan stres yönetimi ve sosyal sorumluluk gibi alt boyutlarına yer verilmediği 

ortaya çıkmıştır. Genel olarak bakıldığında, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji 

dersi öğretim programındaki kazanımlarda duygusal zekânın birçok alt boyutuna yer 
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verildiği ancak, kazanımlarda duygusal zekânın kimi alt boyutlarına daha fazla yer 

verilmiş olmasına karşılık duygusal zekânın kimi alt boyutlarına daha az yer verildiği 

söylenebilir.  

 

4.1.1.2. Đlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının 

Kazanımlar Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu: 

 

Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında toplam 46 kazanım 

bulunmaktadır. Bu kazanımlar duygusal zekâyla ilgili olarak hazırlanan Duygusal Zekâ 

Ölçüt Formu kullanılarak incelenmiştir ve elde edilen bulgular Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. 

Đlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Kazanımlar 

Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu 

*Çizelgede  yer alan kazanımlardan duygusal zekânın alt boyutlarında bulunan ölçütlerden birden ve daha fazlasıyla ilişkili olanlar 

verilen toplam değerlerin hesaplanmasında bir kez dahil edilmiştir. 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi, Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer alan toplam 

46 kazanımdan 40 tanesinde Duygusal Zekâ Ölçüt Formundaki ölçütlere yer verildiği 

belirlenmiştir. Birinci ünitede yer alan 4; ikinci ünitede yer alan 4; üçüncü ünitede yer 

alan 6; dördüncü ünitede yer alan 5; beşinci ünitede yer alan 6; altıncı ünitede yer alan 

 Đlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi  Kazanımları 

Duygusal Zekâ Alt Boyutları 1. Ünite 2. Ünite 3. Ünite 4. Ünite 5. Ünite 6. Ünite 7. Ünite 8. Ünite 

A1.Duygusal Bilinç - - - - - - - - 

A2. Kendi Kendini 
Değerlendirme 

4 - - - - - - - 

A. Özbilinç 

A3. Kendine Güven - - - - - - - - 
B1. Duygu Kontrolü 1, 2, 3, 4 4, 5 2, 3, 4, 5, 

6, 7 
1, 4, 5 1, 2, 3, 4 2, 4 1, 4, 5 1, 2, 3, 5, 

6 
B2. Güvenilirlik 1, 3, 4 6 3, 4, 5, 7 1, 2, 4, 5, 

7 
1, 3, 4, 5, 

6 
1, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 5 

B3. Uyumluluk  - - - - - - - - 
B4. Yenilikçilik - - 6, 7 7 2, 3 - - 3 
B5. Girişkenlik - - - 7 - - - 3, 6 

B. Kendine 
Yöne 
Vermek 

B6. Bağımsızlık - - 2 - 2 - - 3 
C. Kendi Kendini Güdülemek - - 2, 4, 6 - 4 - - - 

D. Stres Yönetimi - - - - - - - - 

E. Empati - - - 7 2 - - 3 

F. Sosyal Sorumluluk 2, 3 - - 7 - - - - 
G. Sosyal Yetenekler 1, 2, 3, 4 2, 4 2, 4, 6 7 2, 4, 6 4 1, 4 3, 4 
TOPLAM 4 4 6 5 6 4 5 6 
GEEL TOPLAM * 40 
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4; yedinci ünitede yer alan 5; sekizinci ünitede ise 6 kazanımda duygusal zekânın alt 

boyutlarına yer verildiği bulunmuştur. Üniteler düzeyinde incelendiğinde, en çok 

üçüncü, beşinci ve sekizinci ünitelerde (6 kazanım), en az ise birinci, ikinci ve altıncı 

ünitelerdeki (4 kazanım) kazanımlarda duygusal zekânın alt boyutlarına yer verildiği 

belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programındaki 

kazanımlardan 38 tanesinde duygusal zekânın “kendine yön vermek” alt boyutunda yer 

alan ölçütlere yer verildiği ortaya çıkmıştır. Programın kazanımlar boyutunda duygusal 

zekânın en çok “kendine yön verme” alt boyutuna yer verildiği belirlenmiştir. Bununla 

birlikte, Sosyal Bilgiler dersi öğretim programındaki kazanımlardan sadece bir 

tanesinde duygusal zekânın “özbilinç” alt boyutunda yer alan ölçütlere yer verildiği ve 

buna bağlı olarak programın kazanımlar boyutunda en az yer bulan ölçütlerin “özbilinç” 

alt boyutundaki ölçütler olduğu belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programında kazanımlar boyutunda duygusal zekânın “stres yönetimi” alt boyutuna ise 

rastlanmamıştır.  

 

Sonuç olarak, Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer alan kazanımların büyük 

bir bölümünün duygusal zekâ ile ilgili olduğu söylenebilir. Programın kazanımlar 

boyutunda bireyin gelişimi ve sosyal yaşamı açısından önemli olan kendine yön vermek 

ve sosyal yetenekler gibi duygusal zekâ alt boyutları daha çok yer bulurken, bireysel ve 

sosyal gelişim açısından önemli özbilinç ve empati gibi duygusal zekâ alt boyutlarının 

daha az yer bulduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programının kazanımlar boyutunda duygusal zekânın, sosyal yaşamla ilgili 

boyutlarından biri olan stres yönetimi alt boyutuna hiç yer verilmediği belirlenmiştir. 

Genel olarak bakıldığında ise, ilköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programının kazanımlar boyutunda duygusal zekâ alt boyutlarına yer verildiği ancak, 

duygusal zekânın kimi alt boyutlarının daha fazla kimilerinin ise daha az yer bulduğu 

söylenebilir. 

 

 

 

 

 



 78 

4.1.1.3. Đlköğretim Beşinci Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programının Kazanımlar 

Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu: 

 

Đlköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim programında toplam 24 kazanım yer 

almaktadır. Bu kazanımlar duygusal zekâ ile ilgili olarak hazırlanan ölçüt formuna göre 

incelenmiştir ve elde edilen bulgular Çizelge 3’te verilmiştir.   

 

Çizelge 3. 

Đlköğretim Beşinci Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programının Kazanımlar Boyutunda 

Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu 

 *Çizelgede yer alan kazanımlardan duygusal zekânın alt boyutlarında bulunan ölçütlerden birden ve daha fazlasıyla ilişkili olanlar 

verilen toplam değerlerin hesaplanmasında bir kez dahil edilmiştir. 

 

Çizelge 3’te görüldüğü gibi, ilköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim programında 

yer alan toplam 24 kazanımın tamamında Duygusal Zekâ Ölçüt Formundaki ölçütlere 

yer verildiği belirlenmiştir. Müzik dersi öğretim programının birinci öğrenme alanında 

yer alan 6; ikinci öğrenme alanında yer alan 7; üçüncü öğrenme alanında yer alan 5 ve 

dördüncü öğrenme alanında ise 6 kazanımda duygusal zekânın alt boyutlarına yer 

verildiği görülmüştür. Öğrenme alanları düzeyinde bakıldığında en çok ikinci öğrenme 

alanında (7 kazanım), en az ise, üçüncü öğrenme alanındaki (5 kazanım) kazanımlarda 

duygusal zekânın alt boyutlarına yer verildiği belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf 

 Đlköğretim Beşinci Sınıf Müzik Dersi Kazanımları  

Duygusal Zekâ Alt Boyutları Öğrenme Alanı 
-A- 

Öğrenme Alanı 
-B- 

Öğrenme Alanı 
-C- 

Öğrenme Alanı 
-D- 

A1.Duygusal bilinç - - C.1 D4 
A2. Kendi kendini 
değerlendirme 

- - - - 
A. Özbilinç 

A3. Kendine güven - - - - 
B1. Duygu kontrolü A1., A5 - C1 D.3, D.4, D.6 
B2. Güvenilirlik A.1, A2, A4, 

A5, A6 
B1, B.2, B3, 
B.4, B5, B6 

C.2, C.3, C.4, C.5 D4, D5, D6 

B3. Uyumluluk  A1 - - D.1, D3, D.6 
B4. Yenilikçilik - - C.2, C.3, C.4, C5 D.2, D.3, D4 
B5. Girişkenlik A.1, A.2, A.3, 

A.5, A.6 
B.1, B.2, B.3, 
B.4, B.5, B.6, 

B.7 

C.2, C.3, C.4, C.5 D.2, D.5 

B. Kendine Yöne 
Vermek 

B6. Bağımsızlık - - - - 
C. Kendi Kendini Güdülemek A1, A2 - C5 D.3 
D. Stres Yönetimi - - - - 
E. Empati A1, A4 - C1 D5 
F. Sosyal Sorumluluk A4 - - D3 
G. Sosyal Yetenekler A.2, A.3 B.2, B.3, B.4, 

B.5, B.7 
C.1, C.2, C.3, C5 D3 

TOPLAM 6 7 5 6 

GEEL TOPLAM * 24 
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Müzik dersi öğretim programındaki kazanımlardan 24 tanesinde “kendine yön vermek” 

alt boyutundaki ölçütlere yer verildiği ve buna bağlı olarak programdaki kazanımların 

tamamında duygusal zekânın bu alt boyutundaki ölçütlerin yer bulduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, Müzik dersi öğretim programının kazanımlar boyutunda duygusal 

zekânın alt boyutlarından “özbilinç” ve “sosyal sorumluluk” alt boyutları altındaki 

ölçütlere sadece iki kazanımda yer verildiği ve buna bağlı olarak programın kazanımlar 

boyutunda en az “özbilinç” ve “sosyal sorumluluk” alt boyutlarındaki ölçütlere yer 

verildiği belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim programı 

incelendiğinde, duygusal zekânın “kendi kendini değerlendirmek” ve “stres yönetimi” 

alt boyutlarına ise kazanımlarda yer verilmediği belirlenmiştir.  

 

Sonuç olarak, Müzik dersi öğretim programında yer alan kazanımların tümünde 

duygusal zekânın alt boyutlarına yer verildiği söylenebilir. Bununla birlikte, 

kazanımlarda bireyin gelişimine yönelik olan kendine yön vermek ve sosyal yetenek 

gibi duygusal zekâ boyutlarına daha çok, bireyin iç dünyasını ve sosyal yaşamını 

düzenlemesinde etkili olan özbilinç ve sosyal sorumluluk gibi duygusal zekâ alt 

boyutlarına daha az yer verildiği belirlenmiştir. Ancak, kazanımlarda duygusal zekânın, 

bireyin hem gelişiminde hem de kişilerarası ilişkilerinde etkili olan stres yönetimi 

boyutuna yer verilmediği belirlenmiştir. Genel olarak, Müzik dersi öğretim programının 

kazanımlar boyutunda duygusal zekânın kimi alt boyutlarına daha çok yer verildiği, 

kimi boyutlarına daha az yer verildiği kimi boyutlarının ise kazanımlarda hiç yer 

bulmadığı söylenebilir. 

