
MODÜL 7                                             1 -A                                   Konu Anlatım 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOSYAL ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM 
 

İLETİŞİMİN ÖNEMİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ 
 

İletişim kavramı  

- Katılanların bilgi ya da sembol üreterek birbirlerine ilettikleri iletileri 

- Anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir. 
 

İletişim kavramı neleri içerir? 

 a) İknayı                      b) Etkilemeyi   c) Duygu ve düşüncelerin aktarılma sürecini 

 d) Ortak algılamayı    e)  Paylaşmayı 
 

İletişimin farklı tanımlarının ortak özellikleri: 

1) Kişiler arası iletişimde en az iki kişi vardır.  

2) İletişim tek yönlü değil, karşılıklıdır.  
3) İletişim hem psikolojik hem de sosyal/kültürel bir olgu ve süreçtir.  
 

İLETİŞİMİN ÖGELERİ VE SÜREÇLERİ 

 

İletişimin Ögeleri:  1) Kaynak 2)  Hedef 3)  Mesaj-İleti 4)  Kanal  
 

Bu ögeler etkileşimsel iletişim modeli ile açıklanmaktadır.  
 

1) Kaynak:  Kişiler arası iletişimde mesajı gönderendir.  
 

2) Hedef: Mesajı alır, anlamlandırır ve kaynağa farklı bir mesaj gönderir.  

                          → Bu bir döngüye benzer ve roller sürekli değişir.  
 

3) Mesaj-İleti:  İletişim sürecinde hedefe iletilmek istenen her şeydir. 

                            → Hedeften kaynağa, kaynaktan hedefe gelen anlamdır. 
 

4) Kanal: İletişim sürecinde kişiler karşılıklı mesajlarını farklı yollarla iletirler.  

                 - Söz, beden dili ve yazı bu yollardan bazılarıdır.  
                 - Sessiz kalma da kişiler arası iletişimde bir mesaj ve iletimi olabilir.  
 

İletişim Süreçleri: 

1) Kodlama 2) Kod Açma ve Yorumlama 3)  Geri Bildirim 4)  Gürültü  
 

1) Kodlama:  

 - Mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve  

 - Simgeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tümüne kod denir.  

    → En çok kullanılan kod sistemi dildir.       
    Kodlama ise mesajın içeriğinin kod simgelere dönüştürülmesidir.  
 

2) Kod açma ve yorumlama:  

  -Kaynaktan gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesidir. 
 

3) Geri bildirim:  

- Karşılıklı gidip gelen mesajların doğru algılanıp algılanmadığını test etmektir.  
- Geri bildirim olmadığında iletişim tamamlanmaz. 

- Bu nedenle de sürecin olmazsa olmazıdır.  

- Geri bildirim bir söz, jest ve mimik gibi bir beden hareketi de olabilir.  
 

4) Gürültü:  

-Kaynaktan çıkan mesajın hedef tarafından  

  →Tam ve doğru alınmasını etkileyen şeydir.  
  → Gürültü kişilerin birbirini duyabilmesini engeller.  
 

        → Mesafe, ortamdaki gürültü ya da her türlü fiziksel engel gürültüdür. 
 

Zaman zaman aynı dille konuşsak da iletişimsizlik yaşayabiliriz.  
 

Bu nedenle  
- Ortak dili kullanmak 

- Yaşa, gruba ve kültüre ilişkin özellikleri bilmek  

         → İletişimin daha sağlıklı olabilmesi için önemlidir.  
 

İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ 

 

İletişim hem bireysel hem toplumsal hem de kültürel işlevleri olan bir süreçtir. 
 

1) İletişimin bireysel işlevi: 
 -İnsan sosyal bir varlıktır. → İletişim kurma ihtiyacı vardır.  

                                            → Bu ihtiyaç ilişki kurma işlevidir.  

 - Bu ihtiyacın giderilmesiyle insan sosyal ve kültürel bir varlığa dönüşebilir.  
 

