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ÖNSÖZ
Sosyal hizmet alanında her yaştan farklı sorunları olan risk grubu bireylere yönelik
koruyucu, rehabilite edici ve geliştirici hizmetler sunulmaktadır. Sosyal hizmet müdahalesi
uygulanırken bireyle, grupla ve toplumla çalışma yöntemleri kullanılmaktadır. Grup çalışması,
sosyal hizmetin en temel yöntemlerinden birisidir. Değişen müracaatçı profili ve ihtiyaçları
sosyal hizmet alanında uygulanan yöntemlerin geliştirilmesini ya da yeni yöntemler
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Grupla çalışma yöntemi son yıllarda sosyal hizmetin farklı
alanlarında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Madde bağımlılarının tedavisinde,
suça sürüklenen çocukların yeniden toplumsallaşmalarında, kronik hastalığı olanların başa
çıkma becerilerinin geliştirilmesinde, aile içi şiddetin önlenmesinde, müracaatçıların psikososyal eğitimlerinde ve daha pek çok alanda sosyal çalışmacılar grupla çalışma yönteminden
yaralanarak müracaatçılara nitelikli hizmet sunmanın çabası içine girmişlerdir. Sosyal hizmet
alanında grupla çalışma yönteminin kullanılması ve başarıya ulaşması mesleğin profesyonel
düzeyde kabulünü de kolaylaştırmaktadır.
Grup yaşantısı sosyal bir varlık olan insan için kaçınılmazdır. Özellikle günümüzde
bilişim teknolojilerinin sağladığı imkânlar vasıtasıyla gerçek ilişkilerin yanında insanlar sanal
âlemde de gruplar oluşturmaya başlayarak, özel yaşantıları dâhil pek çok şeyi
paylaşmaktadırlar. İletişim imkânlarının artmasına rağmen, bireyciliğin hızla yaygınlaştığı
toplumumuzda kent yaşamında yalnızlık ve yalıtılmışlık hisseden birey sosyal destek
mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadır. Aile ve yakınlarla kurulan bağların zayıflaması, birincil
ilişkilerin yaşandığı arkadaş ve dost meclislerinin azalması nedeniyle insanlar paylaşımda
bulunacakları gruplara ihtiyaç duymaktadır. Özellikle yaşamdaki bazı zorluklarla başa çıkmada
destek grupları çok yararlı olmaktadır. Grup çalışması bireye değişen toplumsal dinamiklere
uyum sağlama sürecinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca grup çalışması sayesinde sosyal risk
altında yaşayan bireylerin yeniden işlevsel hale gelmeleri ve yaşam kalitelerinin arttırılması
sağlanmaktadır.
Sosyal hizmet uygulayıcıları hizmet sunduğu risk grubu müracaatçıları hem bireysel ve
sosyal öğrenenler hem de gelişmekte ve değişmekte olan insanlar olarak görmelidirler. Grup
çalışması konusunda gerekli donanıma sahip sosyal çalışmacılar bu gelişim ve değişim
yolculuğunda müracaatçılarla birlikte hareket etmenin ve karşılıklı yardımlaşmanın hazzını
yaşayacaklardır. Sosyal hizmet alanında grup çalışması uygulayacak öğrenciler için
hazırlanmış olan bu kitapta, konular teorik ve pratik yönleriyle ele alınmıştır. Kitaptaki bilgiler
sayesinde grup dinamiği anlayışının sağlanması, liderlik ve grup sürecini yapılandırma
becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEKİ KARATAŞ
İstanbul, Ağustos 2017
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YAZAR NOTU
Sosyal hizmette grup çalışmasının anlatıldığı bu kitapta; her konu başlığıyla ilgili teorik
bilgiler verilmesinin yanında örnekler verilerek uygulamaya ilişkin bir anlayış sağlanmaya
çalışılmıştır. Grup çalışması yöntemi sağlam bir kuramsal bilginin yanında uygulama becerisine
de sahip olmayı gerektirmektedir. Bu kitapta yer alan bilgiler dikkatlice okunup
içselleştirildikten sonra, deneyimli bir sosyal çalışmacının yanında uygulama yapılması
bilgilerin pekişmesini sağlayacaktır. Ayrıca grup çalışmasıyla ilgili pek çok kaynak okunarak
farklı bilgi ve deneyimlerden yararlanılmalıdır.
Grup çalışması yapacak sosyal çalışmacının grup dinamiği ve liderlik becerileri
konusunda temel bir eğitim almış olması beklenir. Bu nedenle; sosyal çalışmacı lisans
döneminde alınan grup çalışması eğitimi yanında deneyimli bir grup lideri eşliğinde yardımcı
liderlik yaparak grup süreci hakkında tecrübe kazanmalıdır. Sosyal hizmetten yararlanan
müracaatçı kitlesi hassas ve kırılgan bir yapıda olduğu için grup çalışması başlangıçta çok iyi
bir şekilde yapılandırılmalıdır. Grup çalışması öncesinde grup liderliği yapacak sosyal
çalışmacı etkili bir ön hazırlık dönemi geçirmelidir. Grup oturumlarında yapacağı müdahale ve
etkinlikleri önceden planlamalı ve çalışacağı sorun alanında daha önceden yapılmış bilimsel
çalışmaları gözden geçirmelidir. Sosyal çalışmacının donanımlı olması özgüvenini ve mesleki
yetkinlik algısını arttıracağı için üyelere kendilerini açmaları konusunda cesaret ve güven
verecektir.
Grup çalışması yöntemi sosyal hizmet alanında çalışacak meslek elemanları için önemli
bir yöntemdir. Özellikle adli sosyal hizmet alanında bazı müracaatçılarla grup çalışması
yapılması zorunludur. Bu nedenle bu alanda eğitim alan her öğrenci grup çalışmasının teori ve
pratiğini ciddi anlamda öğrenmek zorundadır. Bu kitapta yer alan her bölüm uygulamada grup
çalışması yapacak sosyal çalışmacının ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Bölümlerde yer
alan bilgilerin içeriğinde Türk toplumunun sosyo-kültürel bağlamı dikkate alınmaya
çalışılmıştır. Ancak bu alanda yerli kaynakların kısıtlı olması ve çeviri kaynakların da yazıldığı
toplumun kültürünü yansıtması nedeniyle kitaptaki bilgiler kullanılırken grup üyelerinin sosyal
bağlamına dikkat edilmelidir.
Yrd. Doç. Dr. Zeki KARATAŞ
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1.

GRUP ÇALIŞMASINA GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, gruplarla sosyal hizmet yönteminin tanımını, kapsamını, sosyal hizmet
uygulamalarındaki yerini ve önemini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grupla sosyal hizmet yöntemi nedir?
2. Grupla ilgili temel kavramlar nelerdir?
3. Grupla sosyal hizmet yöntemi nasıl uygulanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal hizmet uygulamasında
grupla çalışma yönteminin
önemini kavrayabilir.
Grup
Giriş

Metinler, test soruları ve
Grupla çalışma yönteminin
Çalışmasına
deneyim
örnekleriyle
temel
kavramlarını
konuların
daha
kolay
açıklayabilir.
anlaşılması sağlanacaktır.
Grupla çalışma yönteminin
hangi alanlarda kullanılması
gerektiğini kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
• Grup: Ortak toplumsal/ruhsal etkenler temelinde, doğal olarak bir arada bulunan
veya ortak bir çıkar, inanç ya da amaç temelinde bir araya gelen ve ortak bir kimliği paylaşan
insanlar topluluğudur.
• Grupla sosyal hizmet: Kişiler arası ilişkilerin güçlendirilmesini hedefleyen,
üyelerin düşünce, duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir üyenin
davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çalışıldığı, bu alanda tecrübeli bir
sosyal çalışmacı tarafından yürütülen profesyonel bir yardım etme sürecidir.
•
Görev grupları: Belirli bir görevi ve amacı gerçekleştirmek için düzenlenmiş
gruplar olup, birçok organizasyon ve kurumda yaygın olarak uygulanmaktadır.
• Psiko-eğitsel gruplar: Grup oturumları içerisinde ve arasında yer alan bir dizi
yapılandırılmış prosedürler aracılığıyla üyelerin bilişsel, duygusal ve davranışsal becerilerini
geliştirmeyi hedefleyen gruplardır.
• Psikolojik danışma grupları: Bilinçli duygu, düşünce ve davranışları vurgulayan
kişiler arası süreçler ve problem çözme stratejilerine odaklanan iyileştirici bir yapısı olan
gruplardır.
• Psikoterapi grupları: Duygusal ve davranışsal bozuklukları tedavi etmeye yönelik
temel kişilik değişiklikleri gerçekleştirme amacı taşıyan gruplardır.
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Giriş
Sosyal medyada pek çok paylaşım grubuna aktif katılım sağlayarak özel yaşantımız da
dâhil pek çok şeyi paylaşıyor ve paylaşımlarımızla ilgili yorumları merakla bekliyoruz. Mobil
cihazlar üzerinden mesajlaşma grupları oluşturuyor ve çevrimiçi erişime açık hale geliyoruz.
İnternet aracılığıyla birçok platforma üyelikler gerçekleştiriyor ve tartışma forumlarını takip
ediyoruz. Farklı şekillerde sanal âleme ait sosyal ortamlarda var olma çabamızın temel amacı
nedir sizce? Günümüzde neden sanal ilişkiler gerçek etkileşimden daha popüler oldu? Tüm
bunlar temelde insanın bir gruba ait olma ve sosyal onay ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Sanal
âlem insanın bu temel ihtiyacının daha kolay ve hızlı karşılanmasına hizmet ettiği için bu kadar
popüler oldu. İster sanal olsun, ister gerçek olsun bir gruba ait olma ve bir grup içinde yer alma
ihtiyacı sosyal bir varlık olan insan için önemli bir yere sahiptir.
Yaşamını yalnız sürdürmesi mümkün olmayan insan bir grup içinde dünyaya gözlerini
açar ve olgunlaştıkça farklı gruplara dâhil olarak hayatına devam eder. Bireyin ilk grup
deneyimi yaşadığı yer aile ortamıdır. Birincil ilişkilerin yaşandığı aile ortamı insanın dayanışma
ihtiyacını karşılamakta, kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla insan
yakın ilişkiler başta olmak üzere bireyler arası ilişkilerden duygusal açıdan beslenen bir
varlıktır. Bu da insanın grup halinde yaşamasını zorunlu kılmaktadır. Yaşamımız boyunca aile
ve arkadaşlardan oluşan küçük grupların yanında cinsiyet, dil, milliyet gibi büyük grupların
doğal üyesi oluruz. Gruplara dâhil olmamız nedeniyle yaşadığımız etkileşim benlik gelişimimiz
açısından son derece önemlidir. İnsan “ben kimim?” sorusuna daha çok bir sosyal gruba atıfta
bulunarak cevap verir. Örneğin “ben erkeğim ya da kadınım”, “ben Türküm”, “ben
Müslümanım” dediğimizde belli özellikleri olan bir gruba ait olduğumuzu vurgularız. Özellikle
kolektif yapıya sahip Doğu toplumlarında bireyler kimlik tanımlamalarını bir grupla ilişkisi
üzerinden yapar.
İnsanların tutum ve davranışları özdeşleştiği grupların yapısından etkilendiği için, birey
grup içinde yalnız olduğundan daha farklı davranmaktadır. Birey ait ve bağlı olduğunu
hissettiği grubun kararlarına uyma eğilimi göstermektedir. Grup dinamiği olarak adlandırılan
bu kavramı, gruplarla sosyal hizmet yöntemini anlatırken sık sık kullandığımızı göreceksiniz.
Kişinin gerçeğe ilişkin doğru bir yargıda bulunmasında özellikle güven duyduğu başkalarının
etkisinde kaldığını biliyoruz. Çünkü insan olarak başkalarının bizim hakkımızda olumsuz
düşünmesini istemiyoruz ve insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz. Çevresi
üzerinde kontrole sahip olmak isteyen insan, çevresiyle ilgili algısının doğru ve geçerli
olduğunu onaylatmak ve diğer insanların kendisi gibi düşündüğünden, algıladığından emin
olmak ister. Bu düşünceden hareketle yargısını değerlendirebileceği bir ölçüte ihtiyaç duyar.
Hem kendi algılarının ne söylediğine, hem de başkalarının ne söylediğine bakarak gerçeklikle
ilgili bir değerlendirmede bulunur (Arkonaç, 2016, s. 214). Bir grup içinde yer almanın bireye
kendi yargı ve değerlendirmelerini gözden geçirme fırsatı sunması gibi önemli işlevleri
bulunmaktadır.
Uygulamalı bir meslek ve bilim olarak sosyal hizmet, müracaatçıların ya da danışanların
sorunlarına çözüm bulmak amacıyla farklı yöntem ve teknikler kullanmayı gerektirmektedir.
Sosyal hizmet uygulamalarında birey ve toplumla çalışmanın yanında grupla çalışma da önemli
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bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Grupla sosyal hizmet, kişiler arası ilişkilerin
güçlendirilmesini hedefleyen profesyonel bir yardım etme sürecidir. Bireyle çalışmada
müracaatçı sosyal çalışmacı etkileşimi şeklinde ikili bir ilişki olmasına rağmen, grupla
çalışmada grup lideri ve üyeler arasında çoklu bir ilişki örüntüsü bulunmaktadır. Ayrıca
interaktif etkileşim sayesinde sosyal yaşamdaki pek çok ilişki modelinin mikro düzeyde grup
içinde yaşanması mümkündür. Bireyle çalışmada sosyal çalışmacı ve müracaatçı arasında
sınırları belirlenmiş bir yardım alan ve yardım veren ilişkisi varken, grupla çalışmada her bir
üye aynı zamanda yardım alan ve yardım veren rollerini birlikte sürdürme imkânı
yakalamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki her müracaatçı için grup çalışması uygun
olmayabilir. Bu nedenle sosyal hizmet yöntemleri tercih edilirken müracaatçının özel
durumunun dikkate alınması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır.
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1.1. Grup Kavramı
Gruplarla sosyal hizmeti tanımlamadan önce grup kavramının ne anlama geldiğini
bilmemiz gerekir. Günlük yaşamda pek çok sosyal grubun içinde yer alırız. Ailede çocuk,
okulda öğrenci, iş yerinde çalışan, alış-veriş merkezinde müşteri grubu içinde rolümüzün ve
sorumluluklarımızın gereğini sergilemeye çalışırız. Gruplar içinde farklı sosyalleşme tecrübesi
yaşar, düşünce ve tutumlarımızı başkalarıyla paylaşırız. Kendimizi bir gruba ait hissettiğimiz
andan itibaren diğerleri ile aynı psikolojik anlamı paylaşır ve grubun değerleriyle ilgili sosyal
bir anlaşmayı bir ölçüde kabul ederiz.
Gruplar yapısına ve türüne göre çeşitlilik gösterir. Kapalı ya da açık üyeliği olması, uzun
ya da kısa süreli zaman sınırının olması, üye sayısının az ya da çok olması, destek, sosyal
etkileşim veya beceri geliştirme gibi çeşitli konuları ele alması açısından ve daha pek çok
özelliklerine göre farklı grup türlerinden bahsedilebilir. Bazen denetimli serbestlik birimlerinde
oluşturulan gruplar gibi üyelerin zorunlu olduğu gruplar olabileceği gibi, sosyal çalışmacı
tarafından organize edilerek gönüllü daveti kabul eden üyelerden oluşan gruplar da olabilir.
Adsız alkolikler gibi bazı gruplar, dışarıdan müdahale olmaksızın ortak sorunları yaşayan
bireyler tarafından kendiliğinden oluşturulabilir. Bazı gruplar küçüktür ve üyelerin yüz yüze
iletişim kurmaları, karşılıklı duygusal paylaşım yapmaları teşvik edilir; bazı gruplarda ise
üyelerden daha çok konuya odaklanılarak beyin fırtınası yoluyla ortak karar alınması sağlanır.
Ayrıca gruplar her bireyin yaşam döngüsü içerisinde doğal olarak ortaya çıkan bir olgudur. Bu
gruplar; aile üyesi olma, okulda bir sınıfta öğrenim görme, sivil toplum kuruluşu veya siyasi
parti üyesi olma, işyerinde çalışan olarak veya özel çalışma grupları içinde yer alma şeklinde
olabilir. Bu çeşitlilik, köken ve amaçlar grubu tanımlamayı karmaşık hale getirmektedir
(Preston-Shoot, 1987, s. 7).
Günlük kullanımda “grup” sözcüğü çoğul bir topluluğu tanımlamak için kullanılır.
Ancak bir kalabalığın ya da topluluğun grup olabilmesi için ortak bir takım özelliklerinin olması
gerekir. Birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu topluluğu grup olarak nitelendirmek
için ortak amaçlar, ortak normlar ve kendilerini grup olarak hissetmeleri gibi belli başlı
koşulların varlığına bakılır. Ancak bir topluluğun grup olabilmesi için gereken en asgari koşul
etkileşimdir. Buna göre grup, “etkileşim halinde olan birden çok insan” anlamı taşımaktadır
(Kağıtçıbaşı & Cemalcılar, 2014, s. 271). Dolayısıyla fiziksel açıdan birlikte olan insanlar, her
ne kadar gruba benzese de, eğer birbirleriyle etkileşimleri yoksa grup sayılmazlar. Bu açıdan
en yalın anlamda grubu şu şekilde tanımlayabiliriz: İki veya daha çok bireyin birbiriyle
etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya geldiği topluluktur.
Tanım gereği bir topluluğun grup olabilmesi için öncelikle etkileşim ve ortak amaçlar
doğrultusunda bir araya gelmiş olması önem kazanmaktadır.
Grupla ilgili pek çok tanım yapılmaktadır. Örneğin; aralarında duygu birliği bulunan az
ya da çok sayıda insan topluluğu ya da aralarında ilişki olan, birbirine değer veren, dikkate alan
ve ortak özelliklerine bilinçli olarak yaklaşan insanlar topluluğu grup olarak tanımlanmaktadır.
Bir başka tanımda grup, “ortak toplumsal/ruhsal etkenler temelinde, doğal olarak bir arada
bulunan veya ortak bir çıkar, inanç ya da amaç temelinde bir araya gelen ve ortak bir kimliği
paylaşan insanlar topluluğu” olarak ifade edilmektedir (Budak, 2005, s. 340). Preston-Shoot
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(1987) tarafından yapılan tanımlamada grup, “birlikte belirli bir zaman harcayan, kendilerini
bir grubun üyesi olarak gören ve dışarıdakiler tarafından üye olarak tanımlanan insan
topluluğu” olarak belirtilmiştir. Grupla ilgili yapılan tanımların ortak özellikleri şu şekilde
sıralanabilir:
•

Grup birden fazla kişiden oluşmaktadır.

•

Grubu oluşturan kişiler arasında bir etkileşim vardır.

•

Kişileri bir araya getiren bir amaç ya da niyetin olması gerekmektedir.

•

Kişiler birbirlerinin farkındadırlar.

Sosyal psikolojide gruplar çok çeşitli ve farklı anlamlarda ele alınmakla birlikte,
Stainton Rogers (2003) grupların üç genel başlık altında toplanabileceğini belirtmiştir
(Arkonaç, 2016, s. 283):
•
Küçük ya da geçici gruplar: Az sayıda insanın (en fazla 10-15) nispeten kısa bir
süre için (en fazla birkaç saat) bazı sözler üzerinden bir araya getirilmesiyle oluşan gruplardır.
Deney grupları ya da bir defalık bir araya gelen çalışma grupları bu tür gruplara örnek
gösterilebilir.
•
Üyelik grupları: Üye kaydı yapılan ve belli bir miktar aidat ödemeyi gerektiren
gruplardır. İnsanlar bu gruba kendi rızalarıyla dahil olurlar ya da gruptan ayrılabilirler. Gruba
üyelik uzun süre devam edebilir ve üyeler grubun ortak değer ve hedeflerine, amaçlarına
bağlılık hissederler.
•
Kimlik dayanaklı aidiyet grupları: Birey aidiyet hissettiği grupla özdeşleşerek
gönülden bağlılık oluşturur ve kim olduğunu gruba referans vererek tanımlar. Bireyin sosyal
kimliğini oluşturan grup aidiyeti uzun süre devam eder ve grubu oluşturan diğer üyelerle ortak
yaşantı, değer ve kurallar paylaşılır.

1.2. Grup Çalışmasının Tarihsel Gelişimi
Sosyal hizmet uygulamalarında grup çalışması yönteminin ortaya çıkışı on sekizinci
yüzyılın ortaları ile on dokuzuncu yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Hayırseverlik amacıyla
açılan dini kurumlarda muhtaç çocuklara ücretsiz eğitimler verilmiş ve çocuklar için açılan
kulüplerde sosyal koşulların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. On dokuzuncu yüzyıl
boyunca karşılıklı yardım grupları oluşmaya başlamış, kulüp çalışmaları, gençlik çalışmaları ve
yetişkin eğitimleri yoluyla çeşitli küçük grup çalışmaları yapılmıştır. Bu tür gruplarda daha çok
birlikte çalışma, etkileşimli öğrenme ve ortak hedeflere yönelik faaliyetler şeklinde çalışmalar
yapılmıştır. Basil Yeaxlee ve Edward Lindeman’ın yetişkin eğitimi çalışmalarında özellikle
grup süreçlerine odaklanılmıştır. Bir yöntem olarak grup çalışması Charles Horton Cooley’in
“küçük gruplar kuramı”, Robert Mcluer’in “gruplar arası ilişkiler kuramı”, George Herbert
Mead’in “sosyal benlik kavramı” gibi psikolog ve sosyolog kuramcıların çalışmalarıyla ortaya
çıkmıştır (Teater, 2015, s. 268).
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1800’lü yılların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde göç yoluyla ülkeye yeni
gelenlerin sosyal uyumlarını sağlamak amacıyla kurulan komşuluk merkezlerinde grup
çalışmasının ilk örnekleri uygulanmıştır. Bu uygulamanın en meşhuru 1889 yılında Jane Adams
tarafından Chicago’da kurulan Hull House’da (yerleşim evi) gerçekleştirilmiştir. Özellikle
göçmen ve işçi ailelerine yönelik eğitim ve sosyal yardım faaliyetlerinin yapıldığı bu yerleşim
evinde ayrıca sosyal uyum amaçlı grup çalışmaları da yapılmıştır. Bu gruplarda grubu oluşturan
üyelerin birbirlerini eğitmeleri ve yardımcı olmaları şeklinde kendi kendine yardım yöntemi
uygulanmıştır. Başlangıç çalışmaları olarak kabul edilen bu uygulamalarda profesyonel bir
anlayış bulunmamaktaydı. Grup çalışması yönteminin esas gelişimi II. Dünya Savaşı’ndan
sonra olmuştur. Özellikle Avrupa’da askerlere moral kazandırmak ve dayanıklılığı arttırmak
amacıyla küçük gruplar oluşturulmuştur (Northen & Kurland, 2001, s. 3).
1900’lerin başlarında Joseph Pratt, tüberküloz tedavisi gören hastaların sağlıklarını
korumaları için bilgilendirme toplantıları başlatmıştır. Pratt, bilgilendirme ve moral verme
amacıyla yaptığı bu toplantıların hastaların iyileşmesine katkı sağladığını görmüş ve benzer
toplantıları psikiyatri hastalarıyla da gerçekleştirmiştir. 1907’de Jesse B. Davis yöneticisi
olduğu okulda her hafta bir ders saatinde meslek seçimi, sosyal beceriler ve değerlerle ilgili
eğitim vermek üzere “mesleki ve ahlaki rehberlik” adı altında rehberlik uygulamaları
başlatmıştır. Sonraki yıllarda psikodramanın kurucusu olarak kabul edilen Jacob L. Moreno,
Viyana’da çocuklarla yaratıcı drama deneyleri yapmaya başlamış ve 1912 yılında ilk kendine
yardım grubunu düzenlemiştir. Moreno 1921 yılında, psikodramanın öncüsü olan Spontan
Tiyatro’yu kurmuş, 1925 yılında psikodrama gruplarıyla uygulama yapmaya başlamış ve
1931’de grup tedavisi, 1932’de de grup psikoterapisi kavramlarını kullanmaya başlamıştır
(Demir & Koydemir, 2015, s. 51).
1930’lu yıllarda Almanya’dan Amerika’ya göç eden Kurt Lewin grup dinamiği
merkezini kurarak çalışmalarına başlamış ve alan kuramını ortaya atmıştır. Bu kurama göre
insan davranışı kişilik ve çevresel güçlerin etkileşimi sonucu oluşmaktadır. Kuramdaki çevre
kavramı fiziksel ve toplumsal öğelerin tümünü içermektedir. Lewin sosyal gerçekliği
laboratuvara taşıyarak grup yapısı ve sürecini, hem kuramsal hem de görgül açıdan incelemiş
ve sosyal bilimlere katkı sağlamıştır. Bir diğer çalışma Muzaffer Sherif’in grup normu
oluşmasını deneysel ortamda belirleyen araştırmasıdır. Sherif algı psikolojisinin bilinen bir
bulgusu olan “kendi kendine hareket” olgusundan yararlanarak, birbirini hiç tanımayan ve
belki bir daha hiç görmeyecek kişilerin bile bir araya geldiklerinde, kişisel değer ve çıkarlarla
hiç ilişkisi olmayan önemsiz bir konuda bile olsa bir grup normu oluşturduklarını, bir kez oluşan
bu grup normunun oluşturan kişiler gruptan ayrıldıktan sonra da grup içinde kuşaklarca
sürdürüldüğünü göstermiştir (Hortaçsu, 2014, s. 19-20).
1960’larda birey merkezli yaklaşımın kurucusu kabul edilen Carl Rogers, kuramını
gruplara uygulamaya başlamış ve etkileşim grupları adı altında grup terapisi çalışmaları
yürütmüştür. Rogers (2003, s. 139) teknoloji çağında yalıtılmış, yalnızlaştırılmış bireylerin
etkileşim grupları içinde kendilerini yeniden keşfettiklerini, yaşamla ve kendileriyle barışık
hale geldiklerini vurgulamıştır. Yine bu yıllarda İnsan Potansiyeli Hareketi bireylerin iyiliğinin
kurumlardan üşütün olduğuyla ilgili düşüncelerini yaymaya başlamış ve bu hareketle birlikte
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ırk ayrımcılığına karşı protestolar, kadın hakları hareketinin gelişmesi ve savaş karşıtı gösteriler
gibi toplumsal olaylar görülmüştür. Hümanist yaklaşımın öncülerinden olan Fritz Pearls, 1967
yılında Gestalt Yaklaşımı’na göre grup terapisi uygulamaları için lider eğitimine yönelik
çalıştaylar düzenlemiştir. Diğer taraftan, William C. Schutz ise bir grup üyesinin grubun parçası
olmaya, kontrol duygusuna ve bağlılığa olan ihtiyacının o kişinin genel etkileşimini açıkladığını
ileri süren kişiler arası ilişkiler kuramını ortaya atmıştır (Demir & Koydemir, 2015, s. 52).
1970 yılında Irvin Yalom, grup terapisinde tedavi edici etmenleri tanımlamış ve grup
yaşantısının toplumsal bir mikrokozmos olduğuna dikkat çekmiştir. Yalom’a göre; serbest
etkileşim özellikleri gösteren bir grup, bazı yapısal sınırlamalarla birlikte zamanla katılanların
toplumsal bir mikrokozmosuna dönüşmektedir. Yeterli zaman verildiğinde grup içinde her bir
birey kendisi olamaya başlayacak ve kişi grup üyeleriyle tıpkı kendi toplumsal ortamı
içindeymişçesine ilişki kurarak, grupta alışageldiği kişiler arası evreni yeniden oluşturacaktır.
Grup terapisi sayesinde her bir üyenin kişiler arası ilişki tarzının sonuçta grup içindeki
davranışlarında ortaya çıkacağına vurgu yapan Yalom, günümüzde Varoluşçu Yaklaşımın
önemli bir temsilcisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir (Yalom, 1992, s. 26).
Grup çalışmalarının tarihine kısaca baktığımızda, başlangıçta sosyal psikoloji
çalışmalarıyla bireyin grup içindeki davranışlarının incelendiği, sonraki yıllarda ise tedavi ve
eğitim amacıyla grupla çalışma yönteminin kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde ise başta
psikiyatri olmak üzere psikolojik danışmanlıkta, sosyal hizmette, yönetim bilimlerinde ve daha
pek çok alanda farklı türlerde grup çalışmaları yapılmaktadır.

1.3. Gruplarla Sosyal Hizmet Yöntemi
Sosyal hizmet başta aile olmak üzere küçük gruplara hizmet götüren temel yardım
mesleklerinden birisidir. Korunmaya muhtaç çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar, hükümlüler
ve bağımlılar gibi risk altındaki bireylere yönelik kurumsal hizmetler benzer sorunlara sahip
insanların gruplar halinde bir arada yaşamasını zorunlu kılmaktadır. Koruma, bakım ve
rehabilitasyon hizmeti sunulan sosyal hizmet kurumlarında görev yapan sosyal çalışmacı,
psiko-sosyal müdahale hizmetlerini planlayan ve uygulayan meslek elemandır. Grup çalışması
da temel psiko-sosyal müdahale yöntemlerinden birisidir. Sosyal hizmet uygulamasında grup
çalışması ortak özellikleri, nitelikleri veya deneyimleri olan bireylerin oluşturduğu bir grup
içinde karşılıklı yardımı güçlendiren yararlı bir yöntemdir. Grup çalışmasında değişimin temel
kaynağı grubun kendisi olmaktadır (Teater, 2015, s. 267).
Carl G. Jung, her insanın evrensel ortak bir psişik yönünün olduğunu belirterek, grup
oluşumlarının ve grupla psikolojik yardım yaklaşımlarının gerekliliğine dikkat çekmiştir.
Grupla sosyal hizmet uygulaması sosyal bir varlık olarak başkalarıyla etkileşime girmeye
ihtiyaç duyan insanın, bu ihtiyacını temel alarak yaşadığı sorunlarla başa çıkabilmesi için
gerekli olan ortamı sağlar. Adler, Erikson, Sullivan gibi birçok kuramcı da insan davranışının
sosyal ortamlarda gerçekleştiği görüşünü dile getirmişlerdir (Demir & Koydemir, 2015, s. 4).
Dolayısıyla grup çalışması uygulamaları sosyal psikoloji alanında üretilen kuramlardan
beslenerek geliştirilmiştir. Grup çalışması kuramı, deneyimlerini paylaşarak, başarılı baş etme
stratejilerine ilişkin tavsiye ve bilgi sağlayarak ve diğer insanlara geri bildirim ve öneriler
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sunarak bireylerin ortak bir şekilde birbirlerini etkileyebilecekleri grup ortamı oluşturdukları
varsayımına dayanmaktadır. Grup üyeleri aralarındaki karşılıklı etkileşim sayesinde tutum ve
davranışlarıyla ilgili geri bildirim aldıkça değişim için harekete geçme ihtiyacı hissedecektir
(Teater, 2015, s. 269).
Sosyal hizmet uygulamalarında ağırlıklı olarak bireyle çalışma yöntemi kullanılmakla
birlikte zaman zaman grupla çalışma yöntemine de başvurulmaktadır. Bireyle sosyal hizmet
müdahalesi müracaatçıyla sosyal çalışmacı arasında ikili bir ilişki süreciyken, grupla çalışma
grup lideriyle grup üyeleri ve grup üyelerinin birbirleriyle olan bir etkileşim sürecidir. Grupla
çalışmada katılımcılar süreç içinde birbirlerinden yardım alıp vermeyi öğrenirler ve
öğrendikleri yeni becerileri sosyal hayata aktarma çabası içinde olurlar. Grupla çalışma gerçek
sosyal yaşamın küçük bir modeli gibidir ve grup ayna vazifesi görerek sürece gerçek yaşamdan
kesitler yansıtır (Voltan-Acar, 2015, s. 9). Grup üyelerinin grup içindeki karşılıklı çekicilikleri,
benzer görüşleri ve ortak hedefleri algılayıp geliştirmek üzere birbirlerini motive eder. Grup
deneyimi bireylerin yalnız olmadıklarını fark etmelerini ve herhangi bir duygu veya düşüncenin
diğer üyelerde de karşılığı olduğunu hissetmelerini sağlar. Bireyle çalışmaya göre farklı
avantajları olan grupla sosyal hizmet uygulamasının müracaatçının değişimine ve sorunlarının
çözümüne burada sayamadığımız daha pek çok katkısı vardır.
Gruplarla sosyal hizmetin araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlandığını
görmekteyiz. Örneğin Bulut (1992) grupla sosyal hizmeti şu şekilde tanımlamıştır: “Planlı bir
program ya da kuruluş ortamında bir uzmanın bilinçli rehberliği ve küçük insan grupları
vasıtasıyla grup üyelerinin arzu edilen yönde gelişim ve değişimlerine yardımcı olarak toplum
içinde daha etkili ve verimli kişiler olmalarını sağlama, diğer yandan grubu harekete geçirerek
çevre şartlarının üyeler yararına daha iyi yönde geliştirilmesine yardım amacı taşıyan bir
yöntemdir.” Tanımdan da anlaşılacağı üzere gruplarla sosyal hizmet uygulamasının bir kurum
ortamında ya da planlı bir program dâhilinde bilgi, beceri ve değer temeli olan bir uzmanın
rehberliğinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bir başka tanımda grupla sosyal hizmet; “kişiler arası ilişkilerin güçlendirilmesini
hedefleyen, üyelerin düşünce, duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu, ayrıca her bir
üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çalışıldığı, bu alanda tecrübeli
bir sosyal çalışmacı tarafından yürütülen profesyonel bir yardım etme süreci” olarak ele
alınmaktadır (Voltan-Acar, 2015, s. 6). Grupla çalışma, pek çok müracaatçının yaşamlarında
tatmin olmadıkları alanlar ile yüzleşmek ve bir uzman rehberliğinde bu sorunlara çözüm yolları
bulmak amacıyla bir araya geldiği, kişiler arası bir iletişim ağı olarak da tanımlanmaktadır.
Tanımlardan da anlaşıldığı üzere gruplar, bireyin duygusal, davranışsal problemlerini, yeterlik
ve sınırlılıklarını, ihtiyaç ve isteklerini fark etmesi ve sorunlarla baş etme becerileri kazanması
için önemli bir araçtır. Grupla çalışma, bireyin kişisel ve sosyal olarak uyum sağlaması ve kendi
potansiyelinin farkına varıp bunu en iyi şekilde kullanması için çeşitli imkânlar sağlar. Bunu
yaparken de güvenli, kabul edici, açık ve olumlu bir ortam oluşturur. Güvenilir bir grup
ortamında bireyle başkaları tarafından nasıl değerlendirileceğini düşünmeden, reddedilme
korkusu yaşamadan paylaşımda bulunmaya, bu sayede kendileri gibi davranmaya ve diğerlerini
tüm özellikleri ile kabul etmeye başlar (Demir & Koydemir, 2015, s. 4-5).
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Sosyal hizmet uygulamalarında grup süreci bir araç olarak kullanılarak, bireyler için ön
görülen amaçlara ulaşılmaya çalışılır. Sosyal hizmetin bir yöntemi olan grupla çalışmanın temel
hedefi fonksiyonel bir toplum oluşturmaktadır. Sosyal hizmetin koruyucu, geliştirici ve
rehabilite edici amaçları doğrultusunda bireyin sosyal işlevselliğini sağlamak ve yaşadığı
çevreye uyumunu güçlendirmek için grup çalışması bir araç olarak kullanılabilir. Grup
çalışması yöntemini kullanarak müracaatçılarda değişim sağlamayı hedefleyen sosyal
çalışmacı, danışman ve liderlik olarak grupların temel özellikleri hakkında bilgi sahibi
olmalıdır. Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında ele alınan grupların temel özellikleri şunlardır
(Demir & Koydemir, 2015, s. 6-8):
•
Gruplar, kişiler arası etkileşimi esas alır. Sosyal hizmet destek gruplarının odak
noktası, bireyin kendisi ve başkalarıyla ilgili farkındalığının artmasına, hayatında
gerçekleştirmek istediği değişiklikleri daha iyi kavramasına yardımcı olmak ve bireye bu
değişimi gerçekleştirebilmesinde destek olacak yeni becerileri ve kaynakları kazandırmaktır.
Grup çalışmasına katılan müracaatçılar yaşamlarında olumlu kişiler arası ilişkiler kurma ve
devam ettirme konusunda güçlük çekmekte ve kendilerini yeterli derecede değerli
bulmamaktadırlar. Bunun temel nedeni bireyin işlevsel olmayan birtakım kişiler arası davranış
ve düşünce kalıplarına sahip olmasıdır. Grup çalışmasında etkileşim yoluyla değişim başlatılır
ve bireyin etkisiz, katı kalıplarının daha işlevsel olanlarla yer değiştirmesi sağlanır. Grup, bireye
değerli olduğunu gösteren, ona sorunlarıyla baş etmesi için güç veren ve insan ilişkilerinde daha
başarılı olabilmesi için yardımcı olacak beceriler kazandıran bir ortam sağlar.
•
Grup bir süreçtir. Yaşayan bir varlık olarak düşünüldüğünde her grubun bir
başlangıcı, gelişimi ve sonu vardır. Başlangıç aşamasında grup lideri ve üyeler birbirlerini
tanımaya çalışır, kişiler belirsizlik ve kaygı duygusu yaşar, paylaşım konusunda temkinli
davranır. Gelişim aşamasında üstünlük mücadelesi ve güç çatışmaları görülür, sonrasında ise
üretim aşamasına geçilerek grup uyumu ve etkili çalışma gerçekleştirilir. Kesin sınırlarla
birbirinden ayrılması güç olan bu aşamaların her grupta aynı zaman sürecinde gerçekleşmesini
beklememek gerekir.
•
Grup süreci dinamiktir. Belirli bir zaman sınırı ve odağı olan grupların dinamik
bir yapısı vardır. Grup içindeki ilişkiler ve etkileşimler zaman zaman durağan görünse de
aslında sürekli bir gelişim ve değişim halindedir. Grupların işlevselliği ve ortak amaçlar için
birlikte çalışma açısından grup dinamiği önemli bir özelliktir. Grup dinamiği çok farklı faktörler
tarafından etkilenmektedir. Üyelerin özellikleri, grubun kendine özgü bazı özellikleri, gerçek
yaşamda olan ilişkilerdeki belli özellikler, gruba getirilen sorunun yapısı, üyelerin görev ve
sorumlulukları, üyelerin kaygı ve stres seviyeleri grup dinamiğini etkilemektedir. Dolayısıyla
grup üyeleri ve grup lideri grubun bu dinamik yapısının farkında olmalı, özellikle grup lideri
bu dinamiği etkileyen faktörleri dikkate alarak gerekli müdahaleleri yapmalıdır.
•
Grupta gelişim için üyelerin kendini açması esastır. Grup çalışmasında üyeler
duygu ve düşüncelerini grup ortamına getirmeleri konusunda grup lideri ve üyeler tarafından
cesaretlendirilirler. Çünkü kendini açma ve paylaşımda bulunma gruplarda iyileştirici sürecin
temel unsurlarından birisidir. Bireyin sorunlarını anlamak ve çözüm yolu bulabilmek için
kişinin sorunlarını grup içinde ifade etmesi gerekmektedir. Grup lideri bu noktada kolaylaştırıcı
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bir rol üstlenmelidir. Üyeler çekinmeden, eleştirilme kaygısı yaşamadan sorunlarını, duygu ve
düşüncelerini açık ve somut bir şekilde dışa vurabilmelidir. Kişisel sorunların paylaşılması
sonucunda grup içinde zaman zaman duygusal yaşantıların olması doğal karşılanmalıdır.
•
Grup sürecinde şimdi ve burada yaklaşımı gereklidir. Grupla çalışmanın en
önemli özelliklerinden birisi ‘şimdi ve burada’nın oluşturduğu etkidir. Şimdi ve burada kavramı
o anda grupta üyeler arasında ne yaşandığı ve ne olduğunu vurgulamak için kullanılmaktadır.
Grup sürecinde grup dinamikleri ve anlık ilişkilere odaklanmak grup üyeleri arasında içten bir
duygusal bağ ve iletişim oluşturulması açısından önemlidir. Grup üyelerinin geçmiş yaşantıları
ve deneyimleri önemlidir ancak sürekli geçmişe takılıp şimdide yaşanan duyguları görmezden
gelmek değişimi ve gelişimi engelleyecektir. Üyelerin kişiler arası ilişkileri o an nasıl
algıladıkları üzerinde çalışmak yeni beceriler kazanılması ve iyileşmenin sağlanması açısından
son derece önemlidir.

1.4. Grup Çeşitleri
Grup çalışmasına ihtiyaç duyan müracaatçıların sorun ve ihtiyaçlarının türüne, grubu
oluşturan üyelerin sosyo-demografik özellikleri ve beklentilerine göre farklı yapıda gruplar
oluşturmak mümkündür. Grup oluşturulmadan önce grup çalışmasının amacı, gruptan beklenen
fayda ve grup sürecinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere göre grubun türü
belirlenmelidir. Grupla çalışmanın genel olarak amaçları, üyelerin kendileri ve diğerleri
hakkındaki bilgilerini arttırmak, üyelere yaşamlarında en çok yapmayı istedikleri değişimleri
açıklığa kavuşturmaları konusunda yardımcı olmak, üyelere bu değişiklikleri yapmaları için
ihtiyaç duydukları araçlar sağlamak ve onların bu değişimlerini desteklemektir. Grup üyeleri
diğerleriyle güven ve kabule dayalı bir ortam içerisinde etkileşim kurarak yeni davranışları
deneme ve diğerlerinden davranışlarının etkileri hakkında geri bildirim alma fırsatı bulurlar
(Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 11).
Grup Çalışması Uzmanları Derneği tarafından grup çalışmasının amaçları; işle ilgili
görevlerin yerine getirilmesi, kişisel gelişim, kişisel ve kişiler arası sorun çözme ya da ruhsal
ve duygusal bozuklukların tedavisi olarak belirlenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda
gerçekleştirilen grup çalışmaları uygulamaya yönelik ilkeler, kullanılan teknikler, belirlenen
amaçlar ve katılımcı profili açısından dört gruba ayrılmıştır: (a) görev grupları, (b) psiko-eğitim
grupları, (c) psikolojik danışma grupları, (d) psikoterapi grupları. Bu grupların her biri
odaklandıkları konular, liderin işlevi, grubun büyüklüğü ve amacı açısından farklı özelliklere
sahiptir. Aşağıda belli başlı grup türleri kısaca açıklanmıştır (Demir & Koydemir, 2015, s. 58;
Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 11).

1.4.1. Görev Grupları
Görev ya da iş grupları belirli bir görevi ve amacı gerçekleştirmek için düzenlenmiş
gruplar olup, birçok organizasyon ve kurumda yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu tür grupların
amacı, grup ya da takım çalışmasının etkinliğini arttırmaktır. Görev grupları katılımcıların
ihtiyaçlarını karşılama, organizasyonel gereksinimleri karşılama ve topluluğun
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gereksinimlerini karşılama gibi amaçlara hizmet eder. Etkili görev gruplarının temek özellikleri
şunlardır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 12):
•

Grubun açık bir amacı vardır.

•

Süreç ve içerik sorunları dengelidir.

•

Farklılıkları kabul ve takdir eden bir kültür vardır.

•

Bir dayanışma, işbirliği ve karşılıklı saygı atmosferi vardır.

•

Çatışmalar ortaya çıkarsa ele alınır.

•

Geri bildirim açık ve derhal verilir.

•

Grupta şimdi ve burada konuları ele alınır.

•

Üyeler aktif bireyler olmaya davet edilir.

•

Üyelere çalışmalarını düşünmeleri için süre verilir.

Görev gruplarının oluşturulmasındaki temel amaç, kuruluşlarda üretkenliği ve
performansı grup yaklaşımını kullanarak arttırmaktır. Bu nedenle grup liderinin işlevi grubun
varlık amacına uygun olarak üyelerin fikirlerini serbestçe dile getirmelerini sağlayarak
eşgüdüm halinde sorun çözmeyi ve ihtiyaç duyulan değişiklik için işbirliği içinde karar almayı
kolaylaştırmaktır. Görev grupları belirli bir sorunu çözmek için kısa süreli oluşturulur ve görev
tamamlandığında sona erer. Örneğin huzurevi, çocuk yuvası, engelli bakım ve rehabilitasyon
merkezi gibi yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında gerçekleştirilen koordinasyon ve
değerlendirme komisyonu toplantısı, vaka tartışma ve değerlendirme toplantısı bu tarz görev
gruplarına örnek olarak verilebilir. Çocuk yuvasında gerçekleştirilen vaka tartışma ve
değerlendirme grup toplantılarında sosyal çalışmacı liderliğinde diğer meslek elemanları bir
araya gelerek fiziksel ve psiko-sosyal sorunları nedeniyle kuruluşa uyum sağlayamayan
çocukları çok yönlü ele alıp, iş birliği içinde uygun çözüm yolları bulmaya çalışırlar.

1.4.2. Psiko-eğitsel Gruplar
Psiko-eğitsel gruplar, grup oturumları içerisinde ve arasında yer alan bir dizi
yapılandırılmış prosedürler aracılığıyla üyelerin bilişsel, duygusal ve davranışsal becerilerini
geliştirmeyi hedefler. Grup Çalışmaları Uzmanları Derneği psiko-eğitsel grupların amacını;
“bir dizi eğitsel ve psikolojik sorunu ortaya çıkmadan önleme” olarak tanımlamıştır. Bu
gruplar, potansiyel bir tehdit veya gelişimsel hayat olayı (emeklilik, boşanma gibi) ile
karşılaşmış olanları eğitmek veya beklenmedik bir krizle baş etmek durumunda olanlara başa
çıkma becerilerini öğretmek için oluşturulur (Brown, 2013, s. 9; Corey, Corey, & Corey, 2016,
s. 12).
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Psiko-eğitsel gruplar tartışma grupları şeklinde olabileceği gibi kendi kendine yardım
grubu şeklinde de olabilir. Psiko-eğitsel grup çalışmaları kuruluşlarda, işyerlerinde,
cezaevlerinde, okullarda, üniversitelerde, hastanelerde ve toplum merkezlerinde
gerçekleştirilebilir. Bu gruplar aynı zamanda çocukluktan yaşlılığa kadar tüm yaş gruplarını
içerebilir ve önleyici veya çözüm bulucu bir niteliğe sahip olabilirler. Bu gruplarda temel amaç
katılımcıların bilgi ve beceri eksikliklerini giderme yoluyla psikolojik sorunları önlemektir ve
kişisel gelişimi desteklemektir. Örneğin; stres yönetimi grupları, öfke yönetim grupları, sosyal
beceri grupları ve girişkenlik eğitimi grupları üyelerin belli bilgi ve becerileri kazanmalarına
yönelik düzenlenen psiko-eğitsel gruplardır. Özellikle yaşam becerileri kazandırmaya yönelik
grup çalışmaları son yıllarda sıklıkla düzenlenmektedir. Bu gruplar bireylerin çevrelerine daha
iyi uyum sağlamalarına yardımcı olmaya yönelik becerileri öğretmeyi hedeflemektedir (Demir
& Koydemir, 2015, s. 60). Psiko-eğitsel gruplarda öğrenmeye yapılan vurgu üyelere davranışsal
prova, beceri eğitimi ve bilişsel keşif aracılığıyla sosyal becerileri edinme ve düzeltme fırsatları
sağlar.

