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Duygusal Zeka Yeterliklerini Is Yasaminda Kullanma Düzeyi Ölçeginin Gelistirilmesi:

Geçerlik ve Güvenirlik Çalismalari
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ÖZET

Bu çaltsma, Duygusal Zeka Yeterliklerini Is yasa

ml/1da Kullanma DÜzeyi Ölçegi' nin geçerlik ve gÜve

nil-lik düzeyini belirlemek amaciyla gerçeklestirilmistir.

çaltsma, 2002-2003 ögretim yiltnda bes Fen-Edebiyat

FakÜltesi' nde görev yapan ögretim Üyelerinden elde

edilen veriler üzerinde gerçeklestirilmistir. Duygusal

Zeka Yeterliklerini Is yasaminda Kullanma Düzeyi Öl

çegi. bes alt ölçekten olusan 72 maddelik besli likert ti

pi bir ölçektir. Ölçegin toplam Cronbach Alpha GÜve

nil-lik KatsaYIS1.96' dir. Aynca her alt ölçegin geçerlik

ve gÜvenirlik çaltsmalan da yapzlmistir. Yapi geçerligi

için yapzlan faktör analizi sonuçlan, her alt ölçeginin

tek boyutlu oldugu sonucunu vermistir. Elde edilen bul

gulGl~ ölçegin Türkiye' de geçerli ve gÜvenilir olarak

kullal1llabilecegini göstermistir_

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Duygusal zeka.

is yasami, geçerlik ve gÜvenirlik.

ABSTRACT: Development of The Emotional

Intelligence Competenciesfor Having Level of Profes

sion Life Scale: Validity and Reliability Studies.

This study was done to determine rehability and va

lidity of development Emotional Intelligence Competen

cies Scale for Having Lewel of Profession Life. This

study was done according to the data obtained from

academicians teaching in five Arts and Sciences F acul

ties in the academic year 2002-2003_ Emotional Intelli

gence Competencies for Having Level of Profession Li

fe Scale consisting of five sub-scale and seventy-trvo qu

estions, is five-fold likert scale. Emotional Intelligence

Competencies for Having Level of Profession Life Sca

le has total Cronbach Alpha is _96. It was done the va

lidity and reliability studies of all sub-scales. In additi

on, all sub-scales validity and rehability studies were

done. A result of factor analysis that was made for

structional validity scales was gathered in one dimensi

on. According to findings has shown that Emotional In

telligence Competencies for Having Level for Professi

on Life Scale can be used with validity and rehability in

Turkey.

KEY WORDS: Emotional intelligence, profes

sion life, va/idity and rehability.

Yirminci yüzyilin baslarinda gelisen yönetim ku

ramlari, insandan ziyade örgütteki mekanik süreçlerin

gelistirilmesi ve yenilenmesinin örgütsel etkililik ve ve

rimlilik için yeterli olacagi savini kabul etmislerdir. Bu

nunla birlikte bu dönemde emek yogun teknoloji kulla

nan örgütler, belli bir noktaya kadar verimliliklerini art

tirabildiler. Ancak, mekanik bir örgüt anlayisi, özellikle

son yillarda örgütsel etkililikte yetersiz hale gelmeye

baslamistir. Bu nedenle, örgütte isgören konumunda

olan insani ve insanin yeterliklerini anlama ve gelistir

me üzerine odaklanmaya baslamistir.

Örgüte etkisi açisindan isgören konumunda olan in

sanin önemli kisisel özelliklerden birisi olan zeka, ön

plana çikmaya baslamistir. Zeka, baslangiçta bilissel ze

ka (iQ) olarak isimlendirilen göstergeye dayali sabit öl

çeklerle belirlenmistir. Bu göstergelerde yüksek puan

alanlar zeki insanlar olarak gösterilerek, is yasamina gi

ris ve yükselmelerde önemli avantajlara sahip olduklari
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belirtilebilir. Fakat bilgi düzeyi olarak çok basarili olan

insanlarin birçogunun yönetim alaninda ve insanlarla

iyi iliskiler kurmada istenilen düzeyde basarili olama

diklari ve bunun sonucunda da örgütsel etkililigin olum

suz yönde etkilendigi belirlenmistir. Özellikle de birey

sel ve örgütsel vizyonun olusturulmasi yoluyla, var ola

bilecek belirsizlik ve karmasiklik ile basa çikma kapasi

tesi "duygusal zeka"yla iliskili oldugu belirtilebilir Öy

leyse bireylerin gelisiminde oldugu gibi, örgütlerin de

gelisimleri için, bilissel zekanin duygusal zekayi besle

rnesi zorunlu hale gelmeye baslamistir (Goleman,

1998).

Duygusal Zeka Kurami'nin Olusma ve Gelisme

Süreci: IQ'dan EQ'ya:

Galton, 1869 yilin-da yazmis oldugu "Kalitsal De

ha -Kanunlarini ve Sonuç-Iarini Ararsa" adli kitabinda

bireyler arasindaki zihinsel yetenek farklarinin dogus

tan oldugu görüsünü kanitlamaya çalismis ve insanin

zeka ile ilgili yeterliklerinin bilimsel yollarla ölçülmesi

üzerinde çalismistir (Toker, Kuzgun, Uçkunkaya ve Ce

be, 1968). Bu girisim, zeka testlerinin dogmasina neden

olmustur (Cansever, 1963). Daha sonra Binet, Simon'la

birlikte 1905 yilinda çocuklar için ilk zeka testini dü

zenlemistir. ]916 yilinda Terrnan (1877-1956), Binet

Simon zeka ölçegini büyük ölçüde gelistirerek, Stan

ford-Binet Zeka Ölçegi 'ni ortaya koymustur (Cansever,

1963; Toker ve digerleri, 1968; Özgüven, 1994).