- İnsanın en önemli ihtiyaçları arasında 

   → Var olma ve kendini ifade edebilme olduğunu söyleyebiliriz.  
   → Kendimizle ve diğer bireylerle kurduğumuz iletişim önemli bir ihtiyaçtır.  
 

- Duygu ve ihtiyaçlarımızı dile getirmek 
- Bildiklerimizi aktarmak ve öğrenme  

    → Ancak nitelikli bir iletişimle sağlanabilir.  
 

Kendimizle ya da başkalarıyla yaşadığımız çatışmalara 

    → Sağlıklı ve etkili kurulamayan bir iletişim süreci de neden olabilir.  
 

İnsanın diğer bir temel ihtiyacı paylaşmadır.  

-Duygu, düşünce ve ihtiyaçlarımızı paylaşma ihtiyacı  
   → İletişimin bireysel işlevleri arasındadır. 

   →Bu işlevleri yerine getiremeyen bireylerde sağlık problemleri görülebilir.      

           →Çünkü bu işlevler aynı zamanda insanın en temel ihtiyaçlarıdır.  
 

2) İletişimin toplumsal işlevleri: 

 - Sosyalleşme, bilgi sağlama, bilginin aktarılması ve paylaşılması … 
 

Kültür toplumdan topluma ve kuşaktan kuşağa  

  → Sözlü ya da sözsüz kurulan iletişim sayesinde aktarılır.  

  →  Bu da (kültür) iletişimin toplumsal işlevleri arasında sayılabilir.  
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İLETİŞİMİN SINIFLANDIRILMASI 
 

İletişimin sınıflandırılması kişiye göre değişir.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Olumlu İletişim → İletişimin niteliğini artırabilir. 

                          → İçinde ima ya da iğneleyici söz barındırmaz! 
 

Okulda ve sınıflarda → Olumlu ve çift yönlü iletişim istenir. 
 

Okullarda tek yönlü iletişim olduğunda 

→Yöneticisinin okulda olan herkesle kurduğu iletişim aşağıdan yukarı olacaktır.  
 

Sınıfta da bu durum yaşandığında  

→Öğretmen gücü temsil edecek ve öğrencilerle iletişim aşağıdan yukarı olacaktır. 
 

- Böyle bir sınıfta öğrencilerin  
  →Merak ettiklerini sormaları, anlamadıklarını dile getirmeleri oldukça zor olur.  

  → Öğretmen sürekli aktif, öğrenci pasif olur.  
 

Pasif olan öğrencinin sınıfta 
 → İstenmeyen davranışları gösterme olasılığı daha da artabilir.  

 → Bu sınıf yönetiminde farklı sorunlara yol açabilir.  
 

Çift yönlü iletişim olduğunda 
 → Öğrencilerin anlamadığını dile getirme ve soru sorma becerisi gelişebilir.  
 

- Olumlu sınıf ve okul iklimi ve 

-  Öğrencilerin sosyal duygusal güvenliği için de bu tarz bir iletişim gereklidir.  
 

İletişim, kullanılan koda göre de sınıflandırılmıştır: 
 

Sözlü iletişimde→ Kullanılan kelimeler, ses tonu ile beden dili önemlidir. 

- Kullanılan kelimeler aynı olsa bile  

   → Ses tonumuz ve beden dilimiz anlam kaymasına neden olabilir.  
 

Sosyal etkileşimde→ Sözsüz iletişim sözel iletişime oranla çok daha etkilidir.  
 

İnsanlar iletişim sırasında anlamsal gerçekliği 

  → Daha çok sözsüz kodlardan edinmektedir.  
 

İletişimde etkinlik açısından yapılan karşılaştırmalarda: 

 → Sözsüz kodlar % 55 oranla en etkin araçsallığı ortaya koyarken 

 → Sözel kodların etkililik oranı % 7 

 → Ses tonun % 38 oranında etkili olduğu bilinmektedir. 
 

Duruş ve ses tonu  
   → Alaycı, ima eden ya da sağlıklı kurulan bir iletişimin göstergesi olabilir.  