1.4.3. Psikolojik Danışma Grupları
Psikolojik danışma gruplarının, bilinçli duygu, düşünce ve davranışları vurgulayan
kişiler arası süreçler ve problem çözme stratejilerine odaklanan iyileştirici bir yapısı vardır.
Psikolojik danışma grubuna katılan üyeler olağan yaşamlarında kendilerini zorlayan bazı
gelişimsel ihtiyaçlarını karşılama ve sorunlarına çözüm bulma amacı taşırlar. Bu gruplarda,
bireylerin yaşamlarında değiştirmek istedikleri özelliklerin analiz edilmesi, sorunlarının kişiler
arası ilişkilerle bağlantısının anlaşılması, bunlarla yüzleşmesine yardımcı olunması ve çözüm
bulma çabasının desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu tür gruplarda şimdi ve burada bakış
açısıyla etkileşimsel geri bildirimler ve destekleyici yöntemler kullanılır (Corey, Corey, &
Corey, 2016, s. 14; Demir & Koydemir, 2015, s. 64).
Psikolojik danışma gruplarında grup lideri üyelerin başkaları tarafından reddedilme
veya olumsuz bir tepki alma kaygısı yaşamaksızın sorunları hakkında rahatça konuşabilecekleri
bir grup ortamı sağlamakla yükümlüdür. Liderin işlevi, grup aktivitelerini yapılandırmak,
olumlu bir grup çalışması atmosferi oluşturmak ve üyeleri birbirlerine yardım etme konusunda
teşvik etmektir. Katılımcılar diğer üyelerden gelen geri bildirimler sayesinde yaşama ve
kendilerine dair algılarında değişiklik yapma ihtiyacı hissederler.

1.4.4. Psikoterapi Grupları
Psikoterapi grupları duygusal ve davranışsal bozuklukları tedavi etmeye yönelik temel
kişilik değişiklikleri gerçekleştirme amacı taşır. Bu gruplar daha çok psikolojik bozuklukları
tedavi edebilecek şekilde eğitimden geçmiş bir uzman (psikiyatrist, klinik psikolog) tarafından
yönetilir. Uzman bireysel olarak grup üyelerinin psikolojik sorunlarını ve yaşama dair kişiler
arası iletişim sorunlarının iyileşmesine yardımcı olur. Grup üyeleri daha çok ruh ve sinir
hastalıkları hastaneleri ya da ruh sağlığı merkezlerinde takip edilen hastalardan oluşur ve grup
oturumları hastanede ya da özel klinikte gerçekleştirilir (Demir & Koydemir, 2015, s. 65).
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Grup terapisine katılan üyeler genellikle belli semptomları azaltmak ya da depresyon,
cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, anksiyete veya psikosomatik bozukluklar gibi psiko-sosyal
sorunları hafifletmek amacıyla yardım arayan bireylerden oluşur. Terapi grupları yönetilirken
geçmiş yaşantıları sembolik olarak yeniden yaşatmak için tasarlanmış teknikler ve bilinç dışı
dinamiklerle çalışmaya yönelik yöntemler kullanılır. Terapist tipik olarak sorunlu alanı anlama
ve keşfetmeyi kolaylaştırıcı bir ortam oluşturmayla ilgilenir. Kökenini geçmiş yaşantılardan
alan psikolojik engeller aracılığıyla çalışma süreci rüyaların analiz edilmesi, direncin
yorumlanması, ortaya çıkan transferansın ele alınması ve üyelerin önemli kişilere ilişkin
bitirilmemiş işlerine yeni bir bakış açısı geliştirmeleri konusunda yardımcı olmayı içerir
(Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 16).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşamını yalnız sürdürmesi mümkün olmayan insan bir grup içinde dünyaya gözlerini
açar ve olgunlaştıkça farklı gruplara dâhil olarak hayatına devam eder. Bireyin ilk grup
deneyimi yaşadığı yer aile ortamıdır. Birincil ilişkilerin yaşandığı aile ortamı insanın dayanışma
ihtiyacını karşılamakta, kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla insan
yakın ilişkiler başta olmak üzere bireyler arası ilişkilerden duygusal açıdan beslenen bir
varlıktır.
İnsanların tutum ve davranışları özdeşleştiği grupların yapısından etkilendiği için, birey
grup içinde yalnız olduğundan daha farklı davranmaktadır. Birey ait ve bağlı olduğunu
hissettiği grubun kararlarına uyma eğilimi göstermektedir. Bir grup içinde yer almanın bireye
kendi yargı ve değerlendirmelerini gözden geçirme fırsatı sunması gibi önemli işlevleri
bulunmaktadır.
Grupla sosyal hizmet, kişiler arası ilişkilerin güçlendirilmesini hedefleyen profesyonel
bir yardım etme sürecidir. Bireyle çalışmada müracaatçı sosyal çalışmacı etkileşimi şeklinde
ikili bir ilişki olmasına rağmen, grupla çalışmada grup lideri ve üyeler arasında çoklu bir ilişki
örüntüsü bulunmaktadır. Ayrıca interaktif etkileşim sayesinde sosyal yaşamdaki pek çok ilişki
modelinin mikro düzeyde grup içinde yaşanması mümkündür.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Aşağıdakilerden hangisi bir kalabalığın ya da topluluğun grup olabilmesi için sahip
olması gereken ortak özelliklerden birisi değildir?
a) Ortak amaçlar,
b) Kişilerin birbirine benzemesi
c) Ortak normlar
d) Kendilerini grup olarak hissetmeleri
e) Aralarında etkileşim olması
2. Sosyal psikolojide gruplar çok çeşitli ve farklı anlamlarda ele alınmakla birlikte,
Stainton Rogers grupların üç genel başlık altında toplanabileceğini belirtmiştir. Aşağıdaki grup
türlerinden hangisi Rogers’ın sınıflandırmasında yer alan gruplardan birisidir?
a) Psikoterapi grupları
b) Görev grupları
c) Üyelik grupları
d) Tedavi grupları
e) Destek grupları
3. Bir yöntem olarak grup çalışmasının ortaya çıkmasına katkı sağlayan ve küçük
gruplar kuramını geliştiren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Charles Horton Cooley
b) Basil Yeaxlee
c) Robert Mcluer
d) George Herbert Mead
e) Edward Lindeman
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4. Aşağıdakilerden hangisi Grup Çalışması Uzmanları Derneği’ne göre grup çalışması
amacıyla oluşturulan grup türlerinden birisi değildir?
a) Görev grupları
b) Psiko-eğitim grupları
c) Psikolojik danışma grupları
d) Aidiyet grupları
e) Psikoterapi grupları
5. Belirli bir görevi ve amacı gerçekleştirmek için düzenlenmiş grup türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Danışmanlık grupları
b) Çalışma grupları
c) Eylem grupları
d) Rehberlik grupları
e) Görev grupları
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. ……………….. gruplar, grup oturumları içerisinde ve arasında yer alan bir dizi
yapılandırılmış prosedürler aracılığıyla üyelerin bilişsel, duygusal ve davranışsal becerilerini
geliştirmeyi hedefler.
7. Ortak toplumsal/ruhsal etkenler temelinde, doğal olarak bir arada bulunan veya
ortak bir çıkar, inanç ya da amaç temelinde bir araya gelen ve ortak bir kimliği paylaşan insanlar
topluluğuna ……...... denir.
8. Amerika Birleşik Devletleri’nde göç yoluyla ülkeye yeni gelenlerin sosyal
uyumlarını sağlamak amacıyla ……….. ………….. tarafından Chicago’da kurulan yerleşim
evi açılmıştır.
9.

Moreno 1925 yılında …………….. gruplarıyla uygulama yapmaya başlamıştır.

10. ……… ………. grup dinamiği merkezini kurarak çalışmalarına başlamış ve alan
kuramını ortaya atmıştır.
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Cevaplar
1. b, 2. c, 3. a, 4. d, 5. e, 6. “Psiko-eğitsel”, 7. “grup”, 8. “Jane Adams”, 9. “psikodrama”
10. “Kurt Lewin”
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2.

GRUP DİNAMİKLERİ VE LİDERLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, grup dinamiğinin grup yapısının oluşturulmasındaki önemini ve grup
sürecinin yapılandırılmasında, üyelerin seçiminde ve terapötik ilişkinin sağlanmasında liderlik
becerisinin etkisini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grubun üyelere daha çekici gelmesi için neler yapılmalıdır?
2. Grubu yöneten liderin liderlik becerisinin yeterli olup olmadığı nasıl anlaşılır?
3. grup çalışması yürütecek liderin bireysel özellikleri neler olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
Grup
dinamiğinin
nasıl
oluşturulduğunu kavrayabilir.

Grup çalışmasında liderin
Kuramsal bilgiler, deneyim
sahip
olması
gereken
Grup Dinamikleri ve
örnekleri ve test sorularıyla
özellikleri anlayabilir.
Liderlik
konunun
daha
kolay
Bir grubun sağlıklı bir şekilde anlaşılması sağlanacaktır.
yürümesinde
becerilerinin
kavrayabilir.

liderlik
etkisini
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Anahtar Kavramlar
•
Grup dinamiği: Genellikle grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan
değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri
ifade etmek için kullanılmaktadır.
•
Grup lideri: Grup üyelerine rehberlik yapmak ve destek olmak, onların kişisel
gelişimlerine engel olan etkenlerden arınmalarını sağlamak ve bir bakıma onları motive etmek
amacıyla çeşitli becerilerini etkili bir biçimde kullanan sosyal çalışmacıdır.
•
Etkin dinleme: Grup liderinin üyeler ve grup dinamiğini doğru bir şekilde
anlayabilmesi ve uygun tepkide bulunabilmesi için sahip olması gereken dinleme becerisidir.
•
Yansıtma: Sosyal çalışmacının, danışanın söylediklerinden ve yaşantısından ne
anladığını gösterecek şekilde ona empatik bir tepki vermesidir.
•
Empati: Grup üyesinin o anda farkında olmadığı ve yaşantısında var olan
birtakım öğeleri anlamasına ve yaşantısını daha iyi deneyimlemesine yardımcı olmak amacıyla
grup lideri tarafından kullanılan bir beceridir.
•
Yüzleştirme: Grup üyelerinin ilişki kalıplarını, savunma mekanizmalarını,
işlevsel olmayan davranışlarını, kaygı ve korkularını, yüzleşmekten kaçındıkları yaşantı ve
duygularını görmelerine ve onlarla hesaplaşarak gerekli değişiklikleri yapma konusunda adım
atmalarına yardımcı olan bir beceridir.
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Giriş
Başkalarından etkilenmeye müsait bir psikolojik yapısı olan insan pek çok sosyal
davranışı taklit yoluyla öğrenir. Bu nedenle insan benliğinin ve kişiliğinin oluşumunda içinde
yer aldığı doğal grupların önemli etkileri bulunmaktadır. Bir grup içinde yer almak aynı
zamanda insanın yalnızlığını da hafifletmektedir. Grupta gerçekleşen etkileşim bireyi can
sıkıntısından kurtarmakta ve yaşama sevincini arttırmaktadır. Grup üyeleri arasında oluşan
işbirliği ruhu sayesinde yeni davranışların kabullenilmesinde cesaret ve güven ortamı
oluşmaktadır. Birey yalnız başına yapamayacağı pek çok değişimi gruptan aldığı güç ve
destekle gerçekleştirebilmektedir. Bu şekilde grubun bireyi etkileme gücüne grup dinamiği adı
verilmektedir. Üyeler arasında oluşan güven ve uyum sayesinde grup dinamiği ortaya çıkmakta
ve üyelerin yeni beceriler kazanma konusunda motivasyonu artmaktadır.
Grup süreci ve dinamiği üzerinde grubu yöneten lider önemli bir etkiye sahiptir. Grup
çalışmasının amacının oluşturulmasında, grup sürecinin yapılandırılmasında, üyelerin
seçiminde ve terapötik ilişkinin sağlanmasında grubu yöneten uzmanın liderlik becerisi
belirleyici rol oynamaktadır. Lider kişiliğiyle, iletişim tarzıyla, planlama ve organizasyon
becerisiyle grubu bir arada tutma ve uyum içinde hedefe yönelik çalışmasını sağlama
konusunda etkilidir. Grup çalışmasında lider, üyelerin grupta var olma nedeninin, her bir üyenin
gelişim ihtiyacının ve aşmak istediği sorunların farkında olmalıdır. Ancak lider çok fazla
müdahale eden, yönlendiren ve akıl veren konumunda olmamalıdır. Liderin grup sürecinin
kontrolünü tamamen üzerine alması, üyelerin kendi değişim sorumluluğunu üstlenmelerine
engel olur. Kalıcı ve etkili bir değişim grup liderinin iyi bir grup dinamiği oluşturması ve
sürdürmesiyle yakından ilgilidir.
Sosyal çalışmacı, görev yaptığı kuruluştan hizmet alan müracaatçı kitlesinin psikososyal sorunların çözümlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasından birinci derecede sorumlu
olan meslek elemanıdır. Müracaatçılarla birey olarak çalışmanın yanında grupla çalışma
yöntemini de kullanarak planlı değişim sürecine katkı sağlamalıdır. Grup çalışması yapacak
sosyal çalışmacının grup dinamiği ve liderlik becerileri konusunda temel bir eğitim almış
olması beklenir. Bu nedenle; sosyal çalışmacı lisans döneminde alınan grup çalışması eğitimi
yanında deneyimli bir grup lideri eşliğinde yardımcı liderlik yaparak grup süreci hakkında
tecrübe kazanmalıdır. Sosyal hizmetten yararlanan müracaatçı kitlesi hassas ve kırılgan bir
yapıda olduğu için grup çalışması başlangıçta çok iyi bir şekilde yapılandırılmalıdır. Grup
çalışması öncesinde grup liderliği yapacak sosyal çalışmacı etkili bir ön hazırlık dönemi
geçirmelidir. Grup oturumlarında yapacağı müdahale ve etkinlikleri önceden planlamalı ve
çalışacağı sorun alanında daha önceden yapılmış bilimsel çalışmaları gözden geçirmelidir.
Sosyal çalışmacının donanımlı olması özgüvenini ve mesleki yetkinlik algısını arttıracağı için
üyelere kendilerini açmaları konusunda cesaret ve güven verecektir.
Grup çalışmasını yönetecek sosyal çalışmacının ne yapacağının yanında kim olduğu da
önemlidir. Sosyal çalışmacının kişilik özellikleri, farkındalığı, model olmaya istekli olması,
mesleki çalışmaya gönülden adanmışlığı, açık ve içten oluşu, eleştiri ile başa çıkma becerisi,
mizah anlayışı grup dinamiğini ve sürecini etkileyecektir. Grup lideri sahip olduğu özellikleri
gruba yansıtacağından kendi kişiliğiyle ilgili farkındalık düzeyi yüksek olmalıdır. Zayıf ve
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güçlü yönlerinin insan ilişkilerinde tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğiyle ilgili bilince sahip
olmalıdır. Örneğin grup üyeleri tarafından liderlik becerileriyle ilgili yapılan eleştiriler
karşısında öfkelenerek hemen savunmaya geçen uzman grubun kontrolünü kaybeder ve
üyelerin tepkisini üzerine çeker. Bu nedenle grup çalışması yapan sosyal çalışmacı liderlik
becerilerini geliştirmenin zamanla olacağını bilerek hareket etmeli ve soğukkanlılığını
korumalıdır.
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2.1. Grup Dinamiği Kavramı
Grup dinamiği kavramı genellikle grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan
değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri
ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir grup, üyelerine daha çekici geldikçe, üyelerin gruptaki
diğer bireylere uymak için görüşlerini değiştirme olasılığı daha fazla olmaktadır. Grup içindeki
ilişkiler genelde bir akış halindedir. Grup üyelerinin grup içerisindeki karşılıklı çekicilikleri,
benzer görüşleri ve ortak hedefleri algılayıp geliştirmek üzere birbirlerini motive eder. Ancak
aynı tutumlara sahip olsalar da bütün üyelerin aynı tarzda hareket ettiği söylenemez. Geçen
zamanla birlikte üyeler birbirinden farklılaşır ve bu farklılaşmış ilişkiler değişmez bir düzenlilik
içinde bir karara oturur. Bir karara oturmuş bu ilişkiler grup yapısı olarak nitelendirilir
(Arkonaç, 2016, s. 285).
Her grup, üyeleri arasında etkileşimi düzenleyen belirli normlar geliştirir. Normlar
kısaca gruplarda geçerli olan kurallar olarak tanımlanabilir. Norm, bir sosyal birimin üyeleri
için kabul edilebilir ve edilemez olan tutum ve davranışların yayılımını tanımlayan bir değerler
ölçeğidir. Normlar çoğu zaman yazılı değildirler ve açıkça ifade edilmeyebilirler. Bazen
normun varlığı belirli bir davranışın yadırganmasıyla anlaşılabilir. Grup normları grubun
işleyişini belirleyen davranışsal beklentilerin yazıya geçirilmemiş kodları anlamına gelir.
Normalde tartışılmazlar veya grup üyeleri arasında doğrudan ifade edilmezler ve genelde grup
liderinin farkındalığından veya amaçlarından doğarlar. Normlar gruptaki süregelen davranış
biçimlerini betimleyebildikleri gibi, olması gereken davranışları da belirleyebilirler. Olması
gerekeni belirten normlar emredici ahlak kuralı özelliği de taşır. Normlar grup üyelerinin nasıl
davranmaları gerektiğine ilişkin kuralları belirler. Grup içinde davranışın düzenlenebileceği
ortalama bir davranış şekli sağlar. Normatif davranış olarak adlandırılan bu durum, grubun
uyduğu ya da paylaştığı davranış kalıpları olarak nitelendirilir (Hortaçsu, 2014, s. 91; Arkonaç,
2016, s. 289; Geroski & Kraus, 2012, s. 91).
Grup normunun oluşması ve kişilerin normlara uyma davranışıyla ilgili Muzaffer Sherif
(1906-1988), bugün klasik olarak kabul edilen bazı deneysel çalışmalar yapmıştır. Araştırmada
birbirlerini daha önceden hiç tanımayan kişiler önce tek başına laboratuvar ortamına
alınmışlardır. Bu kişilere algı deneyi yapılacağı söylenmiş ve tamamen karartılmış bir odada
duvara kısa aralıklar ufak bir ışık yansıtılmıştır. Işığın her gösterilişinde, deneğe bu ışığın ne
kadar hareket ettiği sorulmuştur. Normalde ışık yerinde durduğu halde hareket ediyormuş gibi
görünmektedir. Araştırmanın ilk evresinde her denek önce birbirini tutmayan sayılar vermiş
fakat zamanla belli bir sayıda karar kılmış ve ışığın hep o mesafede hareket ettiğini söylemiştir.
Işık hiç hareket etmediği halde her denek kendince bir standart geliştirmiştir. Örneğin ışığın 67 cm. hareket ettiğini ifade etmiştir. Daha sonra bu kişiler, birkaç kişilik gruplar halinde
laboratuvara alınmış ve her ışık gösterildiğinde mesafe yargılarını yüksek sesle yapmaları
istenmiştir. Bu aşamada birbirinden farklı standart geliştirmiş kişilerin bir araya geldiklerinde
bu standartlardan vazgeçerek grup halinde tek bir standart oluşturdukları görülmüştür. Böylece
kişisel standartlar yerini ortak bir standarda bırakmıştır (Kağıtçıbaşı & Cemalcılar, 2014, s. 70).
Sherif’in yaptığı bir başka araştırmada, denekleri önce teker teker deneye almak yerine,
onları doğrudan grubun içine sokmuştur. Daha önce kendi başlarına bir standart oluşturmamış
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denekler, grupta çok daha çabuk ve kolay bir şekilde ortak bir norm oluşturmuşlardır. Sherif’in
elde ettiği bir üçüncü bulgu ise grupta oluşturulan standardın daha sonra denekler tarafından
kullanılmaya devam etmesidir. Sherif’in çalışmaları özetlenecek olursa; fiziksel gerçeğin
belirsiz olduğu hallerde kişi, durumu belirlemek, bir yere tutunmak ister ve bu amaçla bir gerçek
oluşturur. Bu gerçek, kişi tek başına ise onun tarafından eğer başkaları ile beraber ise etkileşim
sonucu grup tarafından oluşturulur ve bu standarda beraberce uyulur. Kendi başlarına birer
yargı standardı geliştirmiş olan bireyler, grup halindeyken ortak bir standarda doğru
yönelmekte ve bireysel olarak geliştirdikleri öznel gerçeğin yerini grubun geliştirdiği sosyal
gerçek almaktadır (Kağıtçıbaşı & Cemalcılar, 2014, s. 70).
Bir başka bilim insanı Asch “insan doğru bildiğini sandığı şeyin tersini iddia eden bir
grupla karşılaşırsa ne yapar?” sorusuna cevap arayan uyma deneyi yapmıştır. Laboratuvarda
7-8 kişilik gruplara, sırayla birçok kart çifti gösterilmiştir. Her kart çiftinin birinde çeşitli
uzunlukta üç çizgi, diğerinde ise tek bir çizgi olup bu tek çizgi diğer karttaki üç çizgiden biriyle
aynı uzunluktadır. Deneklere tek çizginin uzunluk bakımından diğer karttaki hangi çizgiye
benzediği sorulmuştur. Aslında deneklerden yalnızca birisi gerçek denek, ötekiler
araştırmacının asistanıdır ve her defasında ne diyecekleri önceden belirlenmiştir. Araştırmada
her kart çifti gösterildiğinde, araştırmacının denek rolü yapan yardımcıları sırayla yargılarını
söylemekte ve esas deneğe söz sırası en son gelmektedir. İlk birkaç kart gösterildiğinde
araştırmacının yardımcıları doğru cevap vererek deneğin güvenini kazanmışlardır. Ancak sona
doğru yanlış cevap vermeye başlarlar. Denek, sıra kendisine gelinceye kadar sırasıyla herkesin
yanlış cevap vermesinden rahatsız olmaktadır, buna rağmen sıra kendisine geldiğinde
diğerlerinin söylediklerine uymuştur. Çok sayıda deneğin katıldığı araştırmada deneklerin
%35’inin diğerlerinin yanlış kararına uyduğu görülmüştür. Sherif’in araştırmasında birey,
grubun fikrine doğru olduğuna inandığı için uymuş, Asch’ın deneyinde ise birey grubun fikrine
yanlış olmasına rağmen uymuştur. Bu iki araştırma, grup dinamiğinin ve normunun birey
üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir (Kağıtçıbaşı &
Cemalcılar, 2014, s. 71).
Grup içinde oluşan normlar, grubun amacına ulaşması için grup içi uyuma arttırma işlevi
görür. Grubun değer sistemini yansıtan normlar, kişileri belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak
davranışlara teşvik eder, grubun amacından uzaklaştıracak davranışlardan ise alıkoyar. Normlar
aynı zamanda bir referans çerçevesi oluşturarak kişilerin çevrelerini anlamalarına ve
yorumlamalarına yardımcı olur. Normların bir başka işlevi, grup üyelerinin ortak kimlik
belirleyip geliştirmelerini sağlamasıdır (Kağıtçıbaşı & Cemalcılar, 2014, s. 92). Gruplarda
yerine getirilmesi gereken başlıca iki işlev bulanmaktadır. Birincisi grubu amacına ulaştırmak,
ikincisi ise grup birlikteliğini sağlayarak grubun dağılmasını önlemektir. Başlangıçta eşit
bireylerden oluşan gruplarda süreç içinde bireyler grup etkileşimine az ya da çok sayıda öneri
sağlayarak, önerileri değerlendirerek, soru sorarak, olumlu veya olumsuz duygusal ifadelerle
katkıda bulunurlar ve bu katkıların sonucu grup içinde değişik konumlar edinirler (Hortaçsu,
2014, s. 140). Grup içinde üyelerin birbirinden farklı rolleri bulunmaktadır. Rol farklılaşması
iş bölümü sağlayarak grubun hedefine ulaşması kolaylaşmakta ve grubun varlığına düzen
getirmektedir (Arkonaç, 2016, s. 292).
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Grup çalışmasında grup dinamiklerini belirlemek için dikkat edilmesi gereken husus;
kimin kime konuştuğunu ve her üyenin ne kadar konuştuğunu gözlemlemektir. Grubun
başlangıç aşamasında bazı üyelerin grubu domine etmeye çalışması normal kabul edilmelidir.
Böyle durumlarda liderin kesme ve çıkarma becerilerini kullanarak deseni değiştirmesi
gerekmektedir. Bazen üyeler, tüm grubun yerine yalnız lidere veya seçilmiş bir üyeye konuşma
alışkanlığı içine girerler. Lider genellikle bu dinamiği değiştirmek için üyelere tüm gruba
yönlendirmelidir. Çünkü yalnız lidere ya da birkaç üyeye konuşmak grup bağlılığını
sağlamayacaktır. Sessiz üyeler olumsuz bir grup dinamiği oluşturabilirler. Grup çalışmasında
sürece tüm üyelerin katılması gerekir. Özellikle terapi gruplarında sessizlik birkaç oturum
devam ederse rahatsızlık oluşur. Grup oturumlarında lider gerektiği kadar aktif bir görev
almazsa, gruptaki herhangi birisi liderlik rolünü üstlenmeye çalışabilir. Lider bu tür grup
dinamiklerini yönetme becerisine sahip olmalıdır (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014,
s. 46).

2.2. Grup Çalışmasında Liderlik
Grup çalışmasına liderlik eden sosyal çalışmacı, üyelere rehberlik yapmak ve destek
olmak, onların kişisel gelişimlerine engel olan etkenlerden arınmalarını sağlamak ve bir bakıma
onları motive etmek amacıyla çeşitli liderlik becerilerini etkili bir biçimde kullanmaya çalışır.
Sosyal hizmet alanında grup çalışması gerçekleştirecek sosyal çalışmacının her şeyden önce
sosyal hizmet kuramları, bireyle sosyal hizmet yöntemi ve görüşme teknikleri gibi konularda
temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Bunun yanında ilk defa grup çalışması
yapacak sosyal çalışmacı, grup yönetmeden önce deneyimli bir liderin yanında birkaç grupta
yardımcı lider olarak çalışmalıdır. Bir deneyim sahibi olmadan grup yönetmek durumunda
kalınırsa, sosyal çalışmacı elinden geleni yapmalı, yetersizlik yaşadığı konuları
meslektaşlarıyla paylaşarak destek almalıdır (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s.
63; Demir & Koydemir, 2015, s. 226).
Liderin grup sürecinin kolaylaştırıcısı olarak üyelere yönelik sorumlulukları vardır.
Deneyimsiz liderler genellikle üyeler tarafından kabul edilmeye ve onaylanmaya daha çok
ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle grup ortamında kişisel öyküsünü paylaşarak sosyal onay ihtiyacını
karşılamaya çalışırlar. Lider, bir üyenin “bizimle ilgili çok fazla şey öğrendiniz ama biz sizin
hakkınızda hiçbir şey bilmiyoruz” şeklindeki yorumuna karşılık kendine ilişkin ayrıntıları
paylaşma hatasına düşerse, daha sonra süreç içinde üyelerin diğer taleplerini de karşılama
tuzağına düşebilir. Örneğin lider, grup sürecine başlarken bir zamanlar madde kullandığına
ilişkin olarak gruba bilgi verebilir, fakat madde kullanımına ilişkin ayrıntıları açıklaması sürece
zarar verir. Mesafeli bir şekilde süreci ayarlamak, aynı zamanda psikolojik olarak o anda var
olmak, sevinç ya da acı yaşayan belli bir üyeyle empati kurmak bir sanattır. Liderin görevi,
duygusal ve bilişsel açıdan iç dengeyi sağlayarak grubun karmaşık dinamiklerini doğru
tepkilerle yönetmektir. Lider, grup üyelerine yardımcı olmak için duygusal açıdan kendini
katmalı fakat duygusal olarak grup üyelerinin sorunlarının içinde kaybolmamalı veya onlardan
onay almak için bir arayış içinde olmamalıdır (Carroll & Wiggins, 2014, s. 56).
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Grup çalışması yöntemini ilk defa uygulayacak olan sosyal çalışmacı doğal olarak bazı
kaygılar yaşamaktadır. Corey ve diğerleri (2016, s. 29) grup çalışmasına yeni başlayan grup
liderlerinin tipik olarak kendi kendilerine sıklıkla şu soruları sorduklarına dikkat çekmiştir:
•

Grubu başlatabilir miyim?

•

Hangi teknikleri kullanmalıyım?

•

Grup faaliyetlerini başlatmayı beklemeli miyim?

•

Bir şey başladığı zaman devam ettirmek için gerekeni yapabilir miyim?

•

Ya bazı kişileri diğerlerinden daha çok seversem?

•

Ya yanlış yaparsam? Birisine ciddi psikolojik zarar vermeme yol açar mı?

•
Kuram hakkında yeterince bilgi sahibi miyim? Bildiğim herhangi bir kuramı
gruplara uygulayabilir miyim?
•

Kaygımı grupla paylaşabilir miyim?

•

Uzun süren sessizlik olursa ne yaparım?

•

Liderliğini yaptığım gruplara ne kadar kendimi katmalıyım?

•
Benden kültürel olarak farklı danışanlarla etkili bir şekilde çalışmak için bilgi ve
becerilere sahip miyim?
•

Ya tüm grup bana karşı saldırıya geçerse?

•

Gruptaki bireylerin değişimine yardım ettiğimi nasıl anlarım?

•

Aynı anda nasıl bu kadar çok insanla çalışabilirim?

•

Eğer grupta duygusallaşır ve ağlamaya başlarsam ne yaparım?

Grup çalışmasının başarılı olması başlangıçta garanti edilemeyeceği için hata
yapmaktan korkmanın bir yararı yoktur. Genellikle hiçbir şey yapmayan ve risk almaktan
çekinen kişiler hata yapmazlar. Hiç kimse bir beceriyi birkaç giriş dersi aldıktan sonra
mükemmel bir şekilde öğrenemeyeceği için grup lideri de grubu yönetmek konusunda zamanla
beceri kazanacağını unutmamalıdır. Bu nedenle gerekli ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra
grup çalışması yapmaktan çekinmemek gerekir. Liderlik becerilerini geliştirmek zaman alacağı
için süreçte oluşacak hayal kırıklıkları, yılgınlıklar, kaygı ya da güven eksikliği normal
karşılanmalıdır. Yeni başlayan grup lideri çalışmaları konusunda tecrübeli meslektaşlarından
süpervizyon desteği almalıdır. Grup sürecinde yaşadığı duygu ve düşünceleri açık yüreklilikle
süpervizörüyle paylaşarak çalışmalarıyla ilgili geri bildirim almalıdır.
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2.3. Liderinin Bireysel Özellikleri
Liderin bireysel özellikleri grup çalışmasının sağlıklı ve etkin yürütülmesinde önemli
bir yere sahiptir. Lider farkında olarak ya da olmayarak sahip olduğu özelliklerini gruba
yansıtır. Dolayısıyla liderin kişilik özellikleri gruba liderlik etme tarzını belirler. Grup
çalışmasına liderlik yapacak sosyal çalışmacı sahip olduğu özelliklerin farkında olmalı, zayıf
yönlerini geliştirme ya da kontrol etme konusunda da hassas olmalıdır. Koşulsuz olumlu kabul,
içtenlik ve saydamlık, empati gibi terapötik beceriler her sosyal çalışmacının sahip olması
gereken temel özelliklerdir. Bunun yanında grup çalışması yapacak sosyal çalışmacının sahip
olması gereken bireysel özelliklerin bazıları aşağıda sıralanmıştır (Demir & Koydemir, 2015,
s. 204-205; Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 31-37).
•
Kişisel farkındalık: Liderin kendini yeterince tanıması, bir başka ifadeyle güçlü
ve zayıf yönlerini, kültürel özelliklerini, amaçlarını, ihtiyaçlarını, sorunlarını ve sınırlılıklarını
bilmesi çok önemlidir.
•
İçtenlik ve özen: Grup lideri başkalarının iyi olma haliyle içtenlikle ilgilenen bir
yapıda olmalıdır.
•
Açıklık: Grup liderinin kim olduğuyla ilgili kendini yeterince ortaya koyması
anlamına gelmektedir.
•
Kişisel adanmışlık ve bağlılık: Fark oluşturan ve değer katan bir lider olmak,
yaşama anlam ve yön veren ideallerin olmasını gerekli kılar.
•
Esneklik: grup süreci belirsizliklerle doludur ve çoğu zaman süreç önceden
planlandığı gibi yürümez.
•
Güvenilirlik: Grup ortamı bireylerin ilk defa karşılaştığı bir deneyim olması
nedeniyle üyelerin lidere ve diğer katılımcılara güven duyma konusunda çekincelerinin olması
doğal karşılanmalıdır.
•
Nesnellik: Lider etki altında kalsa bile üyelere eşit ve objektif davranma özelliğini
her zaman korumalıdır.
•
Mizah anlayışı: Liderin belirli bir mizah anlayışına sahip olması ve yeri
geldiğinde de bu yönünü üyeleri rahatsız etmeden sergilemesi gerekmektedir.
•
Kültürel duyarlılık: Lider, yaşadığı toplumda farklı alt kültüre ait bireylerin
farkında olmalı ve onlarla çalışabilecek kültürel yeterliliğe de sahip olmalıdır.
•
Üretkenlik: Liderin grup sürecini çekici ve canlı tutabilmesi için yeni fikirler
üretebilecek donanıma sahip olması gerekir.
•
Coşku: Liderin bir rol model olarak motivasyonunun yüksek ve enerjik olması
üyeleri pozitif anlamda etkileyecektir.
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2.4. Liderlik Becerileri
Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında geçerli olan beceriler grup çalışmalarında
kullanılsa bile, grup çalışmasının kendine özgü bir takım ek becerileri bulunmaktadır. Grup
süreci birebir ilişkiden farklı müdahaleler gerektirdiği için grup liderinin sahip olması gereken
beceriler çeşitli araştırmacılar tarafından belirli kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Örneğin Gill
ve Barry (1982), becerileri grup evrelerine göre sınıflandırarak üç aşamalı bir gruplandırma
yapmıştır. Buna göre grup lideri, grubun başlangıç evresinde grubun gelişimini ve kimliğini
teşvik etmeye ve ortak amaçlar belirlenmesini sağlamaya yönelik beceriler kullanır. Bu
aşamada daha çok üyelerin sözel ve sözel olmayan yollarla ne ifade ettiklerini anlama,
kendilerini açmalarına yardımcı olma, anlık olarak gruptaki odağı değiştirme gibi beceriler
ağırlıklı olarak kullanılır. Gelişim evresinde lider, özellikle üyelerin birbirleriyle etkileşim içine
girmesine yardımcı olacak becerileri kullanır. Bu bağlamda lider, üyelerin grup ve diğer
üyelerle ilgili gözlemlerini ifade etmeleri konusunda onları teşvik etme, gruptaki çatışmaları
anlama ve üyeleri bunları çözmeye davet etme, grup odağını içerikten duygulara kaydırma,
grupta yaşananları oturumlar arasında bağlayabilme, zor üye davranışlarını anlama ve
gerektiğinde bu davranışlara müdahale etme gibi amaçlara hizmet eden becerileri yoğun olarak
kullanır. Son evrede ise lider, karar vermeyi ve sorun çözmeyi teşvik etmeye yönelik beceriler
kullanarak seçenekler üretilmesine, sonuçların gözden geçirilmesine, eylem planı yapılmasına
ve öğrenilen davranışların denenmesine yardımcı olur (Demir & Koydemir, 2015, s. 227).
Grup liderinin üyelerle destekleyici bir ilişki içinde olması bireylerin değişimi için temel
şarttır ve liderin kişilerarası iletişim becerileri, içtenliği, empatisi ve samimiyeti grup
çalışmasının başarıya ulaşması açısından hayati öneme sahiptir. Grup danışmanlığı becerileri
öğrenilebilir ancak bu becerilerin zamanında ve hassasiyetle kullanılması bir miktar sanat
gerektirir. Bu becerilerin nasıl ve ne zaman kullanılacağı kontrollü deneyim, uygulama,
geribildirim ve özgüvenle bağlantılıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 38). Grup çalışması
sürecinde liderin sahip olması gereken beceriler tepki, iletişim ve eylem becerileri şeklinde de
sınıflandırılabilir. Tepki becerileri, liderin üyelere ve grubun tümüne açık olabilmesine
yardımcı olur. Etkileşim becerileri, üyeler arasındaki etkileşimi kontrol etmeyi ve
yönlendirmeyi sağlar ve liderin aracılık görevi üstlenmesini gerektirir. Eylem becerileri ise
gruptaki etkileşimi derinleştirmeye yardımcı olur ve üyelerin sorun çözme motivasyonunu
teşvik eder (Demir & Koydemir, 2015, s. 227). Grup çalışmasını yönetecek liderin sahip olması
gereken bu beceriler aşağıda açıklanmıştır.

2.4.1. Etkin Dinleme
Grup liderinin üyeler ve grup dinamiğini doğru bir şekilde anlayabilmesi ve uygun
tepkide bulunabilmesi için etkin dinleme becerisine sahip olması gerekmektedir. Grupta
güvenin sağlanması ve bu sayede üyelerin rahat paylaşımda bulunabilmesi için etkin dinleme
önemli bir koşuldur. Etkin ve aktif dinleme konuşan kişinin beden diline, sesine ve konunun
içeriğine dikkat vererek iletilen mesajı anlamaya çalışmaktır. Lider hem bilinçli hem de sezgisel
olarak üyelerin mesajlarını, bu mesajların altında yatan anlamları, mesajlardaki olası
tutarsızlıkları ve sapmaları dinleyerek ne ifade edilmeye çalışıldığını anlayabilme becerisine
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sahip olmalıdır. Grup lideri olarak etkin dinleme, birden çok insana dikkati vermeyi gerektirdiği
için karmaşık ve zordur. Becerikli bir lider sadece konuşan kişiyi değil, bütün üyelerin sözel ve
sözel olmayan mesajlarını anlamaya gayret gösterir. Bu amaçla lider, grup üyelerinin yüz
ifadelerini, beden dillerini ve sözsüz jestlerini gözlemlemek için sürekli odanın içinde göz
gezdirir. Bir üye konuşurken ona yönelik gerekli tepkileri verirken aynı zamanda odada hâkim
olan atmosferin farkında olmak gerçekten büyük çaba gerektirir (Masson, Jacobs, Harvill, &
Schimmel, 2014, s. 147; Demir & Koydemir, 2015, s. 228).
Grup lideri dinleme becerilerini geliştirmek için öncelikle başkalarına dikkatle
yaklaşmaya engel oluşturan etkenleri tanıyabilmelidir. Örneğin; karşısındakini tam bir dikkatle
dinlememek, özenle dinlemek yerine ne söyleyeceğini düşünmek, kendi görevi ve nasıl
göründüğü hakkında kaygılı olmak, kendini başkalarının yerine koymaksızın yargılayıcı ve
değerlendirici olmak etkin dinlemeye engelleyen unsurlardır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s.
39). Değerlendirme yapmadan gözlem yapabilmek etkin dinlemeyi sağlayacak temel liderlik
becerileri arasındadır. Lider, bir üyeyi dinlerken mümkün olduğunca öznel
değerlendirmelerden uzak objektif ve hassas bir yaklaşım sergilemelidir.

2.4.2. Yansıtma
Yansıtma en basit anlamıyla sosyal çalışmacının, müracaatçının söylediklerinden ve
yaşantısından ne anladığını gösterecek şekilde ona empatik bir tepki vermesidir. Grup lideri
üyelerin dile getirdiği duygu ve düşüncelerden ne anladığını, ne hissettiğini kendi cümleleri ile
yeniden ifade ederek karşı tarafa yansıtır. Yansıtma etkin dinlemeye dayalı bir beceridir ve
empatik olmayı gerektirir. Empatik olabilmek müracaatçının anlattıklarını, yaşadıklarını
olabildiğince en doğru şekilde, özellikle şimdi ve burada yaklaşımıyla anlamak ve bunu ona
yansıtma şeklinde göstermektir. Lider bir grup üyesini anladığını hissederse muhtemelen diğer
üyelerde bununla bağlantı kurabilir. Lider kişiyi anladığını şöyle ifade edebilir: “Burada
bulunanların da iş ararken senin hissettiklerini hissedip hissetmediklerini merak ediyorum.”
Bu şekilde lider, grup üyelerinin benzer duygulara sahip olmadıklarını sorgulamalarını tetikler
(Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 148; Demir & Koydemir, 2015, s. 230).
Yansıtma iki şekilde yapılır: a) İfadelerin içeriğine odaklanılarak, b) Duygulara
odaklanılarak. İçerik yansıtma, üyelerin söylediklerine açıklık getirmeye ve söyledikleri
arasında en önemli noktaya vurgu yapmaya çalışan yansıtmadır. Lider içerik yansıtma yaparken
ifade edilenleri farklı bir kalıpla üyeye tekrar söyler. Bu sayede birey yaşadıklarını daha
yakından ve daha derinden inceleme fırsatı yakalar, dikkatle dinlenildiğini ve anlaşıldığını
hisseder. Duygu yansıtma ise müracaatçının ifade edilen ya da ima edilen duygularını anlama
ve anlaşıldığı şekliyle tekrardan ifade etme şeklinde yapılmaktadır. Duygu yansıtmada amaç,
danışanın genellikle karmaşık ve iç içe geçmiş, bazen de farkında olmadığı duygularına açıklık
getirmek, açıkça ifade edemediği duygularını açığa çıkarmak, duygularını kabul etmesine
yardımcı olmak, duygusal boşalımını teşvik etmek veya duyguların doğru anlaşılıp
anlaşılmadığından emin olmaktır (Demir & Koydemir, 2015, s. 230).
Demet: İş aramak beni canımdan bezdiriyor. İş yerlerine gitmek ve bana verecekleri
herhangi bir şey için yalvarmak zorundaymışım hissi uyandırıyor.
35

Esra: Evet, ben de aynen böyle hissediyorum. Hatta bazı günler evden dışarı adımımı
atamıyorum. Havalı resepsiyonistlerle karşı karşıya gelme düşüncesinden bile korkuyorum.
Lider: Yani ikiniz de iş aramanın en zor yanlarından birinin aşağılık kompleksine girme
düşüncesi olduğunu söylüyorsunuz.

2.4.3. Empati Kurma
Empati kuran bir grup lideri, müracaatçının özel dünyasını duyumsayabilir. Empati
becerisi doğrudan verilen mesajların yanında üstü kapalı olarak iletilen mesajlara da ulaşmayı
gerektirir. Lider yüzeyde olmayan anlamlara ulaşma çabası içinde olmalıdır. Empati, grup
üyesinin o anda farkında olmadığı ve yaşantısında var olan birtakım öğeleri anlamasına ve
yaşantısını daha iyi deneyimlemesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Üyeler liderden
empati içeren bir tepki aldıklarında, normalde engellenmiş duygularını fark etmeye
başladıklarından bu duygularla yüzleşmeleri ve üstünde çalışmaları kolaylaşmış olur (Demir &
Koydemir, 2015, s. 232).
Lider: Gözde, Hülya’nın söylediklerinden dolayı oldukça öfkeli olduğunu görüyorum,
aynı zamanda biraz kırıldığını hissediyorum.

2.4.4. Konuşmaya Açık Davet
Üyeleri kendileriyle ilgili paylaşım yapmaya ve bilgi vermeye davet etmenin en etkili
ve dolaysız yollarından bir soru sormaktır. Lider konuşmayı teşvik etmek ve birtakım konuları
açıklığa kavuşturmak için tek bir üyeye ya da grubun tamamına soru yöneltebilir. Bir üye yoğun
hisler deneyimlemekteyse, soru sormak bu yoğunluğu azaltmanın bir yoludur. Örneğin; “bu
yalıtılmışlık deneyiminden bahsederken şu anda bedeninde ne oluyor?” “Bu gruptaki
reddedilme korkunu ne şekilde deneyimliyorsun?” Lider bu tarz sorular sorarak üyelerin şimdi
ve burada yaşadıkları duyguları açığa kavuşturmalarına yardımcı olabilir (Corey, Corey, &
Corey, 2016, s. 42).
Soru sorma becerisiyle ilgili olarak liderin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Örneğin
lider, grup çalışması sürecinde üyeleri soru yağmuruna tutmaktan kaçınmalı, üyeleri
savunmaya geçirmeyecek şekilde gerekli zamanda soru sormalıdır. Lider, niçin ve neden
sorularından daha çok üyelerin duygu ve düşüncelerini derinden inceleme fırsatı sunacak,
grupta şimdi ve burada neler yaşandığına açıklık getirecek sorular kullanmayı tercih etmelidir
(Demir & Koydemir, 2015, s. 233).

2.4.5. Bağlantı Kurma
Üyeler arasındaki etkileşimi odaklanarak grup yaşantısında paylaşımlardan ortak
olanlar arasında bağlantı kurmayı gerektiren bir liderlik becerisidir. Grup tartışması esnasında
ortaya atılan konuları birbiriyle ve grupla bağdaştırmak üyeler arasındaki ilişkiyi
güçlendirecektir. Bu sayede üyeler aralarındaki benzerlikleri görür ve birbirleriyle
yakınlaşmaya başlar. Özellikle başlangıç aşamasında bu becerinin kullanılması grup aidiyetinin
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sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bağlantı kurma üyelerin birbirlerine yardım etme ve destek
olma konusunda cesaretlenmelerine ve sorumluluk almalarına olanak verir (Masson, Jacobs,
Harvill, & Schimmel, 2014, s. 152; Demir & Koydemir, 2015, s. 236).
Lider: Ozan, başkalarına güvenme ile ilgili birtakım sıkıntıların olduğu anlaşılıyor.
Daha önce Elif de benzer bir sorundan bahsetmişti.
Lider: Gruptaki pek çoğunuzun topluluk önünde konuşmayla ilgili benzer bir kaygı
yaşadığını görüyorum.