 

Araştırma kapsamında ele alınan ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal 

Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarının kazanımlar boyutlarında duygusal 

zekâya yer verilme durumu birlikte değerlendirildiğinde, programların kazanımlar 

boyutlarında duygusal zekâya yer verildiği belirlenmiştir. Ancak, her üç dersin öğretim 

programının kazanımlar boyutlarında duygusal zekâya yer verilmesi açısından 

aralarında benzerliklerin ve farklılıkların olduğu görülmüştür. Đlköğretim beşinci sınıf 

Müzik dersi öğretim programında duygusal zekâya yer veren kazanımların sayısı daha 

çok iken, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler derslerinin 

öğretim programlarında daha az olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, kazanımlarda yer 
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alan duygusal zekâ alt boyutları açısından karşılaştırıldığında, her üç programda da 

kzanımlar boyutunda duygusal zekânın “duygusal bilinç”, “kendine yön vermek”, 

“kendi kendini güdülemek”, “empati”, “sosyal yetenekler” alt boyutları altında yer alan 

ölçütlerle yer verildiği, ancak “stres yönetimi” alt boyutu altındaki ölçütlere yer 

verilmediği belirlenmiştir. Ayrıca, ilköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler ve Müzik 

dersleri öğretim programlarında “sosyal sorumluluk” başlığındaki ölçütlerin 

kazanımlarda yer bulduğu, buna karşılık ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji 

dersinin öğretim programının kazanımlar boyutunda bu ölçütlere yer verilmediği ortaya 

çıkmıştır. Sonuç olarak, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve 

Müzik dersleri öğretim programında yer alan kazanımlarda duygusal zekânın alt 

boyutlarına yer verilmiş olması ile birlikte, duygusal zekâya yer verilen kazanımların 

derslere göre dağılımının farklılık gösterdiği söylenebilir. 

 

4.1.2. Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik Dersleri 

Öğretim Programlarının Öğretim Etkinlikleri Boyutunda Duygusal Zekâya Yer 

Verilme Durumu  

 

Araştırmanın birinci sorusunda ikinci olarak, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, 

Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarının öğretim etkinlikleri 

boyutlarında duygusal zekâya yer verilme durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

4.1.2.1. Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının 

Öğretim Etkinlikleri Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu:  

 

Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında örnek niteliğinde 

toplam 129 öğretim etkinliği bulunmaktadır. Bu etkinlikler duygusal zekâ ile ilgili 

olarak hazırlanan Duygusal Zekâ Ölçüt Formuna göre incelenmiştir ve elde edilen 

bulgular Çizelge 4’te verilmiştir.   
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Çizelge 4. 

Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Öğretim Etkinlikleri Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme 

Durumu

 Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Etkinlikleri 

Duygusal Zekâ Alt Boyutları 1. Ünite 2. Ünite 3. Ünite 4. Ünite 5. Ünite 6. Ünite 7. Ünite 

A1.Duygusal bilinç - - - - - - - 
A2. Kendi kendini 
değerlendirme 

- - - - - - - 
A. Özbilinç 

A3. Kendine güven - - - - - - - 
B1. Duygu kontrolü 1.5; 1.6; 2.2; 3.4; 

4.1; 4.4 
1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.3; 4.3; 

4.4; 5.2; 6.2; 7.5 
1.3; 2.1; 3.3 1.3; 2.1 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 

2.2 
3.5; 8.1; 8.2; 8.3 1.4; 4.1; 8.2; 9.2; 9.3 

B2. Güvenilirlik 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 
1.6; 1.7; 2.1; 2.2; 
2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 
3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4 
 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 
1.7; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 
2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 
4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 
6.3; 6.4; 7.5; 7.1 

 

1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 
2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 
3.4; 3.5 
 

1.1; 1.2;1.3; 
2.1; 2.2;2.3  

 

1.1; 1.2;1.3; 2.1; 
3.1;3.2; 3.3; 3.4  
 

1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 
3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 
5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 7.3; 7.4 
8.1; 8.2; 8.3; 
 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 
2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 5.1; 
6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 
8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3 

B3. Uyumluluk  1.1; 1.4; 1.7; 4.4 1.3; 1.4;1.5;1.6; 1.7; 2.1; 
2.2; 2.4; 2.5; 3.2; 3.3; 5.1; 
5.2; 6.4; 7.1; 7.3; 7.4 

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
3.1; 3.2; 3.3; 3.5 

- 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 
3.4 

2.2; 3.4; 3.5; 3.6; 4.1; 4.3; 
4.4; 5.1; 5.3; 5.4; 7.2; 7.3; 

7.4 

1.2; 3.1; 4.1; 5.1; 6.2; 
6.3; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 

9.2; 9.3 
B4. Yenilikçilik 1.1; 1.2; 1.4; 1.7; 

2.4; 2.5; 4.2; 4.4 
 

1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 
2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 3.2; 3.3; 
5.1; 5.2; 6.4; 7.1; 7..3; 7.4 

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 

3.5 

2.1 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 
3.2; 3.3; 3.4 
 

2.2; 3.4; 3.5; 3.6; 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4; 5.1; 5.3; 5.4; 6.2; 

7.2; 7.3; 7.4; 8.1; 8.3 

1.2; 3.1; 4.1; 5.1; 6.2; 
6.3; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 

9.2; 9.3 
B5. Girişkenlik 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 

1.5; 2.1; 2.3; 2.4; 
2.5; 3.1; 3.2; 4.2; 
4.3 

 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 
1.7; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 
2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 
4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 6.2; 
6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4  
 

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
2.2; 2.3; 
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 
3.5 

 

1.1; 1.2; 1.3; 
2.1; 2.2; 2.3 

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 

3.4 

1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 3.3; 3.4; 
3.5; 3.6; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 
4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 
5.5; 6.1; 6.2;  7.1; 7.2; 7.3; 
7.4; 8.1; 8.2;8.3 
 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 
2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 5.1; 
6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 
8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3 

B. Kendine Yöne 
Vermek 

B6.Bağımsızlık 1.1 - - - - - - 
C. Kendi Kendini Güdülemek 1.4; 2.4; 2.5; 3.1; 

4.2 
 

2.2; 3.4; 4.4;:7.1; 7.2; 7.4; 
7.5 

- 1.1; 2.1 3.2 1.1; 4.1; 4.5 2.1; 8.2 

D. Stres Yönetimi - - - - - - - 
E. Empati 1.1; 1.4; 1.7; 

2.4; 2.5; 4.4 
 

1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 
2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 3.2; 3.3; 
5.1; 5.2; 6.4; 7.1;.7.3; 7.4 

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
3.1; 3.2; 3.3; 3.5 

2.1 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 
3.4 

2.2; 3.4; 3.5; 3.6; 4.1; 4.3; 
4.4; 5.1; 5.3; 5.4; 7.2; 7.3; 

7.4 

1.2; 3.1; 4.1; 5.1;6.2;6.3; 
7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 9.2; 9.3 

F. Sosyal Sorumluluk 1.7; 2.4; 2.5 2.1; 2.2 - - 3.2 2.3; 3.4; 3.6; 4.2; 4.3; 5.3; 
6.2; 7.3; 7.4 

8.2 

G. Sosyal Yetenekler 1.1; 1.4; 1.6; 1.7; 
2.2; 2.4; 2.5; 3.4; 
4.1; 4.3; 4.4 
 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 
1.7; 2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 3.2; 
3.3; 5.1; 5.2; 6.4; 7.1; 7.3; 

7.4 

1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 
3.1; 3.2; 3.3; 3.5 

2.1 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 
3.4 

2.2; 3.4; 3.5; 3.6; 4.1; 4.2; 
4.3; 4.4; 5.1; 5.3; 6.2; 7.2; 

7.3; 7.4; 8.1 

1.2; 3.1; 4.1; 5.1; 6.2; 
6.3; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 

9.1; 9.2; 9.3 

TOPLAM 20 32 11 6 9 30 21 
GEEL TOPLAM * 129 
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*Çizelgede yer alan etkinliklerden duygusal zekânın alt boyutlarında bulunan ölçütlerden birden ve daha fazlasıyla ilişkili olanlar 

verilen toplam değerlerin hesaplanmasında bir kez dahil edilmiştir. 

 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programındaki toplam 129 öğretim etkinliğinin tamamında Duygusal Zekâ Ölçüt 

Formunda yer alan ölçütlere yer verildiği belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve 

Teknoloji dersi öğretim programının birinci ünitesinde yer alan 20; ikinci ünitesinde yer 

alan 32; üçüncü ünitesinde yer alan 11; dördüncü ünitesinde yer alan 6, beşinci 

ünitesinde yer alan 9, altıncı ünitesinde yer alan 30, yedinci ünitesindeki 21 etkinlikte 

duygusal zekâya yer verildiği bulunmuştur. Üniteler düzeyinde bakıldığında, en çok 

ikinci ünitede (32 etkinlik), en az ise dördüncü ünitede (6 etkinlik) yer alan etkinliklerde 

duygusal zekânın alt boyutlarındaki ölçütlere yer verildiği görülmüştür. Đlköğretim 

beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki örnek etkinliklerde en çok 

(129 etkinlik) “kendine yön vermek” alt boyutunda yer alan ölçütlerin, en az (16 

etkinlik) “sosyal sorumluluk” alt boyutundaki ölçütlerin yer bulduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının 

öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın “özbilinç” ve “stres yönetimi” alt boyutlarına 

yer verilmediği belirlenmiştir. 

 

Sonuç olarak, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer 

alan öğretim etkinliklerinin tamamında duygusal zekânın alt boyutlarının yer bulduğu 

söylenebilir. Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji programındaki öğretim 

etkinliklerinde en çok kendine yön vermek ve sosyal yetenekler gibi duygusal zekâ alt 

boyutlarının yer aldığı, kendi kendini güdülemek ve sosyal sorumluluk boyutlarının 

daha az yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca, programda verilen öğretim etkinliklerinde 

özbilinç ve stres yönetimi gibi duygusal zekânın bireysel ve sosyal açıdan önemli alt 

boyutlarına hiç yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu duruma bağlı olarak, Fen ve 

Teknoloji dersi öğretim programında yer alan öğretim etkinlikleri boyutunda kimi 

duygusal zekâ alt boyutlarına çok sayıda etkinlikte yer verilirken kimilerine çok daha az 

etkinlikte yer verildiği, kimi duygusal zekâ alt boyutlarının ise etkinliklerde yer 

bulmadığı söylenebilir. 
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4.1.2.2. Đlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Öğretim 

Etkinlikleri Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu:  

 

Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında örnek niteliğinde 51 

öğretim etkinliği bulunmaktadır. Bu öğretim etkinlikleri duygusal zekâyla ilgili olarak 

hazırlanan ölçüt formu kullanılarak incelenmiştir ve elde edilen bulgular Çizelge 5’te 

verilmiştir.  

Çizelge 5. 
Đlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Öğretim Etkinlikleri 

Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu 

 

*Çizelgede yer alan etkinliklerden duygusal zekânın alt boyutlarında bulunan ölçütlerden birden ve daha fazlasıyla ilişkili olanlar 

verilen toplam değerlerin hesaplanmasında bir kez dahil edilmiştir. 