 

Yazılı iletişim 
- Mektuplar, raporlar, özetler, makaleler, tutanaklar, basın bildirileri ve  

- Elektronik ortamlarda gönderilen çeşitli yazılı mesajları içerir.  
 

Yazılı iletişim sayesinde  

→ Gönderici ve alıcının mesajları tekrar okunabilir ve 
→ Belgelerin saklanabilir olması sebebi ile hatalar en aza indirilebilir.  

 

YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİM ARASINDAKİ FARKLAR 
 

1) Yazılı iletişimde, sözlü iletişimde olduğu gibi  

    → Seslendirmenin, tavır, jest ve mimiğin sağlayacağı etkiler yoktur! 
 

2)  Sözlü iletişimde dil yanlışları söyleyiş bozuklukları dışında pek fark edilmez.  

    → Oysa yazılı iletişimde yanlış kullanılan bir sözcük hemen dikkat çeker.  
 

3)  Yazılı iletişimde birtakım biçimsel kurallara uymak gerekir.  
    → Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uymak zorunluluğu vardır.  
 

4)  Yazılı iletişimde planlama→ Sözlü iletişime oranla daha çok önem taşır.     

   → Konuşma sırasında aklımıza gelen bir bilgiyi aktarabiliriz. 

 
Sözlü iletişimde sıklıkla dile getirilen 

- “Ben bunu kastetmedim.” veya “Aslında sen yanlış anlamışsın.” gibi  

   →İletişim kazaları yazılı iletişimde çok az meydana gelmektedir.  
   →Bunun nedeni yazarına geniş bir zaman ve düşünme fırsatı sunmasıdır.  

        “Söz uçar yazı kalır.” atasözünde yazmanın önemi vurgulanır. 

 
İlişki sistemlerine göre kişinin kendisiyle kurduğu iletişim oldukça önemlidir.  

-Bireylerin kendileri ile kurdukları iletişim ne kadar sağlıklı ise  

   → Başkaları ile kurdukları iletişim de o kadar sağlıklı olacaktır.          → 
 

İLETİŞİMİN SINIFLANDIRILMASI            KAYA’ya göre 

Etkilerine 

 

Yönüne 

 

Koda 

 

İlişki  
sistemine 
 

Bireylerin 
Konumuna 
 

Zaman ve  
Mekan  

Boyutuna 
 

 1.Olumlu 
   2.Olumsuz 

 

  

   1. Tek Yön 
   2. Çift Yön 

 

  

1. Sözlü 

 2. Yazılı 

   3. Sözsüz 

 

 

 

  

1. Kişi-içi  
   2. Kişi-kişi 
    3. Grup-içi  

  4. Kitle 
 

 

 

 

  

1. Yatay   
 2. Dikey  

    
 

 

 

 

  

   1.Yüz-yüze  
   2. Uzaktan 
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İki Amerikalı psikolog, JOSEPH LUFT ve HARRİNGTON INGHAM 

1950’de Johari Pencerisi Modeli’ni geliştirdi: 
 - İnsanın sosyal ilişkilerinde  

 - Kendisi ile ilgili aktarımda bulunduğu (kendisinin bildiği)  alanlarının yanı sıra  

 - Paylaşımda bulunmadığı (kendisinin bilmediği) alanları da ortaya çıkarmışlardır.  

   → Böylece kişilerin kendilerini tanımaları sağlanmıştır. 

   → Başkaları tarafından da nasıl görüldükleri tanımlanabilir hâle gelmiştir.  
 

Bireyler Johari Penceresi’nde: 

 Açık alan, kör alan, gizli alan ve bilinmeyen alanları görebilir. 
 

 

 
 

Açık alan:  

- Kişinin kendi tarafından da başkaları tarafından da bilinen alandır.  

  → İnsanlar umutlarını, beklentilerini ya da korkularını çekinmeden paylaşır.  
 

Kör alan:  

-Bu alan başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alanıdır.     
  → Başkalarının bir kişi hakkında edindiği izlenimlerle ilgilidir.  
 

