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 I 

 
ÖZET 

 

 Bu araşt ırmada, arkadaşl ık becerisi  eği t iminin ilköğretim ikinci 

kademeye devam eden öğrencilerin sosyometrik statülerine etkisi 

incelenmişt ir.  Bu amaçla,  2004-2005 Eği t im-Öğretim yıl ı  ikinci döneminde, 

Malatya Kemal Özalper İlköğretim Okuluna devam eden altıncı ve yedinci 

sınıf  öğrencilere Sosyometri tekniği  uygulanmışt ır.  Öğrencilerden sosyometri  

ön test ve son testinde,  birlikte olmak istedikleri ve birlikte olmak 

istemedikleri üçer arkadaşının ismini belirtmeleri istenmişt ir.  

 

 Ön test sonucunda; öğrencilerden, gönüllülüğe dayalı olarak kız ve 

erkek olmak üzere on altı  kişiden oluşan deney grubu oluşturulmuştur.  Yine 

deney grubuna paralel eşi t sayıda öğrenciden oluşan kontrol grubu 

oluşturulmuştur.  Her iki gruba ön uygulama sosyometri sonucunda, eşi t 

sayıda popüler,  ortalama, ihtilaflı ,  reddedilmiş  ve ihmal edilmiş  statüye sahip 

öğrenciler dahil edilmiş t ir.   

 

 Deney grubuna sekiz oturumluk ve sekiz hafta süren grupla arkadaşl ık 

becerisi eği t imi programı uygulanmış t ır .  Kontrol grubuna hiçbir uygulama 

yapılmamışt ır.  Uygulama sonrasında tekrar sosyometri  uygulanmışt ır.   Deney 

ve kontrol gruplarının ön test ve son test ölçümlerinin karş ı laşt ırılmasında 

tekrarlanmış  ölçümler için varyans analizi kullanılmışt ır.  Araşt ırmada hata 

payı .05 olarak kabul edilmişt ir.  

 

 Arkadaşl ık becerisi  eğit imi sonunda, deney grubundaki popüler 

olmayan öğrencilerin sosyal tercih boyutu anlamlı düzeyde artış  göstermiş tir.   
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ÖNSÖZ 

 

 Arkadaşl ık becerilerine sahip olabilme; bir arkadaşl ığı  başlatma, 

sürdürme ve koruma becerisi gösterebilme, insanların ileriki yaşamlarında 

ilişkilerinde mutlu olabilmelerini ve duygusal doyuma ulaşabilmelerini  

sağlar.  Ergenliğe kadar geçen gelişim süreçlerinde çocuğun çevresiyle  

kurduğu ve onunla kurulan ilişkiler,  arkadaş lık ilişkilerinde önemli 

belirleyicidir.  Çevresiyle,  özellikle ailes iyle kurduğu ilişkiler sonucu olumlu 

duygular elde eden bireylerin arkadaş l ık ilişkilerinde de başarılı  olmaları  

beklenir ve çevresi tarafından popüler bireyler olarak tanımlanırlar.  Bunun 

tam tersi olarak; aile içi ve çevre ile olan ilişkileri sonucu olumsuz duygulara 

sahip bireyler,  arkadaşl ık ilişkilerinde başarısızlığa uğrayabil irler ve popüler 

olmayan ya da reddedilmiş  bireyler olarak tanımlanırlar.  

 

Bu çalışmada, arkadaşl ık becerilerini gelişt i rmeye dönük grup 

rehberliği programının ilköğretim ikinci  kademe öğrencilerinin sosyometrik 

statülerine etkisinin olup olmadığı  araş t ırılmışt ır.  Öğrencilere sosyometrik 

test uygulanarak sosyometrik statüleri belirlenmiş  ve bu sonuçlara göre grup 

üyeleri belirlenerek, grup eği t imi sürdürülmüştür.  

 

Bu araşt ı rma birçok kişinin desteği  i le gerçekleşmişt i r.  Öncelikle 

araşt ırmanın her aşamasında desteğini gördüğüm, beni bu bölüme kazandıran 

Değerli  Hocam ve Danışmanım Doç. Dr.  Alim KAYA’ya, katkılarından, 

samimi yaklaşımından ve değerli  fikirleriyle katkıda bulunan Sayın Hocam 

Prof.  Dr.  Mustafa KILIÇ’a,  araşt ırmama büyük bir önemle yaklaşan ve her 

defasında görüşlerini bildirerek ış ık tutan Sayın Hocam Yrd. Doç. Dr.  Baki 

DUY’a ve sorumluluklarımı paylaşarak bana büyük destek veren Sevgili Eşim 

Nafiye DEMİR’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım   
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ  

 Bu bölümde, araşt ı rmaya konu olan problem durumu açıklanmış ,  

araşt ırmanın problem ve denencesi sunulmuş ,  sayıt lılar ve sınırlılıklar  

belirtilmiş ,  araşt ırmanın amacı ve önemi açıklanmış tı r.  

  

Problem Durumu 

 İnsan sosyal bir varlıktır ve diğer insanlarla bir arada yaşama eği limi 

gösterir (Bacanlı,  1999).  Ancak bu –bir arada yaşama- bazı kişi ler için 

kolayca gerçekleşt i rilebilir,  başarılabilir,  bazı  kişi ler ise bunu kolayca 

başaramazlar; “beceriksiz”,  “sıkılgan”,  “utangaç”,  “çekingen”, “ürkek”, 

“tutuk”, “sosyal fobik” olarak nitelenirler.  İlişkilerdeki beceri düzeyi ise  

insanın psiko-sosyal gelişimini yönlendirir (Bacanlı,  1999).  İnsan, 

başkalarıyla etkileşimi mümkün kılacak, sosyal açıdan kabul edilebilir olan 

davranış lara sahip olmak ister (Yüksel,  1998).  

Çocukların ilişkilerinin gelişmesinde ise farklı etkenler önemlidir. 

Bunların içerisinde aile,  okul ve akranları sayılabilir.  Çocukların toplumsal  

gelişimini  açıklayan çok farklı  görüş ler vardır.  Bronfenbrenner (1977, 1979, 

1987; Akt. İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2004)’e göre,  çocuğun toplumsal gelişimi,  

onu etkileyen ekolojik modelle  açıklanmışt ır.  Ekolojik modelde 

toplumsallaşmayı etkileyen, iç içe geçmiş  olup birbiriyle de karşı l ıklı  

etkileş imde bulunan dört farklı sistem vardır.  Bunlar; 

• Mikrosistem, Mezosistem, Ekosistem ve Makrosistemdir.  

       Bu sistemler ise şöyle açıklanmışt ı r:  

Mikrosistem: Çocuğun yakın olduğu çevre öğelerini kapsar.  Bu öğeler; 

aile, okul,  çocuğun akranları,  komşular vb’dir.   

Mezosistem: Mikrosistemler arasındaki karşı l ıklı  i lişkiyi betimler. 

Örneğin, çocuğun ailedeki yaşantıları okuldaki yaşantısını ya da okuldaki  
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yaşantıları ailesindeki yaşantısını etkiler.  Çocuğun toplumsal geliş iminin 

doğru anlaş ı labilmesi için bu karşı lıklı i l işkilerinde doğru anlaş ılması  

önemlidir.   

Ekosistem: Çocuğun toplumsallaşmasında dolaylı bir etkiye sahip olan 

yakınları,  komşuları ,  yasal kurumları,  i letişim araçlarını,  aile arkadaş larını  

kapsar.  Örneğin anne babanın iş  yaşamını etkileyen bir  olay,  çocuğun 

gelişimini de dolaylı  olarak etkilemektedir.   

Makrosistem: İdeolojileri,  değerleri,  tutumları,  yasaları,  kültürel 

alışkanlıkları kapsar.  Kültürel değerler,  farklı etnik, sosyo-ekonomik gruplar 

arasında olduğu gibi ,  ülkeler arasında da farklılık göstermektedir.  Yine kırsal  

bölge ailesiyle kentli  ailenin yaşam biçimleri de birbirlerinden farklıdır.  

Bu gruplamadan başka, Kulaksızoğlu (2004) insanların aile,  akrabalar,  

yakın arkadaş  grupları,  sınıf lar,  iş  arkadaşları,  oyun ve sport if amaçlarla bir 

araya geldiklerini veya durakta taş ıt  aracı bekleyen insanlar gibi çok farklı 

amaçlarla bir araya geldiklerini ve grup oluşturduklarını vurgulamaktadır.  

Çevremizde gözlediğimiz insanların bir araya geliş lerindeki amaçları,  bir 

arada kalış  süreleri,  grup üyelerinin birbirlerini tanıma dereceleri gibi  

nitelikler bakımından farklılıklar gösterdiğini belirtmektedir.  Bu amaçla 

grupları üçe ayırmışt ır.  

1.  Birincil  Gruplar:  Grup içi ilişkileri çok kuvvetli,  bir arada kalış  

süreleri uzun, aile veya çok yakın arkadaş lardan oluşan gruplardır.    

2.  İkincil Gruplar: Belirli  bir nedenle bir araya gelmiş ,  bu neden 

kalktığında üyelerin ayrılacağı  gruplardır.  Okullardaki,  işyerlerindeki,  sport if  

amaçla bir araya gelen takımlardaki gruplardır 

3.  Üçüncül Gruplar: Geçici olarak bir araya gelen insanların 

oluşturduğu gruplardır.  İş  için veya seyahatte bir arada olan gruplar en güzel 

örnektir 

Çocuğun, toplumsal bir ilişkiyi anlama yeterliliğ i,  başkalarının 

düşüncelerini,  duygularını,  amaçlarını,  toplumsal davranışlarını,  genel bakış  

açılarını anlayabilmesi toplumsal bil iş  ya da sosyo–biliş  olarak adlandırılır.  
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Sosyo-bil iş  yeterli liği ,  başka insanların düşüncelerini,  duygularını bilmek, 

onları  anlayıp birlikte olabilmek için önemlidir (Cole ve Morgan, 2001; Akt. 

İnanç, Bilgin ve Atıcı,  2004)     

Çocukta toplumsal bi liş  geliş imi,  yavaş  gerçekleşen bir süreçtir .  Selman 

(1977; Akt.  İnanç, Bilgin ve Atıcı,  2004) toplumsal biliş  kuramını,  toplumsal 

rol alma olarak adlandırmışt ı r.  Toplumsal rol alma; kendini ve başkalarını 

anlama, başkalarına karşı  kendisine davranılmasını istediği  gibi davranabilme 

ve kendi davranışlarını başkalarının bakış  açısıyla gözden geçirebilme 

yeteneği olarak tanımlamaktadır.  

Toplumsal bilişin gelişimi ise beş  dönemde gerçekleşmektedir.  

1.  Dönem: Benmerkezci Dönem (0–6 yaş): Çocuk, altı  yaş ına kadar 

olayları  başkasının bakış  açısına ve toplumsal konumuna göre 

yorumlayamaz ve başkalarının algılarını doğru bulmaz. Bu dönemde 

çocuğun kendi duyguları önemlidir.   

2.  Dönem: Farklılaşma ve Öznel Bakış  Açısı Dönemi (6–8 yaş): Bu 

dönemde çocuk, başka insanların kendisininkinden daha değiş ik 

toplumsal bakış  açıları olduğunu fark etmeye başlamakla birlikte,  bu 

bakış  açılarını çok az anlar.  Başkalarının da kendisiyle aynı şeyleri  

hissettiğine inanan çocuk, başka bireylerin farklı amaç, duygu ve 

düşünceleri olduğunu anlayacak bir yeterliliğe sahiptir,  ama gözlemleri  

henüz gerçekçi ve nesnel deği ldir.  

3.  Dönem: Farklı Bakış  Açılarını  Anlama Dönemi (8–10 yaş):  Çocuk bu 

dönemde, başka insanların farklı  bakış  açıları olduğunu anlarken, kendi 

bakış  açısının da başkalarınca anlaş ıldığını görür.  

4.  Dönem: Üçüncü Kişi lerin Bakış  Açılarını Anlama Dönemi (10–12 

yaş):  Çocuk, ilgili  kişinin ve başkalarının bakış  açılarını anlar,  ayrıca 

üçüncü kişi lerin yansız bakış  açılarının farkına varır,  olayları üçüncü 

kişi lerin bakış  açılarına göre de değerlendirir.  

5.  Dönem: Toplumsal Bakış  Açısı Dönemi (Ergen ve Genç): Genç birey 

üyesi bulunduğu topluluğun bakış  açısını taşıdığından, bu bakış  açısı  
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toplumsal yapıya uygundur.  Genç birey yasa ve töreleri dikkate alır  

(Selman, 1977; Akt.  İnanç, Bilgin ve Atıcı,  2004).        

Sosyal ilişkilerin bireyin psiko-sosyal gelişimi üzerindeki belirleyici  

etkisi ve önemi,  gel işim psikolojisinde üzerinde önemle durulan konulardan 

biridir.  Gelişim süreci içindeki çocuklar sosyal ilişkilerin iki önemli formunu 

yaşamaktadırlar.  Bunlardan ilki dikey i lişkilerdir.  Dikey il işkiler çocuğun 

sosyal olarak kendinden daha güçlü kiş i lerle kurmuş  olduğu ilişkilerdir ve 

tipik olarak anne–baba çocuk ilişkisini  ifade eder (Hartup,1989;Akt.  Kaya, 

2005).  Dikey ilişkiler çocukların sosyal ve bilişsel yeteneklerini gelişmesiyle  

güçlenir (Erwin, 2000).  Diğeri ise yatay ilişkilerdir ve çocuğun benzer sosyal  

güç ve statüdeki kiş ilerle kurmuş  olduğu ilişkilerdir.  Tipik olarak çocuğun 

akranlarıyla kurmuş  olduğu ilişkileri ifade eder (Hartup, 1989; Akt.  Kaya, 

2005) 

Çocuğun, başlangıçta anne–babası,  daha sonra ise diğer yetişkinlerle  

kurmuş  olduğu dikey ilişkilerin yanında akranlarıyla kurmuş  olduğu yatay 

ilişkiler de onun gelişiminde önemli bir belirleyicidir.  Akranlarla kurulan 

ilişkiler,  çocuklarda sosyal yeterliliklerinin artmasına yardımcı olur 

(Ollendick,  Weist, Borden ve Grene, 1992; Akt. Kaya, 2005).  Sosyal  

yeterliliklerinin artması çocuğa aşağıdaki yeterlilikleri ve f ırsatları da sunar: 

• Başkalarını daha iyi anlamalarında (Hartup,1989; Akt.  Kaya,2005)                     

sosyal standartları ve kabul edilebilir sosyal davranışları  

öğrenmelerinde yardımcı olur (Xinyin,  Chang ve He, 2003; Akt.  Kaya,  

2005).   

• Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini destekleyerek, bu yöndeki 

ihtiyaçlarını karşı lamasına yardımcı olur.  

• Çocuklara medeni cesaret kazandırır.  Sosyal değerleri anlamalarına 

yardımcı olur.  

• Çocukların olumlu benlik kavramı gelişt i rmelerine yardımcı olur.  

• Kişi ler arası  ilişkileri geliş t irmelerine ve yetişkin davranışlarını 

anlamalarını sağlar.   
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• Çocuğun bağımsızlık duygusunu kazanmasına yardımcı olur ve 

ailesinden ayrıldıktan sonra yaşamını sürdürebilmesini sağlar.  

• Çocuğun cinsel rolünü kazanmasına yardımcı olur.  

• Çocuğun akran grubundaki statüsünü artırır.  

• Çocuğun cinsiyetine uygun davranış lar sergilemesine yardımcı olur.  

• Çocuğun ileride eş  seçimini yapabilmesini sağlar (Manz ve McWayne, 

2004)    

Yukarıda sayılan faydaların doğrultusunda akran ilişkilerinin çocuğun 

yaşantısında önemli bir rol oynadığı  düşünülür.  Akranlarla il işki kurma erken 

çocukluk döneminin gelişimsel görevlerinden biridir.  Bu ilişkiler sadece 

sosyal gelişimi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda gelişimin diğer yönlerini  

de destekler (Guralnick,  2005).  Çocuklarda akran ilişkisi  becerilerindeki  

eksiklik,  onların uyumsuz olmalarına,  okuldan kaçma davranışına sahip 

olmalarına,  düşük akademik başarıya,  anti-sosyal davranış lara ve ileriki  

yaşlarda ruhsal bozukluğa yol açabilir (Juffer,   Stams ve Ijezndoorn, 2004).   

Erken çocukluk döneminde (Okul Öncesi) akranlarıyla olumlu ilişkiler  

kuramayan çocuklar,  ileriki yaşlarda problemli akran ilişkileriyle karşı  

karşıya kalabil irler.  Erken akran ilişkileri ile daha sonraki dönemlerde olan 

akran ilişkileri  arasında açık bir bağ vardır.  Erken çocukluk döneminde 

akranlarıyla oyun yoluyla ve diğer yollarla ilişkide bulunabilen bir çocuk, 

ileriki dönemlerdeki -özellikle ergenlikte- akran ilişkilerinde daha başarılı  

olmaktadır.  Tam ters i olarak çocukluktaki davranış  ve beceri  eksikliği ,  akran 

ilişkilerinde yaşanan problemlere,  akranlarıyla ilişki kurmada sorunlara yol  

açar ve çocukların ileriki yaşlardaki sosyal  ve duygusal gelişimini olumsuz 

yönde etkiler (Hay, 2005). Çocukların ileriki yaşlarda bu problemlerle  

karşı laşmamaları  için önleyici yaklaşım içinde bulunmak gerekir (Mize, 

2005).  Bu önleyici yaklaşım çerçevesinde, çocuklara bu yaşlarda yaşam boyu 

kullanabilecekleri becerilerin kazandırılması gerekir.  Kazanılabilecek bu 

beceriler daha sonra ortaya çıkabilecek psikolojik sorunları da ortadan 

kaldırabilir (Grossmann ve Grossmann, 2005).  Bu beceriler;  

1- İşbirl iğine dayalı oyun becerileri,   
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2- Dil ve iletişim becerileri (akranlarla sohbet,  birlikte oyun ve beyin 

fırtınası oluş turma),   

3- Duygusal anlam ve kontrol (Oyun esnasında takdir etme, 

ilişkilerinde başkalarının haklarına saygı duyma),  

4- Saldırganlığı  ve öfkeyi kontrol  edebilmedir (tepkiyi  sınırlama ve 

çatışmalarda sözel olarak kendini ifade edebilme) (Bierman ve Erath,  2004).  

   Akran ilişkileri,  kişi ler arası ilişkileri içeren sosyal normların ve 

becerilerin öğrenilmesinde,  oto-kontrol kapasitesinin gelişt i rilmesinde eşsiz 

fırsatlar sunar (Boivin,  2005).  Yukarıda da belirtildiği  gibi,  akran ilişkileri  

çok yönlü olabilir.  Fakat çocuk ilişkiyi  başlatmada ve ilişkileri kendine olan 

getirilerini öğrenmede birebir etkileşim veya gruba dahil olma aktivitelerini  

dener.  Bu deneme sürecini ise ergenlikten daha önce ilk çocukluk yıllarında 

öğrenmeye başlar (Boivin,  2005).  

 Çocuğun ilk akran il işkilerinde başarılı  olmasında,  bebeklik döneminde 

annesi ile arasında oluşan bağın önemi büyüktür.  Akranlarıyla ilişkilerde 

zorluk çekenleri anlamak için çocukların erken çocukluk dönemindeki 

ilişkileriyle çalışmak çok önemlidir (Bierman ve Erath,  2004).  Çocuğun ilk 

ilişkileri aile üyeleri iledir. Çocukların akranlarıyla ilişki kurabilme ve 

ilişkiyi devam ettirebilmede ebeveynleriyle geçirmiş  olduğu yaşantılar  

oldukça önemlidir.  Diğer bir deyişle, ebeveyn–çocuk i lişkisi,  çocukların 

akranlarıyla olan sosyal yaşantısı için bir model oluş turur.  Ailelerle yapılan 

görüşler doğrultusunda, çocuğun öz denetim sağlamasına yardımcı olamayan 

ailelerden yetişen çocukların,  daha çok olumsuz ve uyumsuz davranışlar  

sergileyen çocuklar olduğu tespit edilmiş t ir  (Franz ve Gross,  2001).  Pett it ,  

Dodge ve Brown (1988, Akt.  Franz ve Gross,  2001) yapmış  oldukları  

araşt ırmada, çocukların öz denetimi sağlamasına izin veren ailelerden gelen 

çocukların akran ilişkilerinde şiddeti ve saldırgan davranışları kullanmayan, 

sosyal il işkilerinde daha başarılı  bireyler oldukları sonucuna varmışlardır.  Bu 

açıdan bebeklik ve çocukluk döneminde kurulacak destekleyici ilişkiler 

bireyin daha sonraki yaşamında anne–baba ve akran gruplarıyla  olan 

ilişkilerini olumlu yönde etkilemektedir.  Bu dönemde kurulacak zayıf  ilişkiler  
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ise bireyin sonraki yaşamında ana–baba ve akran grupları ile olan 

ilişkilerinde çatışma ve kaygı yaşamasına neden olmaktadır (Easterbrooks ve 

Lamb, 1979; Lieberman, 1977; Shantz,  1986; Akt.  Bilgiç,  2000).  Akranlarına 

karşı  tutarlı biçimde olumlu ve destekleyici davranışlar sergileyen çocukların 

gelecekte sosyal statülerinin ve liderlik vasıf larının yüksek olma ihtimalinin 

fazla olduğu vurgulamaktadır.  Akranlarıyla olumsuz iletişim kuran çocukların 

da ileriki  hayatlarında başarısız olabileceği varsayılabilir.  Akranlarla olan 

iletişim problemleri  yetişkinler tarafından kaygıyla izlenir.  Akranlarla olan 

iletişim problemlerine etki eden etmenler sosyal davranış ,  farklılık,  dış  

faktörler (aile ve çevre) ve sosyal konum olarak sıralanabilir (Benjamin, 

Scheinder ve Hum, 2005).   

 Batı toplumlarında çocukların eği t imi tamamen akran çevresiyle 

başlamaktadır  (Bierman ve Erath,  2004).  Diğer bir deyiş le,  arkadaşl ığın 

gelişim süreci  anne baba kucağından sonra,  eği timin i lk yı lları olan ilk 

çocukluk yıllarından baş lamaktadır.   

 Yapılan çalışmalara göre,  çocukların ilişkilerinde (bu ilişkilerde daha 

çok oyun sayesinde olmaktadır) dört iletiş im yapısından söz etmek 

mümkündür.  Bunlar; bağımsız,  paralel,  tamamlayıcı ve etkileşimcidir.  

Bağımsız yapıdaki çocuk diğerleri ile etkileşimi olmadan oyununu veya 

etkinliğini sürdürür.  Paralel yapıdaki çocuk etkinliğini iki ya da daha fazla 

kişi  i le bağımsız sürdürür.  Tamamlayıcı yapıdaki çocuklar arasında işbirliğ i  

dikkati çekse de,  etkinliklerinde birbirinden bağımsız olarak rollerini 

sürdürürler.  Etkileş imci yapıdaki çocuklar ise birbirleriyle etkileşimde 

bulunarak rollerini sürdürürler.  Birbirlerinin davranışlarına odaklanırlar ve 

karşı lıklı olarak birbirlerini etkilerler (Kaymak, Bilbay ve Çetin,  2002).  

 İnsanda akran ilişkileri;  dikkat  becerisine,  duygularını kontrol  etme, 

içgüdüleri dizginleme, taklit  etme, sebep–sonuç ilişkilerini anlayabilme ve dil  

becerisine bağl ı  olarak gelişi r (Hay, 2005).   

Çocuklarda akran gelişimi ise bebeklik çağına kadar uzanmaktadır.  

Yeni yürümeye başlayan çocuklar akranlarıyla ilk ilişkilerini kurarlar.  İlk 

saldırgan davranış larda bu dönemde görülür (Manz ve McWayne, 2004).  
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Çocukların akran ilişkileri,  dokuzuncu ve on üçüncü aylar arasında 

oyuncakların paylaşımı konusunda birbirlerini rakip olarak görmesiyle başlar.  

Diğer bir çocuğun varlığı  diğer çocuk için gerginlik nedeni  olabilmektedir.  

Eğer ortamda rekabet yoksa,  çocuklar on dördüncü ve on sekizinci aylar 

arasında birbirlerine karş ı  dostça tutumlar sergileyebilir ve oyuncaklarını  

paylaşarak i lişkilerini sürdürebilir ler (Kaymak, Bilbay ve Çetin,  2002).  

Çocukların işbirliği  yoluyla diğer kişi lere veya hedeflere uygun davranışları 

sergilemeye başlaması ve etkileşimin ve akran ilişkilerinin ilk unsurlarını  

oluşturmaya baş laması dört yaşlarına denk gelir (Meadan ve Halle,  2004).  

Çocukların etkileşimlerinde iki–dört yaşları arasında art ış  olur.  Herhangi bir  

yetişkinin müdahalesi ya da gözlemi olmadan birbirleriyle daha uzun süreli  

oynayarak ilk sosyal beceri davranışlarını gelişt irmeye baş larlar  

(Frederickson ve Furnham, 2004).  Dört yaşında çocuk sevdiği  veya sevmediği  

akranlarını tanımlayabilir.  Çocuklar bu algılama şekliyle sevmedikleri akran 

ve arkadaşlarını dışlamaya veya reddetmeye başlarlar.  Reddetme davranışı  ise  

rencide etme veya baskı altına alma şeklinde görülür (Boivin,  2005).   Çocuk 

altı  yaşına kadar akranlarıyla gülmeye, dokunmaya ve oyuna dayalı  tek düze 

ilişkiler kurar (Odom, 2005).  Çocuk, bu yaşlardan sonra soyutlanmadan 

kurtularak paylaşımcı ve etkileşimci bir yapıya dönüşür.  Akranlarıyla 

kurduğu ilişkilerinin amacını ve yöntemini saptamaya baş lar (Meadan ve 

Halle,  2004).  Çocuk beş  yaşına ulaşt ığında ise genelde oyunlarını tek baş ına 

yürütmek ister,  fakat akran grubu içerisinde de uyumlu davranışlar  

göstermeye başlar.  Okulun başlamasıyla birlikte akran grubunda bulunma 

çocuk için önemli hale gelmeye başlar (Frederickson ve Furnham, 2004). 

Çocuklar,  oyun oynamanın ve arkadaş  edinebilmenin yolunun akran 

gruplarına katılabilmekten geçtiğinin farkına varırlar.  İlkokul yıl larında 

akranlarla kurulan ilişkiler daha çok oyun ortamı sayesinde olmaktadır 

(Kaymak, Bilbay ve Çetin,  2002).   İlgileri gelecekten çok günlük ve anlıktır  

(Manz ve Wayne, 2004).  Ergenliğin başlamasıyla birlikte anne ve babadan 

duygusal uzaklaşma ve akranlarıyla bir likte olma isteği  görülür (Gleason, 

2004).  Akranlarıyla  geçirdiği  zamanın süresi artar.  Bu dönemde akran 

grupları etki,  destek ve eylemlerin bir  kaynağı olarak görülür (Dacey ve 

Travers 1996, Akt.  Esen, 2003).  Akranlarla olan ilişkiler daha da 

yapılandırılmış  hale gelmeye başlar (Kaymak, Bilbay ve Çetin,  2002).  Akran 
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grupları daha seçici hale gelmeye başlamışt ır.  Özell ikle yaş ,  cinsiyet, sosyal  

statü ve akademik başarı gibi unsurlar akran gruplarına seçilmede en önemli  

kriterlerdir.  Yüz yüze ilişkileri kuvvetlidir (Manz ve Wayne, 2004). 

Başkasının bakış  açısını anlayabilme bu yaşlarda daha çok gelişmişt ir.  

İl işkilerinde; karş ı t  olma, kolay etkilenme, rekabet ve sorumluluk unsurları 

belirleyici olmaktadır (Ladd, 2005).  Ergenlerin giyimlerinde,  davranış larında 

akran grubunun etkisi büyüktür.  Akran grupları,  ergenlere,  anne babadan 

bağ ımsızlığı ,  kendini değerli  ve güvende hissetmeyi,  akranlarının onu 

onaylamasını ve kabulünü sunar (Cook ve Dayley, 2001; Akt.  Esen, 2003).  

Akran grubu, çocuğa bir  gruba ait olmanın sağladığı  güven duygusunu 

kazandırmaktadır (Gleason, 2004). 

Levinger ve Levinger (1986; Akt.  Erwin, 2000),  çocuğun akran ve 

arkadaş  i l işkilerini,  i l işkide olma aşamaları olarak beş  grupta toplamış tı r:   

Tanışma: Bu aşamada önemli olan faktörlerden biri yakınlaşmadır.  

Yakınlık olmadan öteki kiş inin farkında bile olmak mümkün deği ldir.  Çoğu 

arkadaşl ık,  aynı  sokakta,  aynı caddede ya da aynı ortamı (sınıf,  klüpler gibi) 

paylaşarak başlamaktadır.  Yakınlık,  f iziksel görünüş  (yaş ,  cinsiyet,  ırk,  vb.),  

çekicilik, sahip olunanlar,  hareket tarzı  ve davranış  kalıpları diğer insanlar 

tarafından daha çabuk fark edilmeyi sağlamaktadır.  (Erwin, 2000).  

