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ÖZET 

 
Araştırmada Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim 
gören öğrencilerin sosyal becerilerini etkileyen bazı değişkenlerin belirlenmesi ve 
sosyal beceri düzeylerinin problem çözme becerilerine etkisinin olup olmadığının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2008–2009 öğrenim yılında 
Sağlık Yüksekokulu’nun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim 
gören 256’sı kız, 17’si erkek olmak üzere toplam 273 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 
“Öğrenci Bilgi Formu”, sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla Riggio 
(1986) tarafından geliştirilen ve Yüksel (1998) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 
“Sosyal Beceri Ölçeği” ile problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla 
Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin vd. (1993) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan “Problem Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
Sosyal Beceri Ölçeği ve Problem Çözme Ölçeğinden aldıkları puanların 
değişkenlere göre farklı olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans 
analizinden (One Way ANOVA) yararlanılmıştır. Farklılığın anlamlı olduğu 
durumlarda, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Duncan 
çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Sosyal Beceri Ölçeği ve Problem Çözme 
Ölçeği arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Pearson korelasyon analizi 
kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin % 41,4’ünün 20–21 
yaşlarında, % 56’sının annelerinin ilkokul mezunu ve çoğunluğunun ev hanımı 
olduğu, % 37’sinin babalarının ilkokul mezunu ve çoğunluğunun emekli olduğu, 
% 67,4’ünün ekonomik açıdan 1.001–1.500 TL. arasında gelir düzeyine sahip 
olduğu ve çoğunluğunun anne ve babası ile yaşadığı belirlenmiştir. Yapılan analiz 
sonucunda; erkeklerin (50,06±6,95) Duyuşsal Kontrol, 18–19 yaşlarında olan 
öğrencilerin (52,14±9,69) Sosyal Duyarlılık, annesi okur-yazar olan öğrencilerin 
(46,28±6,24) Duyuşsal Kontrol ve ekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerin 
(48,24±8,79) Duyuşsal Anlatımcılık alt ölçeklerine ait puanlarının yüksek ve 
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak sosyal 
beceri düzeyleri yüksek olan öğrencilerin problemlerini çözmeleri konusunda 
daha başarılı oldukları tespit edilmiştir (r=-0,454). Elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda öğrencilere ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. 
Anahtar sözcükler: Sosyal beceri, problem çözme, üniversite öğrencileri 
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ABSTRACT 

Study aimed to determining certains variants which affect the social skills of 
student of Çankırı Karatekin University School of Health and analysing whether 
their social skill levels have effect on capability for solving problems or not. 
Sampling of the study is formed by totally 273 students; 256 of them are girls and 
17 of them are boys; who are educating in first, second, third and forth classes in 
School of Health in 2008–2009 academic year. ‘Social skill scale’ which was 
translated by Yüksel (1998) and it was developed by Riggio (1986) in order to 
determining socio-demographic characteristics of students, and  ‘Problem solving 
scale’ which was translated by Şahin et al. (1993) and it was developed by 
Heppner ve Peterson (1982) in order to determining capability of solving problem, 
are used in study. It is used "one way anova method" as to determine the 
difference/indifference of social ability scale & solution points according to 
variables in data analysis. Where the difference has been significant, the Duncan 
multiple comparison test has been employed to determine which group has been 
the source of the difference. Pearson correlation is used for determining the 
relationship between social skill scale and problem solving scale. % 41,4 of 
students in study are in ages about 20–21; mothers of  % 56 of students are 
primary school graduate and most of them are housewives; fathers of % 37 of 
students are primary school graduate and retired; % 67,4 of students have income 
level around 1.100–1.500 and most of them live with their parents. It is 
determined after results that points acquired from sensorial control subscale for 
boys (50,06±6,95); points acquired from social sensivity sub-scale for students 
(52,14±9,69) ages about 18–19; points acquired from sensorial control subscale 
for students whose mothers (46,28±6,24)  are literate; points acquired from 
sensorial expressionism subscale for students whose income levels are high and 
statistically meaningful (p<0,05). Finally, it is confirmed that the students whose 
social skill levels are high, are more successful in solving problems. In accordance 
with the results, suggessions is offered to the students and searchers. 
Key words: Social skill, solving problem, university students 
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1.GİRİŞ VE AMAÇ 
 
Hızla gelişen ve değişen dünyada günümüz insanları ekonomik kaygılar, 

toplumsal değişimler, teknolojik ilerlemeler gibi çeşitli nedenlerle diğer bireylerle 

giderek daha az iletişim içine girmektedirler (Çilingir 2006). Kişinin diğer 

insanlarla karşılıklı ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi bazı becerilere sahip olmasını 

gerektirir. Bu becerilere kısaca “Sosyal Beceriler” denilmektedir (Özlek 2003). 

