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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 İçerir? 

  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:  İletişimde mesajı gönderendir.  

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

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

4) Kanal: İletişimde kişiler mesajlarını farklı yollarla iletirler. ( Söz,beden dili…) 
 

İletişim Süreçleri: 

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

1) Kodlama: Mesajın içeriğinin kod simgelere dönüştürülmesidir. (Dil en çok…) 

2) Kod açma ve yorumlama: Gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesidir. 

3) Geri bildirim: Mesajların doğru algılanıp algılanmadığını test etmektir.  
                            ( Söz, jest ve mimik gibi bir beden hareketi … ) 

4) Gürültü: Mesajın hedef tarafından tam ve doğru alınmasını etkileyen şeydir.            

                     (Mesafe, ortamdaki ses ya da her türlü fiziksel engel … ) 
 

 
 

İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ 

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

1) İletişimin Bireysel İşlevi:   

  -İnsan sosyal bir varlıktır. → İletişim kurma ihtiyacı vardır.  
 

  -En önemli ihtiyaçları arasında → Var olma ve kendini ifade edebilme vardır. 
  -İnsanın diğer bir temel ihtiyacı paylaşmadır.( Karşılanmazsa sağlık problemi ) 
 

2) İletişimin Toplumsal İşlevleri:   

  Sosyalleşme, bilgi sağlama, bilginin aktarılması ve paylaşılması … 
 

     →  Kültür  iletişimin toplumsal işlevleri arasında sayılabilir.   
 

 

İLETİŞİMİN SINIFLANDIRILMASI 

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

 

 Olumlu İletişim → İletişimin niteliğini artırır.( İma - iğneleyici söz barındırmaz!) 
 

 Okulda ve sınıflarda → Olumlu ve çift yönlü iletişim istenir. 

 Okullarda tek yönlü iletişim olduğunda 

  → Yöneticisinin kurduğu iletişim aşağıdan yukarı olacaktır. 
  → Öğretmen öğrencilerle iletişimi aşağıdan yukarı olacaktır. 

  → Öğretmen sürekli aktif, öğrenci pasif olur. (Sınıf yönetiminde sorunlar … ) 
 

 İletişim, kullanılan koda göre de sınıflandırılmıştır: 
 

  Sözlü iletişimde→ Kullanılan kelimeler, ses tonu ile beden dili önemlidir. 
  Sosyal etkileşimde→ Sözsüz iletişim sözel iletişime oranla çok daha etkilidir.  
 

 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. 
 

 Yazılı iletişim → Mektuplar, raporlar, özetler, makaleler, basın bildirileri … 

 → 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 sesin, tavır, jest ve mimiğin sağlayacağı etkiler yoktur!    
 2)Yazılı iletişimde yanlış kullanılan bir sözcük hemen dikkat çeker! 

 3)Yazılı iletişimde biçimsel kurallara (yazım-noktalama) uymak gerekir.  

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

 5)Sözlü iletişimdeki yanlış anlama/anlatmalar yazılı iletişimde daha azdır. 
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 Kişinin kendisiyle olan iletişimi  → Başkaları ile kurduğu iletişimi etkiler.  
 

 JOHARİ PENCERİSİ MODELİ (JOSEPH LUFT-HARRİNGTON INGHAM) 

 İnsanın sosyal ilişkilerinde  

 - Kendisi ile ilgili kendisinin bilmediği alanları da vardır. (Kendilerini tanıma)  

   → Başkaları tarafından da nasıl görüldükleri tanımlanabilir hâle gelmiştir.  

 
 

 

 Açık alan: Kişi kendi de başkaları da bilir. (Korku, beklenti rahatça söylenir.) 

 Kör alan: Kişi bilmez! → Başkaları bilir. (Başkalarının edindiği izlenimler ...) 

 Gizli alan: Kişi bilir → Başkaları bilmez! ( Kişi bazı şeyleri bilinçli gizler) 

 Bilinmeyen alan: Kişi de başkaları da bilmez!(Alan büyüklüğü kişiye göre …) 
 

 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.  

 a)Formal iletişim: İletişim (kademeli) aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşiktir. 

 b)İnformal iletişim: Okullarda daha sık görürüz. (Kişi ve grup tutumuna göre…) 
                                 - Okula dair düzensiz yaklaşımları olan bir iletişim türüdür.  
 