Gelişme: Bu aşama, bir ilişkinin yüzeysellikten,  daha da bağımlı hale 

gelmesini ifade eder.  İl işkiyi geliş ti rme kalıpları büyük değişiklikler gösterir.  

Bazı ilişkiler  zaman içerisinde gelişir.  Bazı i lişkiler ise (belli  olayların 

etkisiyle) birden, büyük ve hızlı  bir gelişme gösterebilir.  Gelişme aşamasında 

iletişim, güven ve ödül esastır.  Kiş inin benimsediği  tutumlar,  görüşler,  i lgiler  

ve paylaşımı ilişkiyi  daha da kuvvetlendirebilir.  Tanışıklığı  gelişt irmek için 

tutum benzerliği  ve aynı cinsten olma da önemli etkenlerdendir (Erwin, 

2000).  

Sürdürme ve Pekişt i rme: İki kişi  arasında yakın bir ilişki kurulduğunda, 

bu ilişkinin sürdürülmesi ve daha da içselleşt irilmesinde,  kiş i lerin birbirlerine 

açılması,  birbirlerine açılma düzeylerinin aynı olması  ve karşı l ık görmesi,  

ortak paylaşımın olması gibi başka önemli etmenler devreye girer (Erwin, 
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2000).  İl işkiyi zamanla daha karmaş ık biçimde yürütmeyi sağlayan başka 

beceriler ergenlerin ilişkilerinde daha açık görülür.  Özellikle üzerinde 

durulması gereken noktalardan birisi ,  çocukların çatışma ve paylaşım 

sorunlarını nasıl çözeceklerini öğrenmek zorunda olmalarıdır .  Çatışma, yakın 

bir ilişkiye girilmesinin hemen hemen kaçınılmaz bir yan ürünüdür (Laursen, 

1995; Akt.  Erwin, 2000).  Çatışma başarıyla yönlendiri lirse yapıcı bir işlev 

kazanır ve ilişkiyi daha ileri bir noktaya taşıyabilir,  ama kötü biçimde 

çözülürse yıkıcı bir  nitelik kazanıp zarar verebilir.  Yaşla birlikte bil işsel  

yeteneklerin ve sosyal becerilerin artması,  i l işkilerin daha istikrarlı biçimde 

sürdürülmesine olanak tanır.  Sadakat,  güven ve mahremiyet  de kendini daha 

rahat hissetmede önemli etmene dönüşür.  Bu aşamada çocuklar,  akranları 

karşısında kendilerini daha rahatlamış  hissedebilirler,  ancak ilişkinin 

beraberinde çeşi t l i  sınırlayıcı yükümlülükler ve bağlı l ıklar  getirdiğ ini de 

unutmamakta yarar vardır (Erwin, 2000).  

 Bozulma: En basit düzeyde bir ilişki kurmak için iki kiş i gerekli 

iken, yıkmak için tek kişi  yeterlidir.  İl işkinin bozulmasında çeşi t l i  etmenler 

etkili olabilir. Çocukların bazı ilişkileri sadece kopabilir;  örneğin çocukların 

ilgileri ve tutumları değişebilir.  Bu durum ya ilişkinin temelini ortadan 

kaldırabilir ya da çocukların farklı ilgi lere ve faaliyetlere  yönelmeleriyle 

etkileş imlerini iyice azaltabilir (Erwin,  2000).  Küçük çocuklar bir ilişkiyi 

uzunca süre sürdürebilecek yeteneklerden ya da uzun süreli i l işkilerin 

yararlarını anlayıp değerlendirebilecek kapasiteden yoksun olabilirler  

(Bierman ve Erath,  2004).  

 Bitme: Bitme aşaması,  bir ilişkinin niteliğindeki bozulmaya 

karşı lık,  yolların f ii len ayrılmasına ve ilişkinin ortadan kalkmasına işaret 

etmektedir.  İlişkileri basitçe geriye döndürmek çok zordur.  Eğer ilişki 

içerisinde beklenti ve yükümlülükler yerine gelmiyorsa,  bitirme düşüncesi ön 

plana çıkabilir.  Bu durumda ilişkide bulunan akranların veya bireylerin 

önceden birbirlerine hoş  gelen davranışları artık o kadar çekici gelmemeye 

başlar (Erwin, 2000).  

 Bu aşamalardan başka, çocuğun ilişkilerinde önemli yer tutan sosyal 

bilişsel gelişmenin altı  genel ve birbiriyle ilintili  yönleri vardır.  Bunlar, 
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öncelikli olarak çocuğun kendisini bir  birey olarak kabul edebilmesi,  yani 

çocukta benlik duygusunun gelişebilmesidir.  Diğerleri ise aynı grupta ele 

alınabilecek empati,  rol üstlenme ve zihin yapısıdır.  Bu becerilere sahip 

bireyler başka bir insanın psikolojik durumunu anlayabilirler.  Bu beceriler  

kişi ler arası ilişkilerin kurulmasını sağlar ve bu ilişkilerin etkili  olmasında 

önemli rol oynarlar.  İl işki kurmada önemli bir diğer faktör ise ilişkilerin 

doğasını ve kurallarını anlama ve karşıdaki kişinin davranışlarını özgürce 

açıklayabilmedir.  Bu durum nedensellik olarak açıklanabilir.  Son olarak ise  

çocuğun arkadaşl ık anlayışını anlama düzeyi ve böyle bir ilişkinin getirdiğ i  

kuralları,  yükümlükleri anlama ve açıklama kapasitesidir (Erwin, 2000). 

Çocukların arkadaş l ık anlayışları belli  başl ı  değişiklikler gösterebilir.  Bunun 

en temel nedeni çocukların arkadaş lık kavramını farklı  algılamalarıdır.  

Arkadaşl ık için en önemli olgu ise karşı l ıklılıkt ır (Bagwell ve Coie, 2005).  

 Karş ıl ıklılık,  altı  sekiz yaş  arası küçük çocuklarda basit ve somuttur.  

Bu yaştaki çocuklar,  bir ilişki veya arkadaşl ık için o an hangi adımların (bazı  

şeyleri paylaşıp birl ikte oynama gibi)  atılması gerektiğini bilirler.  Üstelik 

buna kuralcı bir açıdan yaklaşırlar.  Arkadaşl ık için uygun davranış  kalıpları  

devreye sokulmadığ ı  sürece,  olumlu katkılar ilişkilerin sürdürülmesine,  

olumsuz katkılar ise yok olmasına yol açacaktır (Asher ve Asher,  2004).  

 Kişi ler arası davranış ,  arkadaşl ığın oluşumunda önemli bir etmendir.  

Arkadaşl ıkta paylaşı lan konuların benzer olması, mizaç benzerliği ,  sosyal  

sınıf ın benzerliği  i l işkiyi baş latan ve sürdüren önemli etkenlerdir.  Fiziksel  

beğenme, karşı l ıkl ı  hoşlanma ise arkadaşl ığı  destekleyen diğer faktörlerdir 

(Smoot,  2004). 

Arkadaşl ıklar çocukların yaşantısında önemli işlevlere hizmet ederler.  

Örneğin arkadaşlarla birliktelik,  kendini kabul ett irme, kendini  

gerçekleş tirme ve özsaygıyı sağlar.  Çocuklar arkadaşl ığa sadece doyum 

sağlamak için deği l ,  aynı zamanda deneyim kazanma amacıyla  da gereksinme 

duyarlar.  Çocuklar diğerleriyle bir likte olma süreci sayesinde,  grup isteklerini  

ve kabul edilen davranışları öğrenirler (Yavuzer,  1998).   
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Arkadaşl ıklar gönüllü katılımı ve karş ı l ıklı  etkileşimi içeren renkli  

ilişkiler olarak tanımlanabilir.  Arkadaşl ıklar çocuklara sosyal beceri  

alışt ırması ve yeni öğrenmeler için fırsat sunar ve böylece çocukların akran 

ilişkilerinde önemli rol oynar (Barton ve Kohen, 2004).  Çocukların arkadaş lık 

sürecindeki görevi,  çocuğun çok sayıda arkadaşının olup olmadığ ına ve 

arkadaşl ığın niteliğine göre şekillenebilir.   

Çocukların ileride başarılı  i l işkiler yürütebilmesinde ise arkadaş  seçimi 

oldukça önemlidir.  Çocuğun ömründe ilk defa arkadaş  seçmesini tayin eden 

şey ya ana–babasından gördüğü dikkat ve ilgiyi devam ettirmek ya da bunun 

aksi olarak ana–babasının vermekte kusur ettiklerini başkalarından elde etmek 

arzusudur.  Yani bu seçiş  çocuğun ne aradığına,  ne bulmak istediğine bağl ıdır. 

Yalnız şurası açıktır ki,  çocuk bu seçmeyi bilerek yapmaz. Ne aradığının,  

niçin böyle bir seçim yaptığının farkında deği ldir.  Çocuk arkadaşını seçerken 

mevcut olanlar arasından seçmeye mecburdur.  Fakat yetişkinlerin müdahalesi 

çok defa kendi kendine seçim yapmasına engel olur (Cole ve Morgan, 2001).  

Çocuğun hangi tip arkadaş  seçtiği ,  onlara karş ı tavırları ve onların çocuğa 

karşı  tavırları ortalama bir çocuk ele alındığı  zaman daha açık olarak 

görülebilir (Cole ve Morgan, 2001).  

 Arkadaşl ık ilişkisine katılma ve yüksek nitelikte arkadaşl ıklar edinme 

akran uyumunun diğer yönleriyle ilgilidir (Asher ve Asher,  2004).  Çocuğun 

arkadaş  grubu, onun sosyal davranışlarını da etkilemektedir.  Bu sosyal 

tavırlar,  çocuğun genellikle diğer bireylere ve sosyal yaşama karşı  tüm tutum 

ve davranış larını içerir.  Bir dereceye kadar ailede kazanılan bu tavırlar, 

çocuğun arkadaş  grubuyla olan deneyimleri sonucu değişebilir (Yavuzer, 

1998).   

Arkadaşl ık becerisinin merkezinde,  birlikteliğ i  başlatabilme, sosyal  

etkinlik becerisine sahip olabilme, bağış layabilme, çatışmaları yönetebilme, 

işbirliği  yapabilme ve yardım edebilme gibi sosyal görevler vardır.  Var olan 

arkadaşl ık ilişkilerini sürdürebilmede ise istekleri ve çatışmaları 

engelleyebilme ve yönetebilme becerisi önemlidir (Asher ve Asher,  2004). 

Etkileş im üzerinde yakın arkadaşl ıkta özveri,  güven, birbirine karşı  görev ve 

sorumluluklar,  duygularını gösterme ve kendini ifade etme önemlidir (Smoot,  
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2004).  Çocukların sorumlulukları ve davranış  şekilleri yardım alma ve yardım 

arama görevleri arkadaşl ığın ni teliği  ve katılımıyla ilgil idir.  Çatışmalarda 

çocuklar bazen saldırgan davranış ları  benimserler.  Bu durum çocukların 

arkadaşl ık ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir (Asher ve Asher,  2004)  

Çocuklar iyi  bir arkadaşl ık ilişkisi konusundaki fikir lerini “yardım 

etme ve tavsiye verme” olarak ifade etmişlerdir.  Arkadaşl ıkta sadece yardım 

etme deği l ,  yardım arama da önemlidir.  Yardım arayan, ilişkiye açık olan bir  

çocuk, kurulabilecek arkadaşl ık ilişkisinin niteliğini  arttı rı r.   Bunun tam tersi 

ilişkilere açık olmayan, yardım aramayan bir çocuk ise arkadaşl ık ilişkisini  

olumsuz yönde etkileyebilir.  Çocuklar için arkadaşl ıkta yardım etme önemli 

bir unsurdur.  Yaptığ ı yardıma karşı  yardım alamayan bir çocuk kendini kötü 

hissedebilir ya da kendisine yapılan bir yardımın karşı l ığını vermek 

istediğinde kabul görmeyen bir çocuk ise karşıdaki  kişiyi oldukça 

samimiyetsiz bulabil ir ve ilişkilere girme konusunda cesaretini kaybedebilir  

(Asher ve Asher,  2004).  

Çocuklarda arkadaşl ık kavramının geliş imi ise şu şekilde 

özetlenebilir;  

    Yaş                Özellikleri 

Çocukluk   :  Kız ve erkek çocukların tek kaygısı kendileridir.  

2-7  yaş  arası   :  Cinsiyete bakmaksızın arkadaşl ık yaparlar.  

8-12 yaş  arası   :  Hemcinsleriyle arkadaşl ık kurarlar 

13-14 yaş  arası  :  Kızlar ve erkekler birbirleriyle ilgilenmeye       

                            başlarlar.                                      

15-16 yaş  arası  :  Erkekler kız,  kızlar da erkek arkadaş  edinirler.  

17-18 yaş  arası :Ergenlerin büyük kısmı flört ederler,  özellikle        

kızların bazıları evlenirler (Rice, 1990; Ak. Bilgiç,  

2000).   
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Selman (1980) arkadaşl ık kavramını tanımlarken, özellikle  bireylerin 

birbirini anlama düzeyini de vurgulamaktadır.  Selman’a (1980) göre 

bireylerin birbirlerini anlama düzeyi i le arkadaşl ık arasındaki ilişki beş  

düzeyde gelişmektedir (Dacey, 1994;Akt.  Bilgiç,  2000).  Bunlar:  

Düzey 0 (3-6 yaş  arası):  Ayırt etmenin olmadığı  ve bencilliğin hakim 

olduğu bu dönemde arkadaşl ık,  fiziksel yakınlaşmadan ibaretti r.   

Düzey 1 (5-9 yaş  arası):  Fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarla birlikte 

istenilen davranışların belirlendiği  düzeydir.  Bu dönemde tek yönlü ilişki söz 

konusudur.  Ya baba çocuğun isteğini yerine getirmekte ya da çocuk babanın 

isteğini yerine getirmektedir.     

Düzey 2 (7-12 yaş  arası):  Karşı l ıklı  yüzeysel  ilişkinin söz konusu 

olduğu bu düzeyde birey,  kendisini ve çevresini  nesnel olarak 

değerlendirebilmektedir.  Bu dönemde arkadaşl ık,  iletiş im kurmaya yöneliktir.  

Fakat bu iletişim belli  ilgiler için geçerlidir.   

Düzey 3 (10-15 yaş  arası):  Bu dönemde karşı l ıklı  bir ilişki söz 

konusudur.  Hem kendisinin hem de çevresinde bulunanları  biricik olarak 

değerlendirildiği  bu dönemde, karşı l ıklı  bir ilişki söz konusudur.  Karmaş ık 

düşünce ve duyguların olduğu (sevgi ve nefret, birlikte olma ve yalnızlık 

gibi) bu düzeyde arkadaş lık,   karş ı lıklı i lgilerin paylaş ımıdır.  

Düzey 4 (12 + yıllar): Yoğun duygu ve düşüncelerin hakim olduğu bu 

son düzeyde, iletiş im ve etkileşimin artmasından dolayı,  il işkiler giderek daha 

yoğun hale dönüşmektedir.  Bu düzeydeki arkadaşl ık ise,  il işkilerin açık ve 

esnek olması ve karmaşık gibi görünen ihtiyaçların değ işik ilişkilerle 

karşı lanabileceğinin bilinmesidir.  

 Akranlarla kurulan arkadaş l ık ilişkileri,  aynı zamanda çocuğun 

toplumsal geliş iminde de önemli  rol  oynar.  Çocukta psiko–sosyal  gelişim dört  

aşamalı bir süreçtir:  

Kendi Kendine Toplumsallaşma Aşaması: Bebeğin ve yeni yürümeye 

başlayan çocuğun ilgilerini,  zevklerini,  doyumlarını,  kendi kendisine 
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gidermesi dönemidir.  Yeni yürümeye başlayan çocuk, başkalarıyla 

arkadaşl ık etmek ister ama kendi başına oynar.  

Karşı  Cinsle Toplumsallaşma Aşaması: Çocuk, iki–yedi yaş ları arasında 

cinsiyet ayrımı yapmaksızın arkadaşl ık kurar.  

Aynı Cinsle Toplumsallaşma Aşaması: Sekiz–on iki yaşları arasındaki  

okul dönemindeki çocuk aynı cinsten arkadaşlarıyla oynamayı tercih 

eder.  

Ergen ve Genç Karş ı Cinsle Toplumsallaşma Aşaması: On üç yaş  ve 

sonrasında ergen ve genç,  her iki  cinsle de arkadaşl ıklar  kurmaktan 

zevk alır (İnanç, Bilgin ve Atıcı,  2004) 

Yukarıdaki psiko–sosyal gelişim doğrultusunda bireyin arkadaş l ık 

gelişimini şu şekilde özetlemek mümkündür.  Arkadaşl ık becerilerinin 

gelişiminin birinci döneminde; birey,  şefkate,  korunmaya ve basit bir biçimde 

insanlarla ilişki kurmaya muhtaçtır. Bu döneme bebeklik dönemi adı  

verilmektedir.  Birey,  bebeklik döneminden büyüyüp çocuk olmaya başladıkça,  

yetişkinlerin de çocuğun oynadığı  oyuna katılımda bulunması gerekmektedir.  

Çünkü bir başkasıyla oyunu paylaşmak çocuğun o ilişkiden zevk almasını  

sağlamaktadır (Bilgiç,  2000).  Yaşamın ikinci yıl ında yaş ı t lar arası ilişkiler 

daha karmaşık ve çeşi t l i l ik gösteren bir hal alır.  Üç yaşına geldiğ inde ise  

çocuklar kendilerine özgü ve kalıcı  tutumlar gelişt iri r ler.  Bazılarında 

tartışma, saldırı ve karşı  çıkışlar gibi olumsuz sosyal tavırlar görülür.  Bir  

bölümünde ise sevgi gösterilerinde bulunma, paylaşma, akranlarıyla faaliyette 

bulunma gibi daha olumlu ve sosyal davranış lar görülür (Yavuzer,  1998).  

Çocuk dört yaş ına kadar sürekli  oyun oynamayı ve oyunda devamlı  birisinin 

yanında bulunmasını ve oyuna katılmasını bekler.  Arkadaşlarını her iki 

cinsiyet grubundan seçer.  Okul Öncesi döneme gelindiğinde ise çocuk oyun 

arkadaşı  olarak kendi cinsiyetinden seçimlerde bulunur (Walker,  2004).  Bu 

dönemde arkadaşl ıklar genell ikle karşısındaki akranının onun somut 

beklentilerine karş ıl ık verip vermemesiyle şekillenir. Örneğ in; ona oyuncak 

veren akranları  onun en iyi arkadaş larıdır.  Bu nedenle de arkadaşl ık sürekli  

değ iş ir,  kalıcı deği ldir.  Oyun esnasında çıkan sorunlar kısa  sürede çözülür.  
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Hiçbir şey olmamış  gibi oyun arkadaşl ıklarına devam ederler.  Ayrıca bu 

dönemde arkadaş lar arasında yaşanan sorunlar kısa sürede çözülür (Sandstrom 

ve Cillesen, 2003).  Çocukluk dönemi adı verilen sonraki aşamada ise çocuğun 

yeni bir ihtiyacı daha ortaya çıkmaktadır .  Bu da akran grubuna olan ihtiyaçtır 

(Bilgiç, 2000).  Akran grubu, çocuğa kabul edilme duygusu kazandırmaktadır.  

Okul döneminde değişen bilişsel ve sosyal ihtiyaçlara göre arkadaşlardan olan 

beklentiler de değiş ir.  Okula ilk başlamada arkadaşların somut özellikleri ön 

plana çıkar (Walker,  2004).  Yedi yaşlarından sonra arkadaşlarının çocuk 

üzerindeki etkisi hissedilmeye başlanır (Kulaksızoğlu,  2004).  İlkokulun 

sonlarına doğru ise  çocuk arkadaşının kiş il ik özelliklerine önem vermeye 

başlar.  Çocuklar bu dönemde arkadaşlarını belirlerken daha seçicilerdir ve 

kalıcı arkadaşl ıklar kazanmaya önem verir ler (Cillesen ve Mayeux, 2004).  

Arkadaşlarını kalıcı  olarak seçmelerinde ise en önemli etken bilişsel ve sosyal 

özellikleridir.  Çünkü olaylara karşıdaki kişinin duygu ve düşünceleriyle 

bakabilmektedirler.  Duygulara duyarlı  olma gibi becerileri de gelişmişt ir  

(Crothers ve Levinson, 2004).  Okul döneminde bireysel hareket etme yerini  

tamamen grupla hareket etmeye bırakmışt ır.  Çocukların kendilerine göre 

grupları vardır.  Arkadaş  grupları olmadan hiçbir şeyin hatta oyunların bile  

önemi yoktur (Barton ve Kohen, 2004).   

 Çocuk ilkokula baş ladığında arkadaş  sayısı artar ve arkadaşlarının 

etkisi okul öncesi döneme göre daha fazladır.  Çocuğun arkadaş  sayısının 

artmasına rağmen, bu dönemde yakın arkadaşl ıklar  görülmez (Boivin,  2005). 

Okul döneminde çocuklar,  arkadaşlarını daha çok yakın çevresinden seçerler.  

Ancak seçerken de kendi yaşlarına,  cinslerine,  zihinsel ve sosyal düzeylerine 

uygun olmalarına özen gösterirler.  

Çocuklar için okula başlamada en açık ve zor ilk görev öğrenme 

konusunda beceriler  elde ederek akademik uyumu ve başarıyı yakalamaktır.  

İkinci görev ise yeni grup kurallarını,  idari ve genel kuralları öğrenip buna 

ayak uydurmaktır.  Üçüncü olarak ise akranlarıyla pozitif  il işkiler gelişt i rme, 

yeni arkadaşl ıklar kurma ve akran–arkadaş  gruplarında kabul görmeyi 

sağlamaktır (Bagwell ve Coie,  2005).  
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 6-12 yaş ları arasında arkadaşl ıklar kurmak, son çocukluk döneminin 

en önemli  görevlerinden biridir ve bu hayatları boyunca devam edecek sosyal  

bir beceridir.  Gelişimsel olarak okul çağı  çocuğu daha karmaşık ilişkiler 

gelişt irmeye hazırdır.  Gittikçe artarak duyguları  ve f ikirleriyle daha çok 

iletişim kurabilir ve zamana ilişkin geçmiş ,  şimdiki zaman ve gelecek 

kavramlarını daha iyi anlar.  Bu yaşta artık aileye eskisi kadar bağl ı  olmadığı  

gibi kendine dönük ilgileri de azalmışt ır.  Artık arkadaşl ık konusunda 

akranlarına daha çok güvenmeye, arkadaşlarıyla birlikte okul öncesi 

dönemden daha fazla zaman geçirmeye baş lar.  Günden güne birbirleriyle 

çocukluk döneminin zevklerini ve hayal kırıklıklarını paylaş ırlar.  Çocukların 

arkadaşl ıkları çeş it l i  evrelerden geçer.  Önce arkadaş l ık kurmaları için aynı 

oyunları oynamaları  ve benzer görüntü sergilemeleri yeterli  olur,  daha sonra 

ortak değerleri ve kuralları paylaşan çocuklar bir araya gelirler; sonunda 

ergenliğe yaklaşı ldığ ında,  başkalarını  anlama, kendini açma, paylaşı lan ilgiler 

ve daha güçlü duygusal bağlar üzerine dikkatlerini yoğunlaşt ı rırlar (Yavuzer, 

2000).  Son çocukluk döneminde ise arkadaş lıklar sayı açısından deği l ,  

yoğunluk açısından artış  gösterir.  Yıllar ilerledikçe,  arkadaşl ık seçiminde, 

yardımseverlik,  dürüstlük,  sağduyu sahibi olmak, arkadaş  canlısı olmak gibi  

kişi l ik özellikleri ön sırayı almaya başlar (Yavuzer,  1998)  

 Son olarak ise ergenlik döneminde birey,  birtakım becerileri 

kazanmaya devam etmektedir.  Ergenlik döneminde daha soyut düşüncenin 

hakim olması,  bireyin arkadaşl ık ve ilişki tercihlerine de yansır.  Ergenlik,  

birey açısından kritik önem taşıyan bir fiziksel,  psikolojik ve sosyal değişim 

dönemidir (Bilgiç,  2000).  Bireyin en fazla bil işsel,  duygusal gelişme 

gösterdiği  ve her şeyi eleşt irip,  soruşturup kendine özgü yeni bir dünya 

kurmaya çalışt ığı  ergenlik çağına,  gencin dayanabileceği  en önemli güven 

kaynağını  arkadaşl ık oluşturur. Her konuda dengesizlik içinde olan ve denge 

oluşturmaya çalışan ergen, arkadaşl ık konusunda dengesizlik içinde deği ldir.  

Bu yaş larda akranların ergen üzerindeki etkisi,  çoğu kez ailenin etkisi  

kadardır,  hatta bazı ülkelerde,  ondan da fazladır.  Amerika Birleş ik 

Devletlerinde bu yaş  grubuna, “onlu yaştaki kimse” anlamına gelen 

“teenagers” adı  veril ir.  Bu grup on üç ile  on dokuz arasındaki  yaşları kapsar.  

Teenager’l ık döneminin kendine özgü belirli  psikolojisi olduğu kabul edilir 
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ve doğal olarak herkesin bu aşamadan geçmesi beklenir (Cüceloğlu,  1996).  

Fiziksel görünüşteki değişiklikler bu dönemi birçok ergen açısından ciddi bir  

ilgi ve farklılık alanı haline getirip,  ilişkilerinde önemli bir faktöre dönüşür.  

Ergenlik dönemine girmiş  olan çocuk, bu belirsizlik ve değişim anlarında bir  

grup kimliğ i  duygusu edinmek ve ortak eği l ime dayalı  bir onaylanma 

sağlamak üzere kiş isel ve sosyal nitelikler konusunda diğer çocuklarda 

benzerlik arayış ına girer (Nickolls ve Kauffman, 2003).   

Ergenlikte arkadaşa verilen değerin önem kazandığını görmekteyiz.  

Büluğ çağını izleyen yıl larda ergenin arkadaş  çevresi genişler.  Böylelikle  

insan ilişkileri ile ilgili deneyimleri oluşur.  Sosyal gelişme için ergenin 

akranları ile beraber olmasına ihtiyacı vardır.  Bu sıralarda annenin,  babanın 

ve diğer yetişkinlerin dünya görüşleri reddedilir.  İçinde bulunduğu arkadaş  

çevresinin değerleri ve dünya görüşü genç için önem kazanmaya başlar.  Bazı  

durumlarda ergen akran grubuna kabul edilmek için veya arkadaşları 

tarafından onay görmek için onların hareketlerini tutumlarını benimser 

görünür (Kulaksızoğ lu,  2004).  

Ergenlerin arkadaşları i le ilişkileri anne–babaları ile kuracağı  

il işkilerden farklıdır.  Anne–baba ile çocuk arasında ebeveyn otoritesine 

dayalı  bir ilişki vardır.  Anne–baba yol gösteren,  doğruları söyleyen ve karar 

verendir.  Buna karşı lık akranlarla beraberlik farklı bir ilişkiyi gerektirir.  Bu 

daha eşi t l ikçi bir sosyal teması gerekli kı lar.  Akranlar eşi t  bilgiye ve yetkeye 

(otoriteye) sahiptirler.  Akranları i le kurduğu il işkide genç,  başta eşi t l ikçi  

sosyal il işki kurmayı,  güvenli  davranış  göstermeyi,  kendi  düşüncesi ifade 

etmeyi,  başkalarının f ikirlerini hoşgörü ile karşı layabilmeyi öğrenir.  Aynı 

zamanda ergen, aileden gelen değer yargıları ile arkadaşlarından gelen değer 

yargılarını birbirleri ile uyuşturma uğraşısı  içerisindedir (Kılıççı,  2000).  

Karşı  cinsin kabul edici tavırlar içinde olması ve genci beğenmesi,  ergenin 

kendini değerli  bir varlık olarak algılamasına ve karş ı  cinsle daha güvenli 

ilişkileri kurmasına yol açar.  

Çocuklukta arkadaş ları i le ilişkileri kısıtlanmış ,  yetişkinlerle olan 

temaslarında horlanmış  çocuk, bunun etkilerini ergenlik ve yetişkinlik 

dönemine de taşı r.  Akranları ile eşi t l ik ilkesine dayalı sosyal ilişki kurmakta 
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başarılı  olmayan çocuk ve gençlerin arkadaşları tarafından kabul görme 

konusunda sorunları olacaktır (Santrock, 1993; Akt.  Kulaksızoğ lu,  2004).  

Arkadaşlarınca kabul göremeyen çocuk, güvensiz,  kırgın ve küskün olur.  

Arkadaş  grubunca itilme, arkadaş  olmayı arzuladığı  akranları tarafından 

dışlanma genci fazlasıyla üzer.  Ön ergenlik yıllarından i tibaren ergenin 

bağ ımsız davranma eği l imi,  idealist biçimde düşünmesi,  daha mantıklı 

biçimde akıl yürütmesi,  cinsel bakımdan ortaya çıkan olgunluk belirtilerinin 

getirdiği  yeni ihtiyaçlar,  ergenin başkaları ile ilişkilerini etkiler.  Gencin zeka 

seviyesi,  okul başarısı,  f iziksel görünüşü, yetenekleri,  duygusal olgunluğu da 

başkalarınca kabul edilme benimsenme derecesini etkilemektedir.   

