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ÖZET 
 
 

4 YAS ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERILERININ BAZI DEGISKENLER 

AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI 

 
Bülbül Ece, Nardane 

Yüksek Lisans, Ilkögretim Anabilim Dali 

                    Okul Öncesi Egitimi Bilim Dali 

Tez Danismani: Prof. Dr. Çaglayan Dinçer 

 Aralik 2008,  99 Sayfa + xii s. 

 

Bu arastirmanin amaci, 4 yas çocuklarinin sosyal becerilerini 

degerlendirmek ve çocuklarin sosyal becerilerine etki eden degiskenleri 

incelemektir. Ayrica arastirmada ögretmenlerin, siniflarindaki çocuklar için 

hangi sosya l becerileri önemli bulduklarini ortaya çikarmak amaçlanmistir. 

Arastirmada, okul öncesi egitim kurumlarina devam eden 4 yas çocuklarinin 

sosyal beceri ve problem davranislarina, cinsiyet, okul öncesi egitim alma 

süresi, kardes sayisi ve anne-baba ögrenim düzeyi degiskenlerinin etkisi 

arastirilmistir. Iliskisel tarama modelinde betimsel bir çalisma olan bu 

arastirmanin çalisma grubunu, Ankara ilindeki çesitli anaokullarina devam 

eden 4 yas grubundaki toplam 345 çocuk olusturmustur. 

 

Arastirma sonuçlari su sekilde özetlenebilir: Sosyal Beceri 

Derecelendirme Sistemi’nin Okul Öncesi Türkçe formunun geçerlik ve 

güvenirlik çalismalari sonucu elde edilen bulgular, ölçegin Türkiye’de geçerli 

ve güvenilir bir degerlendirme araci olarak kullanilabilecegini göstermektedir.

  

Arastirmada cinsiyet degiskenine göre; kiz çocuklarin erkek çocuklara 

göre Isbirligi, Kendini Ifade Etme/Atilganlik, Özdenetim Alt Ölçek ve Sosyal 

Beceri Ölçegi Toplam Puanlari daha yüksek çikarken, erkek çocuklarin kizlara 

göre Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puani ve Dissallastirilmis 

Davranislar Alt Ölçegi Toplam Puanlari daha yüksek çikmis, Içsellestirilmis 

Davranislar Alt Ölçegi Toplam Puaninda ise iki grup arasinda anlamli bir 

farklilik görülmemistir.  



 x

 

Kardes sayisi degiskenine bakildiginda; kardesi olan çocuklarin tek 

çocuk olanlara göre Isbirligi, Özdenetim Alt Ölçekleri Toplam Puanlari ve 

Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puani daha yüksek çikarken, Kendini Ifade 

Etme/Atilganlik Alt Ölçek Toplam Puaninda ise iki grup arasinda anlamli bir 

farklilik görülmemistir. Tek çocuk olanlarin kardesi olan çocuklara göre 

Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi ve Problem Davranislar Ölçegi Toplam 

Puanlari daha yüksek çikarken, Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi Toplam 

Puaninda ise iki grup arasinda anlamli bir farklilik görülmemistir. 

 

Okul öncesi egitim alma süresi ile anne ve baba ögrenim düzeyleri 

degiskenlerine göre; hem Sosyal Beceri Ölçegi hem de Problem Davranislar 

Ölçekleri ile Alt Ölçek Toplam Puanlari açisindan gruplar arasinda anlamli bir 

farklilik görülmemistir. 

 

Arastirmaya katilan ögretmenlerin; Isbirligi Alt Ölçeginde; 

“Yönergelerinize uyar”, “Okuldaki etkinlikleri istenilen sekilde yerine getirir” ve 

“Oyunlara ya da grup etkinliklerine katilir” becerilerini, Kendini Ifade 

Etme/Atilganlik Alt Ölçeginde; “Kolaylikla arkadas edinir” , “Ona haksiz bir 

sekilde davrandiginizi düsündügü zaman bunu size uygun bir sekilde söyler”  

ve “Adil olmadigini düsündügü kurallari uygun bir sekilde sorgular” 

becerilerini, Özdenetim Alt Ölçeginde; “Akranlariyla anlasmazlik durumlarinda 

öfkesini kontrol eder”, “Baskalariyla oyun oynarken kurallara uyar” ve 

“Akranlari tarafindan kizdirildiginda uygun sekilde tepki verir” becerilerini çok 

önemli bulduklari görülmüstür. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi, sosyal 

beceri, sosyallesme, problem davranis, davranis  degerlendirme. 
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ABSTRACT 
 

MULTI-VARIABLE EVALUATION OF 4 YEAR OLDS’ SOCIAL SKILLS. 

 
Bülbül Ece, Nardane 

Master’s Thesis, Department of Primary School Education 

Preschool Education Program 

Advisor: Prof. Dr. Çaglayan Dinçer 

December 2008, 99 pages + xii p. 

 
 

The aim of the study is to evaluate social skills  of the 4 years old 

preschool students, and investigate the factors that influencing their social 

skills. Additionally, it has been aimed at finding out the thought of the 

preschools teachers that which social skills of their students is important. The 

possible effects of variables such as gender, parents’ educational background, 

preschool education duration and the number of siblings in the demographic 

information form on the scale and subscale score mean were examined. The 

research design of this study is correlative investigation model in which the 

study group is 345 children of 4 year olds from different preschools in Ankara. 

 

The results of the study can be summarized as follows:  The validity 

and reliability studies of this research reveal that Preschool Turkish version of 

the Social Skills Rating System (3-5 years) is a reliable and valid evaluation 

tool for the Turkish context. 

 

The results of the gender variable: While the girls’ scores in terms of 

cooperation, self-expression/confidence, self-control and social skills scales 

are higher than boys; on the other hand, boys’ scores, according to the 

problem behaviors and externalizing behavior scales are higher than girls. 

There was no significant difference between the internalizing behaviors of 

boys and girls in the overall score of the subscale.  

 

The results of the siblings variable: While the cooperation and self 

confidence scales’ and social skills scale’ score of the children with siblings 



 xii

are higher than the children with no siblings. On the other hand, it has not 

been seen a significant difference between two groups’ score of the self-

expression scales. The score of the children with no siblings is higher than the 

children with siblings in terms of the externalizing behaviors and problem 

behaviors scales. However, it has not been seen a significant difference 

between two groups in terms of the internalizing behaviors total scales.  

 

According to the children’s preschool education duration and their 

mother and father education variables; there are no significant differences 

between groups in terms of the Social Skills Scale and Problem Behaviors 

Scales and subscales of the main scale’ total scores. 

 

The questions which the teachers taken part in this study thought the 

most important ones can be listed as follows: The abilities of the “follows your 

directions”, “Produces correct schoolwork”, “Participates in games or group 

activities” the Cooperation Scale. In the Self-Expression Scale, the  abilities of 

the “makes friends easily”, “appropriately tells you when he or she thinks you 

have treated him or her unfairly”, “appropriately questions rules that may be 

unfair”. In the Self-Control Scale, the abilities of the “controls temper in conflict 

situations with peers, “follows rules when playing games with others”, and 

“responds appropriately to teasing by peers”. 

 

Keywords:  Social Skills Rating System, social skills, socialization, 

problem behavior, behavior evaluation. 

 

 
 



                                                                                                                             

BÖLÜM I 

 

GIRIS 

 

Bu bölümde arastirmanin problemine, amaçlarina, önemine, 

sinirliliklarina ve tanimlarina yer verilmistir. 

 

Problem 

 

Sosyal iliskiler, bireyin yasaminin temelini olusturan ve bireyi her türlü 

gelisime ve degisime hazirlayan önemli bir gereksinimdir. Sosyal iliskiler, 

bireyin yeniliklerle karsilasmasini ve ilerlemesini saglar. Bireyin kendini 

basarili ve mutlu algilamasinda sosyal yasamdaki yeterligi ve basarilari önem 

tasimaktadir. Bu da bireyin birtakim sosyal becerilere sahip olmasini gerektirir. 

Sosyal beceriler, bireyin hem bireysel hem de toplumsal kabulünü, diger 

insanlarla karsilikli ve saglikli iliskiler kurabilmesini saglayan becerilerdir. Birey 

sosyal becerilerini kullanarak kisiler arasi iliskilerde çevresinden pekistirme 

elde eder ve bu durum olumlu davranisla rinin devamini saglar. Bu nedenle  

sosyal becerileri insanlarin yasamlari boyunca kullanacaklari bir birikim olarak 

görmek gerekir.  

 

Sosyal beceriler, çocuga pek çok sey kazandirir ve çocuklarin kendi 

kisiliklerini gelistirmelerine yardimci olur (Kaymak, Çetin ve Bilbay, 2003). 

Çocuklarin kendisini ifade edebilmesi, özgüven kazanmasi, ailesi ve 

çevresindeki bireylerle iliski kurabilmesi, arkadaslari tarafindan kabul görmesi, 

sosyal anlamda bagimsizlik kazanmasinin temelinde ögrencilere sosyal 

davranislar kazandirmak, uygun davrandiklarinda onlari pekistirmek ve motive 

etmek bulunmaktadir. Bu nedenle, ögrencilere örgün egitimin her bir 

basamaginda, sosyal becerilerin kazandirilmasi, pekistirilmesi ve gelistirilmesi 

için çaba sarf edilmelidir (Çubukçu ve Gültekin, 2006). 

 

Çocuklar, okul öncesi egitim kurumuna gelinceye kadar birçok sosyal 

beceriyi anne-babalarindan ve diger yetiskinlerden ögrenirler. Ancak birçok 
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çocuk, okula geldiginde evde kabul gören birçok sosyal beceri ve 

davranisinin, okulda kabul görmedigini ya da okulda farkli biçimlerde 

davranilmasi gerektigini kesfeder. Çocuk okulda sadece, sosyal kabul gören 

davranislari ögrenmekle kalmaz, ayni zamanda aile disindaki yetiskinlerle ve 

akranlariyla etkili bir sekilde etkilesimde bulunma yollarini da ögrenir 

(Senemoglu, 1994). Bu nedenle, erken yillardan itibaren degisik yöntemlerle 

çocuklara sosyal becerilerin kazandirilmasi gerekmektedir (Kapikiran, Ivrendi 

ve Adak, 2006).  

 

Bireylerin mutlu, kendisiyle barisik, hedeflerini dogru tayin edebilecek 

ve bu yolda çikabilecek engellerle basa çikabilmesi için gerekli duygusal ve 

sosyal becerilerin temelleri okul öncesi dönemde atilmaktadir (Önder, Güven, 

Sevinç, Aydin, Balat, Palut, Bilgin, Çaglak ve Dibek,  2004). Okul öncesi 

egitim kurumlari, çocuklarin fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal gelisimini 

desteklemektedir.  

 

Okul öncesi egitim kurumu çocuk için yepyeni bir sosyal çevredir. 

Okulun uyulmasi gereken kurallari, çocugun tanimadigi diger çocuklarla ve 

ögretmenlerle karsilasmasi, basarmak zorunda oldugu ögrenim görevleri, 

onun bu yeni çevreye uyum saglamasinda, güçlüklerle karsilasmasina  neden 

olur. Bununla birlikte okulun sosyallestirici islevi çocugu egitmektedir. Okul 

öncesi egitim kurumlarindaki arkadaslik iliskileri, çocuga sosyal yasaminda 

gerekli olan uyumlu iliskileri ve isbirligini ögrettigi gibi, dogru bir sekilde 

yarisma yetenegi de kazandirir. Okul öncesi egitimin sosyal gelisim üzerindeki 

etkilerini inceleyen arastirmacilar, okul öncesi egitim görmüs çocuklarin 

bagimsizlik, kendine güven, merak ve çevreye ilgi gösterme gibi olumlu 

özellikler gösterdiklerini saptamislardir. Ayrica çocuklarin okul öncesi egitim 

kurumuna devam süresi arttikça anti-sosyal davranislari da azalmaktadir. 

Yani çocuk; okul öncesi egitim kurumuna devam ettiginde sosyal uyum  

davranislari artmaktadir (Koçak ve Tepeli, 2004) 
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Çocuklarin sosyal becerileri ve problem davranislari üzerinde okul 

öncesi egitim kurumlarinin yani sira birçok faktörün de etkileri görülmektedir. 

Bu faktörler; çocugun ailesi, cinsiyeti, yasi, akran iliskileri, içinde bulundugu 

sosyo-ekonomik düzey ve çocugun engelli olup olmamasi olarak siralanabilir. 

Genel bir degerlendirme yapildiginda, kiz çocuklarin sosyal becerileri 

sergilemede erkek çocuklara göre daha basarili oldugu bununla birlikte erkek 

çocuklarin kizlara göre daha fazla problem davranislar sergiledigi söylenebilir 

(Greshman ve Elliott, 1990; Tüy, 1999). Çocugun yasi da, sosyal beceri 

üzerinde etkili olmaktadir. Çocuklarin yaslarinin artmasiyla bilissel, dil ve 

ahlaki gelisimleriyle birlikte sosyal davranislari da gelismektedir (Kapikiran ve 

digerleri, 2006; Koçak ve Tepeli, 2004). Akran iliskileri de, sosyal becerileri 

üzerinde önemli rol oynamaktadir. Yapilan çalismalar, arkadaslik iliskilerinin, 

çocuklarin sosyal, bilissel ve duygusal gelisimlerini ve bireyin uyum saglama 

sürecini önemli ölçüde etkiledigini göstermektedir (Beyazkürk, Anliak ve 

Dinçer, 2007; Teche ve digerleri,1999). Çocugun sosyal gelisimini etkileyen 

faktörlerin en önemlilerinden biri de ailedir. Bireyin yasami üzerinde dogum 

öncesinden baslayarak ömrünün sonuna kadar etkisini sürdüren aileler, 

çocugun gelisiminde de büyük önem tasimaktadir (Vural, 2006). Gelisim ve 

ögrenmede erken çocukluk döneminin önemini ortaya koyan arastirmalar, 

aileyi okul yasaminin parçasi haline getirmek gerektigini de vurgulamaktadir 

(Zembat ve Unutkan 2001). Çocugun sosyal beceri gelisimini etkileyen 

faktörlerden bir digeri de, çocugun engelli olup olmamasidir. Birçok arastirma 

sonucu, engelli çocuklarin normal gelisim gösteren çocuklara göre daha az 

sosyal iliski kurduklarini, siniflarda düsük kabul gördüklerini göstermektedir 

(Tüy, 1999; Sucuoglu ve Özokçu, 2005). 

 

Çocuklarin gelisim özelliklerini bilmeden verilen egitim, hem güçtür hem 

de tamamen tesadüflere bagli kaldigi için hata yapilmasina ve istemeyerek de 

olsa onlarin zarar görmesine yol açabilmektedir (Aral, Kand ir ve Canyasar, 

2000). Bu nedenle çocuklarin sosyal becerilerini gelistirmeye yönelik egitim 

programlari hazirlanirken, çocuklarin özelliklerinin ayrintili olarak 

degerlendirilmesi gereklidir. Böylece, sosyal becerileri yetersiz veya sinif içi 

etkinliklerde ve arkadaslariyla etkilesimlerinde saldirgan veya problem 
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davranislar gösteren çocuklar belirlenebilecek ve onlara bu dogrultuda yardim 

saglanabilecektir. 

 

Okul öncesi dönemde sosyal beceri yetersizlikleri ve problem 

davranislar gözlenen çocuklari erken tanimada, korumada ve önlemede 

önemli anahtarlardan biri degerlendirmedir (Winsler ve Wallace, 2002). Sosyal 

becerilerin degerlendirilmesinde kullanilan birçok degerlendirme yöntemi 

vardir. Bunlardan baslicalari; a) dogrudan davranis gözlemi, (b) davranis 

derecelendirme ölçekleri, (c) klinik görüsmeler, (d) sosyometrik teknikler ve (e) 

kendi kendini degerlendirme ölçekleri olarak siralanabilir (Gresham ve Elliott, 

1987; Elliott, Malecki ve Demaray, 2001). Bu yöntemlerden davranis 

derecelendirme ölçekleri, okul öncesi dönemde sosyal becerilerin 

degerlendirilmesinde yaygin olarak kullanilmaktadir. Bu ölçekler ögretmen ve 

aile yargilarina dayanmakta ve çocugun durumu hakkinda veriler 

saglamaktadir.  

 

Çocuklar, iki ortamda diger bireylerle etkilesimler kurarak sosyal ve 

duygusal becerilerini gelistirirler, bu ortamlar ev ve okul öncesi siniflaridir 

(Anthony, Anthony, Glanville, Waanders ve Shaffer, 2005). Çocuklarin 

degerlendirilen davranislarinin sosyal geçerligi, toplum tarafindan, özellikle de 

ögretmenler, aileler ve ögrenciler tarafindan atfedildiginde önem kazanir. 

Böylece, sosyal becerilerin sosyal geçerligini degerlendirmek, ölçülen 

davranisin içerik geçerligini ve önlem alinmasi gerekli olan en kritik 

davranislarin gelistirilmesi için veriler saglar (Gresham ve Elliott, 1990).  

 

Bu arastirmada, veri toplama araci olarak Sosyal Beceri 

Derecelendirme Sistemi (SBDS) Ögretmen Formu (3-5 yas) kullanilmistir. 

SBDS birçok ülkede sosyal beceri degerlendirmede kabul görmüs etkili bir 

degerlendirme aracidir. SBDS’de degerlendiriciler (ebeveyn, ögretmen, 

ögrenci), ögrencinin davranisini birçok durum ve ortamda gözlemler. Böyle bir 

gözlemde, çocuklarin sosyal becerilerini degerlendirirken daha dogru verilere 

ulasmamizi saglar. SBDS, çocuklar arasindaki gelisimsel farkliliklara ve 

degerlendirmeciler ile çocuklarin etkilesimde oldugu durumlara duyarli 

biçimde tasarlanmistir (Gresham ve Elliott, 1990). Okul öncesi egitimde 
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sosyal becerilerin degerlendirilmesi için önemli verilere ulasmamizi 

saglayabilecek SBDS’ni Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarina 

uygulamak ve onlarin soysal beceri düzeylerini belirlemede hangi 

degiskenlerin etkilerinin oldugunu ortaya koymak bu arastirmanin problemini 

olusturmaktadir. 

 

Arastirmanin Amaci 

 

Bu arastirmanin amaci; 4 yas çocuklarinin sosyal becerilerini 

degerlendirmek ve çocuklarin sosyal becerilerine etki eden degiskenleri  

incelemektir. 

 

Alt  Amaçlar 

 

 Bu arastirmanin alt amaçlari; 

 

a) 4 yas çocuklarinin sosyal beceri düzeylerini belirlemek,  

b) Ögretmenlerin, siniflarindaki çocuklar için hangi sosyal becerileri 

önemli bulduklarini ortaya çikarmak, 

c) Çocuklarin sosyal becerileri üzerinde,  cinsiyet, kardes sayisi, okul 

öncesi egitim alma süresi, anne ve babanin ögrenim düzeyi  

degiskenlerinin anlamli bir farkliliga yol açip açmadigini incelemektir. 

      

Arastirmanin Önemi 

 
Sosyallesme dogumla baslar ve yasam boyu devam eder. Birey 

yasami boyunca varligini sürdürebilmek için bulundugu çevreye uyum saglar 

ve diger insanlarla etkilesime girer. Her bireyin, bu etkilesim sürecinde olumlu 

tepki getirecek ve olumsuz tepkilerin olusumunu engelleyecek bir takim 

sosyal becerilere sahip olmasi gerekir.  

 

Okul öncesi dönemde gerçeklestirilen egitim, çocugun dogumundan 

baslayarak ilkögretim çagina gelinceye kadar gerçeklesen yasantilari içine 

alan, bilissel dil, fiziksel ve sosyal duygusal açidan çocugun gelistigi bir süreci 
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kapsamaktadir. Okul öncesi dönemde gerekli sosyal becerilere sahip olan 

çocuklar akranlari tarafindan kabul edilmekte ve akran iliskilerini olumlu bir 

sekilde sürdürmede oldukça basarili olmaktadirlar. Ayrica akranlariyla 

iliskilerinde basarili olan çocuklar ilkögretimde de akranlari tarafindan kabul 

edilmekte ve gerekli akademik yeterlilige sahip olabilmektedirler.  

 

Okul öncesi yillarda eger çocuklar, gerekli sosyal becerileri 

gelistiremezlerse, yasamlari boyunca olumsuz sonuçlar yasayacaklari 

dislanmalarla karsi karsiya kalabilirler. Bu nedenle okul öncesi dönem 

çocuklarinin sosyal becerilerini degerlendirmek, bu degerlendirmelere dayali 

olarak sosyal beceri eksiklikleri yasayan çocuklarin, gelecekteki yasamlarinda 

karsilasacaklari sosyal reddi önlemek amaciyla gerekli egitimleri almalari 

yasamsal bir öneme sahiptir.   

 

Çocuklarin sosyal becerilerini ve problem davranislarini ögretmen ve 

aile görüslerine dayali olarak degerlendiren ölçekler, çocuklarin sosyal 

becerileri ve problem davranislari hakkinda önemli ipuçlari saglamaktadirlar. 

Bu arastirmada kullanilan SBDS’de tüm dünyada okul öncesi çocuklarinin 

sosyal becerilerini degerlendirmek için yaygin olarak kullanilan bir ölçme 

aracidir. SBDS, yaslari 3 ile 18 arasinda degisen kiz ve erkek çocuklarin 

sosyal becerilerini degerlendirmede çok genis ve uluslararasi örnekleme 

dayanan ölçütler sunan ilk ölçektir. SBDS, çocuklarin sosyal beceri 

problemleriyle bas etme ve bu problemleri çok kapsamli degerlendirmede 

kullanicilara bir sistem sunmaktadir. SBDS, sosyal becerilerin, problem 

davranislarin ve akademik yeterligin çok iyi bir sekilde planlanmasina olanak 

tanir.  

 

Sosyal becerileri degerlendirmeye yönelik yabanci alanyazinda yer 

alan çalismalar incelendiginde, okul öncesi dönemde sosyal becerilerin çesitli 

degiskenler açisindan kapsamli olarak arastirildigi gözlenmektedir. 

Ülkemizde alanyazin incelendiginde ise, okul öncesi dönemde sosyal 

becerileri degerlendirmeye yönelik çalismalarin çok fazla olmadigi 

görülmektedir. Az sayidaki arastirmalarda da daha çok sosyal beceri egitimi 

programlari gelistirilmeye çalisildigi (Kurt, 2007; Vural, 2006; Yukay, 2004; 
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Avcioglu, 2003), normal gelisim gösteren çocuklarla engel durumu olan 

çocuklarin karsilastirildigi (Tüy, 1999; Akbas, 2005; Sucuoglu ve Özokçu, 

2005; Özaydin, 2006) ve birçok arastirmada da hedef kitlenin genelde 

ilkögretim ve üstü ögrenciler oldugu görülmektedir. Alanyazin incelendiginde 

okul öncesi dönem çocuklarinin yas gruplarina göre degerlendirildigi 

çalismalar neredeyse yok denecek düzeydedir. Elibol (2008) yaptigi 

arastirmada 5 yas çocuklarinin sosyal becerilerini çesitli degiskenler 

açisindan degerlendirmistir. Okul öncesi dönemde her yas grubunun kendine 

özgü özellikler göstermesi ve bu özelliklerin de sosyal becerileri ve problem 

davranislari dogrudan etkiledigi düsünüldügünde okul öncesi dönemde sosyal 

becerilerin her yas grubu için ayrintili olarak degerlendirilmesi önem 

tasimaktadir.  

 

Çalismamizda elde ettigimiz bulgularin, çocuklarin daha sonraki 

dönemlerdeki akademik basarisini ve sosyal kabullerini etkileyen sosyal 

becerilerinin okul öncesi dönemde belirlenmesi ve bu dönemde sosyal 

becerileri desteklemeye yönelik programlarin gelistirilmesiyle ögretmenlere 

yol gösterici olacagi düsünülmektedir. Ayrica bu çalismada elde edilen 

bulgularin, okul öncesi dönemde problem davranislar gösteren çocuklari 

belirleme konusunda ögretmenlere de bilgi verecegi düsünülmektedir. 

 
 Sinirliliklar 

 
1. Bu arastirma, örnekleme ulasim kolayligi açisindan Ankara ili merkez 

ilçelerindeki Milli Egitim Bakanligi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumu’na bagli bulunan okul öncesi egitim kurumlarina (kres, yuva, 

anaokulu ve gündüz bakim evi) devam eden çocuklarla sinirlidir. 

2. Bu arastirmada sosyo-ekonomik düzey bir degisken olarak alinmamistir. 

3. Arastirma verileri 4 yas (36-48 ay) çocuklarindan elde edilmistir. 
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Tanimlar 

 
Bu arastirmada kullanilan bazi kavramlar asagida tanimlanmistir.   
 

Sosyal Beceri: Bir insanin digerleriyle etkilesimde bulunmasini, olumlu 

tepkiler vermesini saglayan ve sosyal olarak kabul görmeyen tepkilerden 

kaçinmasina yardimci olan, sosyal olarak kabul gören ögrenilmis 

davranislardir (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (SBDS):  Sosyal Beceri 

Derecelendirme Sistemi (Social Skills Rating System-SSRS), 1990 yilinda 

Frank M. Gresham ve Stephen N. Elliott tarafindan, çocuklarin sosyal 

becerilerini, problem davranislarini ve akademik yeterliklerini degerlendirmeye 

yönelik gelistirilen ve yaslari 3-18 arasinda degisen kiz ve erkek çocuklara 

uygulanabilen bir davranis derecelendirme ölçegidir. 

 

Problem Davranis: Çocugun varolan becerilerini kullanmasini, yeni 

beceriler ögrenmesini, çevresi ile sosyal etkilesimini ve toplumsal uyumunu 

olumsuz yönde etkileyen davranislardir (Sucuoglu, Gümüsçü ve Piskin, 1990). 
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BÖLÜM II 

 
 

KURAMSAL ÇERÇEVE 
 
 

Bu bölümde sosyallesme ve sosyal beceri kavrami, sosyal beceri 

yetersizlikleri, sosyal beceri egitimi ve sosyal becerileri degerlendirme konulari 

tartisilmistir. Bu bölümde ayrica, konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdisi arastirmalar 

özetlenmeye çalisilmistir.   

 
Sosyallesme ve Sosyal Beceri 

 

Bu baslik altinda çocukta sosyallesme ve sosyal beceri kavramlari 

ayrintili olarak ele alinmaya çalisilmistir. 

 

Sosyallesme 

 

Sosyallesme kavramini ilk kullanan E. Durkheim'dir. Durkheim, egitimi 

yetiskin kusaklarin yetismekte olan kusaklari sosyallestirmesi, toplumsal 

hayata alistirmasi, ruhsal, zihnî ve ahlâkî yönden yetistirmesi olarak kabul 

etmistir. Durkheim, egitime metodlu sosyallesme (socialization methodique) 

derken, toplum içinde bilinçsiz, plânsiz ve kendiliginden yapilan sosyallesmeyi 

de metodsuz sosyallesme olarak adlandirmistir. Bu anlamiyla sosyallesme, 

bireyin bir sosyal gruba katilmasi olgusudur. Birey bir gruba girerken o grupta 

geçerli olan sosyal normlari, o grup içinde giriste ve ilerde alacagi rolleri, 

ulasacagi sosyal mevkileri, bu rol ve yerlerin kendisinden bekledigi davranis, 

beceri ve yetenekleri, grubun kültürünü olusturan degerleri, inançlari ögrenip 

benimsemek durumundadir (Ergün, 2006). 

 

Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren, kazanilmis davranis 

yetenegi olarak tanimlanabilen sosyallesme, genis anlamda bireyin 

dogumuyla baslayan bir evreyi, dar anlamda ise günlük davranis gelisimini 

kapsar. Daha yaygin bir tanimla, sosyallesme, kisinin sosyal uyariciya, 

özellikle grup yasaminin baski ve zorunluluklarina karsi duyarlilik gelistirmesi, 
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grubun içinde geçinebilmesi, onlar gibi davranabilmesi, onaylanabilir davranis 

kaliplari gelistirebilmesidir (Yapici ve Yapici, 2005). 

 

Gander ve Gardiner’e (1993) göre, sosyallesme bireyin gelisimindeki en 

önemli süreçlerden biridir. Sosyallesme, bireylerin özellikle çocuklarin belirli bir 

grubun islevsel üyeleri haline geldikleri ve grubun diger üyelerinin degerlerini, 

davranislarini ve inançlarini kazandiklari bir süreçtir. Her ne kadar bu süreç, 

dogumdan hemen sonra baslayip bireyin yasami boyunca sürse de, etkiledigi 

davranislarin çogu ilk çocukluk döneminde belirgin duruma gelmektedir. 

Çubukçu ve Gültekin (2006) çocugun içinde bulundugu topluma uyum 

saglayabilmesi ve toplumla bütünlesebilmesinin, toplumda geçerli olan 

davranislari kazanmasiyla olanakli olabilecegini belirtmektedirler. Çocuk 

sosyal davranislari kazanarak, ailesinin, akrabalarinin, arkadaslarinin kisaca 

toplumun bir parçasi oldugunun bilincine varir ve sosyallesmis olur. Çocuklar 

gözleyerek ya da model alarak sosyallesirler.  

 

Sosyal Beceri 

 

Gresham ve Elliott (1990) sosyal becerileri, bir insanin digerleriyle  

etkilesimde bulunmasini, olumlu tepkiler vermesini saglayan ve sosyal olarak 

kabul görmeyen tepkilerden kaçinmasina yardimci olan, sosyal olarak kabul 

gören ögrenilmis davranislar olarak tanimlamaktadir. McFall (1982) ise, sosyal 

becerileri, bireyin toplum tarafindan verilen görevleri/rolleri yerine getirebilmesi 

için sergilemesi gereken belirli davranislar olarak tanimlamistir. 

 

Elliott, Malecki ve Demaray (2001) sosyal beceriyi, bireyin bir çok 

kosulda ve zamanda ögrenme, çalisma ve paylasma gibi etkinlikleri 

gerçeklestirebilmesi için gerekli sosyal iletisimin merkezi olarak tanimlamakta 

ve sosyal becerilerin aslinda hem çocuklarin hem de ye tiskinlerin okul, is ve 

kisiler arasi çogu hedeflerine ulasmalarina yardimci oldugunu ifade 

etmektedirler.  

 

Mclntyre (2001) sosyal beceriyi; bireylerin diger bireylerle olumlu iliskiler 

kurmasi ve bu iliskileri devam ettirebilmesi için sahip olmasi gereken problem 
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çözme, karar verme, kendi kendini yönetme ve kendi akranlariyla iletisim 

kurabilme yetileri olarak tanimlarken benzer biçimde Dinçer (1995) sosyal 

becerileri, birbirleriyle iyi geçinme, saldirganlik olmadan digerini ikna etme ya 

da etkileme, farkli yollarla problemleri çözme, arkadaslik ile sosyal etkilesime 

destek olma yetenegi olarak tanimlamaktadir.  