Daha sonra Thomdike (1874- 1949) 'in gelistirdigi

Çok Faktör Kurami, zekayi daha önceden açiklanan tek

boyutlu zeka anlayisinin disina tasimis ve zihnin ayri

güçleri (faktörleri) oldugu, faktörlerin ortak özellikleri

ne göre gruplanabilecegi görüsünden hareket etmistir.

Zeka degil, zekalar vardir (Akl. Toker ve digerleri,

1968; Çaglar, 1979; Newsome, Day ve Catana, 1999).

Gardner (1986), "Çoklu Zeka Kurami" ile Thomdi

ke'n bu görüsünü pekistirmis ve gelistirmistir. Gardner

(1986), insanlari farkli sekillerde sahip olduklari yete-
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nekleri, potansiyelleri ya da kabiliyetleri "zeka alanlari"

olarak tanimlamistir. Gardner (1999)'e göre zeka çogul

ve çok yönlüdür. Ayrica dogustan kalitimla getirilen ze

ka iyilestirilebilir, gelistirilebilir ve degistirilebilir. Yani

birey zeki olmayi ögrenebilir (Öktem, 2001; Erçetin,

2001).

Gardner (1999)' in sekiz zeka türünde belirttigi sos

yal ve içsel zeka türlerinin kapsaminda olan duyussal

özellikler, is yasaminin çesitlenmesi ve çevresel faktör

lerin hizla zenginlesmesi ile ön plana çikmaya basla

mistir.

Goleman (1995; 1998), alan yazinda tanimlanan ye

ni zeka yaklasimlarina dayali olarak, Duygusal Zeka

(EQ) kavramini ortaya atmistir. Goleman (1998)'a göre

duygusal zeka, "kendimizin ve baskalarinin duygularini

tanima ve degerlendirmeyi ögrenme, duygulara iliskin

bilgileri ve duygularin enerjisini günlük yasama ve ise

etkin bir biçimde yansitarak, onlara uygun tepkiler ver

meyi" saglar. Daha bütüncül bir tanim su sekilde yapi

labilir: Duygusal zeka, "Kendimizin ve baskalarinin

hislerini tanima, kendimizi güdülerne, içimizdeki ve

iliskilerimizdeki duygulari iyi yönetme yetisine gönder

me yapmadir". Goleman (1998), Duygusal Zeka Kura

mi inin boyutlarini iki temel yeterlilik altinda ve bes bo

yutta siniflamistir. Bu bes boyutta 25 (Yirmi bes) duy

gusal yeterlik arasindaki iliskili olarak belirtmistir. Bun

lar:

i. Kisisel Yeterlilikler

(a). Özbilinç

-Duygusalolarak farkinda olma

- Dogru görüslere sahip olma

- Kendine güven

- Uyumlu olma

(b). Kendini Yönetme

-Kendini kontrol etme

-Güvenirlik
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-Dürüstlük ve vicdanli olma

-Kendi kendine karar verme

(c). Güdüleme

- Basarinin sürmesi

- Baglilik

- Iyimserlik

- Yenilikçi olma

2. Sosyal Yeterlilikler

(a). Empati

-Digerlerini anlama

-Digerlerini gelistirme

-Hizmet uyumu

-Degisim yaratabilme gücü

-Politik olarak farkinda olma.

(b). Sosyal Beceriler

-Etki gücü

-Iletisim

-çatisma yönetimi

-Liderlik

-Yapici baglari kurma

-Isbirligi ve birbirini destekleme

-Ekip yetileri (takim kapasiteleri)

-Degisim katalizörü olma

Duygusal zeka, salt mantiga, verilere ve somut dü

sünce süreçlerine dayanan yönetim ve egitim alanini da

ciddi olarak sarsacak gibi görünmektedir. Özellikle

duygularin ise karistirilmamasi kuralina dayanan egitsel

ve yönetsel paradigmalar, bu sarsintidan en çok etkile

necek özelliktedir. Böyle bir etkilenme, disiplinlerarasi

bir alan olan egitim yönetiminde daha çok hissedilecek

tir. Çünkü duygusal zeka paradigmasi, egitim ve yöne

tim bilimlerinin bir sentezi olan egitim yönetimi için,

girdisi ve çiktisi insan olan yegane örgütün okulolmasi

nedeniyle, daha önemli ve anlamli görülmektedir

(Karsh ve digerleri, 2002).

Bu arastirmanin amaci, Duygusal Zeka Kurami ile

belirtilen duygusal yeterliklerin düzeyi ve is yasamin

daki etkileri arastirilmasidir. Arastirma, Goleman

(1998)'in modeli dogrultusunda olusturulmustur. Bu

amaci gerçeklestirmek için, duygusal zeka yeterlikleri

nin Türkiye'de is yasamindaki kullanilma düzeyini ölç

mede kullanilabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek ge

listirilmeye çalisilmistir.

YÖNTEM

Arastirmanin çalisma grubuna giren ögretim üyele

rinin duygusal zeka düzeylerini saptamak amaciyla

duygusal zekanin bes boyutu (özbilinç, duygulari yö

netme, duygulari güdüleme, empati ve sosyal beceriler)

birer alt ölçek olarak düzenlenmistir.