 Kişiler arası iletişim → Çift yönlü bir iletişimdir. 

 Grup içi iletişim → Çift yönlü 

 Kitle iletişimi → Tek yönlü (Topluma çeşitli konularda haber ve bilgi sağlar…) 
 

 İnternetin üzerinden → Sosyal medyada kurulan iletişim de önemli kazandı. 
 Pandemi süresince iletişim→ Daha çok çevrim içi iletişime dönüşmüştür.      

 Telefonda ya da sosyal medya araçları ile kurulan iletişimde 
  → İletişimin bazı ögeleri yer almadığından kazalar yaşanabilmektedir.  

 İletişim → Teknoloji ve internetin kullanımıyla dönüşüme uğramıştır.  
 

İLETİŞİMİN 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: İletişimin temelinde olan bir değerdir.  

       Saygı → İnsanlara yalnızca insan oldukları için değer vermektir.  
                 → Özellikle sınıfta ve okulda kapsayıcı bir dili kullanmayı da içerir.   
 

 2) EMPATİ: Karşılaştığımız tepkiyi kişiselleştirmekten bizi korur. 
 
   

   Genel mantığı: Kırılganlığımızı gösterebiliriz. “Hayır” reddedilme değildir!   
 

 Empati Becerisi Nasıl Kazanılır?                         ERSOY ve KÖŞGER’e göre   

 Çocuklar: 

 3 yaşından itibaren → “Diğer”in farkına varır. 
 

 6 yaşından itibaren → Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyabilir. 

 10-12 yaşlarında → Tanımadığı kişilere de empati duyabilir.   
 Ailelere ve öğretmenlere empati konusunda çok önemli roller düşmektedir.  

 Empatiyi için → Oyun ve drama yöntemlerinin kullanımı da etkilidir. 
 (Rol değişimi - Duygu ve ihtiyaçların dile getirilmesi → Empatiyi geliştirebilir.)  
 

 3) ETKİN DİNLEME: Her türlü öğrenme sürecinde ve sosyal çevrede görülür. 

  - 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.  

   Dinleme→ Bilinenin aksine doğuştan gelen bir beceri alanı değildir! 

   - Dil ve anlatım derslerinde - Program çerçevesinde - Sistematik şekilde gelişir. 
 
 

 Dinleme Alanları   

 → İşlem, etkileşim ve sözlü anlama olmak üzere üç boyutta incelenir: 
 

 1. İŞLEM BOYUTU: Hem fiziksel hem de zihinsel çeşitli işlemler yapılır. 

    → Bu işlemler   a) İşitme    b) Anlama   c) Zihinde yapılandırma 

 2. ETKİLEŞİM BOYUTU: Konuşmacı ile dinleyici arasındaki iletişimdir.  
 a) Fiziksel etkileşim:  ( Sesi, ses tonu, konuşma hızı, kelimeler, beden dili …) 

 b) Zihinsel etkileşim: (Dinleyicinin konuşmacının düşüncelerini  

                                     Öğrenmesi, anlaması, kendi bilgileriyle karşılaştırması) 

 3. SÖZLÜ ANLAMA BOYUTU: Anlama hem süreçsel hem de etkileşimseldir.  

 a) Etkileşimsel süreçte dinleyicinin özellikleri, aktarılanlar ve ortam etkilidir. 

 b) Süreçsel anlama Dinlemede bilgi alma , zihinde işleme ve  anlamlandırma 
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Etkili İletişim Becerileri 

 1) Egoyu Geliştirici Dil      2)  Etkin-Katılımlı Dinleme 

 3) Kendini Tanıma-Kendini Açma      4)  Empati     5) Ben Dili becerileri   
 

 1)Ego geliştirici dil: Bireyin olumlu özellikleri ve performansları vurgulanır. 

 2) Etkin-katılımlı dinleme: Kişide önemsendiği duygusunu geliştirir. 

 3) Kendini tanıma-Kendini açma: Bireyin kendi iradesi ile kendisini açmasıdır. 

 4) Empati: Karşıdakinin öznel dünyasından hareketle onu anlamaktır. 

 5) Ben dili: Kișisel tepkiyi duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır.  
 

Sen dili → Suçlayıcı, yargılayıcı iken  

Ben dili → Sadece kişinin kendi duygularını ortaya koyar.  
 