 

Michelson, Sugai, Wood, Kazdin, (1983) sosyal becerilerle ilgili bes 

temel varsayimi ortaya koymuslardir. Bu varsayimlar asagidaki gibi 

siralanabilir :  

1. Varsayim: Sosyal beceriler öncelikle gözlem, model alma, tekrar ve 

geribildirim araciligiyla elde edilen ögrenmelerdir.  

2. Varsayim: Sosyal beceriler spesifik (belirli) sözel ve sözel olmayan 

davranislari kapsar. 

3. Varsayim: Sosyal beceriler, davranista bulunma ve baskalarinin 

davranislarina cevap vermeyle ilgili uygun ve etkin baslatmayi 

gerektirir.  

4. Varsayim: Sosyal beceriler, doga ile genetik miras arasinda karsilikli 

etkilesimdedir.  

5. Varsayim: Sosyal becerilerin performansi, çevrenin (sosyal statü, 

cinsiyet, yas vb.) özelliklerinden  etkilenir (Akt: Gresham ve Elliott, 

1990) 

 

Sosyal Becerilerin Siniflandirilmasi 

 

Elliott ve Busse (1991) sosyal beceri davranislarinin bes temel 

boyutunun oldugunu ifade etmislerdir: 

1. Isbirligi (Cooperation): Diger insanlara yardim etme, paylasma ve 

kurallara uyma. 

2. Atilganlik (Assertion): Baslangiç davranislari, diger bireylerden bir 

seyler isteme ve onlarin davranislarina karsilik verme. 

3. Sorumluluk (Responsibility): Yetiskinlerle iletisim ve ilgilendigini 

gösterme. 

4. Empati (Empathy): Baskalarinin duygulariyla ilgilenildigini gösterme. 
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5. Kendini Kontrol (Self-control): Çatismayi veya bir yetiskinden 

düzeltici geribildirim almayi uygun biçimde yönetme yeterligi (Akt: Denham,  

Hatfield,  Smethurst, Tan  ve Tribe, 2006). 

 

Calderalla ve Merrell (1997) ise, sosyal becerilerinin boyutlarini 

açiklarken Elliott ve Busse’den farkli olarak akademik beceriler boyutunu 

eklemislerdir. Bu sosyal beceri boyutlari asagidaki gibi siralanabilir: 

 1. Akranlarla Iliskili Beceriler: Arkadaslarini takdir etme, ihtiyaç 

duydugunda arkadaslarindan yardim isteme veya onlara yardim etme, oyuna 

ve etkilesime arkadaslarini davet etme, arkadaslariyla konusma ve 

tartismalara katilma, arkadaslarinin haklarini savunma, arkadaslarinin 

duygularina duyarli olma, akranlariyla yaptigi çalismalarda liderlik rolünü 

üstlenme, kolaylikla arkadaslik kurma, espri anlayisina sahip olma. 

2. Kendini Kontrol Etme  Becerileri: Kizginligini kontrol etme, problem 

ortaya çiktigi zaman serinkanli olma, kurallara uyma, sinirlarini kabul etme, 

uygun durumlarda baskalariyla uzlasma, iyi elestiriler alma, baskalarinin 

elestirilerini kabul etme. 

3. Akademik Beceriler: Bagimsiz olarak çalisma, bagimsiz ola rak 

görevlerini basarma, ögretmenin yönergelerini dinleme ve gerçeklestirme, 

serbest zamanlarini uygun bir sekilde kullanma, ihtiyaç duydugunda uygun bir 

sekilde yardim isteme. 

4. Uyma Becerileri: Yönergelere uyma, kurallari takip etme, 

materyallerini, oyuncaklarini ve kendisine ait olan diger seyleri paylasma, 

ödevini bitirme, sorumluluklarini yerine getirme, yapici elestiriye uygun bir 

sekilde tepkide bulunma. 

5. Atilganlik Becerileri: Baskalariyla konusmak için girisimde bulunma, 

oyun oynamak için arkadaslarini davet etme, kendisi için güzel seyler yapma 

ve söyleme, kendisinden emin olma, alisik olmadigi kurallari sorma, yeni 

insanlara kendini tanitma, karsi cins ile rahat olma, duygularini ifade etme, 

çalismalara ve gruba uygun bir sekilde katilma. 

 

Sosyal beceriler, ögrencinin okul basarisi ve akranlari tarafindan kabul 

edilmeleri baglaminda ayni oranda öneme sahiptir (Buhrow,  Hartshorne ve 

Sharon, 1998). Güçlü (1998) bunlarin yani sira yasamin her asamasinda 
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basvurulan ve sosyal hayati kolaylastiran sosyal becerilerin birçok yararinin 

da oldugunu belirtmistir. Bu yararlar üç baslik altinda asagidaki gibi ele 

alinabilir: 

a) Sosyal beceri, etkilesimi arttirabilir; baskalarini selamlama, soru 

sorma, paylasma, baskalarina yardim etme, açiklama isteme, yakinlik 

belirtme, bilgi sunma, ilgi gösterme. 

b) Sosyal beceri, hos olmayan durumlarla basa çikmamiza yardimci 

olabilir; istekleri reddetme, lakap takma ve takilmayla basa çikma, olumsuz 

geri bildirim verme, akran baskisina direnme, özür dileme, sikâyette bulunma, 

özürle basa çikma. 

c) Bazi sosyal beceriler çatismayi ele almayi veya çözmeyi amaçlar; 

uzlasma, görüsme, problem çözme.  

 

Sosyal Gelisim Içinde Sosyal Becerilerin Yeri 

 

Egitimin önemli amaçlarindan biri, bireyin içinde bulundugu topluma 

uyum saglayabilmesine yardim etmektir. Bireyin içinde bulundugu topluma 

istenilen bir biçimde uyum saglamasi diger bir deyisle, toplumun etkin bir üyesi 

olabilmesi için sosyal gelisimini saglikli bir biçimde tamamlamasi gerekir. 

Bireyin içinde yasadigi toplumun kendisinden bekledigi ve yapmasini istedigi 

davranislari gösterecek biçimde yetismesi onun sosyal gelisimi ile ilgilidir 

(Çubukçu ve Gültekin, 2006). Çocuk dünyaya sosyallesmis olarak gelmez, 

sosyallesme süreci boyunca grubun kurallarina ve degerlerine uymayi ögrenir 

ve degerler sistemini benimser. Bu ögrenme bütün yasam boyunca sürer. Bu 

süreçte bireyin çevresindeki diger insanlarla iliskileri ve diger çevre faktörleri 

bireyin sosyal gelisimi üzerinde etkili olur (Basal, 2003). 

 

Craig (1999) sosyal gelisimin, sosyal etkilesimle  yakindan ilgili 

oldugunu belirtmektedir. Sosyal etkilesim iki ya da daha fazla bireyin 

katilimiyla gerçeklesir ve etkilesime katilan bireylerin kisisel özelliklerinin yani 

sira toplumdaki sosyal örüntüden de etkilenir. Çocuk gün içerisinde pek çok 

sosyal etkilesim yasamakta ve sosyal gelisim de bu etkilesimin bir sonucu 

olarak olusmaktadir. Bu etkilesimler yardimiyla önce ebeveynlerini tanir 

ardindan da sosyal gruplar ve kurallarla tanisir. Artik yalnizca bir ailenin degil 
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pek çok sosyal grubun da üyesidir. Bu baglamda sosyal gelisim, hem bireyin 

sistemli degisiklikler geçiren sosyal etkilesimlerinin bir ürünü hem de 

bireysellesme sürecinin de önemli bir göstergesidir (Akt: Gülay, 2004).   

 

Sosyal beceriler, sosyal gelisimin temelidir ve bu temelin, ögrenmenin 

en hizli oldugu ve kisilik yapisinin olustugu erken çocukluk dönemlerinde 

atilmasi gerekir. Erken çocukluk dönemi duygusal, bilissel ve akademik 

yeterliklerin olusmaya basladigi bir dönemdir. Bu dönemde çocugun 

kazanacagi sosyal beceriler, onun gelecekteki yasantisini her boyutuyla 

etkileyecektir. Bu dönemde kazandirilan sosyal beceriler sayesinde diger 

insanlarla saglikli iletisime geçebilen, kendini taniyan sosyal çevreye uyum 

saglamakta zorluk çekmeyen akademik açidan gerekli yeterlilige erismis 

bireyler yetisecektir.  

 

Sosyal-duygusal gelisim süreci incelendiginde okul öncesi dönemin bu 

gelisim alani için büyük önem tasidigi görülmektedir. 0-6 yas dönemi çocugun 

sosyal-duygusal gelisiminde temellerin atildigi, önce ailede daha sonra da 

okulda sosyallesme deneyimleri yasadigi bir dönemdir. Bu dönemde yasanan 

deneyimler, çocugun ilerideki yasamindaki sosyal iliskilerine temel olusturmasi 

açisindan önemlidir. Çocuk bu dönemde toplum içinde nasil davranmasi 

gerektigini ve insan iliskilerini kavramaya baslamaktadir. Okul öncesi egitim 

çocugun ilk toplumsal deneyimleri yasadigi kurumdur. Bu deneyimler, 

çocugun ilerideki toplumsal yasami açisindan büyük önem tasimaktadir 

(Vural, 2006). 

 

Okul Öncesi Dönemde Sosyal Becerilerin Yeri ve Önemi 

 

Çocuk, dünyaya geldigi andan itibaren çevresiyle girdigi etkilesim 

sonucunda bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerden hizli bir gelisim 

içine girer. 0 -6 yas bu gelisimin en hizli oldugu, kisiligin temellerinin atildigi ve 

çocugun yakin çevresinden en çok etkilendigi, her türlü ögrenmeye açik 

oldugu bir dönem olup, insan hayatindaki kritik dönemleri içerir (Zembat ve 

Unutkan, 2001).  
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Sosyal becerilere sahip olmak yasamin her alaninda önemli bir yer 

tutmaktadir. Okul öncesi dönem bu becerilere oldukça fazla gereksinim 

duyulan dönemlerden biridir. Çünkü çocugun bu dönemdeki sosyal yeterliligi 

gelecekte onun sosyal ve akademik yeterliligini etkilemektedir. Çocugun bu 

dönemdeki sosyal yeterliligini, ailesi ile olan iliskileri, anne-baba tutumlari, 

akran iliskileri, sinif ya da aile ortaminda sergiledigi sosyal becerileri etkili 

kullanma sekli ve oyunlara katilimi etkilemektedir. 

 
Çocuklar okul öncesi yillarda, daha sonraki yillarda ögreneceklerini 

destekleyecek temel bilgi ve beceriler gelistirirler. Bu dönemde bilissel alanda 

hizli degismeler, kendine güven, özerk davranma arzusu, kendi bedenini 

çevresini tanimaya yönelik yogun ilgi ve merak dikkat çekecek düzeydedir 

(Sezer, 2004; Gürkan, 2000). 

 
Okul öncesi dönemde çocuk kendini giderek genisleyen sosyal iliskiler 

aginin içinde bulmaktadir. Çocuk bu dönemde giderek daha bagimsiz 

davranabilmekte hatta kimi durumlarda baskalarinin haklarina tecavüz 

edebilmektedir (Bayhan ve Artan, 2004). Okul öncesi dönem, sosyal beceri 

gelistirmede amaçlanan önleyici stratejiler olusturma açisindan da en uygun 

dönem olabilir. Bu nedenle okul öncesi dönemdeki programlar yalnizca sosyal 

gelisime odaklanmaz, bu dönemdeki egitim ayni zamanda, çocuklarin formal 

okul sistemine girdiklerinde okulda bulamayacaklari özgür oyun 

düzenlemeleriyle sosyal beceri gelistirme firsatlari üzerinde de durur (Walker, 

2004). 

 

4 Yas Grubu Çocuklarda Sosyal Beceri Gelisimi 

 

Çocuklarin isbirligi davranisini, diger kisilere ve hedefe uygun sekilde 

sergilemesinin dört yas dolayinda basladigi öne sürülmüstür. Piaget’e göre bu 

dönemde oyun yapisi, sosyal yalitlamadan (disarida birakma), paylasim ve 

etkilesimin bulundugu bir yapiya dönüsür. Dolayisiyla, çocuklarin ben– 

merkezci davranislarinda azalma görülür (Kaymak ve digerleri, 2003). 
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2 ve 4 yaslari arasinda çocuklar herhangi bir yetiskinin müdahalesi ya 

da egitimi olmadan, birbirleriyle daha uzun süreli oyun oynamaya ve bir dizi 

sosyal beceri gelistirmeye baslarlar. Bu süreçte çocuklar akranlariyla daha 

karmasik yapida etkilesimde bulunabilirler. Ayrica, yuvada ya da anaokulunda 

var olan pek çok oyun oynama firsati, çocuklarin akranlariyla daha çok grup 

etkinliklerine katilmalarina ve birbirlerine  yakinlasmalarina da yardimci olur 

(Önder ve digerleri, 2004 ). 

 

Toplumsal gelisme yönünden de büyük asama kaydeden 4 yas çocugu 

artik diger çocuklarla birlikte olmaktan daha fazla zevk almaya baslar. 

Akranlariyla birlikte oynamalari daha fazladir, ancak henüz gruplar gevsektir. 

Oyunlari 3 yasta oldugundan daha uzun sürelidir (Oktay 1999). Oesterreich’e 

(1995) göre 4 yas çocugu genelde oyuncaklarini paylasir, sirasini bekler, 

oyunun kurallarini anlamaya baslar ve kurallara uyar (Akt: Gülay, 2004). 

 

Iwanaga (1973)  tarafindan yapilan bir çalismada, 3 hafta boyunca 3, 4 

ve 5 yasindaki 30 çocugun, 1 saatlik serbest oyun dilimlerinde arkadaslariyla  

yasadigi iletisimin yapisi incelenmistir. Bu çalismanin sonuçlarina göre 

oyunlarda dört iletisim yapisindan söz etmek mümkündür: Bagimsiz, paralel,                                                                               

tamamlayici ve etkilesimci. Bagimsiz iletisim yapisinda çocuk, digerlerinin 

katilimi olmadan oyununu oynar. Paralel iletisim yapisinda oyun iki ya da 

daha fazla kisi arasinda gerçeklesir, çocuklar birbirinden bagimsiz hareket 

eder, fakat birbirine yakin dururlar. Tamamlayici iletisim yapisindaki oyunda 

çocuklar arasinda isbirligi dikkati çekse de birbirlerinden bagimsiz olarak 

girdikleri rolleri gerçeklestirirler. Etkilesimci iletisim yapisinda ise çocuklar 

birbirleriyle etkilesimde bulunarak oyundaki rolleri yerine getirirler. Bu iletisim 

yapisinda birbirlerinin davranislarina odaklanirlar karsilikli olarak birbirlerini 

etkilerler. Yapilan gözlemler çocuklarin 3 yasinda oyunlarda bagimsiz ve 

paralel yapida; 4 yasinda bagimsiz, paralel ve tamamlayici yapida; 5 yasinda 

ise diger yapilarla birlikte etkilesimci iletisim yapisina girdiklerini göstermistir. 

(Akt: Kaymak ve digerleri, 2003). 
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Sosyal Beceri Yetersizlikleri 
 

Birey bazi nedenlerden dolayi sosyal becerileri yeterli derecede 

kazanamayabilir ya da uygun ve etkili performans gösteremeyebilir. Sosyal 

beceri yetersizligi tek bir nedenden kaynaklanabilecegi gibi birden fazla 

nedenin birlesiminden de kaynaklanabilir (Çakil, 1998). Gresham ve Elliott 

(1987) sosyal beceri yetersizliginin, baskalariyla uygun bir biçimde etkilesime 

girmek için gerekli olan sosyal becerileri edinemeyen, becerileri sergilemede 

aktif olma konusunda basarisiz olan çocuklarda görüldügünü belirtmektedirler.  

 
Dodge (1983) çocuklukta görülen sosyal beceri yetersizliklerinin temel 

nedeninin saldirganlik ve akran reddinden kaynaklanabilecegini belirtirken, 

birçok uzman çocuklardaki sosyal beceri eksikliklerinin zamaninda tepki 

alamamaktan veya yeterli performans dönütü alamamaktan kaynaklandigini 

düsünmektedir. Gresham ve Elliott (1990) ise, sosyal beceri yetersizliklerinin 

nedenlerini bes boyutta özetlemislerdir. Bunlar: 1. Bilgi eksikligi, 2. Pratik veya 

geri bildirim eksikligi, 3. Ipuçlari veya firsatlarin eksikligi, 4. Pekistireç eksikligi, 

5. Problem davranislarin varligi biçiminde siralanabilir. 

 

Gresham, Sugai ve Horner (2001) sosyal beceri yetersizliginin 

asagidaki gibi siniflanabilecegini belirtilmektedirler: 

 

1. Yetersizlik hatasi; belirli bir sosyal davranisin nasil olacagi bilgisinin 

olmamasi, 

2. Performans yetersizligi; sosyal becerilerin olmasi, fakat bunu belirli 

durumlarda gerçeklestirmedeki basarisizlik,  

3. Süreklilik güçlügü; yetersiz uygulamanin sonuçlari,  

4. Problemli davranislarin bulunmasi; belirli sosyal becerilerin 

olusmasini engelleyen endise gibi sorun çikaran davranislarin bulunmasi (Akt: 

Denham ve digerleri, 2006).   

 

Denham ve digerleri (2006) sosyal beceri yetersizliklerini bu biçimde 

siniflandirmanin temelinde, her çocugun gereksinimine göre, sosyal beceri 
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egitiminin amaçlarinin belirlenmesi ve egitimlerin bu güçlük alanlarinda 

yeterlik kazandirmaya odaklanmasinin yattigini belirtmektedirler.  

 

Çocukluk döneminde görülen sosyal beceri yetersizliklerinin, çocuklarin 

o anki ve gelecek yasantilarina dair akran reddi, davranis problemleri  ve  

akademik basari yetersizligi gibi hem kisa hem de uzun dönemli etkileri 

olmaktadir (Johnson ve Golden,1997; McClelland ve Morrison, 2003). 

Mclntyre (2001) ise, okul öncesi dönemde sosyal beceri yetersizliklerinin veya 

asiriliklarinin sinif içi akran uyumunu, sinif iklimini, ögrenme ve ögretme 

durumlarini dogrudan etkiledigini belirtmektedir. 

 

Problem Davranislar ve Sosyal Beceri Arasindaki Iliski 

 

Sucuoglu, Gümüsçü ve Piskin (1990) problem davranislari, çocugun 

varolan becerilerini kullanmasini, yeni beceriler ögrenmesini, çevresi ile sosyal 

etkilesimini ve toplumsal uyumunu olumsuz yönde etkileyen davranislar olarak 

tanimlamaktadirlar. Sadik’in (2002) yaptigi arastirmaya katilan okul öncesi 

ögretmenleri sinif içerisinde karsilastiklari problem davranislari genel olarak; 

baskalarini rahatsiz etme, baskalarina zarar verme, çalismalari engelleme ve 

diger ögrencilerde ve ögretmende  olumsuz duygular uyand irma seklinde 

tanimlamislardir.  

 

Gresham (1997) sosyal becerileri ögrenmemis ya da ögrenmis olan 

ancak kullanamayan çocuklarin, sosyal beceriler yerine, isteklerini elde etmek 

için çesitli problem davranislar sergileyebilecegini belirtmektedir. Bu çocuklar 

için akranlarinin elindekini kapma, itme gibi problem davranislar, “oyuncagi 

almak” ya da “sirada yer kapmak” gibi isteklerine ulasmayi kolaylastirdigi için, 

bu çocuklara izin almak, sormak ya da beklemek gibi sosyal becerileri 

kullanmaktan daha kolay gelebilir (Akt: Sucuoglu ve Özokçu, 2005).    

 

Bazi çocuklar çok sayida sosyal beceriye sahip olabilirler; ancak buna 

karsin problemli davranislari yine de gösterebilirler. Bu çocuklar çogu zaman 

arkadaslari arasinda aykiri olarak görülürler ve hem olumlu hem de olumsuz 

davranislari ile dikkat çekerler. Gresham ve Elliott (1990) problemli 
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davranislarin sosyal becerileri kapsayan davranislara oranla, sosyal çevre 

tarafindan daha fazla ödüllendirilmesinin, bu davranislarin ortaya çikma 

sikligini arttirdigini belirtmislerdir. Böyle bir durumda, bireylerin sosyal 

becerileri içeren sosyal davranislarini ortaya koymalarini engellemektedir.  

 

Egitimcilerin ve anne-babalarin büyük bir bölümü çocuklarinin problemli 

davranislar göstermemeleri, sürekli olumlu davranislar göstermelerini bekler. 

Ancak bu çocuklarin olumlu davranislarinin pekistirilmesi ihmal edilmemeli  

aksine davranis baskalari tarafindan fark edilip aralikli pekistirilerek 

desteklenmelidir. Sosyal becerileri gelismis ve problem davranislari az olan 

çocuklar, sosyal becerileri gelismemis çocuklara iyi birer model olabilirler 

(Gresham ve Elliott,1990). 

 

Okul öncesi dönemde problem davranis gösteren çocuklar, tüm 

çocukluklari boyunca süre giden davranissal bozukluklar ve daha ciddi 

psikopatoloji riskiyle karsi karsiyadirlar (Winsler ve Wallace , 2002). Ayrica 

problem davranislar, bireylerin sosyal açidan yete rli olmalarini önler. Bu 

nedenlerle sosyal becerileri degerlendirmek kadar problem davranislari 

degerlendirmek de çok önemlidir. Problem davranislarin degerlendirilmesi, 

sosyal beceri yetersizliklerinin ortaya çikarilmasi baglaminda da çok önemlidir 

(Gresham ve Elliott, 1990).   

 
Sosyal Becerileri ve Problem Davranislari Etkileyen Faktörler 

 

Alanyazinda çocugun sosyal beceri gelisimini ve problem davranislarini 

etkileyen belli basli faktörler; çocugun ailesi (anne-baba ögrenim durumu, 

kardes sayisi), cinsiyeti, yasi, akran iliskileri, içinde bulundugu sosyo-

ekonomik düzey ve çocugun engelli olup olmamasi olarak belirtilmektedir. 

 

Cinsiyet 

 

Çocuklara ait özelliklerin birçogu, onlarin sosyal davranisini 

etkilemesine ragmen, çocugun cinsiyeti birçok degerlendirmede ön plana 

çikmistir (Greshman ve Elliott, 1990).  
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Çocuklar toplum tarafindan verilen cinsiyet rollerine uyum saglamakta, 

oynadiklari oyunlari ve oyuncaklarini cinsiyetlerine göre belirlemektedirler. 

Erkek çocuklar kiz çocuklariyla karsilastirildiklarinda fiziksel etkinlik 

düzeylerinin daha yüksek, sözel etkinliklerinin ise daha düsük oldugu 

görülmektedir. Bununla birlikte erkek çocuklarin saldirgan davranislari daha 

fazla sergiledikleri bulunmustur. Kizlarin, kisiler arasi ve kendini kontrol etme 

becerileri erkeklere göre daha yüksek iken, saldirganlik ve rahatsiz edici 

davranislarinin daha az oldugu belirtilmektedir (Tüy, 1999). 

 

Winsler ve Wallace’in (2002) yaptiklari arastirmaya katilan ögretmenler 

ve aileler, erkeklerin kizlardan daha çok dissallastirilmis davranis 

problemlerine sahip oldugunu belirtmislerdir. Koçak ve Tepeli (2004) yaptiklari 

çalismada, cinsiyetin 4-5 yas çocuklarin isbirligi ve sosyal iliskilerine yönelik 

davranislarini etkiledigi sonucuna ulasmislardir. Arastirma bulgularina göre, 

kiz çocuklarin isbirligi ve sosyal iliskiler puan ortalamalarinin erkek 

çocuklardan daha yüksek oldugu görülmektedir. Atilgan’da (2001) 

arastirmasinda benzer sonuçlara ulasmistir. Arastirmada, kiz ögrencilerin 

erkek ögrencilere göre daha yüksek bireysel özelliklere ve sosyal beceri 

özelliklerine sahip oldugu görülmüstür. 

 

Yas 
            

Çocuklarin yaslarinin artmasiyla bilissel, dil ve ahlaki gelisimleriyle 

birlikte sosyal davranislari da gelismektedir. Çocuklarin zamanla belli 

gruplarin islevsel üyeleri haline geldikleri ve grubun öteki üyelerinin 

degerlerini, davranislarini ve inançlarini kazandiklari görülmektedir (Tüy, 

1999). Yas artisiyla birlikte çocuklar, diger insanlarla daha sik karsilasmakta 

ve onlarla etkilesim içine girmektedirler. Morgan (1998) bu durumun, sosyal 

beceri gelisiminin kaçinilmaz ve devamli bir kurali oldugunu belirtmektedir 

(Akt: Avcioglu, 2001).  

 

Yapilan birçok arastirma sonucu da aslinda bu görüsleri 

desteklemektedir. Tüy’ün (1999) yaptigi arastirmada, 3-4 yas çocuklarinin 
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sosyal bagimsizlik, sosyal etkilesim ve sosyal isbirligi puanlarinin 5-6 yas 

çocuklarinin puanlarina göre daha düsük oldugu ortaya çikmistir. Bu bulgu, 

yas büyüdükçe sosyal bagimsizligin, sosyal etkilesimin ve sosyal isbirliginin 

arttigini göstermektedir. Kapikiran ve digerleri (2006), yaptiklari arastirmada, 

yas degiskeninin sosyal beceriler üzerine etkisini incelemislerdir. Arastirmada 

ögretmen görüslerine dayali olarak, 4 yasindaki çocuklarin 5 yasindaki 

çocuklardan daha çok beceri yetersizligi gösterdikleri ortaya konulmustur. 

Koçak ve Tepeli (2004) yaptiklari çalismada, 4-5 yas çocuklarinin isbirligi ve 

sosyal iliskileri ile ilgili davranislarinin farkli oldugu sonucuna ulasmislardir. 

Arastirma bulgularina göre 5 yasindaki  çocuklarin isbirligi ve sosyal iliskiler 

puan ortalamalari 4 yasindaki çocuklardan daha yüksektir. 

 

Akran Iliskileri 

 

Sosyal iliskileri baslatmak, sürdürmek ve sosyal çatismalari 

çözümlemek, bireyin tüm yasantisinda toplumun diger üyeleriyle girdigi 

etkilesimlerde, özellikle, kritik önem tasiyan beceriler olarak tanimlanmaktadir. 

Bu bakimdan akran iliskileri, kisiler arasi becerilerin kazanilmasinda yani 

sosyallesme sürecinde önemli rol oynamaktadir (Beyazkürk, Anliak ve Dinçer, 

2007). 

 

Erken çocukluk döneminin oyun odakli yapisi, çocuklarin akranlariyla 

olumlu sosyal etkilesime katilmasina firsat saglar ve normal gelisim gösteren 

çocuklar yeterli sosyal katilima ve akranlari tarafindan sosyal kabule yol açan 

becerileri dogal olarak bu yolla kazanir (Teche ve digerleri,1999). 

 

Yeterli sosyal becerilere sahip olmayan çocuklar, akran iliskilerinde 

daha siklikla dislanmaktadirlar. Sosyal etkilesimler sirasinda akranlarinca 

daha az kabul gören çocuklar, saldirgan ve yikici davranislar 

sergileyebilmektedir (Beyazkürk, Anliak ve Dinçer, 2007). Yaslarin ilerlemesi 

ile birlikte, akran gruplarinin sosyal beklentileri ve akran gruplarinin sosyal 

davranislarini etkileyen faktörler, daha karmasik hale gelir ve daha fazla 

çesitlilikte sosyal beceri gerektirir. Okul  öncesi yillarda  eger çocuklar grup 

etkilesimi  baglaminda sosyal beceri gelistiremezlerse, okul yillari boyunca 
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olumsuz sonuçlara yol açabilecek dislanmalar yasayabilirler (Walker, 2004). 

Çocuklarin akranlariyla etkilesiminin artirilabilmesi için sosyal becerilerinin 

gelistirilmesi gerekmektedir. Bunun için de, kisiler arasi iliskilerde gerekli olan 

sosyal becerilerin, olabildigi kadar erken ögretilmesi önerilmektedir (Avcioglu, 

2003). 

 
Aile 

Okul öncesi egitim, çocuklarin sosyal becerilerinin gelisiminin 

desteklenmesi için en etkili ve uygun ortamdir. Ancak çocuklarda sosyal 

becerilerin gelisiminde bir diger etkin kurum, kuskusuz ailedir. Okul öncesi 

dönemde çocugun anne ve babasiyla kuracagi duygusal baglar, onun ileriki 

yasaminda nasil bir insan olacagini büyük ölçüde belirleyen bir etkendir  

(Vural, 2006). Aileler, çocuklarin ilk ögretmenleridir ve anne-babalar günlük 

yasam olaylari içinde çocuklarinin arastirmasina, çevreyle aktif etkilesim içine 

girmesine ve gözlemleri yoluyla ögrenmesine zengin olanaklar 

sunabilmektedir (Gürsimsek,  2002). 

 

Ailenin, çocugun sosyal becerilerinin gelisimine ve problem 

davranislarina etkilerinin incelendigi arastirmalarda; ailenin çocuk yetistirme 

tutumu, çocugun anne baba yaninda yasamasi, aile içi iletisim, ailenin egitim 

düzeyi, kardes sayisi gibi degiskenler dikkate alinmistir. Kapikiran, ve digerleri  

(2006) yaptiklari arastirmada, anne-babalariyla yasayan çocuklarin iletisim 

becerilerinin yalniz anneleri ile yasayan çocuklarin iletisim becerilerinden daha 

iyi oldugu sonucuna ulasmislardir. Gülay’in (2004) yaptigi arastirmada, 

ailesinin yaninda yasayan çocuklarin, korunmaya muhtaç çocuklara göre 

sosyal becerileri daha sik  kullandiklari belirlenmistir. Atilgan (2001) yaptigi 

arastirmada, anne ögrenim düzeyi; ilkögretim, ortaögretim veya üniversite 

düzeyinde olan ögrenciler, annesi herhangi bir egitim almamis ögrencilere 

göre daha olumlu sosyal beceri özellikleri sergilemislerdir. Anneleri üniversite 

mezunu olan ögrenciler, ilkögretim ve ortaögretim mezunu olanlara göre daha 

olumlu sosyal beceri özellikleri göstermislerdir. Baba ögrenim durumu 

üniversite düzeyinde olan ögrencilerin gruplar arasinda en yüksek sosyal 

beceri puanlarina sahip olduklari görülmüstür. Turner ve Harris’in (1984) 

yaptigi arastirmada, genel olarak aile yaklasimi ve korumaciliginin, çocuklarin 
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kendini gerçeklestirme, sözcük dagarcigi, empati ve özveride bulunma 

becerileri konusunda çok anlamli bir düzeyde olmasa da aralarinda bir iliski 

oldugu bulunmustur.  