Gencin belli  bir alanda yeteneğinin veya becerisinin olması onun 

arkadaşlarınca daha kolay benimsenmesine yol açar ve böyle gençler 

arkadaşları arasında sivrilebilir.  Grup tarafından kabul görme, gencin kendine 

olan güvenini  pekişt iri r,  arkadaşları  arasında duygu ve düşüncelerini rahatça 

dile getirebilir,  başkalarının etkisinde daha az kalabilir.  Arkadaşlarınca 

yeterince benimsenmeyenler,  grubun etkisinde daha kolay kalabilir.  

Kendilerine güvenleri yeterince gelişmemiş  gençler arkadaş larının telkinine 

daha açık olurlar (Kulaksızoğlu,  2004).   

 Arkadaş  seçiminde, dürüstlük,  iyi kalpli olma, benzer görüş  ve 

düşünceleri paylaşma gibi temel ölçütler değerlendiri lir (Guralnick,  2005).  

Ergen kız ve erkekler arkadaşlarını kendilerinin seçmesinde ısrar  ederler.  Bu 

meselede yetişkinin önderl iğini takip etmek yerine onlara kızabilirler.  Ergen 

kendini,  kendi arkadaşlarını  seçecek kadar büyük ve olgun sayar.  Yaptığı  

seçimler her zaman pek akıllıca olmayabilir.  Fakat akıl lıca seçmeyi,  ancak 

kendi başına,  dış  etkenler (anne–baba etkisi) olmadan seçe seçe öğrenecektir.  

İnsanlar hakkında karar vermekte tecrübesiz olduğundan her ergenin 

beğenilmeyen bir  takım arkadaşlar seçmesi mümkündür.  Diğerlerini 

tanımaktaki başl ıca hatası,  dış  görünüşe fazla önem vermesinden kaynaklanır 

(Cole ve Morgan, 2001).  

Bu dönemde var olan ihtiyaçlara yeni bir ihtiyaç daha eklenmektedir.  

Bu iht iyaç,  bireyin başka insanlarla yakınlık kurma ihtiyacıdır.  Yakınlık 

kurma isteği  hem kendi cinsine hem de karş ı cinse olan yakınlık isteğidir 
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(Gordon, 1976; Akt.  Bilgiç,  2000).   Fakat ergenlik dönemi boyunca her iki  

cins de,  ilişkilerin daha uzun sürede kurulmuş  olması ve sosyal yaşamlarının 

çok daha büyük ve çeşi t l i  bir kısmını kapsaması nedeniyle,  aynı cins 

arkadaşl ıklarına,  karşı  cins arkadaşl ıklarından daha çok önem verirler 

(Crothers ve Levinson, 2004).  Çocukluğun orta dönemindeki ilişkilerin 

karakteristik özelliğ i olan cins ayrımı,  daha az kesin olmakla birlikte, 

ergenliğe girili rken önemini hala  korumaktadır. Ergenlerin sosyal 

ilişkilerinde lise yılları boyunca hala  ciddi  ayrımlar vardır.  Bu ayrın 

ergenliğin son dönemine kadar devam eder (Montemayor ve Van Komen, 

1985; Akt.  Erwin, 2000).   

Ergenlikte arkadaşl ıklar kız ve erkeklere göre de değişik nitelikler 

taşır.  Ergenlik dönemindeki kızlar arkadaşl ık olarak erkeklerle 

kıyaslandığ ında,  sadece en iyi bir  ya da birkaç arkadaş larıyla duygusal,  

mahrem ilişkiler kurmaya daha yatkındırlar.  Fakat sahip oldukları arkadaş  

sayısı erkek çocuklarına göre belirgin ölçüde farklıdır.  Ergen kızların 

gözünde, büyük gruplar esas olarak özel  arkadaş lıklardan meydana gelen bir  

ağ,  arkadaş  bulunabilecek bir yer,  destek ve güven sunan bir kaynaktır.  Ergen 

kızlar,  kendilerini  anlamaya başlamalarını ve hızla genişleyen sosyal  

dünyadaki yerlerini bilmelerini sağlayan sırdaş lar olarak arkadaşlarına daha 

çok bağl ıdırlar.  Ergen kızlar,  ergen erkeklere kıyasla,  arkadaş lıklarına daha 

fazla duygu, mahremiyet,  yoldaş l ık ve tatmin duygusu yüklerler (Erwin, 

2000).  Destek arayış larında akran gruplarından daha çok şey beklerler,  ancak 

erkek çocuklarından farklı olarak,  genelde bir grup bağl ı l ığı  hissetmez ya da 

grup kurallarıyla kendini sınırlı  tutmazlar.  Yakın kişisel ilişkilerine geniş  

arkadaşl ık gruplarına bağl ı  olduğundan çok daha fazla şey verirler. Yakın 

arkadaşlarının mahrem bilgilerini daha sık ve daha fazla  paylaş ır ve bu 

bilgilere sahip olarak güvene ve sırdaşl ığa büyük değer verir ler.  Güvenin 

çiğnenmesi ilişkide yaygın bir çatışma nedenidir,  ama çatışmalara da zamanla 

daha çabuk çözüm yolu bulabilirler (Nickolls ve Kauffman, 2003).  Ergen 

kızların ilişkilerinde konuşarak yapıcı  çözümler arama ve bir sonuca 

ulaşabilecek seçenekler yaratma becerisinin payı,  uyuşmazlık,  tehditler ya da 

otoriteye başvurma eği l imlerinden daha fazladır.  
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Aynı cinsle arkadaşl ıklar,  özellikle on dört ile on altı  yaşları  arasında 

oldukça zor olmaktadır.  Bu yaştaki kız çocukları arkadaşlarında benzerlik ve 

karşı lıklılık arayış larında son derece talepkar davranırlar.  Böylesi özelliklere  

verdikleri değeri mutlak sadakat ve bağl ı l ık istemlerinde görebil iriz.  

Romantik ilişkiler kurulsa bile,  romantik ilişkilerin mahremiyeti  ve öneminin 

en iyi  arkadaşla  kurulan ilişkisiyle boy ölçüşmesi mümkün deği ldir ve 

ilişkilerinde mahremiyetin boyutu kız akranlarına kıyasla daha az olan erkek 

çocuklarında bu eği l im daha da belirgindir (Erwin, 2000).  Ayrıca bu yaşlarda 

arkadaşl ıktan aşı rı  beklentide olmak pahalıya da patlayabilir.  Ergenliğin orta  

dönemindeki kız çocukları için,  bir yakın arkadaş ın aşırı  talepleri ya da 

eksikleri,  aynı yaş taki ergen erkeklerin daha mesafeli arkadaşl ıklarında 

rastlanandan daha aşırı  boyutlarda çatışmaya ve ayrıl ıklara neden olabilir.   

Ergenliğin baş larında kızlar  ve erkekler vücutlarındaki değişmeleri  

tartışabilecekleri duygusal durumlarını paylaşabilecekleri az sayıda arkadaşa 

ihtiyaç duyarlar.  Böylelikle kendilerini tanıyabilir ve başkalarının dünyalarını  

anlayabilirler (Kulaksızoğ lu,  2004).   

Ergen erkeklerin yakın arkadaşl ıkları geniş  sosyal çevre ya da çeteyle 

yakından ilişkilidir.  Erkek çocukları  dahil oldukları geniş  gruplar içinde 

karmaşık bir örgütlenme ve genel  kurallarla yaşamayı,  özellikle  

hoşlanmadıkları birçok insanla bir arada bulunmayı öğrenirler.  Bir bütün 

olarak grup üyeleri,  aile ile diğer otorite kaynaklarından kişisel özerklik 

kazanma ve bağımsızlaşma yolunda önemli bir destek,  özdeş leşme ve öğrenme 

kaynağıdır.  Bu desteğin bedeli ise grup kuralları ve normlarına sadık kalma 

ve uyumlu olma gibi yükümlülüklerdir (Erwin, 2000).    

Ergen erkekler iç dünyalarını arkadaşlarına açarken mahremiyete de 

yönelmekle birlikte,  ilişkileri büyük ölçüde ortak ilgiler ve faaliyetlere,  hoş  

arkadaşl ıklara ve tutum benzerliklerine dayanacaktır.  Ergen kızların 

arkadaşl ıklarının karakteristik özell iği  olan kişisel deneyim ve tepkilerin 

derinlemesine ve tekrar tekrar çözümlenmesi eği limine ergen erkeklerde o 

kadar fazla rastlanmaz (Barton ve Kohen, 2004).  
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Aynı cinsten akranlarla kurulan arkadaşl ıklar,  ergenlikte daha mahrem 

ve yeri doldurulamaz bir durum haline gelirken, genellikle arkadaşlardan daha 

yüksek bir sadakat ve bağlı l ık beklenir.  Özellikle kız çocuklarının 

ilişkilerinde bu durum belirgin bir biçimde görülür. Birçok değişikliğin 

yaşandığı  bir dönem olmasına rağmen ergenliğin kuşkusuz en dikkat çekici 

özelliğ i  karşı  cins ilişkilerinin gelişmesidir (Barton ve Kohen, 2004).  

Çocuğun ilişkilerinde çok önemli bir yer kaplayan cinsiyet ayrılığ ı  kırılmaya 

başlar.  Aynı cinsten akranlardan oluşan gruplar karşı  cins akranların 

oluşturduğu diğer gruplarla iletişime geçerler.  Karma grupların ve bu gruplar 

içinde karşı  cinsten çiftlerin ortaya çıkması artık sadece bir zaman meselesi 

olarak görülür (Erwin, 2000).  Özetle ergenlik döneminde arkadaş lık,  çeşi t l i  

araşt ırmacıların belirttiğ i  gibi,  baş langıçta hemcinslerine yönelik iken, 

zamanla yerini karşı  cinse bırakmaktadır  (Bilgiç,  2005).  Ergenlik döneminde 

arkadaşl ıklar farklı  bir anlam taşır.  Ergenler gerek çocuklardan gerekse 

yetişkinlerden daha çok arkadaş  edinirler.  Yaşamın hiçbir döneminde 

ergenlikteki kadar yakın arkadaşl ıklar kurulmaz ve gençler birbirlerinin gizli  

duygularını diğer dönemlerde görülmeyecek kadar yoğun şekilde paylaşır lar.  

Ön ergenlik döneminde arkadaşl ıklar artan bir süreklilikle sürerken, ergenlik 

ortasında ve sonunda ilginin farklılaşması nedeniyle arkadaşl ıklar uzun 

sürmeyebilir.  Ergenlik döneminin baş ında arkadaş  grupları  bir–iki kişiden 

oluşurken ve daha çok sırdaş  arkadaş  niteliğini taş ırken, dönemin ortalarında 

arkadaş  sayısında artma olmaktadır.  Sayının artmasının yanında grubun 

yapısal niteliğinde de değişiklikler görülmeye başlamışt ır (Gleason, 2004).   

Brown (1990; Akt.  Bilgiç,  2000) akran gruplarının çocukluktan 

ergenliğe kadar olan gelişimini şu biçimde sunmaktadır;  

1.  Ergenler çocuklara göre akranları ile daha fazla birlikte 

olmaktadırlar.  Altıncı sınıfa geldiklerinde,  yavaş  yavaş  yet işkinlerden ayrılıp 

kendi akranlarıyla birlikte  olmaktadırlar .  Lise çağ larında ise aileleriyle ve 

yetişkinlerle geçirdikleri zamanın iki katını kendi akranlarıyla birlikte  

geçirmektedirler.    

2.  Ergenlik dönemindeki akran grupları ailenin gözetiminde daha az 

kalırlar.  Ailelerinin gözetiminden uzak olmak için ailelerinin onları  
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izleyemeyeceğ i yerlerde buluşurlar.  Hatta ,  evde bile serbest olmak isterler ve 

bir arkadaşıyla konuşacakları zaman duyulmayacakları bir odaya giderler.  

3.  Ergenler karşı  cinsiyetten akran oldukları kiş ilerle de iletişim 

halinde olmaya baş larlar.  Ergenlik öncesi dönemde kızlar ve erkekler farklı  

farklı etkinliklerde bulunurlarken, ergenlik döneminde cinsiyet  ayrımı giderek 

azalmakta ve ortadan kalkmaktadır.  Ergenler ailelerinden uzaklaşt ıkça,  karşı  

cins ile olan ilişkileri de o derece artar. 

4.  Ergenlik dönemi boyunca, arkadaşl ık değerleriyle  ve davranışlarıyla  

daha fazla ilgilenmeye başlarlar.  Değişik değerleri,  tutum ve aktiviteleri olan 

bir grup oluş tururlar.    

Bu dönemde gencin arkadaşları tarafından kabul edilmesi onun kendini  

kabulünü de olumlu yönde etkilemektedir .  Arkadaş  beğenisini kazanma gencin 

kendine güven ve saygı duymasına neden olur.  Arkadaş  kabulü ergenlik 

öncesi yıllarında kendi cinsinden olan arkadaşlarla kurduğu dostluk cinsinden 

olan arkadaşlarla baş lamışt ır.  Karşı  cinsin kabul ve beğenisi  ergenin kendini  

değerli  görmesine ve karşı  cinsle ilişkilerinde daha güvenli ve tutarlı  

olmasına neden olur (Kıl ıçcı,  2000).  

Normal bir gelişim süreci içinde,  sayıca çok kısa süreli arkadaş lıklar  

ve büyük gruplar yerini,  ergenliğ in bitimine doğru sayıca az yakın dostluklara 

ve küçük arkadaş  gruplarına bırakmaktadır. Bu kiş i l iğin gelişiminde ve insan 

ilişkilerinin derinleşmesinde önemli bir  aşamadır.  Ergenlik dönemi gelişim 

görevlerinin başarılmış  olması,  ergenin daha rahat bir  biçimde genç 

yetişkinlik yıllarına girmesini sağ lar (Kıl ıçcı, 2000).  

Fakat ergenler ve çocuklar,  arkadaşlarıyla ve akranlarıyla  iletişim 

kurmada bazı problemler yaşarlar.  Kendilerini bir gruba veya bulunduğu sınıf  

ortamında kabul ettirmek için içinde bulunduğu topluluğa uyum sorunu 

yaşayabilir ler (Meadan ve Halle,  2004).  Bir grup tarafından kabul edilme 

ergenin yaşamındaki güçlü güdüleyicilerden biridir.  Ergenin birincil amacı 

grup üyeleri  tarafından ya da kendi grubuna çekici gelen bir  başka grup 

tarafından kabul edilmektir.  Bu noktada ergenler başkalarının olumsuz 

tepkilerine ve eleş t irilerine karş ı duyarlıdırlar.  Ergenler,  kabul edilip 
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onaylanmak ve takdir edilmek istediklerinden başka insanların kendileriyle  

ilgili olarak ne düşündükleriyle ilgilenirler.  Ergenlerin kendilerine verdikleri 

değer,  aynı zamanda bir ölçüde de olsa başkalarının görüşlerinin bir 

yansımasıdır.  Aşağıdaki sorular yedi,  sekiz ve dokuzuncu sınıflardaki  

ergenlerin günlük yaşamlarında sordukları gerçek sorulardır: 

• Sevdiğin bir grubun üyesi olmak için neler yapmak zorundasın?  

• Bazı çocuklar neden arkadaşça davranamıyor? Sorunları mı var?  

• Başka çocuklar seni görmezden geldiğinde ne yapmalısın?  

• Çocuklar toplumsal bir çekicilikle mi doğarlar,  yoksa çekici olmayı 

öğrenirler mi?  

• Çok şişmansan başka çocuklar seni kabul etmezler mi?  (İnanç, Bilgin 

ve Atıcı,  2004) 

İletişim yeteneği ,  başkaları ile empati kurma yeteneği ,  sakin ve 

denetimli olma gibi kiş isel ve toplumsal özelliklerin toplumsal kabulde en 

önemli etkenler olduğunu gösteren birçok araşt ırma vardır.  Örneğin yedi,  

dokuz ve on ikinci sınıf tan iki yüz dört ergenle yapılan bir araşt ırma 

toplumsal davranışlarla kişi l ik ve karakter özell iklerinin toplumsal kabulde 

başarı ve fiziksel özelliklerden daha önemli olduğunu göstermişt ir.  Bu bulgu 

tüm sınıf düzeylerindeki ergenler için geçerlidir (Meyers ve Nelson, 1986; 

Akt.  İnanç, Bilgin ve Atıcı,  2004).  Grup tarafından kabul edilebilmek için 

ergenler gruptaki diğer üyelerin özelliklerine benzer özellikler göstermek 

zorundadırlar  

Akademik başarı ve sportif  beceriler de toplumsal çekiciliğe katkıda 

bulunmakta,  bunlardan başka fiziksel görünüş  ve maddi durumun iyi  olması  

toplumsal kabulü etkilemektedir.  Bununla birlikte ergenler,  büyüdükçe 

arkadaşl ıklarında kişisel özelliklere daha çok önem vermekte,  başarı ve 

fiziksel özell ikleri  daha az önemsemektedirler.  Ergenlerin toplumsal kabulde 

önemli gördükleri  özelliklerden biri,  başkalarının takdir ettiğ i  kişisel  

nitelikler gelişt irip bunları  göstermek ve toplumsal kabulü sağ layan toplumsal  

becerileri öğrenmektir (Ladd, 2005).  Toplumsal çekiciliğ i  olan gençler 

genellikle karakterleri,  toplumsal ilişkileri ve kiş isel görüntüleri yüzünden 
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kabul edilmektedirler.  Genellikle yüksek benlik saygısıyla olumlu bir benlik 

kavramına sahip olan,  gruplarının ölçülerine uygun biçimde giyinip davranan 

bu gençler; arkadaş  canlısı,  mutlu,  neşeli,  sevgi dolu,  dışa dönük, hareketli ,  

toplumsal becerileri gelişmiş ,  başkalarıyla pek çok etkinliğe katılmaktan 

hoşlanan kişi lerdir (İnanç ve Bilgin ve Atıcı,  2004).     

Birçok çocuk için akranlarıyla ve arkadaş larıyla iletiş im kurmak 

problem olabilir.  Sosyal kabul konusunda problemler yaşayabilirler.  Bazı  

çocuklar arkadaşları tarafından dışlanır,  bazıları reddedilir,  bazıları ihmal 

edilir,  bazıları ise sevilir (Odom, 2005).  

Sosyal kabul çocuğun içinde bulunduğu akran grubu içindeki sosyal  

statüsü veya sosyometrik statüsü olarak adlandırılmaktadır .  Sosyal kabul,  

sosyal popülarite (birinin akranları tarafından sevilmesi) ve sosyal red 

(akranları tarafından sevilmeme) gibi iki  farklı boyutu içermektedir.  Klasik 

sosyometrik sınıflama yöntemini gelişt i ren Coie,  Dodge ve Coppotell i  (1982, 

Akt.  Kaya, 2005; Maasen, Steenberk ve Van Geert,  2004) çocukların 

sosyometrik statülerini sosyal tercih (social prefence) ve sosyal etki (social  

impact) gibi birbirinden farklı iki boyutta kavramsallaş t ırmış  ve beş  

sosyometrik statü önermişlerdir.  Bunlar; 

Popüler Çocuklar: Popüler çocuklar akranları tarafından yüksek düzeyde 

kabul edilen ve sevilen,  en az sevilmeyen, bir başka deyişle,  çok 

fazla kişi  tarafından sevilen,  çok az kiş i tarafından sevilmeyen 

çocuklardır.  

Reddedilen Çocuklar: Reddedilen çocuklar açıkça arkadaşları tarafından 

yüksek düzeyde sevilmeyen, en az düzeyde sevilen,  bir başka 

deyişle,  pek çok kiş i tarafından sevilmeyen, çok az kişi  tarafından 

sevilen çocuklardır.  

İhmal Edilen Çocuklar: İhmal edilen çocuklar,  akranları tarafından en 

alt  düzeyde sevilen ve sevilmeyen çocuklardır,  bir başka deyişle, 

düşük kabul ve red gören çocuklardır.  
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İhtilaflı  Çocuklar: İhtilaflı çocuklar,  akranları tarafından üst düzeyde 

kabul ve red gören, bir başka deyişle pek çok kişi  tarafından sevile,n 

aynı zamanda pek çok kişi  tarafından da sevilmeyen çocuklardır.   

Ortalama Çocuklar: Ortalama çocuklar,  orta düzeyde kabul ve red gören 

çocuklardır.  Bu statülerden herhangi birine girmeyenler ise “diğer” 

grup olarak sınıflandırılmaktadır (Kaya, 2005).   

Günümüzdeki çalışmalarda ise bu yöntemleri (sosyal etki  ve sosyal  

tercih) kullanarak -yukarıda belirtilen- sosyometrik statüyü, sosyometrik 

statünün oluşturduğu durumları,  oluşumları,  akademik performansı,  sosyal  

yeteneği,  olumsuz davranış ların ve bunların çocuk veya ergen üzerindeki 

etkileri incelenmektedir (Maasen, Steenberk ve Van Geert,  2004).  

Sosyal konum farkları diğer araşt ı rmacılar tarafından da vurgulanmış ,  

hatta düşük kabul gören çocuklar iki gruba ayrılmışt ır;  reddedilen ve ihmal 

edilen çocuklar (Asher ve Hymel,  1981; Akt. ;  Maasen, Steenberk ve Van 

Geert,  2004).   

Çocuklar hangi kategoride olduklarına bağl ı  olarak değişik sosyal  

deneyimler yaşarlar .  Çocuklar,  arkadaşları tarafından seçilmek, aranmak 

isterler.  İstenilirlik,  kişinin eğlenceli olma, toplumsal yeterlilik ya da 

davranış larda incelik gibi özellikler taşıması olarak tanımlanmaktadır.  

Arkadaşlarının kendilerini kabul etmesi,  i lköğretim ve ergenlik dönemi 

çocukları için çok önemlidir.  Çocuklar farklı gruplarda farklı toplumsal  

çekiciliğe sahip olabilirler.  Bir grupta popüler olan çocuk, başka bir grup için 

böyle bir toplumsal çekicilik taş ımayabilir.  Popüler olan çocukların 

özellikleri şöyle sıralanmaktadır (İnanç, Bilgin ve Atıcı,  2004); 

• Toplumsal açıdan dışa dönüklük, 

• Grup faaliyetleri içinde enerji düzeylerinin yüksek olması,  

• Arkadaşl ıklarının ve toplumsal yeterl iliklerinin iyi olması,  

• Kabul edici,  sempatik ve koruyucu olmaları,  

• Eğlenceli,  iyi huylu ve sevimli olmaları,  
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• Öğretmen için de toplumsal açıdan çekici olmaları,  

• Toplumsal,  bilişsel ve iletişim becerilerinin iyi olması.  

Toplumsal çekiciliğ i olan çocukların akademik başarıları normalden 

daha yüksek düzeydedir.  Buna karşın çok yüksek düzeyde başarı gösteren 

öğrenciler,  popüler olamayabilirler.  Çekici olmada, aynı sosyal sınıf tan ve 

farklı cinsten olma özellikleri etkilidir.  Aynı grup içinde ve karşı  cinsten 

olmak popülerlik açısından önemli etkenlerdir.  Erkekler fiziksel güç 

göstermeye, yarışmacı beceriler sergilemeye gereksinim duyarlar.  Kızların 

toplumsal çekiciliklerini oluş turan etkenler ise f iziksel çekici lik ve toplumsal 

olgunluktur.  Toplumsal çekicilik özellikleri,  kültürlere göre de değişmektedir.  

Örneğin çekingenlik,  Çin kültüründe kızlar için bir toplumsal  çekicilik ögesi  

iken, batı kültüründe toplumsal çekicilik oluşturan bir özellik olarak kabul 

edilmez (Rice,  1997; Akt.  İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2004).  

Özellikle Coie ve Dodge dahil olmak üzere birçok araş t ırmacı,  okulların 

sosyal çevrelerinde var olan çocuk tipleri üzerinde bir çok çalışma 

yapmışlardır.  Popüler çocuklar genell ikle herkesin beğendiği çocuklar 

listesinde yer alan çocuklardır.  Diğer bir deyişle popülerlik,  diğer akranları  

tarafından tanınmak,  sevilmek ve ilgi çekici yönlerin ön planda olmasıdır 

(Nickolls ve Kauffman, 2003).  Popüler çocuklarla ilgili  olarak “Bir çocuğun 

popüler olmasını sağ layan özellikler nelerdir?” diye sorulduğunda hemen her 

çocuk aynı şeyleri söylemiş t ir:  “O çok havalı”,  “Her şeyi iyi yapıyor”,  

“Doğru giysileri giyiyor” (Cohen, Grace ve Thompson, 2002).  Yine bir  kız 

çocuğu ise popüler çocuklar hakkında ; “popüler olmanın en iyi  tarafı herkes 

tarafından tanınıyor olmaktır” şeklinde görüşünü belirmiş t ir (Nickolls ve 

Kauffman, 2003).  Erkekler sportif  konularda becerili  olmaları  ve anında yanıt  

verebilecek sözlü ifade becerilerine sahip olmalarıyla,  kızlar ise çekicilikleri  

ve sosyal özellikleriyle popüler olabilirler.  Her iki cinsten çocuklar da 

sınıfsal statülerine bağl ı  olarak zengin aile çocukları  olmaları ve benzeri  

özellikleriyle de popüler olabilirler.  Çocukların yüzde on beşi  bu kategoriye 

girmektedir.  Psikologlar ve eği t imciler yüzeydeki görünümün altına 

baktıklarında,  aralarında bu çocukların diğer çocuklara kıyasla daha çok 

sevilmeleri gibi diğer faktörlerin bu duruma etki yaptığını  görmektedirler. 
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Popüler çocuklar kavrayış  gücüne sahip ve  yüksek düzeyde sosyal becerilere 

sahiptirler.  Sosyal becerileri diğer çocuklar tarafından daha çok sevilmelerini  

sağlar ve çocuklar onlarla birlikte olduklarında daha çok eğlenmektedirler  

(Cohen, Grace ve Thompson, 2002).     

Popülerlik ya da tanınmış lık,  çocuğun sosyal etkileşimde gördüğü 

sosyal beğeni derecesidir.  Popülerl ikte en önemli etken, çocuğun nasıl  

göründüğü değil ,  nasıl davrandığ ıdır.  Popüler çocuklar akranlarına karşı  

destekleyici,  olumlu ve saldırgan olmayan şekilde davrandığı  için sevilirler  

(Black ve Hazen, 1989; Akt.  Kaymak, Bilbay ve Çetin,  2002).  Bu çocuklar 

başkalarına kendilerini iyi hissettirme becerilerine sahiptirler.  

Bunların dış ında popüler çocukların kendi aralarında da oluşturdukları 

dinamikler vardır.  Popülerlik statüsü,  çocuğun veya kişinin değerleri,  kendine 

özgü davranışlarının etkisiyle kazanılır.  Fakat popüler olan çocuklar grup 

içerisinde liderl iği ellerinde tutmak için birbirlerine karşı  psikolojik baskı  

uygulayarak rakip gördükleri çocukları dışlama eğil imine gidebilir ler.  Bunun 

tam tersi olarak,  bazı çocuklar ise popüler olarak bil inen çocuklara daha 

yakın davranıp onlarla yakın il işkiler kurarak,  diğer akranları tarafından da 

popüler olarak tanımlanabilirler (Nickolls ve Kauffman, 2003).  

Popüler grupların bir dinamiğ i  ise  arkadaşl ığa yeni  başlamada 

sergilenen davranış ları,  arkadaşl ığın yeniden yapılandırı lmasını,  kendini  

kabul ettirmeyi ve sevdirmeyi içermektedir.  Popüler grup üyeleri arkadaşl ığa 

yeni başlamada sergilenen davranışları,  okula yeni baş lamada diğer 

akranlarına karşı  uygularlar.  Popüler çocuklar kendilerine özgü olumlu 

davranış ları i le diğer çocukları etki leyerek gruplarına alır lar.  Gruba yeni üye 

olan çocuğun kendini kabul etti rebilmesi için diğer arkadaşlarıyla ilişkisini  

kesmesi bile gündeme gelebilir,  hatta var olan i lişkilerini bitiri rler.  Popüler 

çocukların isteğ ine ya da davranış  örüntülerine uymayan çocuklar genelde 

reddedilme damgasıyla karşı  karşıya kalırlar.  Popüler öğrencilerin 

davranış ları benimsendiği  için,  onların dışladığ ı  çocuk, diğer akranları  

tarafından da dışlanır.  Böylece popüler s tatüdeki çocuklar,  kendilerine özgü 

dinamikleri sayesinde konumlarını  korumuş  olurlar (Nickolls ve Kauffman, 

2003).  
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Çocukların arkadaş l ıklarında kaçınılmaz olarak inişler ve çıkış lar 

vardır.  Hoşnutluk ve düvenlik duygularında çocuklar akranlarıyla iletişimde 

dönemsel problemler yaşarlar.  Birçok çocuk için akran il işkileri problem 

haline gelebilir.  Bazı çocuklar dış lanabilir (Benjamin, Scheinder ve Hum, 

2005).  Popüler çocukların ilişkilerinde sergilediğ i  sosyal  becerilere ve 

yeterliliklere karş ı  kimi çocuklar ise o kadar başarıl ı  olamazlar.  Bazıları  

arkadaşlarının hoşnutluklarını kazanırken bazıları da arkadaş ları tarafından 

hoş  bulunmayan kişi l ik özelliklerine sahip olabilirler.  Tablo-1’de arkadaşlar  

arasında hoş lanılan ve hoşlanılmayan kişi l ik özellikleri  tablo halinde 

sunulmuştur (Rice,  1990; Adams, 1983; Akt.  Bilgiç,  2000): 

Tablo-1.  Arkadaşları Tarafından Hoşlanılan ve Hoşlanılmayan Kişi l ik 

Özellikleri 

 

Arkadaş lar  Taraf ından  

Hoş lanılan Kiş i l ik Öze ll ikler i  

Arkada ş la r  Taraf ından Hoş lanılmayan 

Kiş i l ik Özel l ikler i  

Fiz iki  Görünüş :  Kız lar iç in güzel  

görünümlü olma,  hoş  yüze sahip  olma  

Erkekle r iç in iyi  b ir  f i ziğe sahip olma,  

düzenl i  olma,  kendine çeki  düzen verme 

ve u ygun kıyafet le r gi yme .    