 

Çizelge 5’te görüldüğü gibi, ilköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programında yer alan toplam 51 etkinliğin tamamında Duygusal Zekâ Ölçüt 

Formundaki ölçütlere yer verildiği belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal 

Bilgiler dersi öğretim programının birinci ünitesinde yer alan 5; ikinci ünitesinde yer 

alan 7; üçüncü ünitesinde yer alan 9, dördüncü ünitesinde yer alan 5, beşinci ünitesinde 

 Đlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Etkinlikleri 

Duygusal Zekâ Alt Boyutları 1. Ünite 2. Ünite 3. Ünite 4. Ünite 5. Ünite 6. Ünite 7. Ünite 8. Ünite 

A1.Duygusal bilinç - - - - - - - - 

A2. Kendi kendini 

değerlendirme 

- - - - - - - - 

A. Özbilinç 

A3. Kendine güven - - - - - - - - 

B1. Duygu kontrolü 2, 3, 5 5, 6, 8 4, 8 4, 5 2, 3, 7 3, 4, 6 2, 4 2 

B2. Güvenilirlik 1, 2, 3, 4, 

5 

1, 2, 4, 5, 

6, 8 

2, 4, 5, 6, 

8, 9, 10 

1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

1, 3, 4, 6, 

7 

1, 2, 3, 4, 

7, 8 

2, 3, 5 

B3. Uyumluluk  1, 5 - - - 2, 3 - - - 

B4. Yenilikçilik 2, 5 - - 5 1, 2, 3 1, 3 3, 4, 5 3 

B5. Girişkenlik 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8 

1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9 

1, 2, 5 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

1, 4, 5, 7 1, 2, 6, 7, 

8 

2, 3, 4 

B. Kendine 

Yöne Vermek 

B6. Bağımsızlık - - - - - - - - 

C. Kendi Kendini Güdülemek 2, 3 1 - 5 - 4, 6 3, 4, 5 4, 5 

D. Stres Yönetimi - - - - - - - - 

E. Empati 2, 5 1 - 3, 4 1, 2, 3 3 2, 3, 4, 5 - 

F. Sosyal Sorumluluk - 1 - 3 1 - 2, 3, 4, 5 - 

G. Sosyal Yetenekler 2, 5 1 - 3 1, 2, 3, 4 6 2, 3, 4, 5 - 

TOPLAM 5 7 9 5 7 6 8 4 

GEEL TOPLAM * 51 
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yer alan 7, altıncı ünitesinde yer alan 6, yedinci ünitesinde yer alan 8 ve sekizinci 

ünitesinde ise 4 etkinte duygusal zekâya yer verildiği bulunmuştur. Üniteler düzeyinde 

bakıldığında en çok üçüncü ünitede (9 etkinlik), en az ise sekizinci ünitede (4 etkinlik) 

duygusal zekânın alt boyutlarının öğretim etkinliklerinde yer bulduğu görülmüştür. 

Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programındaki örnek etkinliklerde 

en çok (51 etkinlik) “kendine yön vermek” alt boyutunda yer alan ölçütlerin, en az (7 

etkinlik) “sosyal sorumluluk” alt boyutunda yer alan (1 etkinlik) ölçütlerin yer 

bulunduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda, Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer 

alan öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın “özbilinç” ve “stres yönetimi” alt 

boyutlarına yer verilmediği belirlenmiştir. 

 

Sonuç olarak bakıldığında, ilköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programında verilen öğretim etkinliklerinin tamamında duygusal zekânın alt boyutlarına 

yer verildiği söylenebilir. Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programında verilen öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın, bireyin kendi iç 

dünyasını düzenlemesine yönelik olan kendine yön vermek alt boyutuna daha fazla yer 

verildiği, ancak bireyin sosyal yaşamını düzenlemesi ve başarılı olmasında önemli 

etkiye sahip olan kendi kendini güdülemek ve sosyal sorumluluk alt boyutlarına daha az 

yer verildiği belirlenmiştir. Aynı zamanda, duygusal zekânın özbilinç ve stres yönetimi 

alt boyutlarının ise programın öğretim etkinliklerinde hiç yer bulmadığı görülmüştür. 

Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer alan öğretim 

etkinliklerinin tümünde duygusal zekânın alt boyutlarının yer bulduğu ancak, 

etkinliklerde duygusal zekânın kimi alt boyutlarına daha fazla yer verildiği buna karşılık 

kimi boyutlarına daha az yer verildiği söylenebilir. 

 

4.1.2.3. Đlköğretim Beşinci Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretim 

Etkinlikleri Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu:  

 

Đlköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim programında örnek niteliğinde 22 öğretim 

etkinliği bulunmaktadır. Bu etkinlikler duygusal zekâyla ilgili olarak hazırlanan ölçüt 

formu kullanılarak incelenmiştir ve elde edilen bulgular Çizelge 6’da verilmiştir. 
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Çizelge 6. 

Đlköğretim Beşinci Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretim Etkinlikleri 

Boyutunda Duygusal Zekâya Yer Verilme Durumu 

 

 *Çizelge yer alan etkinliklerden duygusal zekânın alt boyutlarında bulunan ölçütlerden birden ve daha fazlasıyla 

ilişkili olanlar verilen toplam değerlerin hesaplanmasında bir kez dahil edilmiştir. 

 

Çizelge 6’da görüldüğü gibi, ilköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim programında 

toplam 23 örnek etkinliğin tamamında araştırma kapsamında hazırlanan Duygusal Zekâ 

Ölçüt Formundaki ölçütlerin yer bulduğu belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Müzik 

dersi öğretim programının birinci öğrenme alanında yer alan 7; ikinci öğrenme alanında 

yer alan 7; üçüncü öğrenme alanında yer alan 3 ve dördüncü öğrenme alanın da ise 6 

etkinte duygusal zekânın yer bulduğu belirlenmiştir. Öğrenme alanları düzeyinde 

bakıldığında, en çok birinci ve ikinci öğrenme alanlarında (7 etkinlik), en az ise üçüncü 

öğrenme alanında (3 etkinlik) duygusal zekânın alt boyutlarına etkinliklerde yer 

verildiği görülmüştür. Đlköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim programındaki 

öğretim etkinliklerinde en çok (23 etkinlik) “kendine yön vermek” alt boyutundaki 

ölçütlere, en az (1 etkinlik) “özbilinç” alt boyutundaki ölçütlere yer verildiği 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, Müzik dersi öğretim programında yer alan öğretim 

etkinliklerinde duygusal zekânın “kendi kendini güdülemek” ve “stres yönetimi” alt 

boyutlarına rastlanmamıştır. 

 Đlköğretim Beşinci Sınıf Müzik Dersi Öğretim Etkinlikleri 

Duygusal Zekâ Alt Boyutları A. Dinleme-
Söyleme-Çalma 

B. Müziksel Algı 
ve Bilgilenme 

C. Müziksel 
Yaratıcılık 

D. Müzik 
Kültürü 

A1.Duygusal bilinç - - 1 - 

A2. Kendi kendini değerlendirme - - - - 

A. Özbilinç 

A3. Kendine güven - - - - 
B1. Duygu kontrolü 1, 4, 6 2, 6 1, 3 1, 2 

B2. Güvenilirlik 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 
B3. Uyumluluk  - - - - 
B4. Yenilikçilik - 7 2, 3 - 
B5. Girişkenlik 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 

B. Kendine 
Yöne Vermek 

B6. Bağımsızlık - - - - 
C. Kendi Kendini Güdülemek - - - - 

D. Stres Yönetimi - - - - 

E. Empati 4 4 - 1, 6 

F. Sosyal Sorumluluk 5 2, 3, 4, 5 - 1, 5, 6 

G. Sosyal Yetenekler 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 5, 6 

TOPLAM 7 7 3 6 

GEEL TOPLAM * 23 
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Sonuç olarak, Müzik dersi öğretim programında yer alan öğretim etkinliklerinin 

tamamında duygusal zekânın alt boyutlarına yer verildiği söylenebilir. Müzik dersi 

öğretim programındaki öğretim etkinliklerinin tamamında duygusal zekânın, bireyin 

kendi yaşamını düzenlemesinde önemli bir yere sahip olan kendine yön vermek alt 

boyutuna yoğun olarak yer verildiği ancak, duygusal zekânın, bireyin duygularını 

düzenlemesi ve sosyal yaşamda başarılı olmasında önemli bir yeri olan özbilinç ve 

empati gibi alt boyutlarına daha az yer verildiği belirlenmiştir. Bunun yanısıra, Müzik 

dersi öğretim programının öğretim etkinlikleri boyutunda duygusal zekânın, bireyin 

başarılı olması ve davranışlarını kontrol etmesine yönelik olan kendi kendini güdülemek 

ve stres yönetimi alt boyutlarına ise hiç yer verilmediği belirlenmiştir. Buna dayalı 

olarak, ilköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim programında öğretim etkinlikleri 

boyutunda duygusal zekânın dikkate alındığı ancak duygusal zekânın kimi boyutlarına 

yeterince yer verilmediği söylenebilir. 

 

Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin öğretim 

programlarının öğretim etkinlikleri boyutları duygusal zekâya yer verilmesi açısından 

birarada ele alındığında, her üç dersin öğretim programının öğretim etkinlikleri 

boyutlarında verilen etkinliklerin tamamında duygusal zekâya yer verildiği 

belirlenmiştir. Ancak, programlar arasında öğretim etkinliklerinde duygusal zekâya yer 

verilme açısından benzerlikler ve farklılıklar bulunmuştur. Duygusal zekânın 

etkinliklerde yer bulma durumuna bakıldığında, her üç dersin de öğretim etkinlikleri 

boyutunda duygusal zekânın “kendine yön vermek”, “empati”, “sosyal sorumluluk”, 

“sosyal yetenekler” alt boyutlarındaki ölçütlere yer verildiği, “stres yönetimi” alt 

boyutundaki ölçütlere ise hiçbir etkinlikte yer verilmediği belirlenmiştir. Đlköğretim 

beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarının 

etkinlikler boyutlarında en çok “kendine yön vermek” alt boyutundaki ölçütlerin yer 

bulduğu belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler 

derslerinin öğretim programlarının “duygusal bilinç” alt boyutunda yer alan ölçütlere 

hiçbir etkinlikte yer verilmediği, Müzik dersi öğretim programında ise bu boyuttaki 

ölçütlere sadece bir etkinlikte yer verildiği görülmüştür. Ayrıca, ilköğretim beşinci sınıf 

Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler derslerinin öğretim programlarında “kendi kendini 

güdülemek” alt boyutunda bulunan ölçütlere etkinliklerde yer verilmiş olmasına 
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karşılık, Müzik dersi öğretim programında bu boyut hiçbir etkinlikte yer bulmamıştır. 

Sonuç olarak, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik 

dersleri öğretim programlarında yer alan öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın alt 

boyutlarına yer verildiği, ancak öğretim etkinliklerinde duygusal zekâya yer verilme 

durumunun derslere göre farklılık gösterdiği söylenebilir. 

 

4.2. Đlköğretim Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve 

Müzik Dersleri Öğretim Programlarında Duygusal Zekâya Yer Verilmesi Đle Đlgili 

Görüşleri 

 

Araştırmada, ikinci olarak ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji, 

Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarında duygusal zekâya yer 

verilmesi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, ilköğretim 

beşinci sınıf öğretmenleriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen 

bulgular, araştırmada öğretmenlere yöneltilen soru sıralaması dikkate alınarak 

oluşturulan çizelgelerde sunulmuştur.  

 

4.2.1. Öğretmenlerin Đlköğretim Programlarının Geliştirilmesinde Öğrencilerin 

Duygusal Gelişimlerinin Dikkate Alınmasına Đlişkin Görüşleri 

 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan ve öğretmenlere yöneltilen 

ilk soru: “Đlköğretim beşinci sınıf öğretim programlarının geliştirilmesinde öğrencilerin 

duygusal gelişimlerinin dikkate alınıp alınmadığı konusundaki görüşleriniz nelerdir?” 

sorusudur. Bu kapsamda, öğretmenlerin programların hazırlanmasında duygusal 

zekânın dikkate alınması ile ilgili görüşleri Çizelge 7’de verilmiştir 

 

Çizelge 7. 

Öğretmenlerin Programlarının Geliştirilmesinde Öğrencilerin Duygusal Gelişimlerinin 

Dikkate Alınmasına Đlişkin Görüşleri  

Görüşler f 

Duygusal gelişim dikkate alınmış 18 

Duygusal gelişimi dikkate alınmamış 5 
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Çizelge 7’de görüldüğü gibi, öğretmenler programlarda duygusal zekânın dikkate 

alındığı ve alınmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir 

bölümünün, ilköğretim beşinci sınıf programlarının hazırlanmasında öğrencilerin 

duygusal gelişimlerinin dikkate alındığını düşündükleri görülmektedir. Öğretim 

programlarında öğrencilerin duygusal gelişimlerinin dikkate alındığını belirten 

öğretmenlerin verdikleri yanıtlara ilişkin örnekleri şu biçimdedir:  

 

[G1- “Program genel olarak duygusal gelişimleri dikkate alınarak 

hazırlanmıştır.”]  

