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Öz: Bu araştırma Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar 

Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri’nde öğrenim gören üçüncü ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinin duygusal zeka ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacı ile yapılmış nicel bir çalışmadır. Ayrıca çalışmada öğrencilerin ekonomik durumları 

ve cinsiyetlerine göre duygusal zeka ve akademik başarılarının farklılaşıp farklılaşmadığına da 

bakılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Biruni Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi’nde 2017-2018 

Öğretim Yılı’nda eğitim gören 254 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin duygusal zekalarını ölçmek 

için 2001 yılında Petrides ve Furnham tarafından geliştirilen  ve 2013 yılında Deniz, Özer ve Işık 

tarafından uyarlaması yapılan Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF) kullanılmış; 

akademik başarılarıyla ilgili verileri ise ağırlıklı not ortalamalarına bakılarak elde edilmiştir. Sosyo-

demografik değişkenlere ilişkin bilgilere araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu 

kullanılarak ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda; öğrencilerin duygusal zeka alt boyutu olan duygusallık alt boyutundan aldıkları puanlar ile 

akademik başarılarını gösteren genel not ortalamaları arasında, istatistiksel olarak pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Duygusal zekanın diğer alt boyutları olan sosyallik, öz 

kontrol ve iyi oluş alt boyutlarından alınan puanlar ile genel not ortalamaları arasında ise; istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını gösteren genel not 

ortalamalarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında genel not ortalamalarının 

kızların lehine istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Öğrencilerin genel not ortalamalarının ekonomik durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir. Öğrencilerin 

Duygusal Zeka Ölçeği’nin alt boyutundan aldıkları puanların cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakıldığında duygusallık alt boyutundan alınan puanlarda kızların lehine istatistiksel 

olarak pozitif yönde anlamlı bir farklılaşma saptanmıştır. Ayrıca, duygusal zekanın diğer alt boyutu 

olan öz-kontrol alt boyutundan alınan puanların, cinsiyete göre erkeklerin lehine istatistiksel olarak 

pozitif yönde anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Duygusal zekanın diğer alt boyutlarından 

alınan puanların, istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gösterip göstermediği incelendiğinde 

cinsiyete göre bir farklılaşma tespit edilememiştir. Ayrıca, öğrencilerin akademik başarılarını gösteren 

genel not ortalamalarında da cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, akademik başarı, duygusal zeka ölçeği  
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Abstract: This research was carried out with the aim of examining the relationship between emotional 

intelligence and academic achievement of university students studying in the third and fourth grade in 

Mentally Retarded Education, Gifted and Talented Education as well as Psychological Counseling and 

Guidance departments of the Education Faculty at Biruni University. In addition, in the study, the 

differentiation of emotional intelligence and academic achievement was examined according to the 

economic status and gender of the students. The group of the study is composed of 254 students who 

studied at the Faculty of Education at Biruni University in 2017-2018. Emotional Intelligence Scale-

Short Form was used to measure the emotional intelligence of the students in the research. Students' 

academic achievements were evaluated with their grade point average and the findings were obtained 

by descriptive screening model. In this study, the relationship between the scores of the sub-dimensions 

of emotional intelligence scale and academic achievement is examined; it was found that there was a 

statistically significant positive correlation between the academic achievement of the students and the 

emotional dimension of emotional intelligence sub-dimension. The other sub-dimensions of emotional 

intelligence, sociality, self-control and well-being did not find a statistically significant relationship 

between sub-dimensions and academic achievement. When the students' academic achievement is 

differentiated according to gender, it is seen that academic achievement differed statistically in favour 

of female students. When the students' academic achievement is differentiated according to the 

economic situation, there is no statistically significant difference in academic achievement according to 

the economic situation. When the difference between the scores of students' emotional intelligence sub-

dimension according to gender was examined, a statistically significant difference was determined in 

favour of female students according to the gender of emotional sub-dimension. In addition, there is a 

statistically significant difference in favour of male students according to the gender of self-control sub-

dimension which is the other sub-dimension of emotional intelligence. When the other sub-dimensions 

of emotional intelligence showed a statistically significant difference according to gender, no difference 

was found. When it is examined whether there is a statistically significant difference between academic 

achievement and gender, it is determined that there is no such difference.  