 

Anne babanin yani sira kardeslerin de çocugun sosyal beceri  

gelisimine etkileri olmaktadir. Sosyal gelisim içerisinde farkli iletisim firsatlari 

sunan kardes iliskileri, sosyal becerilerin kazanilmasinda da benzersiz 

deneyimlere zemin hazirlamaktadir. Çocuklarin kardes iliskileri sonucunda 

ögrendikleri sosyal beceriler kardesler arasindaki yas, cinsiyet farkina ve 

kardes sayisina göre degisiklik göstermektedir (Gülay, 2004).  

 

Sosyo-Ekonomik Düzey 

 

Sosyo–ekonomik düzey; egitim, ekonomik kaynaklar, saglik ve meslek 

gibi bir çok durumu içinde barindiran genis bir kavramdir. Bu nedenle de 

çocuklarin gelisimsel süreçlerini etkileyen en önemli degiskenlerden biridir 

(Koçak ve Tepeli, 2004). 

 

Schaffer’e göre (1998), alt sosyo-ekonomik düzeydeki aileler, üst 

sosyo- ekonomik düzeydeki ailelerle karsilastirildiginda, çocugun gelisimini 

olumsuz yönde etkileyen çok çesitli zorluklarla karsilasmaktadirlar. Bu durum, 

alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde yetisen çocuklarin sosyal becerilerini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Akt: Koçak ve Tepeli, 2004). 

 

Çocugun Engelli Olup Olmamasi 

 

Çocugun sosyal beceri gelisimini etkileyen faktörlerden bir digeri de 

çocugun engelli olup olmamasidir. Sucuoglu ve Özokçu (2005) yaptiklari 

arastirmada, ilkokul siniflarina devam eden kaynastirma ögrencilerinin sosyal 

becerilerini, akranlariyla karsilastirarak incelemeyi amaçlamislardir. Arastirma 

bulgulari, kaynastirma ögrencilerinin sosyal becerileri ile akademik 

yeterliklerinin akranlarindan az, problem davranislarinin ise akranlarindan 

fazla oldugunu göstermistir.  
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Tüy (1999) tarafindan yapilan çalismada, kaynastirma programina ve 

özel egitim okuluna devam eden isitme engelli çocuklar ile isiten çocuklar 

arasinda sosyal becerinin “sosyal etkilesim” alt boyutu yönünden, istatistiksel 

olarak anlamli bir fark bulunmustur. Problem davranis ölçeginin ise, 

“içsellestirilmis problemler” alt boyutu açisindan gruplar arasinda anlamli bir 

fark görülürken “dissallastirilmis problemler” yönünden istatistiksel olarak 

anlamli bir fark bulunmamistir.  

 

Sosyal Becerilerin  Degerlendirilmesi 

 

Son yillarda sosyal becerilerin degerlendirilmesinde önemli gelismeler 

olmasina ragmen çocuklarin ya da yetiskinlerin sosyal becerilerini 

degerlendirirken hangi tür degerlendirme yöntemlerinin daha etkili 

kullanilabilecegini saptamaya hâlâ büyük bir ihtiyaç vardir. Belki daha da 

önemlisi, sosyal becerilerin degerlendirilmesiyle, sosyal becerilerle problem 

davranis lari birbirleriyle iliskilendirmenin ortaya konulmasi gerekmektedir 

(Merrell, 2001). 

 

Sheridan, Hungelman ve Maughan (1999) çocuklarin sosyal 

becerilerinin onlarin, aktif oldugu sosyal ortamlarda degerlendirilmesi 

gerektigini vurgulamislar ve kapsamli bir sosyal beceri degerlendirmesi için 

yedi tane amaç ileri sürmüslerdir. Bu amaçlar asagida siralanmaktadir:  

1) Anlamli ve uygulanabilir sosyal ortamda sosyal geçerliligi olan 

davranis ve becerileri belirleme, 

2) Çevre kriterlerindeki davranislara uygun, beklentileri, talepleri ve 

normlari belirleme, 

3) Bir iliskiyi baslatan, pekistiren, önleyen veya ortadan kaldiran 

kosullari kendi çevresi içinde analiz etmek, 

4) Bir çocugun becerilerinin, yetenek ve eksikliklerinin önemli belirli  

sosyal davranislarla iliskisini teshis etmek,  

5) Davranisin dogal bir çevrede gerçeklestigini gözlemlemek, 

6) Etkili sosyal girisimleri gelistirmeye katki saglamak, 

7) Ilgili sosyal durumlarda birey için anlamli olan çiktilari ölçmektir (Akt: 

Elliott, Malecki ve Demaray, 2001).  
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Sosyal Beceri Degerlendirme Yöntemleri 

 

Sosyal becerilerin degerlendirilmesinde çesitli teknik ve ölçekler 

kullanilmaktadir. Kullanilan bu teknik ve ölçekler; görüsme, sosyometri teknigi, 

kendi kendini degerlendirme, dogrudan davranis gözlemi ve davranis 

dereceleme ölçekleri olarak siralanabilir (Gresham ve Elliott, 1987;  Bacanli, 

2005; Merrell, 2001; Avcioglu, 2001; Sucuoglu ve Özokçu, 2005). Bu bes 

temel teknikle farkli kaynaklardan (uzman, anne, baba, diger aile üyeleri, 

ögretmen, okuldaki diger personel, akranlar, bireyin kendisi gibi) ve farkli 

ortamlardan (ev, okul, klinik, oyun ortami gibi) bilgi toplanmasi önerilmektedir. 

Böylece bireyin sosyal becerileri daha kapsamli olarak degerlendirilmis 

olmaktadir.  

 

Görüsme 

 

Sosyal becerileri degerlendirmede geleneksel bir teknik olan görüsme, 

birey hakkinda mümkün olan en iyi bilgi kaynaginin yine kendisi olacagi 

varsayimina dayalidir. Bireysel görüsme ve bu yolla kisinin geçmisi hakkinda 

bilgi edinebilmesini ifade eden bu teknik için klinik yöntem ve vaka incelemesi 

terimleri de kullanilmaktadir (Bacanli, 2005). 

 

Sosyometri Teknigi 

 

Gresham ve Stuart‘a (1992) göre, sosyometri; çocuklarin akranlarindan 

ne kadar hoslanip hoslanmadiklarini ya da akran grubu içinde çocuklarin ne 

ölçüde popüler olduklarini ölçme yoludur. Ayrica sosyometri teknigi, akran 

iliskilerini arastirma, gösterme ve akranlari tarafindan kabul gören ve 

reddedilen çocuklari belirlemede ve müdahale programlarinin yeterliligini 

sorgulamada kullanilmaktadir (Akt: Yukay, 2004). 

 

Sosyometrik gereçler; çocugun sinifta veya grupta hangi arkadaslarini 

en çok kabul ettigi veya reddettigini tanimlamada ise yarar. Böylece, arkadas 

gruplarinda çocuklarin sosyal etkileri ögrenilebilir. Ancak sosyometrik gereçler 

özgün sosyal beceri ve davranislar hakkinda az bilgi verir. 
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Kendi Kendini Degerlendirme 

 

Kisinin kendini rapor ettigi yöntemlerdir. Sosyal beceri, sosyal 

anksiyete, sosyal etkilesim veya iletisim becerileri vb. için gelistirilen çesitli 

ölçekler bu gruba girer. Uygulanmasi, cevaplandirilmasi ve degerlendirilmesi 

kolay oldugu için yaygin olarak kullanilan bir tekniktir (Bacanli, 2005). Bu 

teknikte, bireyin kendi sosyal becerilerini degerlendirmesi beklenmektedir. 

Böylece, bireyin disinda yer alan kisilerden (anne, baba, ögretmen ve akran 

gibi) dolayli yollardan bilgi toplanmasina gerek kalmamaktadir. Burada, bireyin 

sosyal amaçlarinin ve algilarinin belirlenmesinde standart ölçme araçlari 

kullanilmakta, ancak bireyin bu araçlari kendisinin doldurmasi gerekmektedir. 

 

Dogal Davranis Gözlemi 

 

Jones, Reid ve Patterson (1979) dogal davranis gözleminin üç temel 

unsurdan olustugunu belirtmektedirler. Bu unsurlar a) davranislarin dogal 

ortamlarinda olus zamanlarinda kaydedilmesi ve gözlemi, b) egitimli, objektif 

gözlemcilerin kullanilmasi ve c) gözlemci tarafindan minimum seviyede öznel 

çikarim gerektiren davranissal tanimlama sistemi olarak siralanabilir (Akt: 

Merrell, 2001). Çocuklarin sosyal becerilerini degerlendirmede kullanilan 

davranissal gözlem teknigi için en uygun ortam çocuklarin akranlariyla  sürekli 

olarak iletisim içinde oldugu ortamlardir. Bu nedenle okullar, özellikle dogal 

gözlem teknigiyle sosyal becerileri degerlendirmek için uygun yerlerdir.  

 

Sosyal becerilerin dogal davranissal gözlemini gerçeklestirmek için ilk 

önce sosyal davranislari kaydetmede kullanilacak uygun bir kodlama sistemi 

belirlenmelidir. Çok küçük ama anlasilmasi çok zor olan amaçlar için 

degerlendirme uzmanlari, genelde seçim yapmak için bes gözlem kayit teknigi 

oldugu konusunda hemfikirdirler. Bu bes teknigi; gözlem periyot süresince 

belirli bir davranisin kaç defa oldugunu kaydeden “Olay Kaydi”ni, gözlem 

süresini zaman araliklarina bölen ve bu arada olusan herhangi bir belirli  

durumu kaydeden “Ara Kaydi”, gözlemsel periyodu araliklara bölen ve bu süre 

zarfi içerisinde geçici olarak meydana gelen tüm belirli durumlari kaydeden 



 

 

27

“Zaman Örneklemesi Kaydi”ni, spesifik bir durumun ne kadar sürdügünü 

kaydeden “Süre Kayit”i ve bir davranisin bitiminden yeni bir davranisin 

baslangicina kadar geçen süreyi kaydeden “Bekleme Süresi Kaydi” 

tekniklerini içermektedir (Merrell, 2001). 

 

Davranis Derecelendirme Ölçekleri 

 

Birçok degerlendirme teknigi uzmanlar tarafindan önerilmesine karsin 

davranis derecelendirme ölçekleri çocuklarin ve yetiskinlerin sosyal 

becerilerini degerlendirmede arastirmacilara pek çok yarar sunmaktadir 

(Elliott, Malecki ve Demaray, 2001; Merrell, 2001). Elliott ve digerleri, (2001) 

davranis derecelendirme ölçeklerinin en önemli avantajinin, kisa bir süre 

kapsaminda birden çok kaynaktan özellikler veya davranislarla ilgili bir yargi 

elde edebilme olanagi oldugunu belirtmektedirler. Merrell (2001) ise, 

derecelendirme ölçeklerinin avantajlarini alti noktada toplamaktadirlar. Bunlar 

asagidaki gibi siralanabilir: 

1) Dogrudan yapilan davranis gözlemlerine oranla davranis 

derecelendirme ölçekleri, ayrilan profesyonel zaman ve degerlendirme sistemi 

açisindan daha az masraflidir.  

2) Davranis derecelendirme ölçekleri, dogrudan gözlem oturumlarinda 

görülemeyecek önemli davranislar hakkinda bilgi saglar.  

3) Davranis derecelendirme ölçekleri tarafsiz bir degerlendirme metodu 

meydana getirir ki bu da sekillenmemis görüsmeleri ya da çizim testlerini, 

temasal teknikleri, cümle tamamlama projelerini veya benzer seyleri içine alan 

bir projeye dayanan ifadesel tekniklerle elde edilen verilerden daha güvenilir 

bir veri saglar.  

4) Davranis derecelendirme ölçekleri kisitli sözel becerileri olan 

çocuklar, asiri derecede uyumsuz olan gençler ve kendi rizasiyla bilgi vermek 

istemeyen bireyleri degerlendirmede kullanilabilir. 

5) Davranis derecelendirme ölçekleri, çocugun ya da yetiskinin dogal 

çevresindeki (okul ya da ev ortami) gözlemleri ayrintili olarak kullanabilir.  

6) Davranis derecelendirme ölçekleri çocugun ya da yetiskinin 

davranislarini iyi bilen, aile ya da ögretmen gibi kisilerin gözlem ve 

yargilarindan yararlanir. Derecelendirme ölçeklerini kullanmanin bu alti 
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avantaji, neden bu teknigin bu kadar yaygin olarak kullanildiginin bir kaniti 

olarak kabul edilebilir. 

 

Sosyal Beceri Egitimi  

 

Sosyal beceri egitimi, çocuklarin digerleriyle daha üretken ve olumlu 

iliskiler kurmasini saglayan; davranissal alanlarda gerçeklestirilen egitim için 

kullanilan genel bir terimdir (Mclntyre, 2001). Çocuklara sosyal beceriler 

ögretilirken olumlu davranislari gerek ortaya çikardiklarinda överek ve ilgi 

göstererek, gerekse ödüllendirerek sikliklarini artirma, olumsuz davranislara 

ise kayitsiz kalma, görmezlikten gelme yolu benimsenmelidir (Dinçer, 1995). 

 

Son yillarda sosyal beceri egitimine yönelik yapilan çalismalar, okul 

ortaminda kisiler arasi iliskilerde problem yasayan ve gelecekte uyum 

sorunlari yasama riski olan çocuklar üzerine odaklanmistir. Erwin (1994)’in 

yaptigi sosyal beceri egitiminin etkililigiyle ilgili 43 çalismanin içerik analizi, 

sosyal beceri egitimlerinin, çocuklarin sosyal etkilesim kurma düzeylerinde ve 

zihinsel problem çözme yeterliklerinde önemli gelismeler sagladigini 

göstermistir  (Akt: Denham ve digerleri, 2006). 

 

Çocuklara verilecek sosyal beceri egitiminde, çocugun gelisim durumu 

dikkate alinmali, ilerleme için gerekli performanslari belirlenmeli ve programda 

bunlara yer verilmelidir. Genellikle sosyal beceri egitimi çocuklarin istenmeyen 

davranislarinin ortadan kald irilmasi ve degistirilmesi amacina yöneliktir. 

Dolayisiyla, böyle bir durumun bulunmasi da sosyal beceri egitiminde 

farkliliklara yol açmaktadir (Bacanli, 2005).  

 

Sosyal Beceri Egitimi Aracilik (Müdahale) Yöntemleri 

 

Sosyal beceri egitimi aracilari, sosyal beceri güçlükleri olan çocuklarin 

sosyal kabul gören davranislarinin gelistirilmesini saglamaktadir (Denham ve 

digerleri, 2006). Aracilik yöntemleri, sosyal beceri egitimi anlayisinin 

ögretilmesinde kullanilan teknikleri içermektedir. Genel sosyal beceri 

egitiminde kullanilan teknikler, ögretmen ya da psikolog odakli; ögretmen, 
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psikolog ve akran odakli ya da akran odakli olarak nitelendirilebilir. Bu 

teknikler egitimin amacina  göre farklilik gösteren üç teorik yaklasim 

içerisinde; operant (edimsel), sosyal ögrenme ve bilissel-davranissal olarak 

siniflandirilabilir (Elliott, Malecki ve Demaray, 2001; Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Tablo 1’de bu yaklasimlarin birkaç temel özelliginin karsilastirilmasi yer 

almaktadir.  

 

Tablo 1. Sosyal Beceri Egitimi Aracilik Yöntemleri 

Temel özellikler Operant 
(Edimsel) 

Sosyal Ögrenme Bilissel- Davranissal 
(Cognitive-Behavioral) 

 
Müdahale odagi 

Gözlemlenebilir 
davranislar 

Gözlemlenebilir 
davranislar 
 

Problem çözme becerileri 
ve gözlemlenebilir 
davranis ile baglantisi 

Müdahale 
prosedürleri 

Destek  Modelleme, rol- 
oyun yönergeleri 

Yetistirme, problem çözme 
yönergeleri 

Müdahale kosullari Bireysel ve grup, 
dogrudan dogal 
çevre 
 

Bireysel veya küçük  
grup, dogrudan veya 
akran, benzer veya  
dogal çevre  

Bireysel veya küçük  
grup, dogrudan, benzer 
çevre 

Performans 
kontrolü 

Dissal  Içsel ve dissal Içsel 

Çikti 
degerlendirilmesi  

Hedef davranis 
sikligindaki 
degisim 

Ögrenilen tepki ve 
tepkinin 
performansindaki 
degisim 

Davranislardaki, 
düsüncelerdeki degisim 

Kaynak; Gresham ve Elliott, 1990 
  

Sosyal beceri egitimi aracilik yöntemleri, ögretmenlerin davranisini 

düzeltir, dogru geri bildirim saglar ve yeni becerileri pratik etmek için yeni 

olanaklar saglar (Gresham ve Elliott, 1990).  

 

1) Operant (Edimsel) Yöntem 

Operant yöntem, gözlenebilen davranislara odaklanir. Davranissal 

degisim veya kontrol çogunlukla dogrudan ödüllendirme veya cezalandirma 

yoluyla gerçeklestirilir. Bununla birlikte, birçok sosyal davranis ayni zamanda 

önkosul durumlarin kontrolü ile düze ltilebilir (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Ön kosullarin düzenlenmesi: Bazi çocuklar, sosyal çevrelerinin 

sosyal etkilesimde bulunmalarinin uygun olmamasi nedeniyle, çesitli insan 

iliskileri kurma konusunda güçlükler yasayabilirler. Sosyal davranislarin ön 

kosullarinin kontrolü (bir kuralin yerine getirilmesi, cesaretlendirme) sosyal 
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etkilesim için olumlu bir ortam saglayabilir ve diger prosedürlere oranla daha 

az ögretmen zamani ve gözetleme zamani gerektirme gibi avantajlara sahiptir. 

Önkosullarin kontrolü yöntemi, çocugun, gereksinim duydugu sosyal 

becerilere sahip oldugunu ancak bunu istenen düzeyde yerine getirmedigini 

varsayar. 

        

Sonuçlarin düzenlenmesi: Operant islemler, olumsuz sosyal 

davranislarin azalmasina, olumlularin artmasina yardimci olur. Bu islemler, 

düsük düzeyde olumlu sosyal etkilesimin ve yüksek düzeyde olumsuz sosyal 

etkilesimin davranisi izleyen pekistirmelerden (olumlu-olumsuz) sonra olacagi 

varsayimina dayanir. Diger bir deyisle çocuk, nasil sosyal etkilesimde 

bulunabilecegini bilir ancak sosyal davranis için pekistirenlerin yetersizliginden 

dolayi sosyal etkilesime giremez. Siklikla kullanilan üç operant teknik: 1) 

Rastlantisal Sosyal Pekistirme, 2) Grup Olasiligi ve 3) Degisken Pekistirme 

olarak siralanabilir (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

1) Rastlantisal Sosyal Pekistirme: Bir ögretmen, anne-baba veya uygun 

davranislara sahip diger bir insan gerektirir. Örnegin Allen, Hart, Buell, Harris 

ve Wolf (1964) sosyal olarak izole edilmis dört yasindaki bir kiz çocukla 

ilgilenmesi için bir ögretmen kullanmislardir (Akt: Gresham ve Elliott, 1990). 

Rastlantisal sosyal pekistirme yöntemi sosyal etkilesimde önemli bir katki 

sunmasina karsin, önemli düzeyde ögretmen veya aile  katilimi gerektirir.  

 

2) Grup olasiligi: Ögrencilerin sinif içinde grup davranislarinin yönetimi 

üzerinde durur . Sosyal becerilerin kazandirilmasinda üç türlü grup türü 

kullanilmaktadir. Bunlar; bagimsiz, bagimli ve karma grup sistemidir. Grup 

merkezli olasilik sistemleri, düzenli bir sinif ortaminda sosyal becerilerin 

ögretimi için oldukça etkilidir. En önemli avantaji fazla ögretmen zamani 

gerektirmemesi ve program yönetiminin kolay olmasidir. Ögrenciler kendi 

kendilerine davranis koordinatörü islevi yüklenirler. Olumsuz akran baskisi, 

kimi zaman görülen en önemli dezavantajidir.  

 

3) Degisken pekistirme: Degisken pekistirme, hedef davranis 

haricindeki davranislardan sonra pekistireç vermeyi kabul eder. Böylelikle 
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bireyin  hedef davranislar haricindeki davranislari da pekistirilmis olur. Örnegin 

ögrencilerin saldirgan davranislarini azaltmayi ve sosyal etkilesimi arttirmayi 

amaçlayan bir ögretmen, ögrencilerin saldirgan davranislari disindaki 

davranislarini pekistirebilir. Degisken pekistirme yöntemi, saldirgan davranisi 

görmezden gelerek olumlu akran etkilesimini farkli sekillerde pekistirmeyi 

saglar. Degisken pekistirme ve degiskene düsük tepki vermenin 

güçlendirilmesi ve olumsuz davranislarin sikligini azaltmada etkilidir.  

 

2) Sosyal Ögrenme Aracilik Yöntemi 

 
Birçok gelisim ve ögrenme kurami, bireyin davranislarini, gelisimini ve 

özelliklerini açiklamaya çalismistir (Bacanli, 2005). Bu kuramlardan özellikle 

Sosyal Ögrenme Kurami sosyal becerilerinin gelisimini ve egitimini 

açiklamada önemli bir yere sahiptir. Sosyal ögrenme aracilik yöntemi, 

Bandura ve Walters’in sosyal ögrenme kurami temel alarak gelistirilmistir. 

 

Sosyal Ögrenme Kuraminda Sosyal Beceri 

 
Sosyal ögrenme kurami bireyin bir sosyal sistemin üyesi olarak 

fonksiyonelligini saglayan kisisel ve sosyal ögrenme boyutlariyla ilgilenir. 

Albert Bandura kuramin temel savunucusu olarak kabul görse de, kuramin 

genel çerçevesi Miller ve Dolard’in (1941) sosyal ögrenme ve taklit etmeye 

iliskin arastirmalariyla çizilmistir (Akt: Özbay, 2004). Bandura (1986) insan 

davranislarini etkileyen modellerin nitelikleri hakkinda genis çapli arastirmalar 

yapmistir. Ulastigi bilgiler, insanin en fazla akranlarinin ve hem cinslerinin 

davranislarindan etkilendigini ortaya koymustur. Bandura basit davranislarin 

karmasik olanlara göre daha fazla taklit edildigini belirtmektedir. Ayrica 

düsmanca ve saldirgan davranislar, özellikle çocuklar tarafindan kuvvetle 

taklit edilen davranislar arasinda yer almaktadir. Bu yönleriyle Bandura’nin 

yaklasimi, davranisi olustugu veya degistigi sosyal ortamlarda inceledigi için 

bir sosyal ögrenme kuramidir (Akt: Schultz ve Schultz, 2001). 

 

Atkinson ve digerleri (1995) sosyal ögrenme kuramina göre davranisin, 

kisisel ve çevresel degiskenler arasindaki sürekli bir etkilesimin sonucu 
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oldugunu belirtmektedirler (Akt: Çubukçu ve Gültekin, 2006). Sosyal ögrenme 

kuramina göre davranis, kalitimsal ve çevresel degiskenlerle arasindaki 

etkilesimin sonucu olarak ele alinir. Bandura’nin sosyal ögrenme kuraminin 

dayandigi ilkeler su sekilde ele alinabilir (Senemoglu, 2005): 

 

1) Karsilikli belirleyicilik: Bireysel faktörler bireyin davranisi ve çevre 

karsilikli olarak birbirlerini etkilemekte ve bu etkilesimler bireyin sonraki 

davranisini belirlemektedir. Davranis çevreyi, çevre ise davranisi degistirebilir. 

Yine, çevre bireysel özellikleri degistirebilecegi gibi bireysel özellikler de 

çevreyi degistirebilir. 

2) Sembollestirme kapasitesi: Bandura, insanlarin dünyanin 

kendisinden çok, bilissel temsilcileriyle etkilesimde bulunduklarini; bilissel 

temsilciler yoluyla dünyayi sembolik olarak gördüklerini savunmaktadir. 

Insanoglu, düsünme ve dili kullanma gücüne sahip oldugundan geçmisi 

kafasinda tasiyabilmekte, gelecegi ise test edebilmektedir. 

3) Öngörü kapasitesi: Insanlar gelecekte baskalarinin kendilerine 

nasil davranacaklarini tahmin edebilmeli, hedeflerini belirleyebilmeli gelecegini 

planlayabilmelidirler. 

4) Dolayli ögrenme kapasitesi: Insanlar özellikle de çocuklar, 

genellikle baskalarinin davranislarini ve davranislarinin sonuçlarini 

gözleyerek ögrenirler. 

5) Öz düzenleme kapasitesi: Sosyal bilis kuramina göre, insanlar 

kendi davranislarini kontrol edebilme yetenegine sahip olmalidir. Insanlar ne 

kadar çalisacaklarini, ne kadar uyuyacaklarini, neleri yiyeceklerini, neleri 

içeceklerini ne kadar konusacaklarini, toplumda nasil davranacaklarini vb. pek 

çok davranislarini kendileri kontrol ederler. 

6) Öz yargilama kapasitesi: Insanlar, kendileri hakkinda düsünme, 

yargida bulunma, kendilerini yansitma kapasitesine sahiptirler. Bireyler 

kendileri ile ilgili fikirlerini kaydederler ve etkinliklerinin sonuçlarina göre, bu 

fikirlerinin yeterligi hakkinda yargida bulunurlar. 

 

Sosyal ögrenme kurami, sosyal yeterligin ögrenilebilir bir davranis 

olarak görülmesinde temel yapi saglar. Sosyal ögrenme kurami, sadece bir 

kisinin diger kisilerin etkinliklerini basit olarak taklit etmesi degil, çevredeki 
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olaylarin bilissel olarak islemesiyle kazanilan bilgidir. Buna göre de insan 

davranisi, bilissel, davranissal ve çevresel belirleyicilerin sürekli ve karsilikli 

etkilesimlerinin örüntüsüdür (Senemoglu, 2005). 

 

Sosyal ögrenme kuramina göre, sosyal beceri egitimi temel davranis 

degistirmeye, bireyin hiç yapmadigi ya da çok az yaptigi bir davranisin ortaya 

çikarilmasina dayanir. Sosyal beceri egitimi bireysel olarak uygulanabilmekle 

birlikte genellikle soysal baglamadan yararlanabilmek için bir grup egitimi 

olarak verilmektedir. Sosyal ögrenme kuramina göre, grup içinde ögrenilen 

davranislarin grup disinda kullanilma olasiligi yüksektir (Howing ve ark. 1990; 

Akt: Senemoglu, 2005).  

 

Sosyal ögrenme kurami, sosyal beceri egitiminde çok yaygin olarak 

kullanilan prosedürlere iliskin çerçeveyi ortaya koymaktadir. Sosyal ögrenme 

modeline göre bir birey, diger bireylerin davranislarini gözler ve sonra benzer 

kosullarda benzer bir biçimde davranarak davranisini sergiler. Bu modele göre 

pek çok sosyal davranis ögrenilir. Sosyal ögrenme kuramcilari, hem model 

alma hem de bu model davranislari gerçeklestirmenin pekistirilmesi ile en iyi 

ögrenmenin gerçeklesebilecegine inanirlar (Gresham ve Elliott, 1990). 

Özellikle gelisim yillarinda çocuklar yasamlarindaki diger bireylerin (aile, 

ögretmen akranlari vb.) davranislarini taklit ederek ögrenirler (Cartledge, ve 

digerleri, 1992; Akt: Çubukçu ve Gültekin, 2006). 

 

Sosyal beceri egitimi iki tip model almayi içerir. Yasam modeli, çocugun 

sosyal davranis modelini, sinif gibi ortamlarda, dogal biçimde gözlemlemesi ile 

gerçeklesir. Sembolik model alma, çocugun sosyal davranis modelini bir film 

veya benzeri ortamlarda gözlemlemesi ile gerçeklesir. Sonuç olarak, hem 

yasam modeli hem de sembolik model alma sosyal becerilerin 

kazandirilmasinda etkili olmaktadir (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Kelly (1982) sosyal ögrenme modeline göre sosyal becerilerin 

ögrenilmesi çesitli biçimlerde oldugunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi 

sosyal ögrenme mekanizmalari ve sosyal yeterligin dogal gelisimidir. Buna 
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göre sosyal beceriler birkaç temel ögrenme mekanizmasinin sonucu olarak 

dogal bir biçimde kazanilir. Bu mekanizmalarin içerisinde;  

a) Dogrudan pekistirmenin sonucu olarak beceri ögrenimi, 

b) Yasantilarin gözlemlenmesi sonucu olarak beceri ögrenimi,  

c) Kisiler arasi iliskilerde geribildirim ve beceri ögrenimi ve  

d) Bilissel beklentiler ve beceri ögrenimi sayilabilir.   

Ikincisi ise birey dogal olarak sosyal becerileri kazanamamis ise; sosyal 

ögrenme ilkeleri dogrultusundaki programlar yoluyla bu beceriler kisiye 

kazandirilmaktadir. Bu durumda birey, beceri egitim programlarina dogrudan 

katilmaktadir. Sosyal beceri egitim programlarinda; 

 1) Program ve gerekçesi bireye tanitilmakta,  

 2) Model izlenmekte bu süreçte; a) davranisin prova edilmesi, b) rol 

oynama, c) yari yapilandirilmis pratik etkilesim, d) yapilandirilmis pratik 

etkilesim, e) sözel olarak bilginin prova edilmesi,  

 3) Davranissal pratiklerin sekillenmesi için geribildirim ve pekistirme  

 4)Beceri gelisiminin dogal ortamlarda genellemesi 

gerçeklestirilmektedir (Akt: Yüksel, 1997).  

  

 3) Bilissel- Davranissal Aracilik Yöntemi 

 
Davranissal yaklasim, bireyin içsel davranisi düzenleme süreçlerine 

vurgu yapar ve problem çözme yöntemi üzerinde odaklanir. Siklikla kullanilan 

iki davranissal sosyal beceri yöntemi; yetistirme (coaching) ve problem 

çözmedir (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Yetistirme (Coaching): Yetistirme dogrudan sözel komutlarin verilmesi 

yöntemidir. Bu süreçte istenilen davranisa sahip bir yetistirici yer alir. 

Çogunlukla, yetistirici bir ögretmen veya psikolog olur. Kimi zaman bir akran 

da olabilir. Çogu yetistirme süreçleri üç asamayi gerektirir: Bunlardan ilkinde, 

yetistirici, çocuga davranis için kurallari açiklar. Sonra, yetistirici ve çocuk 

seçilmis sosyal davranislari prova ederler. En sonunda yetistirici, davranisin 

gerçeklestirilmesi ve gelecekteki durum için geribildirim sunar. Bazi 

durumlarda yetistirici, ayni zamanda model alma süreçleri ve pekistirmeyi de 

kullanabilir.  
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Sosyal Problem Çözme: Weissburg’e (1985) göre; sosyal problem 

çözme aracilari, ögrencilere kisiler arasi problemlerin çözümü sürecini 

ögretmeyi amaçlar. Sinif tabanli bu programlarin bir bölümü sosyal problem 

çözümü (SPS), diger bölümü kisiler arasi mantiksal problem çözümü (ICPS) 

programlari olarak adlandirilmaktadir (Akt: Gresham ve Elliott, 1990). Her iki 

programda ögrencilerin sosyal problemleri tanimlama ve çözme sürecinde 

benzer asamalari önermektedir. Bu asamalar, problemin tanimlanmasi, farkli 

davranma yöntemlerinin belirlenmesi, alternatiflerin olasi sonuçlarini öngörme 

ve en uygun çözümün seçilmesi.  