2.4.6. Yüzleştirme
Yüzleştirme grup üyelerinin ilişki kalıplarını, savunma mekanizmalarını, işlevsel
olmayan davranışlarını, kaygı ve korkularını, yüzleşmekten kaçındıkları yaşantı ve duygularını
görmelerine ve onlarla hesaplaşarak gerekli değişiklikleri yapma konusunda adım atmalarına
yardımcı olan ileri düzeyde bir beceridir. Lider üyelerde fark ettiği tutarsızlık ve çelişkilere
vurgu yaparak bu durumla ilgili üyelere farkındalık kazandırmaya çalışır. Ayrıca yüzleştirme
becerisi birtakım nedenlerden dolayı eyleme geçmekte zorlanan üyeleri harekete geçme
konusunda teşvik etme amacıyla da kullanılır. Bir üyeyle yüzleşirken grup lideri; a) özellikle
incelenmesi gereken davranışa meydan okumalı ve kişiyi etiketlemeden kaçınmalıdır ve b)
kişinin davranışıyla ilgili ne hissettiğini paylaşmalıdır. Örneğin; Selin oturumlarda özellikle
sessiz kalan Azra’yı azarlıyor. Grup lideri bu duruma müdahale ederek; “Selin, ona konuşması
gerektiğini söylemektense, sessiz kalmasının seni nasıl etkilediğini dile getirmek ister misin?”
demiştir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 43).
Mesleğe yeni başlayan liderler grup üyelerini inciteceği kaygısıyla yüzleştirme
becerisini kullanmaktan çekinmektedirler. Asıl önemli olan yüzleştirme yapıp yapmamak değil,
yüzleştirmenin nasıl yapılacağıdır. Bu beceri kullanılırken yüzleştirme yapılan üyelerde
kızgınlığa yol açma ve belirli bir üyenin günah keçisi ilan edilmesine neden olma gibi risklere
dikkat edilmelidir. Ayrıca henüz güven duygusunun oluşmadığı başlangıç aşamasında
yüzleştirmenin kullanılması uygun değildir (Demir & Koydemir, 2015, s. 242).

2.4.7. Engelleme
Grup liderinin üyelerin başkalarını sorgulama, inceleme, dedikodu, istismar ve
mahremiyet ihlali gibi konularda bazı davranışlarını engelleme sorumluluğu bulunmaktadır.
Engelleme grup normlarının oluşmasına yardımcı olur ve özellikle grubun başlangıç
aşamasında kullanılması gereken bir müdahale şeklidir. Grup lideri grup içinde istenmeyen,
grubun düzenini bozan, bir üyeye zarar veren ve etik ilkelerle çelişen tutum ve davranışları
engellemek durumunda kalabilir. Grupta istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını önlemek
amacıyla bazı üyelere zamanında müdahale etmek gerekir. Lider engelleme becerisini
kullanırken sakin ve sıcak bir davranış sergilemeli, öfke ve eleştiriden uzak bir şekilde
müdahale etmeli ve engelleme nedenini gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır (Corey, Corey, &
Corey, 2016, s. 43; Demir & Koydemir, 2015, s. 237).
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Grup çalışmasında bir üye başka bir üyeyi soru bombardımanına tutuyorsa veya daha
kişisel konularda konuşmaya zorluyorsa, lider süreç hakkında görüş belirterek sorgulayıcı grup
üyesinden tarzını ve niyetini gözden geçirmesini istemelidir. Aynı zamanda sorgulanan üyeye,
açıklama yapmakla ilgili tereddütlerini ifade etmesi için yardımcı olunmalıdır. Bazen üyeler
kendilerini gizlemek için başkalarını özelini açmaya daha fazla zorlar. Bu durumda sorumlu
üyeye saldırmadan, grubun verimliliğini bozan eylem sonlandırılmalıdır (Corey, Corey, &
Corey, 2016, s. 44).
Lider: Burada kesmek durumundayım. Cansu’nun şu an bu konuyu konuşmakta
zorlandığını görüyorum. Sanırım ona bu konuda söylemek istediklerinizi biraz ertelemek
yerinde olacak.

2.4.8. Model Olma
Grup çalışmasını yürüten lider, etkili tutum ve davranışlarıyla üyelere model
olmaktadır. Özellikle dürüstlük, açıklık, girişkenlik, risk alma, somutluk, geri bildirim alma ve
verme, şimdi ve buradaya odaklanma gibi davranışlar lider tarafından sergilendiğinde üyeler
bu davranışları model olarak öğrenmektedirler. Örneğin lider üyeleri yargılamadan dinleme ve
anlama becerisi sergilediğinde, lideri gözlemleyen üyeler zamanla birbirlerine benzer şekilde
tepki vermeyi öğreneceklerdir (Demir & Koydemir, 2015, s. 241). İstenilen davranışları
öğretmenin en iyi yöntemlerinden biri de, grup içinde o davranışı sergilemektir. Üyelerin duygu
ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamanın bir yolu da model olmaktır. Eğer grubun amacı
daha fazla kişisel paylaşımı gerektiriyorsa, liderin kendini ifade etmesi ve kendini ifşa etmeyi
göze aldığını göstermesi diğer üyeleri de cesaretlendirecektir. Liderin kendisiyle ilgili
paylaşımda bulunması, kendisinin de normal bir insan gibi gruptakilerden farksız olduğun ve
geçmişte benzer deneyimler yaşadığını gösterecektir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel,
2014, s. 157).
Lider: Şimdi, kişiliğinizi etkileyen, şu anki durumda olmanıza en önemli katkıda
bulunan üç kişi hakkında düşünme şansına sahipsiniz, hemen paylaşıma başlayabilirsiniz.
Şimdi size nasıl olacağını göstereyim. Hayatımdaki en önemli kişi annemdir. Çünkü beni her
zaman destekledi ve alkolik babamdan korudu. Erkek kardeşim ise…

2.4.9. Destekleme
Grup liderinin destekleme becerisini kullanması üyelere yeni bir durumla karşı karşıya
gelmenin verdiği gerginlikle başa çıkmada yardımcı olmakta ve üyelerin kişisel duygularını ve
görüşlerini paylaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Üyeler genellikle diğerlerine nasıl
göründükleriyle ilgilenir veya grup içinde yanlış ya da saçma bir şey söylemekten çekinirler.
Gelişim ve terapi gruplarında üyeler, daha sonra pişman olacakları bir şeyi ifşa etmekten
korkarlar. Grup lideri üyeleri rahatlatacak cesaretlendirmelerde bulunmalı ve onları
desteklemelidir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 154).
Destekleyici davranış verimli olabildiği gibi, verimi düşüren bir etkiye de neden olabilir.
Grup çalışmasında yaygın hatalardan birisi de bir üyenin çelişki ya da acı veren hisleri
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bütünüyle deneyimleme fırsatı elde etmeden ona destek sunulmasıdır. Bu müdahale iyi niyetle
yapılmış olsa da, üyenin deneyimlemek zorunda olduğu bazı hislerin eksik kalmasına neden
olabilir. Lider, çok fazla desteğin üyelere kendi kendilerini destekleyemedikleri mesajını
verebileceğini unutmamalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 43).
Lider: (grupta konuşmaktan çekinen bir üyeye) Deniz, grupta özel yaşantılarını
paylaşma konusunda tedirgin olmanı anlıyorum. Pek çok üye gruplarda kaygı yaşar. Ancak
seni anlamak ve sana yardımcı olmak için burada bulunduğumuzu ve kendini hazır
hissettiğinde seni dinlemeye hazır olduğumuzu bilmeni isterim.

2.4.10. Sonlandırma
Liderin bireylerle ve grupla çalışmayı ne zaman ve nasıl sonlandıracağını bilmesi
gerekir. Bir grup oturumunun ne zaman sonlandırılması gerektiği, bir bireyin grubu terk etmeye
ne zaman hazır olduğu ve bu tür sonlandırmaların her birinin nasıl ele alınacağı zamanla
kazanılacak bir beceridir. Oturumları zamanında sonlandırmak, gruba belirli bir yapı ve norm
kazandırmak açısından önemlidir. Oturumların süresinde esneklik olsa bile sonlandırmaya
yeterli zaman ayrılmalıdır. Her oturumun sonunda süreçte yaşananların özetlenmesi ve
değerlendirilebilmesi için yeterli süre olmalıdır. Lider oturumu kapatırken bunu açıkça dile
getirme veya çeşitli etkinlikler kullanma yolunu seçebilir. Grup üyeleriyle birlikte oturumun
özeti yapılarak, üyelerin oturumla ilgili tepkileri, o gün neler öğrendikleri, onlar üstünde
bıraktığı etki, oturumla ilgili hoşlarına giden ya da gitmeyen bir durum olup olmadığı
sorulmalıdır. Liderin üyelere olumlu geri bildirimde bulunması oturum sonunda tercih edilecek
bir başka beceridir (Demir & Koydemir, 2015, s. 245).
Grup çalışmasını sonlandırmadan önce liderin üyelere yönelik bazı sorumlulukları
yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sorumluluklardan bazıları şunlardır: a) Üyelere grup içinde
öğrendiklerini sosyal ortamlara transfer edebilmeleri için öneriler sunmak, b) Kişilerin gruptan
ayrıldıklarında karışılacakları durumlara yönelik psikolojik olarak hazır olmalarını sağlamak,
c) Kişilere ihtiyaçları olduğunda nerelerden ek terapi alabileceklerini hatırlatmak, d) grubun
sonlandırılması sırasında bireysel danışmanlık verebilecek şekilde hazır olmak. Lider grubun
terapötik bir araç olarak etkinliğini ölçmek istiyorsa, birtakım takip ve değerlendirme
faaliyetleri gerçekleştirmesi gerekir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 46).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grup süreci ve dinamiği üzerinde grubu yöneten lider önemli bir etkiye sahiptir. Grup
çalışmasının amacının oluşturulmasında, grup sürecinin yapılandırılmasında, üyelerin
seçiminde ve terapötik ilişkinin sağlanmasında grubu yöneten uzmanın liderlik becerisi
belirleyici rol oynamaktadır. Lider kişiliğiyle, iletişim tarzıyla, planlama ve organizasyon
becerisiyle grubu bir arada tutma ve uyum içinde hedefe yönelik çalışmasını sağlama
konusunda etkilidir. Grup çalışmasında lider, üyelerin grupta var olma nedeninin, her bir üyenin
gelişim ihtiyacının ve aşmak istediği sorunların farkında olmalıdır.
Sosyal çalışmacı, görev yaptığı kuruluştan hizmet alan müracaatçı kitlesinin psikososyal sorunların çözümlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasından birinci derecede sorumlu
olan meslek elemanıdır. Müracaatçılarla birey olarak çalışmanın yanında grupla çalışma
yöntemini de kullanarak planlı değişim sürecine katkı sağlamalıdır. Grup çalışması yapacak
sosyal çalışmacının grup dinamiği ve liderlik becerileri konusunda temel bir eğitim almış
olması beklenir.
Grup çalışmasını yönetecek sosyal çalışmacının ne yapacağının yanında kim olduğu da
önemlidir. Sosyal çalışmacının kişilik özellikleri, farkındalığı, model olmaya istekli olması,
mesleki çalışmaya gönülden adanmışlığı, açık ve içten oluşu, eleştiri ile başa çıkma becerisi,
mizah anlayışı grup dinamiğini ve sürecini etkileyecektir. Grup lideri sahip olduğu özellikleri
gruba yansıtacağından kendi kişiliğiyle ilgili farkındalık düzeyi yüksek olmalıdır. Zayıf ve
güçlü yönlerinin insan ilişkilerinde tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğiyle ilgili bilince sahip
olmalıdır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve
grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade etmek için kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Grup terapisi

b)

Grup danışmanlığı

c)

Grup yapısı

d)

Grup dinamiği

e)

Grup normları

2.
Bir sosyal birimin üyeleri için kabul edilebilir ve edilemez olan tutum ve
davranışların yayılımını tanımlayan ve bir değerler ölçeği olarak kabul edilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Norm

b)

Etik

c)

Form

d)

Yapı

e)

Ahlak

3.
“Kendi başlarına birer yargı standardı geliştirmiş olan bireyler, grup halindeyken
ortak bir standarda doğru yönelmekte ve bireysel olarak geliştirdikleri öznel gerçeğin yerini
grubun geliştirdiği sosyal gerçek almaktadır.” Yaptığı sosyal psikoloji deneyleriyle yukarıdaki
yargıya ulaşan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kurt Lewin

b)

Solomon Asch

c)

Muzafer Sherif

d)

Alfred Adler

e)

Harry Stack Sullivan
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4.
Aşağıdakilerden hangisi grup çalışması yapacak sosyal çalışmacının sahip olması
gereken bireysel özelliklerden birisi değildir?
a)

Kişisel farkındalık

b)

İçtenlik ve özen

c)

Açıklık

d)

Kişisel adanmışlık

e)

Öznellik

5.
Grup liderinin üyeler ve grup dinamiğini doğru bir şekilde anlayabilmesi ve uygun
tepkide bulunabilmesi için sahip olması gereken temel beceri aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yansıtma

b)

Etkin dinleme

c)

Yüzleştirme

d)

Konuşmaya açık davet

e)

Engelleme

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
…………….. en basit anlamıyla sosyal çalışmacının, danışanın söylediklerinden
ve yaşantısından ne anladığını gösterecek şekilde ona empatik bir tepki vermesidir.
7.
Üyeleri kendileriyle ilgili paylaşım yapmaya ve bilgi vermeye davet etmenin en
etkili ve dolaysız yollarından bir ….… ..………tır.
8.
………………. grup üyelerinin ilişki kalıplarını, savunma mekanizmalarını,
işlevsel olmayan davranışlarını, kaygı ve korkularını, yüzleşmekten kaçındıkları yaşantı ve
duygularını görmelerine ve onlarla hesaplaşarak gerekli değişiklikleri yapma konusunda adım
atmalarına yardımcı olan ileri düzeyde bir beceridir.
9.
Grup liderinin üyelerin başkalarını sorgulama, inceleme, dedikodu, istismar ve
mahremiyet ihlali gibi konularda bazı davranışlarını …………….. sorumluluğu bulunmaktadır.
10.
olmalıdır.

Grup çalışmasını yürüten lider, etkili tutum ve davranışlarıyla üyelere …………
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Cevaplar
1. d, 2. a, 3. c, 4. e, 5. b, 6. “Yansıtma” 7. “soru sormak” 8. “Yüzleştirme” 9. “engelleme”
10. “model”
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3.

GRUPLA SOSYAL HİZMETTE AMAÇLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, grup çalışmasında genel amaç oluşturmanın önemini ve gruba katılan
üyelerin özel amaçlarını oluşturmasının yararlarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grubun amacını belirlerlerken nelere dikkat edilmelidir?
2. Grubun amacının belirlenmesinin liderin işlevi ve sorumlulukları nelerdir?
3. Üyelerin davranışsal amaçlarını oluştururken nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
Grubun
genel
belirlenmesinin
kavrayabilir.

amacının
önemini

Grup
çalışmasına
katılan
Metinler, vaka ve deneyim
üyelerin bireysel amaçlarını
Gruplarla
Sosyal
örnekleriyle konuların daha
belirlemelerinin
önemini
Hizmette Amaç
kolay
anlaşılması
anlayabilir.
sağlanacaktır.
Grup üyelerinin somut ve açık
davranışsal
amaçlar
oluşturmalarının
etkisini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Davranış: Psikolojik anlamda bireyin dış dünyaya karşı gösterdiği her türlü
bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor tepkilerin toplamı olan ve kişinin kendisi, başkaları ve
yaşamla ilgili duygu ve düşünceleri tarafından belirlenen fiillerdir.
•
Davranışsal müdahale: Hedeflerini, beklentilerini gerçekleştirmelerine veya
değerleri ile çelişen ve olumsuz sonuçlar doğuran davranışları değiştirme konusunda
müracaatçılara yardımcı olmak üzere uygulanan müdahalelerdir.
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Giriş
Grup çalışması üyelere deneyimlerini paylaşma, katılımcılardan geri bildirim alma ve
birbirlerinden öğrenme fırsatı sunması açısından güçlü bir yöntemdir. Grup çalışmasının amacı
üyelerin kendi düşünce, duygu ve davranışlarını benzer deneyimi olan diğer kişilerle
paylaşmasını sağlamaktır. Bu sayede birey sorunlarla tek başına başa çıkarken hissettiği
sınırlanmışlık ve yalnızlık duygusundan uzaklaşmaktadır. Bir gruba ait olma duygusu tek
başına psikolojik destek almaktan çekinen bireyler için güvenli bir ortam işlevi görmektedir.
Grup çalışmasının bireyle çalışmadan temel farkı, ortak amaç için bir araya gelmiş üyeler
arasında çoklu etkileşim fırsatı sunmasıdır. Bu etkileşim sayesinde yeni deneyimler öğrenen ve
başkalarının desteğini alan birey, yaşamında değişiklik yapma konusunda motive olmaktadır.
Bu değişim için grup lideri sosyal çalışmacının ortak bir amaç oluşturması ve bu amaç odağında
çalışmalarını yürütmesi önemlidir.
Grup çalışması planlanırken başlangıçta belirlenmesi gereken en önemli unsurlardan
birisi de amaçlardır. Sosyal hizmet uygulamalarında gerçekleştirilen her mesleki çalışmanın bir
amacı olması gerektiği gibi grup çalışmasının da önceden açık ve net olarak belirlenen, herkes
tarafından anlaşılabilen, somut amaçları olmalıdır. Gruba liderlik yapacak sosyal çalışmacı
grup çalışmasından yararlanmasını uygun gördüğü müracaatçı kitlesini belirledikten sonra,
bireylerle tek tek görüşerek ya da bir ölçek kullanarak ihtiyaç ve sorun analizi yapar. Grup
çalışması aracılığıyla neyin değiştirilmek istendiği, hangi ihtiyaçların karşılanması ya da hangi
sorunlara çözüm bulunması gerektiği sorularına verilecek cevap amaçları ortaya çıkaracaktır.
Belirlenen amaçların mümkün olduğunca gruba katılacak tüm üyeler tarafından ortak olarak
kabul edilebilir olması gerekir. Aksi takdirde grubu bir arada tutmak ve oturumlarda konu
bütünlüğü sağlamak zor olacaktır.
Grupla çalışmada amaçlar uzun dönemli planlı değişim sağlanması açısından önemlidir.
Grubun işleyişi, oturumlarda ele alınacak konular ve gerçekleştirilecek faaliyetler amaçlar
doğrultusunda yerine getirilecektir. Grubun genel ve uzun dönmeli amacının yanında her bir
oturumun da amacı belirlenmelidir. Lider kendisine şu soruları sormalıdır: Ben bu oturumdan
ne bekliyorum? Oturum sonunda üyeler ne kazanacak? Grup oturumlarından beklenen sonuç
bir bakıma amacın ifadesidir. Örneğin; insanlar arası ilişkilerde anlayış geliştirme, empati
kurabilme becerisini arttırma veya yeni davranışlar öğrenme gibi amaçlar oturumun odak
konusunu belirlemektedir. Liderin temel görevi grup tartışmalarının bu odak konular etrafında
sürmesini sağlamaktır.
Lider bir taraftan amaç doğrultusunda göreve odaklanırken diğer yandan üyelerin
bireysel ihtiyaç ve beklentilerini de gözetmelidir. Gruba katılan her bir üyenin kişisel beklenti
ve ihtiyacı aynı olmayabilir. Grubun oluşturulmasında her ne kadar ortak bir sorun ya da ihtiyaç
olsa da, her bir üyenin sorun ve ihtiyacı arasında önemli farklar vardır. Her bir üyenin sorunu
deneyimleme biçimi kendine özgü olacağından, doğal olarak bakış açıları ve tepkiler de farklı
olacaktır. Farklılıkların birer zenginlik olarak algılandığı gruplarla sosyal hizmet
uygulamalarında, ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde sorunlar ele alınmalı, her bireyin
kendini özgürce ifade etme ve kendi kararını verme hakkına saygı duyulmalıdır. Lider ortak
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amaç etrafında biz duygusu oluşturduktan sonra konunun farklı bakış açılarıyla ele alınmasını
teşvik etmeli ve üyelerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat vermelidir.
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3.1. Grubun Amacını Belirleme
Her grubun bir amacı olmalıdır. Buna grubun teması ya da odağı da denilebilir. Amaç
grup çalışmasını şekillendiren genel bir çerçevedir. Örneğin psiko-eğitsel grupların amacı
genelde üyeleri eğitmek ve destek sağlamaktır. Bu nedenle lider planladığı grubun temel amacı
konusunda olabildiğince açık ve net olmalıdır ki, diğer unsurlar da bu doğrultuda
geliştirilebilsin (Brown, 2013, s. 27). Grup çalışmasında ortaya konulan amaç, grup sürecinin
işleyip, verim alınıp alınamadığının belirlenmesi açısından önemlidir. Gruplarla sosyal hizmet
çalışmasında amaç psikiyatrik tedavi olmadığı için daha çok kişisel gelişim, psiko-sosyal
destek, beceri geliştirme, bireysel farkındalık gibi amaçlar ön plana çıkmaktadır (Voltan-Acar,
2015, s. 125).
Grubun amacını açık bir şekilde belirlemek öğrenilmesi gereken en temel liderlik
becerilerinden birisidir. Çünkü grubun planlanması, hedefinin belirlenmesi ve buna uygun
faaliyetler yapma, üyelerin seçilmesi gibi görevler amacın doğru belirlenmesine bağlıdır. Lider
grubun neden bir arada olduğunu ve üyelerin hedefinin ne olduğunu doğru bir şekilde
algılamalıdır. Grubun amacı tam anlamıyla belirlenirse oturum sayısı ve uzunluğu, üye
özellikleri, üye sayısı gibi konulara karar vermek daha kolay olur. Grubun hedefi lider için yol
gösteren bir harita gibidir. Üyeler ve lider grubun hem genel amacı için hem de her oturumun
özel amacı için açık olmalıdır. Bazen amaç önceden bellidir: Kilo verme, sigarayı bırakma, bir
fobinin üstesinden gelme, çalışma becerilerini öğrenme gibi. Ancak çoğu zaman üyelerin
ihtiyaçları bu kadar belirgin olmayabilir. Bu nedenle lider ihtiyaçların sebebine göre gruba neyi
seçmesi konusunda rehberlik yapmalıdır. Amacın açıklığı sayesinde lider grubun tartışma
konularını ve aktivitelerini doğru biçimde yönetebilir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel,
2014, s. 67).
Planlanan her grup çalışmasının özel bir amacı olmakla birlikte grupla sosyal hizmet
uygulamalarının genel amaçları şunlardır (Voltan-Acar, 2015, s. 126):
•
Bir birey olmanın ne anlama geldiğini araştırma, “ben kimim, yaşamdan ne
istiyorum” gibi. Bu amaç daha çok var oluşla ilgilidir.
•
Diğer insanları anlamayı öğrenme, diğerlerini dinlemeyi öğrenme. Bu genel amaç
daha çok başkalarını kabul ve empati kurabilmeye ilişkin bir amaçtır.
•
Duygu ve düşüncelerini bütünleştirme. Daha çok gestalt terapinin amaçlarını
anımsatan bir amaçtır.
•
Sosyal ilişkilerde daha etkili olma. Bu amaç yeni davranışlar öğrenmeye ilişkin
bir amaçtır.
•
Var olan değerleri test etme ve yeni değerler deneme. Bu da yeni davranışlar
öğrenmeye ilişkin bir amaçtır.
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•
Sağlıklı bir şekilde duygularını keşfetmeyi öğrenme ve onların denetimi için
güvenilir bir ortam oluşturma. Bu amaç duygulara ilişkin farkındalık kazanmaya yönelik bir
amaçtır.
•
Sahip olduğu davranış için sorumluluk almasını öğrenme. Bu da yine varoluşçu
bir amaçtır.
•
Otorite figürleri, aileleri, kardeşleri ve akrabalarıyla olan ilişkilerini araştırma. Bu
amaç da kendini tanıma ve farkındalık kazanmaya ilişkin bir amaçtır.
Roeber’e göre; müracaatçının yeteneklerini, becerilerini anlamasına, sorunlarını
çözmesine, planlar yapmasına, kendine güven geliştirmesine, alternatif çözüm yolları
keşfetmesine, çevresiyle iyi ilişkiler geliştirmesine, duygularını daha iyi ifade etmesine
yardımcı olmak grup çalışmasının genel amaçlarıdır. Bu amaçlar öğrenme modeline dayalı
amaçlar olduğu için grupla çalışmanın amacı tedavi temelli ruh sağlığı hizmeti değil, koruyucu
ruh sağlığı hizmetidir (Voltan-Acar, 2015, s. 127).

3.1.1. Amaç Belirlemede Liderin İşlevi
Grup çalışmasına yeni başlayan sosyal çalışmacılar sık sık “oturum bir yere varmıyor?”
veya “kısır bir döngü içinde tartışıyormuşuz gibi hissettim” şeklinde şikâyet ederler. Grubun
ve üyelerin amaçları başlangıçta açık ve doğru bir şekilde belirlenmediğinde grup çalışmasının
odağı başka konulara doğru kayma riski taşır. Bu nedenle grup çalışmasının planlama
aşamasında üyelerle ilgili değerlendirme yaparken müracaatçının önemsediği genel hususların
belirgin amaçlara dönüştürülmesi önemlidir. Amaçlar terapötik sürece yön verir, liderin ve
üyelerin belli bir hedef doğrultusunda ilerlemelerine yardımcı olur. Grupla çalışma sürecinde
amaçların işlevleri şunlardır (Hackney & Cormier, 2008, s. 98):
•
Amaçlar güdüleyici bir etkiye sahiptir. Müracaatçı yaşamında ne gibi değişiklikler
istediğini belirlemek için cesaretlendirildiğinde, bunlara ulaşmayı başarması daha olasıdır.
•
Amaçların eğitsel işlevi vardır. Grup çalışması yürüten sosyal çalışmacı bilir ki;
müracaatçılar hayatlarını düzene sokma konusunda defalarca başarısız olmuştur, çünkü olumlu
ve gerçekleştirilebilir amaç koymayı bilmemektedir. Müracaatçı amaç oluşturma süreci
vasıtasıyla, sadece amaçlarını nasıl yapılandıracağını değil, aynı zamanda davranış veya
düşüncesindeki değişikliklerin yeni bir bakış açısıyla ilgili olabileceğini de öğrenir.
•
Amaçlar değerlendirici bir işlev görür. Müracaatçının amaçları aracılığıyla temsil
edilen değişimin türü, sosyal çalışmacının buna uygun sosyal hizmet müdahalelerini
seçmesinde kolaylık sağlar.
•
Amaçlar sosyal hizmet uygulamasında müdahale değerlendirme işlevi sağlar.
Müracaatçının oluşturduğu amaç, resmi müdahale planının bir parçası olur.
Grup çalışmasında konu doğru ifade edilmediğinde ya da lider konuyu takip
edemediğinde, grup üyeleri genellikle sıkılır, karmaşa yaşar veya üretken olamaz. Grubu, ele
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alınan konunun odağında tutmak liderin sorumluluğundadır. Aşağıda boşanmayla başa çıkmayı
öğrenme amacıyla oluşturulmuş bir grup çalışmasının ilk toplantısında amacın dışına çıkmayla
ilgili yaşanan süreç örnek olarak verilmiştir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s.
68).
Boşanmayla başa çıkmayı öğrenme amacıyla gerçekleştirilen grup çalışmasının ilk
oturumunda; üyeler yalnızlıkları, şüpheleri ve kaygıları hakkında konuşmaktadırlar. Grup
üyelerinden Ezgi aniden konuyu böler ve iş değişikliği hakkındaki düşüncesiyle ilgili
konuşmaya başlar. Lider gruba “Ezgi bu kariyer düşüncesiyle ilgili nasıl karar alması
gerekir?” diye sorar ve sonraki otuz dakika boyunca grup üyeleri Ezgi’ye bu durumun
üstesinden nasıl geleceğiyle ilgili öneriler sunarlar. Lider Ezgi’nin dile getirdiği konu hakkında
diğer üyelerin fikirlerini sormakla hata yapmıştır. Bu grup çalışması oturumunda başlıca amaç,
boşanmayla başa çıkma konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili destek olmalıydı. Bu yüzden
lider grubun Ezgi’nin kariyeri hakkındaki konuşmasını durdurmalıydı ve konuyu yeniden
üyelerin ayrılık hakkında düşüncelerini tartışmaya yönlendirmeliydi. Lider grubun kariyer
tartışmasına devam etmesine izin vermekle, bazı üyelerin sıkılmasına, hayal kırıklığına
uğramasına hatta sinirlenmesine neden olmuştur. Bu nedenle amaçla doğrudan ilgisi olmayan
konuların grup oturumuna getirilmesi lider tarafından engellenmeli, grup esas konu
çerçevesinden ayrılmamalıdır. Örneğin lider şöyle ifade edebilirdi: “Ezgi Hanım, bu önemli bir
konu ancak grubun amacına uygun değil. Eğer bu konu hakkında düşüncelerini paylaşmak
istersen sana başka bir randevu verebilirim.”

3.2. Davranışsal Amaçlar
Grup çalışmasından hangi üyenin ne kazandığını anlamanın yolu, her bir üyenin
davranışsal amacını gerçekleştirme düzeyine bakmaktır. Psikolojik anlamda bireyin dış
dünyaya karşı gösterdiği her türlü bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor tepkilerin toplamı olan
davranış kişinin kendisi, başkaları ve yaşamla ilgili duygu ve düşünceleri tarafından
belirlenmektedir. Grupla çalışma, duygularla ilgili farkındalık oluşturmanın yanında
davranışsal değişimi amaçlayan bir dizi etkinlikler içermektedir. Grup çalışması için lider
tarafından belirlenen amaçlar geneldir ve soyut ifadelerden oluşur. Davranışsal amaçlar ise her
bir üye tarafından belirlenen, sadece onu ilgilendiren ve somut ifadeleri içeren amaçlardır.
Çünkü her bir üyenin geliştirmek ya da değiştirmek istediği davranış, diğerlerinkinden farklı
olabilmektedir. Grupla çalışmada davranışsal amaçları belirlemenin yararları şunlardır (VoltanAcar, 2015, s. 128):
•
Davranışsal amaçlar belirgin yeni davranışları öğrenmeleri için üyelerin
odaklanmalarını sağlar.
•

Vazgeçme eğilimleri olduğu zamanlarda bireyler için motive edici olurlar.

•

Başarı beklentisi, grup üyelerinin amaçlarına ulaşma fırsatını arttırır.

•

Davranışsal amaçların tanımlanması güdülenmeyi geliştirir.
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•

Grup üyelerinin amaçlarına ulaşması için davranışlarını pekiştirmelerini sağlar.

Davranışsal müdahalenin amacı; hedeflerini, beklentilerini gerçekleştirmelerine veya
değerleri ile çelişen ve olumsuz sonuçlar doğuran davranışları değiştirme konusunda
müracaatçılara yardımcı olmaktır. Uyumlu davranış geliştirme, istenmeyen sonuçlara neden
olan davranışları zayıflatmayı ya da ortadan kaldırmayı ve arzu edilen davranışları edinmeyi
veya güçlendirmeyi içerir. Uyumsuz davranışlar kişinin ruh sağlığı, iyi olma hali veya yaşam
biçimi açısından çeşitli zararlara neden olabilir. Uyumlu davranışlar ise kişinin biyolojik ve
sosyal ihtiyaçlarını karşılamasını, acı ve huzursuzluk duygularından kaçınmasını sağlar
(Hackney & Cormier, 2008, s. 211). Grup çalışması yoluyla aşırı yeme, sigara içme, madde
kullanma, sürekli erteleme gibi uyumsuz davranışları değiştirme konuları ele alınabilir.

3.2.1. Davranışsal Amaçları Oluşturma
Grup çalışması öncesinde müracaatçılarla ön görüşme yapılarak davranışsal amaçlarını
oluşturmaları sağlanmalıdır. Ancak daha sonraki süreçte de müracaatçının isteği ya da sosyal
çalışmacının teklifiyle ek amaçlar belirlenebilir. Örneğin grup üyesi başlangıçta ifade etmediği
bir sorununu oturumlarda dile getirirse, katılımcının sorun ya da ihtiyacı amaç cümlesine
dönüştürülerek kendisine yardımcı olunabilir. Grup üyelerinin amaçları oluşturulurken dikkat
edilmesi gereken hususlar şunlardır (Voltan-Acar, 2015, s. 130):
•

Amaçlar olumsuz ifadelerle değil, olumlu cümlelerle oluşturulmalıdır.

•
Amaçlarını oluşturmada zorlanan müracaatçılara, beğendikleri birinin yerinde
olduklarını hayal etmeleri söylenir. “Nasıl biri olurdun, nasıl değişik olurdun?” diye sorulur.
Bu sorular müracaatçının amaçlarını belirlemesi için yardımcı olur.
•
Amaçların kimin amacı olduğu irdelenmelidir. Değişimi bizzat müracaatçının
isteyip istemediği teyit edilmelidir.
•

Amaçların gerçekçi olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.

•

Amaçların güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri analiz edilmelidir.

Müracaatçının amaçlarının kendisi için olması önemlidir. Müracaatçı bir başkasını ya
da grup liderini hoşnut etmek için değil, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için amaç belirlemelidir.
Amaçlar açık ve kesin bir şekilde ifade edilmeli ve müracaatçının sosyal bağlamına uygun
olmalıdır. Amaçlar müracaatçının sosyo-kültürel düzeyinin üstünde, anlaşılmaz ifadeler
şeklinde olmamalıdır. Genel ve soyut ifadeler yerine daha somut ve ölçülebilir hedefleri içeren
ifadelere yer verilmelidir. Örneğin; “benim amacım kendimi gerçekleştirmek” diyen bir grup
üyesi davranışsal amacını açıkça belirtmemiştir. Müracaatçı acaba ne/neler yaparsa kendini
gerçekleştirir, “hangi davranışlarını değiştirmek istiyor?” ya da “hangi davranışlar edinmek
istiyor?” bunların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir (Voltan-Acar, 2015, s. 131).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grup çalışması planlanırken başlangıçta belirlenmesi gereken en önemli unsurlardan
birisi de amaçlardır. Sosyal hizmet uygulamalarında gerçekleştirilen her mesleki çalışmanın bir
amacı olması gerektiği gibi grup çalışmasının da önceden açık ve net olarak belirlenen, herkes
tarafından anlaşılabilen, somut amaçları olmalıdır. Gruba liderlik yapacak sosyal çalışmacı
grup çalışmasından yararlanmasını uygun gördüğü müracaatçı kitlesini belirledikten sonra,
bireylerle tek tek görüşerek ya da bir ölçek kullanarak ihtiyaç ve sorun analizi yapar. Grup
çalışması aracılığıyla neyin değiştirilmek istendiği, hangi ihtiyaçların karşılanması ya da hangi
sorunlara çözüm bulunması gerektiği sorularına verilecek cevap amaçları ortaya çıkaracaktır.
Grupla çalışmada amaçlar uzun dönemli planlı değişim sağlanması açısından
önemlidir. Grubun işleyişi, oturumlarda ele alınacak konular ve gerçekleştirilecek faaliyetler
amaçlar doğrultusunda yerine getirilecektir. Grubun genel ve uzun dönmeli amacının yanında
her bir oturumun da amacı belirlenmelidir. Lider kendisine şu soruları sormalıdır: Ben bu
oturumdan ne bekliyorum? Oturum sonunda üyeler ne kazanacak? Grup oturumlarından
beklenen sonuç bir bakıma amacın ifadesidir. Örneğin; insanlar arası ilişkilerde anlayış
geliştirme, empati kurabilme becerisini arttırma veya yeni davranışlar öğrenme gibi amaçlar
oturumun odak konusunu belirlemektedir.
Müracaatçının amaçlarının kendisi için olması önemlidir. Müracaatçı bir başkasını ya
da grup liderini hoşnut etmek için değil, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için amaç belirlemelidir.
Amaçlar açık ve kesin bir şekilde ifade edilmeli ve müracaatçının sosyal bağlamına uygun
olmalıdır. Amaçlar müracaatçının sosyo-kültürel düzeyinin üstünde, anlaşılmaz ifadeler
şeklinde olmamalıdır. Genel ve soyut ifadeler yerine daha somut ve ölçülebilir hedefleri içeren
ifadelere yer verilmelidir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.

Psiko-eğitsel grupların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Üyeleri tedavi ve rehabilite etmek

b)

Üyeleri görev odağında tutmak

c)

Üyeleri eğitmek ve destek sağlamak

d)

Üyelere danışmanlık sağlamak

e)

Üyelere terapi yapmak

2.

Grubun amacının yanlış belirlenmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olur?

a)

Grubun planlanması

b)

Üyelerin ayrılması

c)

Hedefinin belirlenmesi

d)

Faaliyetlerin yapılması

e)

Üyelerin seçilmesi

3.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi grupla sosyal hizmetin genel amaçlarından birisi

a)

Bir birey olmanın ne anlama geldiğini araştırma

b)

Diğer insanları anlamayı öğrenme

c)

Duygu ve düşüncelerini bütünleştirme

d)

Var olan değerleri terk etme

e)

Sosyal ilişkilerde daha etkili olma

4.
değildir?

Aşağıdakilerden hangi Roeber’e göre grup çalışmasının genel amaçlarından birisi

a)

Müracaatçının yeteneklerini, becerilerini anlaması

b)

Sorunlarını çözmesi

c)

Planlar yapması
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d)

Kendine güven geliştirmesi

e)

Çevresiyle ilişkilerini kesmesi

5.
Grupla çalışmada davranışsal amaçları belirlemenin yararı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Eski davranışlarını sürdürmeleri için üyelerin odaklanmalarını sağlar

b)

Başarı beklentisi, grup üyelerinin amaçlarına ulaşma fırsatını azaltır

c)

Vazgeçme eğilimleri olduğu zamanlarda bireyler için motive edici olur

d)

Davranışsal amaçların tanımlanması güdülenmeyi düşürür

e)

Grup üyelerinin amaçlarına ulaşması için olumsuz davranışlarını pekiştirir

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Grup çalışmasında amaçlar açık ve kesin bir şekilde ifade edilmeli ve
müracaatçının ………. …………… uygun olmalıdır.
7.
Grubun işleyişi, oturumlarda ele alınacak konular ve gerçekleştirilecek faaliyetler
…………. doğrultusunda yerine getirilecektir.
8.
Grupla çalışmanın amacı tedavi temelli ruh sağlığı hizmeti değil, ……….. ruh
sağlığı hizmetidir.
9.
Grup çalışmasından hangi üyenin ne kazandığını anlamanın yolu, her bir üyenin
…………… amacını gerçekleştirme düzeyine bakmaktır.
10. Amaç oluştururken genel ve soyut ifadeler yerine daha somut ve …………..
hedefleri içeren ifadelere yer verilmelidir.

Cevaplar
1. c, 2. b, 3. d, 4. e, 5. c, 6. “sosyal bağlamına”, 7. “amaçlar”, 8. “koruyucu” 9.
“davranışsal” 10. “ölçülebilir”
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4.

GRUBUN YAPISI VE OLUŞUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, grup çalışması ihtiyacının nasıl belirlenmesi gerektiğini, grubun
oluşumunun nasıl sağlanacağını ve grubun yapısının nasıl kurgulanacağını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grup çalışması ihtiyacını belirlemek için lider neler yapmalıdır?
2. Grup çalışmasında gruba üye seçimi, grubun büyüklüğü ve süresi nasıl olmalıdır?
3. Grubun yapısını oluştururken nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Grup çalışması ihtiyacının
nasıl
belirleneceğini
kavrayabilir.
Grubun Yapısı
Oluşumu

Grubun üyelere duyurulması
ve ve üyelerin seçiminde nelere
dikkat edilmesi gerektiğini
anlayabilir.

Metinler, vaka ve deneyim
örnekleri, sorular yardımıyla
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Grup oturumlarının sıklığı ve
süresinin nasıl ayarlanması
gerektiğini kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Narsizm: Özseverlik, kişinin kendisine tapması, kişinin kendisine aşık olması
olarak tanımlanan bir terimdir.
•
Hipokondri: Sağlık fobisi veya sağlık anksiyitesi olarak bilinen, ciddi hastalığa
yakalanma ya da yakalanmış olma endişesiyle beslenen psikolojik bir hastalıktır.
•
Paranoya: Düzenli ve sürekli sabuklamaların, bencillik, güvensizlik, kuşku ve
bilinçsiz suçluluk duygularının yoğun olduğu bir ruh hastalığı.
•
Sosyopat: Antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanan durumun sosyal
ortamda görülen halidir.
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Giriş
Grup sürecinin önemli aşamalarından birisi de grubun planlanması ve oluşumudur.
Planlama aşaması, sosyal hizmet müdahale sürecinin en önemli aşamalardan birisidir. Çünkü
müdahalenin başarıya ulaşması ön değerlendirmeye dayalı iyi bir planlamayla mümkündür. Bu
nedenle grup süreci başlamadan önce, sosyal çalışmacının yeterince hazırlık çalışması yapması
gerekir. Grup yapısının oluşum aşamasında iyi bir planlama yapılması, çalışmanın verimliliğini
arttıracak ve hedeflenen değişim sürecinden üyelerin en üst düzeyde yararlanmaları
sağlanacaktır. Planlama yaparken grup lideri sosyal çalışmacı; “Bu grubu oluşturmadaki temel
amacım nedir?” sorusu ile işe başlamalıdır. Açılması planlanan grubun müracaatçı kitlesini
kimlerin oluşturacağı, grup çalışmasıyla üyelerin hangi ihtiyacının karşılanmasının
hedeflendiği, grubun büyüklüğü, oturum sayısı ve süresinin ne olacağı gibi konularda grup
çalışmaları başlamadan önce netleştirilmelidir.
Sosyal çalışmacı görev yaptığı kurumda ortak sorunları olan pek çok müracaatçı
grubuyla çalışmaktadır. Örneğin; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görev yapan bir
sosyal çalışmacı; korunmaya muhtaç çocuğu için sosyo-ekonomik destek alan aileler, evde
bakım yardımı alan aile bireyi bakıcılar, koruyucu aile olmak isteyen anne-babalar ve evlat
edinme müracaatında bulunan ebeveynler gibi farklı sosyal hizmet alanlarında hizmet
sunmaktadır. Bunun yanında; evlilik öncesi çift eğitimleri, aile içi iletişim becerileri eğitimi,
aile içi şiddetin önlenmesi, çocukların istismardan korunması, madde bağımlılığı ve suçun
önlenmesi gibi sorun alanlarında gruplara yönelik psiko-eğitim çalışmaları yapmaktadır.
Bahsedilen bu müracaatçı kitlesiyle grupla çalışma yöntemi kullanılarak yararlı çalışmalar
yapılması mümkündür. Bunun için sosyal çalışmacı hizmet sunduğu hedef kitlenin ihtiyaçlarını
doğru analiz etmeli ve grup çalışması öncesinde iyi bir hazırlık yapmalıdır.
Grup oluşturmak ve insanları bir araya getirerek ortak bir amaç etrafında buluşturmak
kolay değildir. Ancak sosyal yaşamda yalnızlık hisseden, paylaşma ihtiyacı olan ve insan
ilişkilerini geliştirmek isteyen pek çok birey için grup çalışması en etkili yöntemlerden birisidir.
Bu nedenle üyeler arasında destek ve dayanışma ruhunun oluşmasına vesile olacak, yardım
alma ve yardım verme ilişkisinin yaşanacağı bir grup yapısı oluşturmak müracaatçıların sosyal
işlevselliklerinin ve yaşam kalitelerinin arttırılması açısından önemlidir. Grup üyeleri arasında
güven ve çekiciliğin oluşturulabilmesi için grup lideri planlama aşamasında üyelerin yaş,
cinsiyet, kişilik özellikleri ve sosyo-ekonomik düzey gibi bazı ölçütlere dikkat etmesi gerekir.
Ayrıca üyelerin kendilerinden ne beklendiğini ve kendilerinin grup çalışmasından ne
beklediklerini anlaması elde edecekleri faydayı arttıran önemli unsurlardan birisidir.
Grup oluşturmadan önce gerçekleştirilecek ön değerlendirme aşamasında sosyal
çalışmacı grubun amacını, üyelerin sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek grubun yapısal, işlevsel
ve gelişimsel özelliklerini oluşturmaya çalışmalıdır. Grubun yapısı oluşturulurken grubun
sınırları, üyeler arası ilişkinin çerçevesi ve üyeler arası bağlılık konuları planlanmalıdır. Grup
çalışması için ön görülen amaç, görev ve faaliyetler doğrultusunda üyeler arası etkileşimin
planlanması grubun işlevselliğini belirleyen önemli unsurlar arasındadır.