Key Words: Emotional intelligence, academic achievement, emotional intelligence scale 

Giriş 

            Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylara verdiğimiz tepkilerin, sorunlarla başa çıkabilme 

kapasitemizin sadece bilişsel zekamız ile açıklanamayacağından yola çıkılarak, zekanın farklı 

boyutlarının da olduğu özellikle 20.yüzyılda düşünülmeye başlanmış, bu bağlamda zekanın duygusal 

boyutu ile ilgili araştırmalar özellikle 20.yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 

araştırmalar duyguların hayatımıza kattığı değerin daha da iyi anlaşılabilmesine katkı sağlamıştır. Bu 

doğrultuda zekanın yeni bir türü olarak kabul edilen duygusal zeka kavramı ortaya çıkmış ve bu 
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kavramın bilimsel olarak vücut bulması ve kabul görmesi 20.yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir 

(Salovey ve Mayer, 1990; Goleman, 1995; Cooper, 1997) 

            Duygusal zeka (Emotional Intelligence) ile ilgili ilk kapsamlı kuramı hazırlayan John Mayer ve 

Peter Salovey (1990)’in sonraki yıllarda duygusal zeka konusunu inceleyen diğer araştırmacıların 

çalışmalarına ışık tutacak olan bu kuramları sosyal zeka üzerine yapılandırılmıştır.  Alanyazında yapılan 

diğer çalışmalarda bu model sosyal zekanın bir alt kümesi olarak alınmıştır (Seal ve Brown, 2010). Bu 

yeni zeka modeline göre duygusal zeka “bireyin kendisinin ve diğerlerinin hislerini ve duygularını 

izleme, bunlar arasında ayırım yapma ve bu süreçten elde ettiği bilgiyi, düşünce ve davranışlarında 

kullanabilme yeteneğiyle ilgili olan sosyal zekanın bir alt formudur” (Mayer ve Salovey, 1993; Salovey 

ve Mayer, 1990). Ayrıca, araştırmacıların tanımladığı duygusal zeka becerileri sosyal beceriler ile 

örtüşmektedir. 

            Duygusal zeka becerileri; bireyin kendini tanıması, kontrol etmesi ve motive etmesi, isteklerini 

erteleyebilmesi, duygusal değişimlerini kontrol etmesi, engellemeler karşısında direnebilmesi, diğer 

kişilere anlayışla yaklaşabilmesi, onların en derin duygularını sezinleyebilmesi, etkin ilişkiler kurup 

sürdürebilmesi gibi öğrenilebilir psikolojik ve sosyal becerilerdir. Bu beceriler bireyin yaşamının her 

alanında aktif bir rol oynayabilmesini ve bu sayede her anlamda başarılı, yaşam doyumu yüksek bir 

birey olmasını sağlayabilir (Acar, 2002). Duygusal zeka, kişiye sağladığı bu avantajların yanı sıra, 

bilişsel zeka kapasitesinin daha etkili kullanılmasını da sağlayabilir (Tufan, 2011).  

             Geleneksel zeka akademik başarı için oldukça önemli bir etken olabilir, ancak araştırmalar 

sonucunda elde edilen bulgular akademik başarının yalnızca geleneksel zeka faktörü ile değil aynı 

zamanda bilişsel olmayan faktörlerle de ilişkili olduğunu göstermektedir (Holt, 2007). Akademik 

başarının desteklenmesi için akademik başarıya etki eden tüm faktörlerin ortaya konulması ve 

öğrencilerin bu alanlarının da güçlendirilmesi gerekebilir. Öğrenciler duygularını anlayıp 

yönetebilirlerse motive olabilirler, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilir ve diğerlerince sevilirler. Bu da  

onların iyi bir okul deneyimi yaşamalarını sağlar. Düşük duygusal zeka düzeyine sahip bir öğrenci ise 

duyguları tarafından engellenebilir ve bu nedenle akademik olarak başarısız olabilir(Holt, 2007). Buna 

göre bir öğrencinin duygularını anlayıp  yönetebilme becerisini kazanması öğrencinin derslerinde 

göstereceği başarısına olumlu yönde etki edebilir.  