Gizli alan:  

-Bu alan kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği alandır.  

 → Kişi bilinçli olarak bazı yanlarını gizlemek istemektedir.  
 

Bilinmeyen alan:  

- Bu alan ise kişinin de başkalarının da bilmediği, karanlık alandır.  

   →Bu alanların büyüklüğü kişiden kişiye değişir. 
 

Burada  

- Kişinin kendini derinlemesine tanıması 

- Başka insanların da aynı şekilde kişiyi tanıması önemlidir.  
  → Önemli olan olumlu ve yapıcı bir geri bildirim sürecinin yürütülmesidir.  
 

Eğitim ile iletişim arasındaki ilişki → Eğitim bir etkileşimdir.  

                                                            → Etkileşimin aracı ise iletişimdir.  
 

 

Bu sebeple okulda iletişim süreci  

→Hem eğitsel faaliyetler için hem de yönetsel faaliyetler için temel gerekliliktir. 
  

Okul ortamlarında “formal” ve “informal” iki tip iletişim türü kullanılır.  
 

Formal iletişim:  

  → İletişimin kademeli olarak aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşik aktarımıdır.  
 

İnformal iletişim:  
  - Okullarda daha sık görürüz. 

  - Kişi ve grupların tutumlarına bağlı olarak değişir. 

  - Okula dair düzensiz yaklaşımları olan bir iletişim türüdür.  
 

Türk milli eğitim sisteminde okul yapılarında 

   → İnformal ilişkiler baskındır.  
   → Hiyerarşinin az olduğu görülmektedir.  
     

Kişiler arası iletişim → Çift yönlü bir iletişimdir. 

Grup içi iletişim → Çift yönlü bir iletişimdir. 
 

Kitle iletişimi → Tek yönlü bir iletişimdir.  
 

Kitle iletişimin işlevleri: 

- Topluma çeşitli konularda haber ve bilgi sağlama 
- Bireylerin sosyalleşmesine katkıda bulunma … 
 

İnternetin daha yaygın bir hâle gelmesiyle 

  → Sosyal medyada kurulan iletişim de önemli kazanmıştır. 

- Pandemi süresince iletişim→ Daha çok çevrim içi iletişime dönüşmüştür.    
 

Çevrim içi araçlarla kurulan ve yüz yüze olmayan iletişim  

  → Bazen iletişim kazalarına ve iletişim engellerine neden olabilir.  
 
 

Telefonda ya da sosyal medya araçları ile kurulan iletişimde 

  → İletişimin bazı ögeleri yer almadığından bu kazalar yaşanabilmektedir.  
  → Ayrıca kuşaklar arası farklılıklar da etken olabilmektedir.  
 

İletişim → Teknoloji ve internetin kullanımıyla dönüşüme uğramıştır.  
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Daha hızlı ve anlık kurulan yazılı ya da sözlü iletişim de 

  → Yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir.  
 

Bu yanlış anlaşılmalar okullarda 
-Öğretmen-öğretmen, yönetici-öğretmen, öğretmen-veli, veli-yönetici arasında     

  → Sağlıksız ve niteliksiz iletişime neden olabilir.  

 
İLETİŞİM BECERİSİ 

 

  1) Kendine ve diğerlerine saygı duyma 2) Empati  3) Etkin dinleme  
  4) Somutlaştırma 5) Ben dilini kullanma  6) İçten ve samimi olma 
 

1) SAYGI DUYMAK: 
 

Saygı duymak → İletişimin temelinde olan bir değerdir.  

Saygı → İnsanlara yalnızca insan oldukları için değer vermektir.  
          → Karşı tarafı kabul etmekle ve olduğu gibi kabul etmekle de ilgilidir.  

          → Din, dil, ırk, sosyoekonomik durum… farklılıklarına saygıyı da kapsar.         

          → Özellikle sınıfta ve okulda kapsayıcı bir dili kullanmayı da içerir.  
 