63

4.1. Grup Çalışması İhtiyacının Belirlenmesi
Sosyal çalışmacı grup çalışmasına başlamadan önce hizmet sunduğu kurumda böyle bir
çalışmaya ihtiyaç olup olmadığını ya da hangi yönde bir ihtiyaç olduğunu araştırmalıdır.
Öncelikle sosyal çalışmacı yürüttüğü hizmetlerle ilgili sistematik gözlem yaparak
müracaatçıların ne tür sorunları hangi boyutlarda yaşadığını belirleyebilir. Örneğin sosyoekonomik destekle aile yanında bakılan korunmaya muhtaç çocukların okula uyum
sorunlarında artış olduğunu gözlemleyebilir. Bu soruna ailelerin ilgisizliğinin ya da ebeveyn
kapasitelerinin yetersizliğinin neden olduğunu tespit edebilir. Sosyal çalışmacı bu gözleminden
yola çıkarak çocuğuyla iletişim konusunda güçlük yaşayan ailelerle bir grup oluşturmaya karar
verebilir. Grup çalışmasına ihtiyaç olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu sosyal hizmet
birimine yapılan müracaatları değerlendirmektir (Demir & Koydemir, 2015, s. 93). Sosyal
çalışmacının bireysel olarak takip ettiği vakalarda ortak sorunlar ön plana çıkıyorsa, bu ortak
sorunların çözümü için grup çalışması yapılıp yapılamayacağı değerlendirilebilir. Bunun
dışında sosyal çalışmacı birlikte çalıştığı meslektaşlarının görüşlerini alarak grup çalışması
ihtiyacı olup olmadığını belirleyebilir. Örneğin çocuk yuvasında grup sorumlusu olarak görev
yapan öğretmenler çocuklarda saldırgan davranışlarda artış olduğunu bildirerek, bu çocuklara
yönelik öfke kontrolü amacıyla bir grup çalışması yapılmasını talep edebilir.
Grup çalışmasına ihtiyaç olup olmadığını belirlemenin bilimsel yöntemi müracaatçılara
anket ya da ölçek uygulamaktır. Sosyal çalışmacı görev yaptığı birimden hizmet alan
müracaatçılara yönelik durum belirleme ve tarama ölçekleri uygulayarak sorun ve ihtiyaç tespiti
yapabilir. Özellikle yatılı kuruluşlardan kurum bakım hizmeti alanlara ve çalışanlara yönelik
anketler uygulanarak sıklıkla yaşanılan sorunlar tespit edilip, bu sorunların çözümüne yönelik
grup çalışmaları planlanabilir. Yatılı kuruluşlarda aylık olarak gerçekleştirilen koordinasyon
toplantılarında sıklıkla o ay içerisinde kurum bakımında yaşanan sorunlar ele alınmaktadır.
Kurum bakımında genellikle üç temel sorun yaşanmaktadır. Birincisi kurum bakımında
kalanların kendi aralarında yaşadıkları çatışma ve iletişim sorunları, ikincisi hizmet alanlarla
hizmet verenler arasında yaşanan sorunlardır. Üçüncü sorun ise kurumun hizmetlerinin kalitesi
ve hizmet sunum yöntemiyle ilgili yetersizlikler ve aksaklıklardır. Özellikle insanlar arası
etkileşimden kaynaklanan sorunlarla ilgili grup çalışması yapılması gerekebilir. Sosyal
çalışmacı kurum idaresi ve diğer meslek elemanlarıyla ön görüşme yaparak sorun yaşanılan
konularla ilgili grup çalışması planlayabileceğini paylaşmalıdır. Gerekli izinleri ve onayı
aldıktan sonra hazırlıklara başlamalı ve grup oluşumu için hizmetten yararlanan bireylerle ön
görüşmeler yapmalıdır. Bir grup çalışması teklifi hazırlarken sosyal çalışma aşağıda belirtilen
beş genel alana dikkat etmelidir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 111):
•
Gerekçe: Grup oluşturulması için açık ve ikna edici gerekçeler nelerdir? Gruba
olan ihtiyaca ilişkin ileri sürülebilecek sorulara cevap verilebilir mi?
•
Amaçlar: En çok neye ulaşılmak istendiği ve bunu yapmak için işe nasıl
başlanacağı konusu net mi? Amaçlar spesifik, ölçülebilir ve belirli bir zaman içinde ulaşılabilir
mi?
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•
Uygulamaya yönelik konular: Grup üyeliği tanımlanmış mıdır? Grubun
buluşma zamanları, buluşma sıklığı ve grubun makul süresi belli midir?
•
Prosedürler: Belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla seçilmiş belirli prosedürler
var mıdır? Bu prosedürler grup üyeleri için uygun ve gerçekçi midir?
•
Değerlendirme: Grup teklifi belirtilen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını
değerlendirmeye yönelik stratejileri içeriyor mu? Değerlendirme yöntemi objektif, uygulamaya
dönük ve içeriğe uygun mu?

4.2. Grubun Duyurulması ve Üyelerin Seçimi
Grup ihtiyacı belirlenip format hazırlandıktan sonraki adım, grubun aday katılımcılara
duyurulmasıdır. Bu aşamada broşürler, afişler, e-posta grupları, internet duyuruları ve ilgili
yerlere resmi yazı yazma gibi yöntemler kullanılabilir. Eğer grup çalışması kurum ortamında
yapılacaksa kurumdan hizmet alanlara duyuru yapma, panoları kullanma, diğer meslek
elemanlarından duyuru konusunda yardım isteme yöntemlerine başvurulabilir. Grup
çalışmasını broşürle duyurma en etkili yöntemlerden birisidir. Yazılı dokümanda grupla ilgili
merak edilen pek çok soruya yer verme imkânı bulunmaktadır (Demir & Koydemir, 2015, s.
94).
Grup liderinin uygulamayı tasarladığı grup çalışmasıyla ilgili, katılımcı adaylara bazı
temel bilgileri vermesi gerekir. Grup Çalışması Uzmanları Derneği’nin (1998) hazırlamış
olduğu kılavuza göre grup çalışmasıyla ilgili potansiyel üyelere duyurulması gereken bilgiler
şu şekilde sıralanmıştır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 113):
•

Grubu yönetecek sosyal çalışmacının mesleki deneyim geçmişi,

•

Grubun amaç ve hedefleri,

•

Gruba giriş ve çıkışla ilgili prensipler,

•
Gönüllü ve zorunlu katılımı kapsayacak şekilde gruba katılım konusundaki
beklentiler,
•

Grup üyeleri ve grup liderinin hak ve sorumlulukları,

•

Belgelendirme prosedürleri ve bilgilerin diğerleriyle paylaşımı,

•
Koruma altında ya da tedbir kararı uygulanan müracaatçılarla başa çıkmaya
yönelik prensipler ve prosedürler,
•

Grupta kullanılacak teknik ve yöntemler,

•

Ücretler ve zaman parametreleri,

•

Grup liderinin eğitimi, yetişmesi ve nitelikleri,
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•
bir ifadesi,
•

Belirli bir grup yapısında sunulabilecek ve sunulamayacak hizmetlerin gerçekçi
Gruba katılımın potansiyel sonuçları ve grubun birey üzerindeki olası etkileri.

Potansiyel katılımcılara bu bilgiler duyurulurken, grubun doğru bir resmini vermek ve
grubun sonuçları hakkında gerçekçi olmayan beklentilere yol açabilecek vaatlerde bulunmaktan
kaçınmak gerekir. Broşür, ilan, internet vb. yöntemlerle duyuruyu yaptıktan sonra gruptan
faydalanma olasılığı en fazla olan müracaatçılarla doğrudan temasa geçmek, basılı duyuruların
takibini yapmanın kusursuz bir yoludur. İlgilenen kişilere basılı bilgileri dağıtmayı içerebilecek
olan bu kişisel temaslar, bireylerin grubun amaçlarını ve işlevlerini yanlış anlama olasılığını
azaltır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 114).
Bir grubun duyurusunu yapıp potansiyel üye kitlesini belirledikten sonraki en kritik
adım üyelerin değerlendirilmesi ve seçimidir. Bu aşamada cevap bulunması gereken temel soru
şudur: “Hangi üyenin grup için uygun olduğuna, kimin grup süreci üzerinde olumsuz etkiye
neden olabileceğine ya da kimin grup yaşantısından incinebileceğine nasıl karar verilecektir?”
Grup çalışması için uygun olan olmayan üye özelliklerini belirlemek zor bir iştir. Ancak Yalom
(1992) beyin hasarı görmüş hastaları, paranoya, narsizm veya hipokondria gibi psikolojik
rahatsızlığı olan bireyleri, akut psikotikleri ve sosyopatları, yoğun depresyon yaşayanları, alkol
ve madde bağımlılarını, işi nedeniyle çok sık seyahat etmek durumunda olanları ve gruba
katılmak için ulaşımı başkasına bağımlı olanları etkileşim grubu için uygun olmayan üyeler
olarak ifade etmiştir. Buna rağmen uygun grup türü ve yapısının oluşturulması halinde, birçok
bireyin grup yaşantısından fayda sağlayacağı unutulmamalıdır (Demir & Koydemir, 2015, s.
94).
Chen ve Rybak (2004), gruptan faydalanma olasılığı en yüksek adayların, değişim için
motivasyona sahip olan, kendine güven ve sosyal beceri konularında sıkıntı yaşayan bireyler
olduğunu belirtmiştir. Gruptan en az yararlanma olasılığı olanlar ise değişim motivasyonuna
sahip olmayan, grup sürecine inanmayan, çok yoğun depresyon yaşayan, paranoya veya
narsistik kişilik bozukluğu tanısı alanlardır. Üye seçiminde dikkat edilmesi gereken ölçütlerden
birisi de üyelerin kişilik özelliğidir. Kendini açma ve başkalarına yardım etme konusunda
istekli, paylaşımcı ve güvene dayalı ilişkiler kurabilen bireyler grup çalışmasına daha yatkın
olmaktadırlar. Grup üyelerinin kişilik özellikleri kadar, grup liderinin hangi tür müracaatçılarla
etkin grup çalışması yapabileceği ve rahat iletişim kurabileceği konusu da önemlidir. Ölçütler
ne olursa olsun, grup sürecini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek ve grup sürecinde kendi iyilik
hali zarar görmeyecek kişilerin gruba seçilmesine özen gösterilmelidir (Demir & Koydemir,
2015, s. 95).
Corey ve arkadaşları (2016) gruba üye seçmenin iki farklı yöntemini önermiştir.
Birincisi gruba katılmak isteyen tüm potansiyel üyelerin bir araya getirilerek grubun amaçları
ve temel prosedürleri hakkında bilgilendirilmesi, ikincisi ise gruba katılmayı isteyen adaylarla
ön görüşme yapılmasıdır. Grup çalışması için yapılan ön toplantıda üyeler grupta yer almanın
kendilerine kazandıracağı faydayı sorgulayabilir. Birçok üye grup çalışmasının nasıl bir süreç
olduğunu bilmediği için kaygı duyabilir. Bu nedenle grup çalışması öncesi yapılacak toplantıda;
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grubun amacı, grup üyelerinden beklentiler, gruptan ayrılma kuralları, gizlilik ilkesi, grubun ne
kadar süreceği, varsa ücreti, grup sürecinin beklenen sonuçlarıyla ilgili genel bilgiler
aktarılmalıdır.
Gruba üye seçilirken potansiyel üyelerle yüz yüze bireysel görüşme yapılması en çok
zaman alan yöntem olmasına rağmen en iyi seçim yöntemidir. Sosyal hizmet uygulamalarında
da ağırlıklı olarak bireysel ön görüşme tercih edilmektedir. Bireysel görüşmeler, liderin
üyelerin gruba uygun olup olmadığını kolaylıkla belirlemesine olanak tanır ve liderin üyelerle
iletişim kurmasını sağlar. Bu sayede lider grubun içeriği, süreci, üyelik kuralları gibi konularda
üyeleri bilgilendirir. Ayrıca bireysel görüşmede potansiyel üyeler grup hakkında soru sorma
olanağı elde eder ve grubun kendileri için uygun olup olmadığını değerlendirirler. Aşağıda
bireysel bir görüşmede ya da üye seçim formunda bulunması gereken soru örneklerine yer
verilmiştir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 84):
•

Neden bu grupta olmak istiyorsunuz?

•

Gruptan beklentileriniz nelerdir?

•

Daha önce bir gruba katılmış mıydınız? Eğer katıldıysanız nasıldı?

•

Hangi konularda yardım istiyorsunuz?

•

Grupta birlikte olmak istediğiniz biri var mı?

•

Gruba nasıl katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorsunuz?

•

Grup ya da lider hakkında sorunuz var mı?

Bir başka üye seçim yöntemi de potansiyel üyelerden yazılı bir form doldurmalarını
istemektir. Birgi formu sayesinde lider, bir kişinin gruba uygun olup olmadığını belirleyebilir.
Bazı gruplarda lider sadece sosyo-demografik bilgilere bakarak da üye seçimi yapabilir.
Örneğin; yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni hal, çocukların yaşları, yaşam koşulları,
hastalık bilgisi gibi temel bilgilere bakılarak üyeler değerlendirilebilir. Sadece bilgi formuna
dayalı olarak üye belirlenecekse, grubun yapısına uygun şekilde üyelerin profilini ortaya
koyacak tüm sorulara yer verilmelidir. Duruma göre bilgi formunda; adayın grup çalışması için
ne zaman müsait olduğu ya da grup çalışmasına katılması halinde çocuğunun bakıma ihtiyacı
olup olmadığı gibi ayrıntılara yer verilmesi gerekebilir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel,
2014, s. 85).

4.3. Grubun Büyüklüğü ve Süresi
“Bir grup için en ideal üye sayısı kaç olmalıdır?” sorusunun cevabı pek çok faktöre
göre değişir. Üyelerin yaşı, liderin deneyimi, grubun çeşidi, grupta ele alınması planlanan
konular, grubun amacı, her bir oturumun süresi ve çalışmanın yapılacağı fiziksel ortam grubun
büyüklüğünü belirlemede dikkate alınması gereken ölçütlerdir. Yoğun paylaşımların
hedeflendiği ideal üye sayısı 5-10 kişi, yapılandırılmış ve eğitim amaçlı gruplarda en fazla 1067

18 kişi, kişisel gelişim grupları 5-8 kişidir. Dolayısıyla yetişkinlerden oluşan grubun
büyüklüğünün ortalama 5 ile 10 kişi olması uygundur. Çocuk ve gençlerden oluşturulacak
gruplarda; ilköğretim öğrencileri için 3-4 kişi, ergenlerde ise 6-8 kişi olması gerekir (Corey,
Corey, & Corey, 2016, s. 119; Demir & Koydemir, 2015, s. 97).
Üye sayısı, grup dinamikleriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle üye sayısı üyelerin
birbirleriyle yeterli etkileşimde bulunabilecekleri kadar çok, herkesin sürece katılmasına olanak
sağlayacak kadar da az olması gerekir. Üye sayısının az olduğu gruplarda karşılaşılan en temel
sorun, üyelerin konuşma konusunda üzerinde baskı hissetmesidir. Üye sayısının fazla olduğu
gruplarda ise üyelerin kendi yaşantılarını paylaşmak için yeterli süreye sahip olmamaları sorunu
yaşanmaktadır. Yalom (1992) üye sayısının fazla olduğu gruplarda daha girişken veya daha
güçlü üyelerin kendilerini ifade edebildiğini ve diğer üyelerin daha sessiz kaldığını belirtmiştir.
Ayrıca üye sayısı fazla olan gruplarda üyeler birbirleriyle yeterince etkileşime geçemediği için
aralarındaki duygusal bağ zayıf olmaktadır ve grup lideri her bir üyeyle yeterince
ilgilenememektedir. Ancak gruptaki üye sayısına karar verme aşamasında, zamanla gruptan
ayrılmaların da olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak hedeflenenden biraz fazla üye
sayısıyla grup çalışmasına başlamakta fayda vardır (Demir & Koydemir, 2015, s. 98).

4.4. Grup Oturumlarının Sıklığı ve Süresi
“Grup çalışması ne sıklıkta yapılmalıdır ve her bir grup oturumu ne kadar sürmelidir?”
sorusuna verilen cevap grubun türü, üye özellikleri ve çalışmanın yapılacağı ortama göre
değişecektir. Çocuklar ve ergenlerle yapılan grup çalışmasında onların dikkat sürelerine uygun
olarak oturumların daha sık ve daha kısa aralıklarla gerçekleştirilmesi önerilir. Eğer grup bir
kurum ortamında yer alıyorsa, oturum vakitleri kurumun günlük yaşamına uygun bir zaman
dilimine denk getirilmelidir. Yüksek işlevselliğe sahip yetişkinlerle yapılan grup çalışması için
haftada iki saatlik oturumlar tercih edilebilir. Bu iki saatlik süre yoğun bir çalışmanın yapılması
açısından yeterli uzunluktayken, tükenmişlik duygusunun yaşanmasına neden olacak kadar da
uzun değildir. Liderlik tarzına ve gruptaki kişilerin özelliklerine göre herhangi bir sıklık ya da
uzunlukta süre seçilebilir. Düşük fonksiyon düzeyindeki kişilerden oluşan bir ayaktan tedavi
gören hasta grubu için 45 dakikalık sürelerle günlük olarak toplanmak tercih edilebilir. Üyelerin
psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle dikkatlerini daha uzun sürelerde toplamaları mümkün
olamayabilir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 119).
Lider, grup türüne göre oturum süresini ayarlamalıdır. Örneğin lider bir etkileşim grubu
yönetiyorsa ideal oturum süresi 90 dakika ile 2 saat arasında olmalıdır. Bir saatten az süren grup
oturumlarında yoğun paylaşımlar az olabilmekte, iki saatten fazla olma durumunda ise üyeler
sıkılmakta ve yorulmaktadırlar. Yalom (1992), grubun ısınıp belli bir odak üzerinde çalışmaya
başlaması için en az bir saatin gerekli olduğunu belirtmiştir. Eğitim grupları genel olarak bir ya
da iki saat, gelişim grupları ise en az 90 dakikadır. Grubun türü oturum sıklığını da etkiler.
Örneğin amaç rehberlik etmek ve bilgi vermek ise ayda bir veya iki defa grup oturumu
yapılabilir. Terapi gruplarında ise haftada bir oturum yapmak uygundur. Ancak grupta daha
yoğun paylaşımların yapılması ve ortaya çıkan konuların daha sık devam etmesi isteniyorsa
hafta iki oturum gerçekleştirilebilir. Grup çalışmasının süresi grup türüne göre değişmekle
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birlikte kapalı gruplar genellikle 10-12 hafta devam eder. Belli bir teması olan gruplar ise 10
haftadan daha kısa sürebilir (Demir & Koydemir, 2015, s. 99).

4.5. Grubun Yapısının Planlanması
Grup çalışmaları üzerine yapılan araştırmalar, grup çalışması öncesi yapılan planlama
hazırlığının hem erken terapötik süreçleri hem de sonraki müracaatçı gelişimini olumlu
etkilediğini belirtmektedir. Oturumlardan beklentiler, grup kuralları ve prosedürlerin
oluşturulması, rol hazırlığı ve beceri geliştirme gibi grup öncesi hazırlıklar grup sürecinin rahat
ve etkili yürümesini sağlayacaktır. Grup öncesi hazırlık katılımı geliştirir, kendini açmayı, grup
aidiyetini ve bağlılığını arttırır. Grup öncesi planlamada, oturumlarda ele alınabilecek ve ele
alınması gereken tüm olası konular düşünülmelidir. Lider sadece ilk oturumda ele alacağı
konuyu değil, tüm oturumları planlamalıdır. Bunun için lider öncelikle olası konuların bir
listesini çıkarmalı, sonra da bunları grubun başlangıç ve orta aşamalarında kullanılmak üzere
olası bir sıraya yerleştirmelidir. İyi bir lider olası konuları kapsayan geniş bir liste yapar ve
sonra grupta ele alınabilecek ve çıkarılacak olanları belirlemek üzere konuları tekrar önem
sırasına koyar. Aşağıda grup çalışmasında ele alınması muhtemel konulara ilişkin bir örnek
verilmiştir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 87):
•

Öfkenin kaynağı nedir?

•

Üyeler neye ya da hangi durumlara sinirlendiklerini düşünüyorlar?

•

Farklı kuramlar öfkeye nasıl bakıyor?

•

Bilişsel davranışçı terapi ve etkileşimsel analiz yaklaşımında öfke duygusu

•

Ebeveynlere duyulan öfke

•

Öfkeden doğan suçluluk

•

Üyelerin öfkeyle baş etme biçimleri

•

Mevcut öfke

•

Geçmiş öfke

•

Kardeşlere, arkadaşlara ve diğerlerine duyulan öfke

•

Öfkeyle baş etmenin yolları

•

İncinmişliği gizleyen şey olarak öfke

•

Üyelerin büyürken öfkeyle ilgili öğrendikleri

Bu listeyi oluşturduktan sonra grup lideri, hangi konuların başlangıç, hangi konuların
daha sonraki oturumlarda ele alınacağına ve hangi konulara kısaca değinileceğine ya da hangi
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konuların gereksiz olduğuna karar verir. Bu tarz bir planlama liderin grup çalışmasının neleri
kapsayacağını daha iyi anlamasına yardımcı olur (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014,
s. 88). Yalom (1992) grup öncesi hazırlığın amaçlarını şu şekilde ifade etmiştir:
•
Grup üyelerin ile bir bağ kurmaya çalışın ki, böylelikle onlar kendi değişim
sürecinin aktif katılımcıları olabilsinler. Bu, üyelere grup çalışmasının nasıl işlediğine ilişkin
bir kavramsal çerçeve sağlanarak yapılabilir.
•
Bir terapi grubunun üyelerine kişiler arası ilişkilerini geliştirmede nasıl yardımcı
olunduğunu açıklayın.
•
gösterin.

Üyelere grup çalışmasından en üst düzeyde nasıl yararlanacaklarına ilişkin yol

•
Katılımcıların karşı karşıya kalabilecekleri engelleri ön görerek engelleme ve
hayal kırıklığını önceden tahmin ederek ona göre davranın.
•

Gruba katılım ve grubun süresi hakkında konuşun.

•

Grup çalışmasına dair güven verin.

•

Gizlilik ve gruplaşma gibi grup kurallarını ele alın.

Yalom’un bireylerin grup çalışmasına hazırlanması konusunda ifade ettiği her şeyin
temelinde yatan, terapötik sürecin arındırılmasıdır. Grup çalışmasının işbirlikçi doğasını
vurgulamaktır. Eğer yoğun hazırlık mümkün değilse, kısa bir hazırlık yapılması hiçbir hazırlık
yapmamaktan iyidir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 124).
Grup oturumları planlanırken her zaman bir oturuma nasıl başlanacağı ve ısınma
aşamasının ne kadar olması gerektiği belirlenmelidir. İlk birkaç dakika bazen bir önceki
oturumun gözden geçirilmesiyle başlar. Lider bunun için ne kadar vakit ayırılacağını
belirlemelidir. Pek çok grup için ısınma aşaması 10 dakikadan daha azdır ve bu aşamanın daha
uzun olabileceği ilk oturumlar hariç 15 dakikayı aşmamalıdır. Bazı gruplar ısınma vakti için
planlama gerektirmez, çünkü üyeler konuşmaya, öğrenmeye ya da çalışmaya hazır olarak
gelirler. Başlangıç aşamasında lider, üyelerin o gün grupta yer alma konusunda ne
hissettiklerini ölçmeye yarayacak etkinlikler, uygulamalar ya da tartışmalar planlayabilir
(Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 91).
Aşağıda grup çalışması oturumları için örnek bir plan verilmiştir. Lider, grubun
gidişatını ayarlamak için her etkinliğin yanına tahmini bir süre belirtmiştir. Bunun yapılması
oturum sürecinin etkin yönetilmesi açısından önemlidir. Aksi takdirde lider bir konuya gereği
kadar zaman ayırıp ayırmadığının farkında olamaz. Faaliyetler ve alıştırmalar için belirli süreler
tayin etmek önemlidir ancak oturum ilerledikçe planın değişebileceği unutulmamalıdır.
Planlamanın amacı, bir oturumu sistemli bir gidişat içerisinde düzenlemektir (Masson, Jacobs,
Harvill, & Schimmel, 2014, s. 95-96).
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Oturum Planı Örneği: Aşağıda 10 üyeli bir ebeveynlik grubunun ilk oturumuyla ilgili
lider tarafından tasarlanan oturum planı örneği sunulmuştur (Masson, Jacobs, Harvill, &
Schimmel, 2014, s. 96).
3 dk. (19.00)

Tanışmalar –sıralı (ad, çocukların adları, neden gruba katıldıkları)

5 dk.

Grubu tartışın –biçim, amaç (büyük oranda eğitici ve destek grubu olduğunu
ve bir terapi grubu olmadığını vurgulayın).
Üyelerin grupla ilgili sorularını, ihtiyaçlarını ve kaygılarını paylaşmalarını
sağlayın (gizlilik, devamlılık ve diğerlerine saldırmama gibi grup kurallarını
ekleyin).

2 dk.

Cümle tamamlama:
Bir ebeveyn olmanın en çok hoşuma giden yönü …………………………
Ebeveynliğin en zor yanı ………………………………………………….
Bir ebeveyn olarak en çok ………………………………...… üzülüyorum.

10 dk.

Üyeler bunları büyük grupla paylaşır (aşağıdaki tartışmada onların
örneklerini kullanın)

15 dk.

Adlerci çocuk davranış ilkelerini tartışın (şemalar ve broşürler kullanın)
Tüm davranışların bir amacı vardır.
Çocuklar kötü değildir –cesaretleri kırılmıştır.
Yaramazlığın dört amacı

5 dk. (19.35)

Üyeler üçlü gruplar halinde Adlerci ilkeler hakkındaki düşüncelerini
paylaşırlar.

10 dk.

Büyük grupla bunu tartışın sonra ilkeleri gözden geçirmeye devam edin.
Yaramazlığın dört amacının her birine ebeveynin tepkisi.

20 dk.

Yaramazlığın ilk amacına odaklanma –ilgi çekme.
Örneklemek için kısa rol yapma oyunları.
Bu durumla baş etme yollarını tartışın.

5 dk.

İkili olarak bu amacı çocuklarıyla ilgili olarak ve ebeveynlerin bu durumla
nasıl başa çıkabileceklerini tartışın.
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5 dk.

İkili grupları işleyin.

10 dk.

Özetleyin –öne çıkanlar, grupla ilgili duygular, farklı yapmayı planladıkları
bir şey. Okuma parçası dağıtın.
Bir dahaki buluşma vaktini hatırlatın.
Şekil 1. Oturum Planı Örneği

Bu planın giriş uygulaması kısa tutulmuştur, çünkü bu yalnızca bir buçuk saat süren bir
eğitim grubudur. Ayrıca, lider üyelerin oturum boyunca ikili ve üçlü olarak etkileşimde
olacağını bilmektedir ve bu yüzden birbirlerini daha iyi tanıma fırsatları olacaktır. Tanışma ve
grupla ilgili tartışma faydalıdır. Çünkü üyelerin bazı önemli bilgileri paylaşmasına ve grupla
ilgili korkularını gözden geçirmeyi de içerir. Grubun amacı ve formatı ilk on dakikada açıkça
belirtilmektedir. Grup kuralları asgari düzeydedir, bu yüzden bunları gözden geçirmeye ayrıca
bir zaman ayrılmamıştır. Oturumun başlarında kullanılan cümle tamamlama etkinliği üyelerin
rahatlayıp ısınmalarına olanak sağlar. Lider Adlerci ilkelerin üçerli gruplarda tartışılmasını
tercih ederek, üyelerin daha çok konuşmasını hedeflemiştir. Ayrıca lider üyelerin ilgisini
korumak için formatta çeşitlilik yapmıştır. Planda belirtilen süreler tahminidir ama lidere bir
etkinliğe ne kadar süre vermesi konusunda fikir vermesi açısından gereklidir (Masson, Jacobs,
Harvill, & Schimmel, 2014, s. 97).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grup sürecinin önemli aşamalarından birisi de grubun planlanması ve oluşumudur.
Planlama aşaması, sosyal hizmet müdahale sürecinin en önemli aşamalardan birisidir. Çünkü
müdahalenin başarıya ulaşması ön değerlendirmeye dayalı iyi bir planlamayla mümkündür. Bu
nedenle grup süreci başlamadan önce, sosyal çalışmacının yeterince hazırlık çalışması yapması
gerekir. Grup yapısının oluşum aşamasında iyi bir planlama yapılması, çalışmanın verimliliğini
arttıracak ve hedeflenen değişim sürecinden üyelerin en üst düzeyde yararlanmaları
sağlanacaktır. Planlama yaparken grup lideri sosyal çalışmacı; “Bu grubu oluşturmadaki temel
amacım nedir?” sorusu ile işe başlamalıdır.
Grup oluşturmak ve insanları bir araya getirerek ortak bir amaç etrafında buluşturmak
kolay değildir. Ancak sosyal yaşamda yalnızlık hisseden, paylaşma ihtiyacı olan ve insan
ilişkilerini geliştirmek isteyen pek çok birey için grup çalışması en etkili yöntemlerden birisidir.
Bu nedenle üyeler arasında destek ve dayanışma ruhunun oluşmasına vesile olacak, yardım
alma ve yardım verme ilişkisinin yaşanacağı bir grup yapısı oluşturmak müracaatçıların sosyal
işlevselliklerinin ve yaşam kalitelerinin arttırılması açısından önemlidir.
Grup öncesi planlamada, oturumlarda ele alınabilecek ve ele alınması gereken tüm olası
konular düşünülmelidir. Lider sadece ilk oturumda ele alacağı konuyu değil, tüm oturumları
planlamalıdır. Bunun için lider öncelikle olası konuların bir listesini çıkarmalı, sonra da bunları
grubun başlangıç ve orta aşamalarında kullanılmak üzere olası bir sıraya yerleştirmelidir. Grup
oturumları planlanırken her zaman bir oturuma nasıl başlanacağı ve ısınma aşamasının ne kadar
olması gerektiği belirlenmelidir. İlk birkaç dakika bazen bir önceki oturumun gözden
geçirilmesiyle başlar. Lider bunun için ne kadar vakit ayırılacağını belirlemelidir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının grup çalışmasına ihtiyaç olup
olmadığını belirlemede kullandığı yöntemlerden birisi değildir?
a)

Mahkeme kararını bekleme

b)

Sistematik gözlem yapma

c)

Müracaatları sorunlarını değerlendirme

d)

Meslektaşlarının görüşlerini alma

e)

Kurum idarecileriyle toplantı yapma

2.
Grup çalışması planlanırken grubun ısınma aşaması için lider tarafından kaç
dakika ayrılması uygundur?
a)

3-5 dakika

b)

5-10 dakika

c)

10-15 dakika

d)

15-25 dakika

e)

25-30 dakika

3.
Aşağıdakilerden hangisi grup liderinin uygulamayı tasarladığı grup çalışmasıyla
ilgili katılımcı adaylara vermesi gereken temel bilgiler arasında yer almaz?
a)

Grubun amaç ve hedefleri

b)

Gruba giriş ve çıkışla ilgili prensipler

c)

Grupta kullanılacak teknik ve yöntemler

d)

Grubu yönetecek sosyal çalışmacının aile geçmişi

e)

Ücretler ve zaman parametreleri

4.
Bir grubun duyurusunu yapıp potansiyel üye kitlesini belirledikten sonraki en
kritik adım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Amaç belirleme

b)

Üyelerin seçimi
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c)

Faaliyetleri yapma

d)

Grubun reklamını yapma

e)

Başvuranların hepsini kaydetme

5.
Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmasından en az yararlanma olasılığı olan
bireylerden değildir?
a)

Değişim motivasyonuna sahip olmayanlar

b)

Paranoya veya narsistik kişilik bozukluğu tanısı alanlar

c)

Ağır düzeyde zihinsel engelli olanlar

d)

Grup sürecine inanmayanlar

e)

Hafif düzeyde depresyon yaşayanlar

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Üye seçiminde dikkat edilmesi gereken ölçütlerden birisi de üyelerin ……….
özelliğidir.
7.
Gruba üye seçilirken potansiyel üyelerle yüz yüze ……….. ………… yapılması
en çok zaman alan yöntem olmasına rağmen en iyi seçim yöntemidir.
8.
Gruptan faydalanma olasılığı en yüksek adayların, değişim için ……………..
sahip olan bireyler olduğunu belirtmiştir.
9.
uygundur.

Yetişkinlerden oluşan grubun büyüklüğünün ortalama ………… kişi olması

10. Grup oturumları planlanırken her zaman bir oturuma nasıl başlanacağı ve
………… aşamasının ne kadar olması gerektiği belirlenmelidir.

Cevaplar
1. a, 2. c, 3. d, 4. b, 5. e, 6. “kişilik” 7. “bireysel görüşme” 8. “motivasyona” 9. “beş-on”
10. “ısınma”
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5.

GRUPLA ÇALIŞMADA TERAPÖTİK UYUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde grup çalışmasında terapötik uyumun grup üyelerinin gelişimleri ve
değişimleri üzerindeki etkisini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grup çalışmasında terapötik uyum neden gereklidir?
2. Grup çalışmasında etkili olan terapötik faktörler nelerdir?
3. Grup çalışmasının temel özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Grup
çalışmasının
temel
özelliklerinin neler olduğunu
kavrayabilir.
Teorik bilgiler, test soruları,
Grup çalışmasında terapötik
Grup
Çalışmasında
örneklerle konuların daha
uyumun
sağlanmasının
Terapötik Uyum
kolay
anlaşılması
önemini anlayabilir.
sağlanacaktır.
Grup çalışmasında etkili olan
terapötik
faktölreri
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Terapötik: Müracaatçının sosyal çalışmacının yanında kendini güvende ve rahat
hissettiği iyileştirici ve sağaltıcı ilişkidir.
•
Katarsis: Duygusal boşalma, grup ortamında müracaatçının duygularını açığa
vurmasıyla ortaya çıkan arınma hissidir.
•
Özgecilik: Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir
ilke olarak benimseyen ahlak tutum ve görüşüdür.
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Giriş
Grup içinde sağlanması gereken en önemli hususlardan birisi de terapötik uyumdur.
Terapötik uyumu sağlamak liderin gruba ve üyelere yaklaşım tarzıyla yakından ilişkilidir.
Terapötik uyumu sağlamanın koşulsuz olumlu kabul, empatik anlayış, içtenlik ve samimiyet
gibi üç temel koşulu bulunmaktadır. Grup çalışması uygulayan sosyal çalışmacının grupta
bulunan her bir müracaatçıya aynı özeni ve yaklaşımı sergilemesi beklenmektedir. Grubun
güvenli ve rahat bir ortam olabilmesi için liderin terapötik ilişki kurma becerisinin gelişmiş
olması gerekir. Terapötik uyum sağlanmadığında sıcak ve samimi bir ortam oluşmayacağından
üyelere yapılan bazı müdahaleler teknik açıdan doğru ancak terapötik açıdan yetersiz
kalacaktır.
Grup içinde olumlu değişiklik sağlamanın yollarından birisi de koşulsuz kabul ve
saygıdır. Grup çalışmasına dâhil edilen bireyler geçmişlerinde toplumsal açıdan kabul edilmesi
güç olaylar yaşamış olabilirler. Grup çalışmasının bir amacı da geçmişte yaşanan bu işlevsiz
yaşantıların onarılması ve yerine yeni yaşam hedefleri oluşturulmasının sağlanmasıdır. Arzu
edilen değişimi sağlamak müracaatçıların kaygı duymadan, çekinmeden kendini doğrudan
açmasıyla mümkündür. Çünkü bireyi tanımadan ve anlamadan değişim sağlamak mümkün
değildir. Grup çalışmasına katılan müracaatçılara olumlu kabul sergilemek ve saygı duymak
sadece kim olduğuyla ilgilenmek anlamına gelmez, aynı zamanda onun dünya görüşüne de
saygı duyulduğunu gösterir.
Grup çalışmasının başarıya ulaşması için üyelerin kendileriyle ilgilenildiğini, ilgiyle
dinlenildiklerini, anlaşıldıklarını ve grup liderinin kendileriyle çalışmaya gerçekten değer
verdiğini hissetmeleri gerekir. Bunu sağlamanın yolu da üyelerle kaynaşma sağlama (rapport)
ve terapötik ilişki kurmadır. Grup lideri üyelerin tepkilerini ya da ifadelerini ilgiyle
dinlemediğinde veya göz ardı ettiğinde gruba katılım düzeyi düşecektir. Müracaatçının
dünyasını anlamanın temel koşulu odaklanma ve empatik ilişki kurmadır. Odaklanmanın
sağlanabilmesi için liderin kendi düşüncelerini askıya alması ve tüm dikkatini diğer kişiye
vermesi gerekir. Bir başkasının o anki endişelerini anlayabilmek, kişinin kendi endişelerinden
sıyrılmış olmasıyla mümkündür. Doğru empati ise liderin müracaatçının yaşamakta olduğu
duyguları ve zihnindeki kişisel anlamları doğru şekilde hissetmesi ve anlayışı müracaatçıya
aktarması anlamına gelmektedir. Empati kurma becerisi müracaatçının ima ettiklerini veya
eksik biçimde dile getirdiklerini de yakalayabilecek kadar hassas olmayı gerektirir.
Grup çalışmasının katılımcılara nasıl yardımcı olduğu sorusunun cevabının grubun
terapötik (iyileştirici) etmenleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. Grup çalışmaları farklı
amaçlar için yapılıyor olsa da hepsinin temel değişim mekanizması aynıdır. İşlevsel gruplarda
grubun yapısına uygun bir şekilde birtakım iyileştirici etmenin kullanıldığı görülmektedir.
Terapist ve yazar olan Yalom eserlerinde her grupta farklı ölçülerde bulunması gereken 11
terapötik etmenden bahsetmiştir. Bu bölümde grup çalışması için gerekli olan bu etmenler ele
alınmıştır. Grup terapisi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere Irvin D.
Yalom’un Kısa Süreli Grup Terapileri ve Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği adlı kitaplarını
okumaları önerilmektedir.
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5.1. Grup Çalışmasının Temel Özellikleri
İlk çağlardan günümüze kadar bireylerin içinde bulundukları gruplarla güçlü ve kalıcı
bağlara sahip olması hayata tutunmalarını kolaylaştırmıştır. Bireyin kendisiyle, diğerleriyle ve
içinde yer aldığı yaşamla ilişki içinde olması sağlıklı oluşun bir göstergesi kabul edilmiştir. Bu
nedenle kişilik, diğer bireylerle etkileşim halinde olmanın bir ürünü olarak tanımlanmıştır
(Voltan-Acar, 2015, s. 107). James, insanların doğası gereği sosyal bir varlık olduğunu, bu
nedenle diğeri olmaksızın kendine dair anlamlı bir benlik duygusuna sahip olamayacağını
vurgulamıştır. Dolayısıyla benim ben olduğum bilgisinin içinde, diğerlerinin benim kim
olduğuma dair görüşleri de yer alır. İnsan bilinci, diğer kişilerle ilişkili şekilde bir kendilik-ben
farkındalığıdır ve esas olarak sosyal bir bilinçtir. Bu sosyal ben ya da sosyal kendilik, insan
bilincini üretir. Ancak önce tekil bireyin zihninde üretilen sonra diğerleriyle paylaşılan bir
sosyal ben değil, diğer insanların varlığında ortak inşa edilen bir bilinçtir (Arkonaç, 2016, s.
441). Bireyin kendi tutum ve davranışlarının farkına varabilmesi için başkalarından tepki ve
geribildirim alması gerekmektedir. Grup çalışmasında birden çok kişiden alınan geri bildirimler
sayesinde her üye kendi bakış açısı dışında diğerlerinin bakış açısı ve algılarını da görmeye
başlar. Bu farkındalık ise değişimi başlatan önemli faktörlerden birisidir (Demir & Koydemir,
2015, s. 9).
Grup içinde üyeler arası etkileşimde liderin farkında olarak ve dikkatle takip etmesi
gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Örneğin lider, üyeler arasında yaşanan söz düellolarında
gruba daha fazla müdahale etmesi gerektiğinin farkında olmalıdır. Grupta kişiler arası güven
eksikliği, taahhüt eksikliği, güç oyunları, çatışmalar ya da güçlü ittifaklar ve ilgi çekme
davranışları gibi bazı güç dinamikleri lider tarafından doğru bir şekilde anlamlandırılmalıdır.
Hemen hemen her grup içinde bir dizi güç dinamikleri bulunmaktadır. Buna göre grupta yer
alan üyelerin; a) gruba kabul edildiğini hissetmeleri, b) ne istediklerini bilmeleri, c) aidiyet
hissini yaşamaları ve d) kendilerini güvende hissetmeleri önemlidir. Bu özellikler olmadığında
üyeler olumsuz, bazen düşmanca, içine kapanık ya da ilgisiz olma eğilimindedirler. Olumsuz
düşünce ve davranışlar, liderin dikkatli olmasını gerektiren dinamikleri ortaya çıkarır (Masson,
Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 52). Etkili grup dinamiğinin sağlanması ve terapötik
uyum açıdan grupların sahip olması gereken temel özellikler aşağıda verilmiştir.

5.1.1. Gruplar, Kişiler Arası İlişki Yaklaşımını Esas Alır
Grup çalışmasının temel hedefi kişinin hem kendisi hem de başkalarıyla ilgili
farkındalığını arttırarak yaşamında arzuladığı değişimi başlatmasına yardımcı olmaktır.
Gruplar genellikle kişiler arası ilişkiler kurma ve davam ettirmede sorun yaşayan bireylerden
oluşmaktadır. Bu kişiler çocukluk yıllarında itibaren sosyal öğrenme deneyimleri sonucu
işlevsel olmayan, katı davranış kalıpları geliştirmişlerdir. Grup çalışmasında kişiler arası
etkileşim sonucu oluşan grup dinamiğinden yararlanılarak, bireylerin işlevsel olmayan
davranışlarını değiştirmesi ve yerine yeni beceriler geliştirmesi amaçlanmaktadır. Grup bireye
değerli olduğunu gösteren, ona sorunlarıyla başa çıkması için manevi güç veren, diğerleriyle
etkili iletişim kurup bağlantıya geçmesine yardımcı olacak becerileri kazandıran bir ortam
sunar. Grupta yer alan üyelerin daha kişisel sorunları olabilir. Ancak pek çok kişisel sorunun
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temelinde kişiler arası ilişkilerdeki çarpıklıklar yatar. Bu nedenle grupla çalışmada kişiler arası
ilişki yaklaşımı önemli bir yer tutar (Demir & Koydemir, 2015, s. 6).

5.1.2. Grup Bir Süreçtir
Grup süreci üyeler ve lider arasındaki etkileşimi ve enerji değişimini ifade eder. Liderin
üyelere tepkide bulunma tarzı, üyelerin de birbirlerine ve lidere yönelik iletişim biçimi grubun
sürecini belirleyen temel etkenlerden birisidir. Dinamik bir etkileşimin olduğu gruplar, canlı
varlıklar gibi zaman içinde değişip gelişmektedir. Grup sürecinde ortaya çıkan değişim belli
aşamalardan geçilerek sağlanmaktadır. Her grubun bir başlangıç, orta ve bitiş aşaması
bulunmakta ve her aşamada grup farklı bir olgunluğa ulaşmaktadır. Başlangıç aşamasında
üyeler ve lider birbirlerini tanımaya çalışmakta ve belirsizlik duygusu yoğun olarak
yaşanmaktadır. Grup üyeleri yeterli güveni hissettiklerinde ve yüzeyselin ötesinde paylaşım
rahatlığına sahip olmaya başladıklarında, grubun orta aşaması olan çalışma aşamasına geçilir.
Çalışma ve üretim aşaması grubun amaçlarına odaklandığı aşamadır. Bu aşamada üyeler yeni
içeriği öğrenirler, farklı konuları etraflıca tartışırlar, görevlerini tanımlarlar ya da kişisel
paylaşımda bulunurlar ve terapötik işlerle uğraşırlar. Bu aşama grup sürecinin özüdür ve
üyelerin grupta olmaktan fayda sağladıkları evredir. Kapanış veya sonlandırma aşamasında
grup süreci tamamlanır ve üyeler ne öğrendiklerini, öğrendiklerini nasıl kullanmayı
planladıklarını, nasıl değiştiklerini paylaşırlar (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s.
42-43).

5.1.3. Grup Süreci Dinamiktir
Gruplar belirli bir hız ve odağa sahip olduğundan dinamik bir yapıdadır. Her grup kendi
hız ve odağına göre kendine yön çizer. En önemli grup dinamiklerinden birisi, grup içinde kimin
kime konuştuğu ve her üyenin ne kadar konuştuğunu gözlemlemektir. Başlangıçta bazı üyelerin
grubu domine etmeye çalışması anormal değildir. Bu durum meydana gelirse lider kesme ve
çıkarma becerilerini kullanarak deseni değiştirmelidir. Bazen üyeler, tüm grubun yerine yalnız
lidere ya da seçilmiş bir üyeye konuşma alışkanlığı içine girerler. Lider bu dinamiği değiştirerek
üyeleri tüm gruba yönlendirmelidir. Çünkü sadece lidere ya da birkaç üyeye konuşmak grup
bağlılığını sağlamayacaktır (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 46).
Grup, ortak amaçlar etrafında bir araya gelen insanlar topluluğu olduğu için grupların
işlevsel olması açısından grup dinamiği oldukça önemli bir özelliktir. Üyeler arası etkileşime
dayalı olarak gelişen grup dinamiği farklı değişkenler tarafından etkilenmektedir. Douglas
(1976) grup dinamiklerini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralamıştır (Demir & Koydemir, 2015,
s. 7):
•
Üyelere ait bir takım özellikler: Kişilik özellikleri, sahip oldukları yetkinlikler ve
güdüler gibi.
•
Grubun kendine özgü bazı özellikleri: Gruptaki normlar, kurallar, değerler,
grubun büyüklüğü ve grup uyumu gibi.
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•
Gerçek yaşamdaki ilişkilerdeki belirli özellikler: Diğer gruplarla ve toplumla olan
ilişkinin kalitesi gibi.
•

Gruba getirilen sorunun yapısı.

•

Üyelerin görev ve sorumlulukları.

•

Üyelerin kaygı ve stres seviyeleri.

Grup dinamiğinin oluşmasında grup türü ve liderlik özellikleri ayrı bir öneme sahiptir.
Eğer lider grup oturumlarında aktif bir rol almazsa, genellikle gruptaki herhangi birisi liderlik
rolünü almaya çalışacaktır. Hatta aktif bir liderin olduğu durumda bile, bir veya daha çok üye
kontrolü ele almaya çalışabilir. Grup üyeleri liderin yetki ve yeterliliğine direnç gösterebilirler.
Örneğin destek grubunda liderin görevi üyelerin paylaşımda bulunabileceği güvenli bir ortam
oluşturmaktır. Ayrıca lider üyelerin endişelerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlara
sahip oldukları ve herhangi bir üyenin grubu domine etmeyeceği hususundan emin olmalıdır.
Güven, bağlılık ve üyelerin birbirlerine karşı samimi ilgisi bu tip bir grubun önemli
dinamiklerindendir. Üyeler birbirlerine güvenmediklerinde ve birbirleriyle çözümsüz çatışma
yaşadıklarında destek grubu etkili olamayacaktır (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014,
s. 47).