             Bir çalışmada, duygusal zekanın sözel zeka ile pozitif bir ilişkisinin olduğu belirtilmektedir 

(Constantine ve Gainor, 2001).Cattell-Horn’nun Zeka Kuramı (1966)’na göre, sözel ve sözel olmayan 

(akışkan ve kristalize) zeka türleri genel zekayı oluşturan iki büyük bileşendir. Bu kurama göre genel 

zekanın ölçülmesinde hem sözel hem de sözel olmayan yetenekler ölçülmelidir. Literatür, sözel 

yeteneklerin akademik başarı ile daha güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu kanıtlamaktadır (Kaya,  Juntune 

ve Stough, 2015). Daha önce yapılmış olan üniversite öğrencilerinde çoklu zeka ve akademik başarıyı 

inceleyen bir çalışma sonucunda öğrencilerin sözel zekalılar ile akademik ortalamaları arasında 
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doğrudan bir ilişki olduğu bulunmuştur (Eyyam, Meneviş ve Doğruer, 2010). Yine bu çalışmada sözel-

dil zekasının akademik başarı ile daha anlamlı bir ilişkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

              Ülkemizde yapılan duygusal zeka ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalarda,  ilkokul düzeyinde öğrenci grubu ile çalışıldığı gibi; ergenlik dönemi yaş grubu ile de 

yapılmış çalışmalar mevcuttur (Uzel ve Hangül, 2012; Erdoğdu ve Kenarlı, 2008).  Bununla birlikte, bu 

konu ile ilgili üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaların sayısı da oldukça azdır (Kavcar, 2011;  

Mammadov, 2015). Mammadov (2015) çalışmasının sonucunda; duygusal zekanın uyum sağlama alt 

boyutu ile akademik başarı arasında ilişki olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  Kavcar (2011), Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi’nde yaptığı araştırmanın sonucunda; öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile 

akademik başarıları arasında zayıf ama önemli olan pozitif ilişki olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmada 

da duygusal zekanın alt boyutlarından kişiler arası ilişkiler ve uyum sağlama ile akademik başarı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde bu alanda yapılmış 

çalışmalar mevcut olmasına rağmen; bu konu ile ilgili üniversitelerin eğitim fakültelerinde, psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik programlarında eğitim gören ya da eğitim veren araştırmacılar tarafından 

hazırlanmış çalışmaların artırılması önemli olup, literatüre olumlu katkı sağlayabilir.  

               Yurtdışında da konu ile ilgili yapılan çalışmalar mevcuttur ve bu çalışmaların bazılarında 

duygusal zeka ve akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur (Parker ve diğ., 

2005; Adeyemo, 2007). Örneğin; duygusal zekanın öz-yeterlilik ve akademik başarı ile arasındaki 

ilişkinin incelendiği bir araştırma duygusal zekanın akademik başarı ile anlamlı derecede ilişkili 

olduğunu göstermiştir (Adeyemo, 2007). Aynı araştırmanın bulgularına göre, duygusal zekanın 

akademik başarı ve öz-yeterlik arasındaki ilişki üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, yurt dışında daha yakın zamanda duygusal zeka ile akademik başarı arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren çalışmalar, bu konu hakkında daha ayrıntılı bulgulara ulaşmaya 

yönelik olarak yapılmaktadır(Perera ve DiGiacomo, 2015; Chew, Zain, ve Hassan, 2015). Örneğin; bir 

çalışmada duygusal zekanın akademik performanstaki rolü incelenmiş ve incelemeden çıkan bulgular 

sonucunda öğrenciler için sosyal destek, baş etme ve uyum yoluyla bütünleştirici bir arabuluculuk 

modeli geliştirilmiştir (Perera ve DiGiacomo, 2015). Ülkemizde de duygusal zeka ve akademik başarı 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların artırılması bu konu ile ilgili literatüre olumlu anlamda katkı 

sunarak farklı çalışmaların yapılabilmesine olanak sunabilir. 