 
Sosyal beceri ile ilgili birçok tanım yapılmakta ve yapılan tanımlar içerik olarak 

birbirine benzemektedir. Hersen ve Eisler (1976), sosyal becerileri, bireylerin tabii 

çevrelerinde; okul, ev ve işte başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşimde bulunma 

yeteneği olarak tanımlamaktadır (Akt. Bacanlı 2008). Yüksel (1997), sosyal 

beceriyi, başkalarından olumlu tepkiler getirecek ve olumsuz tepkilerin gelmesini 

önleyecek, başkalarıyla iletişimi mümkün kılan, sosyal açıdan kabul edilebilir, 

çevrede etki bırakan, hedefe yönelik, sosyal içeriğe göre değişen, hem belirli 

gözlenebilir hem de gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren ve 

öğrenilebilir davranışlar olarak tanımlamaktadır. Segrin (2001), sosyal becerilerin 

diğer insanlarla uygun ve etkili ilişkilerde bulunabilme yeteneğini kullanmayı 

içerdiğini belirtmekte, yeterli sosyal becerilere sahip insanları; “ kendilerini etkili 

bir biçimde ifade edebilen, diğerlerini anlayıp önem verebilen, diğer insanlar 

tarafından olumlu olarak izlenilen iletişim davranışları sergileyebilen” şeklinde 

ifade etmektedir. 

 
 Riggio (1986), sosyal becerileri altı alt boyutta açıklamıştır. Duyuşsal 

anlatımcılık, kişiler arası iletişimde başkalarını etkilemeyi ve bu doğrultuda 

sergilenen tutumları; duyuşsal duyarlılık, karşıdaki bireylerin duygularını, 

düşüncelerini ya da tutumlarını anlama becerilerini içermektedir. Sosyal 

anlatımcılık sözel ifade, sözel akıcılık, karşılıklı konuşabilme ve görüş 

alışverişinde bulunabilme becerilerini; sosyal duyarlılık ise sözel mesajları alma, 

anlama, sosyal normları öğrenme ve buna göre davranma becerilerini 

içermektedir. Duyuşsal kontrol, duyuşsal iletişimi ve sözel olmayan ifadeleri 
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düzenleme becerisini, sosyal kontrol ise sözel davranışların düzenlenmesi ve 

kendini ifade becerilerini içermektedir. 

 
Sosyal beceriye sahip olma durumu; duyguları rahatlıkla ifade edebilme, 

başkalarının duygularını ifade etmesine yardımcı olabilme, uygun yer ve zamanda 

değerlendirme yapabilme olarak açıklanmaktadır (Becker vd. 1987). İnsanların 

kendilerini anlatma ve başkalarını anlama istekleri duygusal ve sosyal 

gereksinimleri karşılamak için değişik sosyal beceriler gerektirir. Bu beceriler 

onların davranış örüntülerini oluşturur ancak bazı bireyler bu becerilere sahip 

değildir (Çilingir 2006). Başka bir anlatımla; sosyal becerilerin yeterli olması 

durumunda selamlaşma, dinleme becerileri, konuşma başlatma ve sürdürme, 

davranışı değerlendirme, duygu ve düşünceleri paylaşma, problemleri çözme, zor 

durumlarla başa çıkabilme, duygusal farkındalık, etkili soru sorma, yeni 

durumlara uyum sağlama, duygu ve düşüncelerini açık ve somut olarak karşıdaki 

bireylere yansıtma, çevresindeki bireylerin duygularını fark edebilme, başkalarını 

onaylama ve destekleme, kendini açma ve güvengenlik gibi becerilerin 

sergilenmesi gerekli görülmektedir. Sosyal becerilerdeki yetersizlik ise yukarıda 

sıralanan temel sosyal becerilerin öğrenilememiş ya da kazanılamamış olması ve 

var olan becerilerin uygun ortamlarda kullanılamaması şeklinde ortaya 

çıkmaktadır (Hargie 1994, Begun 1996, Akkök 2003). 