5.1.4. Grupta Gelişim İçin Üyelerin Kendisini Açması Esastır
Kendi sorunlarını çözmek, yeni davranışlar öğrenmek için üyeler grup çalışmasına
anlamlı bir şekilde katılmalıdır. Grup çalışmasından en kazançlı çıkanlar sorunlarını içtenlikle
dile getirenlerdir. Grup üyesinin sorununu samimi bir şekilde anlatabilmesi için bağdaşım
içinde olması gerekir. Grup üyesinin yaşantılarıyla anlattıkları ya da ayırdında olduklarıyla
anlattıkları arasında bir bağdaşım olmalıdır. Dolayısıyla mesajlar açık ve doğrudan olmalıdır.
Grup üyeleri güvende olduklarını hissettiklerinde açık olma eğilimleri artar, çünkü grup onları
kabul etmiştir (Voltan-Acar, 2015, s. 85).
Grup çalışmasında üyeler, kişisel paylaşımda bulunma ve düşüncelerini ifade etme
konusunda hem lider hem de diğer üyeler tarafından cesaretlendirilir ve desteklenir. Çünkü
kendini açma ve paylaşımda bulunma gruplarda terapötik sürecin temel unsurlarından birisidir.
Bir kişiye yardım edebilmenin temel şartlarından birisi de o kişi hakkında bilgi toplamak ve o
kişiyi tanımaya çalışmaktır. Kişinin sorununu anlamak ve çözülmesine yardımcı olabilmek için
sorunun açık ve doğrudan ifade edilmiş olması gerekir. İşlevsel ve etkin bir sosyal hizmet
grubunda üyeler sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgili açık ve somut bir şekilde konuşabilmeli, diğer
üyelerle iletişim kurabilmeli, anlık duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilmeli ve değişime açık
olmalıdır. Liderin buradaki rolü süreci ve paylaşımları çabuklaştırıcı, kolaylaştırıcı ve
destekleyici bir yol izlemektir (Demir & Koydemir, 2015, s. 8).
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5.1.5. Değişim İçin Şimdi ve Burada Yaklaşımı Gereklidir
Grup çalışmasında üyelerin işlevsel olmayan davranışlarını anlamak için geçmişine
bakmanın yanında, grup içindeki tutum ve davranışlarına da odaklanmak gerekir. Çünkü grup
ortamı her birey için bir mikrokozmos özelliği taşımaktadır. Birey gerçek hayatta küstah,
saldırgan, bağımlı, açgözlü veya narsistse mutlaka grup içinde diğerleriyle ilişki kurarken bu
uyumsuzlukları yansıtacaktır. Bu sayede grup liderinin bireyin geçmişinde öğrenmek istediği
pek çok bilgi grup sürecinde (şimdi ve burada) bireyler arası örüntü içinde tekrar edilecektir.
Şimdi ve burada odağı sadece grup üyeleri hakkında bilgi sağlamakla kalmaz, bireylerin yeni
davranış türlerini denemelerine izin veren güvenli bir alan sağlar.
Davranışın sabit hale gelmesinin nedenlerinden biri, bireylerin kolay vazgeçemedikleri
olumsuz akıl dışı inançlar geliştirmeleridir. Örneğin yaltakçı, pasif bir adam daha girişken bir
şekilde hareket etse (örneğin biriyle anlaşmazlığa düşse, birinin sözünü kesse, kendisi için daha
fazla zaman talep etse veya öfkesini ifade etse) son derece tatsız sonuçlarla (örneğin
reddedilme, saldırgan bir karşılık, alay edilme) karşılaşacağını hayal eder. Değişimin
gerçekleşmesi için bu olumsuz akıl dışı inancın boşa çıkarılması gerekir. Fakat bu boşa çıkma
durumu bir deneyime dayanmalıdır; akıl dışı inançlar bir mantığa dayanmaz ve hiçbir
entelektüel içgörü onları yok etmez. Grup içindeki etkin terapötik mekanizma sayesinde kişinin
kaygı duyduğu davranış türünü denemesi ve felaket fantezilerinin gerçekleşmediğini görmesi
sağlanır. Bireyin ilk kez girişken davrandığında öfke ve reddedilmeyle karşılaşmak yerine
kabul edildiğini, saygı duyulduğunu ve daha fazla sevildiğini görmesi güçlü bir terapötik
deneyimdir (Yalom, 2012, s. 205).

5.2. Grupla Çalışmada Terapötik Faktörler
“Grup çalışması müracaatçılara nasıl yardımcı olur?” sorusu terapötik (iyileştirici)
etmenlerin önemini ortaya koyması bakımından önemli bir sorudur. Terapötik etmenler grup
çalışmasının özünü temsil eder ve grubun güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlar. Grupta bu
terapötik etmenler iyi işlemediğinde ortaya direnç çıkar ve grup çalışması bir süre sonra tıkanır
ve gelişimi durur. Lider ve üyeler arasında kurulacak terapötik ilişki grup sürecinde güven ve
emniyet ortamı oluşmasını sağlar. Bu durum üyelerin temkinliliğini, şüpheciliğini veya risk
alma konusundaki endişelerini azaltır ve korkmadan kendini açmasını kolaylaştırır. Bu kendini
açma işlevi gerçekleşmedikçe grup çalışmasının üyeler üzerindeki etkisi çok kısıtlı olmaktadır.
Ayrıca terapötik ilişki sayesinde sağlıklı bir kişiler arası iletişim yaşanması sağlanır ve duygusal
yoğunluğunu ifade etmek isteyen üyeler için fırsat oluşturulur (Yalom, 2012, s. 57; Hackney &
Cormier, 2008, s. 66)
Grup çalışmasında üyelerin amaçlarına ulaşma konusunda başarılı olması ve gruptan
etkili bir şekilde yararlanabilmeleri, grubun genel atmosferinin nasıl oluşturulduğuyla yakından
ilgilidir. Pek çok araştırmacı ve kuramcı, iyi işleyen ve üyelere faydalı olan grup çalışmasıyla
bağlantılı birtakım iyileştirici unsurlar belirlemişlerdir. Bu unsurlar grup sürecini
kavramsallaştırmaya yardımcı olan, bilişsel, davranışsal ve duygusal boyutları kapsayan ve
üyelerin süreç içinde gelişim ve değişimlerine katkıda bulunan iyileştirici öğelerdir. Grup
sürecinde üyeleri motive edip harekete geçirecek, cesaretlendirecek, inisiyatif almalarına
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yardımcı olacak ve bazı gerçeklerle yüzleşmelerini sağlayacak bir düzene ihtiyaç vardır.
Terapötik faktörler bu düzenin kurulup devam ettirilmesini sağlayan etkili araçlardır (Demir &
Koydemir, 2015, s. 13).
Yalom (1992) grup çalışmasında olması gereken 11 terapötik faktörden bahsetmiştir.
Bu terapötik faktörlerin her birinin grup sürecini etkilediği belirtilmektedir. Aşağıda bu
iyileştirici faktörler ele alınmıştır (Demir & Koydemir, 2015, s. 13-17).

5.2.1. Grup Uyumu
Grup uyumu, grup üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği, üyelerin birbirleriyle olan
ilişkisinin yapısını ve niteliğini gösteren ve grubun etkin olarak işlemesi açısından oldukça
önem taşıyan bir kavramdır. Grup uyumunun iyi düzeyde olduğu gruplarda üyeler
önemsendiklerini, koşulsuz kabul gördüklerini, diğerleri tarafından desteklendiklerini ve
anlaşıldıklarını hissederler. Ayrıca üyelerin aralarındaki yakınlık ilişkisi de grup uyumu
açısından belirleyicidir. Bunun yanında grup uyumu sayesinde söz konusu gruba ait olma
duygusu da geliştiğinden üyelerin kendilerini kabul düzeyleri yükselir, benlik saygıları ve
güdülenmeleri olumlu yönde gelişir.

5.2.2. Evrensellik
Grup çalışmasına katılan bireyler düzelmesi mümkün olmayan bir durumda
bulundukları, yalnız kendilerinin ürkütücü, kabul edilemez sorunlara, düşüncelere, dürtülere ve
fantezilere sahip oldukları yanılgısı içindedirler (Yalom, 1992, s. 7). Ayrıca grup çalışmasına
katılan pek çok müracaatçı kişiler arası ilişkileri sürdürmede sorun yaşadığını belirtir ve
başkaları tarafından sevilmediğini, değersiz olduğunu düşünür. Grup süreci bireylere bu
sorunları yalnızca kendilerinin yaşamadığını gösterme açısından uygun bir ortam sunar. Çünkü
etkileşim halinde olan her insan yaşamının bir aşamasında benzer sorunları yaşamış ve benzer
duyguları hissetmiştir. Grup içinde sorunlarını ifade eden müracaatçı diğer üyelerden gelen geri
bildirimler sayesinde yaşadığı sorunu ya da duyguyu başkalarının da deneyimlediğini görerek
rahatlar ve kendini olduğu gibi kabul etmesi daha da kolaylaşır. Üyelerin evrensellik ilkesini
hissetmelerini sağlayan lider, üyelerin kabul edilemez olarak nitelendirdikleri düşünce ve
davranışların normal olduğunu görmelerine yardımcı olur.

5.2.3. Bilgi Aktarımı
Yalom’a (2012) göre terapi grupları açık veya gizli bir şekilde üyelerine bilgi aktarır.
Bazı grup çalışmaları (Adsız Alkolikler, stresle başa çıkma grupları, taburcu planlama grupları)
özellikle öğretici bir program uygulamak için yapılandırılmıştır. Daha az yapılandırılmış diğer
gruplar üyelerine bol miktarda açıklama yapar ve grup çalışmasının sonuna kadar üyeler
sorunlarının anlam, bireyler arası dinamikler, grup dinamikleri ve temel psikolojik danışma
konularında çok şey öğrenmiş olurlar.
Grup çalışması insan ilişkilerinde bazı becerilerin kazandırılması yanında, üyelerin
eksik oldukları ya da yanlış bildikleri konularda bilgilenmelerinin sağlanması açısından da
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önemli bir işleve sahiptir. Bu bilgilendirme öğüt verme tarzında değil de, bireylerin kendilerinin
keşfetmelerini sağlayacak şekilde yapılırsa daha etkili olacaktır. Grup üyeleri bazı davranışların
doğası hakkında ön yargılı ya da yanlış bilgilere sahip olabilirler. Bu nedenle kendilerini suçlu
ve yalnız hissederler. Üyeler sahip oldukları tutum ve kanaatlerin doğru olmadığının farkına
vardıklarında olaylar ve kendileriyle ilgili eleştirel bakış açılarında olumlu değişiklikler
meydana gelecektir. Lider bilgi paylaşımında konuyla ilgili doğru bilgiye ve tecrübeye sahip
grup üyelerinden de yararlanabilir. Daha önce benzer konuları deneyimlemiş grup üyelerinin
yapacağı açıklama bazen daha etkili olmaktadır.

5.2.4. Umut Aşılama
Grup çalışması yaşam konusunda kötümser bakış açısına sahip ve morali bozuk
bireylere umut verir. Üyelerin grup çalışmasına olan güveni ve inancı bile tek başına iyileştirici
bir güce sahiptir. Üyeler grup çalışmasına sosyal işlevselliklerini ve yaşam kalitelerini arttırma,
olumsuz duygularını azaltma amacıyla dâhil olurlar. Her üyenin sorunları yaşama biçimi ve
sorunlarla başa çıkma becerileri birbirinden farklıdır. Diğer üyelerin benzer sorunların
üstesinden başarıyla geldiğini görmek, kendi sorunuyla ilgili umut ve iyimserlik geliştirmesini
sağlar. Terapötik koşulların oluştuğu gruplarda üyeler başarı konusunda iyimser olurlar ve
grubun iyileştirici etkisine dair umut beslerler. Umut, ait olma duygusu ve güdülenmeyi de
arttırmaktadır. Lider, üyelerin amaçlarına ulaşma yolundaki her türlü gelişimi ve ilerlemeyi
pekiştirdiğinde grupta umut duygusu artar ve daha olumlu bir bakış açısı gelişir (Demir &
Koydemir, 2015, s. 15).

5.2.5. Duygusal Boşalma (Katarsis)
Duyguların açık ifadesi ve yaşanması gruptaki terapötik yaşantının önemli bir
parçasıdır. Ancak duyguların ifade edilmesinin yanında üyeler, duygularını nasıl ifade
edeceklerini ve duyguların açığa vurulmasının sosyal açıdan ayıp bir şey olmadığını
öğrenmelidirler. Grup ortamında duygusal boşalım, bilinç ve bilinçaltı düzeyindeki hislerin
rahatlığa kavuşması açısından önemli bir deneyimdir. Grup üyeleri geçmişteki ve mevcut
yaşam deneyimleriyle ilgili paylaşımda bulundukça duygularının açığa çıkmasıyla ilgili bir
rahatlık yaşarlar. Bu sayede üyeler duygularını baskılamak yerine dışa vurmayı öğrenirler.
Duyguların paylaşımı ve beraberinde getirdiği rahatlık, bireysel değişim için önemli bir araçtır.
Ancak duygusal boşalmanın fayda sağlayabilmesi için, bu durumun güven verici ve
destekleyici bir ortamda gerçekleşmiş olması gerekir. Duygusal boşalmanın grubun başlangıç
aşamasında olması beklenmez, çünkü henüz üyeler birbirini tanımamaktadır. Grupta güven
oluşmaya başladıkça bireyler iç dünyalarını açma konusunda daha cesaretli olurlar. Ayrıca
duygusal boşalmanın yoğun olduğu anlarda lider, bu durumu etkili bir şekilde yönetebilmelidir
(Demir & Koydemir, 2015, s. 15).

5.2.6. Başkalarını Düşünme (Özgecilik)
Özgecilik ya da diğergâmlık kendini düşünmeden, dışarıdan bir karşılık beklemeden,
hatta bazen bir bedel ödeyerek başkalarının menfaatini ve iyiliğini düşünme anlamı
taşımaktadır. Grup sürecinde üyeler birtakım bilgi paylaşımları yaparak, birbirine destek olarak
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yardım etme tecrübesi yaşar ve bu sayede kendilerini daha iyi hissederler. Grup çalışmasına
katılan müracaatçılar hem kendilerine yardım edemedikleri hem de başkalarına sunacak hiçbir
şeyleri olmadığına dair bir inanç taşırlar. Grup sürecinde bir üyenin diğerine yardım
edebildiğini görmek müracaatçılar için canlandırıcı bir deneyimdir; kişinin kendine daha fazla
değer vermesini sağlar ve kişiyi için gömüldüğü moral bozucu durumdan kurtarır (Yalom,
2012, s. 58).
Grup üyeleri bazen başkalarına yardım edebilme konusunda şüphe içinde olurlar, çünkü
yardıma ihtiyacı olan kişinin kendileri olduğunu ve başkalarına yardımcı olabilmek için
güçlerinin olmadığını düşünebilirler. Ancak süreç içinde üyeler başkalarına faydalarının
dokunduğunu gördükçe yardım etme ve yardım alma konusunda kendilerini daha özgüvenli
hissederler. Aynı zamanda başkalarına yardımcı olma benlik saygısını güçlendirici bir
davranıştır. Grup lideri bu konuda üyeleri cesaretlendirerek birbirlerine destek ve yardımcı
olma konusunda gerekli rehberliği ve yönlendirmeyi yapmalıdır (Demir & Koydemir, 2015, s.
15).

5.2.7. Bireyler Arası Öğrenme
Grup çalışmasının dili bireyler arasıdır. Çünkü bireyin sorunlarının arka planında başta
kendi kök ailesi olmak üzere bireyler arası ilişki sorunları bulunmaktadır. Kişinin karakter
yapısının biçimlenmesinde ve benlik saygısının oluşmasında bireyler arası ilişkiler önemli bir
yer tutar. Grup çalışmasında lider üyelerin çarpıtılmış, bozuk bireyler arası ilişkileri hakkında
olabildiğince fazla bilgi toplamaya çalışmalı ve sonra bunları değiştirmesine yardımcı
olmalıdır. Grup süreci kişiler arası etkileşim ve öğrenme yoluyla üyelere bireyler arası ilişkiler
konusunda kendilerini geliştirme fırsatı sunar. Hem destekleyici hem de zorlayıcı grup ortamı
sayesinde üyeler yeni davranışlar deneyimleme imkânı bulurlar. Aynı zamanda geri bildirim ve
cesaretlendirme desteğiyle üyelerin işlevsel olan ve olmayan davranışlarını fark etmeleri
sağlanır. Başlangıçta yeni davranışlar deneme konusunda çekingen davranan üyeler
başkalarından aldığı olumlu geri bildirim ve destekle kendine daha çok güven duyarak kişiler
arası öğrenme için çaba gösterecektir (Yalom, 2012, s. 62; Demir & Koydemir, 2015, s. 16).

5.2.8. Model Alma Yoluyla Öğrenme
Grup çalışmasında üyeler çoğu kez liderin yanında diğer üyelerin de bazı yönlerini
kendilerine örnek alırlar. Örnek alma kısa süreli olsa da yeni bir davranışı deneme işlevi, katı
davranış örüntülerini çözmede önemli bir rol oynar. Fazla aktif olmayan çok sayıda grup üyesi
dolaylı terapiden, bir başka ifadeyle kendilerinkine benzer sorun yaşayan diğer üyelerin
terapilerini seyretmekten faydalanırlar (Yalom, 2012, s. 60). Bir davranışı öğrenmede
başkalarını model alma yöntemi çocukluk yıllarından itibaren bütün insanların temel öğrenme
biçimlerinden birisidir. Grup çalışmasında katılımcılar, lideri ve diğer üyeleri gözlemleyerek
pek çok işlevsel davranış kalıbını, tutum ve becerileri öğrenirler. Örneğin, etkili dinleme ve
konuşma, etkili geribildirim verme ve alma, etkili yüzleştirme gibi davranışlar model alma ile
öğrenilebilir. Diğer üyelerin sorunlarla başa çıkma ve problem çözme yöntemleri kişisel bilgi
ve becerilerin artması için oldukça önemlidir. Ayrıca bazı üyelerin grup içinde kendini açması
sonucu diğer üyelerin kabul edici yaklaşım sergilemesi, kendini açmada çekingen davranan
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üyeleri cesaretlendirmektedir (Demir & Koydemir, 2015, s. 16). Lider model olduğunun
bilincinde olarak grup sürecinde profesyonel davranış kalıplarını kullanmakta ısrarcı olmalıdır.

5.2.9. Varoluşsal Faktörler
Yalom’a (2012) göre grup oturumlarında üyelerin dile getirdiği sorunların ve
yetersizliklerin temelinde ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi varoluşa ait nihai
kaygılar yatmaktadır. Varoluşsal kaygıya neden olan faktörler yaşamın beraberinde getirdiği
özerk ve bağımsız olma ihtiyacı, sevdiklerine bağlanma, yaşamın anlamını sorgulama,
sorumluluk almanın önemini anlama, dünyanın bazen adaletsiz olduğunun farkına varma,
ölümün kaçınılmazlığını fark etme gibi birtakım gerçeklikleri kapsar. Bu gerçeklikler birey için
oldukça fazla kaygı ve korku verici olabilir. Güvenli ve açık iletişimi sağlayan yardım
gruplarında yer almak üyelerin, insan varlığının sınırlı ve sonlu olduğunun, insanların kendi
davranışlarından sorumlu olduğunun ve deneyimlerini kontrol edilemez bir takım koşullar
altında gerçekleştirebileceğinin farkına varmasına yardımcı olur. Özellikle grup sürecinde
ortaya çıkan duygulara odaklanmak bu öğelerin oryaya çıkmasına ve sorgulanmasına yardım
eder. Varoluşsal temel kaygılar üzerine konuşmak grup üyelerinin birbirlerini daha iyi
anlamalarına ve yaşamlarında anlam bulmalarına katkı sağlayacaktır (Demir & Koydemir,
2015, s. 16-17).

5.2.10. Sosyalleştirme Tekniklerinin Geliştirilmesi
Bütün grup çalışmaları üyelerin sosyal beceriler geliştirmesine yardımcı olur. Bazı
gruplar rol yapma tekniklerini kullanarak üyelerin sosyal beceri geliştirmesine doğrudan katkı
sağlarlar. Grup üyesinin gerçek yaşamda sergilemekte zorlandığı sosyal beceri gerektiren
davranışı (iş görüşmesi, evlilik teklifi gibi), grup içinde temsili olarak canlandırarak girişkenlik
özelliği kazanması sağlanır. İstenmeyen bazı sosyal davranışların değiştirilmesi için de grup
üyelerinden geribildirim sağlanarak, davranış değişikliği provası yapılmış olur. Gerçek
yaşamda insanlar çoğu zaman başkalarından dürüst ve etkili bir geri bildirim alma fırsatına
sahip değildir. Bu nedenle işlevsel olmayan sosyal davranışlarını fark etmesi grup
yaşantısındaki kadar kolay olamayabilir. Grup oturumlarında üyelerin samimi ve içten bir
şekilde birbirlerine sağladıkları geri bildirimler sayesinde yeni davranış ve beceriler
öğrenilmesi mümkündür. Örneğin, üyeler grup yaşantısı yoluyla etkili çatışma çözümünü,
duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde ifa etmeyi, isteklerini dile getirmeyi, beden dilini
verimli kullanmayı ve empati yapmayı bu sayede öğrenebilirler (Yalom, 2012, s. 59; Demir &
Koydemir, 2015, s. 17).

5.2.11. Temel Aile Deneyiminin Düzeltilmesi
Grup çalışması ortamı pek çok açıdan ilk aile yaşantısına benzer ve üyeler geçmiş aile
çatışmalarını yeniden yaşama eğilimindedirler. Bununla birlikte grup lideri sürekli uyumsuz
davranış örüntülerine meydan okur ve pek çok aile yapısını niteleyen katı, nüfuz edilemez bir
sistem haline gelmelerine izin vermez. Böylece temel aile yaşantısı sadece tekrarlanmakla
kalmaz, bu kez düzeltici bir şekilde yaşanır (Yalom, 2012, s. 59).
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Grup üyelerinin yaşam deneyimleri incelendiğinde, genellikle çocukluk yıllarında annebabalarıyla sorunlu zamanlar geçirdikleri görülür. Grup ortamı, üyelerin deneyimledikleri
önemli aile dinamiklerini diğer üyelerle iyileştirici bir atmosferde yeniden yaşamaları için fırsat
sunar. Yeni bir gruba katılmak aile yaşantısına ait bitmemiş işlerin üstünde çalışmak ve işlevsel
olmayan düşünce kalıplarını değiştirmek açısından önemlidir. Topluluk yaşantısının küçük bir
modeli olan grup pek çok açıdan aileye benzemektedir. Lider ebeveynlere benzeyen otorite
figürünü temsil etmekte, üyeler ise ilgi ve sıcaklık bekleyen kardeşleri hatırlatmaktadır. Güvenli
ve etkili bir şekilde yönetilen gruplarda, geçmiş aile yaşantıları açığa çıktıkça rahatlama yaşanır.
Liderin bu süreçteki rolü, üyelerin diğer üyeler tarafından nasıl algılandıklarını görmeleri,
diğerleriyle ilgili kendi varsayımları ve inançlarını incelemeleri, aileyle ilgili bitmemiş işler
üstünde çalışmak için yeni davranışlar denemeleri konusunda üyeleri motive etmektir (Demir
& Koydemir, 2015, s. 17).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grup içinde sağlanması gereken en önemli hususlardan birisi de terapötik uyumdur.
Terapötik uyumu sağlamak liderin gruba ve üyelere yaklaşım tarzıyla yakından ilişkilidir.
Terapötik uyumu sağlamanın koşulsuz olumlu kabul, empatik anlayış, içtenlik ve samimiyet
gibi üç temel koşulu bulunmaktadır. Grup çalışması uygulayan sosyal çalışmacının grupta
bulunan her bir müracaatçıya aynı özeni ve yaklaşımı sergilemesi beklenmektedir. Grubun
güvenli ve rahat bir ortam olabilmesi için liderin terapötik ilişki kurma becerisinin gelişmiş
olması gerekir. Terapötik uyum sağlanmadığında sıcak ve samimi bir ortam oluşmayacağından
üyelere yapılan bazı müdahaleler teknik açıdan doğru ancak terapötik açıdan yetersiz
kalacaktır.
Grup içinde olumlu değişiklik sağlamanın yollarından birisi de koşulsuz kabul ve
saygıdır. Grup çalışmasına dâhil edilen bireyler geçmişlerinde toplumsal açıdan kabul edilmesi
güç olaylar yaşamış olabilirler. Grup çalışmasının bir amacı da geçmişte yaşanan bu işlevsiz
yaşantıların onarılması ve yerine yeni yaşam hedefleri oluşturulmasının sağlanmasıdır. Arzu
edilen değişimi sağlamak müracaatçıların kaygı duymadan, çekinmeden kendini doğrudan
açmasıyla mümkündür.
Grup çalışmasında üyelerin amaçlarına ulaşma konusunda başarılı olması ve gruptan
etkili bir şekilde yararlanabilmeleri, grubun genel atmosferinin nasıl oluşturulduğuyla yakından
ilgilidir. Pek çok araştırmacı ve kuramcı, iyi işleyen ve üyelere faydalı olan grup çalışmasıyla
bağlantılı birtakım iyileştirici unsurlar belirlemişlerdir. Bu unsurlar grup sürecini
kavramsallaştırmaya yardımcı olan, bilişsel, davranışsal ve duygusal boyutları kapsayan ve
üyelerin süreç içinde gelişim ve değişimlerine katkıda bulunan iyileştirici öğelerdir. Grup
sürecinde üyeleri motive edip harekete geçirecek, cesaretlendirecek, inisiyatif almalarına
yardımcı olacak ve bazı gerçeklerle yüzleşmelerini sağlayacak bir düzene ihtiyaç vardır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.

I. değerli olduğunu gösteren

II. sorunlarıyla başa çıkması için manevi güç veren
III. diğerlerinden uzak durmasına yardımcı olan
IV. diğerleriyle etkili iletişim kurmasını sağlayan
Sosyal hizmette grup çalışmasında üyelere, yukarıdaki becerilerden hangilerini
kazandıracak bir ortam sunulur?
a)

I ve III

b)

I, II ve III

c)

II, III

d)

I ve II

e)

I, II ve IV

2.

Aşağıdakilerden hangisi grup sürecinin temel özelliklerinden birisi değildir?

a)

Grup bir süreçtir

b)

Grupta lider üye ilişkisi esastır

c)

Grup süreci dinamiktir

d)

Değişim için şimdi ve burada yaklaşımı gereklidir

e)

Gelişim için üyelerin kendini açması şarttır

3.
Grup çalışmasının başlangıçta bazı üyelerin grubu baskı altına almaya çalışması
normaldir. Bu durum meydana gelirse grup lideri aşağıdaki becerilerden hangisini kullanarak
deseni değiştirmelidir?
a)

Kesme ve çıkarma becerileri

b)

Yüzleştirme ve somutlaştırma becerileri

c)

Yansıtma ve kesme becerileri

d)

Çıkarma ve yüzleştirme becerileri
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e)
4.
birisidir?

Yüzleştirme ve yansıtma becerileri
Aşağıdakilerden hangisi grup dinamiklerini etkileyen üyelere ait özelliklerden

a)

Grup normları

b)

Toplumla olan ilişkiler

c)

Kişilik özellikleri

d)

Kişiler arası etkileşim

e)

Liderlik becerileri

5.
Grup çalışmasında üyelerin kişisel paylaşımda bulunma ve düşüncelerini açıkça
ifade etme şeklinde tanımlanan davranışı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Duygusal boşalma

b)

Kendini açma

c)

Hayal kurma

d)

İletişim kurma

e)

Karşıt aktarım

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Lider ve üyeler arasında kurulacak ……….. ilişki grup sürecinde güven ve
emniyet ortamı oluşmasını sağlar.
7.
……… ………., grup üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği, üyelerin
birbirleriyle olan ilişkisinin yapısını ve niteliğini gösteren ve grubun etkin olarak işlemesi
açısından oldukça önem taşıyan bir kavramdır.
8.
Grup çalışması yaşam konusunda kötümser bakış açısına sahip ve morali bozuk
bireylere ……… verir.
9.
Grup ortamında …….. ………., bilinç ve bilinçaltı düzeyindeki hislerin rahatlığa
kavuşması açısından önemli bir deneyimdir.
10. …………… kendini düşünmeden, dışarıdan bir karşılık beklemeden, hatta bazen
bir bedel ödeyerek başkalarının menfaatini ve iyiliğini düşünme anlamı taşımaktadır.
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Cevaplar
1. e, 2. b, 3. a, 4. c, 5. b, 6. “terapötik” 7. “Grup uyumu” 8. “umut” 9. “duygusal boşalım”
10. “özgecilik”
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6.

GRUBUN BAŞLANGIÇ AŞAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, grubun başlangıç aşamasında yapılması gereken etkinlikleri ve başlangıç
oturumunun nasıl yürütülmesi gerektiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grup oturumu nasıl başlatılır ve üyelerle tanışmada nelere dikkat edilir?
2. Grup normlarının oluşturulmasında grup lideri neler yapmalıdır?
3. Grubun ilk oturumunda daha çok hangi konular ele alınmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Grubun oturumunun nasıl
başlatılması
gerektiğini
kavrayabilir.
Grubun
Aşaması

Grup normlarının üyelerin Örnek teknikler, test soruları
Başlangıç katılımıyla
oluşturulması ve deneyim örnekleriyle
gerektiğini anlayabilir.
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
İlk oturumda üyelerin kaygıları
giderip, güven oluşturmanın
nasıl
sağlanacağını
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Oturum: Bir grup veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp
tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri, seans.
•
Norm: Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması
gereken kural.
•

İçtenlik: Bir kişinin içsel yaşantısı ile dışsal olarak yansıttıkları arasında tutarlılık

•

Çatışma: Görüş ve kanıların aykırılığından doğan karşıtlık.

olması.
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Giriş
Grup çalışmasının başarısını belirleyen temel iki faktör ön hazırlık ve gruba iyi bir
başlangıç yapmaktır. Başlangıç aşamasında gruptan beklenen uyum ve keşiftir. Üyeler birbirini
tanır, grubun nasıl işlev gördüğünü anlar, uyulacak kuralları belirler, grupla ilgili kaygıları dile
getirir, hedeflerini netleştirir ve grubun güvenli bir ortam olup olmadığı kanaatine varır. Grup
oturumlarının başlangıcında belirsizlik ve kaygı olması normaldir. İnsanlar ilk defa yer aldıkları
sosyal ortamlarda yabancı olduklarını hissederler ve çekingen davranırlar. Bu aşamada üyelerin
tedbirli ve temkinli davranmaları doğal karşılanmalıdır. Bazı üyeler endişelerini dile
getiremediği için içine kapanık görünebilir. Lider bireyleri tanımlama konusunda acele edip
önyargılı davranmamalıdır. Çünkü ilk toplantılarda bireyler gerçek kişiliğini yansıtmaktan
çekinirler. Eğer lider de ilk kez grup toplantısı gerçekleştiriyorsa tıpkı üyeler gibi kaygı içinde
belirsizlik duyguları yaşıyor olabilir.
Başlangıç aşaması üyelerin birbirlerini iyi tanımalarını ve duygusal yönlerini ortaya
koymalarını amaçlar. Eğer üyeler birbirlerini daha önceden tanıyorlarsa, grup içinde alt gruplar
ortaya çıkabilir. Liderin bunu fark etmesi ve olumlu şekilde yönetmesi gerekir. Birbirini
önceden tanıyan üyelerde belirsizlik örtülüdür, tanışma etkinliği daha rahat gerçekleştirilir.
Ancak daha önce hiç birbirini tanımayan üyelerden oluşan gruplarda tanışma etkinliğinin biraz
daha uzun tutulması yararlı olacaktır.
Grup çalışmasının başlangıç aşamasının tanışma ve amacın tekrar gözden geçirilmesi
gibi iki ana teması bulunmaktadır. Grup üyeleri, sorunlarını liderle paylaşmanın yanı sıra
birbirleriyle yaptıkları paylaşımlar ve etkileşimler yoluyla gelişim sağlayacakları için başlangıç
aşamasından itibaren üyelerin birbirleriyle kaynaşması çok önemlidir. Tanışma etkinlikleri
esnasında kişinin sosyo-demografik bilgilerini aktarması yanında, duygusal kaynaşma da
sağlanmaktadır. Ayrıca bu aşamada üyeler gruptan beklentilerini de dile getirirler. Bu sayede
amaçlarını belirlemeleri ve netleştirmeleri de kolaylaşır.
Başlangıç aşamasında grup üyeleri daha çok lidere bağımlı olurlar. Henüz diğer üyelerle
aralarında bir kaynaşma yaşanmadığı için daha çok liderle iletişim kurmayı tercih ederler. Bu
durum zamanla aşılacağı için endişe duymaya gerek yoktur. Grup lideri başlangıç aşamasında
sırayla her üyeye yeteri kadar söz hakkı vermeye dikkat etmelidir. Ayrıca tanışmanın ötesinde
yapılacak detaylı paylaşımların daha sonraki oturumlarda ele alınacağını belirterek, gereksiz
zaman israfını önlemelidir. Grubun başlangıç aşamasında tanışmanın yanı sıra birliktelik
duygusunun oluşabilmesi için ortak amaçlarla ilgili bir uzlaşma sağlanması gerekir. Ayrıca
grubun sınırlarının belirlenmesi açısından üyelerle birlikte temel kurallar oluşturulmalıdır.
İlk oturumda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de oturuma nasıl başlanacağı
konusudur. Grubun psikolojik atmosferi ve üyelerin güven düzeyi, liderin oturumu nasıl
açacağıyla yakından ilişkilidir. Lider üyelere yakınlık, güven, yardımseverlik ve anlayış
duygularını olumlu bir yaklaşımla aktarmalıdır. Grubun başlangıç aşamasında üyeler, liderle
ilgili izlenimlerini biçimlendirir ve grubun kendilerine yardımcı olup olamayacağını
değerlendirirler. Bu nedenle; grup üyelerinin liderden uzaklaşmasına neden olacak uzun, sıkıcı
veya kaygı verici açılış konuşmalarından uzak durmak gerekir.
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6.1. Oturumu Başlatma ve Tanışma
Başlangıç aşamasında liderin temel görevi grup üyelerini sürece katarak üyeler arasında
bir ortaklık ve işbirliği sağlanmasını kolaylaştırmaktır. Bu amaçla lider grup üyelerinin
birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak etkileşimlerin başlatılmasına yardımcı
olmalıdır. Her ne kadar grup üyelerinin gruba katılma amaçları benzer olsa da birbirini
tanımayan üyelerin grubun başlangıcında sürece yönelik bir belirsizlik ve buna bağlı olarak
kaygı ve korku yaşamaları oldukça normaldir. Dolayısıyla grup liderinin hazırlık aşamasında
grup üyelerinin birbirleriyle nasıl tanışacakları konusunda bir planlama yapmış olması
önemlidir. Özellikle grup üyelerinin birbirlerini daha önce hiç tanımadıkları gruplarda, tanışma
için duyguları harekete geçirici etkinlikler tercih edilmelidir ki, grup yeterince kaynaşabilsin
(Demir & Koydemir, 2015, s. 109).
İlk oturumlarda grup üyelerinin grup yaşantısından kazanmayı umduklarına ilişkin
geçici bir belirsizlik ve beklenti içinde olmaları normaldir. Bazı grup üyeleri de sabırsız bir
şekilde bir an önce çalışmaların başlamasını ve sorunlarına çözüm bulunmasını arzuluyor
olabilir. Lider, grup çalışmasını tam yapılandırmamışsa grup üyelerinin belirsizlik ve kaygı
düzeyleri yüksek olacak ve üyeler yönlendirilmeyi bekleyeceklerdir. Grup üyeleri “ne
yapmamız bekleniyor?” gibi sorular sorabilir ya da “ne hakkında konuşmamız gerektiğini
gerçekten bilmiyorum?” şeklinde görüşlerini belirtebilirler. İlk oturumlarda üyeler, liderin
davranışlarını dikkatle izlerler ve gruptaki güven hakkında düşünürler. Güven liderin
çatışmayla ya da herhangi bir olumsuzlukla nasıl başa çıktığına bağlı olarak kazanılabilir veya
kaybedilebilir. Bir üye kendi kendine şunları söyleyebilir: “Duygu ve düşüncelerimi söylemeye
çalışacağım ve daha sonra liderin ve grupta bulunanların nasıl tepki verdiklerini göreceğim.
Sorunlarımla ilgili söylediklerimi dinlemeye istekli olurlarsa, belki daha derin duygularımı
açıklamak için anlara güvenebilir.” Grup liderinin görevi ilk oturumlarda tartışmanın geçici
olduğunun farkında olması ve olumsuz eleştirilere açık sözle ve kabulle karşılık vermesidir
(Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 133).
Birinci oturumun amacı üyelere birbirlerinin endişelerini paylaşmak ve birbirlerini
tanımak için fırsat vermektir. Bu nedenle sadece bir üyeye odaklanmaktan kaçınmak gerekir,
çünkü diğerleri kendilerini dışlanmış hissedebilirler. Masson ve arkadaşları (2014) ilk
oturumun açılışı için bazı seçenekler önermişlerdir. Aşağıda yer verilen grup başlangıç aşaması
örnekleri sosyal çalışmacının gerçekleştireceği grup çalışmalarında uyarlanarak
kullanılabilecek niteliktedir. İlk oturum açılışı için öneriler:
a) Grupla ilgili kısa bir ifade ile başlayın sonra giriş için bir alıştırma süreci
yürürlüğe koyun. Bu tür bir açılış belki de en sık kullanılan türdür. Lider birkaç dakikalık
önceden düşünülmüş bir açılış özeti yapar ve sonra grup üyelerinin giriş alıştırmasına
katılmasını sağlar. Bu sayede üyelerin pasif dinleyici olmak yerine, aktif katılımcı olmaları
sağlanır (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 109).
Örnek: Anne-babaları son dört ayda boşanmış ya da ayrılmış ergenler için bir grup
örneği.
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Lider: Burada olmanıza çok sevindim. Bildiğiniz gibi bu grup düşünceleri, duyguları
ve ailelerinizin ayrılma ya da boşanmasına neden olan tepkileri paylaşmak için var. Anne ve
babanızın son dört ay içinde ayrılmış veya boşanmış olmasını anlıyorum ama şu an
hissettiklerinizi sadece sizin hissetmediğinizi fark etmenizi ümit ediyorum. Böyle bir ayrılık
sizde çok çeşitli duyguların ortaya çıkmasına neden olur. Birçoğunuzun şansı çok değişik
duygulara sahip olmanız. Bu grupta onları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Başlangıçta
birbirinizi tanımak için bir giriş alıştırması yapmayı düşündüm. Her birinizden adınızı, annebabanızın ne kadar zamandır boşanmış ya da ayrı olduğunu ve şu anda kiminle yaşıyor
olduğunuzu bizimle paylaşmanızı isteyeceğim ve tüm grup üyeleri bunu yapacak, kim başlamak
ister?
Berk: Ben yapacağım. Adım Berk. Annem babam kesinlikle boşanacaklar ya da en
azından ben öyle düşünüyorum. Geçen hafta…
Lider (şefkatli bir ses tonuyla): İzin verirsen sözünü keseceğim. Şu an sizin için sadece
ne kadar zamandır ayrı olduklarını ve şimdi kiminle yaşıyor olduğunuzu bizimle paylaşmanızı
istiyorum.
Berk: Ben Berk ve annemle birlikte yaşıyorum. Annem ve babam dört hafta önce ayrı
yaşamaya başladılar.
b) Grup hakkında kısa bir ifade ile başlar ve sonra grup üyelerinin ikişerli gruplar
oluşturmasını sağlar. Liderler bu açılışı girişte herhangi bir alıştırma sürecine ihtiyaç
duymadığı durumlarda kullanabilir. Lider grubu kısaca tanımlar ve sonra üyelerin grubun
içeriğini ve niçin bu gruba geldiğini tartışacak çiftler oluşturmaları sağlanır. Bu tür bir açılışın
amacı herkesçe bilindiği ve üyelerin grupta bulunmaktan oldukça huzurlu olduğu zaman
yararlıdır (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 111).
Örnek: Bu grup günlük bir bakım merkezinde çocukları istismara uğramış anne-babalar
için oluşturulmuştur.
Lider: Bu akşam buraya gelmenizden memnuniyet duydum. Hepinizin duygularını
birbirinizle paylaşmaktan memnun olacağını düşünüyorum. Bu gibi bir durumda çocuğunuza
yardım için destek sağlamak ve fikir alış-verişinde bulunmak bir grupla daha yararlı olabilir.
Çünkü hepiniz birbirinizi tanıyorsunuz. Çiftler oluşturarak başlamak istiyorum. Eşinizle, sizinle
birlikte bulunan veya çok iyi tanıdığınız birisiyle çift oluşturun. Şu anda bir partnerinizle, bu
olay oryaya çıktığından beri yaşamış olduğunuz duyguları ve niçin bu gruba katılmayı tercih
ettiğinizi, buradan ne gibi beklentilerinizin olduğunu paylaşmanızı sizden istiyorum.
Lider ilk oturumda üyelerin birbirleriyle nasıl tanışacaklarıyla ilgili de bir etkinlik
planlamalıdır. Eğer üyeler birbirini tanımıyorsa oturumu başlattıktan hemen sonra üyelerin
tanışmasını sağlamak genellikle yararlı olur. Tanışmalar ayrılacak zaman miktarı grubun
amacına göre değişir. Kişisel paylaşımın yer alacağı gruplarda üyelerin birbirini tanımasına
yardımcı olmaya daha fazla zaman harcanmalıdır. Çünkü üyeler özel durumlarını kimlerle
tartışacaklarını bilmek isteyeceklerdir. Birçok eğitim, tartışma ve çalışma grubunda tanışmalara
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çok az zaman ayırmak yeterli olabilir. Grup üyeleri kişisel konuları tartışmayacakları ve daha
önceden birbirlerini tanıdıkları için uzun tanışma süresine ihtiyaç duyulmayacaktır. Aşağıda
birkaç farklı tanışma etkinliği verilmiştir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 114115):
İsim Çemberi: Üyeler bazen sadece isimlerini vererek, bazen de ek bilgiler paylaşarak
basit bir şekilde kendilerini takdim ederler. Her bir üyenin nasıl bir paylaşım yapacağı grubun
amacına göre belirlenir. Örneğin, anne-babalardan oluşan bir paylaşım grubunda lider herkesin
adını, çocuk sayısını ve çocuklarının yaşlarını söylemelerini isteyebilir. Burada dikkat edilecek
husus, başlangıçta üyelerin alakasız bilgi paylaşmalarını engellenmesidir.
Tekrar Çemberi: Her üyeden isminin baş harfiyle başlayan bir sıfat ve ismine uygun
bir sembolik hareket bulması istenir. İlk üye sıfatını ve adını söyler, hareketini yapar. Ardından
gelen üye, başlangıçta olduğu gibi kendisinden önceki üyeyi tanıtır ve sonra kendisini tanıtır.
Bu şekilde zincirleme bir yenileme çemberi oluşturulur. Bu alıştırmada her üyenin adı birden
çok kez tekrar edileceğinden isimlerin hatırlanması kolaylaşacaktır. Çocuk ve gençlerden
oluşan gruplarda bu etkinlik eğlenceli olacaktır.
Tanışma Çifti: Genellikle liderden gelen önerilere bağlı olarak bu etkinlik iki üyenin
bir çift oluşturarak birbirlerine kendileri hakkında belli bilgiler vermeleri şeklinde başlatılır.
Daha sonra tüm grup üyeleri aynı grup içinde bir araya gelerek her biri partnerini gruba tanıtır.
Örneğin üniversite öğrencilerinden oluşan bir etkileşim grubunda bir öğrenci arkadaşını gruba
şu şekilde tanıtır (Voltan Acar, 2012, s. 9): “Sıra bende… Irmak, Bartın’dan gelmiş. Babası
öğretmen, annesi ev hanımı. Bir kardeşi var altıncı sınıfta, bir de abisi var üniversitede okuyan.
Yemek yapmayı severmiş, yemek yemeyi daha çok severmiş. Sessizmiş, zaten hep sustuk.
Unuttuğum bir şey… Sanırım sen fazla konuşmamışsın.”
Yuvarlak Halka: On an iki ve daha fazla üye içeren geniş gruplar için uygun olan bu
yöntemde bazen üyelerin bir halka içinde dönmelerini ve oturumun ilk dört beş dakikasında
birbirlerini tanımaları sağlanır. Talimatlar genellikle basittir. Örneğin; “Birbirinizle
tanışmanıza yardımcı olmak için ayağa kalkmanızı ve diğer grup üyelerini tanımak için salonu
turlamanızı istiyorum. Herkesin adını ve niçin burada bulunduğunu öğrenmeye çalışın.” Bu tür
basit etkinlik üyelerin birbirleriyle temas kurmasını sağlar ve tanışma sürecini hızlandırır
(Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 115).