[G3- “Eğer o kılavuz kitaplarından hareket edilirse, aynı şekilde 

yapıldığında çok faydası oluyor bence yani. Hem duygusal hem diğer 

yönlerden.”]  

[G4- “Var. Yani Türkçe parçaları, okuma metinleri olsun, seçilen metinler 

olsun yapılan etkinlikler olsun Türkçe de var. Matematikte de var. Sosyal 

bilgilerde evet, onda da var. Fende de var. Yani genelde evet…”]  

[G8- “Evet duygusal gelişimleri var, yani içeriğinde var. Bu program 

duygusal gelişime uygun ama tabi uygulanma şartları uygun değil.”]  

[G17- “Öğrencilerin duygusal gelişimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Programın duygusal gelişime katkısı olduğunu düşünüyorum.”] 

 

Görüşme yapılan öğretmenlerin büyük bir bölümünün görüşme formundaki ilk soruya 

verdikleri yanıtlara bakıldığında, öğretmenlerin farklı derslerin öğretim programlarında 

duygusal gelişimin dikkate alındığını,  programların içerik boyutunda duygusal gelişime 

yer verildiğini, öğretimin, öğretmen kılavuz kitaplarına uygun gerçekleştirilmesi 

durumunda programların öğrencilerin duygusal gelişimlerine katkı sağladığını ve 

öğretim programlarında öğrencilerin duygusal gelişimlerinin dikkate alındığını 

düşündükleri görülmektedir. 

 

Bununla birlikte, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimleri dikkate 

alınarak hazırlanmadığı görüşüne sahip kimi öğretmenlerin ifadeleri ise şöyledir: 

 

[G9- “Duygulara hitap ettiğini göremiyorum ben.”] 
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[G11- “Bence duygusal gelişimleri dikkate alınmamış.”] 

[G14- “Öyle görünüyor ama inanmıyorum. Çok net değil. Zaman çok kısıtlı 

olduğundan etkinlikleri tek tek yapmaya zaman yetmiyor. Program yüklü 

zaman az. O yüzden öğrencilerin duygusal gelişimlerini desteklediğini 

düşünmüyorum.”] 

[G15- “Beşinci sınıf öğrencilerinin duygusal gelişimlerine hitap etmiyor.”] 

 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde kendilerine yöneltilen birinci soruya ilişkin görüş 

belirten kimi öğretmenlerin yanıtlarına bakıldığında, programların öğrencilerin 

duygularına hitap etmediğini, programın içerik açısından çok yoğun olmasına karşılık 

zamanın yetersiz olması nedeniyle programların uygulanmasında sıkıntı yaşandığını ve 

bu nedenle programların öğrencilerin duygusal gelişimlerini desteklemediğini, genel 

olarak programların geliştirilmesinde öğrencilerin duygusal gelişimlerinin dikkate 

alınmadığını düşündükleri görülmüştür. 

 

Öğretmenlerin ilköğretim programlarının geliştirilmesinde öğrencilerin duygusal 

gelişimlerinin dikkate alınması ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan 

görüşmelerde elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, öğretmenlerin programların 

geliştirilmesinde öğrencilerin duygusal gelişimlerinin dikkate alındığı ve alınmadığı 

yönünde iki farklı yönde görüş bildirdiklerinin ortaya çıktığı belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre, öğretmenlerin büyük bölümünün öğretim 

programlarının geliştirilmesinde duygusal gelişimin dikkate alındığını düşündükleri, 

buna karşılık, kimi öğretmenlerin ise programların geliştirilmesinde duygusal gelişimin 

dikkate alınmadığı, programların öğrencilerin duygularına hitap etmediğini 

düşündükleri görülmüştür.   

 

4.2.2. Öğretmenlerin Đlköğretim Programlarının Öğrencilerin Duygusal 

Gelişimlerine Yararı Konusundaki Görüşleri 

 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan ve öğretmenlere yöneltilen 

ikinci soru “Đlköğretim beşinci sınıf öğretim programlarının öğrencilerin duygusal 

gelişimlerine yararı konusundaki görüşleriniz nelerdir?” biçimindedir. Buna göre,  
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ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin öğretim programlarının öğrencilerin duygusal 

gelişimine yararları konusundaki görüşlerinden elde edilen bulgular Çizelge 8’de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 8. 

Öğretmenlerin Đlköğretim Programlarının Öğrencilerin Duygusal Gelişime Yararı 

Konusundaki Görüşleri  

 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin ilköğretim programlarının öğrencilerin 

duygusal gelişimine yararı konusundaki görüşleri farklılaşmaktadır. Buna göre, 

programların öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararlı olduğuna ilişkin temaya dayalı 

olarak ortaya çıkan alt temalar, programların öğrencilerin duygularını kullanmalarını, 

kişilerarası olumlu ilişkiler kurmalarını ve öğrenmeye güdülenmelerini sağlaması 

biçiminde sıralanmaktadır. Öğretim programlarının öğrencilerin duygularını 

kullanmalarını sağladığı görüşüne sahip kimi öğretmenlerin ifadeleri şöyledir:  

 

[G3- “Duygularını kullanıyorlar bence. Duyguları her şeyde var. Diğer her 

derste, Türkçe haricindeki derslerde de bence kullanıyorlar. Bilhassa bence 

fen derslerinde falan ön plana çıkıyor. Rahatlıkla kendilerini ifade ediyorlar.”] 

 [G17- “Sınıf başkanının seçim yolu ile iş başına gelmesi, seçim sonunda 

kendisine oy veren arkadaşlarına teşekkür etmesi, oy veren öğrencilerin 

Görüşler f 

Duygusal gelişime yararlı oluyor 18 

    Duyguları kullanmalarını  10 

    Kişilerarası olumlu ilişkiler kurmalarını 13 

    Öğrenmeye güdülemelerini 14 

Duygusal gelişime yararlı olamıyor 17 

    Dış etkenler 8 

    Öğrencilerden kaynaklanan etkenler 7 

    Öğretmenlerden kaynaklanan etkenler 1 

    Programdan kaynaklanan etkenler 13 

    Kalabalık sınıflar 4 
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seçilen arkadaşlarını tebrik etmeleri davranışlarını olumlu yönde 

geliştirmelerini sağlayan bir örnektir.”]  

[G20- “Davranışlarına yön vermede duygularını kullanmaları konusunda 

programların etkisi vardır. Öğrencinin tutum ve eğilimleri hakkında ilk 

sinyalleri almada önemlidir. Öğrencinin farkındalığı, duyarlılığı, almaya açık 

olması, dikkat etmesi, seçici olması, istekli olması, ilgi duyması, merak 

etmesi gibi.”] 

[G21- “Kazanımlarda ifade edildiği gibi ve etkinliklerde öğrenci merkezli 

faaliyetlere yer verildiği için öğrenciler kendi duygularını etkinliklere 

katmakta.”]. 

 

Öğretim programlarının öğrencilerin gelişimine yararı ile ilgili yöneltilen soruya ilişkin 

yukarıda verilen örnek ifadeler dikkate alındığında, öğretmenlerin programların, 

öğrencilerin duygularını, davranışta bulunmak ve düşünce geliştirmek için 

kullanmalarını sağladığı görüşüne sahip oldukları görülmektedir. 

 

Yine, öğretim programlarının öğrencilerin kişilerarası olumlu ilişkiler kurmalarını 

sağladığı görüşüne sahip kimi öğretmenlerin verdikleri yanıtlara ilişkin örnekler şu 

biçimdedir:  

 

[G5- “…kendini ifade edebilme yeteneğini arttıran güzel bir program.”]  

[G6- “Sınıf içersinde birlikte çalışıyorlar.”]  

[G16- “Đlişkilerini olumlu etkiliyor.”]  

[G17- “Öğretim programı öğrenci-öğretmen-veli üçlüsünü bir araya 

getirmiştir. Öğrenci yaptığı çalışmalarda çevresindeki bireylerle iletişim 

içerisindedir. Okulda öğrendiği olumlu davranışları günlük hayata 

geçirmeye çalışmaktadır.”]. 

 

Öğretmenlerin görüşmelerde sorulan ikinci soruya verdikleri ve yukarıda yer verilen 

yanıtlara bağlı olarak, öğretim programlarının öğrencilerin gelişimine yarar sağladığını 

düşünen kimi öğretmenlerin, programların öğrencilerin kişilerarası olumlu ilişkiler 

kurmalarına olanak tanıdığı görüşüne sahip oldukları görülmektedir.  
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Bununla birlikte, öğretim programlarının öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerini 

sağladığı görüşüne sahip kimi öğretmenlerin görüşlerine verilebilecek örnek ifadeler şu 

biçimdedir:  

 

[G8- “Yeni program öğrencilerin öğrenme isteklerini teşvik etmeye çalışıyor. 

Öğrencileri daha çok konuşturmaya, onların doğruları bulmasına, öğrencilerin 

doğruları bulmasını istiyor yeni program. 

[G11- “Daha öğrenme isteklerini olumlu etkiliyor bence. Çünkü yakın çevreyi 

öğreniyor çocuk.”] 

[G15- “Öğrenmeye daha istekliler, program öğrencilere deneyler yapma 

imkanı veriyor. Öğrenci daha ön planda.”] 

[G20- “Öğrencilerin kendilerini motive etmelerinde programların etkisi çok. 

Öğrencilerin tutumlarını rahatlıkla eyleme dökme, insana insan olduğu için 

değer verme, serbest ve özgür çalışabilme, yaratıcı olma, yönlendirici olma, 

sorgulama, sabırlı olma, kendini tanıma vb. nedenlerden dolayı etkisi 

çoktur.”] 

 

Öğretim programlarının öğrencilerin gelişimine yararlı olduğunu düşünen kimi 

öğretmenlerin öğretim programlarının öğrencilerin öğrenme isteklerini arttırdığı 

görüşünde oldukları belirlenmiştir. Buna göre, öğretim programlarının öğrencilerin 

gelişimine yarar sağladığı görüşüne sahip olan öğretmenlerin, programların öğrencilerin 

duygularını düşünmek ve davranışta bulunmak için kullanmalarını ve olumlu sosyal 

ilişkiler kurmalarını sağladığı ayrıca, öğrenme isteklerini arttırdığı yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 

 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal 

gelişimlerine yararı olmadığı görüşüne sahip öğretmenler de vardır. Programların 

öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararı olmadığını düşünen öğretmenlerin 

görüşlerine ilişkin alt temalar dış etkenler, öğrencilerden kaynaklanan etkenler, 

öğretmenlerden kaynaklanan etkenler, programlardan kaynaklanan etkenler ve kalabalık 

sınıflar olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, görüşme yapılan öğretmenlerden kimileri 

programların öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararlı olmama nedeni olarak birden 
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fazla alt temayla ilişkilendirilebilecek yanıtlar vermişlerdir. Ayrıca, programların 

öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararlı olduğu yönünde görüşe sahip olmalarına 

karşılık aksi yöndeki görüşlerini ifade eden öğretmenler de bulunmaktadır. Öğretim 

programlarının dış etkenler nedeniyle öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararlı 

olmadığı görüşüne sahip kimi öğretmenlerin ifadeleri şöyledir: 

 

[G5- “Yani şimdi program bunu sağlıyor da sırf biz programla, çocuklarla baş 

başa kalamıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü bunu engelleyen etmeler var; aile, 

internet olayı, şu televizyon. Yani çocukları tamamen meşgul ediyor, 

oyalıyor, bizim vermek istediklerimizi biraz engelliyor, engelleniyor gibi 

geliyor bana.”] 