Etkili İletişimde Dil, Kültür ve Değerlerin Önemi   

Kültür→ Bir grubu diğerlerinden farklı kılan gelenekleri ve alışkanlıklarıdır. 

Kültür → Bireyin toplumun bir üyesi olarak, iletişim kurmasını sağlar. 

İletişim süreci → İçinde kültürel kodları da barındırır.  

İletişim süreci → Simgeleri, sembolleri ve kültürel kodları da içerir.  

                             → Bu tarz kurulan iletişime simgesel iletişim denir. 
 

 Simgesel iletişim: Simgesel göstergelerle yapılır. 

 → Farklı durumlarda, farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyan iletişimdir. 
 

 Sinergoloji sözsüz, bilinçsiz dili okumaya yönelik bir yöntemdir.  

    → Sözlü iletişim ile beden dili arasındaki farkı gözlemlemektedir.  
 Sinergoloji → Bedenin bilinçsiz hareketlerini saptar. 
 

 Beden dili → Sözcüklerin gücünü arttırırken azalta bilir de. (Yanlış anlama …) 

                   → Bu sinergolojinin çalışma alanıdır.  
 

 İletişimde → Hareket sözden önce yer alır. ( Hareket → Söylenmeyeni verir.)  
 

İletişim Engelleri:   

 1) Fiziksel      2) Teknik     3) Psikolojik     4) Sosyal      5) Örgütsel  
 

 Fiziksel ve teknik engeller:  
 - Mesaj ile - Kanal ve araçlar ile - Gürültü ile - Dil ile ilgili engellerden oluşur. 

 Sosyal ve psikolojik engeller:  

 - Kişilerin var olan düşünce, duygu ve değer yargılarından- Davranış, tutum … 

 Örgütsel engeller:  

- Roller, zaman baskısı - Örgütün büyüklüğü - Geri bildirim yetersizliği … 
 

TUTAR ’a göre ise iletişimin engelleri: Yapıcı engeller, bozucu engeller 
                                kanal engelleri ve teknik engeller olmaya üzere dörde ayrılır.  
 

ENGELLERE ETKİ EDEN UNSURLAR 

 1- Kişisel unsurlar: Alıcı ve vericinin gerekli dikkati göstermemesinden … 

 2- Fiziksel unsurlar: Kişilerin kendilerinden kaynaklanmayan ( Dış kaynaklı) 

 3- Semantik unsurlar: Yanlış anlaşmalar ve iletişim engelleri ( Dil kaynaklı) 

 4- Zaman baskısı: Mesai saatleri içerisindeki zaman baskısı …  

 5- Algılamadaki seçicilik: Bazı iletiler bilerek/bilmeyerek algılanamayabilir. 
 

 

Eğitim Ortamında Ekolojik Sistem Yaklaşımı 
  

 Ekolojik sistem yaklaşımı: 
 - İnsan davranışına etki eden iç ve dış kuvvetlerin etkileşimlerini inceler. 

 - Bireyi çevre içerisinde yaşayan bir varlık olarak ele alır.  
 - Ekolojik sistem yaklaşımı sorunlara çok boyutlu açılardan bakmamızı sağlar.  
 

Ekolojik sistem yaklaşımının teorik temeli  

  → LUDWİG VON BERTALANFFY’nın “Genel Sistem Yaklaşımı”na dayanır. 
 

Her canlı doğar büyür ve ölür→ Okullar da böyledir. 

  → Güç yitiminde (değişime ayak uydurulmadığında) yok olamaya doğru gider. 

Şekil 3. Ekolojik sistem yaklaşımı 
 

 

 1) MİKRO Olaylar: Bireysel yaşantılar ve kişilik özellikleri … 

 2) MEZZO Düzeydeki Yaşam Olayları: Bireylerin sosyal çevre içerisinde diğer  

                   Bireyler küçük gruplarla etkileşimi… (Aile, arkadaş ve iş çevresi …   
 3) MAKRO Olaylar: Mikrosistem→ Mezzosistem→ Ekzosistem →   

                                   Makrosistem→ Kronosistem  
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MAKRO OLAYLAR:   

 Mikrosistem→ Şu anki ortam: Ev, okul, iş yeri vb.  
 Mezzosistem→ Mikrosistemlerden oluşan sistem: Komşuluk, toplum.  