Fiz iki  Görünüş :  Kız lar  iç in çekici  

olmama , faz la ş işman veya  çok zayı f  

olma 

Erkekle r iç in  çok zayı f  olma,  süt  kuzusu  

ve çok ş işman olma,  ki r l i  ve düzens iz  

kıyafe t le r giyme ,  f izikse l  engel i  

bulunma. 

Sosyal  Davranış :  Sempat ik,  arkadaş  

canl ıs ı ,  başka lar ıyla  iyi  geç inen,  akt if ,  

hareketl i ,  sosyal  becer i lere  sahip,  

konuşkan,  doğal ,  dans edebi len,  değ i ş i k  

oyunlar ı  ya  da spor lar ı  oyna yabi len,  

kibar ,  her  an hareket  e tmeye  hazır ,  

espr i l i ,  olgun,  i yi  üne  sahip,  sakin  ve  

soğukkanl ı .   

Sosyal  Davranış :  Utangaç,  çekingen,  aş ı r ı  

sakin ,  uyuşuk,  i lgis iz ,  katı l ımcı olmayan,  

toplumdan kaçan,  ser t ,  gürültülü,  ener j ik  

olma yan,  saygıs ız,  övünmeyi  seven,  

olmadık yerde gülen,  kaba,  herhangi bir  

oyun oynamayan  veya  spor la  

i lgi lenmeyen,  çocuksu hareketler  yapan  

ve  kötü  üne sahip.   

Karakter  Özel l ikler i :  Nazik,  sempat ik,  

anlayış l ı ,  işbir l iğ i  yapmasını  seven,  i yi  

geçinen,  benci l  olmayan,  i yi  huylu ,  

neşeli ,  i yimser ,  sorumluluk du ygusu olan,  

adale t l i ,  kendinden emin,  yüksek 

idea lle r i  olan,  zeki  ve mütevazi  olan.  

Karakter  Özel l ikl er i :  Merhametsiz,  

düşmanca tavır lar  takınan,  i lgis iz ,  

kavgacı ,  kabadayı ,  düşüncesiz ,  benc il ,  

cimri ,  kızgın ,  ka ramsar ,  insanlardan 

sürekl i  ş ikayetç i  olan,  güvenil ir  olmayan,  

adale t l i  olmayan,  ka fası  kar ış ık,  k ibir l i ,  

ya lanc ı ,  alda tan.  
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Akranları tarafından hoşlanılmayan kişisel özelliklere sahip olan 

çocuklar,  sosyometrik sınıf landırmaya göre,  reddedilmiş  olarak 

tanımlanmış lardır. Reddedilen çocuklar,  popüler çocuklara göre 

sosyalleşmeye ve ilişkilerini zenginleşt irmeye yönelik aktivi telere daha az 

zaman ayırırken, hoş  olmayan durumlara ise daha fazla zaman ayırmışlardır.   

Koivusaari (2004)’ye göre reddedilmiş  çocuklar,  diğer akranlarından daha 

olumsuz ve daha az olumlulardır.  Yüksek seviyedeki çekimserlik,  düşük 

derecedeki sosyalleşme ve bilişsel yetenekler reddedilmiş  akran durumunun 

nedenidir.  

Reddedilmiş  çocuklar,  olumsuz davranışlarda bulunma, suça yönelme,  

okuldan kaçma gibi davranış lar gösterme açısından risk grubu 

oluşturmaktadırlar.  Bu durum onların çevresel,  akademik, davranışsal ve 

duygusal uyumlarını , içinde bulundukları dönem açısından ve dolayısıyla  

ileriye dönük olarak,  olumsuz etki lemektedir.  Diğer çocuklar; kötü,  tehlikeli, 

istenmeyen çocuklar olarak görülen bu çocuklarla birlikte olmaktan 

kaçınırlar.  

Bazı çocukların akranlarıyla ilişkilerinde başarısızlığını  etkileyen 

unsurlardan biri de,  popüler olma veya kendisini çevresine ispatlamak için 

saldırgan davranışlara başvurmasıdır.  Bu şekilde davranan çocuklar zamanla 

akran grubu tarafından istenilmeyen kişi  olarak kabul edilir ya da onlarla aynı 

ortamı paylaşmak istenilmeyen bir durum olabilir (Boivin,  2005).    

Reddedilmiş  çocukların olumsuz sosyal yaşantılarında birçok çeşi t l i l ik 

vardır.  Bazıları doğrudan veya dolaylı yoldan haksızlığa uğramış  ya da kötü 

muameleye maruz bırakılmışt ır (Sandstrom ve Cillesen, 2003).  Bazıları ise 

ailesinden hak ett iği  sevgiyi görememiş  ya da fazla hoşgörü görmüş  

çocuklardır.  Bazıları da akranlarının olumsuz davranışlarıyla karşı  karş ıya 

kaldığını ve kendini savunduğunu iddia eden çocuklardır (Sandstrom ve 

Cillesen, 2003).  Reddedilmiş  çocukların arkadaş  sayısı  bir veya ikidir.  

Sürekli saldırgan davranış lar sergilerler ve ileriki yaşamlarında ciddi uyum 

problemleriyle karşı laşmaları muhtemeldir (Juffer,  Stams ve Van Ijezndoorn, 

2004).       
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Yapılan araşt ırmalarda toplumsal çekiciliği  az olan çocukların şu 

özelliklere sahip oldukları gözlemlenmişt ir (Chance,  1989; Cillesen, Van 

Ijezndoorn, Van Lieshout ve Hartup, 1992; Hymel,  Bowler ve Woody 1993; 

Rogosch ve Newcomb, 1989; Akt.  Benjamin, Scheinder ve Hum, 2005): 

• Ben merkezlilik ve toplumsal içe dönüklülük, 

• Kaygılı ve korkulu olma, 

• Duygusal açıdan dengesizlik,  

• Dürtüsellik ve duygularını kontrol edememe, 

• Başkalarına karşı  duyarsız olma, 

• Uygunsuz davranışlar gösterme, 

• Saldırganlık,  

• Yaşı t larından daha büyükmüş  ya da daha küçükmüş  gibi davranma, 

• Davranışlarında farklılık gösterme, sıradan olmama, 

• Kendini kabul düzeyinin düşük olması,  

• Toplumsal çekiciliğ i  olmayan gruplara üye olma, 

  Daha öncede bahsedildiği  üzere çocukların akran iletişim problemleri  

doğuştan kazanılmış  değ i ldir.  Onların akran iletişimlerine etki eden faktörler  

vardır.  Bunlar şu şekilde sıralanabilir :  Sosyal davranış lar,  farklılık,  dış  

faktörler ve sosyal konum(Benjamin, Scheinder ve Hum, 2005).  

 Sosyal Davranış lar: Bazı çocuklar saldırgan davranırlar ve bu yüzden 

akranları  tarafından dışlanabilirler.  Diğer çocuklar ise kendilerini kabul 

ettirebilmek ve arkadaş  kazanmak için yeteneklerini akran iletişimlerinde 

sergilerler (Coie,  Kupersmidt ve Dodge, 1983; Akt.  Benjamin, Scheinder ve 

Hum, 2005).  En önemli etken çocukların yeteri kadar sosyal  beceri 

yetenekleri ile donatılmamış  olmalarıdır .  Akran iletişimlerinde yeteri kadar 

beceriye sahip olamayan çocuklar,  i lişkilerini başlatmada ve sürdürmede 

başarısız olurlar.  Bu çocuklar kaygılı ,  korkulu ya da saldırgan yapıya sahip 
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olabilirler ve bu durumları akranları tarafından kabul edilmeyen davranışları  

sergilemelerine neden olur.  

 Farklılık: Benzerlik sosyal kabulü teşvik eder.  Bunun aksi olarak 

çocuklar akranları tarafından farklı algılandıkları zaman sosyal dış lanmaya 

maruz kalırlar.  Dış lanmalarındaki etkenler; değiş ik etnik gruplardan olmaları,  

cinsiyet farklılığı ,  f iziksel  engelleri ve sınıfa yeni katı lmış  olmaları olabilir  

(Benjamin, Scheinder ve Hum, 2005).  

 Dış  Faktörler: Aile problemleri çocukların akran ilişkilerine zarar veren 

etkilere sahiptir.  Örneğin boşanmış  anne–baba çocukları okulda saldırgan 

davranış lar sergileyebilir ya da akranları  tarafından dışlanıldığ ını hissederek 

olumsuz davranış lar  sergileyebilirler.  Babası veya annesi alkolik, şiddetli  

geçimsizliğe sahip olan bir çocuğun arkadaşını eve getirmesine izin 

verilmeyebilir.  Dolayısıyla bu durum çocuğun arkadaşlarıyla yakın ilişki 

kurmasını engeller ya da var olan il işkilerine zarar verebilir (Benjamin, 

Scheinder ve Hum, 2005).  

 Sosyal Konum: Çocuk, akranları ile  ilişkilerini gelişt i rmek için 

çabalasa bile,  çocuğun var olan sosyo – ekonomik seviyesi  bu duruma engel  

olabilir.  İhmal edilmiş  ve ortalama statüye sahip çocuklar,  akranları  

tarafından ne çok ne de az sevilen çocuklardır.  İhmal edilmiş  ve ortalama 

statüdeki çocuklar arasındaki fark,  ihmal edilen çocukların diğer statüdeki  

akranlarına göre daha çekimser ve içlerine kapanık olmalarıdır.  İhmal edilen 

çocuklar problemlerini daha çok kendi içlerinde yaşarlar (Franz ve Gross,  

2001; Cohen, Grace ve Thompson, 2002).   İhmal edilmiş  s ınıfa giren çocuklar 

yüksek sosyal kaygıya ve düşük sosyal kabule sahip kiş ilerdir.  İhmal edilmiş  

çocukların iniş li  çıkışl ı  duygular yaşadıkları  ve diğer akran statüsündeki 

çocuklarla duygusal olarak nadiren de olsa ortak yönleri olduğu belirlenmiş t ir 

(Juffer,  Stams ve Ijezndoorn, 2004).  Fakat ihmal edilmiş  çocuklar,  akranları  

tarafından liderlik niteliğinden yoksun,  birlikte çalışmaktan kaçan, düşük 

akademik başarıya sahip,  okul kurallarını bilmeyen ve uygulamayan kişi ler  

olarak tanımlanır.  Bunlara rağmen ihmal edilmiş  çocuklar sosyal  beceri  

eği t imlerinde daha fazla olumlu gelişmeler gösterirler  
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Cohen, Grace ve Thompson’a (2002) göre,  ihmal edilmiş  çocuklar 

sınıf larında sosyal açıdan çok az varlık göstermektedirler.  Bundan dolayı da 

sınıf ın diğer üyeleri  tarafından ihmal edilmektedirler. Bu akran grubundaki 

öğrenciler kendilerini tanıtabilecek sosyal becerilerden mahrumdurlar.  İhmal 

edilmiş  çocuklar genelde,  kendilerine geri çekilmeyi ve kendini soyutlamayı 

öğreten veya içe dönük bir yaşam süren ailelerden gelmektedirler.  Bu gruba 

dahil çocuklar yine kendi gruplarından akranlarıyla ilişki kurmayı daha çok 

tercih ederler.  

İhtilaflı çocukların hem sevilme hem de sevilmeme oranları yüksektir.  

İhtilaflı  çocuklar bazı akranları tarafından eğlendirici,  bazı akranları  

tarafından da sevimsiz olarak tanımlanırlar.  İsyankar yapıya sahiptirler.  Bazı  

öğrenciler tarafından korkulan,  bazıları tarafından da sevilmeyen,  

istenilmeyen kiş i olarak kabul edilirler.  

Bazı araşt ırmacılar,  ihmal edilen,  reddedilen ve popüler çocukların 

davranış larının farklılıkları  ve neden bu farklılıkların ortaya çıktığı  hakkında 

araşt ırma yapmışlardır.  Bagwell  ve Coie (2005),  reddedilme ile ilgil i  

çalışmalarında,  “çocuklar,  saldırgan davranış lara sahip oldukları için mi 

dışlanırlar yoksa akran grubu tarafından dışlandıkları için mi saldırgan 

davranış lar sergilerler?” sorusuna cevap aramışlardır.  Koivusaari (2004) ise  

sosyometrik statüyü doğrudan ve dolaylı  yoldan etkileyen etmenleri beş  genel 

hipotezde vurgulamış tır:  İ lk hipotezde,  çocukların sosyal davranışları üzerine 

yoğunlaşmışt ır.  Çocuklar genelde popüler olarak kabul edil ir.  Çünkü bütün 

çocuklar ilişkilere açıktırlar  ve mutlaka arkadaş ları vardır ve arkadaş  

canlısıdırlar. İkinci  hipoteze göre;  çocuklar,  doğal olarak kendileriyle  

etkileş ime katılan akranlarını tercih ederler. Akranları ile daha az veya daha 

az akranla etki leşimde bulunanlar reddedilmiş  olarak kabul edilir.  Bunun 

nedeni bazı çocukların ihmal edilmiş  olmalarıdır.  Üçüncü hipoteze göre; 

reddedilmiş  çocuklar etkileşimi fazla olan gruplara girmek istediklerinde,  

etiketlerinden dolayı  kabul edilmezler ya da dışlanırlar. Dördüncü hipoteze 

göre; bireyselliği tercih eden çocuklar,  kendilerine özgü niteliklerinin 

etkisiyle,  çevresiyle ve akranlarıyla daha az iletişim kurarlar.  Diğer akranları  

bu çocukları anlamak ve etkileşime girmek için çaba sarf etmezler.  Beşinci 

hipoteze göre; popüler ve popüler olmayan çocuklar,  davranış larını 
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kendilerine verilmiş  bir hak olarak görürler.  Popüler olmayan çocuklar,  

popüler çocukların bilişsel ve sosyal becerilerine sahip deği ldirler.        

Reddedilmiş ,  ihmal edilmiş  ve ihtilaflı çocuklar,  ciddi akran 

problemlerini aşmak için yetişkin desteğine iht iyaç duyabil irler.  Çocuklara 

yardım etmede öncelikli olarak yapılması gereken, onların ihtiyaçlarını ve 

sosyometrik statülerini tespit etmektir.  Daha sonra aşağıda sayılan 

yöntemlerle çocuğa yardım edilebilir (Walker,  2004): 

 Sosyal Beceri  Eği t imi: Reddedilmiş  çocuklar ileriki yaşamlarında 

psikolojik ve iletişim sorunlarıyla karşı  karşıya kalmamak için yeni gruplara 

girme, arkadaşl ığı  başlatma ve sürdürme ile ilgili  becerileri öğrenmek 

zorundadırlar.  Bu durum için verimli ve ilişkileri tatmin eden belli  

programlar ve yöntemler etkili  olabil ir.  Bu yöntemler ve programlarla 

çocuklara arkadaşl ık becerilerini arttırıcı  sosyal beceriler kazandırılabilir.  

 İlgili  Problemlere Müdahale Etme: Eğer öğrenci  veya çocuk sınıf  

arkadaşları ve akranları tarafından dış landığını hissederse,  kendini kabul 

ettirmek için dış  destekli bir yardıma veya müdahaleye gereksinim duyabilir.  

Bu da genellikle uzman desteğiyle akademik bir yardım olabilir.  Bu 

müdahalede akran i lişkileri üzerine,  çocuğu etkileyen yan etkenler olan 

akademik başarısızlık ve aile problemleri  üzerine çalış ılabilinir.   

 Küçük Sosyal Deneyimler: Geniş  gruplar özgüveni gelişmemiş  çocuklar 

için itici olabilir.  Çekingen çocuklar,  akranlarıyla küçük gruplar içinde 

etkileş imlerini kuvvetlendirebilecek fırsatlardan yararlanabil irler.  Ebeveynler 

ya da öğretmenler,  önceden planlanmış  zamanlarda ve aktivitelerde sınıf  

arkadaşlarıyla birlikte çalışmaları için çekingen, reddedilmiş  ve ihmal edilmiş  

çocukları,  olumlu yönlerini  ön plana çıkararak, cesaretlendirebilirler.  Bunun 

yanında dış  çevreye uyum sağlamaları  ve kolayca çevreye girmeleri için 

çocukların var olan belli  ilgilerinden yararlanılabilinir.  Bunlar; müzik,  resim 

gibi çocuğun etkileşimini kolaylaş tı racak aktiviteler olabilir. Bu şekilde 

çocuğun öz güveninin artmasına yardımcı olunarak, arkadaş l ık ilişkilerinde 

daha başarılı  olması sağlanabilir.  



 - 35 - 

 İşbirliğ ine Dayalı Sınıf Projeleri:  İşbirliğ ine dayalı grup projeleri,  sınıf 

arkadaşları tarafından farklı görülen,  dış lanmış  ve sosyal popülerliğ ini  

arttırmaya çalışan çocukları içeren,  akran kabulünü sağlamak amaçlı 

çalışmalardır.  İşbirl iğine dayalı sınıf veya grup çalışmalarında öğretmen, 

küçük çalışma grupları oluşturarak öğrencilere gelişim seviyelerine uygun 

farklı görevler verir.  Grup üyeleri verilen görevleri yerine getirmek için 

birbirleriyle etkileşimde bulunacağından,  grup içerisinde etkileşim oluşur.  

 Yetişkinler,  çocukların akranlarıyla yaşadıkları iletiş im problemlerinde,  

problemin içeriğine müdahale etmek yerine,  onlara sosyal deneyimlerini  

paylaşabilecekleri ortam sağlamalı,  çocukların akran problemleri ile ilgili  

sıkıntı ve şikayetlerini anlatmalarına f ırsat verip onları dinlemeli,  çocukların 

sosyal ihtiyaçlarına saygı  duymalı ve onlara baskı yapmadan faklı 

deneyimleri paylaşabileceği  sosyal fırsatlar sunmalıdır.  Çocukların akran 

iletişimlerine katkıda bulunmak onları  yakından izlemek ve tanımakla olur 

(Walker,  2004).  Çocukların akran ilişkilerinde başarılı  olabilmeleri ailede 

olan etkileşiminden geçmektedir.  Bu nedenle,  aile üyeleri  çocuklarla olan 

ilişkilerinde daha olumlu tavırlar takınmalı ve onları yeni arkadaş lıklar  

konusunda cesaretlendirmelidirler.  Başarılı  olan akran ilişkileri çocukların 

gelecek yaşamlarında önemli pay sahibidir.  

 

Problem Cümlesi 

 “Arkadaşl ık Beceri lerini Gelişt irmeye Dönük Grup Rehberliği  

Programının İlköğretim ikinci  kademe öğrencilerinin sosyometrik statülerine 

etkisi var mıdır?” 

 

Araş tırmanın Denencesi 

“Arkadaşl ık Becerilerini Geliş t irmeye Dönük Grup Rehberliği  

Programının İlköğretim ikinci  kademe öğrencilerinin sosyometrik statülerine 

etkisi vardır”  
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Sayıtlılar 

1.  Araşt ı rmaya katılan öğrenciler kendilerine verilen ölçme aracını 

içtenlikle yanıt lamış lardır.   

2.    Deney ve kontrol gruplarını oluşturan öğrenciler,  Arkadaşl ık 

Becerisi Eği t imi Programı süresince benzer koşullardan etkileneceklerdir.   

 

Sınırlılıklar 

1. Araşt ırmaya katılan öğrencilerin sosyometrik statüleri sosyometrik 

test ile belirlenmiş t ir.  Dolayısıyla,  sosyometrik statü bu testin ölçtüğü 

niteliğe dayalıdır.  

2.  Araşt ı rmanın örneklemini Malatya il i ,  Kemal Özalper İlköğretim 

Okulu ikinci kademe öğrencileri oluşturmuştur.  Elde edilen bulgular ancak 

benzer gruplara genellenebilecektir.  

 

Araş tırmanın Önemi ve Gerekçesi 

Bu araşt ı rmanın temel amacı,  arkadaşl ık becerilerini gelişt i rmeye dönük 

grup rehberliğ i programının ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin 

sosyometrik statülerine etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. 

 Özellikle çocukluk ve ergenlikteki yaşantılar,  insanın gelecekteki 

yaşamını etkilemektedir.  İnsanın başarması gereken en önemli gelişimsel  

görevlerden biri de sosyal gelişimdir.  Bütün gelişim alanlarının birbiriyle 

ilişkili olduğu düşünüldüğünde, çocuklukta ve ergenlikte sosyal gelişim 

görevinin yerine getirilmesi,  bireyin ileride uyumlu ve ilişkilerinde başarılı  

olmasını sağlayacaktır.   

Sosyometrik statüsü açısından popüler olmayan çocukların ilişkilerinde 

akranlarıyla problem yaşadıkları bil inmektedir.  Çocukların akranları  

tarafından dışlanması,  ihmal edilmesi veya ihtilaflı  olarak tanımlanması ve bu 

niteliklerine göre olumsuz davranışlara maruz bırakılmaları,  onları ş imdi ve 

gelecekte başarısızlıkla ve mutsuzlukla karşı  kaş ıya bırakabil ir.  Bu çocuklar,  
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ileride daha başarı lı ,  uyumlu ve mutlu olmaları için mutlaka yetişkin 

desteğine ihtiyaçları vardır.   

Bu sebeple,  öğrencilere arkadaşl ık becerileri eği t imi verilerek, şimdi 

ve daha sonraki yaşamlarında daha sağl ıklı  i l işkiler kurabilmeleri ve 

sosyometrik statülerinin getirdiği  etkilerin çocuklar üzerindeki  

olumsuzlukları en aza indirgenmesi bağ lamında bu çocuklara yönelik olarak 

sunulacak olan programın Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerine 

önleyici anlamda katkı getirmesi beklenmektedir.   

Bu çalışma esnasında elde edilen veri ler araşt ı rmacıya; ilköğretim 

öğrencilerinin arkadaşl ığa ilişkin algıları,  sosyometrik seviyeleri,  arkadaş  

seçimini hangi ölçütlere göre yaptıkları hakkında bilgiler verecektir.  

Bu araşt ı rmada kullanılan eği tim programının ve araşt ırmanın 

sonuçlarının okullarda çalışan psikolojik danışmanlara yararlı  bir kaynak 

olabileceği  düşünülmektedir.  Ayrıca,  araş tırma bulguları  alandaki bilgi  

birikimine de katkıda bulunabilecektir.   

 

Tanımlamalar  

Arkadaşl ık: İki kiş i  arasındaki uzun döneme dayanan, katılımcıların 

sosyal ve duygusal amaçlarına ulaşmasını  sağlayan, karşı l ıkl ı  yardımı,  etkiyi 

ve yakınlığı  içeren gönüllü karşı lıklı i l işkilerdir (Smoot (2004).  

 Yavuzer (1998)’e göre arkadaşl ık,  bebeklik dönemine kadar uzanan, 

sadece doyum sağlamak amacıyla deği l ,  aynı zamanda deneyim kazanmak 

amacıyla diğerleriyle birlikte olma, grup isteklerini ve kabul görme ve kabul 

etme davranış larının sergilenmesidir.  

Asher ve Asher (2004)’a göre arkadaşl ık,  çocukların yaşantısında 

önemli işlevlere hizmet eden, kendini kabul ettirme, kendini gerçekleşt i rme 

ve özsaygıyı sağlayan karş ıl ıklı  i l işkilerdir.  

Barton ve Kohen (2004)’e göre arkadaşl ıklar,  gönüllü katılımı ve 

karşı lıklı etkileş imi içeren,  çocuklara sosyal becerilerin pratiği  ve yeni 
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öğrenmeler için fırsatlar sunan ve böylece çocukların akran ilişkilerinde 

önemli rol oynayan renkli ilişkiler olarak tanımlanabilir. 

Akran İl işkileri: Manz ve McWayne (2004)’e göre,  akran ilişkileri,  

çocuğun sosyalleşmesinde çok büyük rol oynayan, yetişkin denetiminden 

uzak, hemen hemen aynı yaş taki kişi lerin oluşturduğu karşı l ıklı  i lişkilerdir.  

 Boivin (2005)’e göre,  akran ilişkileri çocuğun yaşantısında önemli bir 

rol oynayan, kişi ler arası ilişkileri içeren sosyal kuralların ve becerilerin 

öğrenilmesinde,  oto-kontrol kapasitesinin geliş ti rilmesinde eşsiz fırsatlar 

sunan, aynı yaştaki bireylerin kurduğu ilişkilerdir. 

Sosyometrik Statü: Bireye ilişkin grup içindeki -sosyometri ile elde 

edilen- sosyal  kabul ve sosyal red puanlarının dağı l ımı sonucu oluşan statü 

(Juffer,  Stams ve Van Ijezndoorn, 2004).  
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BÖLÜM II 

İLGİLİ  YAYIN ve ARAŞTIRMALAR 

 

Yapılan alan taramasında konu ile ilgili  çalışmaların ülkemizde 1990’lı 

yı llardan sonra başladığı  ve sınırl ı  sayıda olduğu gözlenmektedir.  Bu bölümde 

konu ile ilgil i  ülkemizde ve yurt dışında yapılan ve ulaşı labilen araşt ırmalar 

sunulmuştur. 

 

Arkadaş lık Becerisi ve Sosyometrik Statü İle İ lgili Türkiye’de 

Yapılan Bazı Araştırmalar 

Ülkemizde akran ilişkileri,  arkadaş lık ilişkileri ve sosyometrik statü 

sınıf landırması ile ilgili  çalışmalar oldukça sınırl ı sayıdadır.  Ülkemizde 

yapılan ilk çalışmalardan birisinde; Akkök (1996),  çocukların ilişkileri 

başlatabilme ve sürdürebilme becerilerini kazanabilmeleri için öğretmenlere 

yönelik,  ilköğretimde sosyal becerilerin gelişt irilmesi amacıyla bir çalışma 

yapmışt ı r.  Sosyal becerileri;  “ilişkiyi  baş latma ve sürdürme becerileri, grupla 

bir işi  yürütme becerileri,  duygulara yönelik beceriler,  saldırgan davranışlar  

ile başa çıkmaya yönelik becerileri,  stres durumlarıyla başa çıkma becerileri 

ve plan yapma ve problem çözme becerileri” olarak gruplandırmış ,  bu konular 

ile ilgili  öğretmenlere rehber olabilecek etkinlikler sunmuştur.   

Ülkemizde yakın zamanda yapılan çalışmalardan birisinde Tarhan 

(1996),  ilköğretim ikinci kademe öğrencileri üzerinde yaptığı  çalışmada, 

yalnızl ık düzeyinin çeşi t li  değişkenlere göre değiş ip değişmediğ ini  

araşt ırmışt ı r.  Çalışmanın deneklerini  TED Ayvalı İlköğretim Okulu ve 

Cumhuriyet  İlköğret im Okulunun altıncı,  yedinci ve sekizinci sınıflarına 

devam eden üç yüz yetmiş  (186 erkek ve 184 kız) ortaokul öğrencileri 

oluşturmaktadır.  Öğrencilerin yalnızlıklarına ilişkin veriler “Sosyal Doyum 

Ölçeğ i” kullanılarak belirlenmiş t ir.  Sosyometrik statü ise,  bir derecelendirme 

ölçeği  i le birlikte,  öğrencilerin sınıflarında en çok sevdikleri üç arkadaş larını 

seçmelerinin istendiğ i  standart puan yaklaşımı yoluyla belirlenmişt ir.  

Sosyometrik statü grupları popüler,  reddedilmiş ,  ihmal edilmiş  ve tartışmalı 

olmak üzere dört ayrı grupta sınıflandırılmışt ır.  Araş tı rmada, yalnızl ık düzeyi  
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en yüksek grubun reddedilmişler grubu olduğu bulunmuş ,  tartışmalı grubun 

ise popüler ve ihmal edilmiş  gruptan anlamlı biçimde farklı olduğu 

bulunmuştur.   