[G9- “Çevreden kaynaklanıyor olabilir bence. Program buna cevap vermek 

üzere hazırlanmıştır, şeydir ama çevrenin bu havası bizim eğitim sistemini de 

etkiliyor.”] 

 

Öğretim programlarının öğrencilere yararlı olmadığı yönünde görüşe sahip olan 

öğretmenlerin bu duruma aile, çevre, televizyon, internet gibi dış etkenlerin neden 

olduğunu, dolayısıyla bu etkenlerin öğrencilerin gelişimlerini olumsuz etkilediğini 

düşündükleri görülmüştür. Yine, öğretim programlarının öğrencilerden kaynaklanan 

etkenler sebebi ile öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararlı olamadığı görüşüne sahip 

öğretmenlerin ifadeleri de şöyledir: 

 

[G1- “Çocuk örneğin o gelişime uygun, onun yanlış olduğunu söyleyebiliyor ama 

kendisine uygulamaya geldiği zaman bu o pek olmuyor. ”] 

[G10- “Bence öğrenmeye karşı ilgi önceki program da daha iyiydi.”] 

 

Programların öğrencilerin gelişimine yararlı olmadığı yönünde görüş bildiren kimi 

öğretmenler bu durumu öğrencilerin ilgilerinin yeterli olmaması, öğrencilerin yanlış 

olduğunu bildikleri davranışlardan vazgeçmemeleri gibi gerekçelerle açıklamışlardır. 

Öğretim programlarının öğretmenlerden kaynaklanan etkenler nedeniyle öğrencilerin 

duygusal gelişimlerine yararlı olamadığı görüşüne sahip öğretmenlerin ifadesi de şu 

biçimdedir: 
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[G8- “Öğrencileri daha çok konuşturmaya, onların doğruları bulmasına, 

öğrencilerin doğruları bulmasını istiyor yeni program ama biz 

uygulayamıyoruz yani.”] 

 

Görüşme yapılan öğretmenlerden kimileri öğretim programlarının öğrencilerin 

gelişimlerine yararlı olmamasının nedenini, kendilerinin programları gerektiği gibi 

uygulayamamalarından kaynakladığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, ilköğretim 

programlarının, programlardan kaynaklanan nedenlerle öğrencilerin duygusal 

gelişimlerine yararlı olamadığı görüşüne sahip öğretmenlerden kimileri de bu 

görüşlerini şu biçimde dile getirmişlerdir: 

 

[G7- “…programlar akademik ağırlıklı ve sınavlar var. Beklenti akademik 

ağırlıklı.”] 

[G10- “Programlar şekil olarak gerçekten güzel. Çocuğa göre, çocuğu 

düşünüyor. Onun hani kişiliğini oturtmaya, yeteneklerini ortaya çıkarmaya 

yönelik. Ama uygulama aşamasında bir sıkıntı var.”] 

[G19- “Programın uygulanabilirliği zayıf kalmaktadır. Teorik anlamda ama 

uygulanabilirliği fazla olmadığı için duygusal gelişimine katkı sağladığını 

düşünmüyorum.”] 

[G14- “Zaman çok kısıtlı olduğundan etkinlikleri tek tek yapmaya zaman 

yetmiyor. Program yüklü zaman az.”] 

 

Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan kimi öğretmenlerin, öğretim 

programlarının öğrencilerin gelişimlerine yararlı olmadığını belirttikleri, bunun ise, 

programdan kaynaklandığını düşündükleri belirlenmiştir. Bu görüşe sahip olan 

öğretmenler programların içeriklerinin yüklü olmasının, programların tam anlamıyla 

uygulanabilmesi için yeterli zamanın olmamasının, programların uygulanabilirlik 

düzeylerinin düşük olmasının, ilköğretimin üst dönemlerinde yapılan sınavların 

akademik kaygıya neden olmasının bu durumu ortaya çıkardığını düşündükleri 

belirlenmiştir. Son olarak, öğretim programlarının sınıfların kalabalık olması nedeniyle 

öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararlı olmadığını düşünen öğretmenlerin 

görüşlerine örnekler ise şu biçimde verilebilir: 
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[G1- “Ya da sınıfın kalabalıklığından kendine pay biçiyor, kendini sıyırıyor. 

Öğretmen bana dokunmasın, ben bir şey yapmayım, ben cevap vermeyeyim. 

O yüzden hangi program gelirse gelsin ilk etapta yapılması gereken sınıfların 

mevcutlarının azaltılması. ”] 

[G13- “Sınıfların kalabalık olması çok olumsuz etkiliyor.”] 

[G23- “Đmkanlar iyi değil. Đstediğimiz gibi yapamıyoruz.”] 

 

Đlköğretim programlarının öğrencilerin gelişimlerine yararlı olmadığı görüşüne sahip 

olan kimi öğretmenlerin bu durumun öğretimin gerçekleştirildiği sınıf ortamlarında 

öğrenci sayılarının çok olması ve olanakların yetersiz olması nedeniyle ortaya çıktığını 

düşündükleri görülmüştür. 

 

Genel olarak öğretmenlerin, ilköğretim programlarının öğrencilerin gelişimlerine yararlı 

olup olmadığına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla sorulan soruya verdikleri 

yanıtlar incelendiğinde, öğretmenlerin büyük bir bölümünün programların hem yararlı 

olduğu hem de yararlı olmadığı yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Bununla 

birlikte, öğretim programlarının öğrencilere yararlı olduğu yönünde görüş bildiren 

öğretmenlerin görüşlerinin programların, öğrencilerin duygularını kullanmalarını, 

kişilerarası olumlu ilişkiler kurmalarını ve öğrenmeye istekli olmalarını sağladığını 

düşündükleri belirlenmiştir. Buna karşılık, öğretim programlarının öğrencilere yararlı 

olmadığı görüşüne sahip öğretmenlerin bu duruma çeşitli dış etkenlerin, öğrencilerden, 

öğretmenlerden ve programdan kaynaklanan etmenlerin ve sınıf mevcutlarının fazla 

olmasının neden olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır.  

 

4.2.3. Öğretmenlerin Đlköğretim Programlarında Kimi Duygusal Zekâ 

Becerilerinin Kazandırılmasına Đlişkin Görüşleri 

 

Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşmeler sırasında öğretmenlere yöneltilen üçüncü 

soru “Size göre, ilköğretim beşinci sınıf öğretim programları, öğrencilere, programlarda 

belirtilen empati, karar verme, problem çözme, işbirliği yapma gibi becerileri 

kazandırmakta mıdır?” biçimindedir. Đlköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin öğretim 

görüşleri Çizelge 9’da verilmiştir.    
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Çizelge 9. 

Öğretmenlerin Đlköğretim Programlarının Kimi Duygusal Zekâ Becerilerini 

Kazandırmasına Đlişkin Görüşleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 9’da görüldüğü gibi, öğretmenlerin öğretim programlarının, programlarda yer 

alan becerileri kazandırma konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri 

farklılaşmaktadır. Buna göre, öğretmenler programları becerileri kazandırmada yeterli 

ve yetersiz olarak değerlendirmişlerdir. Kimi öğretmenlerin ise, programların becerileri 

kazandırma konusundaki yeterliliğine ilişkin kesin bir yargıda bulunamadıkları 

belirlenmiştir. Đlköğretim programlarının becerileri kazandırma konusunda olumlu 

görüşe sahip olan kimi öğretmenlerin aynı zamanda bu becerilerin kazandırılması ile 

ilgili olumsuz görüşleri de bulunduğu görülmüştür. Programların becerileri 

kazandırmada yeterli olduğu görüşüne sahip kimi öğretmenlerin görüşlerine ilişkin şu 

örnekler verilebilir:  

 

[G13- “Bence becerileri kazandırıyor. Yüzde yüz kazandırıyor denemez ama 

eski programa göre daha fazla kazandırıyor.”] 

[G16- “Konular becerilerin gelişimini destekliyor. Özellikle empatide etkili 

oluyor.”] 

[G17- “Program öğrencilere empati, karar verme, problem çözme, işbirliği 

yapma gibi becerileri kazandırmakta. Kuru bilgiden çok bir konu hakkında 

karar verme, işbirliği yapma gibi becerilere yer verilmiştir.”] 

[G22- “Program, empati, karar verme, problem çözme, işbirliği yapma gibi 

becerileri büyük ölçüde kazandırmaktadır.”] 

 

Görüşler f 

Becerileri kazandırmada yeterli 13 

Becerileri kazandırmada yeterli değil 8 

    Öğrencilerden kaynaklanan engeller 1 

    Programdan kaynaklanan engeller 1 

Becerilerin kazandırılması konusunda kararsız 3 
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Programların empati kurma, karar verme, problem çözme gibi becerileri kazandırma 

konusundaki yeterliliğine ilişkin olarak kendilerine yöneltilen soruya öğretmenlerin 

çoğu programların bu becerileri kazandırma konusunda yeterli olduğu yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen bu bulguyla ilişki kurulabilecek kimi 

araştırmalar bulunmaktadır. Güler (2006), tarafından ilköğretim okullarında görev 

yapan öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, ilköğretim okullarında 

görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâ puanları ile problem çözme beceri puanları 

arasında anlamlı ve aynı yönde bir ilişki olduğu belirlenmiş ve duygusal zekâ puanının 

artmasıyla problem çözme beceri puanının da artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Yine, 

Köksal (2003), tarafından ergenlerde duygusal zekâ ve karar verme stratejileri 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen başka bir araştırmada, 

öğrencilerin mantıklı karar verme stratejisi ile duygusal zekâ toplam puanları arasında 

aynı yönlü anlamlı bir ilişki olduğu, kararsız karar verme stratejisi ile toplam duygusal 

zekâ puanı arasında ise ters yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

araştırmalardan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, ilköğretim programlarında 

kazandırılması istenen beceriler ile duygusal zekânın ilişkili olduğu ve öğrencilerin bu 

becerileri kazanmalarını sağlamak için duygusal zekâ düzeylerinin geliştirilmesinin 

olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir. 

 

Bununla birlikte,  programların dış etkenler, öğrenciden kaynaklanan etkenler, 

programdan kaynaklanan etkenler gibi nedenlere bağlı olarak becerilerin 

kazandırılmasında yeterli olmadığı görüşüne sahip öğretmenlerin ifadelerine ise şu 

biçimde örnekler verilebilir: 

 

[G2- “Çevremizde de hani çok da şey konuşmak istemiyorum ama dediğim 

gibi uyarıcılar ve olumsuz etkenler çok olduğu için becerileri uygulamaya 

dönüştürmeyi erteliyor, umursamıyor.”] 

[G4- “Ama bazen de sadece okul yeterli değil. Ailede de desteklenmesi 

gerekiyor, çevrede de desteklenmesi gerekiyor. Eğer bir kopukluk olursa 

bazen olmuyor.”] 
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[G7- “Zaman çok kısıtlı olduğundan etkinlikleri tek tek yapmaya zaman 

yetmiyor. Program yüklü zaman az.”] 

 [G11- “Becerilerin kazandırılamaması çocuklardan kaynaklanıyor bence. 

Aslında program bunu istiyor, ona yönelik de çalışmalar mesela etkinliklerde 

de var. Mesela sizin düşünceniz. Evet bu böyle yapmıştır, Ali bunu yapmıştır 

ama sen Ali’nin yerinde olsan ne yapardın? Onla ilgili etkinlikler çok var ama 

çocuklarımızdan bence. Çocuklar kafa yormuyor. Başka şeyleri tercih ediyor 

günlük hayatta.”] 

