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SOSYAL BECERİ (SOBE) 

Hepinizin bildiği üzere insan sosyal bir varlıktır.  Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu 

bir beraberlik yaşar. İnsan, bebeklik sürecinden itibaren başlayan bir gelişim ve öğrenme döngüsü 

içindedir. Sosyal becerilerin de kazanılması -aslında başlayacağını pek düşünmediğimiz bir zamanda- 

bebeklik döneminde başlar. Tıpkı annenin bebeğiyle buluşan gözlerinin bebeğin başkalarıyla da göz 

kontağı kurmasına yol açacağı gibi. Ya da 1-2 yaş çocuğunuzla yabancı biri iletişim kurmaya çalıştığında, 

sizin o kişiyle iletişim kurma yolunuzu çocuğunuzun gözlemlemesi gibi. 

Çocuklar sosyal beceri geliştirmede ilk adımlarını ebeveynlerini gözlemleyerek atarlar. Çocuğunuzun bir 

yabancıyla rahat iletişim kurmasında sizin o yabancı ile nasıl iletişim kurduğunuz önemlidir. Küçük yaşlarda 

ebeveynlerini izleyerek sosyal beceri kavramı ile tanışan çocuklar, okula başlangıç ile birlikte bu beceriyi 

akran ilişkilerinde deneyimleyerek edinmeye çalışırlar. 

Sosyal beceriler bireyin kendisiyle barışık ve çevresiyle uyum içinde yaşamasını sağlayan gerçek yaşam 

becerileridir.  Diğer bir deyişle sosyal beceri bireyin içinde bulunduğu çevreyle ilişki kurmasını, uyum 

sağlamasını, başkalarına duyarlı olarak kendini ifade etmesini ve karşısına çıkan sorunlarla başa çıkmasını 

da içeren öğrenilmiş davranışlardır. Çeşitli kavramları bir arada bulunduran çok katmanlı beceriler 

bütünüdür. İlişki başlatma ve sürdürme becerilerinden başlayarak atılgan davranmaya, duyguları anlama 

ve ifade etmeye, saldırgan davranışları ve dürtülerini kontrol etmeye grup içinde uyum ve iş birliği içinde 

çalışabilmeye dek uzanan kavramları içerir.  Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak 

Sosyal Beceri yani SOBE eğitimleri düzenlemekteyiz. Bu eğitimler çocukların sosyal yönünü desteklemekle 

birlikte aynı zamanda dikkat, dinleme, algılama, yönerge alma, muhakeme gibi bilişsel becerileri de 

geliştirmeye yardımcı olmaktadır.  

Şimdi biraz sosyal becerilerin alt başlıklarını mercek altına alalım: NE NEDİR? 

 

 

 

 



 

 

1- İLİŞKİ BAŞLATMA VE SÜRDÜREBİLME 

İlişki başlatma ve sürdürebilme becerileri kişinin bir ilişkide 

kullanabileceği en temel adımları içerir. Bebeğin annesi ile iletişimi göz 

teması ile başlar. (meme - anne - anne ve baba) Bebek yalnızca anne ve 

baba ile iletişimdeyken çocuk olmaya başladığında daha büyük bir sosyal 

çevresi oluşmaya başlar. Kardeşleri, öğretmenleri, akranları ve diğer 

yetişkinler gibi... Daha geniş bir çevre daha çeşitli becerileri gerektirir. Biri 

ile konuşurken onu dinleme, yüzüne bakma, kendini tanıtma, uygun 

yerde uygun nezaket ifadelerini kullanma, birisi ile karşılaştığında selamlaşma, ayrılırken vedalaşma, 

arkadaşları ile paylaşma, yardım isteme, uzlaşma gibi becerileri bu üst başlıkta toplayabiliriz.  