 Diğer bir çalışmada ise Hatipoğlu (1999),  kendisi  tarafından 

gelişt irilen “Sosyal Beceri Eği t imi Programının” İlköğretim okulu altıncı ve 

yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerini gelişt i rmeye ve sosyometrik 

statülerini arttırmaya etkisini incelemek amacıyla iki  aşamadan oluşan bir  

çalışma yapmışt ı r.  İ lk aşamada Ankara’daki dört devlet İ lköğretim okuluna 

devam eden üç yüz seksen iki öğrenciye (170 kız,  212 erkek),  sınıf  

öğretmenlerine ve anne–babalarına öğrenci,  öğretmen, veli formları ve 

sosyometrik test uygulanmışt ır.  Araş t ırmanın ikinci aşamasında ise 382 

öğrenci  arasından seçilen sosyal  beceri ve sosyometri puanı  düşük olan 21 

öğrenci  (6 kız,  15 erkek) belirlenmiş  ve deneysel  araşt ı rmanın örneklem 

grubunu oluşturmuşlardır.  Programın etkiliğini  araşt ı rmak üzere,  ön-test  ve 

son-test kontrol grup deney deseni kullanılmış tı r.  Veriler Kruskal–Wallis H 

Test kullanılarak analiz edilmiş ,  deney, kontrol ve plesebo-kontrol grupları  

arasında anlamlı bir fark bulunmamış tır .  Buna karşın sosyal beceri eği timi 

alan deney grubu öğrencilerinin diğer grup öğrencilerine oranla sosyal  beceri 

ve sosyometri puanlarında bir artış  olduğu gözlemlenmişt i r.   

Bilgiç (2000),  Arkadaşl ık Becerisi Eği t iminin İlköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin yalnızlık düzeyine etkilerini incelemek amacıyla,  1999- 2000 

Eği t im–Öğretim Yıl ında Ankara–Mamak Abidinpaşa İlköğretim Okuluna 

devam eden altıncı,  yedinci,  sekizinci sınıf öğrencilerine UCLA Yalnızlık 

Ölçeğ ini ön–test olarak uyguladıktan sonra yüzdelik normlarına göre yüzdelik 

sırası  yüzde yetmiş  beşin üzerinde olan öğrencileri  yalnız olarak kabul 

etmişt ir.  Yalnızlık düzeyi yüksek ve gönüllü öğrenciler arasından 15’er 

kişi l ik deney ve kontrol grubu oluş turmuştur.  Bu grupların içerisine yalnızlık 

düzeyi düşük, diğer öğrencilere model olacağı düşünülen ikişer öğrenci 

seçmişt ir.  Deney grubuyla 5 hafta süren 10 oturumluk arkadaşl ık becerisi 

programı yürütmüş tür.  Arkadaşl ık becerisi eği t imi sonunda ve onu izleyen bir  

aylık dönem sırasında deney ve kontrol gruplarına tekrar UCLA Yalnızlık 

Ölçeğ ini uygulamış t ır.  Deney ve kontrol gruplarının ön test,  son test  ve 

izleme testi ölçümlerinin karşı laşt ı rılmasında tekrarlanmış  ölçümler için çif t  
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yönlü varyans analizini kullanmışt ır.  Arkadaşl ık becerisi eği t imi programı 

sonunda, deney grubundaki öğrencilerin yalnızlık düzeylerinde anlamlı bir  

azalma olduğu bulunmuştur.     

Kaya (2005),  İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyometrik 

statüleri ile benlik kavramı ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkileri  

incelemek amacıyla;  Malatya il  merkezi İlköğretim okulları altı ,  yedi ve 

sekizinci sınıfa devam eden 407 öğrenciden oluşan (193 kız,  214 erkek) 

örneklem oluş turmuştur.  Öğrencilerin yalnızlık düzeyleri UCLA Yalnızlık 

Ölçeğ i ,  benlik kavramları ise Piers – Haris Benlik Kavramı Envanteri ile 

ölçülmüştür.  Sosyometrik verilerin toplanması ve sosyometrik sınıf lamanın 

yapılmasında Coie,  Dodge ve Coppotelli  (1982; Akt.  Kaya, 2005) tarafından 

önerilen klasik sosyometrik sınıflama yöntemi kullanılmış  ve buna göre 

öğrenciler popüler,  reddedilen,  ihmal edilen,  ihtilaflı  ve ortalama öğrenciler 

olmak üzere beş  sosyometrik kategoriye ayrılmış t ır.  Veriler tek yönlü varyans 

analizi ile analiz edilmiş  ve ikil i  karşı laşt ırmalar için LSD Testi 

kullanılmışt ı r.  Araşt ırma sonunda; benlik kavramına ilişkin olarak popüler 

öğrencilerin benlik kavramı düzeyleri reddedilen ve ihmal edilen öğrencilerin 

benlik kavramı düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur.  Yalnızl ık 

düzeylerinin incelenmesine ilişkin olarak; reddedilen ve ihmal edilen 

öğrencilerin yalnızl ık düzeyleri,  popüler ve ihtilaflı  öğrencilerin yalnızlık 

düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur.   

 

 

Arkadaşl ık Becerisi ve Sosyometrik Statü İle İ lgili Yurt Dışında 

Yapılan Bazı Araştırmalar 

Benenson ve Benarroch (1998) kız ve erkek öğrencilerin arkadaş lık 

seçimlerinde dikkat ettikleri noktalar konusunda, yedinci ve sekizinci sınıf tan 

18 kız ve 23 erkek olmak üzere toplam 41 öğrenci üzerinde çalışma 

yapmışlardır.  Öğrencilerin arkadaş lık i lişkilerinde kız-erkek ilişkilerinin,  

akademik başarının,  f iziksel görünüşün, popülerliğin,  çekiciliğin ve yakın 

arkadaşl ığın etkil i  olup olmadığ ı araş tır ılmışt ı r.  Analizler sonucunda; 

erkeklerin f iziksel görünüşü, kızların ise yakın arkadaşl ıkları önemsedikleri  
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bulunmuştur.  Kızların duygusal ilişkilerde popülerliği ,  çekiciliği  ve yakın 

arkadaşl ığı  önemsedikleri bulunmuş tur   

Franz ve Gross (2001),  üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfları kapsayan 

220 öğrenci üzerinde yaptığ ı  çalışmada sosyometrik test ve öğretmen 

raporlarına dayanan veriler  sonucunda 9 ihmal edilmiş ,  9  reddedilmiş  ve 10 

ortalama öğrenciyi  çalışma grubuna almışt ır.  Bu öğrencilerin anne ve 

babalarını da çalışma grubuna dahil  etmiş tir.  Araşt ırmacılar,  program 

süresince bu öğrencilerin birbirleriyle etkileş imini kuvvetlendirmek ve sosyal  

kabullerini arttırmak için öğrencilerin sınıf taki diğer (popüler,  ihtilaflı)  

öğrencilerle ve birbirleriyle bir yıl  süren aile ziyaretleri düzenlemiş lerdir.  

Aile ziyaretleri sonucunda yine öğretmen, aile raporlarına ve sosyometrik test 

sonucuna göre öğrencilerin sosyal kabullerini  araşt ırılmış  ve sonuçları tek 

yönlü varyans analizi ile karş ı laşt ı rılmış  ve öğrencilerin sosyal kabullerinde 

anlamlı bir değişme ile karşı laşı lmamışt ır.  Araşt ı rmacılar bu durumu, 

öğrencilerin ailelerinin tutumlarına bağlamış lardır.  Buna neden olarak da 

daha önce ailelerle yapılmış  çalışmalarda aile gruplarının da eğit ime dahil  

edildiğini ve başarılı  sonuçlar alındığ ını,  bu çalışmada ise anlamlı bir  

değ işme olmamasının nedenini ailelerin i letişim konusundaki yetersizliklerine 

bağ lamışlardır.     

Sandstrom ve Cillesen (2003) ise Franz ve Groos (2001) ile benzer 

evren grubu üzerine yaptıkları araşt ı rmada, onlardan farklı olarak,  ilkokul 

öğrencileri okulda akranlarıyla olan ilişkilerini gösteren bir günlük tutmuşlar  

ve sosyometrik araş t ırmaya dahil olmuş lardır.  Öğrencilerin tutmuş  olduğu 

günlüklere göre olumsuz etki leşimler ve olumlu etkileş imler değerlendirilmiş ,  

olumlu etkileş imlere sahip olan çocukların,  genelde akranları tarafından 

sevilen,  popüler çocuklar olarak kabul edildiği  görülmüştür.  Olumsuz akran 

etkileş imine sahip olan çocuklar ise,  akranları tarafından dışlanmış ,  kabul  

görmemiş  çocuklar olarak kabul edilmişt ir.  Popüler olarak kabul edilen 

çocuklar,  günlüklerinde arkadaşlarıyla ilgi li olumlu ilişkilerde bulunduklarını  

anlatmış ,  reddedilen veya dışlanmış  çocuklar ise genelde kötü ve kabul 

edilmeyen davranış lara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.  Öğrencilerin 

tuttuğu günlüklerden alınan bilgilere göre reddedilmiş  çocuklar akranlarıyla 

ve arkadaş  il işkilerinde genelde daha fazla çatışma yaşamış ,  ihmal edilmiş  
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çocuklar ise reddedilmiş  akranlarına göre daha az çatışma yaşamışt ır.  Fakat 

reddedilmiş  çocuklar,  ihmal edilmiş  çocuklara göre daha az saldırgan 

davranış lara maruz kaldığından şikayetçi olmuşlardır.  Bu durumu,  

reddedilmiş  çocukların ihmal edilmiş  çocuklara göre etrafına karşı  daha 

saldırgan olması,  etkileşimde saldırgan davranış ları daha çok kendilerinin 

sergilemesi ile açıklamışlardır.  

Bierman ve Erath (2004),   bir anaokuluna devam eden bütün öğrencileri  

kapsayan çalışmalarında,  öğrencilere birlikte oynama ve hareket etme, dili 

kullanabilme ve iletişim kurabilme, davranışların nedenlerini anlayabilme, 

agresif  davranışlarını kontrol edebilme ve sosyal problemleri  

(anlaşmazlıkları) çözebilme etkinliklerini kazandırmayı hedefleyen bir  

program üzerine yoğunlaşmışt ır.  Bir yı l süren bu program sonucunda, bu 

programa katılan öğrencilerin,  ilkokula başlayan diğer öğrencilere göre sosyal 

kabullerinin daha iyi olduğu,  karşı laşt ıkları problemleri çözebilmede daha 

başarılı  oldukları sonucuna varmışt ı r.  Bu öğrencilerin ileride,  bu beceriler 

sayesinde,  akran i letiş imlerinde daha başarılı  olacaklarını belirtmiş t ir.   

Kullanmış  olduğu programın anaokullarında kullanılmasının öğrencilerin 

sosyal kabulünü arttı rıcı bir etkisi olacağını savunmuş tur.  

Cillesen ve Mayeux (2004),  fiziksel saldırganlık,  nedensel saldırganlık 

ve sosyometrik popülerlik,  algı lanan veya kabul edilen popülerlik ile ilgili  

beşinci ve dokuzuncu sınıflar arası dokuz yüz beş  öğrenci üzerinde çalışmalar 

yapmışlardır.  Yapılan çalışmada, akran grubu içinde popülerl ik iki boyutu ve 

saldırganlığın iki boyutu arasında saldırganlıkla ilgili  yeni bakış  açılarına 

ulaşı lmış tı r.  Bu çalışmaların ışığında yeni  bakış  açıları şu şekildedir: 

   -Popülerliğin ve agresif liğin iki boyutu her zaman değişim içindedir.  

Örneğin beşinci sınıf ta bir kız öğrenciye ait  davranışlar popüler olmak için 

kabul edilebilirken, aynı davranış lar dokuzuncu sınıf öğrencileri tarafından 

kabul edilmemektedir.   

-Bazı öğrencilerin f iziksel saldırganlığa ve nedensel saldırganlığa 

eği l imli olmalarına rağmen, her ikisini de bir arada sergileyemezler.  Mutlaka 

saldırganlığın bu iki boyutundan birini tercih ederler.   
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-Fiziksel saldırganlık ve nedensel saldırganlık akran grubunda her 

zaman olumsuz olarak kabul edilmemişt ir.  Reddedilmiş  ve dışlanmış 

çocuklara karşı  agresif  davranışların kullanılması akran grubundaki diğer 

çocuklar tarafından kimi zaman kabul edilmiş ti r.  Çünkü böylelikle dış lanmış  

ve reddedilmiş  çocukların cezalandırıldığ ını düşünmüş lerdir. 

-Çocuklukta ve ergenliğin başlarında çocuklar,  nedensel saldırgan 

davranış lar sergileyen akranlarını,  fiziksel saldırgan davranışlar akranlarına 

göre daha az sevdiklerini belirtmişlerdir.  

Koivusaari (2004),  yaş ları dokuz ile on arasında değişen 28 kız ve 24 

erkek öğrenciyi sosyometrik ölçümle popüler,  ortalama ve reddedilmiş  olarak 

üç gruba ayırmışt ı r.  Bu gruptaki  öğrencilerin birbirleriyle  etkileşimini  ise 

bilgisayar ve internet üzerinden sağlamış tır.  Bu öğrenciler okudukları 

herhangi bir kitabın yorumlarını ve kazanımlarını birbirleriyle  

paylaşmışlardır.  Öğrencilerin cinsiyet gruplarına göre birbirleri üzerindeki 

sosyal etkilerini karşı laş tırmak amacıyla  çalışma bitiminde Sosyometrik Test 

ve Manova Tekniğ ini kullanmışt ır.  Araşt ırma sonucunda, erkek öğrencilerin,  

kız öğrencilere,  popüler ve ortalama öğrencilerin de,  reddedilmiş  öğrencilere  

göre daha olumlu ve yoğun etkileşimlerde bulundukları sonucuna varmışt ır.  

Buna neden olarak da popüler ve ortalama öğrencilerin reddedilmiş  

öğrencilere,  erkek öğrencilerin de kız öğrencilere göre daha önceye dayanan 

sosyal beceri yeterlil iklerini göstermişt ir.  

Salmivalli  ve Voeten (2004),  Helsinki’nin sosyo ekonomik seviyesi  

düşük bölgesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf lara devam eden 600 kız ve 

620 erkek öğrenciden oluşan 1220 öğrencinin cinsiyetlerine bağl ı  olarak 

birbirlerini  kabul derecelerini ve hangi cinsiyete  sahip öğrencilerin daha 

etkili sosyal davranışlara sahip olduğunu araşt ırmışlardır.  1220 öğrenciye 

Salmivalli  (1996; Akt.  Salmivalli ve Voeten,  2004) tarafından gelişt irilen ve 

on beş  sorudan oluşan, üçlü likert t ipi “Participant Role Questionnaire  

(PRQ)” isimli test uygulanmış ,  test verileri ise dört farklı analiz yöntemiyle 

yorumlanmış tır.  Buna göre beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin sosyal  

kabul oranları,  diğer sınıflara devam eden öğrencilere göre daha yüksek, kız 

öğrencilerin de erkek öğrencilere göre sosyal kabullerinin daha yüksek olduğu 
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sonucuna varmışlardır.  Öğrencilerden, (özellikle beşinci sınıfa devam eden 

öğrenciler) sosyo ekonomik seviyelerinin daha iyi olanlarının,  diğerlerine 

göre sosyal kabul gerektiren olumlu davranış lara daha çok sahip olduğunu 

belirlemişlerdir.  

Bierman ve Erath (2004) gibi  Boivin (2005) de anaokulu öğrencileri  

üzerinde erken yaş larda kurulan ilişkilerin olumlu arkadaş lık duygusuna sahip 

olmadaki etkisini araşt ırmışt ı r.  Öğretmen ve ebeveyn raporlarına dayalı  

çalışmasında araşt ı rmacı okul öncesi dönemde akranlarına karşı  olumlu 

davranış lar sergileyen ve ailesiyle olumlu ilişkiler kurabilen çocukların daha 

üst sınıflarda iletişim ve sosyal beceri  konusunda daha başarılı  oldukları  

sonucuna varmışt ır.    

Bierman, Erath (2004) ve Boivin (2005) gibi Hay (2005) da,  erken 

yaşlarda kurulan akran ilişkilerinin önemi ile ilgilenmişt ir.  Bununla ilgili  

yaptığı  araş tı rmada akranlarıyla yeni  ilişkiye girmiş  olan okul öncesi 

dönemden sıyrılmış  i lkokul öğrencilerinin akran iletişimleri ile ilgi li  belli  

gelişim görevlerini ve problemlerini  belirlemiş ,  çocukların akranlarıyla 

kurduğu yatay ilişkiler ve kendinden yaşça büyüklerle kurduğu dikey ilişkiler  

incelemişt ir.  Bu problemleri ve gelişim görevlerini aşağıdaki şekilde 

sıralamış tı r:   

- Çocuklar akranlarıyla ilişki kurma yeteneğini ilk olarak ne zaman 

gelişt irirler?  

- Erken akran ilişkilerini hangi beceriler gelişt irir?  

- Çocuklar neden bazı akranları tarafında daha az kabul edilirler?  

- Erken akran ilişkilerinin çocuğun gelişiminde uzun dönemde etkisi var 

mıdır?  

 Araş tı rma sürecinde aile ile olan görüşmeler,  ilgili  l i teratür kaynakları  

ve yapılan gözlemler esas alınmışt ı r.  Bunların ışığında aşağıdaki sonuçlara 

ulaşı lmış tı r.  
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-Yeni yürümeye başlayan çocuklar akranlarıyla ilk i lişkilerini kurarlar.  

Altı yaşına kadar çocuklar akranlarıyla gülmeye, dokunmaya ve oyuna dayalı 

tekdüze ilişkiler kurarlar.  Çocukların ilişkilerindeki ilk agresif davranışlar,  

yeni yürümeye başladıklarında görülür.  

-İnsanda akran ilişkileri;  dikkat becerisi,  duygularını kontrol etme, 

içgüdüleri dizginleme, taklit  etme, sebep–sonuç ilişkilerini anlayabilme ve dil  

becerilerine bağl ı  olarak gelişi r.  

Aynı zamanda bu becerilerin kazanılmasıyla gelişen akran i lişkileri  ve 

akran ilişkilerinde başarılı olma yine bu saydığımız becerileri gelişt i rir.  

Ancak bu becerilere sahip olmayan kişi  uyumsuz, sorun çıkaran veya içine 

kapanık birey olarak yetişebilir.   

Akran ilişkilerini anlamada genelde sosyometrik çalışmalar 

kullanılmaktadır.  Bu yönteme göre bazı  çocuklar akranları tarafından kabul 

edilir,  bazı çocuklar ise reddedilir yada önemsenmezler.  Akran kabulü, 

çocuğun hayatındaki aile ilişkileri,  anne-baba arasındaki ilişkileri,  sosyal  

destek ve sosyo-ekonomik gibi birçok etkenden etki lenir.  Yapılan 

araşt ırmalara göre,  saldırgan yapıya sahip olan çocuklar,  aile içi ilişkileri iyi  

olmayan ve yeterli  sosyal desteği  alamamış  genelde akranları tarafından da 

kabul edilmeyen çocuklardır.  Utangaç çocuklar da reddedilen statüdeki 

çocuklar gibi  akran kabulünü sağ layamazlar.  İçine kapanık çocukların erken 

çocukluk döneminde dikey ilişkilerde zorluk çektiği  ve utanma davranışına 

maruz kaldığ ı bi linmektedir.  Bu nedenle akran ilişkilerinde de içine kapanık 

olurlar ve genelde akranları tarafından kabul edilmezler (Hay, 2005).  

-Erken akran ilişkileri ile daha sonraki dönemlerde olan akran ilişkileri  

arasında açık bir bağ vardır.  Erken çocukluk döneminde akranlarıyla oyun 

yoluyla ve diğer yollarla ilişkide bulunabilen bir çocuk ileriki dönemlerdeki  

akran ilişkilerinde daha başarılı  olmaktadır.  Okul öncesi dönemde arkadaş  

bulmakta zorluk çeken çocuklar,  i leriki yaşlarda özell ikle ergenlik döneminde 

akranlarıyla ilişki kurmada zorunlar yaşar.  Çocuğun davranış larındaki  

eksiklikler ve beceri eksikliği  akranları tarafından kabulünü 

zorlaşt ı rmaktadır.  Akran dışlanmasının nedeni erken çocukluk yıllarına kadar 
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dayanır.  Çocuğun yeteri kadar eği tim almaması ileride akranları tarafından 

dışlanmasına neden olabilir.  Erken çocukluk döneminde akranlarıyla kurulan 

sağlam ilişkiler daha sonraki yıllarda çıkabilecek psikolojik problemleri 

engelleyebilir.   

Akranlarla geçirilen zaman, düşünülenin aksine daha erken dönemlerde 

önemlidir.  Erken çocukluk döneminde akranlarıyla il işki kuran ve sosyal olan 

çocuklar ileriki yıllarda il işkilerinde daha becerikli olurlar.  Agresif çocuklar 

akranları  tarafından dışlanır.  Agresif lik akran kabulünü engellemekle birlikte,  

duygusal,  bilişsel ve sosyal davranış ların kazanımını engellemektedir.  

Duygusal,  sosyal ve davranışsal problemlere sahip çocuklar akran 

dışlamasıyla daha da kötü hale gelirler.  Akranlarla kurulan sağl ıklı  i lişkiler  

ise çocukların ileride sağlam psikolojik yapıya sahip olmalarını sağlar (Hay, 

2005).   

Mize (2005) tarafından yapılan çalışmada, bilişsel – sosyal öğrenmeye 

dayalı  bir eği t im programının düşük kabul gören okul öncesi çocukların 

davranış ları ve kabul edilme dereceleri üzerindeki etkileri araşt ırılmışt ır.  

Programda liderlik,  soru sorma, olumlu ifadeler kullanma ve akranlara destek 

olma gibi  hedef beceriler kapsanmışt ı r.  Grubun sonunda, çocuklar hedef 

becerileri öğrenmişler fakat sosyal kabullerinde önemli bir artış  

görülmemişt i r.    
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 Bu bölümde, araşt ırmanın türü,  araşt ı rmanın deseni,  araşt ırmanın 

denekleri ve deneklerin seçimi,  verilerin toplanması,  veri toplama araçları,   

deneysel iş lem ve verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgilere yer verilmiş ti r.  

Araştırmanın Türü 

 Bu araşt ı rmada, arkadaşl ık becerilerini gelişt i rmeye dönük grup 

rehberliği programının ilköğretim ikinci  kademe öğrencilerinin sosyometrik 

statülerine etkisi incelenmiş tir.  Araşt ı rma; deney ve kontrol gruplu ön test ve 

son test modelinin kullanıldığı  deneysel bir araşt ı rmadır.   

 Kontrol gruplu,  ön test ve son test  modelde,  yansız atama ile 

oluşturulmuş  iki grup bulunur.  Bu gruplardan biri deney, diğeri ise kontrol  

grubu olarak kullanılır.  Her iki grupta da,  deney öncesi ve deney sonrası 

ölçümler yapılır.  Modelde ön-testlerin bulunması,  grupların deney öncesi  

benzerlik derecelerinin bilinmesine ve son-test sonuçlarının buna göre 

değerlendirilmesine yardım eder (Karasar, 1999).  

Araştırmanın Deseni 

 Kontrol gruplu ön test – son test modeline dayalı olan bu deneysel  

araşt ırmada, evrendeki tüm öğrencilere ön test ve son tes t olarak sosyometri 

testi  uygulanmışt ı r.  Ön-test verilerine dayalı  olarak deney grubu oluş turulmuş  

ve deney grubuna sekiz oturumdan oluşan bir arkadaş l ık becerisi eği timi 

programı (Morganett,  2005)  haftada 1 kez olmak üzere toplam 8 hafta 

uygulanmışt ır.  Kontrol grubuna ise hiçbir işlem uygulanmamışt ır.  Grup 

rehberliği bitiminde yine son-test uygulanmış ,  deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilerden elde edilen veriler analiz edilerek araş tı rmanın denencesi test 

edilmiş ,  deney ve kontrol grubu karş ılaşt ı rılarak sonuca ulaşı lmaya 

çalışı lmışt ır.  Araş tırmanın deseni Tablo-2’de verilmiş ti r.  
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Tablo-2.     Araştırmanın Deseni  

Gruplar Ön-test Deneysel İşlem Son-test 

Deney Grubu Sosyometrik Test 

Grupla 

Arkadaşl ık 

Becerisi Eğ i timi 

 

Sosyometrik test 

Kontrol Grubu Sosyometrik Test ------------ Sosyometrik test 

 
 
 

Araştırmanın Denekleri 

 Araş tı rmanın denekleri,  2004–2005 Eği t im–Öğretim yılının ikinci  

döneminde Malatya İ l i Kemal Özalper İlköğretim Okulunun ikinci kademesine 

devam eden altıncı ve yedinci sınıflardan oluşturulmuştur.   

  Araş tı rma kapsamında, 2005 yılının bahar döneminde, Malatya Kemal 

Özalper İlköğretim Okulu ikinci kademe sınıflarından 3 altıncı sınıf  şubesine 

ve 3 yedinci sınıf  şubesine olmak üzere,  toplam 6 sınıfa Sosyometrik Test 

uygulanmasına karar verilmiş ,  Malatya Valiliği  ve Malatya Milli Eği t im 

Müdürlüğü aracılığıyla,  ilgili  okul idarecileri ile görüşülerek gerekli izinler  

alınmış tı r.   

 Deneklerin seçildiği  grubun cinsiyet ve devam ettikleri sınıf lara göre 

dağ ıl ımı Tablo-3’de sunulmuştur.  

                   Tablo-3.  Araştırma Evrenine İl işkin Bazı Bilgi ler  

             

N N Sınıflar 

Kız Öğrenci Erkek Öğrenci 

6.  Sınıf  60 59 

7. Sınıf  54 71 

Toplam 114 130 

Genel 

Toplam 

 

244 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere,  toplam 244 öğrenci araş tı rmanın evrenini  

oluşturmuştur.  Deneklerin 114 tanesi kız öğrenci(altıncı sınıf=60, yedinci 

sınıf=54),  130 tanesi ise erkektir (a ltıncı sınıf=59, yedinci sınıf=71).  

Öğrencilerin yaşları on iki ile on dört arasında değişmektedir.  

 

Verilerin Toplanması ve Deneklerin Seçimi 

 Araş tı rma bir deney ve bir kontrol grubuyla yürütülmüş tür.  Bu 

araşt ırmada, literatürdeki tartışmaların da ış ığında,  Coie ve arkadaş ları (1982; 

Akt.  Kaya, 2005)’nın klasik sosyometrik sınıf lama yöntemi benimsenmiş ,  

toplam 244 öğrenciye Sosyometri Testi uygulanmışt ır.  Bu testte öğrencilere  

en çok beraber olmak istedikleri üç arkadaşını ve beraber olmak istemedikleri  

diğer üç arkadaşını önceden hazırlanmış  kağı t lara yazmaları istenmişt ir.  

Uygulama araş tı rmacı tarafından gerçekleş ti rilmiş t ir.  Uygulama 

tamamlandıktan sonra,  deney ve kontrol  grubu eşi t  cinsiyet  ve sosyometrik 

statüye sahip on altışar kiş iden oluş turulmuştur.  Sosyometrik statülerin 

belirlenmesinde her sınıftaki her bir  öğrencinin sevilme ve sevilmeme 

frekansları sayılmış  ve bu frekanslar her bir öğrencinin sevilme ve sevilmeme 

ham puanları olarak alınmışt ır.  Daha sonra bu ham puanlar her sınıf  

düzeyinde standart z puanlarına dönüştürülmüş ,  böylece her bir öğrencinin bir  

sevilme (Liking Puanı – L) bir de sevilmeme (Disliking Puanı – D) puanı elde 

edilmiş ti r.  Sevilme puanları  sosyal kabulü,  sevilmeme puanları ise sosyal  

reddetme olarak alınmışt ır.  Daha sonra sosyometrik statünün 

kavramsallaşt ı rılmasındaki iki temel boyut olan Sosyal Tercih Edilme (SP–

Social Preference) ve Sosyal Etki (SI-Social Impact) puanları  hesaplanmış tır.   

Sosyal Tercih Edilme Puanı SP=L-D, Sosyal Etki Puanı SI=L+D 

formülleriyle hesaplanmışt ır.  Böylece her bir öğrencinin hangi sosyometrik 

statüde yer alacağına karar vermede kullanılacak olan dört temel ölçüt her bir 

öğrenci  için hesaplanmışt ır.  Bu ölçütler;  Standart  sevilme puanı= L,  Standart  

sevilmeme puanı= D, Sosyal tercih edilme puanı= SP ve Sosyal Etki Puanı= 

SI’dır.  Bu ölçütlere göre,  her bir öğrencinin hesaplanan puanlarından Tablo-

4’deki ölçütler kullanılarak öğrenciler farklı sosyometrik statülere ayrılmışt ır.  
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   Tablo-4.   Sosyometrik Statülerin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler  

Sosyometrik Statü Grubu 
Gruplamaya esas puanlama 

ölçütleri 

Popüler SP >1.0,  L > 0,  D < 0 

Reddedilen SP< - 1.0,  L < 0, D > 0 

İhmal edilen SI<-1.0,  L < 0,  D < 0 

İhtilaflı  - Tartışmalı SI>1.0,  L > 0,  D > 0 

                    Ortalama 
SP= -0,5 _ +0,5 ve 

SI= -0,5_ +0,5 arasında olanlar 

 

Bu sınıflamada hiçbir gruba girmeyen öğrenciler de “Diğerleri” olarak 

sınıflandırılmış t ır.  