 

Problem çözme becerisinin de bir sosyal beceri olarak görülmesiyle birlikte her 

şeyin hızla değiştiği ve giderek karmaşıklaştığı toplumumuzda, dengeli kişilik 

yapısına sahip bireyler yetiştirmek, öncelikle bireylerin problemlerini tanımaya ve 

onlara verilecek desteğe bağlıdır. Her insan hayatı boyunca sürekli olarak çeşitli 

problemlerle karı karşıya kalmaktadır (Üstün ve Bozkurt 2003). Bireyler 

yaşamları boyunca karşılaştıkları bu problemleri çözebildikleri ölçüde sağlıklı, 

huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürebilirler. Bu bağlamda, başarılı olmaları ve 

hayattan tat almaları, insanların problemlerini en uygun tarzda çözebilme 

yeteneğine sahip olmalarına bağlıdır (Saracaloğlu vd. 2002).  
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Heppner (1982) problem çözmeyi problemlerle başa çıkma kavramı ile eş anlamlı 

olarak kullanmaktadır. Gerçek yaşamda kişisel problem çözme, burada iç ya da 

dış istekler ya da çağrılara uyum sağlamak amacıyla davranışsal tepkilerde 

bulunma gibi bilişsel ve duyuşsal işlemleri sırayla bir hedefe yöneltmek olarak 

tanımlanmaktadır (Çilingir 2006). Kruger (1997)’e göre ise problem çözme, 

istenmeyen durumlara müdahalenin sistematik sürecidir. Aksu (1998), problem 

çözmeyi bir amaca erişmekte karşılaşılan güçlükleri yenme süreci olarak 

tanımlamaktadır. Saygılı (2000), problem çözmede etkili olan faktörleri; bireysel 

faktörler (zeka, güdülenme, önbilgi-kurulum, işleve takılma) ve toplumsal 

faktörler (sosyo-ekonomik, düzey ve çocuğun toplumsal gelişimi, ailelerin çocuk 

yetiştirme uygulama ve tutumları, okulun fizik koşulları ve sınıfın mevcudu) 

olarak ele almaktadır.  
 
Genç yetişkinlik genellikle sosyal etkinliklerin arttığı ve sosyal çevrenin 

genişlediği bir dönem olarak kabul edilebilir. Genç yetişkinlikte sosyal beceriler, 

ilişkiler ve etkileşimler giderek karmaşıklaşır. Yetişkinlerin karşılaştıkları 

durumlara benzer olmaya başlar. Bu dönemde karşılaşılan birçok problem, bireyin 

hayatı boyunca ilk kez karşısına çıkabilir. Sigara, alkol ve zararlı madde 

kullanımı, yemek yeme bozuklukları, benlik saygısında azalma, sosyal destek 

sistemlerinde bozulmalar, akademik başarıda düşme, sosyal uyumda bozulmalar 

gibi sorunlar başlayabilir. Özellikle üniversite öğrencilerinin sosyal becerilerinin 

ve problem çözme becerilerinin düşük veya yüksek olması onların okul başarısı 

ve yaşam başarıları açısından önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle yaşanabilecek 

sorunları önlemek amacıyla bireylere temel sosyal becerilerin öğretilmesine ek 

olarak problem çözme becerilerinin de öğretilmesi gerekir. Bu çalışmada; Sağlık 

Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal becerilerini etkileyen bazı değişkenlerin 

belirlenmesi ve sosyal beceri düzeylerinin problem çözme becerilerine etkisinin 

olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. 

 
 
 
 

 

 5



2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
2.1 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 
Araştırmanın evrenini Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda 

öğrenim gören lisans hemşirelik programı öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemine, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 

sınıflarında öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 256’sı kız, 

17’si erkek olmak üzere 273 öğrenci dâhil edilmiştir.  

 
2.2 Veri Toplama Araçları 
 
Verilerin toplanmasında öğrencilerin ve ailelerinin sosyo-demografik özelliklerini 

belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğrenci Bilgi Formu”, 

sosyal beceri düzeylerini belirlemek için “Sosyal Beceri Ölçeği” ve problem 

çözme becerilerini değerlendirmek amacı ile “Problem Çözme Ölçeği” 

kullanılmıştır. 

 
Öğrenci Bilgi Formu; Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yaş, cinsiyet, sınıf, 

kardeş sayısı, ailenin kaçıncı çocuğu olduğu, anne babalarının öz-üvey olma 

durumları, yaşları, eğitim durumları, meslekleri, ekonomik düzeyleri ve 

öğrencilerin şu anda kiminle yaşadıkları ile ilgili soruları içermekte ve 16 sorudan 

oluşmaktadır. 