2) EMPATİ: 
 

ROGERS “Empatinin etkisini, birinin sizin hakkınızda peşin hüküm vermeden 
adınıza sorumluluk almaya veya sizi belli bir kalıba sokmaya çalışmadan dinlemesi 

gerçekten iyi hissettirir.” şeklinde açıklar.  
 

Empati becerimizi geliştirmek  

  → Karşılaştığımız tepkiyi kişiselleştirmekten bizi koruyabilir.  
 

Kişiselleştirmek ve kalıp yargılar → Bizi çatışmaya iten bir süreç olabilir.  
 

Empati becerisi 

- Kırılganlığımızı gösterebilmemizi 

- “Hayır”ı reddedilme olarak algılamadan duyabilmemizi sağlar.  

 
EMPATİ BECERİSİ NASIL KAZANILIR? 
 

ERSOY ve KÖŞGER’e göre çocuklar: 

 3 yaşından itibaren 

  - Diğer insanların düşüncelerinin kendi düşüncesinden farklı olduğu 

  - Herkesin kendine özgü bir perspektifinin olduğu 
  - Bir duruma farklı tepkiler verilebileceğini anlamaya başladıkları ve 

  - Diğer çocukların sıkıntılarını anlayıp yardım ettikleri gözlenmektedir.  
 

6 yaşından itibaren 

 - Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyabilmektedir.  

 - Dil becerisi gelişmekte ve soyut düşünme düzeyi artmaktadır.  
 - Daha uzak yerlerdeki insanların başlarına gelenleri de algılayabilir.  
 

10-12 yaşlarında  

 - Çocuk, bu dönemde tanımadığı kişilere de empati duyabilir.  
 

Ailelere ve öğretmenlere epey önemli roller düşmektedir.  

- Çocuğa karşı sıcak ve destekleyici bir yaklaşım ve rol model olmak 
  → Çocukların empatik becerilerini geliştirir. 

 

Empatiyi geliştirmek için → Oyun ve drama yöntemlerinin kullanımı da vardır. 
- Rol değişimi - Duygu ve ihtiyaçların dile getirilmesi → Empatiyi geliştirebilir.  

- Yaratıcı drama teknikleri  

- Öykü, masal ve felsefe araçları bu konuda etkili olabilir.  
 

3) ETKİN DİNLEME: 

 

 Dinleme her türlü öğrenme sürecinde ve sosyal çevrede karşımıza çıkar. 

  -Bazen farkında olarak bazen olmayarak kullanılan bir dil becerisidir.  

  -Beynin her iki tarafının kullanılmasını gerektiren bir faaliyettir.  
 

Sol beyinle → İçerik ve olguları 
Sağ beyinle →Duyguları, beden dilini, ses tonunu ve bütünü dinleriz. 
 

Dinleme→ Konuşmanın algılanma boyutunu oluşturmaktadır ve bireylerin 

söylenenleri algılayıp anlamlandırması olarak da tanımlanmaktadır.  
 

Dinleme→ Bilinenin aksine doğuştan gelen bir beceri alanı değildir! 

- Dil ve anlatım dersleri bünyesinde 

- Belirli bir program çerçevesinde 
- Sistematik şekilde geliştirilebilecek bir beceridir.  
 

Dinleme becerisi → İletişim becerisinin temelinde yer alır.  

                              → Çünkü iletişim dinleme ile başlar.  

 
İYİ BİR DİNLEYİCİNİN ÖZELLİKLERİ:  

1. Dinlemenin amacını ve yöntemini belirler,  

2. Ön bilgilerini harekete geçirir,  
3. Dinlediklerini ön bilgilerinin ışığında inceler,  

4. Konuşmacının aktardığı bilgilerle ön bilgileri arasında bağ kurar,  

5. Bir olay ve düşünce arasındaki farkı belirler,  
6. Ana ve yardımcı düşünceleri belirler,  

7. Konuşmacının amacını belirler,  

8. Propaganda, abartı ve ön yargıları belirler,  
9. Zihinsel yapısını düzenler ve geliştirir,  

10. Konuşmayı, konuşmanın içeriğini değerlendirir.  

 
 