Ölçegi n Gelistirilmesi ile ilgili Çalismalar

Duygusal Zeka Yeterliklerini Isyasaminda Kullan

ma Düzeyi Ölçegi 'ni hazirlamak için konuyla ilgili lite

ratür tarandiginda bazi alanlarda duygusal zekadan yo

gun olarak söz edildigi saptanmistir. Bu alanlarin; bire

yin aile ve toplum iliskilerinde duygusal zeka, çocukla

rin duygusal zekasi, yöneticilerin (liderlikte) duygusal

zekasi ve is-örgüt yasaminda duygusal zeka boyutlari

oldugu görülmüstür. Arastirmanin özelligi dolayisiyla

is-örgüt yasaminda duygusal zekaya iliskin literatürde

Cooper ve Sawaf (I 997), Weisinger (1998) ile Gole

man (I 998)' in çalismalari ön plana çikmaktadir. Ancak,

Duygusal Zeka 'ya iliskin Amerika' da Bar-On (1997) ve

Goleman (1998) ve ekibi tarafindan hazirlanan iki ölçe

gin kabul edildigi görülmektedir. Özellikle Goleman

(I 995; i998) tarafindan gelistirilen modelin genel ola

rak kabul gördügü söylenebilir. Bu dogrultuda, arastir

maci tarafindan Goleman (1998)' in modeline dayana

rak is-örgüt yasaminda duygusal zeka yeterliklerini kul

lanmaya yönelik bir ölçek olusturulmaya çalisilmistir.

Ilgili literatür incelemesi sonucunda ögretim üyele

rinin duygusal zeka yeterlikleri ile ilgili ifadeleri içeren

189 maddelik bir madde havuzu olusturulmustur. Ölçek
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taslaginin olusturulmasinda bu havuzdan yararlanilmis

ve tez danismani ile görüsülerek 84 maddelik bir ölçek

taslagi olusturulmustur. Taslak ölçek, biri kisisel bilgiler

digeri ise duygusal zekaya iliskin ifadeleri içeren iki bö

lüme ayrilmistir. Ölçek taslagi, ögretim üyelerinin duy

gusal zeka düzeylerini belirleyebilmek için Goleman

(1995; 1998)'in kavramlastirdigi a)özbilinç (kendi duy

gularinin farkinda olma), b) duygularini düzenleme ve

yönetebilme, c) kendini harekete geçirme ve güdülerne,

d) empati ve e) sosyal beceriler boyutlari temel alinarak

bes boyutta hazirlanmistir. Taslak ölçegin uzman görü

süne sunuldugu günlerde, Goleman'la birlikte bu konu

da arastirmalarini sürdüren Prof. Dr. Richard Boyatzis' e

gönderilen e-postanin karsiligi alinmistir. Gönderilen e

postada, is-örgüt yasaminda bu konu üzerinde arastirma

yapan arastirmacilarin duygusal zekaya iliskin olarak

gerçeklestirdikleri arastirmalar sonucunda, gözlenmesi

nin gerekli oldugunu belirttikleri duygusal zekaya ilis

kin performans ölçütlerin bulundugu görülmüs ve per

formans ölçütleri ile ilgili ifadelerden, ölçegin gelistiril

mesinde yararlanilmistir. Ölçek taslagi dil, biçim ve bi

limsel arastirma ilkelerine uygunluk ölçütlerine göre

kapsam geçerligini arttirmak amaciyla tez izleme komi

tesi üyelerinin de içerisinde yer aldigi egitim yönetimi,

psikoloji ve ölçme degerlendirme alanlarinda uzman

olan II ögretim üyesinin görüslerine sunulmustur. On

larin görüs ve önerileri dogrultusunda ölçek taslaginin

maddeleri düzeltilerek ve yeniden düzenlenerek, 76

maddeye indirilmistir. Böylece taslak ölçek, kisisel bil

giler ve 76 maddelik duygusal zeka ölçegi seklinde ha

zirlanarak ön uygulamaya hazir duruma getirilmistir.

Duygusal zekaya iliskin yeterlikler ölçegi, likert tipi

besli derecelerne türünde hazirlanmistir. Ölçek, "Hiç

(1), Çok Nadir (2), Ara sira (3), Çok sik (4) ve Her

zaman (5)" seçeneklerinden olusmustur. Ölçekteki en

düsük puan 1 iken en yüksek puan 5'tir. Örnegin "Duy

gularimin performansimi nasil etkilediginin farkinda

olurum" ifadesine her zaman seçenegini isaretleyerek

76

yanit veren ögretim üyesi, bu yeterligin her zaman far

kinda oldugunu belirtmis olmakta ve 5 puan almakta

iken, hiç seçeneginin isaretleyenler ise 1 puan almakta

dir.

Asil çalismada, kamu üniversitelerine bagli egitim

fakültelerinin tamami çalisma grubuna alinmistir. Ön

uygulama egitim fakültelerine benzer özelliklere sahip

fen-edebiyat fakültelerinden seçilen örneklernde ger

çeklestirilmistir. Seçimde göz önüne alinan ölçütler;fen

ve sosyal alanlar olarak iki temel yapidan olusmasi,

birçok egitim fakÜltesi ögretim üyesinin fen-edebiyat fa

kÜltelerinden mezun olmasi ya da akademik kariyerleri

ni fen-edebiyat fakültelerinde tamamlanlls olmasi ve

fen-edebiyat fakülteleri me:::unlanJ11nda ögretmen ola

rak atanmalan v.b. ölçÜtlerdir. Ön uygulama, mevcut

fen-edebiyat fakültelerinden yansizlik kuralina dayali

olarak kura sonucu seçilen bes fen-edebiyat fakültesin

de gerçeklestirilmistir. Bu fakülteler; Gazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Yildiz Teknik Üniversitesi Fen

Edebiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi, Kirikkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte

si ve Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'dir.