 

Sosyal problem çözme yöntemleri bireysel veya tüm ögrenciler için 

kullanilabilir. Bu yöntemler giderek çesitli siniflardaki sosyal beceri 

programlarinin bir parçasi haline gelmektedirler. SPS yaklasimi yüksek motive 

olmus ögrencilerin yetistirilmesinde kullanislidir. Yeni sosyal becerilerin 

kazandirilmasi, bu mantiksal kavrayis yöntemlerinden daha fazla beceriye 

odaklanma ve dissal pekistirme yöntemlerini gerektirir.  

  

Erwin (1994) yaptigi çalisma sonucunda üç farkli sosyal beceri egitimi 

yönteminin etkililigi konusunda anlamli bir farklilik bulunamamistir (Ak: 

Denham, vd. 2006). Schneider ve Byrne (1985) ise yaptiklari 51 arastirmanin 

içerik analizinde, operant aracilik yöntemlerinin en fazla etki düzeyine sahip 

oldugunu belirtmislerdir. Bunu modelleme, yetistirme ve sosyal-zihinsel 

problem çözme teknikleri izlemistir (Akt: Gresham ve Elliott, 1990). Gresham 

(1981), Schneider ve Bryne (1985) ve Mastropieri ve Scruggs (1985-1986) 

tarafindan yapilan çalismalarda, operant ve model alma yaklasimlarinin 

etkililigi konusunda olumlu sonuçlar alinirken, bilissel-davranissal aracilik 

yöntemlerinin etkililigi daha düsük düzeyde bulunmustur  (Akt: Gresham ve 

Elliott, 1990). 

 

Sosyal beceri egitimi konusunda birçok yöntem bulunmasina karsin 

bunlarin içinde model olma ve yetistirme digerlerinden öne çikmaktadir. Eger 

ögrenci belirli bir davranisi bilmiyorsa, modelle ögretme, yetistirme ve rol 

oynama gibi dogrudan aracilarin kullanilmasi gerekir. Eger çocuk bilinen bir 
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sosyal davranisi yapmada sorun yasiyorsa, ön kosullarin veya sonuçlarin 

manipülasyonu basarili olabilir (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Hangi sosyal becerilerin ögretilecegine ve ögretilecek olan sosyal 

becerinin çocuk için gerekli olup olmadigina, çocugun sahip oldugu ve yetersiz 

oldugu  becerilere bagli olarak karar vermek gerekmektedir. Yani; sosyal 

beceriler ögretimine alinacak bireylere ne ögretilecegine karar vermeden 

önce, özelliklerini belirlemeye yönelik tanilama yapilmasi gerekmektedir 

(Avcioglu, 2001). 
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Ilgili Arastirmalar 

 

 Bu baslik altinda arastirma konusuyla ilgili olarak Türkiye’de ve yurt 

disinda yapilan bazi arastirmalarin özetlerine  yer verilmistir. Ilgili arastirmalar;  

a) okul öncesi çocuklarinin sosyal becerileri üzerinde bazi degiskenlerin 

etkilerinin incelendigi, b) sosyal beceri egitim programlarinin kullanildigi, c) 

normal gelisim gösteren çocuklarla engel durumu olan çocuklarin sosyal 

becerilerin karsilastirildigi ve d) çocuklarin sosyal becerilerinin ögretmen 

görüslerine göre degerlendirildigi arastirmalar olarak gruplandirilmistir.   

 

Turner ve Harris (1984) yaptiklari arastirmada; a) aile lerin çocuk 

yetistirme tutumlari ile okul öncesi çocuklarinin sosyal yeterlilikleri arasindaki 

iliskiyi b) sosyal yeterligin çesitli degiskenlerle olan iliskisini ortaya koymayi 

amaçlamislardir. Arastirmanin çalisma grubunu 25 erkek ve 22 kiz okul 

öncesi dönemdeki çocuklar ve onlarin anne-babalari olusturmustur. Arastirma 

bulgularina göre, genel olarak aile yaklasimi ve korumaciligi, çocuklarin 

sosyal yeterlilikleri üzerinde tüm boyutlarda anlamli bulunmamasina karsin, 

kendini gerçeklestirme, sözcük dagarcigi, empati ve özveride bulunma 

konusunda düsük düzeyde bir iliski bulunmustur. Çocugun sözcük dagarcigi 

puanlari ve anne babalarin çocuk davranislarini derecelendirmeleri arasinda 

olumlu iliski bulunurken, sosyal yeterlik endeksleri arasindaki iliski anlamli 

bulunmamistir. Sonuç olarak, ailelerin çocuk yetistirme tutumlari ve okul 

öncesi çocuklarin sosyal yeterligi arasinda pozitif bir yönde çok az bir iliskinin 

oldugu ortaya çikmistir. 

 

Ladd ve Price (1987) yaptiklari arastirmada, çocuklarin anaokulundan 

anasinifina geçislerinde, sosyal uyum ve okul uyumunu etkileyen faktörlerin 

neler oldugunu belirlemeye çalismislardir. Çocugun gidecegi okuldaki sosyal 

uyum düzeyini, anaokulundaki davranislari ve anasinifindaki akran iliskilerinin 

olumlu etkiledigi bulunmustur. Anaokulunda, isbirlikçi özellik gösteren 

çocuklarin, anasinifinda ögretmenleri tarafindan da daha sosyal görüldükleri 

belirlenmistir. Bu çocuklarin, anasinifinda arkadaslari tarafindan sevildigi, 

tercih edildigi ve anaokulundaki arkadaslariyla da, olumlu iletisim kurma 

konusunda daha aktif olduklari görülmüstür. Bununla birlikte, anasinifi 
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ögretmenleri; (1) saldirgan davranislari daha fazla gösteren, (2) anaokulunda 

akranlari ile iliskilerinde daha çok olumsuz iletisim kuran ve (3) akranlari 

tarafindan daha fazla reddedilmis olan çocuklari saldirgan olarak gördükleri 

belirlenmistir.  

 

Gresham ve Elliott (1990) yaptiklari çalismada, SBDS’nin okul öncesi 

sürümü ile Afrika kökenli Amerikali çocuklarin sosyal becerilerini 

degerlendirmisler, ayrica ölçegin geçerliligini arastirarak SBDS’nin aile ve 

ögretmen sürümlerinden elde edilen sonuçlar arasindaki iliskiyi 

incelemislerdir. Bu çalismada yaslari 32 ay ve 65 ay arasinda degisen toplam 

859 Afrika kökenli Amerikali çocuk degerlendirilmistir. Ayrica, bu çalismaya 

2900 aile katilmistir. Bu çalisma, okul öncesi aile versiyonu kullanilarak 

yapilan ilk deneysel çalismadir. Bu çalismanin sonuçlari, içsellestirilmis ve 

dissallastirilmis davranislarin açik, net iki faktörlü çözümünü içeren 10 

maddelik ‘Problem Davranislar Ölçegi’ni onaylamaktadir. Bu arastirmanin 

sonucunda, çoklu varyasyon analizleri ‘Sosyal Beceriler’ ve ‘Problem 

Davranislar Ölçekleri’ arasinda beklenen iliskiyi vermemistir. Analizler, ‘Sosyal 

Beceriler’ ve ‘Problem Davranislar’ faktörleri arasinda minimal örtüsme 

göstermistir. Yapilan tüm analizler sonucunda, sosyal davranislar ve problem 

davranislarin birbirinden bagimsiz olmadigi, birbirleriyle ortak bir yönün iki zit 

kutuplari oldugu ortaya çikmistir.  

 

Ugur (1998) arastirmasinda, okul öncesi egitimin çocuklarin 

sosyallesmelerine etkilerini ortaya koymayi amaçlamistir. Arastirmada, özel ve 

resmi okul öncesi egitim kurumlarinda okul öncesi egitim almis ve okul öncesi 

egitim almamis üç grup karsilastirilmistir. Arastirmada ölçme araci olarak 

sosyometri teknigi kullanilmistir. Arastirma sonucunda, okul öncesi egitim alan 

çocuklarin, almayanlara göre sosyallesmede daha basarili olduklari ve 

sosyallesmede özel okullarin devlet okullarina göre daha basarili olduklari 

ortaya çikmistir. 

 

Bulut (2000) tarafindan yapilan arastirmada, anasinifina devam eden 

alti yas çocuklarinin davranis problemi gösterme durumlarinin ve davranis 

problemlerini etkileyen etmenlerin belirlenmesi, çocuklarin davranis 
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problemleri ile okul öncesi egitim kurumu ögretmenlerinin ve annelerinin uyum 

düzeyleri arasindaki iliskinin incelenmesi amaçlanmistir. Arastirma bulgulari; 

çocugun cinsiyetinin ve cinsiyet x anne ögrenim düzeyi interaksiyonunun disa 

yönelim puaninda, baba ögrenim düzeyinin içe yönelim puaninda, cinsiyet x 

baba yasi interaksiyonunun disa yönelim ve genel davranis problemleri 

puanlarinda farklilik  yarattigi ortaya konmustur. 

 

Atilgan (2001) yaptigi arastirmada, okul öncesi egitim alan ve almayan 

ögrencilerin sosyal beceri özelliklerini farkli degiskenler açisindan 

karsilastirmistir. Arastirmada elde edilen bulgulara göre; okul  öncesi egitim 

alan çocuklarin hem kisisel hem de sosyal beceri özelliklerinin daha üst 

düzeyde oldugu görülmektedir. Kiz ögrencilerin erkek ögrencilere göre daha 

yüksek sosyal beceri özelliklerine sahip oldugu arastirma bulgularina dayali 

olarak ortaya konmustur. Anne ögrenimi, ilkögretim, ortaögretim veya 

üniversite düzeyinde olan ögrenciler, annesi herhangi bir egitim almamis 

ögrencilere göre daha olumlu sosyal beceri özellikleri sergilemislerdir. Anneleri 

üniversite mezunu olan ögrenciler, ilkögretim ve ortaögretim mezunu olanlara 

göre daha olumlu sosyal beceri özellikleri sergilemislerdir. Baba ögrenim 

durumu üniversite düzeyinde olan ögrencilerin gruplar arasinda en yüksek 

sosyal beceri puanlarina sahip olduklari görülmüstür.  

 

Winsler ve Wallace (2002) yaptiklari arastirmada; normal gelisim 

gösteren bir grup 3-4 yas okul öncesi çocugun problem davranislarini ve 

sosyal becerilerini, Merrill (1994) tarafindan gelistirilen “Preschool and 

Kindergarten Behavior Scales (PKBS)” ölçegi ile degerlendirerek çocuklar 

hakkinda psikometrik bilgiler saglamayi, aileler ve ögretmenlerin bu 

derecelendirme aracini kullanarak ulastiklari sonuçlari degerlendirmeyi, yine 

sinifta çocuklarin dogal ortamlarindaki davranislarini gözlemleyerek onlarin 

iliskileri bakimindan bu ölçegin ayni zamanda kriter geçerligini de 

degerlendirmeyi amaçlamislardir. Arastirmada ölçek, 47 okul öncesi çocugun 

aileleri ve ögretmenlerine uygulanmis ve ayni zamanda bu çocuklar sosyal 

ortamlarinda gözlemlenmistir. Arastirma bulgularina göre, hem ögretmenler 

hem de aileler, erkeklerin kizlardan daha çok dissallastirilmis davranis 

problemine sahip oldugunu belirtmislerdir. Ögretmen raporlari, genelde 
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çocuklarin bagimsiz olarak gözlenen ve amaç-yöneltilen faaliyet, dikkat süresi, 

uygunsuz davranis, akranlarini tanima, ilgiyi güçlü tutma ve ögretmenle sinif 

içinde yakin iliski kurma davranislarinin önemini belirtmislerdir.  

 

Koçak ve Tepeli (2004) yaptiklari çalismada, okul öncesi egitim 

kurumlarina devam eden 4-5 yas çocuklarinin sosyal iliskiler ve isbirligi 

davranislarina yas, cinsiyet, sosyo – ekonomik düzey, anne – baba ögrenim 

düzeyi, okul öncesi egitim kurumuna devam süreci degiskenlerinin etkisini 

incelemislerdir. Analizler sonunda yas, cinsiyet, anne egitim düzeyi ve sosyo- 

ekonomik düzey degiskenleri 4-5 yas çocuklarin isbirligi ve sosyal iliskilerine 

iliskin davranislarini etkilerken, baba ögrenim düzeyi ve okul öncesi egitim 

kurumuna devam süresi degiskenlerinin etkilemedigi görülmüstür.  Arastirma 

bulgularina göre kizlarin puan ortalamalari, hem isbirligi hem de sosyal iliski 

boyutlarinda erkeklerden daha yüksektir. Yine arastirma bulgularina göre 5 

yasindaki çocuklarin isbirligi ve sosyal iliskiler puan ortalamalarinin 4 

yasindaki çocuklardan daha yüksek oldugu görülmektedir. 

 

Gülay (2004), yaptigi arastirmada, korunmaya muhtaç çocuklarla ve 

ailesinin yaninda yasayan 6 yas çocuklarinin sosyal becerilerini incelemistir. 

Arastirmanin örneklem grubunu, 57’si korunmaya muhtaç ve 57’si ailesi ile 

yasayan olmak üzere 114 çocuk olusturmustur. Arastirmanin bulgulari, 

çocuklarin soysal becerileri kullanma sikliklarinda, aile ile yasama 

degiskeninin etkili oldugunu, cinsiyet degiskeninin ise etkili olmadigini ortaya 

koymaktadir.  

 
Walker (2004) yaptigi arastirmada, okul öncesi çocuklarin cinsiyet -

sosyal grup statüleri ve sosyal davranislari arasindaki iliskiyi incelemeyi 

amaçlamistir. Arastirma, 4 ve 5 yaslarinda (62.4 ay ortalamasi) 182 çocukla 

(92 erkek 90 kiz) yapilan sosyometrik görüsmelerle gerçeklestirilmistir. 

Arastirmada gruplar; popüler, reddedilmis, ihmal edilmis, aykiri ve  ortalama 

çocuk grup statüleri ölçütlerine göre belirlenmistir. Ögretmenler, akran grup 

becerilerini, çatisma çözme becerilerini ve çocuklarin sosyal davranislarini 

degerlendirmislerdir. Sonuçlar, dislanmis çocuklarin, diger gruplara oranla 

daha az ön sosyal isbirlikçi davranis gösterdiklerini ortaya koymaktadir. Ayrica 
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reddedilmis çocuklar, gruba dâhil olma girisimleri konusunda, diger 

gruplardaki çocuklara göre daha az basarilidirlar. Ancak saldirgan veya 

bozucu davranislar gösterme konusunda diger gruplardan farkli degildirler. 

Ögretmenler, gruba dâhil olma ve çatisma çözme konularinda, erkeklerin 

kizlardan daha saldirgan veya engelleyici stratejiler uyguladiklarini ifade 

etmislerdir.  

 

Akbas (2005) yaptigi arastirmada okul öncesi egitime devam eden ve 

normal gelisim gösteren alti yas grubu çocuklarin sosyal problem çözme 

becerilerini belirlemeyi amaçlamistir. Örneklemi olusturan 60 çocuk için Rubin 

tarafindan gelistirilen “sosyal problem çözme testi”  kullanilmistir. Arastirma 

sonuçlari; sosyo-ekonomik ve kültürel düzey ve anne ve babalarin egitimi 

arttikça çocuklarin sosyal problem çözme becerilerinin de arttigini ortaya  

koymustur. Bunlarin yaninda, örneklemdeki okulöncesi egitimi almis tüm 

çocuklarin sosyal problem çözme becerilerinin de yüksek oldugu sonucu, okul 

öncesi egitiminin önemini bir kez daha ortaya koymustur.  

 

Seven (2006) arastirmasinda, anasinifina devam eden alti yas  

çocuklarinin sosyal beceri düzeyleri ile baglanma durumlari arasindaki iliskiyi 

incelemeyi amaçlamistir. Arastirmanin örneklemini 56’si erkek, 54’ü kiz 110 

çocuk olusturmustur. Arastirmada bilgi toplamak için “Kisisel Bilgi Formu” , 

“Cassidy Tamamlanmamis Oyuncak Bebek Ailesi Hikâyeleri” ve “Sosyal 

Beceri Degerlendirme Sistemi Temel Egitim Ögretmen Formu ” kullanilmistir. 

Arastirmanin sonucunda, baglanma güvenligiyle sosyal beceriler ve sosyal 

becerilerin alt ölçekleri olan isbirligi, atilganlik ve öz-kontrol becerileri arasinda 

orta düzeyde, pozitif ve anlamli iliskiler oldugu tespit edilmistir. Cinsiyet, anne 

ve babanin ögrenim durumu ile sosyal beceri düzeyi arasinda anlamli fark 

bulunmamistir. Arastirmada, cinsiyet ve anne babanin egitim durumunun 

aksine, sosyo-ekonomik düzeyle sosyal beceri düzeyi arasinda anlamli fark 

bulunmustur.  

 

Kapikiran, Ivrendi ve Adak (2006) yaptiklari arastirmayla, okul öncesi 

çocuklarin sosyal becerilerindeki beceri eksikliklerini ya da yetersizliklerini 

belirlemek ve sosyal becerilerin bazi demografik degiskenlere göre farklilasip 
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farklilasmadigini saptamaya çalismislardir. Arastirmada ögrencilerin sosyal 

becerileri, ögretmenlerin algilarina dayali olarak belirlenmeye çalisilmistir. Bu 

çalismanin sonuçlarina göre, yas, cinsiyet, birlikte yasanilan kisi ve okula 

devam yili degiskenlerinin çocuklarin sosyal becerileri üzerinde fark yarattigi 

saptanmistir. Yas degiskeninin sosyal beceriler üzerine etkisi incelendiginde, 

4 yasindaki çocuklarin 5 yasindaki çocuklardan daha çok beceri yetersizligi 

gösterdikleri ögretmen görüslerine dayali olarak söylenebilir. Cinsiyet 

degiskeninin etkisine bakildiginda, alan yazinin aksine kiz çocuklarinin uyum 

becerilerinin erkek çocuklarinin uyum becerilerinden daha düsük oldugu 

saptanmistir. Birlikte yasanilan kisi degiskeninin etkisi incelendiginde, anne-

babalariyla yasayan çocuklarin iletisim becerilerinin yalniz anneleri ile 

yasayan çocuklarin iletisim becerilerinden daha iyi oldugu kaydedilmistir. Okul 

öncesi egitim kurumlarina devam etme süresi degiskeninin sosyal beceriler 

üzerindeki etkisi incelendiginde, okul öncesi egitim kurumuna iki yil devam 

eden çocuklarin bir yil devam edenlerden daha çok sosyal becerilere sahip 

olduklari kaydedilmistir.  

 
Hawley, Johnson, Mize ve McNamara (2007) yaptiklari çalismada, okul 

öncesi ögretmenlerinin ögrencileri için fiziksel çekicilik (physical 

attractiveness)  kabullerinin neler olabilecegini arastirmislardir. Arastirma 153 

okul öncesi ögrencisinin (3-6 yaslarinda) ögretmenleri üzerinde uygulanmistir. 

Arastirmada fiziksel çekicilik degiskenleri; statü, güç,  baskin olma, akran 

kabulü, hirçinlik ve sosyal beceriler olarak belirlenmistir.  

 

Elibol (2008) yaptigi arastirmada, Sosyal Beceri Derecelendirme 

Sistemi” (Social Skills Rating System)  Türkçe formunun 5 yas çocuklari için 

geçerlik ve güvenirlik çalismasini yapmistir. Ayrica arastirmada, 5 yas 

çocuklarinin sosyal becerileri; cinsiyet, anne-baba ögrenim durumu, okul 

öncesi egitim alma süresi ve kardes sayisi degiskenleri açisindan 

incelenmistir. Arastirmada; kiz çocuklarin erkek çocuklara göre Isbirligi, 

Kendini Ifade Etme/Atilganlik, Özdenetim Alt Ölçek ve Sosyal Beceri Ölçegi 

Toplam Puanlari daha yüksek çikarken, Problem Davranislar Ölçegi Toplam 

Puani ve Dissal Davranislar Alt Ölçegi Puani erkek çocuklarinda daha yüksek 

çikmis, Içsel Davranislar Alt Ölçegi Toplam Puaninda ise iki grup arasinda 
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anlamli bir farklilik görülmemistir. Anne ögrenim durumu degiskenine 

bakildiginda; çocuklarin Isbirligi ve Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçek 

Puanlari annesi üniversite mezunu olanlarda, annesi üniversite  mezunu 

olmayanlara göre daha yüksek çikmistir. Baba ögrenim durumuna 

bakildiginda; Dissal Davranislar Alt Ölçegi ve Problem Davranislar Ölçegi 

Toplam Puani açisindan, babasi üniversite mezunu olmayanlar daha yüksek 

puanlar almislardir.  Okul öncesi egitim alma süresi degiskenine bakildiginda; 

Isbirligi Alt Ölçegi Puani, Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçek Puani, 

Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puani, 1 yildan az okul öncesi egitim alanlarda 

1-2 yil egitim alanlara göre daha düsükken,  Özdenetim Alt Ölçek Puani, 

Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puani, Dissal Davranislar Alt Ölçegi 

Puanlarinda anlamli farklilik görülmemistir. Kardes sayisi degiskenine 

bakildiginda; tüm alt ölçek puanlari açisindan tek çocuk olanlarla kardesi 

olanlar arasinda anlamli bir farklilik görülmemistir. 

 

Flem, Thygesen, Valas ve Magnes (1998) yaptiklari arastirmada, 6 

yasindaki çocukta sosyal beceri egitimi programinin olumlu ve olumsuz 

etkilerini incelemislerdir. Denek olarak seçilen grup dört kiz, dört erkek toplam 

sekiz çocuktan olusmaktadir. Bu çocuklardan üçü duygusal ve davranissal 

gelisim problemi riski tasiyan çocuklardir. Arastirmacilar tarafindan uygulanan 

program, çocukta isbirligini, sosyal iliskilere katilimi desteklemeyi, saldirgan 

davranislari ve çatisma durumlarini azaltmayi hedeflemektedir. Arastirmanin 

kuramsal çerçevesi sosyal ögrenme kuramina dayandirilmistir. Arastirma 

sonuçlari, programin çocuklarin sosyal becerilerine olumlu etkilerinin oldugunu 

ve çocuklarin olumsuz davranislarini azalttigini göstermektedir.  

 
Choi (2000) yaptigi arastirmada, düsük akran kabulü gören 4-5 yas 

okul öncesi çocuklara uygulanan ve çocuklarin sosyal beceri egitimini 

amaçlayan bilissel-sosyal ögrenme (cognitive -social learning) modelinin 

etkilerini incelemeye çalismistir. Arastirmada, üçlü degerlendirme yöntemi 

kullanilarak (akran aday göstermesi, akran derecelemesi ve ögretmen 

gözlemi) 34 tane düsük akran kabulü gören çocuk belirlenmistir. Iki grup; 

sosyal beceri gelistirme durumlari ve ögretmen ilgisi durumlari açisindan 

yansiz olarak belirlenmistir. Sosyal beceri egitimi tamamlandiktan sonra, 
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çocuklarin zihinsel sosyal stratejileri, belirli sosyal durumlara tepkilerinin 

gözlenmesi yoluyla degerlendirilmistir. Arastirma sonuçlari, akranlari ile pozitif 

iliskiler sürdüren sosyal yetistirme kosullarindaki çocuklarin dikkate deger bir 

gelisme gösterdigini isaret etmektedir. Genel olarak, egitimden sonra, sosyal 

kosullar ile sosyal davranislar arasinda dikkate deger bir iliski gözlenmemistir. 

 
Avcioglu (2003) yaptigi arastirmada, isbirligi ögrenme yöntemine dayali 

olarak hazirlanan sosyal beceri ögretim programinin, okul öncesi egitim 

kurumlarina devam eden çocuklarin dinleme becerileri, sözel açiklama 

becerileri ve kisiler arasi becerileri ögrenmelerinde etkili olup olmadigini 

ortaya koymaya çalismistir. Arastirmada anasinifi ögretmenlerinin 

gözlemlerine dayali olarak bütün ögrenciler için Sosyal Becerileri 

Degerlendirme Ölçegi (4-6 yas) doldurularak, ögrencilerin gereksinim duydugu 

üç öncelikli sosyal beceri belirlenmistir. Arastirma sonucunda, isbirlikçi 

ögrenme yöntemi dogrultusunda gelistirilmis olan sosyal beceri ögretim 

programinin, ögrencilerin hedef sosyal becerileri ögrenmelerinde etkili oldugu 

bulunmustur.     

 

Yukay (2004) yaptigi arastirmada, sosyal beceri egitimine yönelik 

hazirlanan programla, okul öncesi alti yas grubu çocuklarinin, kisiler arasi 

iliski kurma becerilerinin gelistirilmesini amaçlamistir. Arastirmada deney 

grubuna sekiz hafta süreyle, haftada iki gün sinif ögretmenleri, bir gün 

arastirmaci tarafindan olmak üzere toplam üç gün kisiler arasi iliski kurma 

becerilerine yönelik etkinlikler yaptirilmistir. Arastirma sonucunda, arastirmaci 

tarafindan kisiler arasi iliski kurma becerilerini gelistirmeye yönelik tasarlanmis 

etkinliklerin, okul öncesi alti yas grubu çocuklarinin akran iliskilerini 

gelistirmede etkili oldugu gözlenmistir.  

 
Vural’in (2006) yaptigi arastirmada, gelistirilen aile katilimi sosyal 

beceri egitimi programi ile ailelerden destek alan bir yaklasimla okul öncesi 

egitim almakta olan 6 yas grubu çocuklarin temel sosyal becerilerinin 

desteklenmesi ve  gelistirilmesi amaçlamistir. Sekiz haftalik program 

uygulamasinin sonunda deney ve kontrol gruplarina ayni ölçekler son test 

olarak tekrar uygulanmis ve toplanan veriler analiz edilerek degerlendirilmistir. 
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Arastirma sonucunda; programa katilan çocuklarin Sosyal Becerileri 

Degerlendirme Ölçeginin Kisilerarasi Beceriler, Sözel Açiklama Becerileri, 

Dinleme Becerileri ve Kendini Kontrol Etme Becerileri alt ölçeklerinden 

aldiklari son test puanlari ile programa katilmayan çocuklarin puanlari 

arasinda program lehinde anlamli fark bulunmustur . Ayrica programa katilan 

çocuklarin Okul Öncesi Çocuklar için Psikolojik Gözlem Formunun, 

Psikososyal Davranislar Alt Formundan aldiklari son test puanlari ile 

programa katilmayan çocuklarin puanlari arasinda program lehinde anlamli 

fark bulunmustur. Programa katilan çocuklarin Okul Öncesi Çocuklar Için 

Psiko-Sosyal Davranislar Gözlem Formundan ald iklari ön test-son test 

puanlari arasinda anlamli fark oldugu görülmüstür. 

 
Kurt (2007) yaptigi çalismada, okul öncesi egitim kurumlarina devam 

eden bes - alti yas çocuklarinin sosyal uyum ve becerilerine proje yaklasimli 

egitim programlarinin etkisini incelemeyi amaçlamistir. Arastirmanin 

örneklemini, deney grubundaki 23 çocuk, kontrol I grubundaki 23 çocuk ve  

kontrol II grubundaki 23 çocuk olusturmustur. Arastirma sonucunda, proje 

yaklasimli egitim programlarinin uygulandigi deney grubundaki çocuklarin 

sosyal uyum ve becerilerinde, Sosyal Uyum ve Beceri ölçegi ile tüm alt 

faktörlerinde anlamli bir farkliligin oldugu belirlenmistir. Çocuklarin sosyal 

uyum ve becerilerinde; cinsiyetler arasinda deney grubunda son test 

puanlarinin sira ortalamalarinda anlamli bir farkliligin oldugu ortaya çikmistir. 

Gruplarin son test puanlari genel olarak degerlendirildiginde, tüm gruplarda 

kiz çocuklarinin puanlarinin erkeklerden daha yüksek oldugu görülmektedir. 

Çocuklarin daha önce okul öncesi egitim kurumuna gitme durumunda ise, ön 

test puanlarinin sira ortalamalarinda istatistiksel olarak anlamli bir farklilik 

oldugu ortaya çikmistir. Son test puanlarinda ise istatistiksel olarak anlamli bir 

farkliligin olmadigi tespit edilmistir 

 
Tüy (1999) yaptigi çalismada, kaynastirma programina ve özel egitim 

okuluna devam eden isitme engelli çocuklar ile isiten çocuklarin sosyal 

becerilerini ve problem davranislarini karsilastirmali olarak incelemeyi 

amaçlamistir. Arastirmanin çalisma grubu 3 – 6 yas arasindaki 60 isitme 

engelli ve 474 isiten çocuktan olusturulmustur. Arastirmada sosyal beceri ve 
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problem davranisi degerlendirmek için, Merrell (1994) tarafindan gelistirilmis 

“Okul Öncesi ve Anasinifi Davranis Ölçekleri (Preschool and Kindergarden 

Behavior Scales)” kullanilmistir. Arastirmada bulgulara dayali olarak ulasilan 

sonuçlar söyle siralanabilir; kaynastirma programina ve özel egitim okuluna 

devam eden isitme engelli çocuklar ile isiten çocuklar arasinda sosyal 

becerinin “sosyal etkilesim” alt boyutu yönünden istatistiksel olarak anlamli bir 

fark bulunurken, “sosyal bagimsizlik” ve “sosyal isbirligi” alt boyutlari 

açisindan anlamli bir fark bulunmamistir. Problem davranis ölçeginin  ise, 

“içsellestirilmis problemler” alt boyutu açisindan gruplar arasinda anlamli bir 

fark görülürken “ dissallastirilmis problemler” yönünden istatistiksel olarak 

anlamli bir fark bulunmamistir.  

 
Sucuoglu ve Özokçu (2005) “Kaynastirma Ögrencilerinin Sosyal 

Becerilerinin Degerlendirilmesi” baslikli arastirmalarinda, ilkokul siniflarina 

devam eden kaynastirma ögrencilerinin sosyal becerilerini, akranlariyla 

karsilastirarak incelemeyi amaçlamislardir. Arastirmada çalisma grubu, 

ilkögretim birinci kademe, birinci, ikinci ve üçüncü sinifa devam eden 613 

ögrenciden olusmustur. Bu ögrencilerden 53’ü, kaynastirma ögrencisi olarak 

tanimlanmistir. Arastirmada ögrencilerin sosyal becerileri, sosyal beceri 

dereceleme ölçegi kullanilarak degerlendirilmistir. Arastirma bulgulari, 

kaynastirma ögrencilerinin sosyal becerileri ile akademik yeterliklerinin 

akranlarindan az, problem davranislarinin ise akranlarindan fazla oldugunu 

göstermistir. Arastirmada, kiz ögrencilerin Sosyal Beceriler Ölçegi toplam ve 

alt ölçek puan ortalamalari erkek ögrencilerden fazla, Problem Davranislar 

Ölçegi toplam ve alt ölçek puanlari ise erkek ögrencilerden az çikmistir. 