 
Sosyal Beceri Ölçeği (SBÖ); temel sosyal becerileri ölçmek amacıyla Riggio 

(1986) tarafından geliştirilmiş ve 1989 yılında gözden geçirilerek bugünkü şeklini 

almıştır. SBÖ, 14 yaşın üstündeki bireylere uygulanabilen, 90 madde ve altı alt 

ölçekten oluşan kendini tanımlama türünden bir araçtır. Alt ölçekler; Duyuşsal 

Anlatımcılık (DA), Duyuşsal Duyarlılık (DD), Duyuşsal Kontrol (DK), Sosyal 

Anlatımcılık (SA), Sosyal Duyarlılık (SD) ve Sosyal Kontrol (SK) olarak 

adlandırılmakta ve (1) Hiç benim gibi değil, (2) Biraz benim gibi, (3) Benim gibi, 

(4)Oldukça benim gibi ve (5) Tamamen benim gibi olarak derecelendirilmektedir. 

Ölçekteki maddeler 5’li likert tipi işaretlemeyi gerektirmekte ve ölçek 
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puanlanırken bazı ifadeler tersine çevrilerek toplam puan bulunmaktadır. Ölçeğin 

bütününden alınabilecek en yüksek puan 450, en düşük puan ise 90’dır. Alt 

ölçeklerden ise en düşük 15, en yüksek 75 puan alınabilmektedir. Ayrıca Sosyal 

Beceri Ölçeği, sosyal yeterlik ya da sosyal becerilerin tümünü kapsayan genel 

sosyal beceri seviyesini toplam olarak hesaplamaktadır. Ölçek, Yüksel (1998) 

tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır 

(Yüksel 2004). 

 
Problem Çözme Ölçeği (PÇÖ); bireylerin problem çözme konusunda kendini 

algılayışını ölçmek amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilmiş, 

Şahin vd. (1993) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek,  Aceleci Yaklaşım, 

Düşünen Yaklaşım, Kaçıngan Yaklaşım, Değerlendirici Yaklaşım, Kendine 

Güvenli Yaklaşım, Planlı Yaklaşım olmak üzere altı alt ölçekten oluşmaktadır. 

Olumlu ve olumsuz ifadelerin yer aldığı 35 maddeden oluşan (1) Her zaman böyle 

davranırım, (2) Çoğunlukla böyle davranırım, (3) Sık sık böyle davranırım, (4) 

Arada sırada böyle davranırım, (5) Ender olarak böyle davranırım, (6) Hiçbir 

zaman böyle davranmam olarak derecelendirilen likert tipi bir ölçektir. Ölçek 

puanlanırken olumsuz ifadeler tersine çevrilerek toplam puan hesaplanmakta ve 

en az 32, en fazla 192 puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan toplam puanların 

yüksekliği bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak 

algıladığını göstermektedir. 

 
2.3 Yöntem 
 
Araştırmaya dahil edilen öğrencilere gerekli izinler alındıktan sonra, çalışmanın 

amacı açıklanarak, form ve ölçekler hakkında bilgi verilmiş ve doldurmaları 

istenmiştir. Öncelikle öğrenci Bilgi Formu verilmiş, daha sonra Sosyal Beceri 

Ölçeği ve Problem Çözme Ölçeği verilmiştir. Uygulama ortalama 30 dakika 

sürmüştür. Araştırma verileri Kasım-Aralık 2008 tarihleri arasında toplanmıştır. 
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2.4 Verilerin değerlendirilmesi ve analizi 
 
Öğrenci Bilgi Formlarındaki veriler yaş, cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba 

öğrenim durumu ve ekonomik durum faktörleri bakımından tek yönlü varyans 

analizi (One Way ANOVA) tekniği ile değerlendirilmiş, yapılan varyans 

analizleri sonucunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için 

Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Sosyal Beceri Ölçeği ve Problem 

Çözme Ölçeği arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi 

uygulanmıştır. 

 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören 

öğrencilerin sosyal becerilerini etkileyen bazı değişkenlerin belirlenmesi ve sosyal 

beceri düzeylerinin problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi amacı ile 

yapılan çalışmada, araştırmaya dahil edilen öğrencilerin % 93,8’sinin kız,            

% 6,2’sinin erkek, % 41,4’ünün 20–21 yaşlarında, ayrıca araştırmaya dahil edilen 

öğrencilerin annelerinin ve babalarının büyük bir kısmının ilkokul mezunu, 

çoğunluğunun annelerinin ev hanımı, babalarının emekli, % 67,4’ünün         

1001–1500 TL. arasında gelir düzeyine sahip oldukları ve bu öğrencilerin           

% 62,6’sının anne ve babası ile yaşadığı belirlenmiştir (Tablo 1).   