 

Öğretim programlarının empati kurmak, karar vermek, problem çözmek gibi becerileri 

kazandırma konusunda yeterli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sorulan üçüncü 

soruya kimi öğretmenler programların bu açıdan bakıldığında yeterli olmadığı yönünde 

görüş bildirmişlerdir. Öğretim programlarının daha önce bahsedilen becerileri 

kazandırması konusunda kesin bir görüş belirtmeyen öğretmenlerin ifadelerine de şu 

örnekler verilebilir: 

 

[G6- “Gelişen öğrenciler var. Gösteren var. Kimisi çok hızlı, çok daha ilerde 

gidiyor, kimisi olduğu yerde sayıyor. Bu öğrencilere göre değişiyor. Kişiden 

kişiye farklılaşıyor. Bir elin beş parmağının bir olmaması gibi her sınıfta 

farklı farklı düzeyde o beceriyi kazanan öğrenci var yani. Ama herkes aynı 

düzeyde göstermiyor.”] 

[G8- “Bazı derslerde uygun, bazı derslerde uygun değil.”] 

 

Đlköğretim programlarının öğrencilere sözkonusu becerileri kazandırmadaki 

yeterliliğine ilişkin olarak kimi öğretmenler bu konuda kararsız kalmışlardır ve kesin bir 

görüş bildirmemişlerdir. 

 

Öğretmenlerin, öğretim programlarının empati kurma, karar verme, problem çözme gibi 

becerileri kazandırıp kazandırmadığına ilişkin yöneltilen soruya verdikleri yanıtlara 

bağlı olarak, öğretmenlerin çoğunluğunun programların öğrencilere bu becerileri 

kazandırdığını düşündükleri görülmüştür. Bununla birlikte, kimi öğretmenlerin öğretim 

programlarının bu becerileri öğrencilere kazandırmada yetersiz kaldığı, bunun nedenleri 
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ise, çevrenin ve ailenin olumsuz etkisi, programın uygulanmasında zamanın kısıtlı 

olması, öğrencilerin yararlı olduğunu bilmelerine karşılık bu becerileri yaşamlarında 

uygulamamaları olarak sıralanmıştır. Ayrıca, kimi öğretmenlerin programın becerileri 

kazandırmada yeterli olup olmadığı ile ilgili kesin bir görüş belirtmedikleri, bu konuda 

bireysel farklılıkların etkili olduğunu düşündükleri de ulaşılan bir diğer sonuçtur.  

 

4.2.4.  Öğretmenlerin Đlköğretim Programlarının Öğrencilerin Duygusal 

Gelişimlerini Desteklemesi Đçin Önerileri 

 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşmeler sırasında öğretmenlere yöneltilen dördüncü 

soru: “Sizin ilköğretim beşinci sınıf öğretim programlarının, öğrencilerin duygusal 

gelişimlerini destekleyebilmesi için önerileriniz nelerdir?” biçimindedir. Đlköğretim 

beşinci sınıf öğretmenlerinin, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal 

gelişimlerini destekleyebilmesi için önerileri Çizelge 10’da verilmiştir. 

 

Çizelge 10. 

Öğretmenlerin Öğretim Programlarının Öğrencilerin Duygusal Gelişimlerini 

Destekleyebilmesi Đçin Önerileri  

 

Çizelge 10’da görüldüğü gibi, ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin öğretim 

programlarının, öğrencilerin duygusal gelişimlerini desteklemesi için yapılması 

gerekenlere ilişkin önerileri öğretim ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin 

eğitilmesi, programların geliştirilmesi ve ilköğretim basamağında yapılan sınavlarla 

ilgili olduğu görülmektedir. Görüşme yapılan kimi öğretmenler programların 

öğrencilerin duygusal gelişimini desteklemesi için yapılması gerekenlere ilişkin birden 

fazla öneride bulunmuşlardır ve bu öneriler ilgili alt temalarla ilişkilendirilmiştir. 

Görüşler f 

Duygusal gelişimin sağlanması için öneriler 18 

    Öğretim ortamlarının iyileştirilmesi 5 

    Öğretmenlerin eğitimi 3 

    Programların geliştirilmesi 12 

    Sınavların kaldırılması 3 
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Ayrıca, görüşme yapılan öğretmenlerden beş tanesinin bu soruya yanıt vermediği de 

belirlenmiştir.  

 

Öğretmenlerin programların duygusal gelişimi destekleyecek biçimde geliştirilmesi için 

öğretim ortamlarının iyileştirilmesine ilişkin önerilerine verilebilecek örnekler şu 

biçimdedir: 

 

[G1- “Đlk defa yapılabilecek şey çocuklarımızın daha böyle rahat bir ortamda 

ders işlemeleri. Đlk yapılacak şey o. Yoksa ne kadar program değiştirilse, ne 

kadar şey yapılmış olmuş olsa da hiçbir şey yola varılmaz. Yani eğer bir sınıf 

kalabalıksa bir öğretmenin işi çok zor.”] 

[G8- “Programın uygulanmasında bir kere sınıf şartlarının yeterli olması 

gerekiyor. Ayrı matematik sınıflarının, ayrı fen sınıflarının, Fen ve Teknoloji 

sınıflarının olması gerekiyor. Drama yapılması için geniş alanların olması 

gerekiyor. Çocukların o alana işte ayakkabısız girmesi, yerlerde minderlerin 

olması, drama etkinliklerinin yapılması. Matematik sınıflarında araç 

gereçlerin olması, sırf matematikle ilgili, fen ve laboratuar sınıflarında bütün 

malzemelerin olması, çocukların geniş bir alana sahip olması, malzeme 

yönünden zengin bir araç gerecin olması gerekiyor.”] 

[G13- “Sınıfların kalabalık olması çok olumsuz etkiliyor. Sınıf mevcutları 

azaltılabilir.”] 

 

Đlköğretim programlarının, öğrencilerin duygusal gelişimlerini destekleyecek niteliğe 

sahip olması için öğretmenlerin, öğrencilere rahat bir öğretim ortamı sağlanması, 

sınıflardaki öğrenci mevcutlarının azaltılması, öğretim sürecinde gereksinim duyulan 

malzemelerin sağlanması gerektiği, böylece öğretim ortamının iyileştirilebileceği 

görüşlerine sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

Öğretim programlarının duygusal gelişimi destekleyecek biçimde geliştirilmesi için 

öğretmenlerin eğitilmesi ile ilgili önerilerde bulunan öğretmenlerin ifadelerine şunlar 

örnek olarak verilebilir: 
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[G6- “Öğretmenlere hizmetiçi eğitim programlarında bunlar daha iyi bir 

şekilde organize edilirse, öğretmenleri sıkmayacak şekilde konuşmacılar, 

yöneticiler birileri bu programları yürütmeye çalıştıkları konferansları veya 

kursları, seminer konuşmacıları gelse, düzenlense dar kapsamda daha iyi olur. 

O zaman daha faydalı olur gerçek manada.”] 

 [G23- “Milli Eğitimin öğretmenlere eğitim vermesi gerek. Ben sınıf 

öğretmeni değilim. Laboratuara girince pek çok şey ne işe yarar bilmiyorum, 

sorulara cevap veremiyorum. Nerden, nasıl öğreneceğim? Milli Eğitim, 

eğitim vermeli. Bizim önümüze bir kitap koydular, al bunu uygula dediler.”] 

 

Öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerini sağlayabilmesi için kimi 

öğretmenler, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimler aracılığı ile eğitilmesi gerektiği yönünde 

görüşlerini belirtmişlerdir. Araştırmada ulaşılan bu bulgu ile ilişkili olarak Özmen 

(2009), tarafından ilköğretim öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleriyle öğrencilerin 

istenmeyen davranışlarını algılamaları ve başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri 

yükseldikçe istenmeyen davranışlarla karşılaşma durumlarının azaldığı, duygusal zekâ 

düzeyleri yeterli olan ilköğretim okulu öğretmenlerinin en çok kullandıkları başa çıkma 

yöntemlerinin birebir konuşma, öğrenciyi sözle uyarma, sınıf kurallarını hatırlatma, 

ailesi ile görüşme, öğrenciye davranışından dolayı üzüldüğünü söyleme gibi yapıcı 

disiplin uygulamalarına başvurdukları sonucuna ulaşılmıştır.  Bu sonuçlara bağlı olarak, 

öğretmenlere duygusal zekâlarını geliştirmeye yönelik eğitimlerin de verilebileceği, 

böylece öğretim sürecinin daha verimli olmasının sağlanabileceği düşünülmektedir. 

 

Bununla birlikte, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerini 

desteleyecek biçimde geliştirilmesi için programların geliştirilmesine ilişkin önerilerde 

bulunan öğretmenlerin ifadelerine şunlar örnek olarak verilebilir: 

 

[G7- “Beklentilerle verilenlerin paralel olması lazım.”] 

[G13- “Đçerik seyreltilebilir. Etkinlik sayıları azaltılabilir ve konular 

azaltılabilir.”] 
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[G15- “Ders yoğunluğu kaldırılabilir. Kitap okuma saatleri koyulabilir 

(sınıfça), dinleme saatleri koyulabilir. Eğitimde farklı boyutlar olabilir. 

Çocukların kişiliği ilk beş yıl geliştirilmeli. Bu da konuşarak olur. Öğrenme 

ileride de olur. Duygusal gelişim tatminkar bir şekilde olursa kendiyle barışık 

olur. Kurallara uyma, kendini ifade etme önemli. Program daha fazla olumlu 

davranış geliştirmelerini sağlamalı. Oyun saati olmalı, boşalmaları için imkan 

verilmeli.”] 

[G9- “Bu tip programlar kısa vadede daha pragmatik ve öğrenciye daha 

analitik yaklaşmalı. Uzun vadede akılcılığın öncelikli olduğu daha sistematik 

programlar olmalı.”] 

 

Öğretmenlerin, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerini 

sağlayabilecek nitelikte olması için, programda ulaşılması beklenen sonuç ile yapılması 

istenen uygulamalar arasında paralellik olması, içeriğin yeniden düzenlenmesi ve 

programın akılcı bir yaklaşımı benimsemesi gerektiği yönünde görüş belirttikleri 

görülmüştür. Son olarak, programların öğrencilerin duygusal gelişimlerini desteleyecek 

biçimde geliştirilmesi için ilköğretim basamağında yapılan sınavlara yönelik önerilerde 

bulunan öğretmenlerin ifadelerine şunlar örnek olarak verilebilir: 

 

[G8- “En başta sınavların kaldırılması lazım. Yani bu sınavların altıncı, 

yedinci ve sekizinci sınıftaki seviye belirleme sınavlarının kaldırılması. 

Ölçme değerlendirmelerin daha ziyade çocuğun konuşmasına yönelik, çocuk 

etkinliğine yönelik, uygulamanın çok olduğu, gezi gözlemin çok olduğu bir 

eğitim sisteminin olması. Bizim eğitim sistemimiz sınava dayalı, test çözmeye 

dayalı. Çocuk da dersten zevk almıyor, öğretmen de dersten zevk almıyor.”] 

[G16- “Sınav kaygısı olmamalı. Biz konuları işlemeye çalışıyoruz ama sınav 

var. Veliler sadece sınavı ve notları düşünüyor. Beceri kazanmaları önemli 

değil. Sınav altı, yedi ve sekizinci sınıfta da olmamalı. Veliler 4’te başlıyor 

heyecana. Seneye %80’i dershaneye gidecek. Veli programın uygulanmasına 

ters düşecek. Sınav ileri sınıflarda olmalı.”] 