Kizlarin akademik yeterlilikleri ile erkeklerin akademik yeterlilikleri arasinda 

anlamli bir fark bulunmamistir. Ayni analizler kaynastirma ögrencileri için 

tekrarlandiginda, kaynastirma ögrencilerinin sosyal beceri ölçeginin isbirligi ve 

kendini kontrol faktör puanlarinda cinsiyete göre farklilasma olmadigi, ancak 

kiz ve erkek ögrencilerin atilganlik faktörü ile toplam puan ortalamalarinin 

birbirinden anlamli derecede farklilastigi görülmüstür. Kizlarin hem atilganlik 

hem de sosyal beceri toplam puanlari erkeklerin puanlarindan yüksek 

çikmistir. Kaynastirma ögrencilerinin problem davranislar ölçegine göre 

aldiklari puanlara bakildiginda, kiz ve erkek ögrencilerin dissallastirilmis 
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davranislar faktör puani ve toplam puan ortalamalarinin anlamli sekilde 

farklilastigi, erkek ögrencilerin puaninin kiz ögrencilerden daha yüksek oldugu 

görülmüstür. Kiz ve erkek ögrencilerin içsellestirilmis davranislar ve akademik 

yeterlilik puanlari arasinda anlamli fark bulunamamistir. Ögrencilerin aldiklari 

puanlarin sinif düzeyine göre farklilasip farklilasmadigina bakildiginda ise, 

ögrencilerin sinif düzeyi arttikça isbirligi ve sosyal beceri toplam puanlarinin 

arttigi, birinci siniflarin içsellestirilmis davranis puanlarinin üçüncü siniflardan 

farklilastigi görülmüstür. Ayni analizler kaynastirma ögrencileri için 

tekrarlandiginda, ölçegin alt ölçek puanlarinin engelli ögrencilerin sinif 

düzeyine göre farklilasmadigi görülmüstür. 

 
Van der Oord, Van der Meulen, Prins, Oosterlaan, Buitelaar ve 

Emmelkamp (2005) yaptiklari arastirmada, Sosyal Beceri Dereceleme 

Sistemi’nin (SBDS) geçerlik ve güvenirlik çalismasini gerçeklestirmislerdir. 

Ayrica, çalismada SBDS’de derecelendirildigi gibi dikkat eksikligi ve 

hiperaktivite bozuklugu (DEHB) olan çocuklarin sosyal becerileri de 

arastirilmistir. Çalismada, bir grup normal (n=239) ve bir grupta DEHB tanisi 

konulmus çocuklar (n=123)  için SBDS’nin ögretmen, veli ve ögrenci formu 

uygulanmistir. Arastirma sonuçlari, SBDS’nin özgün formunun ögretmen 

versiyonunun iç tutarlilik ve faktör yapisini desteklemektedir. Yine arastirma 

sonuçlari, veli formunun faktör yapisinin, SBDS’nin özgün formuyla büyük 

oranda benzer yapida oldugunu göstermistir. Ancak arastirmada, SBDS’nin 

ögrenci versiyonunun faktör yapisi özgün ölçekle ayni olmamistir. SBDS’nin 

ögrenci versiyonu faktör analizinde, açiklayici iki faktörlü bir sonuç 

olusturulmustur. Bulgular, SBDS’nin normal gelisim gösteren çocuklar ve 

DEHB’li çocuklar arasinda ayirici bir yeterligi bulundugunu göstermektedir.  

 
Özaydin (2006) tarafindan yapilan çalismada, okul öncesi egitim 

kurumlarina devam eden ve bir saglik merkezi tarafindan “engel” tanisi almis 

dört çocuk ve onlarin siniflarindaki normal gelisim gösteren akranlariyla 

çalisilmistir. Çalismada, okul öncesi egitim kurumlarina devam eden normal 

gelisim gösteren egitici akranlara ögretilen Arkadaslik Becerilerini Gelistirme 

Programi’ni, siniflarindaki sinirli sosyal etkilesim becerileri olan hedef 

çocuklara uygulamalarinin karsilikli sosyal etkilesimlerini arttirmada etkili olup 
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olmadigi incelenmistir. Arastirma bulgulari; a) egitici akranlarin sinirli sosyal 

etkilesimleri olan hedef çocuklara Arkadaslik Becerilerini Gelistirme 

Programi’ni güvenilir bir biçimde uygulayabildiklerini, b) egitici akranlarin 

Arkadaslik Becerilerini Gelistirme Programi’ni uygulamalarinin hedef çocuklar 

ile karsilikli sosyal etkilesimlerini arttirmada etkili oldugunu, c) hedef 

çocuklarin ögrendiklerini siniftaki diger iki akrana da genelleyebildiklerini, d) 

hedef çocuklardan üçünün, IV. Yoklama oturumlarindan üç ve dört hafta sonra 

da ögrendiklerini kullanabildiklerini, e) egitici akranlarin uyguladigi programin, 

egitici akranlarin hedef çocuklara yönelik sosyal kabul düzeylerini olumlu 

etkiledigini göstermistir.  

 
Dinç (2002) yaptigi arastirmada, okul öncesi egitimin 4-5 yas çocugun 

sosyal gelisimine etkilerini ögretmen görüsleriyle ortaya koymayi 

amaçlamistir. Arastirmada verilerin toplanmasinda nicel ve nitel veriler birlikte 

kullanilmistir. Arastirmada 4-5 yas çocuklarin sosyal gelisim düzeylerini 

saptamak amaciyla “Davranis Degerlendirme Ölçegi” kullanilmistir. 

Arastirmada çocuklarin ölçekten aldiklari puan ortalamalarinin yas, cinsiyet ve 

okula devam süresine göre degisip degismedigi test  edilmistir. Arastirma 

sonucunda elde edilen bulgular, anaokuluna devam eden 4-5 yas çocuklarinin 

sosyal gelisim düzeylerinin ortanin üstünde gelismis oldugunu ortaya 

koymustur.   

 

Sadik (2002) çalismasinda, okul öncesi ögretmenlerinin sinif içerisinde 

karsilastiklari problem davranislarin neler oldugunu belirlemeyi amaçlamistir. 

Arastirmanin örneklemini 5 ve 6 yas grubunda görev yapan toplam 6 

ögretmen olusturmustur. Verilerinin toplanmasinda nitel veri toplama 

tekniklerinden olan yari yapilandirilmis görüsme teknigi kullanilmistir. 

Arastirmaya katilan ögretmenler problem davranislari genel olarak; 

baskalarini rahatsiz etme, baskalarina zarar verme, çalismalari engelleme ve 

diger ögrencilerde ve ögretmende  olumsuz duygular uyand irma seklinde 

tanimlamislardir. Analizler sonucunda okul öncesi siniflarda ögretmenlerin en 

sik karsilastiklari problem davranislar gürültü, ilgisizlik, sikayet etme, söz 

kesme, digerlerini rahatsiz etme, yerinde düzgün oturmama ve digerlerine 

zarar verme davranislari olarak belirlenmistir.  
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Özbek (2003) arastirmasinda, okul öncesi egitim alan ve almayan 

çocuklarin ilkögretim birinci siniftaki sosyal gelisim düzeylerini ögretmen 

görüsüne dayali olarak ortaya koymayi amaçlamistir. Arastirmada 95 

ilkögretim okulunda, 194 birinci sinif ögretmeninden bilgi toplanmistir. 

Arastirma sonucunda; okul öncesi egitim alan ögrencilerin “iliskiyi baslatma ve 

sürdürme becerileri”, “grupla is yapabilme becerileri”, “duygulara yönelik 

beceriler”, “stres durumuyla basa çikma becerileri”, “plan yapma ve problem 

çözme becerileri” ve “özdenetimini koruma becerileri” açisindan okul öncesi 

egitim almayan ögrencilere göre daha fazla gelismis oldugu ortaya çikmistir. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

 Bu bölümde arastirmanin modeli, çalisma grubu, verilerin toplanmasi 

ve verilerin analizine iliskin bilgilere yer verilmistir. 

 
Arastirma Modeli 

 

 Bu arastirma, iliskisel tarama modelinde betimsel bir arastirmadir. 

Arastirma iki asamada gerçeklestirilmistir. Arastirmanin ilk asamasinda, SBDS 

Ögretmen Formu’nun 4 yas çocuklari için geçerlik ve güvenirlik çalismalari 

yapilmistir. Arastirmanin ikinci asamasinda ise, arastirmaci tarafindan 

gelistirilen demografik bilgi formunda yer alan cinsiyet, kardes sayisi, okul 

öncesi egitim alma süresi ve anne-baba ögrenim düzeyi degiskenlerinin, okul 

öncesi egitim kurumlarina devam eden 4 yas çocuklarinin sosyal beceri ve 

problem davranis lar ölçek ve alt ölçeklerinden almis olduklari puan 

ortalamalarini etkileyip etkilemedigi arastirilmistir.  

 

Çalisma Grubu 

 Arastirmanin çalisma grubunu Ankara ili merkez ilçelerinde 

(Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Altindag, Etimesgut) bulunan, Milli Egitim 

Bakanligi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na bagli kres, gündüz 

bakimevi ve bagimsiz anaokulu olmak üzere toplam 21 okul öncesi egitim 

kurumundan seçilen 4 yas (36-48 ay) 345 çocuk olusturmustur.  

 

Arastirmada yer alan çocuklarin cinsiyetlerine, okul öncesi egitim alma 

sürelerine, kardes sayilarina ve anne-babalarinin ögrenim düzeylerine göre 

dagilimi Tablo 2’de verilmistir. 
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Tablo 2. Arastirmada Yer Alan Çocuklarin Cinsiyete, Okul Öncesi Egitim Alma       

Sürelerine, Kardes Sayilarina ve Anne-Baba Ögrenim Düzeylerine Göre 

Dagilimlari  

Cinsiyet n % 

Erkek 164 47.5 
Kiz 181 52.5 
Toplam 345 100.0 

Okul Öncesi Egitim Alma Süresi   

3 aydan az 31 9,0 
3-6 ay 72 20,9 
6-12 Ay 153 44,3 
1-2 Yil 80 23,2 
2-3 Yil 9 2,6 
Toplam 345 100.0 

Kardes sayisi   

1 kardes 123 35,6 
2 kardes 28 8,1 
3 kardes 3 0,9 
Tek çocuk 191 55,4 
Toplam 345 100,0 

Annenin Ögrenim Düzeyi   
Ilkokul mezunu 6 1,7 
Ortaokul mezunu 9 2,6 
Lise mezunu 86 24,9 
Y.Okul/Ünv. Mezunu 244 70,8 
Toplam 345 100,0 

Babanin Ögrenim Düzeyi   
Ilkokul mezunu 6 1,7 
Ortaokul mezunu 7 2,0 
Lise mezunu 70 20,4 
Y.Okul/Ünv. Mezunu 262 75,9 
Toplam 345 100,0 

 

Tablo 2 incelendiginde arastirmada yer alan 345 çocugun 181’inin (% 

52,5) kiz, 164’ünün (% 47,5) ise erkek oldugu görülmektedir. Tablo 2’den 

arastirmada yer alan 345 çocugun 31’inin (% 9,0) üç aydan az, 72’sinin 

(%20,9) 3-6 ay, 153’ünün (% 44,3) 6-12 ay, 80’inin (% 23,2) 1-2 yil ve 9’unun 

(% 2,6) 2-3 yil  okul öncesi egitim aldigi görülmektedir. Tablo 2 incelendiginde 

arastirmaya katilan 345 çocugun 191’inin (% 55,4) ailede tek çocuk, 123’ünün 

(% 35,7) bir kardesi, 28’inin (% 8,1) iki kardesi ve 3’ünün (% 0,9) üç kardesi 

oldugu görülmektedir (Kardes sayisi degiskenine göre karsilastirma yapilirken 

kardes sayilari, tek çocuk ve kardesi var seklinde iki kategoride incelenmistir). 

Tablo 2 incelendiginde arastirmada yer alan 345 çocugun 244’ünün 

(%70, 7) annesinin yüksekokul/üniversite, 86’sinin (%24,9) lise, 9’unun (% 

2,6) ortaokul ve 6’sinin (% 1,7) ilkokul mezunu oldugu görülmektedir. Yine 

Tablo 2’den arastirmaya katilan 345 çocugun 262’sinin (%75,9) babasinin 
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yüksekokul/üniversite , 70’inin (%20,3) lise, 7’sinin (% 2,0) ortaokul ve 6’sinin 

(% 1,7) ilkokul mezunu oldugu anlasilmaktadir. (Ögrenim düzeyi degiskenine 

göre karsilastirma yapilirken anne-baba ögrenim düzeyleri, üniversite mezunu 

ve üniversite mezunu degil seklinde iki kategoride incelenmistir). 

 

Veri Toplama Araçlari 

 

Arastirmada veri toplama araci olarak Gresham ve Elliott (1990) 

tarafindan gelistirilen ‘Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nin (SBDS) 3-5 

yas grubu ögretmen formu kullanilmistir. Ayrica ölçegin giris kismina 

arastirmaci tarafindan hazirlanan bilgi formu eklenmistir.  

 

a) Bilgi Formu 

 

Arastirmaci tarafindan gelistirilen bilgi formuyla, arastirmada yer alan 

çocuklarin cinsiyetleri, kardes sayilari, okul öncesi egitim alma süreleri ve 

anne-babalarinin ögrenim düzeyleri ile ilgili bilgiler toplanmasi amaçlanmistir. 

 

b) Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi  (SBDS) 

 

Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (Social Skills Rating System-

SSRS) 1990 yilinda Frank M. Gresham ve Stephan N. Elliott tarafindan 

gelistirilmis olup, 3-18 yas arasindaki çocuklara uygulanabilen bir davranis 

derecelendirme ölçegidir. SBDS’nin pek çok özelligi, onu diger davranis 

derecelendirme ölçeklerinden ayirmaktadir. SBDS, çocuklar arasindaki 

gelisimsel farkliliklara ve degerlendirmeciler ile çocuklarin etkilesimde oldugu 

durumlara duyarli bir ölçektir. SBDS’nin okul öncesi, ilkögretim ve ortaögretim 

yas çocuklarini degerlendirmek üzere gelistirilmis 3 ayri formu bulunmaktadir. 

Her form, ebeveyn, ögretmen ve çocugun kendi tarafindan doldurulmaktadir. 

 

SBDS asagidaki amaçlar için kullanilabilir ve bu konuda çalisan 

arastirmacilara yardimci olur: 
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1) Sosyal davranis problemi olan ve yetersiz akademik performans 

gösteren risk altindaki çocuklari belirlemek, 

2) Hafif dereceli yetersizligi olan çocuklari (ögrenme güçlügü, davranis 

bozuklugu ve hafif dereceli zihin geriligi) normal çocuklardan ayirt etmek, 

3) Sosyal becerileri, performans ve beceri yetersizligine göre 

siniflandirmak ve sosyal davranis derecelerini belirlemek, 

4) Okul ve evde müdahale edilecek davranislari seçmek, 

5) Sosyal becerileri gelistirmek için kullanilacak stratejilerin (model 

olma, yönlendirme ve pekistirme) seçimine rehberlik etmek, 

6) Psikomotor performans, basari ve dil becerilerinin ölçümleriyle 

birlikte kapsamli bir degerlendirmeyi tamamlamak, 

7) Özel durumlar için sosyal becerileri izleme ve degerlendirmelere 

rehberlik etmek, 

8) Ögrenci davranislarini nasil algiladiklariyla ilgili, ebeveynlerin, 

ögretmenler ve ögrenciler arasindaki iletisimi arttirmak olarak siralanabilir 

(Gresham ve Elliott, 1990). 

 

SBDS üç ölçekten olusmaktadir (Gresham ve Elliott, 1990): 

1) Sosyal Beceri Ölçegi; Isbirligi, empati, öz denetim, sorumluluk alma 

ve bir iddiayi sürdürme gibi pozitif sosyal davranislari ölçmektedir. 

2) Problem Davranislar Ölçegi; Üç alt boyutta davranislari 

degerlendirmektedir: 

a) Saldirgan davranislar ve yetersiz mizaç kontrolü gibi disa 

dönük davranis problemlerini ölçmektedir, 

b) Üzgünlük ve kaygi gibi içe dönük davranis problemlerini 

ölçmektedir, 

c) Hiperaktiviteyi ölçmektedir. 

3) Akademik Yeterlilik Ölçegi; Ögretmenler, çocuklarin okuma ve 

matematik performansini, motivasyon ve aile destegi gibi genel bilis islevlerini 

bu ölçekle degerlendirmektedir. 

 

Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi Okul Öncesi formunda yalnizca 

“Sosyal Beceri Ölçegi” ve “Problem Davranislar Ölçegi” bulunmaktadir. 

SBDS’nin bu çalismada kullanilan okul öncesi versiyonunun ögretmen 
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formu’nda yer alan “Sosyal Beceri Ölçegi” ve “Problem Davranislar Ölçegi” ile 

ilgili ayrintili bilgi asagida yer almaktadir. 

 

Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi Okul Öncesi Dönem (3-5 yas) 

Ögretmen Formu 

 
Bu arastirmada, SBDS’nin okul öncesi dönem (3-5 yas) ögretmen 

formu kullanilmistir. Bu form 40 maddeden ve 2 ölçekten olusmaktadir. 

SBDS’nin okul öncesi dönem (3-5 yas) ögretmen formunun birinci ölçegi, 

“Sosyal Beceri Ölçegi”dir ve 1-30 arasindaki maddeleri içermektedir. Ikinci 

ölçek ise, “Problem Davranislar Ölçegi”dir ve 31-40 arasindaki maddeleri  

içermektedir.  

 
1) SBDS’nin okul öncesi dönem (3-5 yas) ögretmen formunun birinci 

ölçegi olan Sosyal Beceri Ölçegi üç alt ölçekten olusmaktadir. Bu alt ölçekler, 

isbirligi, kendini ifade etme/atilganlik ve özdenetimdir.  

a) Isbirligi alt ölçegi, baskalarina yardim etmeyi, materyalleri  

paylasmayi ve kurallara ve yönergelere uymayi içermektedir (Örnek madde; 

Oyunlara ya da grup etkinliklerine katilir. Sinifla ilgili görevle rini belirlenen 

zamanda bitirir). 

b) Kendini ifade etme/atilganlik alt ölçegi, baskalarina bir sey sorma, 

kendini tanitma ve baskalarinin tepkilerine yanit vermeyi içeren baslatma 

davranislarini kapsamaktadir (Akranlariyla sohbeti ilk o baslatir.  Yardim 

istenmeden kendiliginden yardim eder). 

c) Özdenetim alt ölçegi ise, kizdirilma, satasma gibi çatisma 

durumlarinda uygun tepki verme ya da siraya girme veya özveride bulunma 

gibi çatisma olmayan durumlarda ortaya çikan davranislari içermektedir 

(Elestirilere olumlu biçimde yaklasir. Baskalariyla oyun oynarken kurallara 

uyar). 

2) Problem Davranislar Ölçegi; iki alt ölçekten olusmaktadir. Bunlar; 

“dissallastirilmis davranislar” ve “içsellestirilmis davranislar” ölçekleridir. 

 a) Dissallastirilmis davranislar alt ölçegi; baskalarina karsi sözel ve 

fiziksel saldiri, öfkesini kontrol etmede yetersizlik ve tartisma gibi istenmedik 
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davranislari içerir (Digerleriyle tartisir. Yerinde duramaz ya da asiri 

hareketlidir). 

b) Içsellestirilmis davranislar alt ölçegi; kaygi, mutsuzluk, yalnizlik ve 

düsük öz saygi davranislarini içerir (Yalniz görünür. Üzgün ya da depresif 

davranir). 

 

Ölçegin Geçerlik ve Güvenirlik  Çalismalari 

 

SBDS’nin özgün formunun yapi geçerligini saglayabilmek ve 

SBDS’nin altinda yatan boyutlari belirlemek için faktör analizi yapilmistir. 

Ölçegin okul öncesi (3-5 yas) ögretmen formlari için yapilan faktör analizi  

sonucunda Sosyal Beceri Ölçeginde Isbirligi, Kendini Ifade ve Özdenetim 

faktörleri bulunmustur. Problem Davranis maddelerinin ayri bir faktör analizi 

Dissallastirilmis Davranislar ve Içsellestirilmis Davranislar olarak  

tanimlanmis iki faktörü açiga çikarmistir.  

 

SBDS’nin ölçüt geçerligini saglayabilmek için toplam üç geçerlik 

çalismasi yapilmistir. SBDS ögretmen formu’nda kullanilan üç geçerlik 

çalismasi sonunu ulasilan katsayilar, SBDS Ögretmen Formunun ölçütsel 

geçerligini desteklemektedir (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

SBDS’nin tüm formlari için iç tutarlik katsayilari; Sosyal Beceriler 

Ölçegi için .83 ve .94, Problem Davranislar Ölçegi için .73 ve .88 arasinda 

siralanmistir. Isbirligi, Kendini Ifade Etme/Atilganlik , Özdenetim ve Dissal 

Davranis lar Alt Ölçeklerinin hepsi .78 ve .84 araligindadir. Içsel Davranis lar 

Alt Ölçegi ise .73 medyan iç tutarlilik katsayisina sahiptir. Bu sonuçlar, 

ölçegin güvenilir oldugunu göstermektedir. Ölçegin test tekrar test uygulamasi 

sonuçlari;  Sosyal Beceri Ölçegi için .85 ve Problem Davranislar Ölçegi için 

.84’tür. Sosyal Beceri Ölçegi  güvenirlik katsayilari ögretmen formlari için 

.75’ten .88’e uzanan bir aralikta, Problem Davranislar Ölçegi güvenirlik 

katsayilari ögretmen formlari için .76’dan .83’e uzanan bir araliktadir. Ölçegin 

degerlendiriciler arasi güvenirlik katsayilari; ögretmenler tarafindan 

doldurulan SBDS’nin okul öncesi versiyonunun degerlendiriciler arasi 

güvenirlik kat sayilari .16 ile .25 araligindadir. 
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Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nde Ölçme ve Puanlama 

 

Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nde “siklik” ve “öneme” 

dayanan iki tip ölçüm kullanilmaktadir. Siklik ölçümleri;  bir sosyal davranisin 

hangi siklikla (Hiçbir zaman, bazen veya çok sik) ortaya çiktigini açiklar. 

Önem ölçümleri; ögretmenler açisindan, sinif basarisi için her bir davranisin 

önemini açiklar (Önemli degil, önemli veya çok önemli). Önemlilik ölçümleri, 

degerlendirilen davranislarin sosyal degerinin ortaya çikmasina aracilik eder.  

 

SBDS’de sosyal beceri derecelerini ölçmek için 3 puan sistemi vardir. 

Eger davranislar önemi yok anlamindaysa sifir (0) ile, önemli anlamindaysa 1 

ile, çok önemli anlamindaysa 2 ile puanlanir. Sosyal becerilerin yaninda 

ögretmen ve ebeveynler problem davranislari degerlendirirken 3 puan 

derecelendirmesi kullanirlar. Bu derecelemede, sifirin (0) anlami hiçbir zaman 

görülmez, 1 ‘in anlami bazen olur, 2‘nin anlami ise çok sik olur. Problem 

davranislar için tercih edilen oran düsük orandir (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (3-5 yas) Türkçe Formunun 

Geçerlik ve Güvenirlik Çalismalari 

 

Ölçegin Geçerlik Çalismalari 

 
Psikolojik ve egitimsel testlerde araç özelliklerinin 

degerlendirilmesindeki en önemli nokta geçerliginin degerlendirilmesidir. 

Yaniti aranan soru, basit bir sekilde, acaba ölçek ölçmeyi amaçladigi seyi 

gerçekten ölçüyor mu? sorusudur. Bir ölçegin geçerligini kanitlamak, bilimsel 

arastirmada çesitli ilkelere basvurmayi gerektirir (Gresham ve Elliott, 1990).  

Ölçegin Türkçe formunun faktör yapisini arastirmak üzere faktör analizi 

yapilmistir. 

 

1) Faktör Analizi  

 
Bu çalismada veriler faktör analizi uygulanarak ölçegin faktör yapisi 

yeniden incelenmistir. Faktör analizi teknigi ile testteki maddelerin ölçülmesi 
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istenilen niteligi ölçüp ölçmedigine, maddelerin bir veya daha fazla yapiyi 

ölçüp ölçmedigine bakilmistir (Gresham ve Elliott, 1990). Faktör analizinde 

madde seçme ve maddenin uygunluguna iliskin karar vermeye dayanak 

saglayan kriter faktör yük degeri 0,30 ve üzeri olarak alinmistir (Tabachnick 

ve Fidell, 2001; Akt: Çapri ve Kan, 2006).  

 

Arastirmada elde edilen verilerin faktör çözümlemesine uygun olup 

olmadigini belirlemek amaciyla KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett Testi 

yapilmistir. KMO örneklem yeterligi ölçütü, gözlenen korelasyon katsayilari ile 

kismi korelasyon katsayilarinin büyüklügünü karsilastiran bir indekstir. KMO 

oraninin .50 ve üzerinde olmasi, veri setinin faktör analizi için uygun oldugunu 

gösterir (Kalayci, 2005). Barlett Testi ise, verilerin çok degiskenli normal 

dagilimdan geldiginin göstergesidir. Bu test sonucunda elde edilen chi-square 

test istatistiginin anlamli çikmasi verilerin çok degiskenli normal dagilimdan 

geldiginin göstergesidir (Çapri ve Kan, 2005).  

 
Sosyal Beceri ve Problem Davranislar Ölçeklerine ait KMO ve Barlett 

Testi sonuçlari Tablo 3’te yer almaktadir. 

 

Tablo 3. Sosyal Beceri ve Problem Davranislar Ölçeklerine Ait KMO ve Bartlett 

Testi Sonuçlari 

Sosyal Beceriler Ölçegi     
KMO Örneklem Yeterligi Ölçütü   0,954 
Bartlett Küresellik Testi Approx. Chi-Square 6050,510 
  Df 435 
  P 0,000 

Problem Davranislar Ölçegi   
KMO Örneklem Yeterligi Ölçütü   0,881 
Bartlett Küresellik Testi Approx. Chi-Square 1509,928 
 Df 45 
 P 0,000 

  

Tablo 3’te görüldügü üzere KMO Testi sonucuna göre, Sosyal Beceri 

Ölçegi veri setinin faktör analizi için uygunlugu “mükemmel” (.95) (Kalayci, 

2005) düzeydedir. Yine Tablo 3’te görüldügü üzere, çalisma içerisinde 

yapilan analiz sonucunda Sosyal Beceri Ölçegi veri setinin Bartlett Testi 

anlamli bulunmustur (?2=6050,51; p<0.05). Benzer sekilde KMO Teknigi 
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analiz sonucuna göre,  Problem Davranislar  Ölçegi veri setinin faktör analizi 

için uygunlugu “çok iyi”  (.88) (Kalayci, 2005) düzeydedir. Yapilan analiz 

sonucunda, Problem Davranislar Ölçegi veri setinin Barlett Testi anlamli 

bulunmustur (?2=1509,93; p<0.05). Sonuç olarak her iki ölçek için yapilan 

KMO ve Bartlett Testlerine göre arastirma verilerin faktör analizine uygun 

oldugu görülmüstür (p<0,05). 

 

Arastirmada faktör analizi yapilirken ilk olarak ölçegin Sosyal Beceri ve 

Problem Davranislar Ölçegi için ayri ayri Temel Bilesenler Analizi yapilmis, 

daha sonra özgün ölçekte yer alan alt faktörler temel alinarak dik döndürme 

yöntemi olan varimax rotasyonu kullanilarak faktör analizi çalismalari 

yürütülmüstür. SBDS’de yer alan Sosyal Beceri ve Problem Davranislar 

Ölçeklerinin faktör analizi sonuçlari asagida ayri ayri verilmistir. 

 

a) Sosyal Beceri Ölçegi:  

 
Sosyal Beceri Ölçeginin faktör analizi çalismalarinda faktör sayisi 

serbest birakilmamis, özgün ölçekte yer alan faktör sayisina uygun 

degerlendirilme yapilmistir. Bu dogrultuda Sosyal Beceri Ölçegi için yapilan 

faktör analizi sonucunda özgün ölçekte yer alan Isbirligi, Kendini Ifade 

Etme/Atilganlik ve Özdenetim Alt Ölçeklerinden olusan üç faktörlü yapinin 

korundugu ve üç faktörün toplam varyansin % 55,58’ini açikladigi 

görülmüstür. Sosyal Beceri Ölçeginin Alt Ölçeklerinde yer alan maddelerin 

faktör yükleri matrisi ve madde toplam korelasyonlari asagida Tablo 4’te 

görülmektedir. 
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Tablo 4. Sosyal Beceri Ölçeginin Alt Ölçeklerinde Yer Alan Maddelerin Faktör 

Yükleri Matrisi ve Madde Toplam Korelasyonu 
 

Madde 
No Maddeler 

 
1. Faktör 

  
2. Faktör 

 
  3. Faktör  

Madde 
Toplam 

Korelasyonu Isbirligi Kendini Ifade 
Etme/Atilganlik Özdenetim 

9  Oyunlara ya da grup etkinliklerine katilir. 
0,75 0,19 0,08 

 
0,57 

6 Yardiminizi istemeksizin sinif 
çalismalarina katilir. 

 
0,74 

 
0,20 

 
0,18 

 
0,61 

10 Okuldaki etkinlikleri istenilen sekilde yerine 
getirir. 0,71 0,24 0,35 

 
0,68 

1 Yönergelerinize uyar. 
0,58 0,23 0,38 

 
0,65 

27  Çalisma materyallerini ya da okul 
esyalarini yerine kaldirir. 0,52 0,13 0,50 

 
0,60 

22 Sinifla ilgili görevlerini belirlenen zamanda 
bitirir. 0,51 0,29 0,44 

 
0,67 

2 Kolaylikla arkadas edinir. 
0,49 - 0,09 

 
0,63 

14 Tesvik edilmeksizin akranlariyla isbirligi 
yapar. 0,46 0,43 - 

 
0,69 

29 Devam eden bir etkinlige ya da önceden 
olusturulmus bir gruba kendisine 
söylenmeksizin katilir. 0,32 0,26 0,22 

 
 

0,44 
24 Akranlariyla sohbeti ilk o baslatir.  