Bu fakültelerde toplam 280 ögretim üyesine ölçek dagi

tilmistir. Ögretim üyelerinden 168 ölçek dönmüs, seki

zi yönergeye uygun doldurulmamasi nedeniyle kul1anil

mamis ve 160'i degerlendirmeye alinmistir.

BULGULAR

Duygusal Zeka Yeterliklerini Isyasaminda Kullan

ma Düzeyi Ölçegi 'nin geçerlik ve güvenirlik çalismala

rinda, hazirlanan ölçek taslagi literatüre dayali olarak

hazirlanan her alt ölçek basli basina bir ölçek olarak ta

sarlandigindan ve degiskenler arasindaki iliskiye dair

daha önceden saptanan bir kuramm test edilmesi söz

konusu oldugundan dolayi dogrulayici (confirmatory)

faktör analizi uygulanmis ve her alt ölçegin tek boyutlu

olup olmadigi belirlenmeye çalisilmistir. Ayrica alt öl

çekierin yapi geçerligi faktör analizi (Temel Bilesenler



Duygusal Zeka Yeterlilikleri

Analizi) teknigi ile incelenmistir. Bu teknikle, her ölçe

gin bir ya da birden fazla yapiyi ölçüp ölçmedigine,

baska bir deyisle tek boyutlu olup olmadigina bakilmis

tir. Faktör yükü .30'un altindaki maddeler ölçekten çi

karilmistir (Büyüköztürk, 2002). Güvenirlik çalismalari

için, bir iç tutarlilik yaklasimi olan Cronbach Alpha

Katsayisi formülü kullanilmistir. Ayrica her bir madde

nin ayirt ediciligine, madde-toplam korelasyonlari ve

alt-üst % 27 karsilastirilmalarinin t-testi farki hesapla

narak bakilmistir. Alt ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik

analizlerinin sonuçlari asagida verilmistir.

A. Duygusal Zeka Yeterliklerini isyasaminda

Kullanma Düzeyi Ölçegi'nin içerdigi Alt Ölçeklerin

Geçerligine iliskin Bulgular

Özbilinç (Kendi Duygularinin Farkinda Olma)

alt ölçeginin ön deneme formunda 13 madde yer almis

tir. Çizelge 5' deki analiz sonuçlarina göre ölçegin, dü

sük faktör yüklü maddesi (Dogru oldugunu bildiklerimi

ve inandiklarimi her ortamda dile getiririm) çikarildik

tan sonra tek faktörlü olarak kullanilabilecegi görül

müstür. Kalan 12 maddenin faktör yük degerlerinin ta

maminin. 30'un üzerinde oldugu ve tek faktörün toplam

varyansin %52,136'sini açikladigi görülmüstür. Ayrica

incelenen Scree Plot Tablosu'ndaki sekilde de bu alt öl

çegin tek boyutlu bir yapiya sahip oldugu görülmüstür.

(Çizelge 1).

Madde-toplam koreHisyonlari da maddelerin ayirt

edici güçlerinin oldugunu göstermektedir. Alt %27 ve

üst %27 karsilastirmasi sonucundaki t-testi degerlerine

bakildiginda da iki grubun madde ortalama puanlari

arasinda P<.O1 düzeyinde anlamli bir fark bulunmus

tur. Bu degerler de maddelerin yeterli geçerlik düzeyine

sahip olduklarini göstermektedir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Özbilinç (Kendi Duygulann/n Farkmda OL

ma) Alt Ölçeginin Faktör Analizi ve t-testi Sonuçlan

Özbilinç
Boyutu

Faktör Yüküt
Maddeleri 1

0,62-6,70*

2

0,48-4,16*

3

0,61-5,45*

4

0,47-9,01 *

5

0,54-7,10*

6

0,48-6,45*

7

0,31-5,72*

8

0,38-6,57*

9

0,63-5,02 *

10

0,61-7,87*

11

0,52-7,37*

12

0,60-9,69*

Duygulari düzenleme ve yönetme alt ölçeginin ön

deneme formunda 15 madde yer almistir. Analiz sonuç

larina göre, ölçekteki tüm maddelerin faktör yük deger

lerinin tamaminin. 30'un üzerinde oldugu ve tek faktö

rün toplam varyansin % 56,220 'sini açikladigi görül

müstür. Ayrica incelenen Scree Plot Tablosu 'ndaki se

kilde de bu alt ölçegin tek boyutlu bir yapiya sahip ol

dugu görülmüstür (Çizelge 2).