 
Öğretmenlerin, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerini 

destekleyebilmesi için ilköğretim basamağında yapılan sınavların kaldırılması, ölçme 
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değerlendirmenin öğrenci etkinliklerine yönelik olması, sınav kaygısının olmaması gibi 

görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

Genel olarak bakıldığında, öğretmenlerin öğretim programlarının öğrencilerin duygusal 

gelişimlerini sağlayabileceğini düşündükleri, bunun için kimi öğretmenlerin öğrencilere 

uygun bir öğrenme ortamının sağlanmasının, bu ortamda sınıfların kalabalık olmaması, 

öğretim için gerekli malzemelerin bulunmasının gerekli olduğu yönünde görüşlerini 

bildirerek öğrenme ortamının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulundukları 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, kimi öğretmenler ise, bu konuda öğretmenlerin 

eğitilmesinin gerektiğini belirterek, öğretmenlere yönelik öneriler getirmişlerdir. 

Ayrıca, kimi öğretmenler programların geliştirilmesi, programların içerik boyutunun 

yeniden gözden geçirilmesi ve uygulama için yeterli zamanın verilmesi gerektiği 

yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Görüşme yapılan kimi öğretmenlerin ise, 

ilköğretim basamağında yapılan sınavların kaldırılması gerektiği, akademik kaygının 

azaltılması ve programda verilenler ile programın uygulanması sonucunda ulaşılması 

istenenlerin paralel olması gerektiği yönünde görüş bildirdikleri belirlenmiştir.  
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5. SOUÇ ve ÖERĐLER 
 
 

Bu bölümde, araştırmanın sorunu, yöntemi ve bulguları özetlenmiş ve bulgulara dayalı 

olarak sorunun çözümüne ve ileri ki araştırmalara dönük önerilere yer verilmiştir.  

 

5.1. Sonuç 

 

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler 

ve Müzik dersleri öğretim programlarının duygusal zekâya yer verilmesi yönünden 

incelenmesi ve bu konuyla ilgili öğretmen görüşlerinin alınmasıdır. 

 

Betimsel modele dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf 

Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarının kazanım ve 

etkinlik boyutlarında duygusal zekâya yer verilme durumunun belirlenmesi amacıyla 

“doküman incelemesi yöntemi” kullanılmıştır. Bununla birlikte, araştırmada ilköğretim 

beşinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler 

ve Müzik dersleri öğretim programlarında duygusal zekâya yer verilmesi ile ilgili 

görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.  

Araştırmada, öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarının 

duygusal zekâya yer verilmesi açısından incelenmesi amacıyla araştırmacı tarafından 

geliştirilen “Duygusal Zekâ Ölçüt Formu” kullanılmıştır. Bununla birlikte, öğretmen 

görüşlerinin belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Yarı 

Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır.  

 

Araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik 

dersleri öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarında 

duygusal zekâya yer verilmesi açısından incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular 

araştırmanın amaçları doğrultusunda değerlendirilmiş ve şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

 
• Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının kazanımlar 

boyutunda yer alan 196 kazanımdan 154 tanesinde duygusal zekânın alt 
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boyutlarına yer verilmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi 

öğretim programının kazanımlar boyutunda duygusal zekânın kendine yön 

vermek ve sosyal yetenekler alt boyutlarına daha fazla yer verildiği, özbilinç ve 

empati alt boyutlarına daha az yer verildiği, stres yönetimi ve sosyal sorumluluk 

alt boyutlarının ise programda hiç yer bulmadığı belirlenmiştir. 

 

• Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının kazanımlar 

boyutunda yer alan 46 kazanımdan 40 tanesinde duygusal zekânın alt 

boyutlarına yer verilmiştir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programındaki 

kazanımlarda duygusal zekânın kendine yön vermek ve sosyal yetenekler alt 

boyutları daha fazla yer bulurken, özbilinç, empati ve sosyal sorumluluk 

boyutlarının daha az yer bulduğu belirlenmiştir. Ayrıca,  duygusal zekânın stres 

yönetimi boyutuna ise kazanımlarda hiç yer verilmediği belirlenmiştir. 

 

• Đlköğretim Müzik dersi öğretim programının kazanımlar boyutunda yer alan 

toplam 24 kazanımın tamamında duygusal zekânın alt boyutlarına yer 

verilmiştir. Müzik dersi öğretim programındaki kazanımlarda duygusal zekânın 

kendine yön vermek ve sosyal yetenekler boyutlarına daha fazla, özbilinç ve 

sosyal sorumluluk boyutlarına daha az yer verildiği, bununla birlikte stres 

yönetimi boyutuna hiç yer verilmediği belirlenmiştir. 

 

• Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının öğretim 

etkinlikleri boyutunda yer alan 129 etkinliğin tamamında duygusal zekânın alt 

boyutlarının yer bulduğu görülmüştür. Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji 

dersi öğretim programındaki öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın kendine 

yön vermek ve sosyal yetenekler boyutuna daha fazla, kendi kendini güdülemek 

ve sosyal sorumluluk boyutlarına daha az yer verildiği, özbilinç ve stres 

yönetimi boyutlarına yer verilmediği ortaya çıkmıştır. 

 

• Đlköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının öğretim 

etkinlikleri boyutunda yer alan 51 etkinliğin tamamında duygusal zekânın alt 

boyutlarının yer bulduğu belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim 
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programındaki öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın en çok kendine yön 

vermek boyutuna yer verildiği, kendi kendini güdülemek ve sosyal sorumluluk 

boyutlarının ise daha az yer bulduğu belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim 

programının öğretim etkinlikleri boyutunda özbilinç ve stres yönetimi 

boyutlarına ise hiç rastlanmamıştır. 

 

• Đlköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim programının öğretim etkinlikleri 

boyutunda yer alan 23 etkinliğin tamamında duygusal zekânın alt boyutlarına 

yer verildiği belirlenmiştir. Đlköğretim beşinci sınıf Müzik dersi öğretim 

programındaki öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın kendine yön vermek ve 

sosyal yetenekler boyutlarının daha fazla bulunduğu, empati ve sosyal 

sorumluluk boyutlarının daha az yer aldığı, kendi kendini güdülemek ve stres 

yönetimi boyutlarının ise, yer bulmadığı görülmüştür. 

 

• Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri 

öğretim programlarının kazanımlar boyutlarında duygusal zekâya yer verilmesi 

açısından karşılaştırılması sonucunda her üç dersin öğretim programında yer 

alan kazanımlarda duygusal zekânın alt boyutlarına yer verildiği belirlenmiştir. 

Buna göre, duygusal zekânın kendine yön vermek alt boyutundaki ölçütlere daha 

fazla yer verilirken, özbilinç ve empati boyutlarına daha az yer verildiği, stres 

yönetimi boyutunun ise kazanımlarda hiç yer bulmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, 

ilköğretim beşinci sınıf Müzik dersinin öğretim programındaki kazanımlarda 

duygusal zekânın alt boyutlarına daha fazla yer verildiği, ilköğretim beşinci sınıf 

Fen ve Teknoloji dersi öğretim programındaki kazanımlarda ise, daha az yer 

verildiği söylenebilir. 

 

• Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri 

öğretim programlarının öğretim etkinlikleri boyutlarında duygusal zekâya yer 

verilmesi açısından karşılaştırılması sonucunda her üç dersin öğretim 

programında da öğretim etkinlikleri boyutlarında yer alan etkinliklerin 

tamamında duygusal zekânın alt boyutlarının yer bulduğu belirlenmiştir. 

Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri 
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öğretim programlarının öğretim etkinlikleri boyutlarında duygusal zekânın 

kendine yön vermek alt boyutuna daha fazla ve sosyal sorumluluk boyutuna 

daha az yer verilmiş olduğu, stres yönetimi boyutuna ise yer verilmediği 

belirlenmiştir.  

 

Araştırmada elde edilen sonuçlara bağlı olarak, beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal 

Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri 

boyutlarında duygusal zekânın alt boyutlarına yer verildiği belirlenmiştir. Ancak, 

kazanımlarda ve öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın kimi boyutlarına (kendine 

yön vermek ve sosyal yetenekler) daha dikkat çekici boyutta yer verildiği, buna karşılık, 

kazanımlarda ve öğretim etkinliklerinde duygusal zekânın kimi boyutlarına (özbilinç, 

sosyal sorumluluk ve stres yönetimi) daha az yer verildiği söylenebilir. Ayrıca, 

ilköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik dersleri öğretim 

programlarının kazanımlar ve öğretim etkinliklerinde duygusal zekâya yer verilmesi 

açısından karşılaştırılması sonucunda bu üç ders arasında benzerlikler kadar 

farklılıkların da olduğu söylenebilir. 

 

Araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin öğretim programlarında duygusal 

zekâya yer verilmesi ile ilgili görüşlerinin analizi sonucunda elde edilen bulgular 

araştırmanın amaçları doğrultusunda değerlendirilmiş ve şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

 

• Araştırmaya katılan ilköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinden büyük bir bölümü, 

öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerini dikkate aldığı 

görüşüne sahipler. Bununla birlikte, az sayıda öğretmenin ise öğretim 

programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerini dikkate almadığı görüşüne 

sahip oldukları belirlenmiştir. 

 

• Araştırmada görüşme formunda yer alan ikinci soruya ilişkin olarak verilen 

yanıtlardan, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimine yararlı 

olduğunu düşünen öğretmenlerin, programların öğrencilerin duygularını 

kullanmalarını, kişilerarası olumlu ilişkiler kurmalarını ve onların öğrenmeye 

güdülenmelerini sağladığı yönünde görüşleri olduğu görülmüştür. Bununla 
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birlikte, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerine yararlı 

olmadığı görüşüne sahip öğretmenlerin ise, bu duruma aile, çevre gibi dış 

etkenlerden, öğrencilerden kaynaklanan etkenlerin, öğretmenlerden kaynaklanan 

etkenlerin, programdan kaynaklanan etkenlerin ve sınıfların kalabalık 

olmasından kaynaklandığını etmenlerin neden olduğunu düşündükleri 

belirlenmiştir. Ayrıca, programların öğrencilerin duygusal gelişimine yararı 

konusunda kimi öğretmenlerin hem olumlu hem de olumsuz yönde görüş 

bildirdikleri de ortaya çıkmıştır. 

 

• Öğretmenlerin, öğretim programlarının empati, karar verme, problem çözme 

gibi becerileri kazandırma konusundaki yeterliliği hakkındaki görüşlerine ilişkin 

bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin yarıdan fazlasının programların bu 

becerileri kazandırma konusunda yeterli olduğu görüşüne sahip oldukları 

görülmüştür. Bununla birlikte, kimi öğretmenlerin öğretim programlarının 

öğrencilere bu becerileri kazandırmada yetersiz kaldığı görüşüne sahip oldukları, 

yine az sayıda öğretmenin ise, bu becerilerin öğrencilere kazandırılmasında 

öğretim programlarının yeterliliği konusunda karasız kaldıkları belirlenmiştir. 

Becerilerin kazandırılmasında programların yeterliliği ile ilgili görüş bildiren 

kimi öğretmenlerin programların yeterliliğine ilişkin hem olumlu hem de 

olumsuz görüş bildirdikleri de görülmüştür. 

 

• Öğretmenlerin, öğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerini 

sağlayabilecek nitelikte olması için ileri sürdükleri önerilere ilişkin bulgular 

incelendiğinde, öğretim ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlere hizmetiçi 

eğitimlerin verilmesi, programların geliştirilmesi ve sınıf mevcutlarının 

azaltılması ile ilgili önerilerde bulundukları belirlenmiştir. Bununla birlikte, bu 

konuda görüş belirtmeyen öğretmenler de olduğu görülmüştür.  

 

Đlköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin, ilköğretim programlarında duygusal zekâya 

yer verilmesi ile ilgili görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin büyük bir bölümünün 

öğretim programlarında duygusal zekâya yer verildiği, ancak hem programdan hem 



 109 

eğitim sisteminden hem de dış etkenlerden kaynaklanan etmenlerin duygusal zekânın 

gelişimini olumsuz etkilediği görüşüne sahip oldukları söylenebilir.  