0,19 
 

0,78 
 

0,13 
 

0,64 
12 Kendisine söylenmeksizin,  kendini yeni bir 

kisiye tanitir. - 0,72 0,17 
 

0,66 
17 Uygun oldugu zaman kendisi ile ilgili güzel 

seyler söyler. 0,12 0,69 0,29 
 

0,65 
25 Digerlerini etkinliklere katilmaya davet 

eder. 0,26 0,68 0,21 
 

0,65 
19 Akranlarindan gelen övgü ya da iltifatlari 

kabul eder. 0,17 0,62 0,27 
 

0,59 
8  Akranlarina iltifat eder /güzel sözler 

söyler. 0,19 0,62 0,13 
 

0,52 
11 Yardim istenmeden kendiliginden yardim 

eder. 0,46 0,48 0,32 
 

0,68 
3 Ona haksiz sekilde davrandiginizi 

düsündügü zaman bunu size uygun bir 
sekilde söyler. 0,37 0,73 0,09 

 
 

0,57 
5 Adil olmadigini düsündügü kurallari uygun 

bir sekilde sorgular. 0,48 0,66 0,15 
 

0,60 
20 Akranlariyla anlasmazlik durumlarinda 

öfkesini kontrol eder. 0,13 0,16 0,80 
 

0.63 
26  Elestirilere olumlu biçimde yaklasir. 

0,11 0,33 0,67 0,67 

21  Baskalariyla oyun oynarken kurallara 
uyar. 0,46 0,07 0,67 

 
0.63 

15 Oyunlarda ya da diger etkinliklerde sirasini 
bekler. 0,40 0,03 0,66 

 
0.61 

23 Anlasmazlik durumlarinda kendi fikirlerini 
degistirerek uzlasma saglar. 

 
0,11 

 
0,37 

 
0,65 

 
0,64 

7 Yetiskinlerle anlasmazlik durumlarinda 
öfkesini kontrol eder. 0,30 0,12 0,64 

 
0.65 

13 Grup etkinliklerinde akranlarinin fikirlerini 
kabul eder. 0,24 0,34 0,64 

 
0.66 

16 Yardiminizi beklerken zamani uygun 
biçimde degerlendirir. - 0,36 0,56 

 
0.70 

28 Akranlarin baskisina uygun bir sekilde 
cevap verir. 0,14 0,32 0,53 

 
0,70 

30 Sinif islerinde akranlarina gönüllü olarak 
yardim eder. 0,43 - 0,44 

 
0,67 

18 Serbest zamanlarini uygun bir sekilde 
degerlendirir. - 0,31 0,43 

 
0.69 

4 Akranlari tarafindan kizdirildiginda uygun 
sekilde tepki verir.    0,15 0,26 0,72 

 
0.47 
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Yapilan faktör analizi sonucunda özgün ölçekte yer alan maddelerin 

tamami yüksek madde korelasyonu gösterdigi için Türkçe formda da yer almis 

ancak Türkçe formada bazi maddeler özgün formdan farkli faktörlerin altinda 

toplanmistir. Tablo 4 incelendiginde özgün ölçekte Isbirligi faktöründe yer alan 

16. (Yardiminizi beklerken zamani uygun biçimde degerlendirir) ve 18. 

(Serbest zamanlarini uygun bir sekilde degerlendirir) maddenin Türkçe formda 

Özdenetim faktöründe yer aldigi ve ayni biçimde özgün formda isbirligi 

faktöründe yer alan 12. maddenin (Kendisine söylenmeksizin, kendini yeni bir 

kisiye tanitir) Türkçe formda Kendini Ifade Etme/Atilganlik faktöründe yer 

aldigi görülmektedir. Yine özgün formda Kendini Ifade Etme/Atilganlik 

faktöründe yer alan 30. maddenin (Sinif islerinde akranlarina gönüllü olarak 

yardim eder) Türkçe formda Özdenetim faktöründe, 2. maddenin (Kolaylikla 

arkadas edinir) Isbirligi faktöründe yer aldigi görülmektedir. Özgün formda 

Özdenetim faktöründe yer alan 14. maddenin (Tesvik edilmeksizin akranlariyla 

isbirligi yapar) Türkçe formda Isbirligi faktöründe yer aldigi görülmüstür. Sonuç 

olarak Sosyal Beceri Ölçeginin Türkçe formunun Isbirligi faktöründe 9 madde, 

Kendini Ifade Etme/Atilganlik faktöründe 9 madde ve Özdenetim faktöründe 

12 madde bulunmaktadir. 

Ayrica Tablo 4 incelendiginde Madde 29 (Devam eden bir etkinlige ya 

da önceden olusturulmus bir gruba kendisine söylenmeksizin katilir) en küçük 

madde toplam korelasyonuna sahip görülürken (0,44), Madde 16 (Yardiminizi 

beklerken zamani uygun biçimde degerlendirir) ve Madde 28 (Akranlarin 

baskis ina uygun bir sekilde cevap verir) en yüksek madde toplam 

korelasyonuna sahip olarak görülmektedir (0,70).  

 

b) Problem Davranislar Ölçegi:  

 

Problem Davranislar Ölçeginin faktör analizi çalismalarinda faktör 

sayisi serbest birakilmamis, özgün ölçekte yer alan faktör sayisina uygun 

degerlendirilme yapilmistir. Problem Davranislar Ölçegi için yapilan faktör 

analizi sonuçlarina göre özgün ölçekte yer alan Dissallastirilmis Davranislar 

ve Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçeklerinden olusan iki faktörlü yapinin 
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korundugu ve iki faktörün toplam varyansin % 62,72’sini açikladigi 

görülmüstür.  

Problem Davranislar Ölçeginin Alt Ölçeklerinde yer alan maddelerin 

faktör yükleri matrisi asagida Tablo 5’te görülmektedir. 

 
Tablo 5. Problem Davranislar Ölçeginin Alt Ölçeklerinde Yer Alan    Maddelerin 

Faktör Yükleri Matrisi ve Madde Toplam Korelasyonu 

 
 

Tablo 5 incelendiginde, özgün ölçekte yer alan maddelerin faktör analizi 

sonrasinda da ayni faktörlerde yer aldiklari gözlenmistir. Madde 36 (yalniz 

görünür) en küçük madde toplam korelasyonuna sahip görülürken (0,35) 

Madde 37 (insanlara ve nesnelere karsi saldirgandir) en yüksek madde 

toplam korelasyonuna sahip olarak görülmektedir (0,72). 

 

Alt Ölçeklerin Birbirleri Ile Iliskisi: Geçerlilik çalismalari kapsaminda 

formda yer alan iki ölçegin birbirleri ile iliskisi incelenmis ve Türkçe formun 

Sosyal Beceri ve Problem Davranis puanlarinin iliskisi Pearson Korelasyon 

katsayisi ile hesaplanmistir.  

 

Tablo 6’da Sosyal Beceri ve Problem Davranis Alt Ölçeklerinin birbirleri 

olan iliskisi yer almaktadir. 

 

Madde 
No 

Maddeler 

1. Faktör 
 

2. Faktör 
 Madde 

Toplam 
Korelasyonu Dissallastirilmis 

Davranislar 
Içsellestirilmis 

Davranislar 
33 Digerleriyle tartisir.  0,84 0,09 0,67 
32 Yerinde duramaz ya da asiri 

hareketlidir.  0,79 -0,06 
 

0,51 
38 Kurallara ya da isteklere uymaz.  0,79 0,26 0,71 
34 Devam eden etkinlikleri bozar.  0,77 0,28 0,71 
37 Insanlara ve nesnelere karsi 

saldirgandir.  0,73 0,36 0,72 

31 Öfke nöbetleri vardir.  0,64 0,27 0,59 
39 Bir çocuk grubuyla beraber olmaktan 

kaygi duyar.  0,12 0,83 
 

0,47 
36 Yalniz görünür. 0,01 0,80 0,35 
40 Üzgün ya da depresif davranir. 0,34 0,76 0,61 
35 Hiç kimsenin onu sevmedigini söyler.  0,26 0,55 0,43 
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Tablo 6. Sosyal Beceri ve Problem Davranis Ölçeklerinin Birbirleri ile Iliskisi 

Korelasyonlar 
  Problem Davranis Ölçegi Toplam Puani 

 
Sosyal Beceri Ölçegi Toplam 
Puani 

r -0,574 
p  0,0001 
n 345 

 

Tablo 6 incelendiginde yapilan analiz sonucuna göre Sosyal Beceri 

Ölçegi Toplam Puani ile Problem Davranis Ölçegi Toplam Puani arasinda 

anlamli ters yönlü bir iliski görülmüstür (r= - 0,574, p<0.05). Buna göre 

çalisma grubunun Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puanlari artarken, Problem 

Davranis Ölçegi Toplam Puanlari azalmaktadir. 

 

2) Ölçegin Ölçüt Geçerligi 

 

Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (3-5 yas) Ögretmen Formu’nun 

benzer ölçeklerle geçerligini belirlemek amaciyla, 30 çocuk için Sosyal Beceri 

Derecelendirme Sistemi (3-5 yas) Ögretmen Formu ile Merrell’in (1994) yilinda 

ABD’de gelistirdigi ve Tüy’ün (1999) Türkçe’ye uyarlama çalismasini yaptigi 

Okul Öncesi ve Anasinifi Davranis Ölçekleri uygulanmistir. Ölçüt geçerligi için 

bu iki ölçek puanlarinin iliskisi Pearson Korelasyon katsayisi ile 

hesaplanmistir. Ölçüt geçerligi sonuçlari Tablo 7’de verilmistir.  

 

Tablo 7. Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (3-5 yas) Ögretmen Formu ile  

Okul Öncesi ve Anasinifi Davranis Ölçeklerinin Ölçüt Geçerligi 

Sonuçlari 

Korelasyonlar 

  
  

Okul Öncesi ve 
Anasinifi 
Davranis Ölçegi 
Sosyal Beceri 
Toplam Puani 

 
 
 

 
 
 

Okul Öncesi ve 
Anasinifi Davranis 
Ölçegi Problem 
Davranislar Toplam 
Puani 

SBDS Sosyal 
Beceri Ölçegi 
Toplam Puani 

r 0,655 

 

SBDS Problem 
Davranislar Ölçegi 
Toplam Puani 

r 0,424 
p 0,000 p 0,020 
n 30 n 30 

 

Tablo 7 incelendiginde, Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puani 

(p=0,000<0,05, r=0,655) ve Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puani 

(p=0,020<0,05, r=0,424) açisindan Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi ile 
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Okul Öncesi ve Anasinifi Davranis Ölçekleri arasinda anlamli bir iliski 

görülmektedir. Yani her iki ölçegin ayni becerileri ölçtügü söylenebilir. 

 

Ölçegin Güvenirlik Çalismalari 

   
SBDS’nin güvenirligini yordayabilmek için yapilan iç tutarlilik (katsayi 

alfa) ve test-tekrar test yöntemlerinin sonuçlari asagida yer almaktadir. 

 

1) Iç Tutarlik  

 

Arastirmada kullanilan iki ölçegin iç tutarliligi ilk olarak Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayisi hesaplanarak test edilmistir. Iç tutarlilik güvenirligi bir 

ölçekteki tüm maddelere verilen yanitlarin tutarliligi ile ilgili bilgi saglar. Iç 

tutarlilik katsayilari bir ölçekteki madde yanitlarinin ne kadar homojen 

oldugunun ya da bir ölçekteki tüm maddelerin ayni yapiyi ne dereceye kadar 

ölçtügünün degerlendirilmesine yardimci olur (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Yapilan analizler sonucunda Sosyal Beceri Ölçeginin Toplam Puani 

için Cronbach Alfa katsayisi 0,95, Isbirligi Alt Ölçegi için 0,86, Kendini Ifade 

Etme/Atilganlik Alt Ölçegi için 0,89 ve Özdenetim Alt Ölçegi için 0,91 olarak 

bulunmustur. Yapilan analizler sonucunda Problem Davranislar Ölçeginin 

Toplam Puani için Cronbach Alfa katsayisi 0,85, Dissallastirilmis Davranislar 

Alt Ölçegi için 0,87 ve Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi için 0,76 olarak 

bulunmustur. Bu dogrultuda, ölçegin güvenilir bir biçimde ölçme yaptigi 

söylenebilir. 

 

2) Test Tekrar Test Güvenirligi 

 
Arastirmada ölçegin devamlilik katsayisini belirlemek amaciyla test 

tekrar test güvenirlik yöntemi kullanilmistir. Test tekrar test yöntemi iki farkli 

zamanda ayni çocugun derecelendirmelerinin zamana karsi dayanikliligini 

gösterir. Elbetteki derecelendirmeyi yapan kisinin çocuga bakis açisi zaman 

içinde degisebilir; ancak eger derecelendirme ölçekleri karar verme 

asamasinda yararli olacaksa zaman içinde bazi ölçüm tutarliliklari olmak 
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zorundadir. Eger hedef çocugun davranislari zaman içinde göreceli olarak bir 

tutarlilik gösterir ve yanitlayan kisi her iki durumda da çocugun davranislarini 

tutarli bir tutumla derecelendirirse test – tekrar test güvenirlik katsayilari 

olabilecek en yüksek degerde olur (Gresham ve Elliott, 1990). 

 

Bu amaçla, tanimlanan çalisma grubu içerisinden raslantisal olarak 

toplam 37 çocuk seçilmistir. Bu gruba on bes gün arayla  SBDS Türkçe formu 

iki defa uygulanmistir. Böylece ögretmenlerin, birinci uygulamada verdikleri 

cevaplarla ikinci uygulamada verdikleri cevaplar arasinda anlamli bir farkin 

olup olmadigi hesaplanmistir.  

 

Tablo 8’de test tekrar test sonrasi Sosyal Beceri Ölçegi Puanlarinin 

Wilcoxon Isaretli Siralar Testi sonuçlari yer almaktadir.  

 

Tablo 8. Test Tekrar Test Sonrasi Sosyal Beceri Ölçegi Puanlarinin Wilcoxon 

Isaretli Siralar Testi Sonuçlari 

Ölçek ve Alt Ölçeklerin Test Tekrar Test Uygulamasi 
n 

Sira 
Ortalamasi z P 

Test Tekrar Test Sonrasi Isbirligi 
Puani – Test Tekrar Test Öncesi 
Isbirligi  Puani 

Negatif Sira 15 18,7 

-0,291 0,771 

Pozitif Sira 19 16,6 
Esit 3  
Toplam 37  

Test Tekrar Test Sonrasi Kendini 
Ifade Etme/Atilganlik Puani – Test 
Tekrar Test Öncesi Kendini Ifade 
Etme/Atilganlik Puani 

Negatif Sira 11 18,4  
 
 
-1,854 

 
 
 
0,064 

Pozitif Sira 24 17,8 
Esit 2   
Toplam 37  

Test Tekrar Test Sonrasi 
Özdenetim Puani – Test Tekrar 
Test Öncesi Özdenetim Puani 

Negatif Sira 20 19,4 

-0,865 

 
 
 

0,387 

Pozitif Sira 16 17,4 
Esit 1   
Toplam 37   

Test Tekrar Test Sonrasi Sosyal 
Beceri Toplam Puani – Test Tekrar 
Test Öncesi Sosyal Beceri Toplam 
Puani 

Negatif Sira 16 18,5 

-0,574 0,566 

Pozitif Sira 20 18,5 
Esit 1   
Toplam 37   

 

Tablo 8 incelendiginde Sosyal Beceri Ölçeginin Isbirligi Alt Ölçegi (z=-

291, p>0.05), Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçegi (z=-1.854, p>0.05), 

Özdenetim Alt Ölçegi (z=-0.865, p>0.05) ve Sosyal Beceri Ölçegi Toplam 

Puani (z=-0.574, p>0.05) açisindan test tekrar test uygulamasinda anlamli bir 

fark görülmemektedir. 

Tablo 9’da test tekrar test sonrasi Problem Davranislar Ölçegi 

Puanlarinin Wilcoxon Isaretli Siralar Testi sonuçlari yer almaktadir.  
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Tablo 9. Test Tekrar Test Sonrasi Problem Davranislar Ölçegi Puanlarinin 

Wilcoxon Isaretli  Siralar Testi Sonuçlari 

Ölçek ve Alt Ölçeklerin Test Tekrar Test Uygulamasi 
n 

Sira 
Ortalamasi z P 

Test Tekrar Test Sonrasi 
Dissallastirilmis Davranislar Puani 
– Test Tekrar Test Öncesi 
Dissallastirilmis Davranislar Puani 

Negatif Sira 12 12,8 

-0,100 0,920 

Pozitif Sira 12 12,2 
Esit 13   
Toplam 37   

Test Tekrar Test Sonrasi 
Içsellestirilmis Davranislar Puani – 
Test Tekrar Test Öncesi 
Içsellestirilmis Davranislar Puani 

Negatif Sira 10 8,8 

-0,112 0,911 

Pozitif Sira 8 10,4 
Esit 19   
Toplam 37   

Test Tekrar Test Sonrasi Problem 
Davranislar Toplam Puani – Test 
Tekrar Test Öncesi Problem 
Davranislar Toplam Puani 

Negatif Sira 15 15,2 

-0,239 0,811 

Pozitif Sira 14 14,8 
Esit 8   
Toplam 37   

 

Tablo 9 incelendiginde Problem Davranislar Ölçegi’nin Dissallastirilmis 

Davranislar Alt Ölçegi (z=-0.100, p>0.05), Içsellestirilmis Davranislar Alt 

Ölçegi (z=-0.112, p>0.05) ve Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puani (z=-

0.239, p>0.05) açisindan test tekrar test uygulamasinda anlamli bir fark 

görülmemektedir. 

 
Test tekrar test sonrasi farkliligin çikmamasi,  her iki ölçüm arasinda 

bir uyum oldugunu, özetle ölçegin tutarli bir sekilde ölçme yaptigini 

göstermektedir. Bu verilere dayali olarak, Sosyal Beceri Derecelendirme 

Sistemi (3-5 yas) Ögretmen Formunun, ülkemizdeki çocuklarin sosyal 

becerilerini degerlendirmek için güvenilir bir ölçek oldugu söylenebilir. 

 

SBDS’nin Türkçe Formunun Uygulanmasi 

 
Arastirmada ilk olarak Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nin 

Türkçe’ye çevrilmesi kullanilmasi için ölçegin yazarlarindan izin alinmistir. 

Daha sonra yurt disindan getirtilen ölçegin Ingilizce formu, arastirmaci ve 

Ingilizce dilinde uzman kisiler tarafindan Türkçe’ye çevrilmistir. Olusturulan bu 

Türkçe çeviri, yine Ingilizce dilinde uzman olan baska bir kisi tarafindan tekrar 

Ingilizce’ye çevrilerek, ölçegin dil esdegerligine bakilmistir. Daha sonra ölçek 

arastirmaci tarafindan tekrar incelenmis ve gerekli düzeltmeler yapilmistir.  
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Arastirmada daha sonra çeviri güvenirligine kanit olusturmak, ifadelerin 

anlasilabilirligini degerlendirmek ve ortalama uygulama süresi hakkinda fikir 

edinmek amaciyla Ankara ili sinirlari içerisinde arastirmanin çalisma 

grubundan ayri olarak belirlenen bir anaokulunda dört yas grubuna devam 

eden, tesadüfi yöntemle seçilmis 20 çocukla ön uygulama çalismasi 

yapilmistir. Yapilan uygulamada ölçegin deneme formunda yer alan ifadelerin 

ögretmenler tarafindan anlasildigi saptanmistir. Sonuç olarak dört yas 

çocuklarin sosyal becerileri ve problem davranislarini ölçmek amaciyla SBDS 

Okul Öncesi (3-5 yas) Ögretmen Formu'na son biçimi verilmistir. 

 
Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nin okul öncesi versiyonunun 

(3-5 yas) ögretmen formunun içerigi, çalisma grubu için seçilen okul öncesi 

egitim kurumlarina gidilerek, 4 yas grubu ögretmenlerine arastirmaci 

tarafindan açiklanmistir. Ögretmenlerden, hem gruplarindaki çocuklarin 

Sosyal Beceri ve Problem Davranislar Ölçekleri’ndeki davranislari ne siklikta 

sergilediklerini düsünmeleri hem de gruplarindaki çocuklarin siniftaki basarisi 

için sosyal becerilerin ne kadar önemli oldugunu belirlemeleri ve uygun sikki 

isaretlemeleri istenmistir. Örneklemden tesadüfî yolla belirlenen 37 çocuga 

Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nin okul öncesi versiyonunun 

uygulamasindan 15 gün sonra test-tekrar test güvenirligini saglamak 

amaciyla ölçek tekrar uygulanmistir.  

 
Çalisma grubunu olusturan okullara dagitilan SBDS ögretmen formu, 

Mart-Haziran 2007 tarihleri arasinda toplanabilmistir. 

 

Verilerin Analizi 

Arastirmada ölçege dayali olarak toplanan veriler, Sosyal Bilimler için 

istatistik paket programi (SPSS -12) yardimi ile çözümlenmistir. Hem ölçegin 

yapi geçerligine kanit saglamak hem de ölçegin faktör yapisini incelemek için 

ölçegin Sosyal Beceriler ve Problem Davranislar alt ölçekleri için ayri ayri 

Temel Bilesenler analizi yapilmis, daha sonra özgün ölçekte yer alan alt 

faktörler temel alinarak dik döndürme yöntemi olan varimax rotasyonu 

kullanilarak faktör analizi çalismalari yürütülmüstür.  

 



 

 

67

Ölçegin ölçüt geçerligini belirlemek amaciyla, Sosyal Beceri 

Derecelendirme Sistemi okul öncesi versiyonunun ögretmen formunun 

puanlari ile Merrell (1994) tarafindan gelistirilen ve Tüy (1999) tarafindan 

Türkçe’ye uyarlanan Okul Öncesi ve Anasinifi Davranis Ölçekleri puanlari 

karsilastirilmistir. Ayrica, madde toplam korelasyonu hesaplanmistir. Sosyal 

Beceri Derecelendirme Sistemi’nin  güvenirligini belirlemek için iç tutarlik ve 

test-tekrar test güvenirligi incelenmistir. Güvenirligini belirlemek amaciyla  

öncelikle Cronbach-alpha katsayisi hesaplanmistir. Ölçegin devamlilik 

katsayisini ortaya koymak amaciyla ise, test tekrar test güvenirlilik yöntemi 

kullanilmistir.  

  
Arastirmada veriler normal dagilmadigindan test tekrar test uygulamasi 

için t testi yerine non-parametrik test olan Wilcoxon Isaretli Siralar Testi 

kullanilmistir. Arastirmada, cinsiyete, kardes sayisina, okul öncesi egitim alma 

süresi ve anne-baba ögrenim düzeyine göre  çocuklarin nihai ölçekten elde 

edilen toplam puan ortalamalari ve alt ölçek puan ortalamalari arasinda 

anlamli bir fark olup olmadigi verilerin normal dagilim göstermemesi nedeniyle 

Mann-Whitney U Testi ve ikiden fazla gruplu karsilastirmalarda Kruskall-Wallis 

Testi analizi yöntemiyle test edilmistir.  

 
Bilimsel çalismalarda verilerin normal dagilima uygunlugu Grafiksel 

Yöntemler ya da Normallik Testleri (Normality Test) yardimi ile belirlenir. 

Grafiksel yöntemler açiklayici veri analizi yaklasimlari iken Normallik testleri 

hipoteze dayali testlerdir. Grafiksel yöntemlerde kullanilan baslica teknikler; 

Histogram, Kutu (Box) Grafikleri, Bar Grafikleri, Çizgi Grafikleri, Gövde ve 

Yaprak (Stem-And-Leaf), P-P (Probability-Probability) Grafikleri, Q-Q 

(Quantile-Quantile) Grafikleri olarak siralanabilir (Pallant, 2003; Özdamar, 

2004). Grafiksel yöntemlerdeki görsellik cazip olmasina ragmen, degiskenlerin 

normal dagilima sahip olup olmadigini belirlemede tek basina yeterli 

olmamaktadir. Bu nedenle verilerin normal dagilip dagilmadigini belirlemek 

için istatistiksel testlere basvurmak gerekmektedir. Bu istatistiksel testlerden; 

Kolmogorov-Smirnov Tek Örneklem Testi, Shapiro-Wilk W Testi ve Lilliefors 

Test en yaygin olarak kullanilanlaridir.  
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Istatistiksel testlerle asagidaki iki hipotez test edilmeye çalisilir. Bunlar: 

H0: “Verilerin Dagilimi Normaldir”, 

H1: “Verilerin Dagilimi Normal degildir” hipotezleridir.  

Bu hipotezler n birimlik örnek veriler araciligi ile test edilmektedirler. 

Test sonucunda degiskenin dagiliminin normal dagilima uygun oldugu kabul 

edilirse (H0 Kabul) Parametrik  Testler kullanilir (t testi, Anova, vb.). Eger 

degiskenin dagiliminin normal dagilima uygun olmadigi (H0 Red) sonucuna 

varilir ise verilere parametrik testler uygulanamaz. Bu durumda veriler uygun 

parametrik olmayan alternatif bir test ile test edilir. Mann-Whitney U Testi, 

Kruskall-Wallis Testi bu alternatif testlerden en yaygin olarak kullanilanlaridir 

(Pallant, 2003; Özdamar, 2004; Akgül,  1997). 

 
Çalismada verilerin normal dagilim gösterip göstermedigini test etmek 

için ölçeklerin toplam ve alt ölçek puanlarinin dagilimi Kolmogorov-Smirnov 

Testi ile incelenmis ve p<0.05 oldugu görülmüstür. Ayrica puanlar sivrilik ve 

basiklik açisindan degerlendirilmis ve  yine p<0.05 oldugu görülmüstür. Bu 

nedenle ölçekle toplanan verilerle elde edilen puanlarin normal dagilmadigi 

kabul edilmistir (Pallant, 2003). 

 
Bu çalismanin verilerinin normallik varsayimlarini karsilamadigini 

gösteren hipotez testi sonuçlari Tablo 10’da verilmistir. 

 
Tablo 10. Verilerin Normal Dagilmadigini Gösteren Hipotez Testi Sonuçlari 

 Kolmogorov-Smirnov(a) 
Ölçek ve Alt Ölçekler Statistic Df P 
Isbirligi Alt Ölçegi Toplam Puani ,162 345 ,000 
Kendini Ifade Etme Alt Ölçegi Toplam Puani ,083 345 ,000 
Özdenetim Alt Ölçegi Toplam Puani ,076 345 ,000 
Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puani ,093 345 ,000 
Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi Toplam Puani ,192 345 ,000 
Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi Toplam Puani ,327 345 ,000 
Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puani ,182 345 ,000 

 
  

Tablo 10’da görüldügü üzere, Isbirligi, Özdenetim, Kendini Ifade Etme, 

Dissallastirilmis ve Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçekleri ile Sosyal Beceriler 

ve Problem Davranislar Ölçekleri Toplam Puanlarinin normal dagilim 

göstermedigi (p<0.05) kabul edilir.  
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BÖLÜM IV 

 
BULGULAR VE YORUMLAR 

 
 
Bu bölümde, arastirmada yer alan çocuklarin (4 yas) SBDS’den 

aldiklari puan ortalamalarinin analizleri sonucunda ortaya çikan bulgular ve 

yorumlar yer almaktadir. 

 

a) 4 Yas Çocuklarinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi 

 

Tablo 11’de, çocuklarin Sosyal Beceri ve Problem Davranislar Ölçekleri  

ve alt ölçeklerine ait puan ortalamalari ve standart sapmalari verilmistir. 

 

Tablo 11. Çocuklarin Sosyal Beceri ve Problem Davranislar Ölçegi ve Alt 

Ölçekleri Puan Ortalamalari ve Standart Sapmalari 

 
Sosyal Beceri Ölçegi N Ranj X  SS 
Isbirligi Alt Ölçegi Toplam 
Puani 345 0-18 13,9 3,9 
Kendini Ifade Etme/Atilganlik 
Alt Ölçegi Toplam Puani 345 0-18 11,7 4,5 
Özdenetim Alt Ölçegi Toplam 
Puani 345 0-24 16,1 5,5 
Sosyal Beceri Ölçegi Toplam 
Puani 345 0-60 41,8 12,8 
Problem Davranislar Ölçegi N Ranj X  SS 
Dissallastirilmis Davranislar 
Alt Ölçegi Toplam Puani 345 0-12 2,4 2,8 
Içsellestirilmis Davranislar Alt 
Ölçegi Toplam Puani 345 0-8 0,9 1,4 
Problem Davranislar Ölçegi 
Toplam Puani 345 0-20 3,3 3,6 

 

  
Tablo 11 incelendiginde çocuklarin Sosyal Beceri Ölçegi toplam puani 

için X = 41.8, ranj= 0-60, Isbirligi Alt Ölçegi toplam puani için X =13.9, ranj= 0-

18,  Kendini Ifade Etme Alt Ölçegi toplam puani için X =11.7, ranj= 0-18, 

Özdenetim Alt Ölçegi toplam puani için X =16.1, ranj= 0-24’tür. Tablo 11 

incelendiginde çocuklarin Problem Davranislar Ölçegi toplam puani için 

X =3.3, ranj= 0-20, Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi toplam puani için 
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X =2.4, ranj= 0-12, Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi toplam puani için 

X =0.9, ranj= 0-8’dir. 

 

Gresham ve Elliott (1990) tarafindan özgün ölçekle yapilan arastirmada 

çocuklarin Sosyal Beceri ve Problem Davranis Ölçek ve Alt Ölçekleri için 

bulunan toplam puanlar, Az, Orta ve Çok olarak siniflandirilan tanimlayici 

“davranis düzeylerine” dönüstürülmüstür.  

 

Gresham ve Elliott (1990) tarafindan özgün ölçekle yapilan arastirmada 

Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puani  X = 26 olmus ve bu puan davranis düzeyi 

olarak “orta” olarak belirtilmistir. Isbirligi Alt Ölçegi X = 10 “orta”, Kendini Ifade 

Etme/Atilganlik Alt Ölçegi X = 9 “orta”, Özdenetim Alt Ölçegi X = 7 “az” olarak 

belirtilmistir. Özgün ölçekle yapilan çalismada Problem Davranislar Ölçegi 

Toplam Puani  X = 16 olmus ve bu puan davranis düzeyi olarak “orta” olarak 

belirtilmistir. Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi X = 9 “çok”,  

Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi X = 3 “orta” olarak belirtilmistir.     

 

Özgün ölçekle yapilan çalismada ortaya çikan puanlarin bu çalismada 

elde edilen puan ortalamalarindan farklilik göstermesi ölçegin farkli kültürlerde 

uygulanmasindan  kaynaklaniyor olabilir.  