 

Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin Sosyal Beceri Ölçeği’nden aldıkları puanlar 

incelendiğinde; Sosyal Beceri Ölçeği’nin toplamından [t(1, 271)=0,01, p>0,05], 

Duyuşsal Anlatımcılık [t(1, 271)=2,90, p>0,05], Duyuşsal Duyarlılık [t(1, 271)=0,62, 

p>0,05], Sosyal Anlatımcılık [t(1, 271)=0,54, p>0,05], Sosyal Duyarlılık [t(1, 

271)=0,03, p>0,05] ve Sosyal Kontrol [t(1, 271)=0,28, p>0,05] alt ölçeklerinden 

alınan puan ortalamalarında kızların erkeklere göre daha yüksek puan aldığı ancak 

istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Duyuşsal 

Kontrol alt ölçeğinden alınan puan ortalamasının ise erkeklerde (50,06±6,95) 

kızlara (41,66±7,84) göre daha yüksek olduğu ve Duyuşsal Kontrol alt ölçeğinden 

alınan puanların cinsiyete göre anlamlı [t(1, 271)=18,50, p<0,01] olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 2). Bu bulgu erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre sözel 
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olmayan mesajları ve duyguları düzenleme ve kontrol etme becerisi açısından 

daha yetkin olduklarını göstermektedir. Yapılan değerlendirmeler ışığında bunun 

nedeninin toplumumuzun erkeklere yüklemiş olduğu duyuşsal ve sözel olmayan 

tepkilerini kontrol etme ve duygularını saklaması ile ilişkili olduğu sonucuna 

varılmıştır. Balcı ve Kalkan (2001) yaptıkları çalışmada Duyuşsal Anlatımcılık ve 

Sosyal Kontrol alt boyutlarında kızların puan ortalamalarının erkeklerinkinden 

anlamlı düzeyde yüksek olduğunu, Duyuşsal Kontrol boyutunda ise erkeklerin 

puan ortalamalarının kızlarınkinden daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

 
Öğrencilerin yaşlarına göre Sosyal Beceri Ölçeğinden aldıkları puanlar 

incelendiğinde; Sosyal Beceri Ölçeğinden [F(3, 269)=1,96, p>0,05], Duyuşsal 

Anlatımcılık [F(3, 269)=0,71, p>0,05], Duyuşsal Duyarlılık [F(3, 269)=1,49, 

p>0,05], Duyuşsal Kontrol [F(3, 269)=1,36, p>0,05], Sosyal Anlatımcılık       

[F(3, 269)=0,51, p>0,05] ve Sosyal Kontrol [F(3,269)=1,56, p>0,05] alt 

ölçeklerinden aldıkları puanların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Sosyal Duyarlılık alt ölçeğinden alınan puan ortalamasının 18–19 yaşlarında olan 

öğrencilerde (52,14±9,69) yüksek olduğu görülmüş ve Sosyal Duyarlılık alt 

ölçeğinden alınan puanların yaşa göre istatistiksel açıdan anlamlı                     

[F(3, 269)= 2,67, p<0,05] olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Bu bulgu 18–19 

yaşlarında olan öğrencilerin diğer öğrencilere göre başkalarının sözel mesajlarını 

yorumlama becerisi açısından daha yetkin olduklarını göstermektedir. Bireylerin 

sosyal beceri gelişiminin doğum ile başladığı ve yaşla birlikte arttığı kabul 

edilmektedir. Araştırmamızda Sosyal Duyarlılık alt ölçeğinde yaşla birlikte 

öğrencilerin sosyal becerilerinin azaldığı belirlenmiştir.  

 
Araştırmada öğrencilerin anne ve babalarının öğrenim durumlarına göre Sosyal 

Beceri Ölçeği’nden aldıkları puanlar incelendiğinde anne öğrenim durumunun 

öğrencilerin sosyal becerilerini etkilediği ancak baba öğrenim durumunun 

etkilemediği görülmüştür. Öğrencilerin annelerinin öğrenim durumlarına göre 

Sosyal Beceri Ölçeği’nin toplamından [F(5, 267)=1,70, p>0,05],                   

Duyuşsal Anlatımcılık [F(5, 267)=1,53, p>0,05], Duyuşsal Duyarlılık             

[F(5,267)=1,92, p>0,05], Sosyal Anlatımcılık [F(5, 267)=1,54, p>0,05], Sosyal 
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Duyarlılık [F(5, 267)=1,03, p>0,05] ve Sosyal Kontrol [F(5, 267)=0,32, p>0,05] 

alt ölçeklerinden alınan puanların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 

görülmüştür. Duyuşsal Kontrol alt ölçeğinden alınan puan ortalamasının annesi 

okur-yazar olan öğrencilerde (46,28±6,24) daha yüksek olduğu görülmüş ve 

istatistiksel açıdan Duyuşsal Kontrol alt ölçeğinden alınan puanların anne öğrenim 

durumuna göre anlamlı [F(5, 267)=3,12, p<0,05] olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 