 

5.2. Öneriler 

 

Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir: 

 

• Đlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik derslerinin 

öğretim programlarının kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarının 

tamamında duygusal zekânın alt boyutlarına olabildiğince daha fazla yer 

verilmelidir. Bu derslerin kazanımlar ve öğretim etkinlikleri boyutlarında daha 

az yer bulan ya da yer bulmayan duygusal zekâ alt boyutları da gözönüne 

alınmalıdır.  

 

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin duygusal zekâ konusunda 

farkındalıklarını arttırıcı hizmetiçi eğitimler verilmesi önerilebilir. Bu amaçla 

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler arasında işbirliği sağlanarak daha etkili 

ve verimli çalışmalar gerçekleştirilebilir.  

 

• Öğretim sürecinde öğretmenlerin, öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerini 

geliştirmelerinde yardımcı olabilecek nitelikte örnek etkinlikler ve senaryolar 

geliştirilerek öğretmen kılavuz kitaplarında yer verilebilir. 

 

• Đlköğretim programlarının öğrencilerin duygusal gelişimlerini sağlayabilmesi 

için, daha sonra gerçekleştirilecek program geliştirme çalışmalarında tüm 

derslere ait öğretim programlarının kazanımlar, içerik, öğretim etkinlikleri ve 

değerlendirme boyutlarında duygusal zekâya da yer verilmesi konusunda özen 

gösterilmelidir. Böylece toplumsal gelişime katkı sağlanarak içinde bulunulan 

çağın gereklerine uygun özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi ve bilgi 

toplumuna ulaşılması mümkün olabilir. 

 



 110 

• Bu araştırmada ele alınan derslerin dışında kalan tüm ilköğretim derslerinin 

öğretim programlarının kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve 

değerlendirme boyutlarında duygusal zekâya yer verilip verilmediğine yönelik 

araştırmaların yapılması önerilebilir.  

 

• Duygusal zekâya yönelik olarak öğretmenler gibi ilköğretim öğrencilerinin de 

görüşlerinin alındığı araştırmalar gerçekleştirilebilir.  

 

• Öğrencilerin duygusal gelişimlerinde ilköğretim programlarının etkisini 

belirlemeye yönelik araştırmalar gerçekleştirilebilir.  

 

• Öğretim sürecindeki uygulamaları, öğretmen, öğrenci ve öğretim programları 

boyutlarını, duygusal zekânın geliştirilmesi açısından ele alan ve değerlendiren 

bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. 
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EK 1. Duygusal Zekâ Ölçüt Formu 

 

A.Özbilinç Var  Yok Açıklamalar 
A.1. Duygusal Bilinç 
1. Kendi duygularının farkında olmak/tanımak    
2. Kendi duygularını nitelendirmek    
3. Kendi duygularını anlamak     
4.  Kendi duygularını uygun yollarla ifade etmek    
5.  Başkalarının duygularını anlamak    
6 Başkalarının duygularını uygun yollarla ifade etmek    
7. Farklı duygusal ifadeleri ayırt etmek    
8. Kendi ruh halini anlamak    
9. Kendi güdülerini anlamak    

10. Kendi duygularını analiz etmek    
11. Başkalarının duygularını analiz etmek    
A.2. Kendi Kendini Değerlendirme 
1. Kendi sınırlılıklarını kabul etmek    
2. Kendi yeterliliklerinin farkında olmak    
3. Kendi değerlerini tanımak/farkında olmak    
4. Kendi alışkanlıklarının farkında olmak    
A.3. Kendine Güven   
1. Kendi tepkilerini kontrol etmek    
2.  Amacına ulaşmak için isteklerini ertelemek     
3. Kendine saygı duymak    
B. Kendine Yön Vermek 
B.1. Duygu Kontrolü 
1. Kendisinin duygularını kontrol etmek    
2. Başkalarının duygularını yönetmek     
3. Sahip olduğu olumsuz duyguların etkilerini kontrol etmek    
4. Sahip olduğu olumlu duyguları geliştirmek    
5. Duygularını düşünmek ve yargıya varmak için kullanmak    
6. Kendi dürtülerini kontrol etmek    
7.  Kişisel edimlerin sorumluluğunu üstlenmek    
8 Sağduyulu olmak    
B.2. Güvenilirlik 
1. Dürüst olmak    
2. Etik sorumluluk    
3. Đçten olmak    
4. Açık ve inanılır olmak    
5. Kişisel sorumluluk sergilemek    
6. Birlikte çalışılan grubun hedeflerini benimsemek    
7. Çalışkan olmak    
8. Dikkatli olmak    
9. Planlı hareket etmek    
B.3. Uyumluluk 
1. Hislerini değişen şartlara göre düzenlemek    
2. Düşüncelerini değişen şartlara göre düzenlemek    
3. Davranışlarını değişen şartlara göre düzenlemek    
4. Özverili olmak    
5. Hoşgörülü olmak    
B.4. Yenilikçilik 
1. Kişisel ve sosyal problemleri tanımak ve çözüm üretmek    
2. Günlük yaşamdaki sorunların üstesinden gelmek    
3. Farklı fikir ve görüşlere açık olmak    
4. Yeniliklere açık olmak    
5. Yeni fikirler üretmek    
6. Problemlere farklı çözümler üretmek     
7. Risk almak    
8. Yaratıcı düşünmek    
B.5. Girişkenlik 
1. Sabırlı olmak    
2. Kararlı olmak    
3. Sahip olduğu potansiyeli hayata geçirmek     
4. Yeni şeyler denemeye istekli olmak    
5. Farklı ortamlara girmekten çekinmemek 
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B. 6. Bağımsızlık Var Yok Açıklamalar 
1. Düşünce ve davranışlarında özerk olmak    
2. Kararlarında başkalarına bağlı kalmamak     
3. Baskı ve taleplerle baş edebilmek    
C. Kendi Kendini Güdülemek 
1. Zorluklar karşısında yılmamak    
2. Başarma güdüsüne sahip olmak    
3. Gelişmek ve başarılı olmak için çalışmak    
4. Hedefe bağlı olmak     
5. Kendini motive etmek     
6. Đnsiyatif sahibi olmak    
D. Stres Yönetimi 
1. Stresli durumlara ve tersliklere tahammül etmek    
2. Stres yaratan durumlardan uzak durmak    
3. Đyimser olmak    
E. Empati 
1.  Başkalarının bakış açılarını anlamak    
2. Başkalarına karşı duyarlı olmak    
3. Başkalarına saygı göstermek ve onlara değer vermek    
4. Duygusal sinyalleri alabilme ve ilişkilerinde kullanabilmek    
5. Başkalarının duygularını değerlendirmek    
6. Esneklik sergilemek uyuma    
F. Sosyal Sorumluluk 
1.  Diğerlerini desteklemek    
2. Diğerlerini cesaretlendirmek    
3. Uygun şekilde geri bildirim vermek    
4. Farklı özelliklerdeki bireylerle çalışabilmek    
5. Đnsanlar arasındaki farklılıklardan yararlanabilmek    
6. Farklılıkları olumlu olarak algılamak    
G. Sosyal Yetenekler 
1. Kendisinin ve başkalarının duygularını etkilemek    
2. Sözlü ve sözsüz iletişim kurmak    
3. Etkili dinlemek    
4. Anlamlı ilişkiler kurmak    
5. Bireylere ve gruplara ilham vermek/etkilemek    
6. Liderlik yapabilmek    
7. Bireyleri ve grupları yönlendirmek    
8. Demokratik olmak    
9. Anlaşmazlıkları çözmek    
10. Đşbirliği yapmak    
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EK 2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 

 

1. Đlköğretim beşinci sınıf öğretim programlarının geliştirilmesinde öğrencilerin 

duygusal gelişimlerinin dikkate alınıp alınmadığı konusundaki görüşleriniz 

nelerdir? 

2. Đlköğretim beşinci sınıf öğretim programlarının öğrencilerin duygusal 

gelişimlerine yararı konusundaki görüşleriniz nelerdir? 

3. Size göre, ilköğretim beşinci sınıf öğretim programları, öğrencilere, 

programlarda belirtilen empati, karar verme, problem çözme, işbirliği yapma 

gibi becerileri kazandırmakta mıdır?  

4. Sizin ilköğretim beşinci sınıf öğretim programlarının, öğrencilerin duygusal 

gelişimlerini destekleyebilmesi için önerileriz nelerdir? 
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EK 3. Araştırma Đzin Belgesi 
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EK 4. Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik 

Derslerinin Öğretim Programları 
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EK 5. Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik Dersi Öğretim Programlarının 

Kazanımlar ve Öğretim Etkinlikleri Boyutlarında Duygusal Zekâya Yer 

Verilmesinin Derslere Göre Dağılımına Đlişkin Araştırmacı ve Uzmanların 

Görüşlerinin Karşılaştırması 

 

Çizelge 1. 

Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen Ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik Dersi Öğretim 

Programlarının Kazanımlarında Duygusal Zekâya Yer Verilmesinin Derslere Göre 

Dağılımına Đlişkin Araştırmacı ve Uzmanların Görüşlerinin Karşılaştırması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Müzik 
Duygusal Zekâ Alt Boyutları Araştırmacı Uzman Araştırmacı Uzman Araştırmacı Uzman 

A1.Duygusal bilinç - - - 2 2 4 
A2. Kendi kendini 
değerlendirme 

3 - 1 1 - 2 
A. Özbilinç 

A3. Kendine güven - - - - - 1 
B1. Duygu 
kontrolü 

30 32 28 20 6 10 

B2. Güvenilirlik 64 166  27 25 18 17 
B3. Uyumluluk  1 9 - 1 4 3 
B4. Yenilikçilik 25 17 6 4 7 6 
B5. Girişkenlik 29 104 4 8 18 18 

B. Kendine 
Yöne Vermek 

B6. Bağımsızlık 1 5 2 - - - 
C. Kendi Kendini Güdülemek 40 72 4 5 4 3 
D. Stres Yönetimi - - - - - - 
E. Empati 2 11 3 5 4 4 
F. Sosyal Sorumluluk - - 3 4 2 2 
G. Sosyal Yetenekler 88 73 18 17 13 10 
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Çizelge 2. 

Đlköğretim Beşinci Sınıf Fen Ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Müzik Dersi Öğretim 

Programlarının Öğretim Etkinliklerinde Duygusal Zekâya Yer Verilmesinin Derslere 

Göre Dağılımına Đlişkin Araştırmacı ve Uzmanların Görüşlerinin Karşılaştırması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Müzik 
Duygusal Zekâ Alt Boyutları Araştırmacı Uzman Araştırmacı Uzman Araştırmacı Uzman 

A1.Duygusal bilinç - - - - 1 5 
A2. Kendi kendini 
değerlendirme 

- 52 - - - - 
A. Özbilinç 

A3. Kendine güven - 30 - - - - 
B1. Duygu 
kontrolü 

36 29 19 - 9 7 

B2. Güvenilirlik 119 110 43 14 21 21 
B3. Uyumluluk  59 70 4 - - 9 
B4. Yenilikçilik 72 92 12 18 3 6 
B5. Girişkenlik 117 80 39 17 18 22 

B. Kendine 
Yöne Vermek 

B6. Bağımsızlık 1 37 - 2 - 4 
C. Kendi Kendini Güdülemek 20 84 11 - - 20 
D. Stres Yönetimi - 34 - - - - 
E. Empati 63 36 13 7 4 5 
F. Sosyal Sorumluluk 16 75 7 4 8 3 
G. Sosyal Yetenekler 72 95 13 5 17 18 
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