 

 

b) Ögretmenlerin Önemli Bulduklari Sosyal Beceriler 

 

Ögretmenlerin sosyal becerilere iliskin çocuklar için önemli bulduklari 

maddelere ait görüsleri Tablo 12’de yer almaktadir. 
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Tablo 12.  Ögretmenlerin Sosyal Beceri Ölçeginde Yer Alan Maddelere Ait 

Görüsleri 

Is Birligi Alt Ölçegi 

  Önemli Degil Önemli Çok Önemli Toplam Agirlikli Toplam 
Önem Sirasi   n % n % n % n % n % 

SB1 3 0,870 140 40,580 202 58,551 345 100 889 10,39 1 
SB6 7 2,029 159 46,087 179 51,884 345 100 862 10,08 4 
SB9 4 1,159 152 44,058 189 54,783 345 100 875 10,23 3 

SB10 6 1,739 141 40,870 198 57,391 345 100 882 10,31 2 
SB12 11 3,188 193 55,942 141 40,870 345 100 820 9,59 10 
SB16 13 3,768 177 51,304 155 44,928 345 100 832 9,73 9 

SB18 11 3,188 157 45,507 177 51,304 345 100 856 10,01 5 
SB22 13 3,768 154 44,638 178 51,594 345 100 855 9,99 6 
SB27 10 2,907 171 49,709 163 47,384 344 100 841 9,83 8 

SB29 12 3,478 168 48,696 165 47,826 345 100 843 9,85 7 
  8555 100,00  

Kendini Ifade Etme Alt Ölçegi 

 Önemli Degil Önemli Çok Önemli Toplam Agirlikli Toplam 
Önem Sirasi   n % N % n % n % n % 

SB2 1 0,290 147 42,609 197 57,101 345 100 886 10,60 1 

SB3 10 2,899 142 41,159 193 55,942 345 100 873 10,45 2 
SB5 14 4,058 146 42,319 185 53,623 345 100 861 10,30 3 
SB8 20 5,797 195 56,522 130 37,681 345 100 800 9,57 10 

SB11 12 3,478 176 51,014 157 45,507 345 100 835 9,99 5 
SB17 26 7,536 173 50,145 146 42,319 345 100 810 9,69 8 
SB19 24 6,957 180 52,174 141 40,870 345 100 807 9,66 9 

SB24 17 4,928 177 51,304 151 43,768 345 100 824 9,86 6 
SB25 20 5,797 171 49,565 154 44,638 345 100 824 9,86 7 
SB30 11 3,188 176 51,014 158 45,797 345 100 837 10,02 4 

  8357 100,00  
Özdenetim Alt Ölçegi 

 Önemli Degil Önemli Çok Önemli Toplam Agirlikli Toplam 

Önem Sirasi   n % N % n % n % n % 
SB4 7 2,029 155 44,928 183 53,043 345 100 866 10,21 3 
SB7 12 3,478 193 55,942 140 40,580 345 100 818 9,65 10 

SB13 12 3,478 187 54,203 146 42,319 345 100 824 9,72 9 
SB14 7 2,029 167 48,406 171 49,565 345 100 854 10,07 5 
SB15 7 2,029 162 46,957 176 51,014 345 100 859 10,13 4 

SB20 12 3,478 141 40,870 192 55,652 345 100 870 10,26 1 
SB21 10 2,899 146 42,319 189 54,783 345 100 869 10,25 2 
SB23 12 3,478 188 54,493 145 42,029 345 100 823 9,71 8 

SB26 13 3,768 165 47,826 167 48,406 345 100 844 9,95 7 
SB28 6 1,739 171 49,565 168 48,696 345 100 852 10,05 6 

  8479 100,00  

  

Önemli bulunan beceriler ögretmen grubunun % 50’den fazlasinin “çok 

önemli” buldugu ve 2 puan verdikleri beceriler olarak kabul edilmektedir 

(Gresham ve Elliott, 1990). Buna göre bu çalismada ögretmenlerin % 
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50’sinden fazlasinin çok önemli buldugu beceriler Tablo 12’de görüldügü 

üzere Isbirligi Alt Ölçeginde “Yönergelerinize uyar” (1. madde), “Okuldaki 

etkinlikleri istenilen sekilde yerine getirir” (10. madde) ve “Oyunlara ya da grup 

etkinliklerine katilir” (9. madde) becerileridir. Ögretmenlerin isbirligi alt 

ölçeginde bu becerileri çok önemli görmeleri, sinifta isbirliginin artirilmasi ve 

sinif içi etkinliklerin istenilen düzeyde gerçeklestirilmesi açisindan kural ve 

yönergelere uymanin öneminin bir kaniti olarak görülebilir.  

 

Tablo 12 incelendiginde, ögretmenlerin Kendini Ifade Etme/Atilganlik 

Alt Ölçeginde çok önemli buldugu beceriler “Kolaylikla arkadas edinir” (2. 

madde), “Ona haksiz bir sekilde davrandiginizi düsündügü zaman bunu size 

uygun bir sekilde söyler” (3. madde) ve “Adil olmadigini düsündügü kurallari 

uygun bir sekilde sorgular” (5. madde) becerileridir. Ögretmenlerin kendini  

ifade etme/atilganlik alt ölçeginde bu becerileri çok önemli görmeleri, çocugun 

sosyal uyumu ve özgüven gelisimi açisindan arkadas etkisinin ve karsilasilan 

haksizlik durumlarinda bunu ifade etmesinin ve sorgulamasinin öneminin bir 

kaniti olarak görülebilir. 

 

Tablo 12 incelendiginde, ögretmenlerin Özdenetim Alt Ölçeginde çok 

önemli buldugu beceriler “Akranlariyla anlasmazlik durumlarinda öfkesini 

kontrol eder” (20. madde), “Baskalariyla oyun oynarken kurallara uyar” (21. 

madde) ve “Akranlari tarafindan kizdirildiginda uygun sekilde tepki verir” (4. 

madde) becerileridir. Ögretmenlerin özdenetim alt ölçeginde bu becerileri çok 

önemli görmeleri, çocuklarin baskalariyla iletisiminin daha saglikli 

ilerleyebilmesi ve çatisma durumlarinin daha kolay çözümlenmesi açisindan, 

sakin olma, sinirlarini kabul etme ve uygun durumlarda digerleriyle 

uzlasmanin öneminin bir kaniti olarak görülebilir. 

 

Elibol‘un (2008) yaptigi arastirmaya katilan ögretmenler, Isbirligi Alt 

Ölçeginde yer alan 9. maddeyi  (Oyunlara ve grup etkinliklerine katilir) 

çocuklarin siniftaki basarisi için birinci önem sirasina, 1. maddeyi 

(Yönergelerinize uyar)  çocuklarin siniftaki basarisi için ikinci önem sirasina , 

27. maddeyi (Çalisma materyallerini ya da okul esyalarini yerine kaldirir) 

çocuklarin siniftaki basarisi için üçüncü önem sirasina yerlestirmislerdir. 
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Ögretmenler, Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçeginde yer alan 2. maddeyi 

(Kolaylikla arkadas edinir) çocuklarin siniftaki basarisi için birinci önem 

sirasina, 3. maddeyi (Ona haksiz bir sekilde davrandiginizi düsündügü zaman 

bunu size uygun bir sekilde söyler.) çocuklarin siniftaki basarisi için ikinci 

önem sirasina, 5. maddeyi (Adil olmadigini düsündügü kurallari uygun bir 

sekilde sorgular) çocuklarin siniftaki basarisi için üçüncü önem sirasina 

yerlestirmislerdir. Ögretmenler, Özdenetim Alt Ölçeginde yer alan 21. maddeyi 

(Baskalariyla oyun oynarken kurallara uyar) çocuklarin siniftaki basarisi için 

birinci önem sirasina , 15. maddeyi (Oyunlarda ya da diger etkinliklerde 

sirasini bekler) çocuklarin siniftaki basarisi için ikinci önem sirasina ve 20. 

maddeyi (Akranlariyla anlasmazlik durumlarinda öfkesini kontrol eder) 

çocuklarin siniftaki basarisi için üçüncü önem sirasina yerlestirmislerdir.  

 

Winsler ve Wallace (2002) yaptigi arastirmada ögretmenler, genelde 

çocuklarin bagimsiz olarak gözlenen ve amaç-yöneltilen faaliyet, dikkat süresi, 

uygunsuz davranis, akranlarini tanima, ilgiyi güçlü tutma ve ögretmenle sinif 

içinde yakin iliski kurma davranislarinin önemini belirtmisleridir. Çubukçu ve 

Gültekin’in (2006) yaptigi çalismaya katilan ögretmenlerinin en çok puan 

verdikleri sosyal beceri alani “iliskiyi baslatma ve sürdürme becerileri” 

olmustur . Bunu sirasiyla “grupla is yapma becerileri”, “plan yapma ve problem 

çözme becerileri”, “özdenetimini koruma becerileri”, “stres durumu ile basa 

çikma becerileri” ve “duygulara yönelik beceriler” izlemektedirler.   

 

 c) Cinsiyet, Kardes Sayisi, Okul Öncesi Egitim Alma Süresi ve 

Anne-Baba Ögrenim Düzeyi Degiskenlerinin SBDS Ölçek ve Alt Ölçek 

Puanlari Üzerindeki Etkileri 

 

Arastirmada, demografik bilgi formunda yer alan cinsiyet, okul öncesi 

egitim alma süresi, kardes sayisi ve anne ve baba ögrenim düzeyi 

degiskenlerinin, okul öncesi egitim kurumlarina devam eden 4 yas 

çocuklarinin sosyal beceri ve problem davranislar ölçek ve alt ölçeklerinden 

almis olduklari puan ortalamalarini etkileyip etkilemedigi arastirilmistir. 

 

 



 

 

74

1) Cinsiyet Degiskeninin SBDS Ölçek ve Alt Ölçek Puanlari Üzerindeki 

Etkisinin Belirlenmesi 

 
Tablo 13’te çocuklarin cinsiyetlerine göre Sosyal Beceri Ölçeginden 

aldiklari puanlara iliskin Mann-Whitney U Testi analizi sonuçlari yer 

almaktadir. 

 
Tablo 13.  Çocuklarin Cinsiyetlerine Göre Sosyal Beceri Ölçeginden Aldiklari 

Puanlara Iliskin Mann-Whitney U Testi Analizi Sonuçlari 

Puan Türleri Cinsiyet n Ort. Medyan ss Min Max Sira 
Ort. M.W.U  P 

Isbirligi Alt Ölçegi Toplam 
Puani 

Erkek 164 13,2 14 3,9 2 18 152,7 
11508 0,000* Kiz 181 14,6 16 3,9 1 27 191,4 

Kendini Ifade 
Etme/Atilganlik 
 Alt Ölçegi Toplam Puani 

Erkek 164 11,1 11,5 4,6 0 18 160,4 

12767,5 0,025* Kiz 181 12,2 13 4,5 1 27 184,5 
Özdenetim Alt Ölçegi  
Toplam Puani 

Erkek 164 15,2 16 5,8 0 24 157,2 
12253,5 0,005* Kiz 181 17,0 17 5,2 1 30 187,3 

Toplam Sosyal Beceri 
Puani 

Erkek 164 39,5 41,5 13,1 3 60 155,7 
11997 0,002* Kiz 181 43,8 45 12,2 4 69 188,7 

*p<0,05 
 

Tablo 13 incelendiginde “Isbirligi Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=11508, 

p<0.05), “Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçegi Toplam Puani”  (U=12767.5 , 

p<0.05), “Özdenetim Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=12253.5, p<0.05) ve 

“Toplam Sosya l Beceri Puani”  (U=11997, p<0.05) açisindan kiz ve erkek 

çocuklar arasinda anlamli farklilik görülmektedir. Ortalamalara bakildiginda 

kiz çocuklarin puanlarinin anlamli derecede yüksek oldugu görülmektedir. 

 
 Bu bulgular Gresham ve Elliott (1990) tarafindan özgün ölçekle yapilan 

arastirma sonuçlariyla da benzerlik göstermektedir. Yazarlar gelistirdikleri  

sosyal beceri ölçeginin tüm uygulamalarinda, tutarli bir biçimde anket 

uygulayicilari tarafindan okul öncesinden 10. sinifa kadar olan siniflarin 

neredeyse her birinde kiz çocuklarin sosyal becerilerini erkeklere oranla daha 

yüksek düzeyde derecelendirmislerdir. Yani kizlar SBDS ile degerlendirilen 

sosyal becerilerde erkeklerden daha basarili görülmüstür. Benzer sonuçlara 

Elibol’un (2008) yaptigi arastirmada da ulasilmistir. Arastirmada; kiz 

çocuklarin erkek çocuklara göre Isbirligi, Kendini Ifade Etme/Atilganlik, 

Özdenetim Alt Ölçek Puanlari ve Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puanlari daha 

yüksek çikmistir. 
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Benzer sonuçlara alanyazinda yer alan birçok arastirmada da 

ulasilmistir (Dinç, 2002; Koçak ve Tepeli, 2004; Atilgan, 2001). Alanyazinda 

yer alan birçok arastirmada, cinsiyet degiskenine bagli olarak sosyal beceri 

düzeylerinde anlamli farkliliklar oldugu ortaya konsa da bazi arastirmalarda 

(Tüy, 1999; Seven, 2006; Gülay, 2004) cinsiyete bagli olarak anlamli 

farkliliklarin olmadigi sonucuna ulasilmistir.  

 
Tablo 14’te çocuklarin cinsiyetlerine göre Problem Davranislar 

Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Mann-Whitney U Testi analizi sonuçlari 

yer almaktadir. 

 
Tablo 14. Çocuklarin Cinsiyetlerine Göre Problem Davranislar Ölçeginden 

Aldiklari  Puanlara Iliskin Mann-Whitney U Testi Analizi Sonuçlari 

Puan Türleri Cinsiyet n Ort. Medyan ss Min Max Sira 
Ort. M.W.U  P 

Dissallastirilmis 
Davranislar Alt Ölçegi 
Toplam Puani 

Erkek 164 3,0 2 3,1 0 12 190,6 

11948,5 0,001* Kiz 181 1,9 1 2,4 0 10 157,0 
Içsellestirilmis  Davranislar 
Alt Ölçegi 
Toplam Puani 

Erkek 164 1,0 0 1,4 0 6 181,5 

13450,5 0,088 Kiz 181 0,8 0 1,4 0 7 165,3 
Toplam Problem Davranis 
Puani 

Erkek 164 3,9 3 4,0 0 18 189,5 
12131,5 0,003* Kiz 181 2,7 2 3,1 0 15 158,0 

*p<0,05 

 
Tablo 14 incelendiginde “Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi 

Toplam Puani” (U=11948.5, p<0.05) ve “Toplam Problem Davranis Puani” 

(U=12131.5 , p<0.05)  açisindan kiz ve  erkek çocuklar arasinda anlamli 

farklilik görülmektedir. Ortalamalara bakildiginda erkek çocuklarin puanlarinin 

anlamli derecede yüksek oldugu görülmektedir. Tablo 14 incelendiginde 

“Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi Toplam Puani”  açisindan kiz ve  erkek 

çocuklar arasinda anlamli farklilik görülmemektedir (U=13450.5, p<0.05).  Bu 

bulgular erkek çocuklarin kizlara göre sinif içerisinde daha fazla problemli 

davranis sergiledikleri biçiminde yorumlanabilir. 

 
Gresham ve Elliott (1990) tarafindan özgün ölçekle yapilan arastirma 

sonuçlari da bu bulguyla benzerlik göstermektedir. Arastirmada, cinsiyetin 

problem davranislar üzerindeki etkisi arastirildiginda kiz-erkek farki belirgin bir 

sekilde ortaya çikmis, her siniftaki erkek ögrencilerin kizlardan daha fazla 

problem davranis sergiledikleri görülmüstür. 
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Bu bulgular, birkaç arastirma (Kapikiran ve digerleri, 2006; Tüy, 1999) 

disinda, alan yazin ile tutarlilik göstermektedir (Elibol, 2008; Walker, 2004; 

Winsler ve Wallace, 2002). Özetle, ögretmenler tarafindan derecelendirilen 

SBDS puanlarinda büyük ve tutarli cinsiyet farkliliklari mevcuttur. Arastirma 

bulgularina göre kizlar tutarli olarak daha fazla sosyal beceri, erkekler ise 

tutarli olarak daha fazla problemli davranis sergiler nitelikte 

derecelendirilmislerdir. Bu bulgular Gresham ve Elliott’un (1990) belirttigi gibi, 

SBDS’in altinda yatan anlayis olan problemli davranis sergilemenin çocuklarin 

sosyal beceri gelisimine ya da performans ina etkileri vardir anlayisi ile 

tutarlidir. 

 
Çocugun birçok özelliginin sosyal beceriyi etkileyebilmesine ragmen, 

çocuklarin cinsiyeti özellikle önemlidir. Bu nedenle de, cinsiyet birçok 

arastirmada sosyal becerilerin degisiminde en ilgili degisken olarak dikkate 

alinmistir. Bu gerçek, SBDS’nin standardizasyon çalismalarinda da 

desteklenmistir. Sonuç olarak (Gresham ve Elliott’un (1990) belirttikleri gibi 

SBDS sonuçlari, cinsiyet iliskili bakis açisiyla yorumlanmalidir. 

 

2) Kardes Sayisi Degiskeninin SBDS Ölçek ve Alt Ölçek Puanlari 

Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi 

 
Tablo 15’te arastirmaya katilan çocuklarin kardes sayilarina göre 

Sosyal Beceri Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Mann-Whitney U Testi 

analizi sonuçlari yer almaktadir. 

 

Tablo 15. Çocuklarin Kardes Sayilarina Göre Sosyal Beceri Ölçeginden 

Aldiklari Puanlara Iliskin Mann-Whitney U Testi Analizi Sonuçlari 

Puan Türleri 
Kardes 
Sayisi  N Ort. Medyan Ss Min Max 

Sira 
Ort. M.W.U P 

Isbirligi Alt Ölçegi 
Toplam Puani 

Tek Çocuk 191 13,5 14 3,7 1 18 156,9 
11630 0,001* Kardes Var 154 14,6 16 4,1 1 27 193,0 

Kendini Ifade 
Etme/Atilganlik  
Alt Ölçegi Toplam Puani 

Tek Çocuk 191 11,3 12 4,4 0 18 164,0 

12983,5 0,061 
Kardes Var 154 12,2 13 4,8 0 27 184,2 

Özdenetim Alt Ölçegi 
 Toplam Puani 

Tek Çocuk 191 15,6 16 5,6 0 24 163,3 
12854,5 0,044* Kardes Var 154 16,8 17 5,5 0 30 185,0 

Toplam Sosyal Beceri 
Puani 

Tek Çocuk 191 40,4 42 12,5 3 60 159,9 
12213 0,007* Kardes Var 154 43,6 45,5 13,0 4 69 189,2 

*p<0,05 
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Tablo 15 incelendiginde “Isbirligi Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=11630, 

p<0,05), “Özdenetim Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=12854.5, p<0,05) ve 

“Toplam Sosyal Beceri Puani” (U=12213, p<0.05) açisindan tek çocuk 

olanlarla olmayanlar arasinda anlamli farklilik görülmektedir. Ortalamalara 

bakildiginda kardesi olan çocuklarin puanlarinin anlamli derecede yüksek 

oldugu görülmektedir. Tablo 17 incelendiginde “Kendini Ifade Etme/Atilganlik 

Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=12983.5, p>0.05) açisindan tek çocuk olanlarla 

olmayanlar arasinda anlamli farklilik görülmemektedir.  

 

Bu bulgular çocugun sosyallesmesinde kardes etkisinin önemini bir kez 

daha ortaya koymaktadir. Ilk çocukluk yillarinda çocugun çevresini anne-baba 

ve eger varsa kardesler olusturur (Gülay, 2004). Çocugun kendinden büyük 

olan kardesini model alarak davranislarini olumlu ya da olumsuz 

sekillendirmesi, kendinden küçük kardesine de model olma çabasi içerisinde 

olmasi onun sosyal becerilerinin gelismesine katki saglar. Çocukta 

sosyallesme böylece baslamis olur, bu da kardesi olan çocuklarin sosyal 

becerileri sergilemede kardesi olmayanlara göre daha basarili olmasinin 

temelinde yatan nedenlerden biri olabilir. 

 

Tablo 16’da çocuklarin kardes sayilarina göre Problem Davranislar 

Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Mann-Whitney U Testi analizi sonuçlari 

yer almaktadir. 

 
 
Tablo 16. Çocuklarin Kardes Sayilarina Göre Problem Davranislar Ölçeginden 

Aldiklari Puanlara Iliskin Mann-Whitney U Testi Analizi Sonuçlari 

Puan Türleri Kardes Sayisi n Ort. Medyan ss Min Max 
Sira 
Ort. M.W.U P 

Dissallastirilmis 
Davranislar Alt Ölçegi 
Toplam Puani 

Tek Çocuk 191 2,7 2 2,8 0 12 184,1 

12591 0,018* Kardes Var 154 2,1 1 2,7 0 12 159,3 
Içsellestirilmis 
Davranislar Alt Ölçegi 
Toplam Puani 

Tek Çocuk 191 0,9 0 1,4 0 7 178,1 

13741 0,234 Kardes Var 154 0,8 0 1,5 0 6 166,7 
Toplam Problem  
Davranis Puani 

Tek Çocuk 191 3,6 3 3,6 0 16 184,2 
12575,5 0,019* Kardes Var 154 2,9 1,5 3,6 0 18 159,2 

*p<0,05 
 

Tablo 16 incelendiginde “Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi 

Toplam Puani” (U=12591, p<0.05) ve “Toplam Problem Davranis Puani” 
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(U=12575.5, p<0.05) açisindan tek çocuk olanlarla olmayanlar arasinda 

anlamli farklilik görülmektedir. Ortalamalara bakildiginda tek çocuklarin 

puanlarinin anlamli derecede yüksek oldugu görülmektedir. Tablo 16 

incelendiginde “Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi Toplam Puani” 

(U=13741, p>0.05) açisindan tek çocuk olanlarla olmayanlar arasinda anlamli 

farklilik görülmemektedir.   

 

Bu bulgular, kardese sahip olmanin çocukta problem davranislarin 

azalmasinda önemli etkilerinin oldugunun bir kaniti olarak degerlendirilebilir. 

Çocuk, evde kardesi ile sahip olduklarini paylasir ve isbirligi içinde oyunlar 

kurabilir (Gülay, 2004). Böylece okula basladiginda sahip olduklarini diger 

akranlariyla paylasmada sorun yasamayabilir, isbirligine yönelebilir ve grup 

oyunlarinda digerlerine saygi duyar. Bu da problem davranislari kardesi olan 

çocuklarin kardesi olmayanlara göre daha az sergilemesine yardimci olur.  

 

3) Okul Öncesi Egitim Alma Süresi Degiskeninin SBDS Ölçek ve Alt 

Ölçek Puanlari Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi 

 

Tablo 17’de çocuklarin okul öncesi egitim alma sürelerine göre Sosyal 

Beceri Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Kruskall-Wallis Testi analizi 

sonuçlari yer almaktadir. 

 

Tablo 17. Çocuklarin Okul Öncesi Egitim Alma Sürelerine Göre Sosyal Beceri 

Ölçeginden Aldiklari Puanlara Iliskin Kruskall-Wallis Testi Analizi 

Sonuçlari 

Puan Türleri 

Okul öncesi 
Egitim Alma 
Süresi 

n 
 Ort. Medyan ss Min Max 

Sira 
Ort. 

Ki- 
Kare Sd p 

Isbirligi Alt Ölçegi  
Toplam Puani 

0-6 Ay 103 13,5 15 4,3 1 18 165,3 

0,90 2 0,639 
6-12 Ay 153 14,0 15 3,9 1 18 175,7 
12+ Ay 89 14,5 15 3,6 3 27 177,3 

Kendini Ifade 
Etme/Atilganlik Alt Ölçegi  
Toplam Puani 

0-6 Ay 103 11,3 11 5,1 0 27 163,0 

2,86 2 0,239 
6-12 Ay 153 11,6 12 4,6 0 18 171,5 
12+ Ay 89 12,4 13 3,9 0 18 187,1 

Özdenetim Alt Ölçegi  
Toplam Puani 

0-6 Ay 103 15,4 15 6,0 0 24 160,8 

3,24 2 0,198 
6-12 Ay 153 16,2 16 5,8 0 30 173,2 
12+ Ay 89 16,9 18 4,6 2 24 186,7 

Toplam Sosyal  
Beceri Puani 

0-6 Ay 103 40,1 42 14,0 3 69 161,0 

3,50 2 0,174 
6-12 Ay 153 41,7 43 13,0 4 63 172,4 
12+ Ay 89 43,8 45 10,5 9 62 187,9 

*p<0,05 
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Tablo 17 incelendiginde “Isbirligi Alt Ölçegi Toplam Puani” (x2 (2)=0.90, 

p>0.05),  “Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçegi Toplam Puani”  (x2 

(2)=2.86, p>0.05), “Özdenetim Alt Ölçegi Toplam Puani” (x2 (2)=3.24, p>0.05) 

ve “Toplam Sosyal Beceri Puani” (x2 (2)=3.50, p>0.05) açisindan  okul öncesi 

egitim alma süresine göre gruplar arasinda anlamli farklilik görülmemektedir.   

 

Benzer biçimde Koçak ve Tepeli (2004) tarafindan yapilan çalismada 

da, okul öncesi egitim kurumuna devam süresi degiskeninin çocuklarin isbirligi 

ve sosyal iliskilerine iliskin davranislarini etkilemedigi bulunmustur. Bu 

bulgularin aksine alanyazindaki bazi arastirmalarda (Dinç, 2002; Kapikiran ve 

digerleri, 2006) okul öncesi egitim alma sürelerine göre gruplar arasinda 

farklarin oldugu bulunmustur.  

 

Dinç’in (2002) arastirmasinda okul öncesi egitim alma süresine göre 

çocugunun sosyal gelisim düzeyi incelendiginde, hem isbirligi alt ölçeginde 

hem de sosyal iliskiler alt ölçeginde anaokuluna 2 yil devam eden çocuklarin 

aldiklari puanlarin 1 yil devam edenlere göre daha yüksek oldugu ve 

anaokuluna 2 yil devam eden çocuklarin lehine istatistiksel bakimdan anlamli 

farklarin bulundugu görülmüstür. Bu sonuca göre, anaokuluna 2 yil devam 

eden çocuklarin sosyal yönden daha gelismis oldugu yorumu yapilmistir. 

Benzer biçimde Kapikiran, Ivendi ve Adak (2006) okul öncesi kurumlarina 

devam etme süresi degiskenin sosyal beceriler üzerindeki etkisini 

incelendiklerinde, okul öncesi kurumuna ikinci kez devam eden çocuklarin ilk 

kez devam edenlerden daha çok sosyal becerilere sahip olduklari 

kaydetmislerdir.  

 

Tablo 18’de çocuklarin okul öncesi egitim alma sürelerine göre Problem 

Davranislar Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Kruskall-Wallis Testi analizi 

sonuçlari yer almaktadir. 
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Tablo 18. Çocuklarin Okul Öncesi Egitim Alma Sürelerine Göre Problem 

Davranislar Ölçeginden Aldiklari Puanlara Iliskin Kruskall-Wallis Testi 

Analizi Sonuçlari 

Puan Türleri 

Okul öncesi 
Egitim Alma 
Süresi n Ort. Medyan ss Min Max 

Sira 
Ort. 

Ki- 
Kare Sd p 

Dissallastirilmis 
Davranislar Alt Ölçegi 
Toplam Puani 

0-6 Ay 103 2,2 1 2,8 0 12 162,3 

3,39 2 0,184 
6-12 Ay 153 2,4 1 2,8 0 12 171,6 
12+ Ay 89 2,8 2 2,8 0 12 187,9 

Içsellestirilmis Davranislar 
Alt Ölçegi Toplam Puani 

0-6 Ay 103 0,7 0 1,3 0 7 163,9 

1,68 2 0,431 
6-12 Ay 153 1,0 0 1,5 0 6 178,2 
12+ Ay 89 0,8 0 1,3 0 6 174,5 

Toplam Problem  
Davranis Puani 

0-6 Ay 103 2,9 2 3,5 0 16 161,5 

2,51 2 0,285 
6-12 Ay 153 3,4 2 3,7 0 16 174,6 
12+ Ay 89 3,6 3 3,6 0 18 183,7 

*p<0,05 
 

Tablo 18 incelendiginde “Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi 

Toplam Puani” (x2 (2)=3.39, p>0.05), “Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi 

Toplam Puani” (x2 (2)=1.68, p>0.05) ve “Toplam Problem Davranis Puani” (x2 

(2)=2.5, p>0.05) açisindan okul öncesi egitim alma süresine göre gruplar 

arasinda anlamli farklilik görülmemektedir.  

 

Elibol’un (2008) yaptigi arastirmada okul öncesi egitim alma süresi 

degiskenine bakildiginda; Isbirligi Alt Ölçegi Puani, Kendini Ifade 

Etme/Atilganlik Alt Ölçek Puani, Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puani, 1 yildan 

az okul öncesi egitim alanlarda 1-2 yil egitim alanlara göre daha düsükken,  

Özdenetim Alt Ölçek Puani, Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puani, 

Dissal Davranislar Alt Ölçegi Puanlarinda anlamli farklilik görülmemistir.  

 

Bu çalismada, okul öncesi egitim süresine bagli olarak gruplar arasinda 

bir farklilik çikmamasinin nedeni 4 yas çocugunun okul öncesi egitim 

kurumlarina henüz baslamasi olabilir. Alan yazininin da destekledigi gibi 5 yas 

çocuklari 4 yas çocuklarina göre sosyal beceri sergilemede daha 

basarilidirlar. Bu da, gelisim özelliklerinin yani sira 4 yas çocugunun 5 yas 

çocuguna göre süre olarak daha az okul öncesi egitim almasina bagli olabilir. 

Bu anlamda okul öncesi egitim alma süresi arttikça sosyal becerilerin gelistigi 

söylenebilir.  
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4) Anne ve Baba Ögrenim Düzeyi Degiskeninin SBDS Ölçek ve Alt Ölçek 

Puanlari Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi 

 

Tablo 19’da çocuklarin annelerinin ögrenim düzeylerine göre Sosyal 

Beceri Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Mann-Whitney U Testi analizi 

sonuçlari yer almaktadir. 

 

Tablo 19. Çocuklarin Annelerinin Ögrenim Düzeylerine Göre Sosyal Beceri 

Ölçeginden Aldiklari Puanlara Iliskin Mann-Whitney U Testi Analizi 

Sonuçlari 

Puan Türleri 
Anne Ögrenim 
Düzeyi n Ort. Medyan ss Min Max 

Sira 
Ort. M.W.U P 

Isbirligi Alt 
Ölçegi  
Toplam Puani 

Üniversite Mezunu 244 14,0 15 4,0 1 27 172,4 

12183 0,868 
Üniversite  
Mezunu Degil 101 13,9 15 4,0 1 18 174,4 

Kendini Ifade 
Etme Alt Ölçegi  
 Toplam Puani 

Üniversite Mezunu 244 11,8 12 4,3 0 18 174,7 

11916,5 0,630 
Üniversite  
Mezunu Degil 101 11,5 12 5,3 0 27 169,0 

Özdenetim Alt 
Ölçegi  
Toplam Puani 

Üniversite Mezunu 244 15,9 16 5,5 0 24 169,0 

11339 0,243 
Üniversite  
Mezunu Degil 101 16,7 17 5,8 0 30 182,7 

 
Toplam Sosyal  
Beceri Puani 

Üniversite Mezunu 244 41,7 44 12,3 3 62 172,0 

12077 0,771 
Üniversite  
Mezunu Degil 101 42,1 43 13,9 6 69 175,4 

*p<0,05 

 

Tablo 19 incelendiginde “Isbirligi Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=12183, 

p>0.05), “Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=11916.5 , 

p>0.05), “Özdenetim Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=11339, p>0.05) ve “Toplam 

Sosyal Beceri Puani” (U=12077, p>0.05) açisindan annesi üniversite mezunu 

olanlarla olmayanlar arasinda anlamli farklilik görülmemektedir.  