 Ekzosistem →  Doğrudan bireyi kapsamayan sosyal yapılar: Kamu kurumları… 

 Makrosistem→ Kültürü kapsayan örüntüler: ekonomik ya da siyasal ideolojiler  
 Kronosistem→ Önceki tüm katmanları kaplayan bu dış katmandır.  
 

Okul İklimi ve Ekolojik Sistem Yaklaşımı Arasındaki İlişki   

 Okul iklimi → Okulda çalışanların okulu nasıl betimlediği ile ilgilidir.  

                    → Okulun dışarıdan nasıl göründüğünü de gösterir.   
 Örgüt iklimi → Bir örgütü diğer örgütlerden ayıran özelliklerdir. 
                      → Örgütteki iş görenlerin davranışlarını etkileyen özelliklerdir.  

 

İklim Çeşitleri  (Sınıflandırma)                          PAKDANEL’e göre :   

1)Açık iklim: Arkadaşça ilişkiler, işleri kolaylaştırma ve katılımcılığı teşvik … 
 

2)Özerk (Otonom) iklim: Yönetici örgütte resmî ve sistemlidir.  
 

3)İdareci iklim:Yönetici işi kendisi yapar, arkadaşça ilişkiler yoktur! 
4)Samimi iklim: Arkadaşça ilişkiler hâkimdir …  

5)Babacan iklim: Kısmen kapalı… Yönetici sürekli kontrol edici 

6)Kapalı iklim: Yönetici çalışanları yönlendirmede etkili değildir! 
                          İş birliği yoktur! → Resmî bir örgüt iklimi söz konusudur.   
 

 

Eğitim Sistemi İçerisinde Ekolojik Sistemin İşlevi   

Eğitim sorunları mikro düzeyden makro düzeye kadar ele alındığında 

→ Fotoğrafın tümünü görme imkânı sağlayabilir.  
 

Akran zorbalığını sadece çocukların ve ergenlerin 

- Bireysel özelliklerinden kaynaklanan tek yönlü bir problem değildir! 

- Aile, okul atmosferi, öğretmen tutumu, arkadaş ilişkileri ve  

- İçinde yaşanılan kültürün de rol oynadığı çok boyutlu karmaşık bir problemdir. 
 

   → Soyutlanmış ve bireysel bir olay değildir!  
         →Ergenin ilişkide olduğu kişiler ve ortamla etkileşiminin bir ürünüdür. 
 

 

Şekil 4. Ekolojik sistem kuramı çerçevesinde akran zorbalığı 
 

Mikrosistem Kapsamında Akran Zorbalığına Sebep Olabilecek Etmenler:   

• İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile ortamı  
• Cezalandırıcı, tartışmacı, düşmanca ve kötüleyici ebeveyn tavırları  

• Fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler  

• Okul bahçesi ve oyun alanlarının yetersiz olması  

• Öğretmenlerin ve yöneticilerin zorbalık davranışlarını görmezden gelmesi  

• Okul yönetimi tarafından fiziksel cezanın uygulanması  

• Öğrencilerin okul atmosferi hakkındaki negatif düşünceleri  
• Okuldaki akranların saldırgan davranışlar sergilemesi  

• Okul mevcudunun fazla olması  

• Olumsuz davranışlar gösteren akran gruplarına dâhil olması  
 

Mezosistem Kapsamında Akran Zorbalığına Sebep Olabilecek Etmenler:   

• Okul ve aile arasındaki iletişimin yetersiz veya eksik olması  

• Ailenin onaylamadığı arkadaş grupları  
 

Ekzosistem Kapsamında Akran Zorbalığına Sebep Olabilecek Etmenler:   

• İş yeri stresini eve taşıyan eveveynin otoriter bir tutum sergilemeleri 

• MEM’in eğitim politikalarının öğretmen ve dolayısıyla öğrenciye etkisi  
• Akranlarının ailelerinin ebeveynlik stilleri  

 

 Makrosistem Kapsamında Akran Zorbalığına Sebep Olabilecek Etmenler:   

• Şiddetin toplumda kabul görmesi  
• Televizyondaki şiddet içerikli programlar  

• Mahallenin sosyo-ekonomik düzeyi  
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