6.2. Grup Normlarının Oluşturulması
Grup normları grupların etkili bir biçimde işlev görmesini sağlamayı amaçlayan ve
grupta beklenen davranışlar hakkında paylaşılmış inançlardır. Grubun hedefine ulaşmasına
yardımcı olacak normlar ve prosedürler ilk aşamalarda geliştirilebilir. Grupta davranışları
yöneten standartlar belirsizse, zaman kaybına neden olur ve neyin uygun olup olmadığına dair
gerilim ortaya çıkar. Normlar açık bir biçimde belirtilebilir ancak birçok grup önceden
konuşulmamış örtük normlara da sahip olabilir. Örtük normlar bir grupta nelerin olacağına
ilişkin önyargıya dayalı fikirler nedeniyle gelişebilir. Örneğin üyeler, grubun mahremiyetinin
hiç olmadığını, her şeyin söylenmesi gerektiği bir yer olduğunu varsayabilirler. Lider üyelerin
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kendini açabileceği ve yine de bir parça mahrem kalınabileceği olasılığına dikkat çekmedikçe,
üyeler açıklık ve içtenlik normunu hiçbir sırrın olmadığı şeffaflık politikası olarak
algılayabilirler (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 150).
Grup çalışmalarında karışıklık ve karmaşayı önlemek için çeşitli normlara ve kurallara
ihtiyaç vardır. Bu kuralların üyeler tarafından benimsenmesi ve grup sürecinde uygulanması
oldukça önemlidir. Kurallar, grup bütünlüğünün sağlanması, normların oluşturulması ve
grubun güvenli bir ortamda ortak amaçlar için çalışmasını temin eder. Grup sürecine yönelik
temel kuralların öncelikle gruba hazırlık aşamasında ve özellikle üyelerin seçimi sürecinde grup
lideri tarafından gündeme getirilerek üyelerle açık bir şekilde konuşulması gerekir. Aynı
zamanda lider tarafından hazırlanmış “bilgilendirilmiş onay formu”nun üyelere imzalatılması,
grup başlamadan önce kurallarla ilgili üyelerin farkındalık kazanmalarını sağlayacaktır.
Bununla birlikte, ilk grup oturumunda grup kurallarının grup lideri tarafından yeniden gündeme
getirilerek üyeler arasında ortak bir anlayış içinde değerlendirilmesi ve bu kurallara yönelik bir
uzlaşı sağlanması uygun olacaktır. Kuralların belirlenmesi kadar, bu kuralların gerekçelerinin
yapılandırılmış olması ve üyeler tarafından çok fazla tartışmaya yol açmayacak şekilde
sunulması da oldukça önemlidir. Aksi takdirde, üyelerin bazıları kuralları önemsiz olarak
algılayabilir ya da gereksiz tartışmalarla grubun zaman kaybetmesine yol açabilir. Dolayısıyla
kuralları bildirme tarzı nasıl olursa olsun, grup kurallarının ve gruptaki sınırlılıkların mutlaka
üyelerle paylaşılması gerekir (Demir & Koydemir, 2015, s. 110).
Grup kurallarıyla ilgili planlanması gereken birkaç husus bulunmaktadır. Bunlar;
kuralların neler olması gerektiği, kuralları kimin koyacağı, ne zaman tartışılacağı ve nasıl
tartışılacağıdır. Tüm gruplarda geç kalma, diğerlerine karşı makul bir biçimde işbirlikçi ve
hassas olma, bir kerede bir kişinin konuşması oturum süresince yeme, içme ve sigara içme ilgili
kuralları vardır. Ayrıca birçok terapi destek gruplarında diğerlerinin hakkında konuşma,
diğerlerini zor durumda bırakma, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliğini korumayla ilgili
kuralları da vardır. Grup çalışmasında kurallar genellikle lider tarafından önerilir. Çünkü
deneyimli bir lider, grubun başarılı olması için grupta hangi kurallara ihtiyaç olduğunu
üyelerden daha iyi bilir. Bazı gruplarda kuralları baştan söylemek yararlı olabilir. Ancak bazı
gruplarda kurallar ilk dakikalarda belirtildiğinde üyeler sıkılır ya da yersiz endişelere
kapılabilir. Grup kurallarının tartışılması memnun edici ve olumlu bir tavırla yapılmalıdır.
Grupta uygulanacak yasaklar, hassas davranılması gereken hususlar herkesin anlayacağı
şekilde gerekçeleriyle birlikte dile getirilir ve grup üyelerinin bu kurallar üzerinde uzlaşması
sağlanır. Aşağıda bir grup çalışmasının birinci oturumundan bir örnek kesit verilmiştir. Grup
üyelerinin gizlilik kuralına neden uymaları gerektiği konusundaki hatırlatmaya dikkat
edilmelidir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 127-129):
Samet: Ben burada hiç kimseye söyleyemediğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum.
Lider: Samet, sen bunu yapmadan önce, çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum.
Başlangıçta buradaki meseleleri gizli tutmanız konusunda kısaca konuştuk. Bu kuralı özellikle
vurgulamak istiyorum. Çünkü Samet açık şekilde önemli bir şeyini bizimle paylaşmak üzere.
Aramızda güven duygusunun oluşabilmesi için grup toplantılarının içeriğini saklı tutmamız
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gerekir. Bu herkes için uygun mu? (odadakilere bakar). Bunu her birinize tek tek soracağım.
Ahmet?
Ahmet: Evet.
Yusuf: Evet
Kerim: Evet
Burak: Aynı fikirdeyim.
Lider: Tamam Samet paylaşmak istediğin şeye geri dönelim.
Kurallarla ilgili olarak eğer önemli bir neden yoksa lider, kurallar üzerinde aşırı zaman
harcamamalıdır. Eğer bir üye liderin gerekli olduğunu hissettiği bir kuralı tartışmayı isterse;
lider bunun grubun düzgün işleyişine ne gibi katkısı olacağını sakin bir şekilde açıklamalıdır.
Bazen kuralları tartışmaya açmaktansa kuralların neler olduğunu ve niçin var olduğunu basit
bir şekilde söylemek en iyisidir. Örneğin; “grup oturumu kapalı yerde olacağı için sigara
içilmeyecektir. Oturum sonrasında açık alanda sigara içebilirsiniz. Ayrıca dikkatimizi
dağıtacağı için oturum süresince su dışında bir şey yemek içmek yasaktır.” şeklinde kurallar
aktarılır.
Corey ve arkadaşları (2016, s. 150-152) grup çalışmalarında yaygın olarak bazı açık
norm örneklerini ve davranış standartlarını şu şekilde sıralamıştır:
•
Üyelerin düzenli bir biçimde gelmeleri ve tam zamanında grupta olmaları
beklenmektedir.
•
Üyelerin kişisel olmaları ve kendilerinin anlamlı yönlerini paylaşmaları, gruptaki
diğerleriyle doğrudan iletişim kurmaları ve genel olarak aktif olmaları için cesaretlendirilirler.
•
Üyelerin birbirlerine geri bildirim vermesi beklenmektedir. Üyeler davranışlarının
diğerleri üzerindeki etkisini ancak diğerlerinin tepkilerinden anlayabilirler.
•
Üyelerin sorunlarından bağlantısız ve entelektüel bir tarzda bahsetmeleri yerine,
hem düşüncelerine hem de duygularına odaklanmaları ve bunları ifade etmeleri istenmektedir.
•

Üyelerin grup içinde şimdi ve burada etkileşimlerine odaklanmaları teşvik edilir.

•
Üyelerin grup oturumlarına tartışmaya istekli oldukları kişisel sorunlarını ve
konularını getirmeleri beklenir.
•
Üyelerin terapötik destek sağlamaları teşvik edilir. İdeal olarak bu destek, üyeleri
kendilerini keşfetmekten alıkoymak yerine bireyin hem kendileriyle çalışmasını ve hem de grup
sürecini kolaylaştırır.
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•
Üyelere hissettikleri öfkelerini doğrudan ve duyarlı bir biçimde ifade etmeleri, ad
takmaktan uzak durmaları ve yargılarını söylemekten kaçınmaları öğretilir. Üyelerden onların
duygularına neyin neden olduğunu içeren öfkelerinin kaynağını ifade etmeleri istenir.
•

Gruplar kişisel sorunları keşfetme ya da sorun çözme normu altında çalışabilirler.

•
Üyelere, hızlıca yanlış olduğunu kanıtlamayı düşünmeden ve aşırı savunmacı
olmadan dinleme normu öğretilebilir.
Grup normlarına grup süreci boyunca uyulması gerekmektedir. Eğer grup normları açık
bir biçimde sunulursa ve üyeler bunların değerini görürse ve bunlarla işbirliği içinde çalışmaya
karar verirse, normlar grubu şekillendirmede etkili güçler olabilir. İdeal olarak grup normlarına
liderin karar vermesi yerine mümkün olduğu kadar işbirliği içinde geliştirilmelidir.
Oryantasyon sürecinin bir kısmı grup birliği olan ve verimli grup geliştirmeyi amaçlayan
normları belirlemeyi ve tartışmayı içermelidir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 152).

6.3. Amaç ve Beklentileri Netleştirme
Grup çalışmasının başlangıç aşamasında ele alınması gereken önemli konulardan birisi
de grup amaçlarının belirlenmesidir. Grup üyeleri genel anlamda grubun amacını bilseler de
grubun genel amaçlarıyla üyelerin öznel amaçlarının somutlaştırılması ve grubun ortak amaçlar
doğrultusunda çalışmaya yönlendirilmesi gerekir. Üyeler niçin grupta olduklarını ve
hedeflerine ulaşmak için gruptan tam olarak nasıl yararlanacaklarını bilmelidirler. Hedefleri
belirleme süreci, hem grubun başlangıç aşamasında hem de grup geliştikçe ve hedefler
karşılandıkça diğer aşamalarda önemlidir. Hem grubun hedefini hem de bireysel hedefleri
belirlemek gerekir. Örneğin genel grup hedefi; güven ve kabul ortamı oluşturmak, önemli
yollarla kendini açmada ilerleme kat etmek, risk alma konusunda üyeleri cesaretlendirmek
olabilir. Bu hedeflerin açık bir biçimde anlaşılması, ifade edilmesi ve üyeler tarafından kabul
edilmesi gereklidir (Demir & Koydemir, 2015, s. 114; Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 147).
Sosyal hizmet müdahalesinde iki çeşit amaç söz konusudur: Süreç ve sonuç amaçları.
Süreç amaçları, müracaatçının değişimi için gerekli olan terapötik koşulların sağlanmasıyla
ilişkilidir. Bunlar terapötik yakınlık kurma, tehdit edici olmayan bir ortam oluşturma, doğru
empati ve olumlu kabul geliştirme ve iletme gibi genel amaçlardır. Bu amaçları uygulamak
grup liderinin sorumluluğudur (Hackney & Cormier, 2008, s. 99). Grup lideri sosyal hizmet
müdahale becerilerini kullanarak, herkesin kendini içten ve samimi hissedeceği bir grup ortamı
oluşturmalıdır. Grubun başlıca süreç amaçları, güven ortamının oluşturulması, üyelerin kendini
açma ve risk alma davranışlarının teşvik edilmesi, şimdi ve burada odaklı hareket etme, etkin
dinleme ve geri bildirim sunma, içerik ve duygu yansıtma, grup içinde ortaya çıkabilecek
çatışma ya da yoğun duygularla ilgilenebilme ve davranış değişikliğini kolaylaştırma gibi çeşitli
tutum ve davranışların geliştirilmesine yöneliktir (Demir & Koydemir, 2015, s. 114).
Grup çalışmasına katılan her bir üyenin yaşam deneyimi farklı olacağı için sonuç
amaçları da farklı olacaktır. Sonuç amaçları katılımcıların grup çalışması yoluyla hayatlarında
yapmayı umdukları değişikliklerle doğrudan bağlantılıdır. Sonuç amaçları; davranış
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değişikliğini kolaylaştırmak, başa çıkma becerilerini arttırmak, karar verme becerisinin
gelişmesine yardımcı olmak, ilişkileri geliştirmek ve müracaatçının var olan potansiyelini
geliştirmesine destek olmak gibi amaçlardır. Lider başlangıç aşamasında gruptaki üyelerin
sonuç odaklı amaçlarını netleştirirse, üyeler işbirliğine açık davranışlar sergiler ve değişim için
motivasyonları artar. Amaç ve hedeflerin somutlaşması yoluyla üyelerde güven ve gruba ait
olma duyguları gelişir ve ortak amaca odaklanmaları sağlanır. Bu aşamada, üyelerin hedef ve
beklentileriyle ilgili endişelerini dile getirmelerine yardımcı olması için grup lideri şu soruları
sorabilir (Hackney & Cormier, 2008, s. 100; Demir & Koydemir, 2015, s. 114):
•

Bu gruba katılmanızın kişisel nedenleri nelerdir?

•

Bu grup deneyiminden kişisel olarak beklentiniz nelerdir?

•

Size göre bu grubun amacı nedir?

•

Bu grupta olmaktan dolayı sizi kaygılandıran şeyler var mı?

Grup üyelerinin bir arada olmalarını sağlayan ortak bir amacın yanında her üyenin
çözmeye çalışacağı bireysel sorunu için kendi özel amacını oluşturmasına izin verilmelidir.
Üyelerin kendi hedeflerini oluşturmalarına yardımcı olma konusunda aşağıda bir örnek yer
almaktadır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 148-149).
Selin: Duygularımla temasa geçmek istiyorum.
Lider: Ne tür duygularla sorun yaşıyorsun?
Hale: Ben öfkemle çalışmak istiyorum.
Lider: Yaşamında kime öfke duyuyorsun? Öfkeni dışa vurma tarzınla ilgili sevmediğin
şey nedir? Öfke duyduğun insanlara en çok ne söylemek istiyorsun?
Beril: Benlik saygım çok düşük…
Lider: Kendi değerini düşürdüğün bazı yolları sıralar mısın?
Aşkın: Yakınlık kurmakta zorlanıyorum.
Lider: Yaşamında kime yakınlaşmakta zorlanıyorsun ve istediğin yakınlığı engelleyen
neler yapıyor olabilirsin?
Örneklerde de görüleceği gibi lider, üyelerin kendi amaçlarıyla ilgili duygu ve
düşüncelerini açık ve somut bir şekilde paylaşmalarını kolaylaştıracak geri bildirimlerde
bulunmalıdır. Ayrıca diğer üyelerin birbirlerinin kişisel beklenti ve amaçlarını duymaları, hem
kendi amaçlarını gözden geçirmelerine hem de başkalarının sorunlarına katkı sağlama
konusunda harekete geçmelerine yardımcı olacaktır.
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6.4. Kaygıları Giderme ve Güven Oluşturma
Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının başlangıç aşamasındaki en temel grup
dinamiklerinden birisi de, üyeler arasındaki güven duygusunun tesis edilmesi ve
geliştirilmesidir. Grupta güven ortamının oluşturulması üyelerin risk alarak kendilerini
açmalarını ve değişim için yeni davranış kalıplarını denemelerini kolaylaştıracaktır.
Başlangıçta var olan eleştirilme ve dışlanma kaygılarının zamanla ortadan kalkması
gerekmektedir. Bu konuda liderin belirli tutum ve eylemlerinin gruptaki güven düzeyini
belirleyeceği unutulmamalıdır. Güven oluşumunda etkili olan liderlik faktörleri; dikkati verme
ve dinleme, hem sözel hem de sözel olmayan davranışı anlama, empati, içtenlik, kendini açma,
saygı ve ilgiyle yüzleştirmeyi içerir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 142).
Dikkati verme ve dinleme: Güvenin oluşması için üyelerin sözel ya da sözel olmayan
iletilerine dikkat etmek gerekir. Samimi bir dinleme ve anlama olmadığında üyeler arasında
bağlantı kurmak güçleşecektir. Eğer üyeler önemsendiklerini ve anlaşıldıklarını hissederlerse
işbirliği yapma konusunda daha samimi olurlar. Dikkati yoğunlaştıramamanın çeşitli nedenleri
bulunmaktadır. En yaygın olanları şunlardır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 142):
•

Konuşana odaklanmama daha sonra ne söyleyeceğini düşünme,

•

İlgisiz ve ayrıntılı bilgiyi araştıran çok fazla kapalı uçlu soru sormak,

•

Çok fazla konuşmak fakat yeteri kadar dinlememek,

•
vermek,

Bir sorunu incelemek için konuşmacıyı cesaretlendirmek yerine çok çabuk öğüt

•
kaçırmak,

İnsanların sadece açık bir biçimde söylediklerine dikkat etmek ve sözsüz ifadeleri

•

Seçici dinleme yapmak ve sadece duymak istediklerine dikkat vermek,

•

Kişinin beden dilini anlamada başarısız olmak.

Sözsüz davranışı anlama: Deneyimli olmayan grup liderleri sık sık sadece üyelerin ne
söylediklerine odaklanma hatasına düşerler ve hemen göze çarpmayan sözsüz mesajları
kaçırırlar. Grup üyeleri kendilerini sözel olarak anlattıklarından daha dürüst bir şekilde sözsüz
olarak anlatırlar. Sözel ve sözel olmayan davranış arasındaki tutarsızlıkları belirlemek
kazanılması gereken önemli bir beceridir. Bu beceri; grupta rahat hissettiğini iddia eden ancak
kolları sıkıca bağlı olarak oturan üyenin, sözel olarak olumlu duygular açıklayan ancak fiziksel
olarak çok daralmış üyenin veya sürekli zemine bakma eğiliminde olan üyenin içinde
bulunduğu ruh halini anlamayı içermektedir. Lider bazen geri bildirimde bulunarak üyelerin
farkındalığını arttırmalıdır. Örneğin; “Gülümsediğini fark ediyorum, fakat acı verici
anılarından bahsediyorsun ve gözlerinde yaşlar var. Bunun farkında mısın?” Lider ne
gördüğünü ifade ettikten sonra, sözel olmayan davranışının anlamını söylemesi için üyeyi
açıklama yapmaya davet eder.
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Empati: Diğerlerinin öznel olarak ne yaşadıklarının farkında olma ve dünyayı onların
gözleriyle görme becerisidir. İnsanlar eleştirel yargılama olmaksızın bu anlayışa sahip
olduklarında, diğerlerinin onları oldukları gibi anladığına ve kabul ettiğine inandıkları için en
derin ilgilerini ortaya çıkarırlar. Bu tür önyargısız bir anlayış güven oluşumu açısından çok
önemlidir. Liderin görevlerinden birisi de, bu anlayışı engelleyen davranışı üyeler göstermek
ve daha fazla empati geliştirmeleri için onlara yardımcı olmaktır. Liderlik işlevlerinden birisi
de üyelere bu anlayışı engelleyen davranışları göstererek daha fazla empati geliştirebilmeleri
için yardım etmektir. Verimli olmayan davranış örnekleri şu şekilde sıralanabilir; basmakalıp
cümlelerle diğerlerine tepkide bulunmak, uygun olmayan bir şekilde sorgulamak, diğerlerine
hiç tepkide bulunmamak, nasıl olmaları gerektiği konusunda öğüt vermek, eleştirel yargılamada
bulunmak ve savunmacı olmak. Bir üyeyi on dakika dinledikten sonra “takma kafana” demek
hiç empatik olmayan bir yaklaşımdır.
İçtenlik: Bir kişinin içsel yaşantısı ile dışsal olarak yansıttıkları arasında tutarlılık
olması içtenlik anlamına gelmektedir. Lider profesyonel rolünün arkasına saklanarak içsel
olarak kabul etmediği bir konuda kabul ediyormuş gibi davranırsa bir süre sonra dürüstlüğünü
kaybedecektir. Lider üyeleri kırmamak ya da sosyal onaylarını kaybetmemek için bazı
gerçekleri söylemekten çekinirse üyelere fayda sağlayamaz. Örneğin; grupta yeni olan bir üye
aniden lidere; “Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz?” diye sorarsa liderin bu konuya nasıl
cevap vermesi gerekir? Eğer lider “Senin çok hoş biri olduğunu düşünüyorum” diye cevap
verirse bu biraz popülist bir yaklaşım olacaktır. Daha dürüst bir cevap ise şöyle olabilir:
“Kendinle ilgili farkındalık düzeyin konusunda yeteri kadar iyi olup olmadığını bilmiyorum.
Seni daha iyi tanıdıkça görüşlerimi seninle paylaşacağım.” Ayrıca bu üyeye böyle bir soruyu
sorması için onu neyin teşvik ettiği sorulabilir.
Kendini açma: Grup çalışması ortamında üyelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri,
iç görü kazanmaları amacıyla grup liderinin kendi yaşantısı ve duygularıyla ilgili paylaşımda
bulunmasına kendini açma denir. Lider grup içinde ne olduğuna ilişkin düşüncelerini ve
duygularını açığa vurursa, üyelerin de kendilerini ifade etmelerini teşvik etmiş olur. Eğer lider
özgün ve uygun bir şekilde kendini açıyorsa ve saklanmayı önlüyorsa, grup üyelerini de
kendilerini açma konusunda cesaretlendirecektir. Kendini açma grup üyelerine yararlı olacaksa
yapılmalı, yoksa kişisel sorunları gruba aktarma amacı taşımamalıdır. Bazen grup üyelere şu
şekilde meydan okuyabilir: “Biz size bütün sorunlarımızı anlatıyoruz, fakat biz sizinkileri
bilmiyoruz.” Böyle bir soru karşısında lider hemen benzer bir sorununu gündeme getirmek
yerine, kendisinin de hayatta pek çok zorluk yaşadığını ancak grup çalışmasında daha çok
üyelerin sorunlarını dinlemek istediğini belirtmelidir.
Saygı: Saygı söylemden daha çok eylem gerektiren bir erdemdir. Eleştirel yargılama ve
etiketleme yapmadan, dürüstçe hissedilen samimiyeti ve desteği açıklamayı ve diğerlerinin
farkında olmayı gerektiren saygı tutum ve davranışı temel liderlik özellikleri arasındadır.
Saygıyı çift yönlü olarak ele almak gerekir; kişinin kendine saygısı ve kendini kabulü, kişinin
başkalarına saygısı ve başkalarını kabulü. Kendini kabullenmede zorlanan ya da kendine
saygısı olmayan insanın başkasına da saygı duyması beklenemez. Saygıyı iletebilmek için
bireyin empatik bir yaklaşım içinde olması gerekir. Saygı; kişinin dinine, ırkına, cinsiyetine ya
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da sosyal statüsüne bakmaksızın insanların onurlarının eşit olduğuna inanmayı gerektirir. Grup
lideri her bir üyenin biricikliğini, duygu ve eylemlerinde özgür olduğunu kabullenmelidir.
İlgiyle yüzleştirme: Yüzleştirme, üyelerin söyledikleriyle yaptıkları ya da
söyledikleriyle bazı sözel olmayan ipuçları arasındaki tutarsızlığı incelemek için üyelere geri
bildirimde bulunmayı gerektiren bir ilgilenme eylemidir. Lider yüzleştirme yapılacak grup
üyesine saygıyı koruyarak, empati kurarak ve iyi bir zamanlamayla hareket etmelidir.
Yüzleştirmeler kırıcı “vur-kaç” taktiğiyle yapılırsa ya da sözel taciz şeklinde olursa güven
büyük ölçüde zedelenir. Saldırgan yorumlar ve yüzleştirmeler bireyi savunmacı yaparak
iletişime kapanmasına neden olur. İlgili yüzleştirmeler ise kişinin kendisiyle ilgili farkında
olmadığı bir gerçeği öğrenmesini sağlar. Liderin grup üyeleriyle güçlü bir psikolojik ilişkisi
varsa, üyeler yüzleştirme yapmasından dolayı liderden rahatsız olmazlar. Yüzleştirme için ben,
benim gibi kişisel giriş içeren cümleler kurulmalıdır. Örneğin; “bana öyle geliyor ki, grup
çalışmasına çok ihtiyacın olduğu halde sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Çünkü kaygı
duyuyorsun, aynı zamanda konuşmak istiyorsun. Bu konuda yaşadığın çelişkiyle ilgili
konuşmak ister misin?” (Voltan Acar, 2015, s. 87).
Güven ortamı üyelerin birbirleriyle olan sağlıklı etkileşimleri sonucu gelişir. Grubun
başlangıç aşamasında yeterli etkileşim olmayacağı için üyelerin kaygı içinde olmaları doğal
karşılanmalıdır. Yeterince tanımadığı grup üyeleri tarafından hafife alınma, eleştirilme ve
reddedilmeye yönelik endişeleri olan katılımcılar, kendilerine sıklıkla şu soruları sorarlar
(Demir & Koydemir, 2015, s. 117):
•

Grubun bir parçası olabilecek miyim?

•

Diğer grup üyelerinden hoşlanmazsam ne olacak?

•

Diğer üyeler beni olduğum gibi kabul edecekler mi?

•
olacak?

Diğer üyeler paylaşımlarımdan dolayı beni eleştirirlerse ya da yargılarlarsa ne

•

Bu grupta ne kadar risk alabilir, diğerlerine kendimi ne kadar açabilirim?

•

Bu gruptakilere güvenmezsem ne olacak?

•

Diğer üyeler beni sevmezlerse ya da incitirlerse gruptan ayrılabilecek miyim?

Grup çalışmalarında ilk oturum süresince endişe huzursuzluk hissetme oldukça
yaygındır. Lider bazı sorular sorarak üyelerin bu rahatsızlıklarını dile getirmelerini
kolaylaştırabilir. Örneğin; lider “bu grupta kendinizi nasıl hissettiğiniz konusunda birisi yorum
yapmak ister mi?” şeklinde bir soru yönelterek grup üyelerinin görüşünü almaya çalışır. Bu
sayede üyeler endişe konusunda yalnız olmadıklarını, diğerlerinin de benzer duyguları
hissettiğini anlar. Ayrıca grup lideri rahatsızlık kaynağı hakkında fikir sahibi olur ve bu konuda
üyelerin ihtiyaç duyduğu açıklamayı yapar. Örneğin grup üyelerinin birbirlerini tanıma
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konusunda kaygıları varsa, lider bu konuda birkaç etkinlik daha yaparak üyelerin kaynaşmasını
sağlayabilir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 126).

6.5. Oturumun Kapanışı ve Değerlendirme
İlk oturumun kapanışında lider oturumla ilgili izlenimleri almak üzere on dakikalık bir
özetleme ve değerlendirme bölümü ayarlamalıdır. Bu sürede üyelerin oturum hakkında
hoşlandıkları ya da hoşlanmadıkları şeyleri yansıtmaları, oturumda neler yaşadıklarından ve
hafta boyunca grup dışında yapmayı umduklarından bahsetmeleri istenir. Ayrıca lider grup
oturumunu kısaca özetler ve üyelerin bir şey eklemek isteyip istemediklerini sorar. “Bugün
gruptan ne öğrendiniz?” sorusunu yönelterek üyelerin grup çalışmasıyla ilgili görüşlerini
almaya çalışır. Corey ve arkadaşları (2016, s. 173) haftalık grup toplantısını sonlandırırken
liderin düşünmesi gereken bazı hususları şu şekilde sıralamıştır:
•
Müracaatçıların bazı cevaplanmamış sorularla belirli bir oturumdan ayrılmaları
iyidir. Herkesin bir etkileşimden rahat hissederek ayrılmasını garanti altına almaya çalışmak
hata olacaktır. Eğer grup üyeleri her şeyin hoş bir biçimde sona erdiği hissiyle gruptan
ayrılırlarsa, grup içinde yansıyan meselelere muhtemelen daha az zaman ayıracaklardır.
•
Gruba katılım düzeyleriyle ilgili üyelerin ifadeleri önemlidir. Eğer müracaatçılar
gruba dâhil olmama hissi belirtirlerse, onların grupta katılımlarını arttırmak için ne yapılması
gerektiği sorulabilir. Örneğin; “Bu tamamen senin katılım eksikliğin mi ya da değiştirmek
istediğin bir şey var mı?” gibi bir soru yöneltilebilir.
•
Üyelerden, diğer üyelerle ilişkileri vasıtasıyla kendileri hakkında neler
öğrendikleriyle ilgili gruba kısaca bilgi vermeleri söylenebilir. Katılımcılar bu iç görülerinin
karşılığı olarak davranışlarını değiştirdikleri bazı yolları kısaca belirtebilirler.
•
Eğer üyeler gerçekçi olmayan ev ödevleri önerirlerse, lider ya da diğer üyeler
gerçekçi ev ödevi oluşturmada yardımcı olabilirler.
•
Üyelere gelecek oturumda keşfetmek istedikleri herhangi bir konu, soru ya da
sorun olup olmadığı sorulur. Bu talep oturumlar arasında bağ kurulmasına yardımcı olur.
Gelecek oturumla ilgili üyeleri harekete geçirmek aynı zamanda dolaylı olarak hafta boyunca
onların sözleşmelerine bağlı kalmalarını cesaretlendirir.
•
Üyelerin birbirlerine geri bildirimde bulunmaları sağlanmalıdır. Özellikle
üyelerin gerçekte gözlemlediklerine ilişkin olumlu tepkiler yararlı olmaktadır.
•
Eğer grup değişen üyelerden oluşuyorsa, üyelere bir hafta önce bazı katılımcıların
gruptan ayrılacağı bilgisi verilmelidir. Gruptan ayrılacakların ne kazandıklarıyla ilgili
konuşmasının yanında, diğer üyelerin de tepkilerini paylaşmalarına izin verilmelidir.
Grup lideri birinci oturumun sonunda grubun başarısını değerlendirmelidir. Eğer birinci
oturum beklenildiği şekilde gitmediyse lider bunun nedenini belirlemelidir. Lider oturumu
değerlendirirken öznellikten uzak durmalı, mümkün olduğunca nesnel ve tarafsız olmaya dikkat
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etmelidir. Ayrıca oturumun başarısının gruba iyi liderlik etmenin dışında pek çok faktöre bağlı
olduğunu unutmamalıdır. Aşağıda birinci oturumun başarısız geçmesinin muhtemel nedenleri
sıralanmıştır. Lider yönettiği grubu bu faktörler açısından değerlendirmelidir (Masson, Jacobs,
Harvill, & Schimmel, 2014, s. 137).
•

Üyeler konuşmaktan veya paylaşmaktan korkmuş olabilirler.

•

Üyelerin grubun amacıyla ilgili kafası karışmış olabilir.

•

Grup kötü bir zamanda bir araya getirilmiş olabilir.

•

Üyeler geç gelmiş, grup oturumu kesintiye uğramış olabilir.

•
olabilir.

Kültür veya cinsiyetle ilgili durumlar üyelerin tamamının katılımını engellemiş

•
olabilir.

Lider grubun amacı ve üyelerin ihtiyaçları konusunda yeterince düşünmemiş

•

Oda grup için gereken koşullara sahip olmayabilir.

•

Üyeler gruba katılım için zorlanmış olabilirler.

•

Odak noktası bir konudan başka bir konuya çok çabuk geçmiş olabilir.

•

Belirli bir kişi veya konu üzerinde gereğinden fazla durulmuş olabilir.

•

Alışma süreci için çok fazla veya çok az zaman harcanmış olabilir.

Sonuç olarak; grup çalışmasının başlangıç aşamasında lider, genel anlamda grubun
yapılandırılmasını sağlamalı ve üyelerin grup sürecine uyumlarını kolaylaştırmalıdır.
Dolayısıyla bu aşamada grup kuralları ve normları oluşturulur, güvenli bir ortam oluşturularak
üyelerin kaygı ve beklentilerini paylaşmaları sağlanır, üyeler arasında karşılıklı açık bir iletişim
tarzı geliştirilir, üyelerin somut ve gerçekçi amaçlar edinmelerine yardımcı olunur ve üyelerin
grubun temel dinamikleri konusunda farkındalık kazanması teşvik edilir. Belirtilen bu
görevlerin yerine getirilmesinde etkin bir model olarak grup liderin doğru tutum ve davranışlar
sergilemesi çok önemlidir. Grup liderinin yönlendirme, ilişkilendirme, yatıştırma, engelleme,
destek olma, uzlaşı sağlama, amaç oluşturma ve arabulucu olma gibi temel becerilerini
kullanması gerekir. Bu sayede üyelerin birliktelik algısı gelişir ve olumlu bir güven ortamı
oluşur.

112

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grup çalışmasının başlangıç aşamasında gruptan beklenen uyum ve keşiftir. Üyeler
birbirini tanır, grubun nasıl işlev gördüğünü anlar, uyulacak kuralları belirler, grupla ilgili
kaygıları dile getirir, hedeflerini netleştirir ve grubun güvenli bir ortam olup olmadığı kanaatine
varır. Grup oturumlarının başlangıcında belirsizlik ve kaygı olması normaldir. İnsanlar ilk defa
yer aldıkları sosyal ortamlarda yabancı olduklarını hissederler ve çekingen davranırlar. Bu
aşamada üyelerin tedbirli ve temkinli davranmaları doğal karşılanmalıdır. Bazı üyeler
endişelerini dile getiremediği için içine kapanık görünebilir. Lider bireyleri tanımlama
konusunda acele edip önyargılı davranmamalıdır.
Grup çalışmasının başlangıç aşamasının tanışma ve amacın tekrar gözden geçirilmesi
gibi iki ana teması bulunmaktadır. Grup üyeleri, sorunlarını liderle paylaşmanın yanı sıra
birbirleriyle yaptıkları paylaşımlar ve etkileşimler yoluyla gelişim sağlayacakları için başlangıç
aşamasından itibaren üyelerin birbirleriyle kaynaşması çok önemlidir. Tanışma etkinlikleri
esnasında kişinin sosyo-demografik bilgilerini aktarması yanında, duygusal kaynaşma da
sağlanmaktadır. Ayrıca bu aşamada üyeler gruptan beklentilerini de dile getirirler. Bu sayede
amaçlarını belirlemeleri ve netleştirmeleri de kolaylaşır.
İlk oturumunda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de oturuma nasıl başlanacağı
konusudur. Grubun psikolojik atmosferi ve üyelerin güven düzeyi, liderin oturumu nasıl
açacağıyla yakından ilişkilidir. Lider üyelere yakınlık, güven, yardımseverlik ve anlayış
duygularını olumlu bir yaklaşımla aktarmalıdır. Grubun başlangıç aşamasında üyeler, liderle
ilgili izlenimlerini biçimlendirir ve grubun kendilerine yardımcı olup olamayacağını
değerlendirirler. Bu nedenle; grup üyelerinin liderden uzaklaşmasına neden olacak uzun, sıkıcı
veya kaygı verici açılış konuşmalarından uzak durmak gerekir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Aşağıdakilerden hangisi başlangıç aşamasında grup üyelerinden beklenen
davranışlardandır?
a)

Değişim ve direnç

b)

Gelişim ve kaygı

c)

Uyum ve keşif

d)

Umut ve değişim

e)

Tanışma ve derinleşme

2.
Başlangıç aşamasında liderin üyeler arasında sağlaması gereken temel özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ortaklık ve işbirliği

b)

Etkileşim ve bireysellik

c)

İletişim ve çatışma

d)

Sosyalleşme ve Uyum

e)

Uyum ve çatışma

3.

I. Grup bütünlüğünün sağlanması,

II. Grup için resmi izin alınması
III. Grubun güvenli bir ortamda ortak amaçlar için çalışması
IV. Normların oluşturulması
Grup çalışmasında kuralların varlığı yukarıdaki seçeneklerden hangilerini sağlar?
a)

I, II ve III

b)

II, III ve IV

c)

I, III ve IV

d)

II ve III

e)

III ve IV

114

4.
Aşağıdakilerden hangisi grup kurallarıyla ilgili planlanması gereken hususlardan
birisi değildir?
a)

Kuralların neler olması gerektiği

b)

Kuralların nerede belirleneceği

c)

Kuralları kimin koyacağı

d)

Kuralların ne zaman tartışılacağı

e)

Kuralların nasıl tartışılacağı

5.
Grupta güven ortamının oluşturulması üyelerin daha çok hangi davranışlarını
kolaylaştırmaktadır?
a)

Değişim için direnmelerini

b)

Kendilerini savunmalarını

c)

Eski alışkanlıklarını sürdürmelerini

d)

Risk alarak kendilerini açmalarını

e)

Kaygıyla içe kapanmalarını

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Bir kişinin içsel yaşantısı ile dışsal olarak yansıttıkları arasında tutarlılık olması
………. anlamına gelmektedir.
7.
Grup çalışması ortamında üyelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri, iç görü
kazanmaları amacıyla grup liderinin kendi yaşantısı ve duygularıyla ilgili paylaşımda
bulunmasına ………. ……… denir.
8.
Eleştirel yargılama ve etiketleme yapmadan, dürüstçe hissedilen samimiyeti ve
desteği açıklamayı ve diğerlerinin farkında olmayı gerektiren ……... temel liderlik özellikleri
arasındadır.
9.
……………, üyelerin söyledikleriyle yaptıkları ya da söyledikleriyle bazı sözel
olmayan ipuçları arasındaki tutarsızlığı incelemek için üyelere geri bildirimde bulunmayı
gerektiren bir ilgilenme eylemidir.
10. İlk oturumun kapanışında lider oturumla ilgili izlenimleri almak üzere on
dakikalık bir ………….. ve değerlendirme bölümü ayarlamalıdır.
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Cevaplar
1. c, 2. a, 3. c, 4. b, 5. d, 6. “içtenlik” 7. “kendini açma” 8. “saygı” 9. “Yüzleştirme” 10.
“özetleme”
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7.

GRUBUN GELİŞİM AŞAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, grubun gelişim ya da eylem aşamasında uygulanan teknikleri, liderin ve
üyelerin işlevlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grubun gelişim aşaması hangi alt basamaklardan oluşmaktadır?
2. Grubun geçiş aşamasında üyeler daha çok hangi duyguları yaşamaktadır?
3. Grubun eylem aşamasında yerine getirilmesi gereken temel görevler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Grubun gelişim aşamasının alt
basamaklarını kavrayabilir.

Grubun
Aşaması

Grubun geçiş aşamasında ele
Örneklerle,
kuramsal
alması gerekn konuların neler
Gelişim
bilgilerle ve test sorularıyla
olduğunu anlayabilir.
konuların
daha
kolay
Grubun eylem aşamasının anlaşılması sağlanacaktır.
özelliklerini ve bu aşamada
yerine getirilmesi gereken
görevleri kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Direnç: Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet.

•
Savunuculuk: Bir bireyin kendisi, bir diğer birey ya da bir grup birey adına
konuşma, temsilde bulunma, eylemde bulunması ya da engellenme, çatışma gibi olumsuzluklar
karşısında kalan bireyin bilinçsiz olarak geliştirdiği benliğini korumaya yönelik eylem ve
düşünceleri.
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Giriş
Grubun gelişim aşaması, ilk oturumdan sonra periyodik olarak gerçekleştirilen grup
oturumlarından oluşan bir süreçtir. Her grup oturumu birbirine bağlıdır. Grup oturumları
sonrasında grup çalışmasıyla ilgili süreç raporu hazırlanır ve grupta yaşananlar değerlendirilir.
Yapılan değerlendirme sonrasında ise bir sonraki oturumda üzerinde çalışılacak konular ana
hatlarıyla belirlenir. Eğer grup lideri sona eren her oturum için aldığı notları düzenli bir rapora
dönüştürmezse, bir sonraki oturum için hazırlık ve planlamayı etkili yapamayacaktır. Grubun
ilerleme sürecinin takip edilebilmesi için oturumların sistematik bir şekilde ve zamanında
değerlendirilmesi gerekir. Bu yapılmadığı zaman grup çalışması herhangi bir sohbet
toplantısından öteye geçemez.
Başlangıç aşaması grup üyelerinin birbirlerini tanımaları, lidere ve grup ortamına uyum
sağlamaları açısından önemli bir aşamadır. Ancak grubun amacı doğrultusunda çalışmaya
başlaması için tanışmanın ve kaynaşmanın ötesine geçilerek sorunların paylaşılması ve
arzulanan değişimlerin gerçekleşmesi liderin temel görevleri arasındadır. Bunun için liderin
grubu bir üst aşamaya doğru yönlendirmesi ve planlı değişim sürecini tedrici bir şekilde
başlatması gerekmektedir. Grup çalışmasının orta aşaması olarak da nitelendirilen gelişim
aşaması; geçiş aşaması ve eylem aşaması olmak üzere iki alt evreden oluşmaktadır. Geçiş
aşamasında üyeler, diğerlerinin ve liderin kendileri hakkındaki düşüncelerini bilmek isterler ve
ötekinin gözünden kendi durumlarını gözden geçirirler. Grubun kendilerine sağlayacağı
avantajları değerlendiren grup üyeleri, kendilerini açma ve paylaşımda bulunma konusunda
harekete geçmeye başlarlar.
Tüm insan ilişkilerinde olduğu gibi grup içi etkileşimde çatışma ve gerginlik yaşanması
doğal bir durumdur. Önemli olan çatışma ve gerilimi doğru yönetebilmektir. Grubun geçiş
aşamasında yaşanması kaçınılmaz olan çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözebilmek ve grubu bir
arada tutabilmek için liderin etkin rol üstlenmesi gerekir. Geçiş aşamasından eylem aşamasına
geçmeden önce grupta ortaya çıkan direncin sorunların çözümüne katkı sağlayacak şekilde
yönlendirilmesi önemlidir. Grubun gelişimi ve üretkenliği için gerekli olan bu gerginlikler
sayesinde üyeler etkili iletişim ve etkileşimde bulunmayı, kendilerine ve başkalarına saygı
duymayı, kendi davranış kalıplarını fark etmeyi ve kişiler arası farklılıkları kabul etmeyi
öğrenirler.
Grubun gelişmesi için ve amaçları doğrultusunda çalışması için gerekli olan geçiş
aşamasında savunucu bir tutum içinde olmamak gerekir. Üyelerin haklı gerekçelerle ortaya
koyduğu bazı belirsizlikleri anlamaya çalışmak ve arkasında yatan kaygıları çekinmeden
açıklayabilmesi için cesaretlendirmek önemlidir. Sosyal hizmet müracaatçılarının geçmişte
yaşadıkları ihmal ve istismar nedeniyle insanlara olan güvenleri zedelenmiş olabilir.
Dolayısıyla üyelerin grubun gelişim aşamasının başlangıcında tepkisel ve eleştirel davranmaları
anlayışla karşılanmalıdır. İlerleyen süreçte her üye geçmiş yaşantısıyla ilgili anılarını
paylaştıkça uyumsuz davranış kalıplarının nedeni de ortaya çıkacaktır. Bu nedenle geçiş
aşamasında aceleci ve önyargılı davranmamak gerekir.
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Geçiş aşaması sağlıklı bir şekilde sona erdiğinde artık üyeler sorunları üzerinde
çalışmaya hazır hale gelirler. Eylem aşamasında üyeler sorunları ve sorumluluklarıyla ilgili
paylaşımda bulunmaya ve tartışmaya başlarlar. Her üyenin hazır bulunmuşluk düzeyi farklı
olacağından her üyeden aynı katılım performansını beklemek doğru olmaz. Kendini gruba ait
hisseden üyenin uyumu ve gruba katılımı diğerlerinden daha yüksek olacaktır. Gelişim
aşamasında her üyenin kendi değişiminin sorumluluğunu alması ve diğerlerinin gelişimine de
dolaylı katkı sağlaması beklenir.
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7.1. Grubun Geçiş Aşaması
Geçiş aşamasında genellikle üyelerin davranışlarının arkasında kaygı vardır. Bu
aşamada üyeler savunuculuk ve dirençle etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenmek, korkularıyla
yüzleşmek, çatışma ve kontrol sorunlarıyla ayrıntılı olarak çalışmak zorundadırlar. Geçiş
aşamasının amacı, üyelerin korkularına meydan okuyarak risk almaları konusunda
cesaretlendirecek olan emniyetli ve güvenilir bir atmosfer oluşturmaktır (Corey, Corey, &
Corey, 2016, s. 181). Birbirlerini tanımayan insanlar bir araya geldiğinde çeşitli anlaşmazlıklar
ve gerginliklerin olması oldukça doğaldır. Dolayısıyla kişiler arası ilişkilerin yoğun yaşandığı
grup çalışmasında çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu aşama, üyelerin diğer üyeler ve liderle çatışma
yaşaması ve kendini açmayla ilgili direnç göstermesi nedeniyle “fırtına aşaması” olarak da
adlandırılmaktadır. Tıpkı insan yaşamının ergenlik dönemi gibi geçiş aşamasında da üyeler
özerklik için mücadele etmekte ve kimliğini bulma mücadelesi yaşamaktadır (Demir &
Koydemir, 2015, s. 124).
Grup çalışması sürecinin her aşamasında çatışma ve zorluklar yaşanmasına rağmen,
bunlar genellikle en açık ve yoğun biçimde geçiş aşamasında görülmektedir. Ancak gerginlik
yaşanması grubun gelişimi açısından olumlu bir faktör olarak kabul edilmelidir. Örneğin bir
grup oturumunda üyelerden birisi; “Burada bazı insanlar asla hiçbir şey söylemiyor” şeklinde
gerginliğini ifade etmiştir. Buna karşı bir üye alaycı bir şekilde; “Sen o kadar çok konuşuyorsun
ki, bize katılmak için bir şans vermiyorsun” şeklinde cevap vermiştir. Bir başka üye; “Bu
tartışmayı sonlandırmanızı dilerim. Bu bizi hiçbir yere götürmüyor” diyerek üyeleri sakin
olmaya davet etmiştir. Bu durumda liderin etkili olmayan müdahalesi şu şekilde olabilir:
“Bence de tartışmayı sonlandırmalıyız. Neden sadece devam etmiyoruz.” ya da “Sen haklısın,
burada çok az konuşan insanlar var. Umarım senin de söylediğin gibi biraz daha risk alırlar.”
Liderin yapacağı bu tarz yorumlar üyelerin savunmaya geçmesine neden olur. Ancak lider
ortaya çıkan çatışmayla başa çıkmak için grupta nelerin paylaşılmasının beklendiğiyle ilgili
grup dinamiğini araştırmaya yönelik bir yaklaşım sergileyebilirdi. Örneğin lider; “Bu
tartışmanın devam etmesinde bir sakınca görmüyorum. Çünkü bütün bunların ne anlama
geldiğini bilmeye ihtiyacımız var.” diyerek tartışmayı başlatan üyeye döner ve şu soruları sorar:
“Tüm bu tepkilerden nasıl etkilendin? Özellikle kendilerinden bir şeyler duymak istediğin
herhangi biri var mı? İnsanlar çok konuşmadıklarında bu seni nasıl etkiliyor?” Yukarıda
aktarılan tartışmayı başlatan üyenin ifadesi grubu suçlayıcı bir ifadeydi. Grup bu suçlamaya
karşı savunuculukla tepki verdi. Lider bu üyenin grupla yaşadığı güçlüklerine odaklanarak
sessiz olarak algıladığı grup üyelerinden nasıl etkilendiğiyle ilgili duygularını açığa çıkarmaya
çalıştı. Grubu suçlayan üye, diğerleri çok az konuştuğunda grubun onu yargılayacağından
korktuğunu ve insanların kendisini nasıl algıladıklarını bilmek istediğini belirterek çatışmasını
çözmüş oldu (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 192). Örnekte olduğu gibi etkin liderlik
yaklaşımıyla üyelerin gerginliğinin arkasında yatan duygular açığa çıkardığında çatışma ve
direncin azaldığı görülmektedir.
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7.1.1. Kaygı ve Direnç
Geçiş aşamasında grup üyeleri başlangıçta olan belirsizlik nedeniyle kaygı
yaşayabilecekleri gibi kaynağı farklı olan kaygı ve korkular da yaşayabilirler. Özellikle
başlangıç aşamasında bastırılan endişeler bu aşamada ortaya çıkabilir. Bu aşamada yaşanan
kaygının başlıca nedenleri şunlar olabilir (Demir & Koydemir, 2015, s. 125):
•
Kendisi hakkında bilgi paylaşımı yaptığında diğer üyeler ve lider tarafından
eleştirilme, yargılanma, alay edilme, kabul görmeme, sevilmeme ya da reddedilme korkusu,
•
Yaşadığı olumsuz duygulardan dolayı kontrolünü kaybetme ve bu nedenle
istemediği olumsuz davranışlarda bulunma kaygısı
•

Gruba, üyelere ve lidere aşırı derecede bağlanma korkusu

•
Değişime uyum sağlayamama ya da değişim nedeniyle alışkanlıklarında
farklılaşma yaşama endişesi.
Kaygı ve korkular sıklıkla üyelerde direnç oluşmasına yol açar. Psikanalitik yaklaşıma
göre direnç, müracaatçıların doğrudan veya dolaylı olarak davranışlarını değiştirmeye,
yaşantıları ve duyguları hakkında paylaşımda bulunmaya karşı olma ya da kendileriyle ilgili
farkındalık yaşamaya istekli olmamaları durumudur. Müracaatçılar, kabul etmekte
zorlandıkları dürtü, duygu ve davranışlarını ifade etmekten ve onlarla yüzleşmekten
kaçındıkları zaman direnç ortaya çıkar. Sosyal hizmet uygulamalarında bireyle ya da grupla
çalışmada ortaya çıkan direnç olumsuz algılanmamalıdır; çünkü müracaatçı hayatında ilk kez
yeni karşılaştığı birine ya da birilerine, kendisi için özel, karmaşık ve çok önemli şeylerden
bahseder. Bazen kişinin kendi özelini yakınlarıyla paylaşması bile zorken, bunu sekiz-on kişilik
bir grupta yapması daha da zor olacaktır. Üstelik bunu nasıl yapacağıyla ilgili bir fikri de
olmayabilir. Bu nedenle müracaatçının kendini ifade etmede direnç göstermesi normaldir
(Demir & Koydemir, 2015, s. 126; Voltan-Acar, 2015, s. 138).
Grupta direnç, grubun işleyişini ve amaçlarına ulaşılmasını yavaşlatan birey ya da grup
davranışıdır. Davranışlardaki aşırılıklar direncin varlığının kanıtıdır. Bazen bir grup üyesi çok
konuşabilir ya da hiç konuşmayabilir. Bu üye her iki durumda da direnç göstermektedir.
Direncin belirtileri şu şekildedir: Müracaatçı birden duraklayabilir, söylediği sözü düzeltmeye
çalışabilir, dili sürçer, uzun süre sessiz kalabilir, giysisinin bir parçasıyla oynayabilir, konu dışı
sorular sorabilir, duygularını düşüncelere dönüştürme eğilimi gösterebilir, grup randevusuna
geç gelebilir ya da özür beyan ederek hiç gelmeyebilir, grup liderinin yaklaşımını eleştirebilir,
söyleyecek bir şey bulamayabilir ya ad konuşamaya değer bulmadığı ve konu dışı olduğu gibi
gerekçelerle düşüncelerine sansür koyabilir (Voltan-Acar, 2015, s. 138).
Grupta üye sayısının fazlalığı, grubun zorunlu olarak kurulmuş olması, yaş dağılımının
geniş olması, üyelerin daha önce ve daha sonra sosyal ilişki içinde bir arada olmaları, grubu
oluşturan kadın erkek sayısının dengesiz dağılımı direnç oluşturabilir. Meslektaşlardan ya da
aynı işyerinden gelen kişilerden oluşan bir grupta da direnç yoğun olarak yaşanabilir. Eğer grup

125

üyeleri farklı kültürlerden gelmişse ya da kültürel olarak grupla çalışmaya alışık değillerse, bu
da direnç oluşturur. Üye sayısı çok olan gruplarda bireyin kendini açması güçleşir. Örneğin,
sekiz ya da on kişinin karşısında konuşmakla, on beş kişi karşısında konuşmak arasında çok
fark vardır. Kalabalık gruplarda bireylerin birbirlerini tanıma şansları az olduğu için, bizlik
duygusunun oluşması zordur (Voltan-Acar, 2015, s. 140).
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde yapılan grup çalışmalarında olduğu gibi bazı
üyeler gruba zorla katıldıkları için direnç gösterebilirler. Eğer bu üyelere öfkelerini ifade etme
şansı verilirse, bazen direnmelerinin üstesinden gelebilirler. Bu durum lider için zordur, çünkü
lider bu üyenin öfkesini ifade etmesine izin vermesinin faydalı olup olmayacağını kestiremez.
Bu üye sürekli şikâyet ederek grupta olumsuz bir hava oluşmasına da neden olabilir. Buna
rağmen bir üyenin direnişinin üstesinden gelemeye çalışırken lider ilgi göstermeyi
sürdürmelidir. Bazı üyelerin grubun etkinliğine dair olumsuz beklentileri vardır. Bu üyeler
grubun faydalı olmayacağını düşünürler ve işbirliği yapmayı reddederler. Direnen bir üyeyle
karşılaşan liderin iki ana stratejisi vardır: Üyenin düşüncelerini grup içinde paylaşmasına izin
vermek ya da üyeyle grup oturumu sonrasında görüşerek direncinin üstesinden gelmesine
yardımcı olmak. Eğer bunlardan hiçbiri işe yaramazsa ve kurumun prosedürü gereği bu üyenin
grupta kalması gerekirse lider bu üyeye odaklanmamalıdır. Liderlerin çoğunlukla yaptığı bir
hata üyelerin direncini kırmak için her oturumun yarısı kadar bir zamanı harcamasıdır. Aşağıda
anne olmakla kariyer yapmak arasında çelişki yaşayan Hale Hanım’ın grup içindeki direnci ve
etkileşimi örnek olarak verilmiştir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 436):
Hale: İşime devam etmek istiyorum ama çocuklarımı ne yapacağım bilemiyorum.
Selin: Onları gündüz bakım veren bir kreşe bırakamaz mısın?
Hale: Evet, ama orasının onlar için güvenli bir yer olduğuna emin değilim.
Yeliz: İşyerinin çalışanların çocukları için bir programı var mı?
Hale: Evet, ama oradaki bazı çalışanları ve çocukları sevmiyorum.
mı?