Madde-toplam korelasyonlari da maddelerin ayirt

edici güçlerinin oldugunu göstermektedir. Alt %27 ve

üst %27 karsilastirmasi sonucundaki t-testi degerlerine

bakildiginda da iki grubun maddelere verdikleri yanitlar

arasinda P<.O1 düzeyinde anlamli bir fark oldugunun

görülmesi, maddelerin yeterli geçerlik düzeyine sahip

olduklarini göstermektedir (Çizelge 2).
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Çizelge 2. Duygulan Düzenleme ve Yönetme Alt Ölçe

ginin Faktör Analizi ve t-testi Sonuçlan

Duygulari Düzenleme
Faktör

ve Yönetme Alt Ölçegi

Yüküt
Maddeleri 3

0,74-5,25*

14

0,66-5,86*

15

0,40-7,47*

16

0,63-6,72*

17

0,40-6,18*

18

0,58-5,40*

19

0,53-5,57*

20

0,67-6,27*

21

0,58-5,39*

22

0,49-7,02*

23

0,68-6,13*

24

0,55-7,37*

25

0,54-7,13*

26

0,43-8,78*

27

0,53-6,75*

Duygulari Harekete Geçirme alt ölçeginin ön de

neme formunda 14 madde yer almistir. Analiz sonuçla

rina göre, ölçegin tek faktörlü, ölçekteki maddelerin

faktör yük degerlerinin tamaminin. 30'un üzerinde ol

dugu ve tek faktörün toplam varyansin % 69,780 'sini

açikladigi görülmüstür. Ayrica incelenen Scree Plot

Tablosu 'ndaki sekilde de bu alt ölçegin tek boyutlu bir

yapiya sahip oldugu görülmüstür (Çizel ge 3).

Madde-toplam korelasyonlari da maddelerin ayirt

edici güçlerinin oldugunu göstermektedir. Alt %27 ve

üst %27 karsilastirmasi sonucundaki t-testi degerlerine

bakildiginda da iki grubun maddelere verdikleri yanitlar

arasinda P<.O1 düzeyinde anlamli farklilik oldugunu

göstermesi, maddelerin yeterli güvenirlik düzeyine sa

hip olduklarini göstermektedir (Çizelge 3).

78

Çizelge 3. Duygulan Güdiileme Alt Ölçe<~ininFaktör

Analizi ve t-testi Sonuçlan

Duygulari Harekete
Faktör

Geçirme Alt Ölçegi

Yüküt
Maddeleri

28

0,58-5,88*

29

0,64-7,20*

30

0,76-5,67*

31

0,78-6,95*

32

0,75-6,49*

33

0,61-10,16*

34

0,63- 10,46*

35

0,63-6,81 *

36

0,72-7,20*

37

0,68-5,13*

38

0,58-8,08*

39

0,48-7,50*

40

0,51-7,81*

41

0,70-6,20*

Empati alt ölçeginin ön deneme formunda 12 mad

de yer almistir. Analiz sonuçlarina göre, ölçegin tek fak

törlü oldugu görülmüstür. Empati alt ölçeginin madde

lerinin faktör yük degerlerinin. 30'un üzerinde olmasi

ve tek faktörün toplam varyansin % 52,136'sini açikla

masi, ölçegin tek faktörlü oldugunu göstermektedir. Ay

rica incelenen Scree-Plot Tablosu 'ndaki sekilde de bu

alt ölçegin tek boyutlu bir yapiya sahip oldugu görül

müstür (Çizelge 4).

Madde-toplam korelasyonlari da maddelerin ayirt

edici güçlerinin oldugunu göstermektedir. Alt %27 ve

üst %27 karsilastirmasi sonucundaki t-testi degerlerine

bakildiginda iki grubun maddelere verdikleri yanitlar

arasinda P<.O1 düzeyinde, farklilik oldugunun görül

mesi, maddelerin yeterli geçerlik düzeyine sahip olduk

larini göstermektedir (Çizelge 4).
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Çizelge 4. Empati Alt Ölçeginin Faktör Analizi ve t-tes

ti Sonuçlan

Empati Alt Ölçegi
Faktör

Maddeleri

Yüküt

42

0,67-6,93*

43

0,77-6,61 *

44

0,65-8,21 *

45

0,76-8,26*

46

0,73-9,00*

47

0,62-4,65*

48

0,73-8,09*

49

0,68-5,70*

50

0,75-5,04 *

51

0,76-6,79*

52

0,72-4,86*

53

0,53-6,73*

Sosyal beceriler alt ölçeginin ön deneme formunda

22 madde yer almistir. Analiz sonuçlarina göre, 60.

madde olan "Kötü haberleri duydugumda bile yeni fi

kirlere açik olurum", 70.madde olan "Kim olursa olsun,

isteyene yardim ederim" ve 72. madde olan "Bilgileri

mi çevreme aktarmaktan mutlu olurum." maddelerine

iliskin faktör yük degerlerinin. 30'un altinda oldugu be

lirlenmistir. Bu nedenden dolayi bu üç ifadeye iliskin

maddeler sosyal beceriler alt ölçeginden çikarilarak ye

niden faktör analizi yapilmistir. Bu faktör analizi sonuç

larina göre ölçegin tek faktörlü oldugu anlasilmistir. ÖI

çekteki tüm maddelerin faktör yük degerlerinin tama

minin. 30'un üzerinde oldugu ve tek faktörün toplam

varyansin % 62,48 i 'ini açikladigi görülmüstür. Ayrica

incelenen Scree FIat Tablosu 'ndaki sekilde de bu alt öl

çegin tek boyutlu bir yapiya sahip oldugu görülmüstür

(Çizelge 5).

Madde-toplam koreHisyanlari da maddelerin ayirt

edici güçlerinin oldugunu göstermektedir. Alt % 27 ve

üst % 27 karsilastirmasi sonucundaki t-testi degerlerine

bakildiginda iki grubun maddelere verdikleri yanitlar

arasinda da P<.O1 düzeyinde, anlamli bir farklilik oldu

gunun görülmesi, maddelerin yeterli geçerlik düzeyine

sahip olduklarini göstermektedir (Çizelge 5).