 Bu duruma göre,  evren içerisindeki öğrencilerden 57 tanesi popüler,  50 

tanesi reddedilen,  48 tanesi ihmal edilen,  7 tanesi ihtilaflı ,  22 tanesi ise 

ortalama ve altmış  tanesi diğerleri  olarak belirlenmişt ir.  Tablo-5’de evrenin 

farklı sosyometrik statülere dağı l ımı sunulmuştur.  

 

Tablo-5.   Evrenin Farklı Sosyometrik Statülere Dağı l ımı  

Sosyometrik Statü Sayı 

Popüler 57 

Reddedilen 50 

İhmal edilen 48 

İhtilaflı 7 

Ortalama 22 

Diğer 60 

 

Bu çalışmalardan sonra,  öğrencilerden gönüllülük esasına bağl ı  olarak 

ve ailelerinden izin alınarak (Bkz. Ek 1) deney grubuna eş it  sayıda olmak 
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üzere popüler,  reddedilmiş ,  ihmal edilmiş  ve ortalama öğrenciler alınmışt ır.  

Kontrol  grubuna da deney grubunun paralelinde aynı ve eş i t sayıda olmak 

üzere popüler,  reddedilmiş ,  ihmal edilmiş  ve ortalama öğrenciler alınmışt ır.  

Popüler öğrencilerin deney ve kontrol gruplarına alınmasındaki amaç, deney 

grubundaki popüler öğrencilerin diğer sosyometrik statüdeki  çocuklara model 

olmasıdır. Programı gelişt iren Morganett (1999) bunu özellikle önermektedir.  

Deney grubundaki öğrencilerin,  cinsiyet,  sosyal kabul ve red puanları  

ile yer aldıkları sosyometrik statü grubu Tablo-6’da sunulmuş tur.  

Tablo-6.   Deney Grubundaki Öğrencilerin Cinsiyet,  Sosyal Kabul ve 
Reddedilme Puanları ve Sosyometrik Statülere Dağı l ımı 

 
Puan 

Sayı Cinsiyet 
Sosyal Kabul Sosyal Red 

 

Sosyometrik Statü 

1 E 6 0 Popüler 

2 E 2 0 İhmal Edilmiş  

3 E 1 18 Reddedilmiş  

4 K 3 1 Ortalama 

5 K 4 0 Popüler  

6 K 1 11 Reddedilmiş  

7 E 3 3 Ortalama 

8 K 6 0 Popüler 

9 K 0 3 Reddedilmiş  

10 K 2 0 İhmal Edilmiş  

11 E 3 2 Ortalama 

12 E 2 0 İhmal Edilmiş  

13 E 5 1 Popüler 

14 E 1 22 Reddedilmiş  

15 K 1 1 İhmal Edilmiş  

16 K 3 1 Ortalama 

 

Tablo-6’da görüldüğü gibi,  deney grubunda 8 erkek ve 8 kız öğrenci yar 

almışt ır.  Yine deney grubundaki toplam 16 öğrencinin 4’ü popüler,  4’ü 
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reddedilmiş ,  4’ü ortalama ve 4’ü ihmal edilmiş  sosyometrik statü gruplarında 

yer almışt ır.   

Kontrol grubundaki öğrencilerin,  cinsiyet,  sosyal kabul ve reddedilme 

puanları ile yer aldıkları sosyometrik statü grubu Tablo-7’de sunulmuştur.  

Tablo-7.  Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Cinsiyet, Sosyal Kabul ve 
Reddedilme Puanları ve Sosyometrik Statülere Dağı l ımı 

 
Puan 

Sayı Cinsiyet 
Sosyal Kabul Sosyal Red 

 

Sosyometrik Statü 

1 E 6 0 Popüler 

2 K 2 0 İhmal Edilmiş  

3 E 0 17 Reddedilmiş  

4 K 3 1 Ortalama 

5 K 4 0 Popüler  

6 K 1 11 Reddedilmiş  

7 E 3 2 Ortalama 

8 K 5 0 Popüler 

9 K 1 4 Reddedilmiş  

10 K 2 0 İhmal Edilmiş  

11 E 3 2 Ortalama 

12 E 2 0 İhmal Edilmiş  

13 E 4 1 Popüler 

14 E 2 14 Reddedilmiş  

15 K 1 1 İhmal Edilmiş  

16 E 3 1 Ortalama 

 
 

Tablo-7’de görüldüğü gibi,  kontrol grubunda 8 erkek ve 8 kız öğrenci  

yar almışt ı r.  Yine kontrol grubunda, deney grubuna paralel olarak toplam 16 

öğrencinin 4’ü popüler,  4’ü reddedilmiş ,  4’ü ortalama ve 4’ü ihmal edilmiş  

sosyometrik statü gruplarında yer almışt ı r.   
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Deneysel araşt ı rmalarda deney ve kontrol gruplarının ilgilenilen 

deneysel değişken ve diğer faktörler açısından, işlem öncesi eşi t liği  önem 

kazanmaktadır.  Bunu test etmek amacıyla,  deney ve kontrol gruplarındaki  

öğrencilerin sosyal kabul puanlarının ortalamaları arasındaki farkın anlamlı 

olup olmadığ ı  “t – testi” ile test edilmiş  ve sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur.  

  

Tablo-8.   Deney ve Kontrol Gruplarının Ön-test Sonuçlarının 
Karşı laştırılması 

 
 

Grup  

 

n 

 

X  

 

S 

 

t  

 

p 

Deney 16 2,69 1,82 

Kontrol 16 2,63 1,59 

0.098 önemsiz 

 

 Tablo-8’de de görüldüğü gibi; deney ve kontrol gruplarındaki  

öğrencilerin sosyal kabul düzeyleri arasında işlem öncesinde anlamlı düzeyde 

bir fark gözlemlenmemişt ir.  Yani her iki grupta bulunan deneklerin aynı  

evreni temsil ettiğ i  görünmektedir.  

 
 

Veri Toplama Araçları 

Sosyometrik Test 

1920’lerin sonları ve 1930’ların başına doğru ilk sosyologlardan olan 

Bogardus (1928) ve Moreno (1934); (Akt.  Nickolls and Kauffmann, 2004),  

gruplar arası çatışma ve kiş iler arası  ilişkilere olan ilgilerinden dolayı  

sosyometri adı veri len karşı laşt ırılabilir ölçüm tekniğini gelişt irmişlerdir.  

Moreno ve Bogardus bu ölçüm tekniğ ini ilk defa Amerika Birleş ik 

Devletleri’ne yeni gelen göçmenlerin yeni çevrelerine nasıl uyum sağladıkları  

ve yerli  vatandaş lar tarafından nasıl kabul edildikleri ile ilgil i  

kullanmış lardır.  Sosyometri tekniği  daha sonra devlet okullarında sınıf  içi 

etkileş im için kullanılmaya baş lanmış  ve bu konu ile ilgili  i lk olarak,  Fritz 

Redl ve William Wattenberg’in (1959) “Sınıfta Grup Yaşamı”,  Norman 
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Gronlund’un (1959) “Sınıfta Sosyometri”  kitabı  çıkarak diğer çalışmalara ış ık 

tutmuştur (Nickolls and Kauffmann, 2004).  

Bu çalışmada ise Coie ve arkadaşları (1982) tarafından önerilen 

sosyometrik statü sınıflama sistemine (Akt.  Kaya, 2005) ulaşmak için 

sosyometrik test uygulanmış t ır.  Bu testte araşt ırmacı tarafından önceden 

hazırlanmış  kağıda çocuklar beraber olmak istedikleri ve beraber olmak 

istemedikleri üç akranının ismini yazmışt ı r.(Bkz. Ek 2)  

   Arkadaşl ık Becerisi Eği t imi ise Morganett (1999)’ın “Yaşam Becerileri 

– Ergenler için Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları” isimli kitabının 

“Arkadaşl ık İlişkilerini Başlatma, Sürdürme ve Koruma” başl ıklı  bölümü olan 

sekiz oturumluk sosyal beceri eği timi programı,  “ Arkadaşl ık Becerisi Eği timi 

Programı” olarak kullanılmışt ı r.  Programdaki isimler dilimize,  bazı 

uygulamalar ise kendi kültürümüze uygun olarak uyarlanmışt ır.  Örneğin;  

“Lisa kaydını paylaşt ı ,  ve dünyada en çok sevdiğ i  şey hamburger yemek! 

Kasımda doğdu, Tigger isimli bir kedisi var ve yaşadığ ı  en iyi tatil  geçen yaz 

Kaliforniya’daki tatili .  Tarkan’ı çok seviyor ve arkadaş l ık ilişkilerini 

gelişt irmek istediğ i  için burada olduğunu söylüyor.” şeklindeki ifade; “Nisa 

kaydını paylaşt ı  ve dünyada en çok sevdiği  şey hamburger yemek! Kasımda 

doğdu, Maviş  isimli bir kedisi var ve yaşadığı en iyi tatil  geçen yaz 

Mersin’deki tatili .  Tarkan’ı çok seviyor ve arkadaşl ık ilişkilerini geliş ti rmek 

istediği  için burada olduğunu söylüyor.” şeklinde kendi dilimize ve 

kültürümüze uyarlanmışt ır.   
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İŞLEM 

(Uygulanan Program) 

 Grubun Amaçları 

1.  Arkadaş  olmanın ve arkadaşlara sahip olmanın ne anlama geldiğ ine 

ilişkin anlayış  oluşturmak. 

2.  Öğrencilerin yapıcı  olmayan arkadaş lık davranışlarını daha uygun 

olanlarla değişt i rmek. 

3.  Düşünce, duygu ve davranış ları birbirinden ayırt etmede ve arkadaş  

ortamlarındaki olumsuz duygularıyla uygun bir şekilde başa çıkmayı 

öğrenmelerinde öğrencilere yardım etmek. 

4.  Öğrencileri yeni arkadaşlar aramaya teşvik etmek ve “klik” olgusunu 

anlamalarına yardımcı olmak. 

5.  Yeni becerileri keşfetmeleri için üyelere güvenli ve kabul edici bir  

ortam sağlamak. 

Ayrıca bunlara ek olarak,  öğrencilerin başkalarının duygularını  

anlayabilme ve kabul edebilme becerisinin gelişt irilmesi ve arkadaş  

il işkilerini baş latmadaki becerileri,  cesareti kazanabilmeleri hedeflenmiş t ir.   

  Grup rehberliği uygulamalarında gizlilik kuralı nedeniyle öğrencilerin 

isimlerinin yerine farklı isimler kullanılmış ,  gerçek isimleri değ işt i rilmiş t ir.    

 

1.Oturum 

Başlangıç 

Süre: 40 dk. 

Amaçlar 

1.  Öğrencilerin tanışmasına ve grup yapısı içinde kendilerini rahat 

hissetmelerine yardımcı olmak. 

2.  Grup oturumları için uygun kuralların oluşturulması.  

3.  Öğrencilerin neden grubun bir parçası olmayı istediklerinin ve grupta 

neyi öğrenmeyi umut ettiklerinin belirlenmesi (grup üyelerinin 

amaçlarının belirlenmesi).  



 - 57 - 

4.  Araçlar 

1.  Kişisel Kayıt Formu Örneği  

2.  Kişisel Kayıt Formu 

3.  Yazı tahtası veya grafik kağıdı 

Süreç 

1.  Öğrenciler karşı landı.  Genel olarak grubun, özel olarak ise bu oturumun 

amaçları açıklandı.  

2.  Bir kişinin yeni fikirlerini başka kişi lerle paylaşabildiği  söylendi.  

Öğrencilere kendileri hakkında bazı şeyleri paylaşmak için kısa bir  

çalışma yapılacağı  söylendi.  

3.  Her öğrenciye Örnek Kiş isel Kayıt Formunun bir örneği  dağı t ı ldı.  

Öğrencilerden aşağıdaki listeden altı  başl ık seçmeleri ve verilen 

örnekteki kayıt gibi bir kayıt listesi oluşturmaları istendi.  (Başl ıklardan 

biri mutlaka “grupta başarmayı umduğum şey” olması  gerektiğ i  

vurgulandı.) 

• En sevdiğim şarkı 

• Arkadaşlarımla gitmeyi en çok istediğim yer 

• En iyi arkadaşım 

• Doğum tarihim 

• Evcil hayvan (lar) ım 

• Yaşadığım en iyi tatil  

• En sevdiğim ders 

• En sevdiğim spor dalı 

• En sevdiğim film 

• En sevdiğim artist 

• En sevdiğim yemek 

• Doğduğum yer 

• Okuldaki en iyi arkadaşım  

• En sevdiğim lokanta 
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• Grupta başarmayı umduğum şey 

4.  Öğrencilere çalışmaları için yaklaşık beş  dakika verildi.  Sonra 

yanlarında oturan veya istediği  bir kiş i ile eşleşmeleri ve kendileri  

hakkında seçtikleri başl ıklarla ilgili  bilgileri paylaşmaları istendi.  

5.  Öğrencilerden sırayla eşlerini  tanıtmaları ve eşlerinden ne 

öğrendiklerini  söylemeleri istendi.  Örneğin; “Nisa kaydını  paylaş tı ,  ve 

dünyada en çok sevdiği  şey hamburger yemek! Kasımda doğdu, Maviş  

isimli bir kedisi var ve,  yaşadığ ı  en iyi tatil  geçen yaz Mersin’deki  

tatili .  Tarkan’ı çok seviyor ve arkadaş lık il işkilerini  geliş tirmek 

istediği  için burada olduğunu söylüyor.” Öğrencilerin genelde bu 

aşamada öğrencilerin aynı sınıftaki  arkadaşlarıyla eş leşt iği ve 

yakınlaşt ığ ı  gözlemlendi.  

6.  Grup kurallarından bahsedildi  ve herkesin saygı  görmesi ve konuşma 

zamanı bulması için bu kuralların herkese yardımcı olduğu belirtildi.  

Aşağıdaki gibi bir kaç temel kural önerildi; 

• Burada söyleyeceğimiz ve yapacağımız şeyler özeldir ve grup içinde 

kalır (gizlil ik kuralı) 

• Herkes atlama hakkına sahiptir.  Yani bir etkinliğe ya da bir  

etkinliğin bir bölümüne katılmama hakkı vardır.  

• Kavga ve tartışma yasaktır.  

• Herkesin yeterli konuşma zamanı olacaktır.  

• Biri konuşurken diğerleri onu dinlemelidir.  

 

7.  Öğrencilerden grup için başka kurallar düşünmeleri istendi.  Tüm 

kurallar tahtaya yazıldı.  Öğrenciler bunun dışında herkese eşi t  şekilde 

söz hakkı verilmesini ve sözlerinin hiç kimse tarafından kesilmemesini 

istediler.  
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Oturumu Sonlandırma 

1.  Oturum hakkındaki uygulamacının bazı olumlu gözlemleri paylaşı ldı. 

Örneğin; “Ahmet,  grup kurallarını bize anlattığın için ve anlamamıza 

yardımcı olduğun için teşekkür ederim”, “Mehmet, arkadaşl ık 

hakkındaki f ikirlerini bizimle içtenlikle paylaşman çok güzeldi”,  veya 

“Grupla ilgili  kurallar konusunda görüşlerinizi belirtmeniz çok güzel” 

gibi. 

2.  Oturum sona ermeden önce,  öğrencilere soracak/söyleyecek herhangi 

bir şeyleri olup olmadığı  soruldu ve gelecek oturumun konusundan 

bahsedildi  (Arkadaşl ığın ne anlama geldiğini paylaşmak).  Öğrencilere  

gizli lik kuralı ve bir sonraki  oturumun zamanı hatırlatılarak oturum 

sonlandırıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 60 - 

2.Oturum 

Arkadaş  Olmanın Anlamı 

Süre: 40 dk. 

Amaçlar 

1.  Öğrencilerin kendi ifadeleri ile arkadaşl ığı tanımlamalarına olanak 

sağlamak. 

2.  Arkadaşl ığın başl ıca öğelerini göstermek.  

3.  Öğrencilere nasıl yeni arkadaş  edinilebileceğini ve sahip oldukları 

arkadaşlarıyla nasıl yakınlaşabileceklerini göstermek. 

Araçlar 

1.  Rulo kağı t  (yaklaşık 90x180 cm) 

2.  Çeşi t l i  renklerde yazı tahtası kalemleri 

3.  Örnek İkinci Oturum Davranış  Kayıt Formu 

4.  İkinci Oturum Davranış  Kaydı 

Süreç 

1.  Öğrencilere,  diğer grup üyeleri hakkında geçen oturumlarda 

hatırlayabilecekleri kadar çok bilgiyi hatırlamaya ve bunları grupla 

paylaşmalarına devam edebilmeleri için ortam sağlandı.  Grup 

üyelerinden aynı sınıf ta olanlar birbirlerini tanımlamakta güçlük 

çekmediler fakat farklı sınıftan gelen grup üyelerinin birbirlerine karşı  

ilgisi ve birbirlerini tanımlama çabaları grubun işleyişi  ve süreci 

açısından oldukça olumluydu.  

2.  Kısaca oturumun amaçları açıklandı.  

3.  Gruptan iki gönüllü istendi.  Gönüllülerden biri masanın üzerine veya 

yere serilmiş  rulo kağıdın üzerine uzandı,  diğeri  ise arkadaşının vücut  
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taslağını yapmak için tahta kalemi i le vücudun kopyasını çıkardı.  İki 

gönüllü daha bulup kağıdı ters çevirip aynısını yapması sağlandı.  

4.  Öğrencilerden değer verdikleri bir  arkadaş ta önem verdikleri nitelikleri  

düşünmeleri istendi.  Bu özelliklerin dürüstlük,  sadakat,  sizin için bir  

şeyler yapma arzusu, dostluk,  şefkat,  yardımseverlik vb. olabileceği  

söylendi.  Öğrenciler öneride bulundukça onların gelip biraz önce 

çizilen vücut taslağının bir yerine bu özellikleri yazmaları istendi.  Her 

bir öğrenciye iki veya daha fazla özellik bulup yazması için izin 

verildi.   Genelde öğrencilerin “dürüstlük,  yalan söylememe, sadakat” 

konusunda ısrarcı oldukları gözlendi.   

5.  Öğrencilerin seçmiş  olduğu değerler üzerine bir tartışma başlatıldı. 

Örneğin; “Aslı,  sen arkadaşl ıkta dostluğa değer verdiğini söyledin. 

Bunun senin için ne anlam ifade ettiğini açıklar mısın?”,  “Çağdaş ,  sen 

ve Ayşe “arkadaşlar her zaman dürüst  olmalıdır” dediniz.  Eğer bir  

arkadaşınız size yalan söylese ne olurdu?”,  veya “Ahmet,  iyi  

arkadaşların birbirlerine kızmayacaklarını söyledin.  Bunun senin için 

anlamı ne?” gibi sorularla grup içindeki etkileşim sürdürüldü. 

6.  Vücut taslağı  ters çevrildi ve öğrenciler bir arkadaşta bulunmasını  

istedikleri ni telikleri  ifade etmeleri için cesaretlendirildi.  Bunlar yalan 

söylemeyi,  arkasından kötü konuşmayı,  zorbalığı ,  ad takmayı kavgayı,  

kötü sözler söylemeyi içerebilir.  Her bir öğrenciden iki veya daha fazla 

özellik bulup yazması istenildi.  

7.  Arkadaş  olmak ve arkadaşlara sahip olmak için vücut  taslağının ön 

tarafında yazılan özelliklerin birçoğunu göstermek ve taslağın arka 

tarafında yazılan davranış ları yapmaktan kaçınmak zorunda olduğumuz 

belirtildi.  
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Oturumu Sonlandırma 

1.  Oturum-2 davranış  kayıtlarının kopyaları dağı t ı ldı.  Eğer olumsuz 

davranış larımızı  olumlu davranış larla değişt irmeyi ciddi  olarak 

düşünüyorsak, bizim ilk önce kesinlikle neyi değiş ti rmemiz 

gerektiğini bulmaya ihtiyacımız olduğu açıklandı.  Öğrencilere 

olumlu ve olumsuz arkadaş lık davranışlarını gözlemeleri  ve bu 

durumlar oluştuğunda bunları yazabilmeleri için Örnek Oturum-2 

Davranış  Kaydının nasıl kullanılacağı gösterildi.  

2.  Oturum sona ermeden önce öğrencilere soracak/söyleyecek herhangi 

bir şeyleri olup olmadığı soruldu ve gelecek oturumun konusundan 

bahsedildi (Arkadaş l ık ilişkilerini değ işt irmek).  Öğrencilere gizlilik 

kuralı ve bir sonraki oturumun zamanı hatırlatılarak oturum bit irildi. 

Ek : Davranış  Kaydı(Bkz ek 3; 2. Oturum Davranış  kaydı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 63 - 

3.  Oturum 

Arkadaşl ık Davranışlarını Değiştirme 

Süre: 40 dk. 

Amaçlar 

1.  Öğrencilerin kendilerinde neyi sevip neyi sevmedikleri ve başkalarının 

onlarda neyi sevip neyi sevmediklerini keşfetmelerine yardım etmek. 

2.  Öğrencilere olumsuz arkadaş lık davranışlarını azaltmaları ve olumlu 

arkadaşl ık davranışlarını artırmaları için yol göstermek. 

Araçlar 

1.  İkinci Oturum Kayıt Formu (İkinci oturumdan kendini  gelişt irme 

alışt ırması) 

2.  Örnek Üçüncü Oturum Davranış  Kaydı Formu 

3.  Üçüncü Oturum Davranış  Kaydı Formu 

Süreç 

1.  Öğrencilerden gözledikleri olumlu-olumsuz arkadaşl ık davranışları 

hakkında İkinci  Oturum Davranış  Kayıt  Formlarındaki  bilgileri  

paylaşmaları istenildi.  Öğrencilere yazdıkları durumları tanımlamaları 

ve gözledikleri arkadaşl ık durumlarından ne öğrendiklerini açıklamaları  

için bir şans veri ldi.  Grup üyeleri  genelde sınıf içinde diğer 

akranlarıyla olan olumsuz etkileşimlerinden örnek verdiler.  Örnek:  

Olay: “Arkadaşım konuşurken benim sözümü kesti”.  Düşünce veya 

duygu:  “İnsanların sözünün kesilmesi onları kızdırır.” 

2.  Oturumun amaçları kısaca açıklandı.  

3.  Öğrencilere,  onları daha iyi bir arkadaş  yapabilen ne tür şeyleri kendi 

kendilerine yapmaya başlayabildikleri (veya yapmaktan vazgeçtikleri)  

soruldu. Onların diğerlerine yaptıkları olumlu ve olumsuz özellikler  

konusunda uygulamacı kendini açarak model oldu. Örneğin: “Benim 
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olumlu arkadaşl ığa ilişkin davranışlarım şunlardır. Her gün iş  yerimde 

rastladığım herkese ‘Günaydın’ derim. Bu davranış ın insanların gününü 

güzel  geçirebileceğine sebep olabileceğ ini düşünürüm. Değ iş t irmeye 

çalışt ığım olumsuz bir  davranışta kendimi aç hissettiğimde kızgın 

olmamdır.  Bu durum beni mutsuz ediyor ve çevremdeki insanlara bu 

şekilde davranmaktan hoşlanmıyorum.” 

4.  Öğrenciler eşleş ti rilerek her eşin biraz önce uygulamacının yaptığı gibi 

üç olumlu, bir olumsuz davranışını karşısındakiyle paylaşması istendi.  

Olumlu davranış lar; işbirlikçi olma, iyimser tutum, bir konuşmaya nasıl  

başlayacağını bilme, iyi bir dinleyici olma, kendi düşüncelerine değer 

verme, iltifat edebilme ve başka şeyler olabileceği  söylendi.  Olumsuz 

davranış lar ise; karamsar olma, hata yaptığında özür dileyememe, kavga 

etme, vefasız olma, arkadaş larına değer vermiyormuş  gibi davranma ve 

başka şeyler olabilir şeklinde açıklandı.  

5.  Öğrenciler en az bir olumlu ve bir olumsuz arkadaşl ık davranış larını  

grupla paylaşmaya davet edildi.  İnsanın kendisi hakkında olumsuz bazı  

şeyler açıklaması zor olabileceği  için,  ilk başlayan öğrenci olumlu ve 

güçlü bir şekilde övüldü ve herkesin katılmasında ısrarcı davranılmadı.  

6.  Nasıl arkadaş  olunacağı  ve arkadaşl ığın nasıl sürdürüleceğini  doğuştan 

bilerek doğmadığımız, şu andaki davranışlarımızı  daha çok 

öğrendiğimiz belirti ldi.  “Bu, bir şeyler yapmak için yeni yollar  

öğrenerek kendimizi değişt irebileceğimiz anlamına gelir.  Olumsuz 

arkadaşl ık davranış larını azaltma ve olumlu olanları arttırma konusunda 

başarılı  olup olmadığımızı belirlemek için hedef davranış larımızı  

izlememiz gerekir.  Örneğin,  sabahları somurtkan olmaktan vazgeçmek 

istiyorsanız,  hedef davranış ınız olarak somurtkanlığın yerine olumlu 

konuşmalar yapmayı tercih edebilirsiniz” şeklinde öğrencilere  açıklama 

yapıldı. 
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Oturumu Sonlandırma 

1.  Üçüncü Oturum Davranış  Kayıt  Formu kopyaları dağı t ı ldı.  Her 

öğrencinin kendisi  için bir hedef olumlu arkadaşl ık davranış ı  

belirlemesi istendi.  (Öğrencilerin ulaşı labilir bir hedef davranış  

seçmeleri ve onu açık bir şekilde tanımlamaları için yardımcı olundu.) 

Öğrencilerden yapması beklenilenleri göstermek için Üçüncü Oturum 

Örnek Davranış  Kayıt Formu kullanıldı 

2.  Grubu bitirmeden önce söylemek istedikleri herhangi bir  şey olup 

olmadığını soruldu ve gelecek oturumun konusundan (Konuşmaya 

başlama ve konuşma becerilerini öğrenme) söz edildi.  Öğrencilere  

gizli lik kuralı ve gelecek oturumun zamanı hatırlatarak oturum bitirildi.  

 

Ek: Davranış  kaydı ( Bkz. Ek 4; 3.  Oturum Davranış  Kaydı) 
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4.Oturum 

Tartışma (Fikirlerini olumlu şekilde açıklama) ve Konuşma Becerileri 

Süre: 40 dk. 

Amaçlar 

1.  Kendini tanıtma becerilerini açıklamak ve bu becerilerin uygulamasını  

yaptırarak bu beceriyi gelişt irmek. 

2.  Öğrencilere konuşmaya nasıl  başlanacağını göstermek ve konuşma 

becerilerini geliş ti rmek için pratik yapma imkanı sağlamak. 

Araçlar 

1.  Oturum 3 Davranış  Kaydı (Otrum-3’den kendini gelişt i rme egzersizi) 

2.  Örnek Oturum 4 Davranuş  Kayıt Formu 

3.  Oturum 4 Davranış  Kayıt Formu 

Süreç  

1.  Geçen oturumda hedef arkadaşl ık davranışı  belirleme ve bunun üzerine 

çalışma konusunda uygulamacı tarafından verilen görevlerden 

öğrencilerin neler öğrendikleri tartış ıldı?  Öğrenciler oturum 3 davranış  

kayıt formuna yazdıkları şeyleri paylaşmaya davet edildi.  Aşağıdaki 

sorular tartış ı ldı; 

• Olumlu bir arkadaş l ık davranışı  gelişt irme ile ilgi li  hedefinize 

ulaşmada başarılı  mıydınız?  

• Olumsuz bir şey yapmamak için kendinizi tutabildiniz mi?  

• Eski olumsuz davranış ınız yerine olumlu bir şey yaptığınızda 

kendinizi  nasıl hissettiniz?  Grup üyeleri,  bu durumda kendilerini 

oldukça mutlu ve daha iyi hissettikleri hakkında konuştular.  Bazı 

üyeler ise kendilerinden gurur duyduklarını ifade ettiler.    
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2.  Kısaca oturumun amaçları açıklandı.  

3.  Eğer bir  insanın kendini  nasıl tanıtacağı  ve konuşmaya nasıl 

başlayacağı  hakkında bilgisi yoksa bir arkadaşl ığı  asla 

başlatamayabileceği  konusuna dikkat  çekildi.  Bazen birileriyle  

tanışmayı isteriz ama bunu nasıl yapacağımızı bilemediğimizi 

hissederiz.  Aşağıdaki adımların bunun için bize yardımcı olabileceği  

söylendi.  

• Tanışmak istediğ iniz kişiye yaklaşın 

• “Merhaba” veya başka bir selamlama sözcüğü söyleyin. 

• “Benim ismim_____________________.” deyin.  

• İsmini söylemesini bekleyin ya da “isminiz ne?” diye sorun. 

4.  Öğrencilerin kendilerini uygulamacıya tanıtmaları sağlanarak bu 

adımlara örnek olundu. 

5.  Tüm öğrenciler kendilerini tanıttıktan sonra,  iki insanın birbirlerini  

nasıl tanışt ırabileceği  gösterildi.  

• Birinci kişiye bakın ve o kişinin ismini söyleyin.  

• Birinci kişiye ikinci kişinin ismini söyleyin.  