Emel: Çocukların bakımını üstlenmeye istekli olan ve yakında oturan akrabaların var
Hale: Evet, ama birine bir şeyi dayatmaktan nefret ediyorum.

Buna benzer bir durumda liderin, üyenin öneri duymaya direndiğini ya da tereddüt
ettiğini anlaması gerekir. Direnmeyle başa çıkmanın bir yolu da aşağıdaki gibi bir şey
söylemektir:
Lider: Hale Hanım, sanırım durumu anladık ama grupta nasıl bir yardımımız olur
bundan emin değilim. Sana ne yardımcı olurdu?
Birçok grupta dirençle başa çıkmanın bir başka yolu da direnç gösteren üyeye dolaylı
olarak odaklanmaktır. Lider daha istekli bir üyeyle işbirliği yaparak, direnen üyenin izlemesini
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ve model alarak öğrenmesini sağlar. Grup çalışmasını bu şekilde yürütmek odağı direnç
gösteren üyeden uzaklaştırır. Bu sayede gruptaki diğer üyelerin zamanı, direnç gösteren üye
için harcanmamış olur (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 437).

7.1.2. Savunuculuk ve Çatışma
Grup üyeleri genellikle güvenli olmayı istemeyle risk almayı isteme arasında kararsız
kalırlar. Üyeler için temkinli ilerleme kaydetmek akıllıcadır. Lider, üyeler için güvenli bir ortam
oluşturulmadan yoğun ve derinlikli konuların konuşulamayacağını bilmelidir. Hem lider hem
de üyeler savunucu ve dikkatli davranışın anlamının farkında olmalıdır. Lider üyelerin
ilerlemeleri ve savunmaları konusunda saygılı ve sabırlı olmalıdır. Psikanalitik açıdan
bakıldığında savunuculuk bireylerin daha önceden bastırılan ya da inkâr edilen tehdit edici
materyalin bilinçli farkındalığa ulaşmasına yönelik isteksizliktir. Aynı zamanda üyelerin bilinç
dışı materyalle başa çıkmalarını engelleyen herhangi bir şey olarak da görülebilir. Dolayısıyla
bir üyenin savunucu davranarak direnç göstermesi, kişisel çatışmalarını ve acı veren
duygularını keşfetmesini engeller. Kişi kaygıdan kendini korumak için savunmacı
davranmaktadır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 184).
Savunucu bir tutum içinde olan üyeye liderin suçlayıcı yaklaşmaması, aksine saygı
duyarak onun tereddütlerinin kaynağını araştırması gerekir. Üyelerin isteksizlikle ilgili mutlaka
bir gerekçeleri bulunmaktadır. Örneğin grup çalışmasında sessiz olan ve diğerlerinin
yönlendirmesiyle ancak katılım sağlayan bir kadın daha sonra şivesinden dolayı kendisiyle alay
edilmesinden çekindiği için gruba katılmaktan utandığını belirtebilir. Bu durumda müracaatçıyı
dirençli olarak nitelendirmek haksızlık olacaktır. Lider bu üyenin ayrımcılık ve dışlanmayla
ilgili kaygılarıyla başa çıkmada desteğe ihtiyacı olduğunun farkında olmalıdır. Üyeler sıklıkla
korkularıyla mücadele eder ve rahatsızlık verici durumlarla başa çıkmak için uzun süredir
kullandıkları savunmalara dayanırlar. Gruplarda savunmacı davranışlar kaçınılmazdır ve
anlaşılıp araştırılmadıkça grubun gelişimini engeller. Savunucu davranışlar bir kişinin grup
dışındaki kişiler arası ilişki tarzı hakkında önemli ipuçları verir. Savunucu tarz; çatışma,
yalnızlık, güvensizlik ya da oyalayıcı olmak gibi farklı şekiller alabilir. Eğer grup lideri bu
davranışları anlama konusunda istekli olursa grup ilerleme eğiliminde olacaktır (Corey, Corey,
& Corey, 2016, s. 184).
Geçiş aşaması üyeler arasında sürtüşme ve çatışmaların sıkça yaşandığı, kaygıların
açığa çıktığı, kuralların çiğnenebildiği ve genel olarak grup yapısının bozulduğu bir aşamadır.
Grup çalışmalarında çatışmalar kaçınılmaz olduğu gibi zaman zaman grupların gelişmesi ve
üyelerin gerekli iletişim becerilerini öğrenmesi açısından da gereklidir. Yalom (1992) çatışma
yaşamayan grupların tam olarak işlevsel olmadığını belirtmiştir. Ancak çözülmeyen ya da
görmezden gelinen çatılmaların grup sürecine zarar verdiği bilinmelidir. Dolayısıyla çatışmalar
grubun gelişimini sağlayacak araçlar olarak görülmeli ve lider tarafından etkili bir şekilde
yönetilmelidir. Grup oturumlarında yaşanan çatışmalar kaçınma-savaşma tepkileri şeklinde
olur. Kaçınma durumunda üyeler birbiriyle paylaşımda bulunmaya isteksiz olur, savaşma
durumunda ise üyeler arasında sürtüşme ve çatışma yaşanır. Üyelerin çatışma yaşamalarının bir
nedeni de diğer üyelerin tutum ve davranışlarını sorgulamaları, onları kabul etmek istememeleri
ve kendi doğrularında diretmeleridir. Bu tepkiler grubun geçiş aşamasında sıkça görülür. Grup
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ortamında üyeler arası çatışma yaşanmasının diğer nedenleri şu şekilde sıralanabilir (Demir &
Koydemir, 2015, s. 128-129):
•
Grup ortamında üyelerin birbirlerini özgürce eleştirme olanağı bulması ve bu
sayede birbirlerini yargılayıcı tutum sergilemesi,
•

Başkaları tarafından kabul edilme ve sevilmeyle ilgili sıkıntı yaşamaları,

•

Güç gösterme ihtiyacı ve gücü paylaşmaya istekli olmama,

•
düşünme,
•

Tüm sorunlarını dile getirme konusunda kendisine yeterince zaman ayırılmadığını
Grupta çok fazla üyenin bulunması nedeniyle kafa karışıklığı yaşanması,

•
Üyelerin geçmiş yaşantılarında çözemedikleri travma ve çatışma deneyimlerinin
grup ortamına yansıması.
Lider grup oturumlarında üyelerin yaşadıkları çatışma ve çekişmeleri, güven
duygularının gelişimi için bir fırsat olarak görmelerini sağlamalıdır. Ayrıca üyeler arasında
çatışma yaşanmasına rağmen iletişimin en iyi düzeyde ve en etkili biçimde yaşanmasına olanak
tanımalı, bunun için üyeleri cesaretlendirmeli, herkesin birbirine saygı duyarak ve birbirini
olduğu gibi kabul ederek bu çatışmalarla yüzleşmesine ve başa çıkmasına yardımcı olmalıdır.
Lider bu konuda üyelere destek olurken gruptaki dengeyi sağlamaya da dikkat etmelidir.
Çatışmayı ele almanın bir başka etkili yolu da yüzleştirmedir. Yüzleştirme grup üyelerini
karışlıklı samimiyet göstermeleri konusunda teşvik eder. Bu sayede güven gelişir, açıklık
sağlanır ve farkındalık artar (Demir & Koydemir, 2015, s. 130).

7.1.3. Otorite Kurma ve Güç Gösterme
Grup oturumlarında üyeler zaman zaman birbirlerine üstünlük kurmaya çalışarak güç
gösterisinde bulunabilirler. Bu davranışlar genellikle dışarıdan gelen tehditleri engelleme adına
veya insan doğasında bulunan başkalarını etkileme ve başkalarının kişi üstünde kurmaya
çalıştığı etkiyi kontrol etme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Gruplarda güç gösterme
davranışları çekişmelere girmek, liderin rolünü üstlenmeye çalışmak, sorumluluktan kaçmak,
diğer üyelere sorumluluk yıkmaya çalışmak ya da karar merkezi oluşmaya çalışmak şeklinde
de kendini gösterebilir. Bir grup çalışmasında yaşanması muhtemel otorite kurma ve güç
gösterme davranış örnekleri şu şekilde sıralanabilir (Demir & Koydemir, 2015, s. 132):
•
Üyelerden birinin üstünlük kurmanın bir şekli olarak liderin başarısız olduğunu
öfkeli bir dille grup ortamında dile getirebilir.
•
Bir başka üye kendisine yeterince yardım edilmediğini, yeterince dinlenmediğini,
diğer üyelere ayrıcalıklı davranıldığını iddia edebilir.
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•
Bir üye diğer üyelerin haklarını göz ardı edip baskın bir şekilde gücü elinde
tutmaya çalışabilir.
Bu şekildeki davranışlarla üyeler kontrolü ellerinde tutmaya ve kendilerini açma ve
paylaşımda bulunma gibi durumlarla ilişkili kaygılarını azaltmaya çalışırlar. Güç gösterme
davranışları genellikle dolaylı yoldan ortaya konur. Bazı grup üyeleri çok konuşarak, sorulara
hemen cevap vererek veya sesini yükselterek baskın olmaya çalışabilir. Bu davranışlar bazı
kültürel ve kişilik özelikleriyle açıklanabileceği gibi, bazı üyelerde gücü elinde tutma çabası
olarak da değerlendirilebilir. Kontrol edici davranışlar ve güç gösterileri grubun uyumunu ve
birlikteliği bozma potansiyeline sahiptir. Grupta baskın olan üyeler nedeniyle diğer üyeler grup
çalışmasından eşit şekilde faydalanamayabilirler. Grup lideri bu tarz davranışları etkili bir
şekilde ele alarak, yerlerine daha işlevsel davranışlar oluşturmaya çalışır (Demir & Koydemir,
2015, s. 133).
Grup lideri geçiş aşamasında sıklıkla meydan okumalara maruz kalabilir. Üyeler lideri
kontrol etmeye ve ondan daha güçlü ve etkili olduklarını göstermeye çalışarak bireysel olarak
üstünlüklerini kanıtlamak isteyebilirler. Diğer yandan lideri kendilerine tehdit olarak
algılayabilirler. Bu nedenle onu bastırmak kontrolü ellerine almak için düşmanca
davranabilirler. Bazen de liderin tutum ve davranışlarını sorgulayabilirler ya da grup
kurallarından şikâyet edebilirler. Bu durum temelde grubun başlangıcında ya da geçiş
aşamasında üyelerin liderden çok şey beklemelerinden kaynaklanmaktadır. Liderin bir an önce
sorunlarına çözüm bulmasını bekleyen üyeler, tatminsizlik hatta kızgınlık duyguları yaşarlar
(Demir & Koydemir, 2015, s. 133).
Grupta lidere meydan okuma davranışıyla ilgili şöyle bir örnek verilebilir:
Sinem: Bu grupta olmaktan sıkıldım ve bu grubu iyi hale getirmek için bir şeyler
yapmanı istiyorum.
Lider: Sen daha iyi bir iş yapabilir misin diye merak ediyorum.
Lider: Benden ya da gruptan ne istediğini biraz daha anlatabilir misin?
Lider: Bu grupta senin için eksik olan şeyin ne olduğunu söyler misin?
Liderin grup üyesine vermiş olduğu ilk tepki örneği terapötik olmayan bir cevap
şeklidir. Bu tarz bir cevap vermek üye ile lider arasında kısır bir tartışmanın başlamasına neden
olur. İkinci ve üçüncü tepki örneğinde olduğu gibi eğer lider, Sinem’in memnuniyetsizliğiyle
ilgili kendini tam olarak ifade etmesine yardımcı olmaya çalışmıştır. Lider kendisini Sinem’in
sıkılmasıyla ilgili sorumluluğu üstlenmek zorunda hissetmemeli, diğer üyeler ve Sinem’le
birlikte dile getirilen durumu araştırmaya çalışmalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 195).

7.1.4. Aktarım ve Karşıt Aktarım
Aktarım (transferans) müracaatçının yaşamındaki önemli kişilere karşı daha önceden
geliştirdiği tutumları sosyal çalışmacıya yansıttığı duyguları içerir. Bazı araştırmacılara göre
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aktarım grup çalışmasında bireyle çalışmadan daha az ortaya çıkmaktadır. Ancak her üye gruba
geçmiş yaşantılarını, dürtülerini, savunma mekanizmalarını, kaygı ve korkularını, ilişki
biçimlerini bir şekilde taşır. Bunlar genellikle üyelerin yaşamları boyunca oluşturdukları
kendilerini koruma, birileriyle yakınlaşma veya onlardan kaçınma düşünce kalıplarının bir
parçasıdır. Grup ortamında bu kalıplar özellikle lidere çeşitli şekillerde ama daha çok olumsuz
olarak yansıtılır. Karşıt aktarım ise grup üyelerinin liderde uyandırdığı duygulara işaret eder.
Bu duygular aynı şekilde terapötik ilişkinin bir özelliğinden çok geçmiş ya da mevcut ilişkilerle
bağlantılı çözülmemiş çatışmalarla ilgilidir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 215; Demir &
Koydemir, 2015, s. 134).
Grup üyeleri sadece lidere yönelik değil, diğer grup üyelerine de yansıtma yapabilirler.
Üyeleri geçmişte ya da mevcut yaşamlarında önemli insanlara yönelik olarak sahip oldukları
duygulara benzer duyguları ortaya çıkaran kişilerle özdeşim kurabilirler. Grupta aktarım üç
farklı şekilde ortaya çıkabilir (Voltan-Acar, 2015, s. 156):
•
Merkezde yer alan kişiye karşı geliştirilen aktarım; bu durum genellikle grup
liderine karşı geliştirilen ve analitik tedavi esnasında ortaya çıkan aktarım örüntüsüyle yakından
ilgilidir.
•
Grup üyelerine karşı geliştirilen aktarım; bu durumda grup üyelerinden biri, diğer
bir üyeye karşı geçmişte bitirilmemiş işleri buluna bir kardeş, ana-baba veya sevgili gibi
davranır. Diğer grup üyeleri ise bu aktarıma dayalı ilişki çerçevesinde yer alan farklı aile
bireylerini simgeler. Aile içi çatışmalarla ilişkili farklı aktarım örüntüsü ortaya çıkar.
•
Bir bütün olarak grupta aktarım; grup çalışması varlığıyla genel anlamda
koruyucu, kollayıcı ve destekleyici özelliklere sahiptir. Bu da analitik olarak anne figürünü
temsil eder. Bu güvenli ortam içinde örneğin ileri derecede depresif bir hasta tüm belirtilere
rağmen, gruba düzenli gelen, etkin bir katılımcı rol üstlenebilir.
Grup çalışmasından üyeler lideri daha çok ebeveyn rolü ile özdeşleştirerek algılar.
Kendileri çocuk rolüne bürünen üyeler liderden ilgi, sıcaklık ve şefkat görmek isterler. Ayrıca
üyelerin aile ilişkilerindeki bitmemiş ve çözülmemiş işler de lidere karşı güçlü tepkiler
oluşmasına neden olabilir. Bunun yanında lider bir öğretmen gibi otorite figürü olarak da
algılanabilir. Üyeler kendilerini açtıkça zayıflıklarının ortaya çıkmasından ve lider tarafından
ön yargıyla karşılanmaktan korkabilirler. Üye cezalandırılacağı, sevilmeyeceği ya da grup
içinde aşağılanabileceği duygusuna kapılıp bunu lidere çeşitli şekillerde yansıtabilir. Bazı
üyeler ise lideri bir arkadaş olarak görür ve onunla profesyonel ilişki dışında sosyalleşmek ister
veya onu diğer üyelerle paylaşmak istemez. Lider aktarımı ele alırken sabırlı davranarak,
üyelerin bu durumla ilgili duygularının kaynağını keşfetmelerine yardımcı olmalıdır (Demir &
Koydemir, 2015, s. 135).
Lider karşıt aktarım yoluyla henüz çözülmemiş çatışmalarını, ön yargılarını, belirli
kişilere olan kalıplaşmış düşüncelerini ve kişisel seçimlerini grup üyelerine yansıtabilir. Grupta
yaşanan bir durum, danışanların beden dili, siyasi ya da dini görüşleri liderin daha önceden
yaşadığı bazı duyguları ve tepkileri tetikleyebilir. Örneğin; lider bir üyeye karşı kendisini
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öfkelendiren şeyin ne olduğunun o an farkına varamayabilir. Kendi duygularıyla ilgili derin
kavrayışını sürdüren ve kritik eden bir lider üyelerin kendisinde uyandırdığı duyguların gerçek
nedenlerini açığa çıkarmalıdır. Liderin kendi bilişsel çarpıtmalarının, hassas noktalarının,
bitmemiş işlerinin farkında olmaması grupla çalışma sürecine zarar verir ve üyelerle etkili
çalışmasını önler. Örneğin tüm üyeler tarafından sevilmek ve beğenilmek isteyen bir lider
çatışmalardan kaçınıyor veya üyeleri zorlayıcı durumlar oluşturmaktan sakınıyor olabilir. Bu
nedenle liderin gerekli gözetimi ve eğitimi alarak kendiyle ilgili farkındalıklarını arttırması
oldukça önemlidir (Demir & Koydemir, 2015, s. 137).

7.2. Grubun Eylem Aşaması
Üyeler arasında güven oluştuktan, sorumluluk almanın önemi anlaşıldıktan, üyeler
kendilerini ve başkalarını kabul etmeye ve paylaşmaya başladıktan sonra grup çalışma ya da
eylem sürecine geçebilir. Eylem aşamasında grup ortak bir amaç ve hedef doğrultusunda
ilerlemesini sürdürür. Bu aşamada üyeler yaşamlarında onları rahatsız eden durumların üstünde
çalışıp çözüm üretmeye başlarlar. Grup üyeleri duygu ve düşüncelerini çekinmeden paylaşarak
yeni davranışlar ve beceriler edinmeye çalışırlar. Üyeler oluşan terapötik ortam sayesinde kendi
duygularının sorumluluğunu üstlenirler ve diğer üyelere de katkı sağlarlar. Bütün üyelerin hazır
bulunmuşluk düzeyleri aynı olmayacağı için bu aşamada tüm üyelerden aynı performansı
beklemek de gerçekçi olmaz. Ancak birlikte çalışma kültürü oluşmuşsa bu olumlu atmosferden
herkes az çok yararlanacaktır.
Eylem aşaması boyunca, daha önceki aşamalarda oluşan grup normları daha da gelişir
ve sağlamlaşır. Üyeler kolaylaştırıcı davranışların daha fazla farkındadır ve ifade edilmeyen
normlar daha açık hale gelir. Bu sırada aşağıdaki grup davranışları gösterilebilir (Corey, Corey,
& Corey, 2016, s. 235):
•
Üyeler hem desteklenir hem de zorlanırlar; hem oturum içinde hem de oturum
dışında davranışsal değişiklik göstermeleri adına teşvik edilirler.
•
Lider üyelerin kendilerini daha da keşfetmeleri için çok çeşitli terapötik
müdahalelerde bulunur ve bu üyelerin yeni davranışları üzerinde deneyim kazanmalarını sağlar.
•
Üyeler birbirleriyle gittikçe artan oranda ve doğrudan etkileşime geçerler,
yönlendirme için lidere daha az bağlılık gösterirler ve üyeler konuşurken liderle daha az göz
kontağı kurarlar.
•
Grup içinde kişiler arası anlaşmazlıklar oluşursa, üyeler tartışmayı temel alır ve
bunun üzerinde çalışma eğiliminde olurlar. Üyeler grup içinde birbirleriyle nasıl etkileşime
geçtiklerine dikkat ederek günlük hayattaki sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini keşfederler.
•
Üyeler oldukları gibi kabul edildiklerini deneyimledikçe, grup içindeki iyileşme
kapasitesi de gelişir. Üyeler daha derin paylaşımlarda bulunduklarında kendilerine saygı
duyulduğunu öğrenerek maske takmaya daha az gereksinim duyarlar.
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İşlevsel bir grubun başlıca özelliği grup uyumu, kendini açma, geribildirim alma ve
verme, şimdi ve burada etkileşimlerini tartışma, yapıcı yüzleştirmeler ve iç görüyü eyleme
dönüştürme gibi eylem temelli davranışları geliştirir. Eylem aşamasında ortak çalışma ruhuyla
bazı konuların çözüme kavuşturulması gerekir. Bu konular kendini açmaya karşı kendini
saklama, dürüstlüğe karşı yüzeysellik, doğallığa karşı kontrollü olma, kabule karşı reddetme ve
uyuma karşı gruplaşma şeklinde sıralanabilir. Bir grubun kimliği üyelerin bu kritik konuları
nasıl ele aldıklarına göre değişir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 239).

7.2.1. Eylem Aşamasında Temel Görevler
Grubun başlangıç ve geçiş aşamasında üyeler arasında uyum ve güven ilişkisinin
sağlanması için gerekli olan roller ve görevler yerine getirilir. Bu görevlerin ne olduğu önceki
bölümlerde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Grubun gelişim aşamasında ise bu görevlere ek
olarak grubun asıl amacını yerine getirmeye yönelik bir takım çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Eylem aşamasında grup üyelerinin sorunlarını dile getirmeleri ve gruptan
alacakları geribildirimler yoluyla iç görü kazanmaları ve değişim motivasyonu yakalamaları
beklenmektedir. Bu amaçla eylem aşamasında grup üyelerinin sorun çözme ve karar verme,
gerçekliği test etme gibi temel görevleri bulunmaktadır.

7.2.1.1. Sorun Çözme ve Karar Verme
Grup çalışmasında ve özellikle eylem aşamasında üyelerin en temel görevlerinden biri
katılımcılar tarafından gündeme getirilen konular üstünde çalışmanın gerçekleştirilmesidir.
Üyelerin bireysel gündemleri ikinci oturumdan sonra ortaya çıkmaya başlasa bile, bunların
etkili bir şekilde ele alınması ancak eylem aşamasından sonra olur. Üyelerin kişisel gündemleri
grubun dışında onları rahatsız eden olaylardan oluşur. Eylem aşaması bu gündemlerin tam
olarak ortaya çıkartıldığı ve derinlemesine incelendiği aşamadır. Üyelerin grup ortamına
getirdiği konular genellikle kendi istek ve girişimleriyle konuşulmaya başlanır. Daha önceki
aşamalarda üyeler kendilerini açmada sorun yaşarken, eylem aşamasında oluşan açık ve güven
verici ortam sayesinde üyeler çekinmeden destek almak istedikleri konuları paylaşırlar (Demir
& Koydemir, 2015, s. 153).
Grup çalışmasında sorun çözme belli basamaklardan geçerek gerçekleştirilir. Öncelikle
sorunlar açıklığa kavuşturulur ve belirgin hale getirilir, sorunu çözmek için seçenekler üretilir,
ortaya atılan seçenekler ve çözüm yolları üye için değerlendirilir ve uygulanabilirliği test edilir,
seçilen çözüm yolunun uygulanması için en uygun plan üstünde çalışılır ve son olarak da grup
ortamında öğrenilen davranışlar ve tutumlar denenir. Bu sorun çözme süreci her grupta aynı
hızda ve etkide işlemese de grup lideri için bir yol haritası işlevi görecektir. Sorun çözme
aşamasında üyeler birbirlerine ne yapmaları gerektiğini söyleme, öneri veya emir verme yolunu
seçebilirler. Bu noktada lider, etkili yardımın ve geri bildirimin nasıl olması gerektiği
konusunda bilgi vermeli, üyeleri kendi yaşamlarından ve kullandıkları çözüm yollarından
örnekler vermesi için teşvik etmelidir. Eğer üyeler tarafından çok fazla seçenek ortaya
koyulamazsa lider farklı etkinliklerden faydalanabilir (Demir & Koydemir, 2015, s. 154).
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7.2.1.2. Gerçekliği Test Etme
Grup çalışmasının temel amaçlarından birisi de sosyal öğrenme yoluyla olumlu davranış
gelişiminin sağlanmasıdır. Öğrenmenin en çok gerçekleştiği aşama eylem aşamasıdır.
Terapötik gruplarda üyeler, deneme yanılma yoluyla, hem aldıkları hem de geri verdikleri
geribildirimlerle, liderden gelen yüzleştirici ve teşvik edici tepkilerle gerçekliğe oldukça yakın
olan bu sosyal ortamda yeni davranış ve tutumları öğrenmeye ve denemeye başlar. Örneğin
babasına olan öfkesini uzun süre bastıran ve bunu ona dile getiremeyen bir üye, gerçek yaşamda
duygularını babası ile paylaşmadan önce bunu daha güvenilir ve kabul edici grup ortamında
deneyebilir. Böylece duygularını etkili bir şekilde ifade etme becerisini sergileyebilir. Sosyal
ortamlarda kaygı yaşayan bir başka üye, tanımadığı kişilerle iletişim kurma ve sosyalleşme
konusunda çeşitli becerileri grup dışında denemeden önce grup içinde diğer üyelerle deneme
fırsatı yakalayabilir. Bir bakıma eylem aşaması üyeleri, dış dünyaya yeniden adım atmaları için
hazırlar (Demir & Koydemir, 2015, s. 155).
Gerçekliği test etme grup içindeki durumlarda da kullanılabilir. Üyeler arasında yaşanan
iletişim sorunları ve çatışma sonucunda bireyler kendi tutum ve davranışlarıyla ilgili farkındalık
sahibi olurlar. Grup içinde birbirlerinden nasıl etkilendikleriyle ilgili geri bildirimde bulunan
üyeler, kendi gerçekliklerini test etme ve değiştirme fırsatı bulurlar. İşlevsel olmayan
davranışlarla ilgili grup üyelerinin yorumları ya da kendisininkine benzer bir yaşantının başka
bir grup üyesi tarafından sergilenmesi kendi sorularıyla ilgili farkındalığın artmasını
sağlamaktadır.

7.2.2. Eylem Aşamasının Özellikleri
Grup çalışmasının eylem aşamasında güven veren bir ortamda üyelerin kişisel
sorunlarını grup ortamına getirmesi beklenmektedir. Bu aşamada üyelerin dile getirdiği
sorunların çözümü ve baş etme becerileri geliştirilmesi için alternatif seçeneklerin ve çözüm
önerilerinin birlikte keşfedilmesi gerekmektedir. Grup ortamında yeni edinilen davranışların
sosyal yaşamda sergilenmeden önce temsili olarak uygulanabilmesi için gerekli ortam
oluşturulmalıdır. Grup çalışmasının amacının gerçekleşebilmesi ve üyelerin sosyal
işlevselliklerini yeniden kazanabilmeleri için eylem aşamasında bazı temel özelliklerin
sağlanması gerekmektedir.

7.2.2.1. Grup Ortamı, Güven ve Grup Uyumu
Eylem aşamasında üyeler arasında uyum ve birliktelik sağlandığı için daha çok kabul
edici bir ortamın olması beklenmektedir. Başlangıç ve geçiş aşamasındaki belirsizlik nedeniyle
oluşan güvensiz ve savunmacı tutumlar grup oturumları ilerledikçe yerini ortak anlayışa dayalı
uyuma bırakır. Eylem aşamasında grupta oluşan kabul edici ortam sayesinde üyeler, kendilerini
gruba daha fazla ait hisseder, daha çok işbirliği içinde çalışır ve birbirlerine yardım etme
konusunda daha istekli olurlar. Grup uyumu, üyelerin gruptan terapötik açıdan yararlanmaları
açısından oldukça önemlidir. Bir grup üyeler açısından ne kadar çekici olursa üyeler arasındaki
uyum da o kadar fazla olur. İyi uyum gösteren gruplarda üyeler değerli bulunduklarını, koşulsuz
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kabul gördüklerini, diğerleri tarafından önemsendiklerini, desteklendiklerini ve anlaşıldıklarını
hissederler (Demir & Koydemir, 2015, s. 145).
Grubun ilerleyen aşamalarında güvenin yeniden oluşturulması gerekebilir. Çünkü
yoğun çalışma üyeler için bazen tehdit edici olabilir, yaşadıkları şeylerin geçerliliği konusunda
şüpheleri oluşabilir ve nasıl devam etmek istedikleriyle ilgili çelişkili düşüncelere sahip
olabilirler. Grubun gelişim aşamasında üyeler, aralarında yaşanan tartışmalardan ya da acı
deneyimlerin paylaşılmasından dolayı kaygı duyabilirler. Ayrıca grubun eninde sonunda
sonlanacak olması üyeleri erken den gruptan uzaklaştırabilir. Grupta güvenin değişkenlik
gösterme özelliği aşağıda ergenlerle yapılan grup çalışmasından örnek bir kesit sunularak
açıklanmıştır: Üyeler, hem grup dışında bireysel olarak hem de oturumlarda verimli çalışmalar
yapmışlardır. Önceki bir grup oturumunda üyeler yoğun duygusal boşalmalar yaşamıştır.
Başlangıçta en büyük korkusunun “başkalarının önünde ruhen parçalanmak ve ağlamak”
olduğunu ifade eden Mert, babası tarafından kabul edilmemeye ilişkin bastırdığı acıyı ifade
etmiş ve ağlamıştır. Babasıyla ilgili gerçekleştirdiği rol oynama çalışmasında Mert öfkelenmiş
ve ilgisizlikten dolayı ne kadar çok incindiğini ona söylemiştir. Oturumdan ayrılmadan önce,
Mert rahatladığını belirtmiştir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 238).

7.2.2.2. Grup Kültürü ve Grup Normları
Grup çalışmasında normlar ilk oturumdan itibaren oluşmaya başlasa da, eylem
aşamasında daha belirgin ve sürekli hale gelmektedir. Yazılı olmayan davranışsal kurallar
bütünü olan grup normları, grup etkileşimine yön veren ilkelerdir. Grubun eylem aşamasında
üyeler sağlıklı grup normları, grup kültürü oluşturma ve bunları sürdürme konusunda oldukça
başarılıdırlar. Özellikle bu aşamada yoğunluk kazanması beklenen normlar, üyelerin dürüstlük
ve açıklıkla kendilerini ifade etmeleridir. Grupta yaşananlarla ilgili geri bildirimde bulunma ve
duygularını paylaşma üyelerden beklenen önemli katkılardır. Ayrıca grupta lidere bağlı
olmadan hareket edebilmek, etkin olarak gruba katılmak, gruba devamlılık sağlamak,
diğerlerini yargılamadan kabul etmek, öz farkındalık için istek duymak ve birbirine destek
vermek kabul görmesi beklenen sağlıklı normlar arasında sayılabilir (Demir & Koydemir, 2015,
s. 146).
Çoğu zaman bilinçli bir şekilde ortaya çıkmayan normlar, gruptaki dinamiklere, liderin
kişisel özelliklerine, üyelerin bireysel özellikleri ve beklentilerine göre şekil alır. Özellikle
edilgen ve beklentilerinin çok fazla farkında olmayan üyelerin bulunduğu gruplarda normlar
daha çok liderin yönlendirmeleri ile gelişir. Bunun yanında gruplarda bazı üyelerin
yönlendirmeleri ile veya liderin yanlış tutumları ile de normlar gelişebilir. Örneğin, lideri
zorlayan tepkilerden kaçınmak ve bunun yerine sadece güvenli tepkiler vermek veya grubun
bitiş saatini bilinçli bir şekilde geciktirmek işlevsel olmayan grup normları arasındadır. Grup
normlarının oluşmasında ve gelişmesinde liderin önemli rolü bulunmaktadır. Lider bu etkinin
farkında olarak grubun sağlıklı normlar oluşturması için zamanında müdahalede bulunmalıdır.
Örneğin, grubun başlangıç aşamasında lider oturumu başlatırken ve üzerinde konuşulacak
konuyu belirlerken sadece kendisi inisiyatif alıyorsa üyelerin kendisine bağımlı hale gelmesine
neden olabilir. Dolayısıyla sağlıklı grup normu ve kültürünün oluşmasında lider üyelere
yardımcı olmalıdır (Demir & Koydemir, 2015, s. 147).
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7.2.2.3. Kendini Açma
Kendini açma, bir grup üyesinin kendisiyle ilgili özel bilgileri diğer katılımcılarla
paylaşması olarak tanımlanmaktadır. Yardım ilişkisinin temel koşullarından birisi de bireyi
farklı yönleriyle tanımaya çalışmaktır. Grup sürecinde de üyeler kendileriyle ilgili bilgileri
paylaştıkları ölçüde sorunlarının çözümü için gruptan destek alabileceklerdir. Grubun eylem
aşamasında yoğun paylaşımların yaşanması beklendiği için üyelerin kendini açma konusunda
daha aktif olmaları gerekmektedir. Grup çalışmasında kendini açma, üyeler arasında daha
anlamlı ilişkiler gelişmesini sağladığı gibi, üyelerin grup dışındaki ilişkilerini de olumlu etkiler
katar. Yeterli paylaşım yapılmayan gruplarda kişiler arası öğrenmenin gerçekleşmesi oldukça
zordur. Uygun ve etkili bir şekilde yapılan kişisel paylaşımlar, diğer üyelerin kişiyi olduğu gibi
kabul etmesine, böylelikle yavaş yavaş kendilerini de kabul etmelerine yardımcı olur. Kendini
açmak ve başkalarının onları olduğu gibi kabul ettiğini görmek, üyeleri güçlendiren bir süreçtir
(Demir & Koydemir, 2015, s. 148).
Grup üyeleri sıklıkla kendini açma deneyimini yanlış anlar ve bunu özel olan her şeyi
paylaşma ve çok şey söylemekle bir tutarlar. Bir üyenin sırlarını grupla paylaşması her zaman
yararlı olmayabilir. Dolayısıyla grup üyelerinin kendini açmanın uygun olan olmayan yönlerini
bilmeleri gerekir. Aşağıda kendini açmanın ne olmadığıyla ilgili birkaç hususa yer verilmiştir
(Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 243):
•
Kendini açma, kişinin geçmişindeki öyküleri sadece mekanik bir şekilde
anlatması ya da rapor etmesi değildir. Grup üyesinin kendisine şu soruyu sorması gerekir:
“Anlattıklarımın şu anki çalışmalarımla nasıl bir ilişkisi var?”
•
Açık ve dürüst olma adına ve diğer grup üyelerinin de baskıları sonucunda
insanlar genellikle diğerlerinin onları anlaması adına gerekenden çok daha fazlasını söylerler.
Kendini açma ile özel hiçbir şey kalmayacak şekilde açık konuşmayı birbirine karıştırırlar.
Bunun sonucunda da diğerlerinin önünde kendilerini fazlasıyla ortada ve korunmasız
hissederler.
•
Kısa süreli her duyguyu ya da tepkiyi diğerlerine ifade etmek de kendini açma
kavramıyla karıştırılmamalıdır. Bazı tepkileri paylaşmanın ne kadar uygun olacağına karar
vermek gerekir. Sıklıkla gösterilen tepkiler genellikle en çok paylaşılanlardır ancak insanlar
düşüncesiz ve duyarsız olmadan dürüst olabilirler.
Grup çalışmasında katılımcıların neyi paylaşmaları ve paylaşımların ne zaman uygun
ve yararlı olduğunu belirlemelerine yardımcı olmak grup liderinin temel görevleri arasındadır.
Grup lideri bu konuda üyelere gerekli rehberlik ve yönlendirmeyi sağlamalıdır. Grupta üyelerin
kendini açmaları açısından liderin uygulaması gereken genel kurallar şunlardır (Corey, Corey,
& Corey, 2016, s. 244):
•

Paylaşım grubun hedefleri ve amaçlarıyla ilgili olmalıdır.
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•
Eğer grupta bazı üyeler, belli üyelere karşı ısrarlı tepkilere sahipse üyelerin bunları
açıkça ifade etmesi teşvik edilir, özellikle de bu tepkiler o üyelerin katılım düzeylerini kötü
etkiliyorsa.
•
Üyeler, diğer üyelerin kendileri hakkında neyi, ne kadar bilmelerini istediklerine
karar vermelidir. Ayrıca risk almaya istekli olup olmadıklarına ve ne kadar ileri gitmeye istekli
olduklarına karar vermeleri gerekmektedir.
•
Kabul edilebilir risklerin kendini açma sürecine eşlik edebileceği beklenebilir.
Eğer gruplar aşırı derecede temkinli paylaşımlarla sınırlandırılıyorsa, etkileşimler de oldukça
anlamsız olacaktır.
•
Grubun içinde bulunduğu aşamanın kendini açmanın uygunluğu ile ilişkisi vardır.
Belli paylaşımlar ilk oturum için çok derin fakat eylem aşaması süresince oldukça uygun
olabilir.
Grup çalışmasında iki tür kendini açma davranışı gerçekleşmektedir. Birincisi, üyelerin
başa çıkmakta zorlandıkları sorunlar, kişilik özellikleri ya da yaşam deneyimleri gibi daha çok
geçmişe yönelik genel bilgi düzeyindeki paylaşımlardır. İkincisi ise üyelerin grup ortamında o
anda ortaya çıkan şimdi ve buradaya ait duygu ve düşünceleriyle ilgili paylaşımlarıdır (Demir
& Koydemir, 2015, s. 148).

7.2.2.4. Geribildirim
Grup çalışmasında geribildirim, üyelerde iç görü ve değişimi ortaya çıkarabilecek
gerekli bilgi sağlama konusunda oldukça etkili bir faktör ve grup içi iletişimin vazgeçilmez bir
öğesidir. Geribildirim dürüst ve hassasiyetle verildiğinde, üyeler diğerleri üzerindeki etkilerini
anlayabilir ve eğer varsa kişiler arası tarzlarında değişiklikler yapmak isteyebilirler. Karşılıklı
geribildirim sayesinde üyeler kendi kişiler arası ilişki biçimlerini yeni bakış açılarından
gözlemleyebilme olanağına sahip olurlar. Kişiler arası geribildirim süreci, grupta olup
bitenlerin sorumluluğunu almaları ve diğerleriyle ilişkili tarzlarını değiştirmeleri konusunda
üyeleri cesaretlendirmektedir. Geribildirim sayesinde üyeler işlevsel olmayan bazı tutum ve
davranışlarını fark eder. Aynı zamanda üyeler geribildirim alarak davranışlarının grup üstünde
oluşturduğu etkiyi görür ve etkili olmayan davranışlarını değiştirme konusunda gerekli adımı
atmak için güdülenir (Demir & Koydemir, 2015, s. 150; Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 247).
Geribildirim kişinin direnç, savunma mekanizmaları ve çeşitli başa çıkma becerilerinin
ortaya çıkarılmasında da önemlidir. Grubun toplumun küçük bir modeli olması sayesinde
üyeler maskelerini indirmeye, daha doğal davranmaya ve sosyal yaşamda sergiledikleri
davranışları sergilemeye başlarlar. Böylece üyeler başka kişilerin de iletişim kalıplarını görme
ve bunları dile getirme fırsatı yakaladıkları için etkili ve dürüst geribildirimin gerçekleşmesi
daha kolay olur. Geribildirim grup dinamikleri ve kültürünün tam olarak yerleştiği eylem
aşamasında daha etkili olur. Geribildirimler olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde ortaya
çıkabilir. Olumlu geribildirim, kişinin güçlü ve olumlu yanlarını vurgular ve işlevsel
davranışları pekiştirir. Olumsuz geribildirim ise kişinin başkalarıyla olan ilişkilerini kısıtlayan
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veya kişi için olumsuz sonuçlar doğuran davranışlarıyla ilgili yapılan geribildirimdir. Olumsuz
veya düzeltici geribildirim, işlevsel olamayan davranışların düzeltilmesi için gerekli bilgiyi
sağlar (Demir & Koydemir, 2015, s. 150).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grubun gelişim aşaması, ilk oturumdan sonra periyodik olarak gerçekleştirilen grup
oturumlarından oluşan bir süreçtir. Her grup oturumu birbirine bağlıdır. Grup oturumları
sonrasında grup çalışmasıyla ilgili süreç raporu hazırlanır ve grupta yaşananlar değerlendirilir.
Yapılan değerlendirme sonrasında ise bir sonraki oturumda üzerinde çalışılacak konular ana
hatlarıyla belirlenir. Eğer grup lideri sona eren her oturum için aldığı notları düzenli bir rapora
dönüştürmezse, bir sonraki oturum için hazırlık ve planlamayı etkili yapamayacaktır. Grubun
ilerleme sürecinin takip edilebilmesi için oturumların sistematik bir şekilde ve zamanında
değerlendirilmesi gerekir.
Grubun geçiş aşamasında genellikle üyelerin davranışlarının arkasında kaygı vardır. Bu
aşamada üyeler savunuculuk ve dirençle etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenmek, korkularıyla
yüzleşmek, çatışma ve kontrol sorunlarıyla ayrıntılı olarak çalışmak zorundadırlar. Geçiş
aşamasının amacı, üyelerin korkularına meydan okuyarak risk almaları konusunda
cesaretlendirecek olan emniyetli ve güvenilir bir atmosfer oluşturmaktır. Birbirlerini tanımayan
insanlar bir araya geldiğinde çeşitli anlaşmazlıklar ve gerginliklerin olması oldukça doğaldır.
Dolayısıyla kişiler arası ilişkilerin yoğun yaşandığı grup çalışmasında çatışmalar ortaya
çıkabilir. Bu aşama, üyelerin diğer üyeler ve liderle çatışma yaşaması ve kendini açmayla ilgili
direnç göstermesi nedeniyle “fırtına aşaması” olarak da adlandırılmaktadır.
Üyeler arasında güven oluştuktan, sorumluluk almanın önemi anlaşıldıktan, üyeler
kendilerini ve başkalarını kabul etmeye ve paylaşmaya başladıktan sonra grup çalışma ya da
eylem sürecine geçebilir. Eylem aşamasında grup ortak bir amaç ve hedef doğrultusunda
ilerlemesini sürdürür. Bu aşamada üyeler yaşamlarında onları rahatsız eden durumların üstünde
çalışıp çözüm üretmeye başlarlar. Grup üyeleri duygu ve düşüncelerini çekinmeden paylaşarak
yeni davranışlar ve beceriler edinmeye çalışırlar. Üyeler oluşan terapötik ortam sayesinde kendi
duygularının sorumluluğunu üstlenirler ve diğer üyelere de katkı sağlarlar. Bütün üyelerin hazır
bulunmuşluk düzeyleri aynı olmayacağı için bu aşamada tüm üyelerden aynı performansı
beklemek de gerçekçi olmaz. Ancak birlikte çalışma kültürü oluşmuşsa bu olumlu atmosferden
herkes az çok yararlanacaktır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
“Grubun amacı doğrultusunda çalışmaya başlaması için tanışmanın ve
kaynaşmanın ötesine geçilerek sorunların paylaşılması ve arzulanan değişimlerin
gerçekleşmesi liderin temel görevleri arasındadır.” Bu cümlede bahsedilen görevler grubun
hangi aşamasında yerine getirilmektedir?
a)

Başlangıç aşaması

b)

Gelişim Aşaması

c)

Sonlandırma aşaması

d)

Girişim aşaması

e)

Geçiştirme aşaması

2.
Üyelerin savunuculuk ve dirençle etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenmek
zorunda oldukları grup süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Eylem aşaması

b)

Giriş aşaması

c)

Sonlandırma aşaması

d)

Geçiş aşaması

e)

Ayrılık aşaması

3.
Aşağıdakilerden hangisi grubun geçiş aşamasında ortaya çıkan direncin
belirtilerinden birisi değildir?
a)

Üyenin birden duraklaması

b)

Üyenin söylediği sözü düzeltmeye çalışması

c)

Üyenin dilinin sürçmesi

d)

Üyenin uzun süre sessiz kalması

e)

Üyenin konuyla ilgili sorular sorması
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4.
Savunucu bir tutum içinde olan üyeye grup lideri aşağıdaki yaklaşımlardan
hangisini sergilemelidir?
a)

Suçlayıcı yaklaşması

b)

Direncinin üzerine gitmesi

c)

Tereddütlerinin kaynağını araştırması

d)

Üzerinde otorite kurmaya çalışması

e)

Savunmasını bastırması

5.
Aşağıdakilerden hangisi bir grup çalışmasında yaşanması muhtemel otorite kurma
ve güç gösterme davranışlarından birisi değildir?
a)
b)
getirmesi

Üyelerden birinin diğer üyelere adil davranıldığını söylemesi
Üyelerden birinin liderin başarısız olduğunu öfkeli bir dille grup ortamında dile

c)

Üyelerden birinin kendisine yeterince yardım edilmediğini ifade etmesi

d)

Üyelerden birinin yeterince dinlenmediğini belirtmesi

e)

Üyelerden birinin baskın bir şekilde gücü elinde tutmaya çalışması

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Müracaatçılar, kabul etmekte zorlandıkları dürtü, duygu ve davranışlarını ifade
etmekten ve onlarla yüzleşmekten kaçındıkları zaman ………. ortaya çıkar.
7.
Psikanalitik açıdan bakıldığında ………............. bireylerin daha önceden
bastırılan ya da inkâr edilen tehdit edici materyalin bilinçli farkındalığa ulaşmasına yönelik
isteksizliktir.
8.
Üyelerin …………. yaşamalarının bir nedeni de diğer üyelerin tutum ve
davranışlarını sorgulamaları, onları kabul etmek istememeleri ve kendi doğrularında
diretmeleridir.
9.
………….. müracaatçının yaşamındaki önemli kişilere karşı daha önceden
geliştirdiği tutumları sosyal çalışmacıya yansıttığı duyguları içerir.
10.