Çizelge 5. Sosyal Beceriler Alt Ölçeginin Faktör Ana

lizi ve t-testi Sonuçlan

Sosyal Beceriler Alt
Faktör

Ölçegi Maddeleri

Yüküt

54

0,60-7,70*

55

0,51-8,45*

56

0,57-5,07*

57

0,60-8,01*

58

0,59-6,38*

59

0,42-8,15*

60

0,72-13,25*

61

0,65-10,27*

62

0,65-5,34*

63

0,64-3,06*

64

0,53-5,81 *

65

0,68-9,42*

66

0,71- 11,09*

67

0,66-7,218*

68

0,58-6,02*

69

0,58-8,76*

70

0,54-8, II *

71

0,46-6,70*

72

0,41-6,59

B. Duygusal Zeki! Yeterliklerini Is yasaminda

Kullanma Düzeyi Ölçegi'nin Içerdigi Alt Ölçeklerin

Güvenirligine Iliskin Bulgular

Özbilinç alt ölçeginin güvenirligi için hesaplanan

alpha iç tutarlik katsayisi a=.76' dir. Buna göre ölçegin

iç tutarliga sahip oldugu kabul edilmistir (Çizelge 6).
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Çize/ge 6. Özhi/inç (Kendi Duygu/anl1ln Farkmda O/

ma) A/t Ölçeginin Madde-Top/am Korelasyon/an

Özbilinç Alt Ölçegi
ralpha

Maddeleri
1

0,30,76

2

0,28,76

3

0,38,75

4

0,50,74

5

0,45,75

6

0,45,75

7

0,37,75

8

0,38,75

9

~,37,75

10

0,46,74

11

0,44,75

12

0,46,75

Açiklanan Toplam

Alpha = ,77Madde

Varyans = 52,136

Sayisi= 12

*P<.Ol

Duygulari düzenleme ve yönetme alt ölçeginin gü

venidigi için. hesaplanan alpha iç tutarlik katsayisi

a=.80'dir. Buna göre ölçegin iç tutarliga sahip oldugu

kabul edilmistir CÇizelge 7).

Duygulari harekete geçirme alt ölçeginin güven ir

ligi için hesaplanan alpha iç tutarlik katsayisi a=.73 'tür.

Buna göre ölçegin iç tutarliga sahip oldugu kabul edil

mistir (Çizelge 8).
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Çizelge 7. Duygu/an DÜzen/erne ve Yönetme Alt Ölçe

ginin Madde Top/am Korelasyonlan

Duygulari Düzenleme
ve Yönetme Alt Ölçegi

ralpha

Maddeleri
13

0,31,79

14

0,39,79

15

0,44,78

16

0,59,78

17

0,37,77

18

0,39,78

19

0,34,78

20

0,54,79

21

0,36,77

22

0,35,78

23

0,48,78

24

0,56,77

25

0,44,78

26

0,38,78

27

0,50,78

Açiklanan Toplam

Alpha = ,81Toplam

Varyans = 56,220

Madde = 15

*P<.O 1
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Çize/ge 8. Duygu/an Harekete Geçirme A/t Ölçeginin

Madde-Top/am Korelasyonlan

Duygulari Harekete
Geçirme Alt Ölçegi

ralpha

Maddeleri
28

0,43,81

29

0,46,82

30

0,44,82

31

0,40,82

32

0,37,82

33

0,45,81

34

0,59,80

35

0,47,81

36

0,43,82

37

0,44,82

38

0,44,82

39

0,39,82

40

0,51,80

41

0,45,81

Açiklanan Toplam

Alpha = ,83Toplam

Varyans = 69,780

Madde = 12

*P<.Ol

Empati alt ölçeginin güvenirligi için hesaplanan

alpha iç tutarlik katsayisi a=.76'dir. Buna göre ölçegin

iç tutarliga sahip oldugu kabul edilmistir (Çizel ge 9).

Çize/ge 9. Empati Alt Ölçeginin Madde-Toplam Kore

lasyon/an

Empati Alt Ölçegi
ralpha

Maddeleri
42

0,41,72

43

0,45,71

44

0,45,71

45

0,52,70

46

0,48,71

47

0,27,74

48

0,41,72

49

0,33,73

50

0,25,73

51

0,31,73

52

0,31,73

53

0,35,73

Açiklanan Toplam

Alpha = ,74Madde

Varyans = 52,136

Sayisi= 12

*P<.OI

Sosyal beceriler alt ölçeginin güvenidigi için he

saplanan alpha iç tutarlik katsayisi a= .88'dir. Buna gö

re ölçegin iç tutarliga sahip oldugu kabul edilmistir (Çi

zelge 10).
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ÇizelgelA. Sosyal Beceriler Alt Ölçeginin Madde Top