• Aynı şeyi ikinci kişi  ile tekrarlayın 

Bütün adımlar hep birlikte şu şekilde ifade edildi; 

“Ayşe,  bu Hüseyin Özer.  Hüseyin,  bu Ayşe Öz..” 

6.  Öğrenciler üç kişi lik gruplara ayrıldı ve birbirlerini  tanışt ırma 

uygulamaları yapmalarına imkan verildi.  Tanış tırma alışt ırmaları 

yapılırken öğrencilerin en az tanıdıkları kişi lerle tanışmalarına 

rehberlik edildi  
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7.  Bütün öğrencilere en az iki kiş iyi tanıtma fırsatı verdikten sonra bir 

sohbetin genellikle bir tanışmayı takip ettiğine dikkat çekildi.  Bir 

konuşmaya başlamanın basamaklarının aşağıdaki gibi olduğu açıklandı.  

 

• Konuşmak istediğiniz insana bakın.  

• Kendiniz hakkınızda bir şeyler söyleyin (Örneğin,  sevdiğiniz şeyler 

gibi).  

• Karşınızdaki insana hoşlandığı  şeyleri sorun. 

• Söyledikleri hakkında olumlu bir yorum yapın.  

Bu adımlar hep birl ikte şu şekilde ifade edilir:  “Futbol oynamayı ve 

araba yarışlarını seviyorum. Ne tür sporlardan hoşlanırsın? (Cevap: 

Araba yarış larını ben de severim, ama onun hakkında fazla bir şey 

bilmiyorum). “Eğer istersen bu geceki çalışmalara gelebilirsin” veya,  

“Ben bilgisayarda çalışmayı seviyorum. Okulda en çok neyi  

seviyorsun? (Cevap: Kütüphaneye gitmeyi ve dergileri  karış t ırmayı 

severim).  “Bazen marketten dergiler alırım. Ünlüler hakkında bir şeyler 

okumaktan hoşlanıyorum.” 

8.  Öğrencilerin eş leşmeleri sağlandı ve konuşmaya başlama çalışmaları  

yaptırı ldı.  

9.  Öğrenciler konuşmayı başlatma alış t ırmalarını yaptıktan sonra 

aşağıdaki sorular öğrencilerle birlikte tartışı ldı.  

• Tanışt ırılmak nasıl bir şeydi? 

• Kendini veya bir başkasını tanışt ırmak nasıl bir şey? 

• Yeni biri i le konuşmaya başladığınızda neler hissedersiniz? 

• Eğer bir kişi  sizin ile konuşmayı sürdürmek istemezse ne 

yapardınız?  
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Oturumu Sonlandırma 

1.  Öğrencilere bu becerileri bir sonraki  oturumdan önce kullanmayı 

düşünüp düşünmedikleri soruldu. Oturum-4 davranış  kaydının kopyaları 

dağ ıt ı ldı ve grubun kaç tane tanışma ve konuşma uygulamaları  

yapabilecekleri üzerinde anlaşı ldı.  Üç tanıtım ve üç konuşa yapmaları 

istendi.  Örnek oturum-4 davranış  kayıt larını kullanarak bunun nasıl 

yapılacağı  gösterildi.  

2.  Oturum sona ermeden önce öğrencilere soracak/söyleyecek herhangi bir  

şeyleri olup olmadığ ı  soruldu ve gelecek oturumun konusundan 

bahsedildi (düşünceler ve duygular arasındaki farkı tanıma).  

Öğrencilere gizlilik kuralı ve bir  sonraki oturumun zamanı 

hatırlatılarak oturum bitirildi.  

 

Ek: Davranış  kaydı ( Bkz. Ek 5; 4.  Oturum Davranış  Kaydı) 
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5.Oturum 

Düşünceler, Duygular ve Davranış lar 

Süre: 40 dk. 

Amaçlar 

1.  Olumsuz duyguların arkadaş lıkların bitmesine neden olabileceği  

düşüncesini tanıtmak. 

2.  Duygular,  düşünceler ve davranışlar arasındaki farklılıkları ayırt  

etmede öğrencilere yardım etmek ve anların grup dışındaki  durumlarda 

duygularını tanımalarına yardımcı olmak.  

3.  Oturum 6 için öğrencileri hazırlamak (Olumsuz duygularla başa çıkma) 

    Araçlar 

1.  Oturum 4 Davranış  Kaydı (Oturum 4’den kendini gelişt i rme alışt ırması) 

2.  Fişler (Üzerine duygular,  düşünceler ve davranışlar yazılmış ) 

3.  Duygular Kartı  

4.  Yazı tahtası.  

Süreç 

1.  Öğrencilerden oturum-4 davranış  kayıt  formlarına kaydett ikleri yeni  

insanlarla tanışma veya konuşmaya başlamadaki deneyimlerini  

anlatmaları istendi.  Aşağıdaki tartışma soruları kullanıldı: 

• Tanışma alışt ırmalarında hoş  bir şey oldu mu? 

• Hoş  olmayan bir şeyler var mıydı?  

• Kendini tanıtma ve konuşmaya başlayabilmenin size gelecekte nasıl 

yardım edeceğini düşünüyorsunuz?  
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Grup üyelerinden bazıları tanışma alışt ırmalarını ilk defa 

kullandıklarını,  bazı  arkadaşlarının çekingen davrandığını ifade ettiler. 

Bazı üyeler de nasıl tanışı lacağının öğrenilmesinin ileride daha girişken 

olmalarına yardımcı olabileceğini söyledi .  

2.  Oturumun amaçları kısaca açıklandı.  

3.  Arkadaşl ıkların bitmesine ne tür şeylerin neden olduğu tart ış ıldı.  Şu 

örnekler kullanıldı:  İletişim eksikliği ,  karş ımızdaki kiş inin farklı  

değerlere veya uygunsuz davranış lara sahip olduğunu öğrenme, 

yalancılık,  zaman yetersizliği  veya mesafe uzaklığından dolayı  

problemler ve olumsuz duygular. 

4.  Kızgınlık, korku veya kıskançlık gibi olumsuz duyguların genellikle  

arkadaşl ıkların bozulmasına neden olduğuna dikkat çekildi,  ama bu 

duyguların da sevgi,  muhabbet ve eğlence gibi olumlu duygular kadar 

bizim bir parçamız olduğunun önemi belirtildi.  Öğrencilerden 

arkadaşl ık ilişkilerinde sahip olabilecekleri olumsuz duyguların 

bazılarını paylaşmaları istendi.  Öğrenciler genelde arkadaşl ıkta yalan 

söylemenin,  sadakatsiz olmanın,  sebep yokken konuşmamanın onları  

çok rahatsız ettiğini ifade ettiler.  Bu durumların arkadaş l ıkları  

bitirebileceğini söylediler.  Altıncı oturumda olumsuz duygularla başa 

çıkmanın bir yolunun gösterileceği ,  fakat bu yolu kullanabilmek için 

öğrencilerin öncelikle duygular,  düşünceler ve davranışlar arasındaki  

farklılıkları anlamaları gerektiği  açıklandı.  

5.  Her bir  öğrenciye iki veya üç f iş  dağı t ı larak  düşüncelerin beyin içinde 

gerçekleşen işlemler,  duyguların hislerimizin ifadeleri ve davranışların 

da yapmış  olduğumuz eylemler olduğunu açıklandı.  
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         Düşünceler      Duygular       Davranışlar 

Hatırlamak 

Fikir 

Düşünmek 

Hesap etmek 

Unutmak 

Uzun uzun düşünmek 

Tasarlamak 

Sevinç 

Kızgınlık 

Korku 

Depresyon 

Keyif  

Üzüntü 

Yalnızlık 

 

Koşma 

T.V izleme 

Öpme 

Bir şey üzerinde 

tartışma 

Münakaşa etme 

Çalışma 

Bulaş ıkları yıkama 

 

6.  Düşünceler,  duygular veya davranış lara birkaç örnek verildi ,  gruptan 

verilen örneklerin hangi sınıflamaya girdiğini tahmin etmeleri istenildi.  

Örnek: Tasarlamak, karş ılaşt ı rmak, kızgınlık,  uyumak, yürümek vb. 

Ardından her bir öğrenciden kartını  yüksek sesle okumasını ve bunların 

hangi sınıf lamaya girdiğ ini bulması istenildi.  Öğrencilerin bu 

kavramları  anladıklarından emin oluncaya kadar bu işleme devam 

edildi.  

 

Oturumu Sonlandırma 

 1.  Duygular kartının bir kopyası her öğrenciye dağı tı ldı ve kartta yazılı  

olan duyguların her birini ifade eden pek çok sözcük olduğu açıklandı. 

Buna ek olarak,  sözcüklerin,  duygunun yoğunluğuna göre 

sınıf landırıldığını belirtildi.  Örneğin; “Eğer aş ırı  derecede mutluysan, 

kendini dünyalar senin olmuş  gibi  hissedebilirsin”.  Öğrencilere  

arkadaşl ık ilişkilerinde ne tür duygular yaşadıklarına dikkat etmeyi 

isteyip istemedikleri soruldu. Sonraki oturuma kadar yaşadıkları 

herhangi bir duygunun önüne işaret koymaları istenildi.  Eğer belirli bir  

duygu listede yoksa,  öğrencilere bu duyguyu kağıdın arkasına 

yazabilecekleri belir tilerek,  arkadaşl ığ ın ne tür yoğun duygulara neden 

olduğunun farkına varabilmeleri için öğrencilerden duygular kartını  

kullanmaları vurgulandı.  
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    2.  Oturum sona ermeden önce,  öğrencilere soracak/söyleyecek herhangi 

bir şeyleri  olup olmadığı  soruldu ve gelecek oturumun konusundan 

bahsedildi (Olumsuz duygular üzerinde çalışma). Öğrencilere gizlilik 

kuralı  ve bir  sonraki oturumun zamanı hatırlatılarak oturum sona 

erdirildi 
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6.Oturum 

Olumsuz Duygular Üzerinde Çalışma 

Süre: 40 dk. 

Amaçlar 

1.  Öğrencilerin arkadaşl ıklarla ilgili  olumsuz duygularını i fade etme 

alışt ırmaları yapmalarını sağlamak. 

2.  Öğrencilere güçlü duygular yaşadıklarında “ben” mesajlarını  kullanma 

becerilerini öğrenmeleri için yardımcı olmak. 

Araçlar 

1.  Duygular Kartı (Oturum 5’ten kendini gel işt irme egzersizi) 

2.  Örnek Oturum-6 Davranış  Kaydı.  

3.  Oturum-6 Davranış  Kaydı.  

Süreç 

1.  Öğrenciler son oturumdan bu yana yaşadıkları bazı  duyguları  

paylaşmaya davet  edildi.  Öğrenciler,  “Arkadaş lıklarında,  doğum 

gününde hatırlandıkları için mutlu oldukları,  herhangi bir yere davet 

edildikleri için mutlu olduğu, haksız yere suçlandıkları  iç in kızgın 

oldukları,  ara sıra dışlandıkları için kendilerini yalnız hissettikleri” 

gibi örnekleri grup ortamında paylaşt ı lar.  Cevaplandırdıkları Duygu 

Çizelgesini tartışmada kullanmaları ve yaşadıkları duyguları ifade 

etmeleri için öğrenciler cesaretlendirildi.  

2.  Kısaca oturumun amaçları açıklandı 

3.  Öğrencilerin 5.  oturumda bahsettikleri arkadaşl ık ilişkileri ile ilgili  

olumsuz duyguların bazıları gözden geçirildi ve böyle duygulara sahip 

olduklarında ne yaptıklarını açıklamaları istenildi.  Cevaplar “artık o 

kişiyle görüşmüyorum “(olasılıkla atılgan olmayan davranış)  dan çok 

büyük bir kavga ettik”e (olasılıkla saldırgan davranış ),  veya “kendimi 
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tutuyorum”a (olası lıkla depresif  davranış) kadar uzanabileceği  

düşünülerek böyle cevapların olumsuz duygularla başa çıkmada kısa 

vadede başarılı  olabileceği ama bunların hiçbirinin problemi tamamen 

çözemeyeceği  açıklandı.   

4.  Olumsuz duygularla başa çıkmanın en iyi  yolunun bu duygular üzerinde 

çalışmak veya bu duygularımızı i lgili  olduğu kişi  veya insanlara 

dürüstçe ifade etmek olduğu anlatıldı.  Bunu yapabilmenin en iyi  

yolunun “sen” mesajları kullanmak yerine “ben” mesajlarını kullanmak 

olduğu özellikle vurgulandı.  Bir kaç sen mesajı üreterek bu durum 

örneklendirildi.  

• Ödevlerini bana vermedin.  Sen çok kıskanç ve kötü bir insansın.  

• Aptalsın.  

• Ödevlerini yapmalıydın.  

• Neden şunu doğru dürüst yapmadın.  

5.  “Sen” mesajlarının öğrencilerin kendilerini nasıl hissetmelerine neden 

olduğu tart ışı ldı (küçümsenmiş ,  incinmiş ,  kızgın,  canı sıkı lmış) Sen 

mesajları almanın incitici olduğuna dikkat çekildi. 

6.  Öğrencilerin “sen” mesajları ile insanların karşısındaki  insanları  

incitmeden duyguları ifade etmesini sağlayan ben mesajları arasındaki  

farklılıkları görmeleri sağlandı.  “Ben” mesajlarının kullanımı için 

aşağıdaki iki formül açıklandı.  

• Kendimi ………… hissediyorum. Çünkü ………….. ve/oysa/halbuki 

ben ……….. isterdim/istiyordum. 

• …... .. . . . . . .  olduğunda kendimi ………….. hissettim ve bunu sana 

söyleme ihtiyacı duydum. 

7.  Grubun paylaşabileceği  çeşi t li  duyguları belir lendi ve belirlenen bu 

duygular bu formüller içine yerleşt irildi.  Örneğin; 

• Ayşe arkadaşları  okula giderken kendisiyle beraber gitmedikleri  

zaman onlardan nefret ettiğini söylüyor.  O şöyle söyleyebilirdi:  
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“Okula giderken bana haber vermediğiniz zaman kendimi dış lanmış  

(terkedilmiş) hissediyorum ve bunu size söylemek zorundayım.” 

• Mehmet,  Ali’nin sırasına izinsiz oturduğunda, kendini  kızgın 

hissettiğini söylüyor.  Bunu şöyle söyleyebilir;  “Sen benim sırama 

izinsiz oturduğunda kızgın hissettim, çünkü kendime ait eşyaların 

izinsiz kullanılmasından hoşlanmam, bunu yapmamanı istiyorum.” 

8.  Olumsuz duygularla başa çıkmada “ben” mesajı kullanma alışt ırması  

yapacak bir gönüllü ile bu mesajı dinleyip tepki verecek başka bir 

gönüllü istenildi.  Grubun ortasına karş ı  karşıya gelecek şekilde iki  

sandalye koyularak gönüllülerin rol oynama durumundaki gibi karşı  

karşıya oturmaları sağlandı.  Rol oynamayı takiben aşağıdaki  soruların 

tartışı lmasına ortam sağlandı.  

İlk gönüllüye; 

• Bu tip bir mesaj  kullanmak senin için nasıl bir şeydi?  Bunu grubun 

dışında da yapmayı ister misin? Gönüllü katılımcının cevabı  bunu 

dışarıda kullanmayı istediği,  fakat bütün insanların “ben” mesajı 

yerine,  “sen” mesajını kullandıklarını,  bu durumunda kendisini 

rahatsız ettiğ i  şeklinde oldu. 

      İkinci gönüllüye; 

• Ben mesajı aldığında ne tür duygu ve düşünceler yaşadın?  Bu mesaj 

nasıl söylenseydi kendini  rahatsız hissederdin?  şeklinde paylaşımlar 

yapıldı.  Gönüllü katılımcı “ben” mesajı aldığ ında karşıdaki  kişiyi  

anladığını,  kendisine de “ben” mesajların gelmesinin kendisini 

mutlu edeceğini söyledi.  

9.  Zaman el verdiği  ölçüde diğer öğrencilerin de bunu denemesi sağlandı.  

Uygulamaya katılmayan öğrencilerin yapılan uygulamaları 

gözlemlemeleri ve üzerinde yorum yapmaları için teşvik edildi.  Fakat 

ısrarcı olunmadı.  Grup üyelerinin birçoğunun “ben” mesajlarını 

kavradıkları gözlemlendi.  Fakat “ben” mesajlarının kullanılması  
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gerektiği ,  kullanılmadıkça “ben” mesajlarının yerini,  “sen” mesajlarının 

alabileceği  konusunda dikkat çekildi.    

Oturumu Sonlandırma 

1.  Öğrencilere gelecek oturuma kadar üç kez ben mesajı kullanma 

uygulaması  yapmaya istekli olup olmadıkları soruldu. Oturum 6 

Davranış  Kaydı kopyaları dağı t ı ldı ve öğrencilerden yaşantılarını 

kaydetmeleri istenildi.  Öğrencilere bunu nasıl kullanacaklarını 

göstermek için örnek oturum 6 davranış  kaydının kullanımı açıklandı.  

2.  Oturum sona ermeden önce öğrencilere soracak/söyleyecek herhangi bir  

şeyleri olup olmadığı sorularak gelecek oturumun konusundan 

bahsedildi  (daha fazla arkadaş  edinme).  Öğrencilere gizli lik kuralı ve 

bir sonraki oturumun zamanı hatırlatılarak oturum bitirildi.  

 

Ek: Davranış  kaydı ( Bkz. Ek 7; 6.  Oturum Davranış  Kaydı) 
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7.Oturum 

Daha Fazla Arkadaş  Edinme 

Süre: 40 dk. 

Amaçlar 

1.  Öğrencilerin yeni arkadaşlar edinmenin yeni yollarını keşfetmelerine 

yardımcı olmak için bir teknik olarak fikir j imnastiğini kullanmak. 

2.  Kliklerin etki lerini  anlama ve belli  gruplara ait  olmayı isteyip 

istemediklerine karar vermede öğrencilere  yardım etmek. 

3.  Diğer insanlara terkedilmiş  duygusunu yaşatmaktan sakınmak için 

öğrencileri teşvik etmek. 

Araçlar 

1.  Oturum-6 Davranış  Kayıt Formu (Oturum-6’dan kendini gelişt irme 

alışt ırması) 

2.  Yazı tahtası veya pano 

Süreç 

1.  Öğrenciler oturum 6 davranış  formlarına kaydetmiş  oldukları “ben” 

mesajlarını kullanma deneyimlerini  paylaşmaya davet edildi.  Aşağıdaki 

tartışma soruları kullanıldı.  

• “Ben” mesajlarını kullandığınızda ne oldu? 

• Diğer kiş i  nasıl tepki gösterdi?  

• İfade ettikten sonra ne düşündün ve ne hissettin? 

Öğrenciler “ben” mesajlarını kullandıklarında kendilerini daha mutlu ve 

rahat hissettiklerini ifade ettiler.  Fakat karşıdaki kişi lerin kendilerini 

anlamak istemediklerini belir ttiler.  

2.  Oturumun amaçları kısaca açıklandı.  
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3.  Öğrencilerden yeni  arkadaş  edinmede olabildiğince çok yol bulabilmek 

için f ikir j imnastiği  yapmak üzere iki grup oluşturmaları  istendi.  10-15 

dakika sonra grupları tekrar toplayarak gruplardan fikirlerini yazı 

tahtası üzerine yazarak paylaşmaları istenildi.  Bazı olası öneriler  

aşağıdaki şekilde kullanıldı.  

• Kantinde tanımadığımız birinin yanına oturun ve “Merhaba” deyin.  

• Okulda yeni gelen birine okulu ve çevresini gezdirmeyi öner.  

• Bir klüp ya da gruba katıl  

• Ağı r bir yük taşıyan birine yardım etmeyi teklif et.  

• Tanıdığın birinden seni yeni insanlarla tanış tı rmasını iste.  

• Okuldan sonra spor salonuna git veya yürüyüşe katıl  ve antrenman 

yapan çocuklara merhaba de.  

• Kütüphaneden ilginç kitap almış  birisiyle  konuşmaya baş la.  

4.  Öğrencilere kendi sözcükleri ile “klik” terimini  tanımlamalarına yardım 

edildi (popüler çocuklardan oluşan iki ya da üç kişi l ik grup).  Kliklerin 

yeni arkadaş  edinmede neden oldukları  güçlükler tartışı ldı .  Bir çok 

çocuğun bir kliğin parçası olmak istemesinin nedeninin onların önemli  

kişi ler tarafından beğenilmek ve kendilerini  önemli hissetmek olduğu 

vurgulandı.  Öğrencilere etraflarında kliklerin olup olmadığı  soruldu ve 

bunlar hakkındaki düşünceleri alındı. Bütün öğrenciler çevrelerinde 

kliklerin olduğunu ve kimi zaman bu durumun, dış landıkları için 

kendilerini rahatsız ettiğini söylediler.  Dahil  oldukları  kliklerin 

olduğunu ve diğer kl iklerin aksine başkalarına daha sevecen 

yaklaşt ıklarını ifade ettiler.   

5.  Aşağıdaki sorular tartışı larak öğrenciler belli  bir gruba ait olmayı 

isteyip istemediklerini keşfetmeye ve bu grubun kendileri için iyi olup 

olmadığını karar vermede kullanabilecekleri ölçütleri tanımlamaya 

teşvik edildi (itibar görme ve tanınan biri olma fikrinin bu bağ lamda 

ortaya çıkması mümkündür).  
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• Kliklerin hangi yönlerden iyi olduğunu düşünüyorsunuz? 

(Öğrenciler,  kliklerin,  arkadaşl ıklar ve sorunlarını paylaşma 

açısından iyi olduğunu ifade ettiler.) 

• Kliklerin hangi yönlerden zararlı  olduğunu düşünüyorsunuz? 

(Kliklerin kimi zaman kendilerini dışlayabildiğini belirtt iler.)  

• Bir kliğe ait  olmak sizin için ne anlama gelir?  (Kliğe ait  olmanın; 

“Arkadaşlarla beraber ortak hareket etmek, onların sorunlarını 

paylaşmak” anlamına geldiğini söylediler.)  

• Okulda hiç klik olmasa ne olurdu? (Herkesin yalnız başına hareket 

edeceğini ve iyi arkadaşlar bulamayacaklarını ifade ettiler.) 

• Okul dışında da klikler var mı?(Oturdukları apartmanda veya 

mahallede de arkadaş  gruplarının bulunduğunu ifade ettiler.) 

• Yetişkinlerinde klikleri var mı? (Anne ve babalarının da dahil 

olduğu kliklerin bulunduğunu, bunu ev ziyaretlerinde gördüklerini  

söylediler).  

Oturumu Sonlandırma 

1.  Öğrencilere bir sonraki oturumdan önce yeni bir arkadaş  edinmek için 

çaba göstermeye ve birisinin yanında oturup onu teselli  etmek, beraber 

öğle yemeğ i yemek ve okuldan sonra oyun oynamak gibi arkadaşlarıyla  

yapmaktan hoşlandıkları şeyleri yapmaya istekli olup olmadıkları  

soruldu. Ayrıca,  “Klik” olgusuna özellikle dikkat etmeleri ve 

başkalarının kendilerini yalnız hissetmelerine neden olabilecek 

davranış larda bulunmamaya özen göstermeleri istenildi.  

2.  Oturum sona ermeden önce,  öğrencilere soracak/söyleyecek herhangi 

bir şeyleri  olup olmadığı  soruldu ve gelecek oturumun konusundan 

bahsedildi (Grup içinde ne öğrenildiğ ini gözden geçirme ve veda 

etme).Öğrencilere gizlilik kuralı ve bir sonraki oturumun zamanı 

hatırlatılarak oturum sona erdirildi.  

 

 



 - 81 - 

8.Oturum 

Vedalaşma 

Süre: 40 dk. 

Amaçlar 

1.  Geçen yedi oturum süresince grup içinde ele alınan faaliyetlerin ve 

yaşananların gözden geçirilmesini sağlamak. 

2.  Arkadaşl ıkların sonu olduğunu sonu olduğunu anlamalarına ve grubun 

sona eriyor olması gerçeğ i  ile başa çıkmalarında öğrencilere yardımcı 

olmak. 

3.  Hoşça kalın demenin önemini açıklama ve öğrencilere grubu ve içindeki  

ilişkileri sonlandırma şansı verme. 

Araçlar 

1.  Kağı t tan yapılmış  öğle yemeği  çantaları 

2.  Kağı t  şeritler (5x20cm.) 

3.  Değişik renklerde işaretleme kalemleri 

Süreç 

1.  Öğrenciler kliklerin fark edilmesi ve yeni arkadaş larla tanışmadaki 

deneyimlerini paylaşmaya davet edildi.  

2.  Sonra,  geçen oturumlarda ele alınan konular gözden geçirildi ve 

öğrencilerle grup içinde öğrendikleri en önemli etkinliklerin ne olduğu 

tartışı ldı.  

• Arkadaşl ıklarda değer verdikleri ve vermedikleri özellikler hakkında 

neler öğrendiniz? (Oturum 2) 

• Olumlu ve olumsuz arkadaş l ık davranışları hakkında ne öğrendiniz? 

Olumsuz davranış ları nasıl olumlu davranışlara dönüş türebilirsiniz.  

(Oturum 3) 
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• Kendini başkalarına tanıtma konuşmayı başlatma hakkında neler 

öğrendiniz? (Oturum 4) 

• Düşünceler,  duygular ve davranışlar arasındaki fark nedir ve birini  

diğerinden ayırabilmek neden önemlidir? (Oturum 5) 

• Arkadaşl ık ilişkilerinde yaşadığınız olumsuz duygularla başa çıkma 

hakkında neler öğrendiniz?  (Oturum 6) 

• Yeni arkadaşlar edinebilmek için kullanabileceğiniz bazı  yollar  

nelerdir?  Bir klik’e ait  olmanın iyi veya kötü olduğuna nası l karar 

verirsiniz? (Oturum 7) 

3.  Son yedi oturum boyunca grubun bir çok bilgiyi,  arkadaşl ık ve 

arkadaşl ıklar hakkında bazı kiş isel duyguları paylaşt ıklarına işaret  

edildi.  Bu oturumda diğer grup üyeleri ve kendileri hakkında olumlu 

duygular ile gruptan ayrılmaları için bir a lış t ırma yapılacağı  söylendi.  

4.  Her bir öğrenciye kağıt tan yapılmış  bir torba ve uygulamacı da olmak 

üzere grup üyesi kadar boş  kağı t  şeridi veri ldi.  Öğrencilere kendi 

isimlerini torbanın üzerine ve diğer grup üyelerinin isimlerini de ayrı 

ayrı kağı t şeritlerine yazmaları istenildi.  Gruptan her bir kişi  hakkında 

olumlu bir yorumu kağı t  şeritlere yazmaları istendi.  (Örneğin; o kişinin 

yaptığı  hoş  bir şey veya katkıda bulunduğu özel bir şey).  Süreci  

başlatmak için öğrencilere ilişkin daha önceden uygulamacı tarafından 

hazırlanmış  olan olumlu duygular listesi grup üyelerine dağı t ı ldı.  

Öğrencilere kendi yorumlarını diğerlerine dağı tmaları için 10-15 dakika 

verildi. Bu “iyi duyguları” beraberinde evlerine götürmeleri ve eve 

gidinceye kadar da bakmamaları istenildi.   

5.  Öğrencilerle bu iş lemi biti rdikten sonra,  bütün arkadaş l ıkların gerek bir  

yerde tanışarak baş ladığı ,  gerek karşı l ıklı kararlarla,  gerekse diğer 

sebeplerle sonlandığı  tartışı ldı.  Sona eren arkadaşl ıkları ile i lgili  kendi  

yaşantıları hakkında konuşmaları için öğrenciler cesaretlendirildi.  
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6.  Hoşça kal  demenin önemi tartışı larak,  hoşça kal demenin insanlarda bir  

arkadaşl ık sona erdiğinde yarattığı  üzüntü ile başa çıkmalarında ve yeni  

arkadaşl ıklara yol almalarında yardımcı olduğu belirtildi 

7.  Her bir öğrenciye onun hakkında uygulamacının özleyeceği bir şey 

ifade edildi ve onların birbirleri i le vedalaşmalarına örnek olundu-

model olundu. Örneğin: “Güle güle Soner! Bizi,  oturumlar boyu 

yaptığın esprilerle ve kendine özgü hareketlerinle çok güldürdün. Sana 

teşekkür ediyorum.” Aynı yöntemle öğrencilerin birbirlerine veda 

etmeleri teşvik edildi.  

Grubu Sonlandırma 

1.  Öğrencilere gizlilik kuralı hatırlatıldı.  Onlara katılımları için teşekkür 

edildi ve her ne kadar grup sona eriyor olsa da uygulamacının onlar için 

hala var olduğu, onlara her zaman yardımcı olmaya hazır olduğu 

belirtildi.  Bunun için öğrencilere iş  yeri  adresi ve ev telefonu verildi. 

Grup içerisinde oluşan arkadaşl ıkların devam etmesinin umulduğu 

söylendi.  

2.  Oturumun sonunda öğrencilerin birbirleri  hakkındaki olumlu duyguları 

alındı ve vedalaşmaları sağlandı. 
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BÖLÜM IV  

 

                              BULGULAR ve YORUM 

  

Bu bölümde, araşt ı rmanın denencesinin test edilmesi için yapılan 

istatistiksel analizler  ve bu analizler sonucunda elde edilen bulgular sunulmuş  

ve bu bulgular tartışı lmış tır.  