 

Seven’in (2006) yaptigi arastirmada da, anne ögrenim durumuyla 

sosyal beceri düzeyi arasinda anlamli fark bulunmamistir. Bununla birlikte 

alanyazinda yer alan birçok arastirmada (Elibol, 2008; Koçak ve Tepeli, 2004; 

Atilgan 2001) anne ögrenim durumuyla sosyal beceri düzeyi arasinda bir 

iliskinin oldugunu ortaya koyan sonuçlara ulasilmistir. 

 

Elibol’un (2008) yaptigi arastirmada anne ögrenim durumu degiskenine 

bakildiginda; çocuklarin Isbirligi ve Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçek 

Puanlari annesi üniversite mezunu olanlarda annesi üniversite mezunu 
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olmayanlara göre daha yüksek çikarken Özdenetim Alt Ölçegi, Sosyal Beceri 

Ölçegi Toplam Puani, Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puanlarinda 

anlamli bir farklilik görülmemistir. Koçak ve Tepeli’nin (2004) yaptiklari 

çalisma, anne ögrenim düzeyinin çocuklarin isbirligi ve sosyal iliski 

puanlarinda anlamli bir farklilik yarattigini ortaya koymustur. Atilgan’in (2001) 

yaptigi arastirma sonuçlari da, anneleri üniversite mezunu olan çocuklarin, 

annesi ilkögretim ve ortaögretim mezunu olanlara göre daha olumlu sosyal 

beceri özellikleri sergilediklerini ortaya çikarmistir.   

 

Tablo 20’de çocuklarin annelerinin ögrenim düzeyine göre Problem 

Davranislar Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Mann-Whitney U Testi analizi 

sonuçlari yer almaktadir. 

 

Tablo 20. Çocuklarin Annelerinin Ögrenim Düzeylerine Göre Problem 

Davranislar  Ölçeginden Aldiklari Puanlara Iliskin Mann-Whitney U Testi 

Analizi Sonuçlari 

Puan Türleri 
Anne Ögrenim 
Düzeyi n Ort. Medyan ss Min Max 

Sira 
Ort. M.W.U P 

Dissallastirilmis 
Davranislar Alt 
Ölçegi Toplam Puani 

Üniversite 
Mezunu 244 2,5 2 2,9 0 12 175,1 

11804,5 0,528 
Üniversite  
Mezunu Degil 101 2,2 1 2,6 0 9 167,9 

Içsellestirilmis 
Davranislar Alt 
Ölçegi Toplam Puani 

Üniversite 
Mezunu 244 0,9 0 1,3 0 6 174,3 

11998 0,663 
Üniversite  
Mezunu Degil 101 0,9 0 1,6 0 7 169,8 

Toplam Problem  
Davranis Puani 

Üniversite 
Mezunu 244 3,3 2 3,6 0 18 175,9 

11618,5 0,397 
Üniversite  
Mezunu Degil 101 3,1 2 3,6 0 15 166,0 

*p<0,05 

 

Tablo 20 incelendiginde “Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi 

Toplam Puani” (U=11804,5 p>0.05), “Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi 

Toplam Puani” (U=11998,5 p>0.05) ve “Toplam Problem Davranis Puani” 

(U=11618.5 p>0.05) açisindan annesi üniversite mezunu olanlarla olmayanlar 

arasinda anlamli farklilik görülmemektedir.  
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Tablo 21’de çocuklarin babalarinin ögrenim düzeylerine göre Sosyal 

Beceri Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Mann-Whitney U Testi analizi 

sonuçlari yer almaktadir. 

 
Tablo 21. Çocuklarin Babalarinin Ögrenim Düzeylerine Göre Sosyal Beceri 

Ölçeginden Aldiklari Puanlara Iliskin Mann-Whitney U Testi Analizi 

Sonuçlari 

Puan Türleri 
Baba Ögrenim 
Düzeyi n Ort. Medyan ss Min Max 

Sira 
Ort. M.W.U P 

Isbirligi Alt 
Ölçegi  
Toplam Puani 

Üniversite Mezunu 262 13,9 15 4,1 1 27 171,3 

10424,5 0,569 
Üniversite  
Mezunu Degil 83 14,2 15 3,7 3 18 178,4 

Kendini Ifade 
Etme/Atilganlik 
Alt Ölçegi  
Toplam Puani 

Üniversite Mezunu 262 11,6 12 4,6 0 18 171,5 

10472 0,612 
Üniversite  
Mezunu Degil 83 12,0 12 4,7 0 27 177,8 

Özdenetim Alt 
Ölçegi Toplam 
Puani 

Üniversite Mezunu 262 16,0 16 5,6 0 24 170,5 

10221,5 0,410 
Üniversite  
Mezunu Degil 83 16,6 17 5,6 0 30 180,8 

Toplam Sosyal 
Beceri Puani 

Üniversite Mezunu 262 41,5 44 12,8 4 62 171,1 

10381 0,534 
Üniversite  
Mezunu Degil 83 42,8 44 12,7 3 69 178,9 

*p<0,05 
 

Tablo 21 incelendiginde “Isbirligi Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=10424.5 , 

p>0.05) “Kendini Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=10472, 

p>0.05), “Özdenetim Alt Ölçegi Toplam Puani” (U=10221.5, p>0.05) ve 

“Toplam Sosyal Beceri Puani” (U=10381, p>0.05) açisindan babasi üniversite 

mezunu olanlarla olmayanlar arasinda anlamli farklilik görülmemektedir.  

 
Bu bulgulari destekler biçimde Seven (2006) yaptigi arastirmada da 

babanin ögrenim durumuyla çocugun sosyal beceri düzeyi arasinda anlamli 

fark bulunmamistir. Koçak ve Tepeli (2004) tarafindan yapilan çalismada da,  

çocuklarin isbirligi ve sosyal iliski puan ortalamalarina, baba ögrenim 

düzeyinin etkili olmadigi belirlenmistir. Atilgan’in (2001) yaptigi arastirma 

sonuçlari ise, babalarinin ögrenim durumu üniversite düzeyinde olan 

çocuklarin gruplar arasinda en yüksek sosyal beceri puanlarina sahip 

oldugunu ortaya koymustur.  

 

Tablo 22’de çocuklarin babalarinin ögrenim düzeylerine göre Problem 

Davranislar Ölçeginden aldiklari puanlara iliskin Mann-Whitney U Testi analizi 

sonuçlari yer almaktadir. 



 

 

84

Tablo 22. Çocuklarin Babalarinin Ögrenim Düzeylerine Göre Problem 

Davranislar Alt Ölçeginden Aldiklari Puanlara Iliskin Mann-Whitney U 

Testi Analizi Sonuçlari 

Puan Türleri 
Baba Ögrenim 
Düzeyi n Ort. Medyan ss Min Max 

Sira 
Ort. M.W.U P 

Dissallastirilmis 
Davranislar Alt 
Ölçegi Toplam 
Puani 

Üniversite Mezunu 262 2,5 2 2,8 0 12 174,0 

10619 0,741 
Üniversite  
Mezunu Degil 83 2,3 1 2,6 0 12 169,9 

Içsellestirilmis 
Davranislar Alt 
Ölçegi Toplam 
Puani 

Üniversite Mezunu 262 0,9 0 1,4 0 6 173,3 

10799,5 0,916 
Üniversite  
Mezunu Degil 83 0,8 0 1,5 0 7 172,1 

Toplam Problem  
Davranis Puani 

Üniversite Mezunu 262 3,3 2 3,6 0 18 174,7 

10418 0,560 
Üniversite  
Mezunu Degil 83 3,1 2 3,6 0 16 167,5 

*p<0,05 
 

Tablo 22 incelendiginde “Dissallastirilmis Davranislar Alt Ölçegi 

Toplam Puani” (U=10619, p>0.05), “Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi 

Toplam Puani” (U=10799.5, p>0.05) ve “Toplam Problem Davranis Puani” 

(U=10418, p>0.05) açisindan babasi üniversite mezunu olanlarla olmayanlar 

arasinda anlamli farklilik görülmemektedir.  

 
Bu bulgularin aksine, Elibol’un (2008) yaptigi arastirmada baba 

ögrenim durumuna bakildiginda; Dissal Davranislar Alt Ölçegi ve Problem 

Davranislar Ölçegi Toplam Puani açisindan, babasi üniversite mezunu 

olmayanlar daha yüksek puanlar almislardir. 

 
Çocuklarin sosyal becerilerin gelisimine etki eden kurumlarin en 

önemlilerinden biri de ailedir. Ailenin çocuk yetistirme tutumu, aile içi iletisim, 

ailenin ögrenim düzeyi gibi birçok özelligi çocugun sosyal beceri gelisimini ve 

problem davranislarini dogrudan etkilemektedir. Bu arastirmada anne-

babanin ögrenim düzeyi  degiskenine göre sosyal beceri ve problem 

davranislar ölçeklerinden alinan puanlar açisindan gruplar arasinda anlamli 

bir farkliligin çikmasi yukarida ifade edildigi gibi çocugun sosyal becerileri 

üzerinde anne-babanin ögrenim düzeyi ile birlikte ailenin çocuk yetistirme 

tutumu, aile içi iletisim gibi birden çok degiskenin birlikte olumlu etkilerinin 

olabilecegi biçiminde yorumlanabilir. 
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BÖLÜM V 
 
 

SONUÇ VE ÖNERILER 
 

 
 Bu bölümde, arastirmanin bulgularina dayali ortaya çikan sonuç ve 

gelistirilen öneriler sunulmaktadir.  

 
Sonuç 

 
Bu arastirmanin amaci, 4 yas okul öncesi çocuklarinin sosyal 

becerilerini degerlendirmek ve çocuklarin sosyal becerilerine etki eden 

degiskenleri incelemektir.  

 
Arastirmada ilk olarak, 1990 yilinda Frank M. Gresham ve Stephan N. 

Elliott tarafindan gelistirilen SBDS okul öncesi versiyonunun ögretmen 

formunun (3-5 yas) geçerlik ve güvenirlik çalismalari kapsaminda faktör 

analizi yapilmistir. Arastirmada Sosyal Beceri ve Problem Davranislar 

Ölçekleri için ayri ayri Temel Bilesenler Analizi yapilmis, daha sonra SBDS’nin 

özgün formunda yer alan alt faktörler temel alinarak dik döndürme yöntemi 

olan varimax rotasyonu kullanilarak faktör analizi çalismalari yürütülmüstür. 

Sosyal Beceri Ölçegi için yapilan faktör analizi sonucunda özgün ölçekte yer 

alan Isbirligi, Kendini Ifade Etme/Atilganlik ve Özdenetim alt ölçeklerinden 

olusan üç faktörlü yapinin korundugu ancak; Türkçe formda bazi maddelerin, 

özgün formdan farkli faktörler altinda yer aldigi ve üç faktörün toplam 

varyansin % 55,58’ini açikladigi görülmüstür. Problem Davranislar Ölçegi için 

yapilan faktör analizi sonucunda özgün ölçekte yer alan Dissallastirilmis 

Davranislar ve Içsellestirilmis Davranislar alt ölçeklerinden olusan iki faktörlü 

yapinin korundugu ve her maddenin özgün ve Türkçe formda ayni faktörlerde 

yer aldigi, iki faktörün toplam varyansin %62,72’sini açikladigi görülmüstür. 

 
Sosyal Beceri Ölçeginin madde toplam korelasyon sonuçlari 

incelendiginde, Madde 29 (Devam eden bir etkinlige ya da önceden 

olusturulmus bir gruba kendisine söylenmeksizin katilir) en küçük madde 

toplam korelasyonuna sahip görülürken (0,44) Madde 16 (Yardiminizi 

beklerken zamani uygun biçimde degerlendirir) ve Madde 28 (Akranlarin 
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baskisina uygun bir sekilde cevap verir) en yüksek madde toplam 

korelasyonuna sahip olarak görülmektedir (0,70) (Tablo 4). Problem 

Davranislar Ölçegi’nin madde toplam korelasyon sonuçlari incelendiginde ise, 

Madde 36 (yalniz görünür) en küçük madde toplam korelasyonuna sahip 

görülürken (0,35) Madde 37 (Insanlara ve nesnelere karsi saldirgandir) en 

yüksek madde toplam korelasyonuna sahip olarak görülmektedir (0,72). 

 
Ölçegin geçerlilik çalismalari kapsaminda formda yer alan iki ölçegin 

birbirileri ile iliskisi incelenmis ve Türkçe formun Sosyal Beceri ve Problem 

Davranis puanlarinin iliskisi Pearson Korelasyon katsayisi ile hesaplanmistir. 

Analiz sonucuna göre Sosyal Beceri Toplam Puani ile Problem Davranis 

Toplam Puani arasinda anlamli ters yönlü bir iliski görülmüstür. Buna göre 

Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puani artarken, Problem Davranis Ölçegi 

Toplam Puani azalmaktadir (Tablo 6). 

 
SBDS (3-5 yas) Ögretmen Formunun benzer ölçeklerle geçerligini 

belirlemek amaciyla, 30 çocuga Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (3-5 

yas) Ögretmen Formu ile Merrell’in (1994) yilinda ABD’de gelistirdigi ve 

Tüy’ün (1999) Türkçe’ye uyarlama çalismasini yaptigi Okul Öncesi ve 

Anasinifi Davranis Ölçekleri uygulanmistir. Sosyal Beceri Ölçegi Toplam 

Puani ve Problem Davranis lar Ölçegi Toplam Puani açisindan Sosyal Beceri 

Derecelendirme Sistemi ile Okul Öncesi ve Anasinifi Davranis Ölçekleri 

arasinda anlamli bir iliski görülmüstür. (Tablo 7). 

 
SBDS ögretmen formunun 4 yas çocuklari için güvenirligini belirlemek 

amaciyla Cronbach Alpha iç tutarlilik ve test-tekrar test analizleri yapilmistir. 

Yapilan analizler sonucunda Sosyal Beceriler Ölçeginin Toplam Puani için 

Cronbach Alfa katsayisi 0,95, Isbirligi Alt Ölçegi için 0,86, Kendini Ifade 

Etme/Atilganlik Alt Ölçegi için 0,89 ve Özdenetim Alt Ölçegi için 0,91 olarak 

bulunmustur. Yapilan analizler sonucunda Problem Davranislar Ölçeginin 

Toplam Puani için Cronbach Alfa katsayisi 0,85, Dissallastirilmis Davranislar 

Alt Ölçegi için 0,87 ve Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi için 0,76 olarak 

bulunmustur. Bu dogrultuda, ölçegin güvenilir bir biçimde ölçme yaptigi 

söylenebilir. 
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  SBDS ögretmen formunun 4 yas çocuklari için devamlilik katsayisini 

belirlemek amaciyla test tekrar test yöntemi kullanilmistir. Test tekrar test 

uygulamasi sonucunda, Sosyal Beceri Ölçegi  ve Alt Ölçekleriyle  Problem 

Davranislar Ölçegi ve Alt Ölçeklerinden elde edilen puanlar arasinda anlamli 

bir farklilik olmamistir. Farkliligin çikmamasi, her iki ölçüm arasinda bir uyum 

oldugunu, özetle ölçegin ölçmedeki kararliligini açiklamaktadir (Tablo 8 ve 9). 

SBDS’nin okul öncesi versiyonunun uyarlama, geçerlik ve güvenirlik 

çalismalari sonucunda elde edilen bulgular; ölçegin Türkiye’de okul öncesi 

egitimde 4 yas çocuklari için geçerli ve güvenilir bir biçimde kullanilabilecegini 

göstermektedir. 

                                        
Arastirmada yer alan 4 yas çocuklarin SBDS’den aldiklari puan 

ortalamalarinin analizleri sonucunda ortaya çikan sonuçlar asagidaki gibi 

özetlenebilir: 4 Yas çocuklarinin sosyal beceri düzeyi ortalamalari özgün 

ölçekte yapilan çalismada ortaya çikan puan ortalamalarindan farklilik 

göstermektedir.  

 
Arastirmaya katilan ögretmenlerin önemli bulduklari sosyal beceriler 

incelendiginde; ögretmenlerin Isbirligi Alt Ölçeginde; “Yönergelerinize uyar” (1. 

madde), “Okuldaki etkinlikleri istenilen sekilde yerine getirir” (10. madde) ve 

“Oyunlara ya da grup etkinliklerine katilir” (9. madde) becerilerini, Kendini 

Ifade Etme/Atilganlik Alt Ölçeginde; “Kolaylikla arkadas edinir” (2. madde), 

“Ona haksiz bir sekilde davrandiginizi düsündügü zaman bunu size uygun bir 

sekilde söyler” (3. madde) ve “Adil olmadigini düsündügü kurallari uygun bir 

sekilde sorgular” (5. madde) becerilerini, Özdenetim Alt Ölçeginde; 

“Akranlariyla anlasmazlik durumlarinda öfkesini kontrol eder” (20. madde), 

“Baskalariyla oyun oynarken kurallara uyar” (21. madde) ve “Akranlari 

tarafindan kizdirildiginda uygun sekilde tepki verir” (4. madde)  becerilerini 

çok önemli bulduklari görülmüstür. (Tablo 12) 

 
Arastirmada demografik formda yer alan çesitli bilgiler temel alinarak 

(cinsiyet, kardes sayisi, okul öncesi egitim alma süresi ve anne-babanin 

ögrenim düzeyi)  çocuklarin ölçek ve alt ölçeklerden almis olduklari toplam 

puanlar karsilastirilmistir.  Karsilastirmalar Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis 

Testleri ile yapilmistir. Analizler sonucunda su bulgular elde edilmistir: 
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Cinsiyet degiskenine bakildiginda; kiz çocuklarin erkek çocuklara göre 

Isbirligi, Kendini Ifade Etme/Atilganlik, Özdenetim Alt Ölçek ve Sosyal Beceri 

Ölçegi Toplam Puanlari daha yüksek çikarken, erkek çocuklarin kizlara göre 

Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puani ve Dissallastirilmis  Davranislar Alt 

Ölçegi Toplam Puanlari daha yüksek çikmis, Içsellestirilmis Davranislar Alt 

Ölçegi Toplam Puaninda ise iki grup arasinda anlamli bir farklilik (p>0.05) 

görülmemistir (Tablo 13 ve 14). 

 
Kardes sayis i degiskenine bakildiginda; kardesi olan çocuklarin evde 

tek çocuk olanlara göre Isbirligi, Özdenetim Alt Ölçek Toplam Puanlari ve 

Sosyal Beceri Ölçegi Toplam Puani daha yüksek çikarken, Kendini Ifade 

Etme/Atilganlik Alt Ölçek Toplam Puaninda ise iki grup arasinda anlamli bir 

farklilik (p>0.05)  görülmemistir (Tablo 15).  Çocuklarin kardes sayilarina göre; 

evde tek çocuk olanlarin kardesi olan çocuklara göre Dissallastirilmis 

Davranislar Alt Ölçegi ve Problem Davranislar Ölçegi Toplam Puanlari daha 

yüksek çikarken, Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçegi Toplam Puaninda ise 

iki grup arasinda anlamli bir farklilik (p>0.05)  görülmemistir (Tablo 16). 

Arastirmada; okul öncesi egitim alma süresi ve anne-baba ögrenim durumu 

degiskenlerine göre; Isbirligi, Kendini Ifade Etme/Atilganlik, Özdenetim Alt 

Ölçekleri, Sosyal Beceri Ölçegi Toplam, Dissallastirilmis Davranislar, 

Içsellestirilmis Davranislar Alt Ölçekleri ve Problem Davranislar Ölçegi Toplam 

Puanlari açisindan gruplar arasinda anlamli bir farklilik (p>0.05) görülmemistir 

(Tablo 17 -22). 

 
Arastirmada sosyo-ekonomik düzeyin bir degisken olarak incelenmemesi 

önemli sinirliliklarindan biridir. Ölçegin yalnizca ögretmen formunun 

uygulanmasi ve  formu dolduran ögretmenlerin, çocuklarin ailelerinin sosyo-

ekonomik durumlari hakkinda yeterli bilgiye sahip olamayacaklari göz önünde 

bulundurularak arastirmada sosyo-ekonomik düzey bir degisken olarak 

incelenmemistir. Daha sonraki çalismalarda ölçegin aile formu da kullanilarak, 

sosyo-ekonomik düzeye iliskin saglikli verilere ulasilarak karsilastirilmalar 

yapmak planlanmaktadir.  
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Öneriler 
 

Arastirma önerileri; uygulamacilara ve arastirmacilara yönelik öneriler 

olmak üzere iki baslik altinda yer almistir.  

 
Uygulamacilara Yönelik Öneriler:  

 

1) Bu arastirmada SBDS’nin Türkçe Formu için yapilan geçerlik ve 

güvenirlik çalismalarindan elde edilen sonuçlar ile özgün formdan elde edilen 

sonuçlar arasinda tutarlilik oldugu görülmektedir. Yapilan geçerlik ve 

güvenirlik analizleri, SBDS’nin Türkçe Formu ile okul öncesi çocuklarin (4 yas) 

sosyal becerilerinin geçerli ve güvenilir sekilde degerlendirilebilecegini 

göstermektedir. Bu nedenle, Türkçe Form, okul öncesi çocuklarin sosyal 

becerilerinin degerlendirilmesinin yani sira, müdahale programlari hazirlamak 

ve uygulanan sosyal beceri egitimine etkisini degerlendirebilmek amaciyla da 

kullanilabilir. 

 

2) Arastirma sonuçlari, kiz çocuklarinin, sosyal becerileri sergilemede 

erkek çocuklara göre daha basarili olduklari göstermektedir. Yine arastirma 

sonuçlari, erkeklerin kizlara göre daha  fazla içsellestirilmis ve dissallastirilmis 

problem davranislar gösterdiklerini ortaya koymustur. Bu dogrultuda okul 

öncesi egitim kurumlarinda erkeklerin sosyal becerilerini gelistirmeye ve 

ortaya çikan problemleri azaltmaya yönelik etkinlikler hazirlanabilir, farkli 

çözüm yollarinin oldugunu ortaya koyan oyunlar gelistirilebilir. 

 

3) Arastirma sonuçlari, kardesi olan çocuklarin tek çocuk olanlara göre 

sosyal becerileri sergilemede daha basarili olduklarini ortaya koymustur. Yine 

arastirma sonuçlari, tek çocuklarin kardesi olan çocuklara göre sinif içerisinde 

daha fazla problem davranis sergilediklerini ortaya koymustur. Bu 

sonuçlardan hareketle , okul öncesi egitim kurumlarinda uygulanan 

programlarin içerigi, kardesi olmayan çocuklarin sosyal becerilerini 

gelistirmeye yönelik, proje çalismalari, yaratici drama, küçük ve büyük grup 

oyunlari gibi etkinliklerle zenginlestirilebilir.  
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4) Arastirma sonuçlari okul öncesi dönemde çocuklarin sosyal 

becerileri ve problem davranislari hakkinda önemli ipuçlari vermektedir. Bu 

nedenle ölçek, ögretmenler tarafindan siniflarinda sosyal beceri yetersizligi 

olan ve  problem davranis lar gösteren çocuklari belirlemede kullanilabilir.  

 

Arastirmacilara Yönelik Öneriler: 

 

1) Bu arastirma, 4 yas grubu çocuklarin cinsiyet, kardes sayisi, okul 

öncesi egitim alma süresi, anne ve babalarinin ögrenim durumlari gibi 

degiskenlerle sinirli tutulmustur. Bu nedenle bundan sonra yapilacak 

arastirmalarda, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba çalisma durumu, anne-

baba meslegi, okul türü, çocugun engel durumunun olup olmamasi, 

ögretmenin meslekteki hizmet yili, ögretmenin ögrenim durumu gibi 

degiskenlerle karsilastirmalar yapilabilir. 

 

2) Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi’nin (3-5 yas) Ögretmen 

Formu kullanilarak, 3 yas grubundaki çocuklarin sosyal becerileri de 

degerlendirilebilir. 

 

3) Daha sonraki çalismalarda ölçegin ögretmen formu ile beraber 

ebeveyn formu kullanilarak, aile ve ögretmenlerin degerlendirme sonuçlari 

karsilastirilabilir.  

 

4) Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi okul öncesi dönem engelli 

olmayan çocuklarla beraber engelli çocuklara da uygulanarak SBDS’nin 

engelli olan ve olmayan çocuklari ayirt edip etmedigi arastirilabilir.  
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ÖZET 
 
 

4 YAġ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERĠLERĠNĠN BAZI DEĞĠġKENLER 

AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 
Bülbül Ece, Nardane 

Yüksek Lisans, Ġlköğretim Anabilim Dalı 

                    Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Çağlayan Dinçer 

 Aralık 2008,  99 Sayfa + xii s. 

 

Bu araĢtırmanın amacı, 4 yaĢ çocuklarının sosyal becerilerini 

değerlendirmek ve çocukların sosyal becerilerine etki eden değiĢkenleri 

incelemektir. Ayrıca araĢtırmada öğretmenlerin, sınıflarındaki çocuklar için 

hangi sosyal becerileri önemli bulduklarını ortaya çıkarmak amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4 yaĢ çocuklarının 

sosyal beceri ve problem davranıĢlarına, cinsiyet, okul öncesi eğitim alma 

süresi, kardeĢ sayısı ve anne-baba öğrenim düzeyi değiĢkenlerinin etkisi 

araĢtırılmıĢtır. ĠliĢkisel tarama modelinde betimsel bir çalıĢma olan bu 

araĢtırmanın çalıĢma grubunu, Ankara ilindeki çeĢitli anaokullarına devam 

eden 4 yaĢ grubundaki toplam 345 çocuk oluĢturmuĢtur. 

 

AraĢtırma sonuçları Ģu Ģekilde özetlenebilir: Sosyal Beceri 

Derecelendirme Sistemi’nin Okul Öncesi Türkçe formunun geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢmaları sonucu elde edilen bulgular, ölçeğin Türkiye’de geçerli 

ve güvenilir bir değerlendirme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

  

AraĢtırmada cinsiyet değiĢkenine göre; kız çocukların erkek çocuklara 

göre ĠĢbirliği, Kendini Ġfade Etme/Atılganlık, Özdenetim Alt Ölçek ve Sosyal 

Beceri Ölçeği Toplam Puanları daha yüksek çıkarken, erkek çocukların kızlara 

göre Problem DavranıĢlar Ölçeği Toplam Puanı ve DıĢsallaĢtırılmıĢ 

DavranıĢlar Alt Ölçeği Toplam Puanları daha yüksek çıkmıĢ, ĠçselleĢtirilmiĢ 

DavranıĢlar Alt Ölçeği Toplam Puanında ise iki grup arasında anlamlı bir 

farklılık görülmemiĢtir.  



 

KardeĢ sayısı değiĢkenine bakıldığında; kardeĢi olan çocukların tek 

çocuk olanlara göre ĠĢbirliği, Özdenetim Alt Ölçekleri Toplam Puanları ve 

Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puanı daha yüksek çıkarken, Kendini Ġfade 

Etme/Atılganlık Alt Ölçek Toplam Puanında ise iki grup arasında anlamlı bir 

farklılık görülmemiĢtir. Tek çocuk olanların kardeĢi olan çocuklara göre 

DıĢsallaĢtırılmıĢ DavranıĢlar Alt Ölçeği ve Problem DavranıĢlar Ölçeği Toplam 

Puanları daha yüksek çıkarken, ĠçselleĢtirilmiĢ DavranıĢlar Alt Ölçeği Toplam 

Puanında ise iki grup arasında anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. 

 

Okul öncesi eğitim alma süresi ile anne ve baba öğrenim düzeyleri 

değiĢkenlerine göre; hem Sosyal Beceri Ölçeği hem de Problem DavranıĢlar 

Ölçekleri ile Alt Ölçek Toplam Puanları açısından gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık görülmemiĢtir. 

 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin; ĠĢbirliği Alt Ölçeğinde; 

“Yönergelerinize uyar”, “Okuldaki etkinlikleri istenilen Ģekilde yerine getirir” ve 

“Oyunlara ya da grup etkinliklerine katılır” becerilerini, Kendini Ġfade 

Etme/Atılganlık Alt Ölçeğinde; “Kolaylıkla arkadaĢ edinir” , “Ona haksız bir 

Ģekilde davrandığınızı düĢündüğü zaman bunu size uygun bir Ģekilde söyler”  

ve “Adil olmadığını düĢündüğü kuralları uygun bir Ģekilde sorgular” 

becerilerini, Özdenetim Alt Ölçeğinde; “Akranlarıyla anlaĢmazlık durumlarında 

öfkesini kontrol eder”, “BaĢkalarıyla oyun oynarken kurallara uyar” ve 

“Akranları tarafından kızdırıldığında uygun Ģekilde tepki verir” becerilerini çok 

önemli buldukları görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi, sosyal 

beceri, sosyalleĢme, problem davranıĢ, davranıĢ değerlendirme. 
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The aim of the study is to evaluate social skills of the 4 years old 

preschool students, and investigate the factors that influencing their social 

skills. Additionally, it has been aimed at finding out the thought of the 

preschools teachers that which social skills of their students is important. The 

possible effects of variables such as gender, parents’ educational background, 

preschool education duration and the number of siblings in the demographic 

information form on the scale and subscale score mean were examined. The 

research design of this study is correlative investigation model in which the 

study group is 345 children of 4 year olds from different preschools in Ankara. 

 

The results of the study can be summarized as follows:  The validity 

and reliability studies of this research reveal that Preschool Turkish version of 

the Social Skills Rating System (3-5 years) is a reliable and valid evaluation 

tool for the Turkish context. 

 

The results of the gender variable: While the girls’ scores in terms of 

cooperation, self-expression/confidence, self-control and social skills scales 

are higher than boys; on the other hand, boys’ scores, according to the 

problem behaviors and externalizing behavior scales are higher than girls. 

There was no significant difference between the internalizing behaviors of 

boys and girls in the overall score of the subscale.  

 

The results of the siblings variable: While the cooperation and self 

confidence scales’ and social skills scale’ score of the children with siblings 



are higher than the children with no siblings. On the other hand, it has not 

been seen a significant difference between two groups’ score of the self-

expression scales. The score of the children with no siblings is higher than the 

children with siblings in terms of the externalizing behaviors and problem 

behaviors scales. However, it has not been seen a significant difference 

between two groups in terms of the internalizing behaviors total scales.  

 

According to the children’s preschool education duration and their 

mother and father education variables; there are no significant differences 

between groups in terms of the Social Skills Scale and Problem Behaviors 

Scales and subscales of the main scale’ total scores. 

 

The questions which the teachers taken part in this study thought the 

most important ones can be listed as follows: The abilities of the “follows your 

directions”, “Produces correct schoolwork”, “Participates in games or group 

activities” the Cooperation Scale. In the Self-Expression Scale, the abilities of 

the “makes friends easily”, “appropriately tells you when he or she thinks you 

have treated him or her unfairly”, “appropriately questions rules that may be 

unfair”. In the Self-Control Scale, the abilities of the “controls temper in conflict 

situations with peers, “follows rules when playing games with others”, and 

“responds appropriately to teasing by peers”. 

 

Keywords: Social Skills Rating System, social skills, socialization, 

problem behavior, behavior evaluation. 

 

 
 