lam Korelasyonlan

Sosyal Beceriler
ralpha

Alt Ölçegi Maddeleri
54

0,59,88

55

0,55,88

56

0,30,88

57

0,58,88

58

0,37,88

59

0,49,89

60

0,65,88

61

0,66,87

62

0,33,87

63

0,37,88

ÇizelgelA. Sosyal Beceriler Alt Ölçeginin Madde Top

lam Korelasyonlan

Sosyal Beceriler
ralpha

Alt Ölçegi Maddeleri
64

0,54,88

65

0,55,88

66

0,67,88

67

0,48,88

68

0,48,88

69

0,58,88

70

0,54,88

71

0,46,88

72

0,41,88

Açiklanan Toplam

Alpha = ,89Toplam

Varyans = 62,481

Madde = 19

*P<.ol
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SONUÇ VE TARTISMA

Günümüzde hem sosyal hem de örgüt yasaminda in

sani ve özelliklerini merkeze almanin ön plana çikmaya

basladigi belirtilebilir. Bu degisim sürecinin, örgüt ya

samindaki isgörenlerin sahip olmasi gereken kisisel

özellikleri de degistirmeye basladigi söylenebilir. Isgö

renlerin karar süreçlerine daha çok katilmalari geregi

nin ortaya çikmasi, isgörenlerden istenen kisisel özel

likleri ve niteligini de degistirmeye baslamistir. Nitekim

hem isgören, hem de yönetici rollerini üstlenen ögretim

üyelerinin de rolleri, bu degisimden etkilenmistir. Bu

nedenle, ögretim üyelerinin sahip olmasi gereken özel

likler bilissel zekaya dayali olarak algilanirken, gittikçe

sosyal ve duygusal özelliklere sahip olmalarinin da ba

sarilarini olumlu yönde etkiledigi savi ileri sürülmeye

baslanmistir. Bu dogrultuda, ögretim üyelerinin sahip

olmasi gereken duygusal zeka özellikleri ve sahip oldu

gu düzeyinin belirlenmesi önemlidir.

Bu görüs dogrultusunda bu ölçek gelistirme çalis

masi ile ögretim üyelerinin duygusal zeka yeterliklerini

is yasaminda kullanma düzeylerini saptamada kullani

labilecek bes alt ölçekten olusan geçerli ve güvenilir li

kert tipi bir ölçek gelistirilmeye çalisilmistir. Öncelikle

76 madde olan ölçege faktör analizi uygulanmis ve ka

bul edilen ölçüte göre düsük faktör yük degerleri olan

maddeler ölçekten çikarilmistir. Böylece yapi geçerligi

sinanmistir. Daha sonra Alt-Üst % 27 (Çeyrek) t-Test

Analizi yapilarak da maddelerin ayirt edici geçerlikleri

bulunmustur. Güvenirlik düzeyini belirlemek için ise

Cronbach Alpha Katsayisi analizi ne bakilmistir. 72

maddelik, bes alt ölçekten olusan bir ölçek gelistirilmis

tir. Bu sonuçlara göre, Ögretim Üyelerinin Duygusal

Zeka Yeterliklerini Is yasaminda Kullanma Sikligini

ölçmeyi amaçlayan bu ölçek, bes boyutlu geçerligi ve

güvenilirligi olan bir ölçek olusturulmustur.
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Summary

Developing The Scale Of The Level Of Using The Competence Of Emotional
Intelligence In Profession Life: Validity And Reliability Studies

Osman Titrek*

Management the ories at the beginning of 20th cen

tury have accepted the claims that developing the mec

hanical process in the organization rather than the indi

vidual is sufficient for organizational efficacy. Howe

ver; since understanding of a mechanical organization

has become incompetent in organizational efficacy re

cently, it has started to focus on understanding and de

veloping the competence of the individual as a worker.

Intelligence, one of these talents, has been identified as

cognitive intelligence (IQ) that is the skills of solving

quantitive and logic problems. Those who get high

marks according to the results of intelligence test (IQ)

can be claimed to have significant advantages in ente

ring the business life and being promoted since theyare

supposed to be intelligent people. Then, Multiple Factor

Theory developed by Thomdike (1874 - 1949) has car

ried intelligence out of the understanding of pre-expla

ined single-dimensioned intelligence. Gardner (1986)

with his Multiple Intelligence Theory has developed

Thomdike's opinion. Emotional features in the scope of

interpersonal and intrapersonal intelligence dimensions

stated in 8 types of intelligence of Gardner (1999) have

started to come to the fore through the enrichment of

environmental factors (Erçetin, 2001). Goleman (1995;

1998) has defined the concept of emotional intelligence

which he put forward based on the new intelligence de

finitions defined in the case study as the competence

that provide recognizing the emotions of our and ot

hers' , and leaming to evaluate them, reacting them pro

perly by reflecting the information related to the emoti

ons and the energy of the emotions to the daily life and

business effectively and has explained the dimesions of

Emotional Intelligence Theory as the relation between

25 emotional competence under 2 basic competence in

5 dimensions.

i. Personal competence includes the following:

a) In the dimension of self-consciousness; compe

tence of being aware emotionally, having right opini

ons, being self-confident and amiable.

b) In the dimension of self-management; competen

ce of auto-control, reliability, being honest and fair and

competence of making decisions oneself.

c) In the dimension of motivation; continuity of suc

cess, fidelity, optimism and being innovative.

2. Social competence includes the following:

a) In the dimension of empathy, there are competen

ces such as understanding the others, effect power, de

veloping the others, harmony of service, power of cre

ating a change, being aware politically.

b) In the dimension of social skills, there are com pe

tences such as establishing constructive relations, com

munication, dilernma management, leadership, coope

ration, interaction, team faculty and being change ca

talysi.

METHOD

By taking advantage of the item pool consists of 189

questions, a scale has been tried to be developed in or-

* Adress for correspondence : Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi Egitim Fakültesi Egitim Bilimleri Bölümü Ögretim Üyesi
* e-mail: otitrek@sakarya.edu.tr
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der to determine the emotional intelligence level of the

academics in the faculty of education that form the

study group of the research and a 84-item scale draft has

been prepared by the help of the thesis advisor.