Bu araşt ırmanın denencesi aşağıdaki şekilde ifade edilmişt ir.  

“Arkadaş l ık becerilerini geliştirmeye dönük grup rehberliği  

programının ilköğretim II.  kademe öğrencilerinin sosyometrik statülerine 

etkisi vardır”  

Bu denencenin test edilmesi amacıyla,  deney ve kontrol gruplarının ön 

test ve son test puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 

Tablo-9’da sunulmuş tur.   

 
Tablo-9.  Deney ve Kontrol Gruplarının Ön-test ve Son-test Puanlarının 

Ortalamaları ve Standart Sapma Puanları  
 

 

Gruplar   

 

ÖLÇÜMLER 

 

n 

 

X  

 

S 

Deney Grubu 
Ön – Test  

Son – Test  

16 

16 

2,69 

5,75 

1,82 

3,00 

Kontrol Grubu 
Ön – Test 

Son - Test 

16 

16 

2,63 

2,44 

1.59 

1,26 

   

Tablo-9’da görüldüğü gibi,  deney grubundaki öğrencilerin sosyometrik 

test ön-test puanlarının ortalaması 2,69 puandan son-testte 5,75 puana (fark:  

3,06 puan) yükselmiş tir.  Deney grubunun ön-test standart sapması 1,82 son-

test puanlarının standart sapması ise 3,00 olarak bulunmuştur.  Kontrol 

grubundaki öğrencilerin sosyometrik test ön-test puanlarının ortalaması ise  

2,63 puandan son-testte 2,44 puana (fark: 0,19 puan) düşmüştür.  Kontrol  
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grubunun ön-test puanlarının standart sapması 1,59, son-test puanlarının 

standart sapması ise 1,26 olarak gerçekleşmişt i r.  Betimsel istatistiklere 

bakıldığ ında,  deney grubunun ön-test ve son-test puanları arasında beklendiği  

gibi aritmetik olarak 3,06 puanlık bir fark gözlenmiş ti r.  Kontrol grubunun ön-

test ve son-test puanları arasında ise aritmetik olarak 0,  19 puanlık bir düşüş  

gözlenmiş ti r.  

Deney ve kontrol gruplarının ön test  ve son test ölçümünde almış  

oldukları puanların ortalamaları  arasında gözlenen farkların anlamlı olup 

olmadığı  Tekrarlanmış  Ölçümler (Repeated Measures) İçin Çift Yönlü 

Varyans Analizi tekniği  i le test edilmiş  ve sonuçlar Tablo 10’da sunulmuş tur.  

   

Tablo-10. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test ve Son Test Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

 

Varyansın 
Kaynağı 

KT Sd KO F p 

 
Gruplararası 

 
226,99 

 
31 

   

 
Grup(Deney/Kontrol) 

 
45,56 

 
1 

 
45,56 

 
7,53 

 
, 010* 

 
Hata 

 
181,43 

 
30 

 
6,04 

  

 
Gruplariçi 

 
140,00 

 
32 

   

 
Ölçüm(Ön-Son) 

 
33,06 

 
1 

 
33,06 

 
15,33 

 
,000** 

 
Grup Ölçüm* 

 
42,25 

 
1 

 
42,25 

 
19,59 

 
,000** 

 
Hata 

 
64,68 

 
30 

 
2,15 

  

 
Toplam 

 

366,99 

 
63 

   

(p<.01) 

Tablo-10’da görüldüğü gibi,  deney ve kontrol gruplarının sosyometri 

testinden ön-test ve son-test ölçümünde almış  oldukları  puanlara ilişkin 

olarak yapılan varyans analizi sonucunda, hem deney ve kontrol grupları  

arasında (Sd; 1/30; (F(1-30)=7.53; p<.01),  hem de ölçümler (Ön-test,  son-

test) arasındaki farkın (Sd: 2/30; F(2-30)= 15.33; p<.000) anlamlı olduğu 
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gözlenmiş ,  ayrıca ortak etki (GrupxÖlçüm)’nin de (Sd: 1/52;  (F(1-52): 19.59;  

p<.000) anlamlı olduğu gözlenmişt i r.   

Ayrıca Tablo-11’de deney grubunun ön-test ve son-test sonuçları  

verilmiş t ir.  

Tablo-11. Deney Grubu Ön-test – Son-test sonuçları  

Puan 
Sosyometrik 

Statü Ön test  

Sosyometrik 

Statü Son test 

Ön test Son test   
Sa

yı 

Ci

ns

iy

et 
Sosyal 

Kabul 

Sosyal 

Red 

Sosyal

Kabul 

Sosyal  

Red 

  

1 E 6 0 10 0 Popüler Popüler 

2 E 2 0 10 0 İhmal Edilmiş  Popüler 

3 E 1 18 2 9 Reddedilmiş  Reddedilmiş  

4 K 3 1 5 0 Ortalama Popüler 

5 K 4 0 8 0 Popüler  Popüler 

6 K 1 11 3 5 Reddedilmiş  İhtilaflı  

7 E 3 3 5 0 Ortalama Popüler 

8 K 6 0 9 0 Popüler Popüler 

9 K 0 3 2 3 Reddedilmiş  Diğer 

10 K 2 0 5 0 İhmal Edilmiş  Popüler  

11 E 3 2 3 1 Ortalama Popüler 

12 E 2 0 3 3 İhmal Edilmiş  İhtilaflı  

13 E 5 1 8 0 Popüler Popüler 

14 E 1 22 3 18 Reddedilmiş  İhtilaflı  

15 K 1 1 10 3 İhmal Edilmiş  İhtilaflı  

16 K 3 1 6 0 Ortalama Popüler 

 

Tablo-11’de görüldüğü gibi,  deney grubu ön test ölçümü sonucu 

popüler olarak kabul edilen öğrenciler son test sonucunda sosyal kabul 

düzeylerini ve sosyometrik s tatülerini korumuşlardır.  Yine son test sonucunda 

iki ihmal edilmiş  öğrenci popüler kategoride yer almış ,  diğer iki ihmal 

edilmiş  öğrenci ise ihtilaflı  kategoride yer almış t ır.  Ön-test sonuçlarına göre, 
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reddedilmiş  öğrencilerden bir  tanesi  son-test ölçümü sonucu aynı sosyometrik 

statüsünü korumuş ,   iki  öğrenci ise iht ilaflı  kategoride yer almış ,  bir diğeri  

ise son-test ölçümü sonucu herhangi bir sosyometrik statü grubuna dahil  

edilememişt ir.  

Sosyometri ön-test ölçümü sonucu ortalama sosyometrik s tatüde yer 

alan öğrencilerin dördü de popüler kategoride yer alarak,  sosyal kabul 

düzeylerini arttırmış lardır.   

Tablo-12’de ise kontrol grubunun ön-test ve son-test sonuçları  

verilmiş t ir.  

     Tablo-12.     Kontrol Grubu ön–test,  Son–test Sonuçları  

Puan  
Sosyometrik 

Statü Ön-test  

Sosyometrik 

Statü Son-test 

Ön test Son test   
Sa

yı 

Cin

siye

t Sosyal 

Kabul 

Sosyal 

Red 

Sosyal 

Kabul 

Sosyal 

Red 

  

1 E 6 0 2 1 Popüler Diğer 

2 K 2 0 3 1 İhmal Edilmiş  Ortalama 

3 E 0 17 0 9 Reddedilmiş  Reddedilmiş  

4 K 3 1 3 0 Ortalama İhmal Edilmiş  

5 K 4 0 2 0 Popüler  İhmal Edilmiş  

6 K 1 11 3 8 Reddedilmiş  İhtilaflı  

7 E 3 2 4 0 Ortalama Popüler 

8 K 5 0 4 0 Popüler Popüler 

9 K 1 4 2 6 Reddedilmiş  Reddedilmiş  

10 K 2 0 1 0 İhmal Edilmiş  Diğer 

11 E 3 2 2 1 Ortalama Diğer 

12 E 2 0 3 0 İhmal Edilmiş  Popüler 

13 E 4 1 3 2 Popüler Diğer 

14 E 2 14 0 19 Reddedilmiş  Reddedilmiş  

15 K 1 1 4 0 İhmal Edilmiş  Popüler 

16 E 3 1 3 2 Ortalama İhtilaflı  
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Tablo-12’de görüldüğü gibi,  kontrol grubu ön-test ölçümü sonucu 

popüler olarak kabul edilen öğrencilerden, son-test sonucunda, bir tanesi 

sosyometrik statüsünü korumuş ,  bir diğeri ihmal edilmiş  kategoride yer almış ,  

ikisi ise herhangi bir sosyometrik statü grubuna dahil edilememiş tir.    

Yine,  son-test sonucunda iki ihmal edilmiş  öğrenci popüler sosyometrik 

statü grubunda yer almış ,  diğer ihmal edilmiş  öğrenci  ortalama olarak kabul 

edilen grupta yer almış ,  bir diğer ihmal edilmiş  öğrenci ise hiçbir sosyometrik 

statü grubuna dahil  edilememişt ir.  Kontrol grubundaki değ işime etki eden 

etmenler gruba ait bireylerin gelişimsel özell ikleri  veya çevresel etkenler 

olarak açıklanabilir.  

Ön-test sonuçlarına göre,  reddedilmiş  öğrencilerden üç tanesi son-test  

ölçümü sonucu aynı sosyometrik statüsünü korumuş ,   bir öğrenci ise ihtilaflı 

grupta yer almış t ır.  

Ön-test ölçümü sonucu ortalama sosyometrik statü grubunda bulunan 

öğrencilerden biri,  son-test sonucunda ihtilaflı  grupta yer almış ,  diğeri ihmal 

edilmiş  grupta yer almış ,  bir  diğeri  ise  popüler kategoride yer almış t ır.  Diğer 

ortalama sosyometrik statü grubunda bulunan öğrenci ise hiçbir gruba dahil  

edilememişt ir.  

Bu bulgular sonucunda araş t ırmanın,  “Grup rehberliğine dönük 

arkadaşl ık becerisi  programının ilköğretim II.  kademe öğrencilerinin 

sosyometrik statülerine etkisi vardır” şeklinde ifade edilen denencesi 

doğrulanmışt ı r.    

Bu araşt ırmanın temel amacı, grupla arkadaşl ık beceri leri  eği t iminin 

ilköğretim ikinci kademeye devam eden öğrencilerin sosyal kabul düzeylerine 

ve sosyometrik statülerine olumlu etkisinin olup olmadığ ını incelemektir.  

Arkadaşl ık becerileri eği t imi programının özellikle ihmal edilmiş  ve 

reddedilmiş  öğrencilerin sosyal kabul düzeylerine olumlu şekilde etki edeceği  

düşüncesinden yola çıkılmışt ı r.  Araşt ırmanın sonucunda elde edilen bulgular,  

belirtilen amacın gerçekleşt iğini  göstermiş  ve deney grubunda bulunan 

popüler olmayan çocukların sosyal kabul düzeylerinin kontrol grubuna göre 

arttığını göstermişt i r (Bkz. Tablo 10, 11,  12 ve 13).  Kontrol grubunda 
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bulunan öğrencilerin sosyal kabullerinde ise anlamlı  bir şekilde artış  

olmamış tı r.  Bu durum arkadaş lık becerisi eği t imi programına katılan 

öğrenciler için belirlenen, “Arkadaş  olmanın ve arkadaşlara sahip olmanın ne 

anlama geldiğine il işkin anlayış  oluş turmak, öğrencilerin yapıcı olmayan 

arkadaşl ık davranış larını daha uygun olanlarla değiş t irmek,  düşünce, duygu 

ve davranış ları birbirinden ayırt etmede ve arkadaş  ortamlarındaki olumsuz 

duygularıyla uygun bir şekilde başa çıkmayı öğrenmelerinde öğrencilere 

yardım etmek, öğrencileri yeni arkadaş lar aramaya teşvik etmek ve “klik” 

olgusunu anlamalarına yardımcı olmak, yeni becerileri keşfetmeleri için 

üyelere güvenli ve kabul edici  bir ortam sağlamak, arkadaş  il işkilerini  

başlatabilmedeki cesareti–özgüveni kazanabilmek ve başkalarının duygularını  

anlayabilmek, kabul edebilmek” şeklindeki amaçlarına ulaşı ldığını  

göstermektedir.  Öğrencilerin sosyometrik sınıflarında ve sosyal  kabul 

düzeylerinde olumlu şekilde meydana gelen bu değişme, grup rehberliğ ine 

ilişkin güveni arttı rıcı bir durum olarak değerlendirilebilir.   

Buna benzer yapılan çalışmalarda da Franz ve Gross (2001),  üçüncü, 

dördüncü ve beşinci  sınıf ları  kapsayan iki yüz yirmi öğrenci üzerinde yaptığ ı  

çalışmada grup rehberliği  programı sonucunda sosyal kabul düzeyleri düşük 

olan öğrencilerin sosyal kabul düzeylerinin arttığını göstermişt ir.  Bierman ve 

Erath (2004) ise bir anaokuluna devam eden bütün öğrencileri kapsayan 

çalışmalarında öğrencilere; birlikte  oynama ve hareket etme, dili  kullanabilme 

ve iletiş im kurabilme, davranışların nedenlerini anlayabilme, agresif  

davranış larını kontrol edebilme ve sosyal problemleri (anlaşmazlıkları) 

çözebilme etkinliklerini kazandırmayı hedefleyen bir program üzerine 

yoğunlaşmışt ır.  Bir yı l süren bu program sonucunda, bu programa katılan 

öğrencilerin,  ilkokula başlayan diğer öğrencilere göre sosyal kabullerinin 

daha iyi olduğu,  karşı laşt ıkları problemleri çözebilmede daha başarılı  

oldukları sonucuna varılmışt ı r.   

Yine,  ülkemizde yapılan çalışmalardan birisinde Bilgiç (2000),  

arkadaşl ık becerisi eği t im programının ilköğretim ikinci kademeye devam 

eden öğrencilerin sosyal kabul düzeylerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna varmışt ır.   
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Hatipoğlu (1999),  kendisi tarafından geliş tirilen “Sosyal Beceri Eği t imi 

Programının” ilköğretim okulu altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal  

becerilerini geliş tirmeye ve sosyometrik statülerini artt ırmaya etkisini  

incelemek amacıyla iki aşamadan oluşan bir çalışma yapmış ,  sonucunda ise  

sosyal beceri eği timi programının öğrencilerin sosyal  kabullerine olumlu 

şekilde etkisi olduğu sonucuna varmış lardır.  

Bu araşt ırmalar ışığ ında,  çocuklara verilen grupla arkadaşl ık becerileri  

eği t iminin onların sosyal kabul oranlarını artırdığı  kanısına varılabilir.   

İnsanların gelişimlerinde önemli dönemler vardır.  Bu dönemlerin i lki  

bebeklik,  sonu ise  ergenliktir.  Ergenliğe kadar kazanılacak yeterlilikler 

insanın ilerideki yaşamında belirleyici olmaktadır.  Ergenlerin toplumsal 

kabulde önemli gördükleri özelliklerden biri,  başkalarının takdir ettiği  kiş isel 

nitelikler gelişt i rerek,  bu kiş isel nitelikleri toplum içerisinde göstermek ve 

toplumsal kabulü sağlayan toplumsal becerileri öğrenmektir  (Ladd, 2005).   

Öğrenilen bu toplumsal becerilerin bireyin hayatında daha etkili  olabilmesi 

için,  bu tip becerilerin çocuklara daha erken yaşlarda verilmesi gerekir.  

Çünkü insanoğlunun daha erken yaş larda öğrendiği  ve kazandığı  beceriler  

kalıcı olmaktadır.  Aile ise bu noktada oldukça önemlidir.  Çünkü çocuklar 

akran ilişkilerini  ilerletmede, aile içinde kurdukları ilişkileri örnek 

almışlardır (Hay 2005).   Özellikle arkadaş lık ve akran ilişkileri konusundaki 

kazanılmış  beceriler insanın iş  hayatında,  evlilik hayatında önemli bir  

belirleyicidir.  Özetle,  arkadaş lık ve akran konusunda ilişkileri kuvvetli  olan 

çocukların ileride daha mutlu olmaları beklenir.     
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BÖLÜM V 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

İlköğretim ikinci kademeye devam eden öğrencilerin sosyal kabul 

düzeylerini art ırmak ve sosyometrik statülerini olumlu yönde değ iş ti rmek için 

öğrencilere arkadaş l ık becerileri eği t imi programının uygulandığı  ve bu 

programın öğrencilerin sosyal  kabul düzeylerine olumlu şekilde etki edeceğ i  

düşünülen bu çalışmada, grup rehberl iği  programının öğrencilerin sosyal 

kabul düzeylerine olumlu şekilde etki ettiğ i  görülmüş tür.   

Araş tı rmanın bulgusuna dayalı olarak varılan sonuçlara göre,  aşağıdaki  

öneriler sunulabilir :  

1.  Eğitsel ve kişisel destek içerikli  Arkadaşl ık Becerisi Eği timi 

Programı arkadaş  ve akran ilişkilerinde yaşanan sorunların çözümü için 

ilköğretim okullarında,  danışma merkezlerinde kullanılabilir.   

 2.  Bu araş t ırma eği t im öğretim yılının sonuna doğru yapılmışt ır.  

Bununla ilgili  bütün çalışmalar eği tim–öğretim yıl ının başlarında 

yapılmalıdır.  Böylece çocukların öğrendikleri davranışları sergileme ortamı 

bulabilirler ve kazanımlar daha kalıcı olabilir.   

3.  Bu çalışmanın uygulaması esnasında diğer öğrencilerin grup 

çalışmasına katılan öğrencilere karşı ,  herhangi bir faaliyete katılmalarından 

ve meraktan dolayı,  sempatileri artmışt ı r.  Deney grubundaki popüler olmayan 

öğrencilerin sosyometrik statülerindeki artışın bir etkeni de bu olabilir.  Bu 

nedenle, bundan sonraki programlarda kontrol grubunun yanında bir de 

plesebo(işlem uygulanmayan ikinci bir kontrol grubu) grubunun oluşturulması  

önerilebilir.  

4.  Çalışma esnasında reddedilmiş  statüdeki öğrencilere göre,  ihmal 

edilmiş  öğrenciler ve ortalama öğrenciler daha iyi performans göstermiş ler ve 

sosyal kabullerini art ırmış lardır.  Bunun doğrultusunda, reddedilmiş  öğrenciler  

her ne kadar risk grubu oluşturuyorlarsa da,  ihmal edilmiş  ve ortalama 
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statüdeki çocuklara yönelik de rehberlik programları geliş t ir ilmelidir.  Fakat  

reddedilmiş  öğrencilere yönelik ise önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında 

çalışmalar yapılmalıdır.  Çünkü reddedilmiş  öğrencilerin akranları tarafından 

dışlanmasında akademik başarısızlık,  yanlış  anne–baba tutumu ve sosyal 

beceri eksikliği  gibi bir çok etken rol oynayabilir.  

5.  Bu tip çalışmalar genellikle reddedilmiş  ve/veya popüler olmayan 

öğrenci odaklıdır.  Bazı araş t ırmacılara  göre akran dışlamasında tek suçlu 

reddedilmiş  öğrenciler deği ldir.  Bazı  öğrencilerin reddedildikleri için 

saldırgan davranışlar sergilediğ i  düşünülür.  Bu nedenle popüler öğrencilere 

yönelik arkadaşl ık becerileri ya da reddedilen öğrencilerle empati 

kurabilmeleri için grup rehberliği  programları  hazırlanmalı ve 

uygulanmalıdır.    

6.  Bu araşt ırma, ilköğretimin yanı sıra,  diğer eği t im kademeleri,  

toplumun her kesiminden bireyler ve çeşi t l i meslek gruplarından kişi ler  

üzerinde de uygulandığı  topluma göre değişiklikler yapılarak uygulanabilir.  

 7.  Akran ilişkilerinde bir çocuğun başarılı  olabilmesi,  erken çocukluk 

yıllarında ailesiyle olan ilişkilerinde başarılı  olabilmesine bağlı  olduğundan 

önleyici rehberlik hizmeti olarak anne ve babalara yönelik bu konuyla ilgi li  

eği t im çalışmaları yapılabilir.  

  8.  Çocukların erken yıllarda akran i lişkileri ve problemleriyle karş ı  

karşıya kaldığı  bil inmektedir.  Erken çocukluk yıllarında (Okul Öncesi  

Dönemde) akran ilişkilerine yönelik oyunlar veya eği t im programları 

gelişt irilip,  uygulanabilir.  

  
 9. Sınıf rehber öğretmenleri tarafından da sınıf  rehberl ik saatlerinde bir 

program olarak öğrencilere önleyici ve eği tsel rehberlik anlamında da 

uygulanabilir.  
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yazınız… 
 

Adınız-Soyadınız:………………………………….. Sınıfınız:……………   
Yaşınız:………  

 Cinsiyetiniz: ☺Erkek      ☺Kız  
  

En çok sevdiğim arkadaşlarım: 
 
 1………………………………………………..  
 
 2………………………………………………… 
 
 3………………………………………………… 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler, aşağıdaki boşluklara “birlikte olmak istemediğiniz” üç arkadaşınızın 
ismini diğer arkadaşlarınızın görmeyeceği şekilde tercih sırasına göre yazınız… 
 

Adınız-Soyadınız:………………………………….. Sınıfınız:……………   
Yaşınız:………  

 Cinsiyetiniz: ☺Erkek      ☺Kız  
  

Birlikte olmak istemediğim arkadaşlarım: 
 
 1. sırada :………………………………………………..  
 
 2 sırada ………………………………………………… 
 
 3 sırada ………………………………………………… 
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Ek 3 

2. Oturum Davranış  Kaydı 

İsim: ……..        Tarih: …/…/…… 

 

Örnek 2.  Oturum Davranış  Kaydı 

 

Yönerge: Olumlu ve olumsuz arkadaşl ık davranış larına rastladığ ınız 

durumları ve bu durumlarda ne düşündüğünüzü ve hissett iğinizi yazınız.  

 

Gün     Ne Oldu?   Düşüncem/Duygum 

 

Pazartesi 

 

 

Kardeşim arkadaşı  Salih’e 

vurdu. Salih ağlayarak eve 

gitti  

 

İnsanlara vurmak onları kızdırır ve 

incitir.  

 

Salı 

 

 

Erkek kardeşim anneme 

çöpleri toplarken yardım etti 

 

İnsanlara yardım onları memnun 

eder.  

 

 

 

Çarşamba 

 

Öğretmen bir öğrenciye aptal 

dedi.  

 

 

Ad takmak insanı  inciti r.  Bunu 

yetişkinlerin yapmasından hiç 

hoşlanmıyorum. 

 

Perşembe 

 

 

Yemek kuyruğunda birini 

itekledim ve o da bana vurdu. 

 

 

İteklememem gerektiğini 

biliyorum, fakat sıra  beklemek çok 

zaman alıyor.  
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2.Oturum Davranış  Kaydı 

 

Yönerge: Olumlu ve olumsuz arkadaşl ık davranış larına rastladığ ınız 

durumları ve bu durumlarda ne düşündüğünüzü ve hissett iğinizi yazınız.  

 

 

 

Gün     Ne Oldu?   Düşüncem/Duygum 

 

Pazartesi 

 

 

 

 

 

 

Salı 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba 

 

 

 

 

 

 

 

Perşembe 
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Ek 4 

 3. Oturum Davranış  Kaydı 

Adı Soyadı________________   Tarih___________________ 

Örnek 3.  Oturum Davranış  Kayıt Formu 

 

Yönerge: Aşağıdaki boşluğa hedef davranışlarınızı yazın,  sonra gelişiminizi  

izleyin.  

Hedef Davranış : Sevimli bir yüz ifadesiyle ailenin her bir üyesine hoş  bir 

şeyler söyleme (huysuz ve somurtkan olmama).  

Gün     Ne oldu?   Düşüncem/Duygum 

 

Pazartesi 

 

Geç kalktım, günlük 

programım altüst oldu, üç 

kişiye çattım. 

 

 

Moralim bozuldu çünkü 

kibarca isteyeceğim yerde 

bağ ırdım. Bana kızdıklarını 

biliyorum. 

 

Salı 

 

Planladığ ım olumlu ifadeleri 

kullanmadım. 

 

 

Keşke daha olumlu olsaydım, 

fakat kimsenin canını 

sıkmadığım için memnunum. 

 

Çarşamba 

 

Gülümsedim ve ailedeki 

herkese “Günaydın” dedim. 

Kimseye çatmadım. 

 

 

Dünden daha iyi hissettim. 

 

Perşembe 

 

Kahvaltıda şikayet  etmek 

istedim fakat etmedim. 

 

 

 

İyi bir iş  yapmışım gibi  

hissettim. 

 

Cuma 

 

Erken kaltım ve ailedeki 

herkese güzel bir  şeyler 

söyledim. 

 

 

 

Bu sabah olumsuz 

davranmadığım için 

mutluyum. 
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Adı Soyadı____________________  Tarih___________________ 

 

 

Örnek 3.  Oturum Davranış  Kayıt Formu 

 

Yönerge: Aşağıdaki boşluğa hedef davranışlarınızı yazın,  sonra gelişiminizi  

izleyin.  

 

Hedef Davranış:   

 

 

Gün     Ne oldu?   Düşüncem/Duygum 

 

Pazartesi 

 

 

 

 

 

 

 

Salı 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba 

 

 

 

 

 

 

 

Perşembe 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma 
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Ek – 5  

4. Oturum Davranış  Kaydı 

İsim: ……         Tarih: …./…./……. 

 

 

Örnek Oturum-4 Davranış  Kayıt Formu 

 

Yönerge: Yaptığınız tanışma veya konuşmayı başlatma uygulamasını aşağıya 

yazın.  

 

 

Gün    Tanışma/Konuşma   Düşüncem/Duygum 

 

Pazartesi 

“Merhaba, benim ismim 

Kadir dedim. Defansta 

oynuyorum. Sen hangi 

pozisyonda oynuyorsun?” 

O kadar çok korktum ki  

dizlerim titredi.  

 

Salı 

Canan’a “Çok hoş  

görünüyorsun Canan” dedim. 

 

Cevap vermeyeceğinden 

korktum, ama “teşekkürler” 

dedi.  

 

Çarşamba 

Canan’a bir şey söylemek 

istedim, ama söylemedim. 

 

 

Onunla arkadaş  olmak 

istiyorum, ama tam cesaretimi 

toplayamadım. 

 

Perşembe 

Taner’e kız kardeşimi rahat 

bırakmasını söyledim. 

 

Bunu söylediğ im için 

memnunum. 

 

Cuma 

Canan’a bu gece maça gelip 

gelmeyeceğini ve benimle 

oturup oturmayacağını 

sordum. 

 

Evet deyince kendimi iyi  

hissettim. 
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İsim________________           Tarih___________________ 

 

 

Oturum-4 Davranış  Kayıt Formu 

 

Yönerge: Yaptığınız tanışma veya konuşmayı başlatma uygulamalarını  

aşağıya yazın.  

 

 

 

 

Gün    Tanışma/Konuşma   Düşüncem/Duygum 

 

Pazartesi 

 

 

 

 

 

 

Salı 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba 

 

 

 

 

 

 

Perşembe 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma 
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Ek – 6 

6. Oturum Davranış  Kaydı 

İsim: …………..       Tarih: …./…./……. 

 

 

Örnek Oturum-6 Davranış  Kayıt Formu 

 

Yönerge: “Ben mesajları” uygulamasındaki yaşantılarınızı aşağıya yazın.  

 

 

Gün    Ben Mesajı    Düşüncem/Duygum 

 

Pazartesi 

Oyundan eve terli  ve yorgun 

vardığ ımda kolanın bittiğini 

görünce deli olurum. 

 

Bunu söylediğimden 

memnunum. Belki annem o 

boş  şişelerin yerine dolusunu 

koyar.  

 

Salı 

Babacığım, Saliha benden 

daha fazla harçlık aldığında 

üzülüyorum. 

Belki babam haklı  tarafımı 

görecek ve bana daha fazla 

harçlık verecek. 

 

Çarşamba 

Sen bana sigara 

içmediğinden emin misin 

dediğinde kendimi suçlanmış  

hissediyorum. 

Söylediğim için memnunum. 

Çünkü uzun süredir  kendimi 

böyle hissediyorum. 

 

Perşembe 

Elbiselerim bana sorulmadan 

alındığında,  kendimi kızgın 

hissediyorum. 

İzinim olmada  elbiselerimi 

almayı bırak! 

 

Cuma 

Bu kadar çok ev ödevi ile 

kendimi fazla yüklenmiş  

hissediyorum. 

 

 

Bence Matematik Öğretmeni 

Turgut Bey hafta sonları bize 

çok fazla ödev vermemeli.  
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İsim_________________    Tarih___________________ 

 

 

Oturum-6 Davranış  Kayıt Formu 

 

Yönerge: “Ben mesajı” kullanma deneyimlerinizi aşağıya yazın.  

 

 

Gün    Ben Mesajı    Düşüncem/Duygum 

 

Pazartesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perşembe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