Yapılan araştırmalarda annelerin öğrenim durumlarının öğrencilerin sosyal beceri 

düzeylerini etkilediği ve annelerin öğrenim düzeyleri arttıkça çocukların sosyal 

beceri düzeylerinin de yükselebileceği belirtilmiştir (Dicle 2006, Karakuş 2006). 

Araştırmamızda anneleri üniversite mezunu olan öğrencilerin Sosyal Beceri 

Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamalarının düşük olduğu görülmüş, bunun Sağlık 

Yüksek Okulu’nda öğrenim gören ve annesi üniversite mezunu olan öğrenci 

sayısının azlığı ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır. 

 
Öğrencilerin ailelerinin ekonomik düzeylerine göre Sosyal Beceri Ölçeği’nden 

aldıkları puanlar incelediğinde, Sosyal Beceri Ölçeği’nin toplamından                            

[F(3, 269)=0,71, p>0,05], Duyuşsal Duyarlılık [F(3, 269)=1,44, p>0,05], 

Duyuşsal Kontrol [F(3, 269)=1,46, p>0,05], Sosyal Anlatımcılık    

[F(3,269)=1,21, p>0,05], Sosyal Duyarlılık [F(3, 269)=2,02, p>0,05] ve       

Sosyal Kontrol [F(3,269)=0,57, p>0,05] alt ölçeklerinden aldıkları puanların 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Duyuşsal Anlatımcılık alt 

ölçeğinden alınan puan ortalamasının 1.501 TL. ve üstü gelir düzeyine sahip olan 

ailelere mensup öğrencilerde (48,24±8,79) daha yüksek olduğu görülmüş ve 

Duyuşsal Anlatımcılık alt ölçeğinden alınan puanların ekonomik düzey açısından 

anlamlı [F(3, 269)=3,63, p<0,05] olduğu belirlenmiş, bu öğrencilerin diğer 

öğrencilere göre sözel olmayan mesajları iletebilme becerileri açısından daha 

yetkin oldukları saptanmıştır (Tablo 2). Avşar ve Kuter (2007), yaptıkları 

araştırmada beden eğitimi ve spor bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sosyal 

düzeylerinin algılanan sosyo-ekonomik düzey değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını araştırmış ve analiz sonucunda sosyo-ekonomik düzey ile sosyal 

beceri arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Gelir düzeyi iyi olan bireylerin sosyal 
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imkanlarının gelir düzeyi düşük olan bireylere göre daha iyi olabileceği 

unutulmamalıdır. 

 
Sosyal Beceri Ölçeği ile Problem Çözme Ölçeği ve alt ölçeklerden aldıkları puan 

ortalamaları Tablo 4’de verilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda Sosyal 

Beceri Ölçeği ile Problem Çözme Ölçeği arasında negatif yönde ilişki bulunmuş 

(r=-0,454), bu değerin istatistiksel açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0,01). 

Bu sonuca göre sosyal beceri düzeyi artarken Problem Çözme Ölçeği’nden alınan 

puanların azaldığı, Problem Çözme Ölçeği artarken Sosyal Beceri Ölçeği’nin 

azaldığı saptanmıştır. Problem Çözme Ölçeği’nden alınan toplam puanların 

yüksekliği bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak 

algıladığını göstermektedir (Saygılı 2000).  Regresyon analizi sonucunda Problem 

Çözme Ölçeği bağımlı değişkenini tahmin etmek için regresyon denklemi 

PÇÖ=190–0,348xSBÖ, Sosyal Beceri Ölçeği’ni tahmin etmek için regresyon 

denklemi ise, SBÖ=343–0,592xPÇÖ olarak bulunmuştur. Bu denklemler 

yardımıyla yapılacak tahminlerin doğruluk derecesi r2=0,206 olarak tespit 

edilmiştir. Yapılan regresyon eşitliği incelendiğinde eşitlik şu şekilde 

yorumlanabilir: Problem çözme bağımlı değişkeni 1 birim arttırıldığında Sosyal 

Beceri Ölçeği’nden alınan puanların ortalama 0,592 azalmasına aynı şekilde 

sosyal beceri bağımlı değişkeni 1 birim arttırıldığında Problem Çözme 

Ölçeği’nden alınan puanların ortalama 0,348 azalmasına yol açar. Yapılan analiz 

sonucunda problem çözmenin sosyal becerinin önemli bir yordayıcısı olduğu 

görülmektedir. Analiz sonucunda problem çözme becerisine ilişkin toplam 

varyansın % 20’sinin sosyal beceri düzeyi ile açıklandığı ifade edilebilir. Özlek 