The scale draft has been prepared in order to deter

mine the emotional intelligence of the academics in 5

dimensions based on Goleman's (I 995; 1998) dimensi

ons as follows:

a) self-consciousness (being aware of one's own

emotions)

b) organizing and managing emotions

c) seIf motivation

d) empathy

e) social skills

Scale draft has been presented to II academics who

are experts on education management, psychology and

measurement-evaluation in order to provide the co

gency in terms of scope. Through their views and pro

posals it has been reduced to 76 items. Thus, having be

en prepared as personal information and 76-item emoti

anal intelligence scale, the draft scale has been made re

ady for a pre-application. This scale has been prepared

as likert type quintet grading. Scale consists of "never

(1), rarely (2), sametimes (3), of ten (4), always (5)."

While the lowest point in the scale is 1, the highest po

int is 5. For example, One who chooses "always" for the

epression "I know how my emotions affect my perfor

mance" gets 5 points since he has always been aware of

this competence, on the other hand, the ones who cho

ose "never" get 1 poinL

Since all faculties of education connected to state

universities have been included to the study group in the

study, pre application has been carried out with scales

given to the 280 academics of 5 faculties of letters (Ga-

86

zi University, Yildiz Technical University, Erciyes Uni

versity, Kirikkale Universityand Sakarya University)

supposed to possess similar features with faculties of

education. i68 of the scales have been filled in, howe

ver, 160 have been evaluated since 8 of them have not

been filled in properly

FINDINGS

In the pre-testing of sub consciousness scale, there

exist 13 items. According to the result of analyze, it has

become apparent that after extracting law factar item

(In every occasion, I say whatever I believe to be true.)

it can be used as a single factor. It has been observed

that value of the factar is over 0.30 and the total varian

ce of single factar is 52.136%. The alpha which was

calculated far the reliability of the sub scale of self

consciousness Is 0,76. When considering the values of

the t-test after comparison between the highest and the

lowest 27%, it has been leamed that there is a reasonab

le difference on the level P < 0.1 between the responses

of two groups to the items.

There are 15 items in the pre-testing form of sub

scale of managing the emotions. According to the result

of analyze, all the factar values of all the Items is over

0,30. It has been found out that the scale is single fac

tar. The alpha which was calculated far the reliability of

the sub scale of managing emotions is 0,80. According

to this, it is accepted that the scale has internal consis

tency. Items total correlation has shown that the items

have distinguishing power. When considering the va

lues of the t-test after comparison between the highest

and the lowest 27%, it has been leamed that there is a

reasonable difference on the level P < 0.1 between the

responses of two groups to the items.

In the pre-testing of sub scale of motivating emoti

ons, there exist 13 items. it has been observed that va

lue of the factar is over 0,30 and the total variance of

single factar is 69.780 %. The alpha which was calcula-
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ted for the reliability of the sub scale of self-conscious

ness is 0,73. Items total carrelatian has shown that the

items have distinguishing power. When considering the

values of the t-test after comparison between the highest

and the lowest 27%, it has been leamed that there is a

reasonable difference on the level P < 0.1 between the

responses of two groups to the items.

In the pre-testing of sub scale of empathy, there exist

12 items. It has been observed that value of the factor is

over 0,30 and the total variance of single factor is

52.136 %. The alpha which was caIculated for the reli

ability of the sub scale of self-consciousness is 0,76.

Items total carrelatian has shown that the items have

distinguishing power. When considering the values of

the t-test after comparison between the highest and the

lowest 27%, it has been leamed that there is a reasonab

le difference on the level P < 0.1 between the responses

of two groups to the items. According to the result of

analyze it has been found out that the scale is single fac

tar.

In the pre-testing of sub-scale of social competence,

there exist 22 items. According to the result of analyze,

the values of the factors which belong to the item 60 "I

am an open minded person even when I get bad news.'

item 70 'I help whoever is in need."; 72 'I am happy to

share my knowledge.' are below 0,30. Because of this,

these three 3 expressions have been exc1uded from the

social skills sub scale and a new factor analyze has be

en made. According to the result of analyze it has been

found out that the scale is single factor. All the values of

factor in the sca1e is over 0,30 and total variance of

single factor is found as 62.481 %. The alpha which was

caIculated for the reliability of the sub scale of social

competence is 0,88. According to this, it is accepted that

the sc ale has internal consistency. When considering

the values of the t-test after comparison between the

highest and the lowest 27%, it has been leamed that the

re is a reasonable difference on the level P < 0.1 betwe

en the responses of two groups to the items.

CONCLUSION

This study of sc ale development has been done in

order to find a valid and reliable likert type sc ale com

posing of 5 sub-scales which can be used to discover the

level of academics' use of emotional intelligence com

petence in business life. Af ter the pre-application, the

scale has been analyzed by using factor analyze and the

highest and the lowest 27% t-test by which the distingu

ishing feature of the items has been checked and their

stmctural validity has been tested by extracting the

items whose factor values are lower than 0,30. For the

reliability analysis a 72-item sc ale with 5 sub-scales

was developed by caIculating Cronbach Alpha Coeffici

ent. according to these results, a scale having five di

mension validity and reliability in order to measure the

frequency of the academics' competence of using emo

tional intelligence in profession life has been deve 1

oped.
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