 Bu çalışma üniversite öğrencilerin duygusal zeka ve akademik başarı düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Söz konusu çalışma, hem sözü edilen problem durumu ve 

incelenen diğer değişkenlerle ilgili bilimsel bulguları ortaya koyması; hem alan yazını zenginleştirmesi, 

hem de yeni araştırmacılara ışık tutması boyutuyla önemlidir. Araştırmanın temel problem ve amacına 

bağlı olarak şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğrencilerin duygusal zekaları ne düzeydedir? 
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2. Öğrencilerin duygusal zeka alt boyutlarından aldıkları puanlar ile akademik başarıları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

3. Öğrencilerin akademik başarıları, ekonomik durumlarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı olarak 

farklılaşmakta mıdır? 

4. Öğrencilerin Duygusal Zeka Ölçeği’nin alt boyutlarından aldıkları puanlar, ekonomik 

durumlarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 

Bu çalışmada bağımlı değişken olan akademik başarı ile bağımsız değişken olan duygusal zeka 

arasındaki ilişkiyi istatistiksel açıdan incelemek için, nicel araştırma desenlerinden biri olan ve 

değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının hesaplanması ile iki değişken arasındaki bağıntıyı ortaya 

koyan İlişkisel Tarama Modeli kullanılmıştır. Yine bu çalışmada demografik değişkenlerden cinsiyet ve 

ekonomik durumun, akademik başarı ve duygusal zekayı istatistiksel açıdan ne derece farklılaştırdığını 

tespit etmek için, bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri elde edilirken SPSS 

Programı kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni İstanbul’da Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği, Üstün 

Zekalılar Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri’nde üçüncü ve dördüncü 

sınıfta öğrenim gören üniversite öğrencileri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini ise Biruni 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği ve Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri’nde üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 254 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem, evrende bulunan  elemanların belli bir olasılık ve eşit şansla 

seçilme olasılığına gerek duyulmadığı için, Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri’nden olan Gelişigüzel 

Örnekleme Yöntemi ile yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, 

Duygusal Zeka Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF)’ kullanılmıştır.  Öğrencilerin akademik başarılarına 

ilişkin verilere ağırlıklı genel not ortalamalarına bakılarak ulaşılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Bu formda katılımcıların adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, üniversitede 

okuduğu bölüm, okuduğu sınıf ve sosyo-ekonomik düzeyi sorulmuştur. 

Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF): Bu ölçek Petrides ve Furnham 

tarafından 2001 yılında geliştirilmiştir. Ölçek Türkçeye 2013 yılında Deniz, Özer ve Işık tarafından 

uyarlanmıştır. DZÖÖ-KF, TEIQue’nin uzun formuna dayanmaktadır (Petrides ve Furnham, 2003). 

Ölçeğin 30 maddesi bulunmaktadır. Ölçek duygusal zeka özelliğini ölçmek üzere tasarlanan 7’li (1: 
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Kesinlikle katılmıyorumdan, 7: Kesinlikle katılıyorum’a yönelen) Likert tipi bir ölçme aracıdır. “Öznel 

iyi oluş”, “Öz-kontrol” “Duygusallık” ve “Sosyallik” olarak belirtilen alt ölçeklerden oluşmuştur. 

Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği DZÖÖ-KF toplam puanı ve iyi oluş, öz-kontrol, duygusallık ve 

sosyallik altboyutları için nevrotik kişilik özelliğiyle negatif yönde anlamlı korelasyonlar ve 

dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk alt boyutlarıyla pozitif yönde anlamlı 

korelasyonlarla desteklenmiştir. Yapılan farklı çalışmalarda Cronbach Alfa katsayıları iyi oluş için .74-

.80, öz-kontrol için .59-.75, duygusallık için .66-.69, sosyallik için .60-.69 ve toplam DZÖÖ için .87-

.90 arasında değişmektedir (Deniz, Özer ve Işık, 2013). Duygusal zeka özelliğinin yüksekliği ölçekten 

alınan puanın yüksekliği ile doğru orantılıdır.  

Verilerin Analizi 

DZÖÖ-KF ve Kişisel Bilgi Formu’ndan elde edilen verilerin analizi için, veri analiz programı 

olan SPSS kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren ve birbirini etkileme ihtimali olan iki farklı aritmetik 

ortalama arasındaki ilişkileri farklı değişkenler yönünden incelemek için yapılan analizlere korelasyonel 

analiz denmektedir. Bu araştırma, korelasyonel analiz ile gerçekleştirilmiş bir araştırmadır. Öğrencilerin 

duygusal zeka puanları ile akademik başarılarını gösteren ağırlıklı genel not ortalamalarının birbiri ile 

ilişkisini tespit etmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi yapılmıştır.  

Aynı zamanda çalışmanın diğer sorularına bakılırken, akademik başarı ve duygusal zekanın 

ekonomik durum ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için ise Anova ve t-testi 

analizleri kullanılmıştır. t-testi her bir alt değişken normal dağılım özelliği gösterdiğinde iki aritmetik 

ortalama arasındaki farkın manidarlığını test etmede kullanılan parametrik bir tekniktir. Anova ise aynı 

durumda ikiden fazla aritmetik ortalama arasındaki farkı tespit etmek için kullanılmaktadır. 

Bulgular 

Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeylerine İlişkin Bulgular 

              Araştırmanın katılımcılarından, bir kişinin duygusal zeka toplam puanına ulaşılamamış 

olmakla birlikte 253 kişinin duygusal zeka puanları toplamı verileri elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre; 

katılımcıların aldığı en düşük duygusal zeka toplam puanı 43 iken alınan en yüksek duygusal zeka 

toplam puanı ise, 140 olarak hesaplanmıştır.  

Öğrencilerin Duygusal Zeka Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki İle İlgili Bulgular 

            Tablo 1’de öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları puanlar ile akademik 

başarılarını gösteren ağırlıklı not ortalamalarının ilişkisini incelemek amacı ile Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon Analizi sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 1: Öğrencilerin Duygusal Zeka Ölçeğinden Aldıkları Puanlar İle Akademik Başarıları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İçin Yapılan “Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Katsayısı” Sonuçları 

 

Duygusal Zeka 

 

 

Akademik 

Başarı 

Duygusallık 

Alt Boyutu 

Sosyallik Alt 

Boyutu 

Öz-Kontrol 

Alt Boyutu 

İyi Oluş Alt 

Boyutu 

Duygusal 

Zeka Toplam 

 

.035* 

 

.200** 

 

.319** 

 

.111** 

 

.080** 

 

             Tablo 1’deki öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile akademik 

başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan pearson momentler çarpımı korelasyon analizi 

sonuçlarına bakıldığında duygusal zeka toplam puanları ile akademik başarıları arasında (r=.113, 

**p>0.01) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte duygusal 

zeka ölçeğinin alt boyutlarından alınan puanlara bakıldığında ise; duygusallık alt boyutu ile akademik 

başarı arasında (r=.135, *p<0.05) istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Analize göre duygusal zekanın diğer alt boyutları ile akademik başarı arasında (r=.102, 

r=.064, r=.083, **p>0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Buna 

göre; öğrencilerin duygusal zekanın, duygusallık alt boyutundan aldıkları puanların akademik başarıları 

üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin Ekonomik Durumlarına Ve Cinsiyetlerine Göre Akademik Başarıları Arasındaki 

Farka İlişkin Bulgular 

             Tablo 2’de öğrencilerin akademik başarılarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları 

aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 2: Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Akademik Başarı Puanları İçin Yapılan 

Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları 

Akademik 

Başarı 

n x ss t p 

Erkek 

       Kız 

65 

176 

2.63 

2.85 

.369 

.345 

-4.45 .000 

 

                Tablo2’de, öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre akademik başarı puanlarının farklılıklarını 

incelemek üzere yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçlarına bakıldığında (t=-4.45, sd=239, p<0.01) 
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istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu ve akademik başarı puanlarının kızların lehine farklılaştığı 

görülmektedir. Bu sonuca göre; bu araştırmaya katılan kız öğrencilerin akademik başarı puanlarının 

erkek öğrencilerin akademik başarı puanlarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

              Tablo 3’te öğrencilerin akademik başarılarının ekonomik durumlarına göre;  istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak farklılaşma derecesini incelemek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 

gösterilmiştir. 

Tablo 3: Öğrencilerin Ekonomik Durum Değişkenine Göre Akademik Başarı Puanları İçin 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

                 

 

 

                   

 

Tablo 3’te ekonomik durum değişkenine göre; öğrencilerin akademik başarı puanları arasındaki farkı 

tespit etmek için yapılan varyans analizi sonucu incelediğinde  (F=2.952, p<0.05) istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Öğrencilerin Ekonomik Durumlarına Ve Cinsiyetlerine Göre Duygusal Zeka Düzeyleri 

Arasındaki Farka İlişkin Bulgular  

                 Tablo 4’te öğrencilerin duygusal zekanın alt boyutlarından aldıkları puanların cinsiyete göre 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşma derecesini incelemek amacı ile yapılan bağımsız gruplar 

t-testi sonuçları bulunmaktadır. 

Tablo 4: Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Duygusal Zeka Puanları İçin Yapılan 

Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

 

Duygusal 

Zeka  

n x ss t p 

Erkek 

       Kız 

67 

177 

    97.5303 

97.4350 

   16.16189 

16.32996 

.041 .968 

Duygusallık 

Alt Boyut 

n x ss t p 

 Varyans  

Kaynak 

Kareler 

Toplamı 

S.D. Kareler 

Ortalaması  

F 

Akademik 

Başarı 

Gruplar 

Arası 

.800 3 .400  

 

2.952 Gruplar 

İçi 

28.602 89 .036 

Toplam 29.403 92  



*Arş.Gör. Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
**Prof.Dr. Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Erkek 

       Kız 

67 

177 

    18.8209 

19.9887 

    4.87055 

4.19076 

-2.117 .035 

Sosyallik Alt 

Boyut 

n x ss t p 

Erkek 

       Kız 

67 

177 

    20.6269 

20.3277 

    4.28855 

3.66648 

.475 .635 

Öz-Kontrol 

Alt Boyut 

n x ss t p 

Erkek 

       Kız 

67 

177 

    18.6119 

17.4294 

    3.91561 

4.72263 

1.985 .049 

İyi Oluş Alt 

Boyut 

n x ss t p 

Erkek 

       Kız 

67 

177 

    20.1343 

20.2373 

    4.53904 

4.27468 

-.165 .869 

 

                 Tablo 4’te öğrencilerin duygusal zeka puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için yapılan bağımsız grup t-testi sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin 

duygusal zekanın alt boyutlarından almış oldukları toplam puanların bir kısmının cinsiyete göre 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir. Buna göre; duygusal zekanın duygusallık 

alt boyutundan alınan puanlar cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde (t=-2.117, sd=241, p<0.05)  

kızların lehine istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Yine bu analizin sonucuna 

göre; öğrencilerin duygusal zekanın öz-kontrol alt boyutundan aldıkları puanların (t=1.985, sd=242, 

p<0.05) erkeklerin lehine istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştıkları görülmektedir. Duygusal 

zekanın sosyallik ve iyi oluş alt boyutlarından alınan puanlarda ise, cinsiyete göre istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Buna göre; araştırmaya katılan kız öğrencilerin duygusal zeka 