(2003)’in lise öğrencilerinin sosyal becerilerini yordayan bazı değişkenler üzerine 

yaptığı araştırması problem çözme ve utangaçlık değişkenlerinin sosyal 

becerilerin önemli yordayıcılarından olduğunu ve problem çözmenin sosyal beceri 

puanlarındaki varyansın  % 14’ünü yordadığını saptamıştır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Araştırmada Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin Sosyal Beceri Ölçeği toplam 

puanı ve alt ölçeklerinden elde edilen bulgular ile Problem Çözme Ölçeği toplam 

puanının bazı değişkenlere göre etkisinin olup olmadığı incelenmiş ve Sosyal 

Beceri Ölçeği toplam puanı ile Problem Çözme Ölçeği toplam puanı arasındaki 

ilişkiye bakılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin cinsiyetlerinin Sosyal 

Beceri Ölçeği’nin Duyuşsal Kontrol alt ölçeğine, yaşlarının Sosyal Beceri 

Ölçeği’nin Sosyal Duyarlılık alt ölçeğine, anne öğrenim durumlarının Duyuşsal 

Kontrol alt ölçeğine ve ekonomik durumlarının Duyuşsal Anlatımcılık alt 

ölçeğine anlamlı düzeyde etkisi olduğu diğer değişkenlerin ise (baba öğrenim 

durumu, anne-baba meslek, öğrencinin kiminle yaşadığı vb.) Sosyal Beceri Ölçeği 

ve alt ölçeklerine anlamlı düzeyde etkisinin olmadığı saptanmıştır. Öğrencilere ve 

anne-babalarına ilişkin sosyo-demografik değişkenlerin Problem Çözme Ölçeği 

ve alt ölçeklerinden alınan puanları anlamlı derecede etkilemediği tespit 

edilmiştir.  

 

Araştırmamız sonucunda sosyal becerilerin problem çözmenin önemli bir 

yordayıcısı olduğu belirlenmiş, problem çözme konusunda sosyal beceri düzeyleri 

yüksek olan öğrencilerin, sosyal beceri düzeyleri düşük olan öğrencilere göre 

daha yetkin olduğu tespit edilmiştir. 

 
Çalışmada elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağıda yer alan önerilerde 

bulunulabilir; 

 
1. Sosyal beceriyi etkileyen faktörler belirlenerek bunlara yönelik çözümler 

önerilebilir.  

2. Sosyal becerisi yüksek ve düşük olan gruplar belirlenerek aralarında 

yapılacak nicel araştırmalarla öğrencilerin sosyal becerilerinin neden 

düşük olduğu öğrenilip çözüm yolları bulunabilir.  

3. Üniversite öğrencilerine sosyal becerilerini artırmaya yönelik programlar 

düzenlenebilir.  
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4. Sosyal beceri düzeyleri oldukça düşük olan öğrenciler gerekirse Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik servislerine yönlendirilebilir. 

5. Bireylere; sosyal becerilerinin gelişimi için okul öncesi dönemden 

başlanarak önce ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri daha sonra grupla 

işbirliği yapma, plan yapma ve problem çözme, özdenetimini koruma, 

stres durumu ile başa çıkma ve duygulara yönelik beceriler mutlaka 

kazandırılmalıdır.   

6. Problem çözme becerisi düşük ve yüksek olan gruplar belirlenip, bu 

grupları oluşturan öğrencilerle nitel araştırmalar yapılabilir. Öğrencilerin 

problem çözme becerisi açısından neden kendilerini yetersiz algıladıkları 

öğrenilerek çözüm yolları bulunabilir. 

