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Önsöz

İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı 
çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten 
başlayan öğrenme ve gelişim içindedir. Özellikle sosyal becerile-
rin kazanılması çok erken yaşlardan itibaren başlar. Annenin be-
beğiyle buluşan gözleri bebeğin başkalarıyla da göz kontağı kur-
masına yol açacaktır. Bazen sosyal beceriler yeterli miktarda ka-
zanılamaz veya kazanılsa dahi kullanılamadığı durumlar oluşur. 
Bireyin kendisi ve çevresi ile uyumlu bir birlikteliği sağlayan sos-
yal becerilerindeki yetersizlikler, pek çok alanda onun hayatını 
güçleştirebilir. Bilimsel araştırmalarla birlikte deneyimlerimiz de 
göstermektedir ki, sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar 
okulda ve evde ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Üstelik akran iliş-
kilerinde de sorun yaşayan çocuklar yoğun bir mutsuzluk yaşa-
dıklarını davranışlarıyla da göstermektedirler. Bu durum akade-
mik başarıyı da olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocukluk döneminde sosyal beceri yetersizliği nedeniyle 
olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer 
insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, sosyal ve özel yaşamlarında ba-
şarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. 

Çocuk, yetişkin ve ailelerle çalışan psikologlar olarak biz, sos-
yal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem 
de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabi-
leceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. 
SOBECE – Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı adını verdiği-
miz çok yönlü bir eğitsel terapi modelini geliştirdik.

Başlangıçta, profesyonel bir işbirliği yapma, elimizdeki mater-
yalleri toplama, bir araya getirme amacını güden oturumlardan 



çocuklar için gerçek yaşam becerileri12

giderek bunu bir programa ve kitaba dönüştürme serüveni bizim 
için çok keyifli oldu.

Umarız, başta aileler ve çocuklar olmak üzere, ruh sağlığı ala-
nında çalışanlar ve eğitimciler de aynı keyifle bu kitaptan yararla-
nırlar. Eğlenerek öğrenmeleri dileği ile…

Çalışmamız boyunca bizi destekleyen ailelerimize, çocukla-
rımıza ve Çocuklar İçin Gerçek Yaşam Becerileri’ne katkılarından 
dolayı Psikolog Elif Sabit’e teşekkür ederiz.

Aygün Tuçe Ataş – İlknur Efeçınar
Nisan 2017 
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Sosyal beceriler, bireyin kendisiyle barışık ve çevresiyle uyum 
içinde yaşamasını sağlayan gerçek yaşam becerileridir. Diğer bir 
deyişle sosyal beceri bireyin içinde bulunduğu çevreyle ilişki kur-
masını, uyum sağlamasını, başkalarına duyarlı olarak kendini ifa-
de etmesini ve karşısına çıkan sorunlarla başa çıkmasını da içeren 
öğrenilmiş davranışlardır. Sosyal beceri, çeşitli kavramları bir ara-
da bulunduran çok katmanlı beceriler bütünüdür. İlişki başlatma 
ve sürdürme becerilerinden başlayarak atılgan davranmaya, duy-
guları anlama ve ifade etmeye, saldırgan davranışları ve dürtüle-
ri kontrol etmeye grup içinde uyum ve işbirliği içinde çalışabil-
meye dek uzanan kavramları içerir. Yaşam doyumu, hayatın çe-
şitli alanlarındaki (aile, sosyal-duygusal ilişkiler ile eğitim öğre-
tim ve iş hayatı) getirilerin toplamından kaynaklanan memnuni-
yettir. Bu da büyük oranda kişinin sahip olduğu sosyal becerile-
re bağlıdır. 

Sosyal beceriler gelişimsel, önleyici veya tedavi edici olarak 
kazandırılabilir. Gelişimsel olarak, çocuğun büyüme sürecinde 
mutlaka edinmesi gereken becerileri aşamalı olarak çocuğa ka-
zandırmak amaçtır. Her anne-baba çocuğu büyürken, bu kitap-
taki uygulamalardan faydalanarak sosyal becerileri çocuğuna ka-
zandırmaya yardımcı olabilir.

Sosyal beceri eğitim programlarının etkinliğinin araştırıldı-
ğı çalışmalarda, bu programların önleyici olarak kullanılmasının 
da olumlu sonuçları olduğu görülmektedir. Programın uygulan-
dığı gruplardaki çocukların, uygulanmayanlara göre alkol, mad-
de kullanımı, kendine, başkalarına zarar verme, vandalizm, oku-
la uyumsuzluk sorunları, agresif davranışları ve stres belirtilerini 
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belirgin şekilde daha az bulunmuştur (Kiselica, Baker, Thomas 
ve Reedy, 1994). Bu araştırmalar da göstermektedir ki sosyal be-
ceri eğitimlerinin önleyici olarak kullanılması faydalı olmaktadır. 