 

2- ATILGANLIK BECERİLERİ 

Atılganlık becerisi kişinin duygu, düşünce ve isteklerini karşısındakinin haklarını da gözeterek ifade 

etmesidir. Kişinin olumlu ya da olumsuz duygularını yaşamak, bunları karşıdaki kişiye ifade etmek, yapmak 

istediklerine hayır demek, başkalarının isteklerini kendi uygunluğuna göre kabul etmek ya da etmemek, 

kendisine uygunsuz davranıldığında düşüncelerini söylemek ve kararlarını değiştirmek gibi temel hakları 

vardır. Atılganlık becerisi dediğimiz şey kişinin kendi haklarına sahip çıkması ve korumasıdır. Bunları 

yaparken de karşısındakine empatik bir anlayış göstermesidir. 

  

3- DUYGULARA YÖNELİK BECERİLER 

Duygular insanın çevresinden gelen etkilere karşı iç dünyasında hissettiği her türlü duyumsamalardır. 

Duygular, ruhsal dünyanın renkleridir. Bir olay karşısında ne hissettiğini bilmek önemli bir sosyal beceridir. 

Çünkü insanların hissettikleri yani duyguları, olaylar karşısında nasıl davranacağını belirler. Bir etki 

karşısında kişide hangi duyguların ortaya çıktığını fark etmek davranışların ve tepkilerin kontrol edilmesini 

sağlar. Burada akılda tutulması gereken önemli bir diğer nokta da duygular hissedene aittir. Bir kişi, bir 

etki veya bir durum duyguların tek belirleyicisi değildir. O duruma atfedilen anlamlar hangi duyguların 

hissedileceğini belirler. Örneğin yağmur yağması bazıları için mutluluk bazıları için de hüzün duygularını 

ortaya çıkarabilir.  

 



 

 

4- SALDIRGAN DAVRANIŞ VE DÜRTÜLERLE BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ 

Saldırgan davranış kişinin kendi haklarını korumak için başkalarının haklarına zarar verecek şekilde 

davranmasıdır. Saldırgan davranış genelde karşıdaki kişiye yoğun olumsuz duygular yaşatır. Saldırganlık 

sözel, davranışsal veya duygusal olabilir. Örneğin; 

bağırmak, vurmak davranışsal saldırganlıktır, alay 

etmek, dedikodu yapmak sözel, dışlama ve aşağılama 

ise psikolojik saldırganlıktır.  Dürtü dediğimiz ise 

canlının herhangi bir gereksinim ortaya çıktığında 

meydana gelen gerilimi gidermek üzere harekete 

geçmesidir. Dürtülerin çoğu açlık, susuzluk gibi 

fizyolojik kaynaklı olabileceği gibi psikolojik kaynaklı 

da olabilir. Doğum ile birlikte bebekte oluşan dürtüler anne tarafından karşılanır. Çocuk büyüdükçe 

dürtülerini erteleyebilme büyüme ve gelişme için zorunlu olur. Saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma 

becerisi çocuğa hem sosyal hem de duygusal alanda olumlu yaşantılar getirir.  

 

5- SORUN ÇÖZME BECERİLERİ 

Yaşam küçüklü büyüklü bir sürü problemle doludur. Yaşam doyumu sorunların nasıl çözülebildiği ile 

doğrudan ilgilidir. Sorun çözme bilişsel, duygusal ve davranışsal adımları içerir. Kişi sorunla ilgili düşünerek, 

ne yapacağına karar vererek, mevcut imkanları kullanarak bir çözüme ulaşmayı hedefler. 

 

6- PLAN YAPMA BECERİLERİ 

Planlama bir işin, bir görevin ne zaman yapılacağını nasıl yapılacağını düşünebilme ve uygulayabilme 

becerisidir. Planlama yapılacak işlerle ilgili bir hazırlık yapmak anlamına gelir. O İşle ilgili adımları 

belirlemek, çıkabilecek sorunların önlemlerini almak, çözüm yolları bulmak ve ne kadar sürebileceğini ön 

görmek kişinin yapacağı işi uygun şekilde tamamlamasını sağlar. Planlama becerisi kişinin zamanını ve 

enerjisini verimli şekilde kullanmayı sağlar.  

KAYNAKÇA Ataş,A.T & Efeçınar,İ. Çocuklar İçin Gerçek Yaşam Becerileri, Çocukların Sosyal Yönlerini 

Geliştirmek için Anne-Baba El Kitabı. (İstanbul: Remzi Kitapevi, 2017) 