7. Benzer araştırmalar diğer lisans öğrencileri ile yapılarak aralarında 

karşılaştırmalar yapılabilir.  
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6.TABLOLAR 
 
Tablo 1. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin ve anne-babalarının bazı 

sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı 
 

Değişken N % 
Yaş 
18–19 
20–21 
22–23 
23 ve üstü 

56 
113 
85 
19 

20,5 
41,4 
31,1 

7 
Cinsiyet 
Kız 
Erkek 

256 
17 

93,8 
6,2 

Sınıf 
Birinci 
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 

87 
54 
56 
76 

31,9 
19,8 
20,5 
27,9 

Kiminle yaşadığı 
Anne ve baba ile 
Anne ile 
Baba ile 
Arkadaşları ile 

171 
11 
17 
74 

62,7 
4 

6,2 
27,1 

Anne öğrenim durumu 
Okur-yazar değil 
Okuryazar 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise muzunu 
Üniversite mezunu 

27 
18 

153 
28 
41 
6 

9,9 
6,6 
56 

10,3 
15 
2,2 

Baba öğrenim durumu 
Okur-yazar değil 
Okuryazar 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversitede mezunu 
Lisansüstü mezunu 

2 
7 

101 
50 
77 
34 
2 

0,7 
2,6 
37 

18,3 
28,2 
12,5 
0,7 

Anne mesleği 
Çalışan 
Emekli 
Ev Hanımı 

36 
9 

228 

13,2 
3,3 

83,5 
Baba mesleği 
Çalışan 
Emekli 

194 
79 

71,1 
28,9 

Ekonomik durum 
500 TL altı 
501–1000 TL. arası 
1001–1500 TL. arası 
1501 TL. ve üstü 

18 
46 

184 
25 

6,6 
16,8 
67,4 
9,2 

TOPLAM 273 100 

 16



Tablo 2. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin Sosyal Beceri Ölçeği ve alt 
ölçeklerinden aldıkları puanların bazı değişkenlere göre analiz 
sonuçları 

 
SBÖ alt 
ölçekleri Değişken N Ortalama S Sd Test 

istatistiği p 

 Cinsiyet  

DK Kız 
Erkek 

256 
17 

41,66 
50,06 

7,8 
7,0 1, 271 t=18,50 0,000 

 Yaş  

SD 

18–19 
20–21 
22–23 
23 üstü 

56 
113 
85 
19 

52,14 
49,06 
49,86 
46,53 

9,7 
8,4 
7,7 
7,9 

3, 269 F=2,67 0,048 

 Anne öğrenim 
durumu  

DK 

Okuryazar değil 
Okuryazar 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 

27 
18 

153 
28 
41 
6 

42,74 
46,28 
42,05 
43,14 
41,34 
32,17 

6,66 
6,24 
8,09 
9,68 
1,11 
7,70 

5, 267 F=3,12 0,009 

 Ekonomik düzey       

DA 

500 TL. altı 
501–1000 TL. arası 
1001–1500 TL. arası 
1501 TL. ve üstü 

18 
46 

184 
25 

47,37 
47,21 
42,11 
48,24 

6,75 
5,56 
6,06 
8,79 

3, 269 F=3,63 0,013 

 
Tablo 3. Sosyal Beceri Ölçeği ile Problem Çözme Ölçeği ve alt ölçeklerine ait 

betimsel bulgular (N=273) 
 

Ölçekler Madde 
sayısı Ortalama  S Min. Max. Ortanca 

Sosyal Beceri Ölçeği       
Toplam Sosyal Beceri 
Duyuşsal Anlatımcılık 
Duyuşsal Duyarlılık 
Duyuşsal Kontrol 
Sosyal Anlatımcılık 
Sosyal Duyarlılık 
Sosyal Kontrol 

90 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

291,10 
51,19 
46,36 
51,47 
42,12 
46,81 
45,48 

26,17 
8,80 
6,62 
7,60 
7,64 
8,65 
7,69 

225,00 
25,00 
26,00 
32,00 
23,00 
24,00 
27,00 

370,00 
71,00 
66,00 
69,00 
66,00 
72,00 
66,00 

292,00 
52,00 
46,00 
54,00 
42,00 
47,00 
46,00 

Problem Çözme Ölçeği       
Toplam Problem Çözme 
Aceleci Yaklaşım 
Düşünen Yaklaşım 
Kaçıngan Yaklaşım 
Değerlendirici Yaklaşım 
Kendine Güvenli Yaklaşım 
Planlı Yaklaşım 

35 
9 
5 
4 
3 
6 
4 

88,38 
29,16 
42,55 
10,34 
7,29 
15,94 
10,01 

20,07 
5,62 
4,99 
4,35 
3,20 
5,46 
3,92 

47,00 
15,00 
5,00 
4,00 
3,00 
6,00 
4,00 

152,00 
45,00 
30,00 
24,00 
18,00 
32,00 
24,00 

87,00 
29,00 
12,00 
10,00 
7,00 
16,00 
9,00 
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