 Sosyal beceri eğitimleri çeşitli uyum ve davranış sorunları ya-
şayan çocukların tedavilerinin önemli bir parçası olarak da kul-
lanılabilmektedir. Sosyal beceri yetersizliği, bireyin çeşitli sosyal 
becerilere sahip olmaması veya sahip oldukları halde becerileri 
uygun ortam ya da durumlarda kullanamamasıdır. Sosyal beceri 
eksikliği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güç-
lüğü, sosyal kaygı, üstün yeteneklilik, karşı gelme bozukluğu, öf-
ke kontrol zorluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, uyum ve davra-
nış sorunları ve gelişimsel gerilik yaşayan çocuklarda daha belir-
gin şekilde ortaya çıkmaktadır. Sosyal becerileri yetersiz olan ço-
cuklar yaşamları boyunca, evde ve okulda uyum sorunları ya-
şamakta, kişiler arası ilişkilerde, akademik çalışmalarında, duy-
gusal davranışsal alanlarda, mesleki yaşamlarında çeşitli prob-
lemlerle karşılaşmaktadır (Antia, Kreimeyer ve Eldredge, 1994; 
Haynes, Moran ve Pindzola, 2006; Chadsey-Rusch,1992; Zirpoli 
ve Meloy, 1997). 

Yapılan araştırma sonuçları, çocuklarda sosyal beceri yetersiz-
liğinin akranları tarafından reddedilmeye neden olduğu görüşü-
nü desteklemektedir (Farmer, Pearl ve Acker, 1996). Akranları ta-
rafından izole edilen çocukların birçok davranış problemi gös-
terdiği ve ilerideki dönemde ise depresyon, okulu bırakma ve di-
ğer psikiyatrik problemlere daha fazla yatkınlık gösterdiği bilin-
mektedir (Cairns, Cairns, ve Neckerman, 1989). Ayrıca, (D. W. 
Johnson ve R. T. Johnson, 1990) yaptıkları bir çalışmada iş kay-
betme nedenlerinin % 90’ının sosyal problemler olduğunu vur-
gulamışlardır. 

Birçok araştırma göstermektedir ki, çocukla sosyal becerileri 
çalışırken, çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitimi, öğretmen 
ve aile eğitimiyle bir arada yapıldığında, çocukların sosyal bece-
rilerinde, akademik başarılarında, akran ilişkilerinde, problem 
çözme becerilerinde belirgin gelişmeler gözlenirken, sigara kul-
lanımı, erken yaş gebeliği, suça yönelik davranışlar, agresif dav-
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ranışlarda azalma ortaya çıkmıştır (McMahon, Bierman, Coie, 
Dodge, Greenberg, Lochman ve Pinderhughes 1999; Bierman 
2002; Bierman, Coie, Dodge, Foster, Greenberg, Lochman ve 
Pinderhughes 2004; Hawkins, Catalona ve Kasterman 1999; 
Weiss, Harris, Catron ve Han 2003). Bu sebeple kitaptan faydala-
nan ailelerin ve eğitimcilerin, çocukların sosyal becerilerini geliş-
tirmeye önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Sosyal beceri eğitimleri dikkat, dinleme, algılama ve yöner-
ge alma gibi okul başarısını doğrudan etkileyen bilişsel becerile-
ri geliştirmeye de yardımcı olmaktadır. Sosyal beceri eğitim prog-
ramlarının sadece zihinsel sağlık ile ilgili olumlu gelişmeler sağla-
mak dışında, akademik başarıda da artış sağlaması dikkat çekici-
dir. Hoagwood ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptığı okul uygu-
lamalı, 24 deneysel araştırmayı taradıkları makalelerde, 24 araş-
tırmadan 15’inde zihinsel sağlıkla ilgili sonuçlara ek olarak olum-
lu akademik sonuçlar bulunmuştur.

Sosyal becerileri sebebiyle yalnız ve izole olmuş kişilerin daha 
çok ve çeşitli sağlık problemleri yaşama eğiliminde oldukları bi-
linmektedir (Konrath, O’Brien, Hsing, 2010).

Sobece Nedir?
SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiği-
miz bu programda, 7 ana başlık altında 76 alt başlık ve yaklaşık 
400 egzersiz ve oyun yer almaktadır. Bu kitapta ilk 6 başlık hak-
kında öneriler ve oyunlar ele alınmıştır:

1. İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri
2. Atılganlık Becerileri
3. Duygulara Yönelik Beceriler
4. Saldırgan Davranışlarla ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri
5. Sorun Çözme Becerileri
6. Plan Yapma Becerileri
7. Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri

SOBECE bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir. Bu 
beceriler çocuklara eğlenceli oyunlar, yapılandırılmış egzersiz-