ölçeğinin duygusallık alt boyutunda erkek öğrencilere göre daha yüksek puan aldıklarını ve erkek 

öğrencilerin de öz-kontrol alt boyutunda kız öğrencilerden daha yüksek puan aldıklarını söylemek 

mümkündür.  

Tablo 5’te öğrencilerin duygusal zekanın alt boyutlarından aldıkları puanların ekonomik durumlarına 

göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonuçları sunulmuştur.   

Tablo 5: Öğrencilerin Ekonomik Durum Değişkenine Göre Duygusal Zeka Puanları İçin 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 



*Arş.Gör. Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
**Prof.Dr. Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

 

                        

                 

  

                

                 Tablo 5’te ekonomik durum değişkenine göre; öğrencilerin duygusal zeka puanları arasındaki 

farkları tespit etmek için yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu incelendiğinde (F=.926, p<0.05) 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Tartışma ve Sonuç  

Bu araştırmada, üniversitede 3. ve 4. sınıfta eğitim gören bir grup öğrencinin duygusal zeka 

düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkisinin incelenmesinin yanında, öğrencilerin cinsiyet ve 

ekonomik durum değişkenleri ile duygusal zeka ve akademik başarı düzeylerinin ilişkisine de bakılmış 

olup, araştırmadan elde edilen bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır. 

               Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin sadece duygusal zeka ölçeğinin alt boyutlarından biri 

olan duygusallık alt boyutundan aldıkları puanlar ile ağırlıklı genel not ortalamaları arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç; sözel yeteneklerin akademik başarı ile daha 

güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu savunan Kaya, Juntune ve Stough (2015)’nun çalışması ile 

örtüşmektedir. Bunun yanında; üniversite öğrencilerinde çoklu zeka ve akademik başarıyı inceleyen 

Eyyam, Meneviş ve Doğruer (2010) çalışmalarında, öğrencilerin sözel zekalılar ile akademik 

ortalamaları arasında doğrudan bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşmıştır ve bu sonuç ta yine bu araştırmanın 

sonucu ile benzer nitelik taşımaktadır. Constantine ve Gainor (2001)’da kendi çalışmalarında, duygusal 

zekanın sözel zeka ile pozitif bir ilişkisinin olduğunu tespit ederek bu çalışmanın sonucuna benzer bir 

sonuca ulaşmışlardır. Aynı zamanda; bu çalışmada bulunan öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinin 

duygusallık alt boyutundan aldıkları puanlar ile akademik başarıları arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki vardır sonucuyla, Eskici (2009)’nin çalışmasında elde ettiği “meslek yüksekokulu öğrencilerinin 

duygusal zekalılar ile matematik dersi akademik başarıları arasında manidar bir ilişki yoktur” sonucuyla 

farklılık oluşturmaktadır.  

              Öğrencilerin ekonomik durumlarına göre; akademik başarı puanları arasındaki farklar 

istatistiksel açıdan incelendiğinde; ekonomik durumun akademik başarı puanını etkilemediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuç; Koç, Avşaroğlu ve Sezer (2004)’in ‘‘öğrencilerin başarı ortalaması ile sosyo-

ekonomik düzeye bakıldığında akademik anlamda, sosyo-ekonomik olarak düşük seviyedeki öğrenciler 

daha başarılı gibi gözükmelerine rağmen aralarında manidar bir farklılık bulunmamıştır’’ sonucu ile 

 Varyans  

Kaynak 

Kareler 

Toplamı 

S.D. Kareler 

Ortalaması 

F 

Duygusal 

Zeka 

Gruplar 

Arası 

498.931 2 249.466  

 

.926 Gruplar 

İçi 

59541.457 221 269.418 

Toplam 60040.388 223  
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benzerdir. Bu çalışmanın örneklem grubunda bulunan öğrencilerin ekonomik düzeyleri birbiri ile çok 

farklı değildir. Ancak bu çalışma farklı ekonomik seviyeleri bulunan öğrencilerin bulunduğu başka bir 

örneklem grubu ile yapıldığında farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. 

              Öğrencilerin akademik başarılarının cinsiyete göre; farklılık gösterip göstermediğine 

bakıldığında ise istatistiksel olarak kız öğrencilerin lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuç; Rice (2006)’in araştırmasında tespit etmiş olduğu akademik başarının cinsiyete göre 

farklılaşmadığı bulgusu ile benzerlik göstermektedir. Yine bu sonuç; Koç, Avşaroğlu ve Sezer (2004)’in 

“üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile problem alanları arasındaki ilişkide başarı ortalaması 

değişkeni incelendiğinde görülen cinsiyet farklılıklarına göre kızların başarı ortalamaları daha 

yüksektir” sonucu ile de örtüşmektedir.  

              Bu araştırmanın bir diğer sonucu olarak cinsiyete göre duygusal zekanın farklılaşma derecesine 

bakılarak araştırmaya katılan kız öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinin duygusallık alt boyutunda erkek 

öğrencilere göre daha yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir. Yine bu sonuca göre; erkek öğrencilerin 

de öz-kontrol alt boyutunda kız öğrencilerden daha yüksek puan aldıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Ancak, 

öğrencilerin duygusal zeka ölçeğinden aldıkları toplam puanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir. Bu sonuç; Çelik ve Deniz (2008)’in “Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin duygusal zeka 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır” ifadesini destekler nitelikteyken; Köksal(2003) 

ve Göçet (2006)’in “Kız öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri erkek öğrencilerin duygusal zeka 

düzeylerine oranla daha yüksektir” sonucundan farklı bir bulgu ortaya koymaktadır.      

              Öğrencilerin ekonomik durumlarına göre; duygusal zeka düzeylerinin farkları incelendiğinde 

araştırmanın bulgularına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç; 

Göçet (2006) ve Taşkın (2008)’ın ailenin ekonomik durumu ile öğrencinin duygusal zeka düzeyi 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığını gösteren bulgularıyla örtüşmektedir. Kavcar 

(2011)’in çalışmasında ortaya çıkan “öğrencilerin duygusal zeka puanları ailelerinin gelir düzeyine göre 

anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir” bulgusuyla ise, ters düşmektedir. Bu çalışmanın örneklem 

grubunda bulunan öğrencilerin ekonomik düzeyleri birbiri ile çok farklı değildir. Ancak bu çalışma 

farklı ekonomik seviyeleri bulunan öğrencilerin bulunduğu başka bir örneklem grubu ile yapıldığında 

öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile ekonomik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucu 

bulunabilir. 

Öneriler 

              Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkiye 

başka üniversite öğrenci grupları arasında da bakılabilir.  

               Duygusal zeka ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi yordayan diğer aracı değişkenler de 

incelenebilir. Ayrıca farklı demografik değişkenlerle karşılaştırmalı araştırmalar da yapılabilir. Örneğin; 
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sayısal ağırlıklı derslerin olduğu farklı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri ile sözel 

ağırlıklı derslerde öğrenim gören üniversite öğrencileri arasında karşılaştırma yapılabilir. 

                Akademik başarı ile duygusal zekanın alt boyutu olan duygusallık alt boyutu arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Buna yönelik olarak öğrenciler için duygusal zeka düzeylerini 

arttırmayı amaçlayan, psiko-eğitim programları veya grupla psikolojik danışma uygulamaları 

hazırlanabilir. 
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