Grup çalışmasından üyeler lideri daha çok ………… rolü ile özdeşleştirerek

algılar.
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Cevaplar
1. b, 2. d, 3. e, 4. c, 5. a, 6. “direnç” 7. “savunuculuk” 8. “çatışma” 9. “Aktarım” 10.
“ebeveyn”
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8.

GRUBUN SONLANDIRMA AŞAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, grubun sonlandırma aşmasının nasıl gerçekleştirileceğini ve bu aşamada
dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grubun sonlandırma aşamasının genel özellikleri nelerdir?
2. Sonlandırma aşamasında yerine getirilmesi gereken görevler nelerdir?
3. Grupta öğrenilenlerin sosyal yaşama aktarılması için neler yapılmalıdır?

144

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sonlandırma aşamasının genel
özelliklerini kavrayabilir.
Sonlandırma
aşmasında
Teorik bilgiler, deneyim
üyelerin başa çıkmak zorunda
Grubun Sonlandırma
örnekleri
ve
sorularla
kaldığı sorunları anlayabilir.
Aşaması
konuların
daha
kolay
Grupta kazanılan becerilerin anlaşılması sağlanacaktır.
sosyal yaşama aktarılması için
üyelere yönelik neler yapılması
gerektiğini kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Ayrılık anksiyetesi: Kişinin bir gruptan ya da bağlandığı kişilerden ayrıldığında
aşırı sıkıntı ve kaygı yaşaması, bu kişilerin nerede olduklarını bilmeye ve onlarla ilişki içinde
olmaya gereksinim duyması.
•
Bitirilmemiş işler: İfade edilmemiş kaygı, nefret, kin, direnç, suçluluk gibi
olumsuz duygular ile sevgi ve mutluluk gibi olumlu duyguların bireyin içinde ukde olarak
kalması.
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Giriş
Her çalışmanın bir sonu olduğu gibi grup oturumlarının da bir son aşaması vardır. Grup
üyeleri amaçlarına ulaşıp, grup içinde kazandıkları davranışları grup dışında uygulamaya
başladıklarında grup sonlandırılmaya hazır demektir. Grup çalışmasının kaç oturum süreceği
başlangıçta belirtilmişse, son oturumun zamanı önceden bilinmektedir. Bazı grup
çalışmalarında ise üyelerdeki değişime göre grubun sonlandırılmasına karar verilebilir. Hangi
grup türünde olursa olsun sonlandırma aşamasının kendine has bir yapısı olmalıdır. Başlangıç
ve gelişim aşamasında pek çok konunun ele alındığı grup çalışmasının sonlandırma
aşamasında; süreçte elde edilen deneyimlerin ve üyelerde meydana gelen değişimlerin
değerlendirilmesi, üyelerin grup sonrası yaşama hazırlanması, vedalaşma gibi konular gündeme
gelmektedir.
Grup çalışmasının sona ermesi birçok üye açısından üzücü olabilir. Özellikle terapötik
uyumun yüksek olduğu, grup bağlılığı ve aidiyetinin sağlandığı gruplarda üyeler grubun
sonlandırılması nedeniyle ayrılık anksiyetesi yaşayabilirler. Bu nedenle üyelerin ayrılık ve
kayıp duygularıyla başa çıkmayı öğrenmesi sonlandırma aşamasının temel görevlerinden
birisidir. Grup lideri, üyelerin grup sürecinde elde ettikleri değişim ve gelişimi anlamlı bir
perspektife oturtmalarına yardımcı olmalıdır. Çünkü grup çalışmasının temel amacı, üyelerin
grupta öğrendiklerini günlük yaşama aktarmalarını sağlamaktır. Üyeler grupta öğrendiklerini
değerlendirip bütünleştirebildikleri ölçüde başarılı olurlar. Her oturumun ve grubun
sonlandırma aşaması kazanımların değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.
Grup sürecini sonlandırmak uzun yıllar basit bir iş olarak görüldüğü için ihmal
edilmiştir. Grubun sona ermesi doğal bir olay olarak kabul edilmiş ve teknik açıdan pek
önemsenmemiştir. Ancak grup sürecini sonlandırmak sanıldığı gibi kolay olmadığı için son
derece dikkatle ele alınması gereken bir iştir. Yapılan araştırmalar deneyimli grup liderlerinin
sonlandırmaya önem verdiklerini ve ciddi anlamda grup üyelerini bu sürece hazırladıklarını
göstermektedir. Grubun sonlandırma aşaması üyeler için öğrendiklerini pekiştirme ve bunları
günlük yaşamlarına taşıma stratejileri geliştirme açısından önemlidir. Bu nedenle her bir grup
oturumunu planlayan sosyal çalışmacı grubun sona erdirilmesini de titizlikle planlamalıdır.
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8.1. Sonlandırma Aşamasının Genel Özellikleri
Sonlandırma aşmasının amacı grup sürecindeki önemli fikirleri, kararları ve üyeler
tarafından tecrübe edilen kişisel değişimleri değerlendirmektir. Üyeler grupta kendi gelişim
süreçlerine bakarlar ve grubun başındaki hedefleri ile sonundaki başarılarını karşılaştırırlar.
Lider bir taraftan grup dinamiğini değerlendirirken diğer yandan her üyenin gelişimini ve
değişimini de değerlendirir. Sonlandırma aşamasında; grup deneyimi gözden geçirilir ve
özetlenir, üyelerin gelişimi ve değişimi değerlendirilir, görevler tamamlanır, değişimin günlük
yaşama aktarılması sağlanır, geribildirim verilir ve üyelerin vedalaşması sağlanır (Masson,
Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 415).
Sonlandırma aşaması genel olarak bir kayıp olarak algılansa da, lider ve üyeler için
birlikte çalışmanın bitirilip, bağımsız yaşamın sürdürülmesini gerektiren bir geçiştir. Bu açıdan
sonlandırma, psikolojik yardım sürecinin sona ermesinden daha fazlasını ifade eden bir
aşamadır. Eğer uygun bir şekilde ele alınabilir ve işlenebilirse, sonlandırma değişim sürecinde
önemli bir güçtür. Sonlandırma aşaması, grup üyelerinin gruptaki deneyimlerini
netleştirebilmeleri, kazanımlarını sağlamlaştırabilmeleri ve hangi davranış kalıplarını devam
ettireceklerine karar verebilmeleri açısından önemli bir aşamadır (Yalom, 1992, s. 346; Corey,
Corey, & Corey, 2016, s. 266).
Grup çalışmasının son aşaması olan sonlandırma, doğası gereği destek sağlayıcı
geribildirimin ve cesaretlendirmenin olduğu bir aşamadır. Son oturumlar gruptaki kazanımların
bir araya getirildiği ancak yeni öğrenmelerin diğer aşamalara göre daha az olduğu, eylem
düzeyinin ise düştüğü oturumlardır. Grup üyeleri grup sürecinde değişimi deneyimlese bile
önemli olan bu değişimin grup dışında da devam ettirilmesidir. Çünkü grup ortamının
destekleyici güven ortamı sona erdiğinde bu değişimlerde gerileme yaşanabilir. Grup süreci
sona erdiğinde üyelerin stres ve kaygı yaşaması ya da desteğe ihtiyaç duyması doğal
karşılanmalıdır. Ayrılık kimi üyeler için zor bir süreçtir. Bu aşamada kişilerin sergiledikleri
başa çıkma yöntemleri, günlük yaşamdaki ayrılıklarla nasıl başa çıktıklarını göstermesi
açısından önemlidir. Grup sürecinde oluşan duygusal yakınlığı bir anda sonlandırmak zor
olabilir. Üyelerin bu süreçte yaşadıkları duyguları dile getirmeleri ve yüzleşmeleri
desteklenmelidir (Demir & Koydemir, 2015, s. 168).
Sonlandırma iyi bir şekilde ele alınmazsa, grup birçok üyeyi etkileyen endişeleri
keşfetme fırsatını kaybeder ve müracaatçıların elde edecekleri fayda riske atılır. Grup lideri,
üyelerin öğrendiklerini değerlendirme ve bütünleştirmelerine yardımcı olacak bir yapı
oluşturarak kalıcı kazanımlar elde etmesini sağlamalıdır. Örneğin kapalı gruplarda liderin
görevi ilk oturumdan son oturuma kadar gelişen yapıyı ve üyelerin kişisel çalışmalarını gözden
geçirmelerini sağlamaktır. Bu tür gruplarda üyelerin, yaşadıkları belirli değişiklikler hakkında
birbirine geribildirim vermesi özellikle önemlidir. Açık gruplarda ise farklı görevler vardır.
Çünkü çeşitli zamanlarda üyeler gruptan ayrılır veya yeni üyeler gruba dâhil olur.
Sonlandırmaya üyeler ve lider karşılıklı anlaşarak karar vermelidir. Kayıp, ayrılma ve
bireyselleştirme süreçleri hakkında çalışabilmek için yeterli süre ayrılmalıdır. Sonlandırma
süreci, üyelerin düşüncelerini ve süreçten kaynaklanan duygularını keşfetmeleri için yeterli
süreye sahip olduklarında anlamlı olacaktır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 268).
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Bazı grup çalışmalarında grubun beklenenden önce sonlanması durumu yaşanabilir.
Erken sonlanma olarak adlandırılan bu durum, grup üyelerinin grup süreci tamamlanmadan
gruptan ayrılması ya da liderle ilgili nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bir ya da birkaç üye
özel durumu nedeniyle gruptan ayrılmak zorunda kalabilir ya da lider iş değişikliği, nakil gibi
nedenlerle grup çalışmasına devam edemeyebilir. Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda en
azından bir oturum sonlandırmaya ayrılarak, üyelere grup çalışmasının neden bitirilmesi
gerektiği açıklanabilir. Sonuçta bu beklenmedik sonlanma üyelerde hayal kırıklığı, kaygı,
üzüntü ve öfke gibi birtakım olumsuz duyguların açığa çıkmasına neden olur (Demir &
Koydemir, 2015, s. 165).

8.2. Sonlandırma Aşamasında Görevler
Sonlandırma aşamasının iyi bir şekilde yapılandırılması grup liderinin
sorumluluğundadır. Lider süreç boyunca grubun amacı doğrultusunda üyelerin gelişimlerini
değerlendirip zamanında geribildirimlerde bulunmuşsa sonlandırma aşaması kolay geçecektir.
Dolayısıyla sonlandırma aşamasında lider kendine şu soruları sormalıdır (Demir & Koydemir,
2015, s. 169):
•
Üyelerin iyiliği açısından gruptan ayrılma konusunda onlara nasıl yardımcı
olabilirim?
•
Lider olarak ayrılık sürecinin etkili bir biçimde gerçekleşmesine nasıl katkıda
bulunabilirim?
•

Değişimin sürekliliğini sağlayabilmek için nasıl bir sonlandırma yapmalıyım?

•

Bu süreçte ne gibi dirençlerle karşılaşabilirim?

Tüm bu sorulara verilecek cevaplar grup liderinin etkili bir şekilde tanımlaması gereken
birtakım görevlere işaret etmektedir. Örneğin Masson’a (2014) göre grubun sonlandırma
aşamasındaki temel görevler şunlardır: a) Grup deneyimini gözden geçirmek ve özetlemek, b)
Üyelerin gelişimini ve değişimini değerlendirmek, c) Bitmemiş işleri ele almak, d) Değişimi ve
kararları günlük hayata uyarlamak, e) Geri bildirim vermek, f) Vedalaşmak, g) İzleyici takibini
planlamaktır. Liderin grubu ayrılığa hazırlama görevi gereği, üyelerin süreçten elde ettikleri
deneyimleri dinlemeli ve onlara karşı destekleyici ve cesaretlendirici bir tutum sergilemelidir.
Sonlandırma aşamasında liderin desteklemesi gereken görevlerden bazıları aşağıda
açıklanmıştır.

8.2.1. Ayrılık Duygusuyla Başa Çıkma
Grubun başlangıç aşamasında güven duygusunun oluşumu için üyelerin korku ve
beklentilerini ifade etmeye cesaretlendirilmelerinin önemli olduğu vurgulanmıştı. Bir grubun
sonlandırılması ya da devam eden gruptan ayrılma durumunda üyelerin tepkilerini ifade etmeye
cesaretlendirilmeleri aynı derecede önem taşır. Üyelerin gruptan ayrılma konusunda korku ve
kaygıları olabilir. Bazı üyeler için gruptan ayrılmak gruba girmek kadar endişe oluşturabilir.
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Bazı grup üyeleri grupta elde ettikleri güveni dış dünyada sürdüremeyeceklerini düşünebilirler.
Bu durumlarda liderin temel görevi üyelerin sağladığı uyumun ve gelişimin kendi çabalarının
ürünü olduğunu hatırlatmaktır. Üyelere yakın ilişkilerin emek verilmeden gelişemeyeceği
dolayısıyla kişiler arası çatışmaları doğru ve etkili bir şekilde yönetmenin sonucu olduğu
vurgulanmalıdır. Bu konuda grup sürecinde sarf ettikleri çabalar takdir edilmeli ve değişim
motivasyonunu sürdürmeleri konusunda desteklenmelidirler (Corey, Corey, & Corey, 2016, s.
269).
Üyelerin ayrılmaya yönelik duygularını ifade etmelerini sağlamak için liderin kendi
deneyimlerini ve vedalaşma konusundaki zorlukları paylaşması önemlidir. Grup lideri
sonlanmalara ya da kayıplara ilişkin kişisel sınırlarının farkında olmalıdır. Bir araştırmada grup
liderlerinin %62’sinin kendi kişisel yaşamlarındaki olaylar nedeniyle, sonlandırma konusunda
güçlük çektikleri belirtilmiştir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 270). Bu nedenle lider kaygı,
üzüntü gibi bir takım duygular yaşayabileceğinin bilincinde olarak, bu duygularının grubu
etkilememesine dikkat etmelidir. Ayrıca lider üyelerin grubun sonlanmasıyla ilgili duygularını
ifade etmelerinde onlara model olmalıdır.
Sonlandırma aşamasında üyeler vedalaşma ihtiyacı hissederler. Birçok üye için bu
kolaydır; fakat bazıları için grubun sona ermesi nedeniyle diğer üyelerden ayrılmak hüzün
verebilir. Lider bu duyguları önemsemez ve ciddiye almazsa, grubun üyeler üzerindeki olumlu
etkisi azalır. Bu tarz duyguları yansıtan ifadeler şu şekilde olabilir:
•

Dün gece uyuyamadım çünkü bugün son toplantımız olduğunu biliyordum.

•

Burayı ikinci ailem gibi hissediyorum, ayrılmak istemiyorum.

•

Sanırım bu grup olmadan yapamam.

Lider bu ifadeleri duyduğunda, yapılacak ilk iş bu duyguların normal olduğunu üyelerin
anlamasını sağlamak ve onların üzüntü ve kayıp duygularını açıklamalarına izin vermektir
(Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 423).

8.2.2. Grup Deneyiminin Gözden Geçirilmesi
Grubun sonlandırma aşamasında üyelerin oturumlar süresince neler öğrendiği ve nasıl
öğrendiği konuları gözden geçirilir. Örneğin Ersin, öfkesini inkâr etmenin depresyon ve birçok
psikosomatik rahatsızlığa sebep olduğunu öğrendi. Oturumlarda gülümsemek ve inkâr etmek
yerine öfkesini ifade etmesinin sonucunda önemli beceriler kazandı. Diğer üyelerin kolayca
unutulabilen bu zor dersleri hatırlaması için ciddi bir şekilde neler yaptığını hatırlamaları
Ersin’e yardımcı olacaktır. Grubun sonlanma sürecinde tüm katılımcılara; grupta neler
öğrendikleri, dönüm noktaları, nelerin yardımcı olup nelerin zor geldiği, oturumlara nelerin
daha iyi etki yaptığı ve farklı bakış açılarından grup sürecinin tamamı gibi konuları tartışmaları
için süre verilir. Bu değerlendirmenin anlamlı olabilmesi için üyeler somut paylaşımlarda
bulunmaları konusunda cesaretlendirilirler. “Bu grup harikaydı, çok şey öğrendim” veya
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“Burada öğrendiklerimi hiç unutmayacağım” gibi genel yorumlar olduğunda daha somut ve
özel paylaşımlar için yardımcı olunmalıdır. Bunun için şu sorular sorulabilir:
•

Grup sana hangi konularda anlamlı geldi?

•

Çok geliştiğini söylerken, yaptığın spesifik değişikliklerden bazıları nelerdir?

•

En çok hatırlamak istediğin kazanımlar nelerdir?

•

Grup deneyimi sürecinde zihninde kalan kareler nelerdir?

Üyelerden grupta kendileri hakkında neler öğrendiklerini belirlemelerini istemek,
edindikleri bu bilgilerle ne yapmayı istediklerini tespit etmede onlara yardımcı olur. Üyelere
zaman zaman öğrendiklerini eyleme geçirme yollarını kendine özgü ifadelerle belirtmelerinin
önemi vurgulanmalıdır. Eğer kazanımlarını somut ve betimleyici bir şekilde ifade edebilirlerse
öğrendiklerini dışarıda, günlük durumlara daha iyi uygulayabilirler (Corey, Corey, & Corey,
2016, s. 271).
Sonlandırma aşamasında yerine getirilmesi gereken görevlerden birisi de grup
oturumlarında gerçekleşen önemli gelişmeleri gözden geçirmek ve özetlemektir. Üyelerin
başlangıçtan son oturuma kadar kat ettikleri aşamaları görmeleri açısından sürecin özetlenmesi
önemlidir. Lider bu görevi şu şekilde yerine getirebilir:
•

Bütün grup çalışmasını özetler.

•

Üyelerin kendi deneyimlerini özetlemelerini sağlar.

•

Özetleme ve gözden geçirmeye odaklanan karşılıklı etkileşimi kolaylaştırır.

Çok oturumlu olmayan grup çalışmasında lider birinci seçeneği kullanabilir. Eğer çok
oturum yapıldıysa bu iyi bir seçenek değildir, çünkü lider önemli konuşmaları ve tartışmaları
hatırlamayabilir. İkinci seçenek üyelerin kendi tercihlerini özetlemelerini sağladığından
önemlidir. Eğer grup küçükse böyle özetlemeler iki-üç dakika alır ve uygulanabilir. Ancak grup
on veya daha fazla kişiden oluşuyorsa, bu iyi bir seçenek değildir, çünkü çok zaman alacak ve
tekrarlardan oluşacaktır. Üçüncü seçenek, üyelerin aklında ne kaldığını paylaşmasına olanak
verdiği için en iyisidir. Bu konuyla ilgili aşağıda örnek verilmiştir (Masson, Jacobs, Harvill, &
Schimmel, 2014, s. 416).
Örnek: Kişisel gelişim amacıyla lise öğrencileriyle gerçekleştirilen grup çalışmasında
son oturum ele alınmıştır.
Lider: Bunun son oturum olmasından dolayı, kalan zamanımızı grup tecrübesini
gözden geçirmek ve sizi nasıl etkilediğini anlamak için ayıracağım. Önce, oturumdan aklınızda
kalan üç şeyi düşünmenizi istiyorum. Hangi tartışmalar, alıştırmalar veya yorumları daha çok
hatırlıyorsunuz? (Ara) Selin sanki hazır görünüyorsun.
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Selin: Annem hakkında görüşme ve ona şimdi yaptığımdan nasıl farklı davranmam
gerektiği, atılgan olmakla saldırgan olmak arasındaki farka odaklanmak, üçüncüsü de hayatın
içinde olmak için risk almak.
Arif: Risk almak konusundaki tartışma benim için aydınlatıcıydı, bunu her gün
düşünüyorum.
Lider: Sormama izin verin diğerleri için en büyük iç görü neydi?
Nedim: O benim listemde de bir numara, sıkıldığımda veya korktuğumda almam
gereken riskleri düşünüyorum ya da yeni bir şey denediğimde korkmanın normal olduğunu
hatırlayacağım.
Bu örnekte üyeler için neyin önemli olduğunu paylaşmak ve aralıklarla çeşitli konulara
odaklanmak kapanış için uygun bir yol olmuştur (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014,
s. 416).

8.2.3. Bitirilmemiş İşlerle Başa Çıkma
Grup çalışmasının sonlandırma aşamasında, üyeler arasındaki etkileşim veya grup
süreci ve hedefleri ile ilgili bitirilmemiş işleri ifade etmeleri ve bunlar hakkında çalışmaları için
üyelere zaman verilmelidir. Bazı üyeler sorunlarını tamamıyla çözememiş olabilirler, bunları
tartışmak için cesaretlendirilmeleri gerekebilir. Örneğin Aslı’nın grup üyelerinden birisiyle ya
da liderle bitirilmemiş bir işi olabilir. Ona bu duruma nasıl geldiğini görmesi için yardımcı
olunabilir. Aslı gibi üyeler ileri sürdükleri ve keşfettikleri derin kişisel sorunlarına son
verebilmeleri için yardıma gereksinim duyabilirler. Keşfedilen bütün sorunların ayrıntılı bir
şekilde ele alınması mümkün değildir. Eğer sonlandırma öncesi üyelere hatırlatma yapılırsa,
kalan zamanlarını kendi gündemleri için harcamaları sağlanabilir. “Eğer bu oturum grubun son
oturumu olsaydı yaptıkların hakkında ne hissederdin ve neleri farklı yapmış olmayı dilerdin?”
sorusu zaman zaman sorulmalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 271).
Bitmemiş işleri değerlendirmek ve onlarla başa çıkmak önemli olmasına rağmen, lider
yeni bir iş oluşturmamak için dikkatli olmalıdır. Örneğin bir üye bir önceki seansta liderin
belirli bir durumla başa çıkma stratejisiyle ilgili memnuniyetsizlik yaşıyorsa lider uzunca
açıklama veya tartışmaya girmeden basit bir ifadeyi kabul etmelidir. Eğer bir üye terapiye
ihtiyaç duyar veya bunu kendi talep ederse, lider üyeyi danışmanlığa yönlendirebilir ve
oturumdan sonra onunla görüşebilir. Yeni bir konu açmak son oturumda uygun olmaz. Aşağıda
liderin bitmemiş işlerle ilgili bir konuda yaptığı giriş örnek olarak verilmiştir (Masson, Jacobs,
Harvill, & Schimmel, 2014, s. 418).
Lider: Kapanışla ilgili yapılması gereken önemli bir şey de bazı bitmemiş grup işleriyle
uğraşmak için zaman ayırmaktır. Ben kişisel konuları sormayacağım çünkü grubu
sonlandırıyoruz. Eğer söylemek veya sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Keşke
bunu ya da şunu söylemiş olsaydım diye düşünmemeniz için ısrar ediyorum.
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8.2.4. Öğrenilenlerin İleriye Taşınması
Grup çalışmasında elde edilen kazanımların sosyal yaşama aktarılması gerekir.
Özellikle üyelerin kişiler arası ilişkilerde öğrendiği yeni bilgi ve becerileri kullanmaları,
öğrenilenlerin grup dışı yaşama taşınması anlamına gelir. Ancak grup üyelerinin grup çalışması
sona erdikten sonra eski yaşam tarzlarına geri dönüşler yaşaması da muhtemeldir. Üyeleri bu
duruma karşı uyarmak ve değişimlerini gruptan sonra da devem ettirmeleri, elde ettikleri
becerileri kullanmaları için motive edilmeleri önemlidir. Lider cesaretlendirme, pekiştirme ve
yüzleştirme tekniklerini kullanarak öğrenilen tutum ve davranışın kalıcı hale gelmesini sağlar.
Burada amaç, kişiye değişim için gruba ihtiyaç duymadan, kendi başına da başarılı
olabileceğini fark ettirmektir. Ayrıca grup üyelerinin diğer insanlarla duygusal bağlarını
geliştirme, kendi ihtiyacının farkına varma, çatışmalarla başa çıkabilme, açık ve dürüst iletişim
kurabilme, anlamlı geribildirim verme ve isteme gibi becerilerini sürdürebilmelerini sağlamak
da önemlidir (Demir & Koydemir, 2015, s. 174).
Sonlandırma oturumunda üyelerin grup çalışmasında gerçekleştirdikleri değişimin
uygulamaya nasıl geçirileceğinin tartışılması gerekir. Değişiklikleri günlük yaşama uygulamayı
konuşurken üyelere nasıl yol aldıklarını ve hâlâ olmak insana ulaşmak için ne yapmaları
gerektiği hatırlatılmalıdır. Uzun vadeli yönlendirmelerde üyelere yardımcı olabilecek
stratejilerden biri, onlardan kendilerini gelecekte hayal etmelerini istemektir. Lider, üyeye altı
ay ya da bir yıl sonra hangi değişiklikleri yaşamış olmayı istediğini sorabilir. Üyeler grubun bu
belirlenmiş zamanlardan birinde toplandığını hayal edebilir ve o zaman birbirlerine söylemek
istedikleri şeyleri ifade edebilirler. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için neler
yapmaları gerektiğini de anlatabilirler (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 418;
Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 273).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her çalışmanın bir sonu olduğu gibi grup oturumlarının da bir son aşaması vardır. Grup
üyeleri amaçlarına ulaşıp, grup içinde kazandıkları davranışları grup dışında uygulamaya
başladıklarında grup sonlandırılmaya hazır demektir. Grup çalışmasının kaç oturum süreceği
başlangıçta belirtilmişse, son oturumun zamanı önceden bilinmektedir. Bazı grup
çalışmalarında ise üyelerdeki değişime göre grubun sonlandırılmasına karar verilebilir. Hangi
grup türünde olursa olsun sonlandırma aşamasının kendine has bir yapısı olmalıdır.
Grup çalışmasının sona ermesi birçok üye açısından üzücü olabilir. Özellikle terapötik
uyumun yüksek olduğu, grup bağlılığı ve aidiyetinin sağlandığı gruplarda üyeler grubun
sonlandırılması nedeniyle ayrılık anksiyetesi yaşayabilirler. Bu nedenle üyelerin ayrılık ve
kayıp duygularıyla başa çıkmayı öğrenmesi sonlandırma aşamasının temel görevlerinden
birisidir. Grup lideri, üyelerin grup sürecinde elde ettikleri değişim ve gelişimi anlamlı bir
perspektife oturtmalarına yardımcı olmalıdır.
Sonlandırma aşmasının amacı grup sürecindeki önemli fikirleri, kararları ve üyeler
tarafından tecrübe edilen kişisel değişimleri değerlendirmektir. Üyeler grupta kendi gelişim
süreçlerine bakarlar ve grubun başındaki hedefleri ile sonundaki başarılarını karşılaştırırlar.
Lider bir taraftan grup dinamiğini değerlendirirken diğer yandan her üyenin gelişimini ve
değişimini de değerlendirir. Sonlandırma aşamasında; grup deneyimi gözden geçirilir ve
özetlenir, üyelerin gelişimi ve değişimi değerlendirilir, görevler tamamlanır, değişimin günlük
yaşama aktarılması sağlanır, geribildirim verilir ve üyelerin vedalaşması sağlanır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Bir grup çalışmasının sonlandırılması gerektiği aşağıdaki seçeneklerde sunulan
durumlardan hangisiyle anlaşılır?
a)

Grup üyeleri çatışma yaşamaya başladığında

b)

Grup üyeleri amaçlarına ulaştığında

c)

Grup üyeleri etkileşime girdiklerinde

d)

Grup lideri istediğinde

e)

Grup üyeleri direnç gösterdiğinde

2.
Aşağıdakilerden hangisi grup çalışmasının sonlandırma aşamasının temel
görevlerinden birisi değildir?
a)

Ayrılık duygusuyla başa çıkmayı öğrenme

b)

Kayıp duygusuyla başa çıkmayı öğrenme

c)

Grup deneyimlerini gözden geçirme

d)

Davranış değişikliği yapmayı öğrenme

e)

Kazanımları değerlendirme

3.
Sonlandırma aşamasında diğer aşamalara göre daha az gerçekleşen durum
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yeni öğrenmeler

b)

Davranış değişikliği

c)

Amaç belirleme

d)

Faaliyet planlama

e)

Rol oynama

4.
Aşağıdakilerden hangisi grubun sonlandırma aşamasında üyelerle tartışılması
gereken konular arasında yer almaz?
a)

Grupta neler öğrendikleri

b)

Dönüm noktaları
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c)

Üyeleri tanıtıcı bilgiler

d)

Nelerin yardımcı olup nelerin zor geldiği

e)

Oturumlara nelerin daha iyi etki yaptığı

5.

I. Bütün grup çalışmasını özetler

II. Üyelerin iş deneyimlerini özetlemelerini ister
III. Üyelerin kendi deneyimlerini özetlemelerini sağlar
IV. Özetleme ve gözden geçirmeye odaklanan karşılıklı etkileşimi kolaylaştırır
Yukarıdaki seçeneklerden hangileri sonlandırma aşamasında özetleme yapan liderin
yerine getirdiği görevlerdendir?
a)

II, III ve IV

b)

I, II ve III

c)

III ve IV

d)

I, III ve IV

e)

II ve IV

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.

Sonlandırma aşamasında; …….. ………….. gözden geçirilir ve özetlenir.

7.
Sonlandırma aşaması genel olarak bir ………. olarak algılansa da, lider ve üyeler
için birlikte çalışmanın bitirilip, bağımsız yaşamın sürdürülmesini gerektiren bir geçiştir.
8.
Grup çalışmasının sonlandırma aşamasında, üyeler arasındaki etkileşim veya grup
süreci ve hedefleri ile ilgili ……..……. …………. ifade etmeleri ve bunlar hakkında
çalışmaları için üyelere zaman verilmelidir.
9.
gerekir.

Grup çalışmasında elde edilen kazanımların ……… ………… aktarılması

10. Terapötik uyumun yüksek olduğu, grup bağlılığı ve aidiyetinin sağlandığı
gruplarda üyeler grubun sonlandırılması nedeniyle ………… anksiyetesi yaşayabilirler.
Cevaplar
1. b, 2. d, 3. a, 4. c, 5. d, 6. “grup deneyimi” 7. “kayıp” 8. “bitirilmemiş işler” 9. “sosyal
yaşama” 10. “ayrılık”
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9.

ÇÖZÜM ODAKLI GRUP ÇALIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, grup çalışmasında çözüm odaklı yaklaşımın temel kavramlarını, ilkelerini
ve müdahale yöntemlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çözüm odaklı yaklaşımın diğer geleneksel yaklaşımdan farkları nelerdir?
2. Çözüm odaklı grup çalışmasının genel ilkeleri nelerdir?
3. Çözüm odaklı grup çalışması süreci nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çözüm odaklı yaklaşımın diğer
geleneksel
yaklaşımlardan
farkını kavrayabilir.
Kuramsal bilgiler, örnekler ve
Çözüm
odaklı
grup
test sorularıyla konuların daha
Çözüm Odaklı Grup
çalışmasının genel ilkelerini
Çalışması
kolay
anlaşılması
anlayabilir.
sağlanacaktır.
Çözüm odaklı grup çalışması
sürecinin nasıl yapılandırılması
gerektiğini kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Çözüm odaklı terapi: Müracaatçıyı terapiye yönlendiren sorunların niteliğine
odaklanmak yerine, terapi süreci sonunda elde etmek istedikleri ve başarmak istedikleri
hedefler üzerine odaklanan 50 yıllık bir terapi yöntemidir.
•
Güçlendirme: İnsanlara kendi hayatları ve koşulları üzerinde daha büyük bir
kontrol kazanmaları için yardım etmek; bir kişiyi yapabilir kılmak, yetki vermek, etkin kılmak,
izin vermek.
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Giriş
Sosyal hizmet ya da sosyal çalışma mesleğinin eklektik yapısı gereği uygulamada pek
çok kuram ve yöntemden yararlanılmaktadır. Kuram, sosyal çalışmacının birey, grup ve
topluma bakış ve yaklaşımına yön veren bilgi temelinin önemli bir bileşenidir. Grup
çalışmasında kuram ve yaklaşımlardan yararlanmak, grup dinamiğini anlamada ve
değerlendirmede yol gösterici olmaktadır. Kuramlar uzun yıllar süren araştırmalara dayalı
olarak geliştirildiği için benzer uygulamaları gerçekleştirmek isteyen meslek elemanlarına iyi
bir referans olma özelliği taşırlar. Örneğin sosyal psikoloji alanında geliştirilen grup
dinamiğiyle ilgili pek çok kuram, insanların grup içinde nasıl davrandıklarına ilişkin etkili
ipuçları sunmaktadır. Ayrıca grup çalışmalarında uygulanan bilişsel-davranışçı yaklaşım,
çözüm odaklı yaklaşım, varoluşçu terapi yaklaşımı ve gestalt terapi yaklaşımı gibi pek çok
kuramsal temel grubun ve oturumların yapılandırılması açısından rehber olmaktadırlar.
Grup çalışmasında bireylerin birbirleriyle paylaşımda bulunarak öğrenebilecekleri bir
ortam sunulması nedeniyle sosyal çalışmacının pek çok kuramdan yaralanması gerekir.
Kuramlar müracaatçının içinde bulunduğu duruma göre değişebileceği gibi, sosyal çalışmacı
belli başlı kuramlarda derinleşerek uzmanlaşma da sağlayabilir. Ancak karmaşık ve çözülmesi
güç sorunlar yaşayan müracaatçı kitlesiyle çalışmak zorunda olan sosyal çalışmacılar için pratik
ve kullanışlı olan kuramlar daha çok tercih edilmektedir. Özellikle sosyal sorunlara hızlı ve
pratik çözümler beklenen Türkiye gibi ülkelerde, uzun vadede sonuç alınacak yaklaşımları
kullanmak çoğu zaman güç olabilmektedir. Bu nedenle son yıllarda sosyal hizmet
uygulamalarında çözüm odaklı kısa süreli terapi yaklaşımı daha çok tercih edilmeye
başlanmıştır.
Çözüm odaklı grup çalışması yaklaşımı üyelerin sorunlarından daha çok çözümleri
üzerine odaklanan bir anlayışa dayanmaktadır. Müracaatçıların sorunlarına ya da yaptıkları
yanlışlara odaklanmak yeni bir negatif etki oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Hâlbuki pozitif
olana, çözüme ve geleceğe odaklanmak istenen yönde değişimi kolaylaştıracaktır. Çözüm
odaklı yaklaşımda, soruna dayalı bir dil kullanımının ve sorunlarla dolu bir geçmişe
odaklanmanın müracaatçının sorununu devam ettirdiği düşünülmektedir. Müracaatçılarla
yetersiz oldukları alanları konuşmak yerine, mevcut durumda iyi yaptıkları veya arzu edilen
gelecekte yapmayı planladıkları değişimler üzerine odaklanmak daha faydalı olacaktır. Çünkü
geleceğe olumlu bakmak umudu davet eder, umut da güncel zorluklarla başa çıkma ve değişimi
gerçekleştirme konularında gerekli motivasyonu sağlar.
Çözüm odaklı terapi yaklaşımının kökeni aile terapisi/sistemik geleneğe dayanmaktadır.
Kısa Süreli Aile Terapi Merkezi’nde çalışmalar yapan Shazer ve arkadaşları aileyi yanlış olana
odaklanmaya ve bu davranışların kalıplarını durdurmaya yönelik müdahaleler geliştirmeye
yönlendirmektense, olayların her zaman problematik olmadığına dair fikri aileye sorgulatmak
gerektiği üzerinde durmuşlardır. Dolayısıyla çözüm odaklı terapi, psikoterapiler arasında
baskın olan patoloji merkezli paradigma kaymasını temsil eden bir yaklaşım olarak ortaya
çıkmıştır. Bireyin yetersiz, eksik ve patolojik yönüne odaklanmak yerine güçlü yönlerini ön
plana çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefleyen çözüm odaklı yaklaşım sosyal hizmet mesleğinin
güçlendirme yaklaşımıyla da paralellik arz etmektedir. Bu açıdan çözüm odaklı grup çalışması
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yöntemi, sosyal hizmet kurumlarında kalan müracaatçılara, okullarda çocuk ve ergenlere, şiddet
ve istismar mağduru bireylere, ruh sağlığı merkezlerinden hizmet alan hastalara ve madde
bağımlılarına rahatlıkla uygulanabilir niteliktedir.
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9.1. Çözüm Odaklı Grup Çalışmasının İlkeleri
1980’li yıllara kadar terapötik gruplar genel olarak uzun süreli ve açık grup yapısına
sahiptirler. Buna paralel olarak, bireysel psikoterapilerin tedavi sürecinin aylarca hatta yıllarca
sürmesi gerektiği düşünülürdü. Ancak bu dönemde yapılan birçok araştırıma, planlanmış uzun
süreli terapilerde bile terapinin planlandığı kadar uzun sürmediğini göstermektedir. Stone ve
Rutan yaptıkları çalışmalarda, açık ve uzun süreli gruplara yönlendirilen hastaların sadece
%8’inin bir yıl boyunca gruba devam ettiklerini bulmuşlardır. Benzer araştırmalar bireysel
terapilerin dört ya da sekiz oturumda sonlandığını göstermektedir. Dolayısıyla günlük pratikte
psikoterapilerin kısa olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak kısa süreli terapi uzun süreli
terapinin özetlenmiş hali olmayıp kendine göre yapısı ve süreci olan bir uygulamadır. Çözüm
odaklı terapi de kısa süreli terapi formatında kendine özgü yaklaşımı ve ilkeleri olan bir
uygulama yöntemidir (Sharry, 2016, s. 5).
Çözüm odaklı uygulama, müracaatçıların var olan güçlerini arttırmayı ve sorunun artık
sorun olmadığı bir gelecek hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olmayı isteyen kısa
vadeli bir uygulama modelidir. Çözüm odaklı grupların amacı, ortak ve yararlı amaçlar
belirlemek, grubun kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak ve grup üyelerinin amaçlarına kısa
sürede ulaşması için gerçekçi adımlar atmasına yardım etmektir. Çözüm odaklı yaklaşımda
müracaatçıların kendi sorunlarını çözmek için gerekli olan güce ve kaynakların çoğuna sahip
olduğu kabul edilir. Yaklaşım özünde müracaatçıların yaşamlarında var olan kaynaklarıyla
yeniden bağlantı kurmasını güçlendirme ve iyileşmelerinde kendi sorumluluklarını almaları
için cesaretlendirmeyi gerektirir. Yaklaşımın kısa süreli gruplara uygulanmasıyla benzer
amaçları olan bireylerin destek ve cesaretlendirme için bir araya getirilmesi, kendini iyileştirme
ve güçlendirme değerlerini benimseyerek diğer üyelerin de kaynaklarından yararlanmaları
hedeflenmektedir. Ayrıca bireyler gruplarda birbirlerine tutunabilirler ve sorunların artmasına
neden olan ve toplumda yalnız bir şekilde başa çıkılamayacak nitelikteki baskıcı güçlere birlikte
karşı durabilirler (Teater, 2015, s. 191; Sharry, 2016, s. 9).
Diğer gruplar için geçerli olan terapötik faktörler çözüm odaklı gruplar için de
geçerlidir. Ancak çözüm odaklı grupların kısa ve odaklanmış doğası gereği farklı faktör
kümeleri ön plana çıkmaktadır. Örneğin Yalom’un (2012) sınıflandırmasında evrensellik, gruba
bağlılık ve duygusal boşalma faktörlerine karşılık gelen grup desteği, üyelerin yalnız
olmadıklarını hissetmelerine yardımcı olur ve yaşadıkları sorunların yalnızca kendilerine ait
olmadığını görmelerini sağlar. Grupta bilgilenme, grup ortamının kişiler arası öğrenme için
fırsat sağlayacak şekilde düzenlenmesidir. Grup iyimserliği, grupta üyelerin kendilerine benzer
sorunları çözmüş ya da hali hazırda çözen diğer üyeleri görmeleri sonucu kendi değişimleriyle
ilgili umut geliştirmeleridir. Diğerlerine yardım etme, üyelerin birbirlerine destek olarak kendi
gelişimlerini sağlamaları için bir fırsattır. Grubu güçlendirme, grup üyelerinin ortak
deneyimlerini ortak bir amaç etrafında bütünleştirerek bireylerin kendilerini dış dünyaya karşı
daha güçlü hissetmelerinin sağlanmasıdır (Sharry, 2016, s. 8).
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9.1.1. Değişime ve Olasılıklara Odaklanma
Müracaatçılar grup çalışmasına yaşamlarında bir değişiklik aradıkları için katılırlar.
Müracaatçıları yardım aramaya sevk eden temel etken, yaşamlarında düzeltilmesi gereken
sorunlar ya da eksikliklerin olmasıdır. Problem odaklı sosyal çalışmacılar, müracaatçının
yaşamında özellikle de sorunun etrafında kümelenmiş örüntüleri anlamayla ilgilenirlerken,
çözüm odaklı danışmanlar müracaatçının yaşamında değişimin nasıl olabileceğini anlamayla
ilgilenirler. Çözüm odaklı yaklaşımı kullanan danışanın rolü müracaatçının yaşamında var olan
olumlu değişiklikleri tanımlamak ve arttırmaktır. Küçük ve önemsiz görünen olumlu
değişiklikler bir kere tanımlanıp müracaatçı tarafından sahiplenildiğinde bile müracaatçının
yaşamında dalga etkisine neden olarak başka alanlarda daha büyük değişiklikleri başlatabilir
(Sharry, 2016, s. 21).
Çözüm odaklı yaklaşımda değişimin oturum öncesinden başlatılması önemlidir.
Müracaatçı grup oturumlarına başlamadan önce, gruba katılım için yapılan ön görüşmede
yaşamında başlattığı pozitif değişimi sürdürme konusunda teşvik edilir. Oturum öncesi
değişim, grup liderinden bağımsız olarak başarılı olmalarını sağladığı için bu değişimin
tanımlanması ve yaygınlaştırılması için müracaatçı desteklenmelidir. Bu nedenle oturum öncesi
değişimin önemi grup lideri tarafından vurgulanarak bu değişimden yararlanılabilir. Örneğin
grup lideri ilk oturumda ilk grup tartışması ön sözü olarak şu ifadeleri kullanabilir (Sharry,
2016, s. 22):
Lider: Sizin gruba katılma kararınızı vermeniz ile bugün buraya gelmeniz arasında
geçen zaman diliminde birçok olumlu değişiklik gerçekleşmiş olabilir. İnsanların bunun gibi
bir gruba gelmeden önce sorunlarını çözmek için yaptıkları çalışmalardan hep etkilenmişimdir.
Bu nedenle, tartışmamıza başlarken hangi değişimlerin gerçekleştiğini veya hangi olumlu
olayların tekrar gerçekleşmesini istediğinizi duymak istiyorum.

9.1.2. Amaçlar ve Tercih Edilen Bir Gelecek Oluşturma
Çözüm odaklı yaklaşımın temel hedefi, müracaatçıların sorunlarından ve istenmeyen
geçmişlerinden çözümlere ve tercih ettikleri geleceklere ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Sorunlar amaç şeklinde ifade edilebilir ve istenmeyen geçmişlerden tercih edilen bir gelecek
oluşturmak için ders alınabilir. Örneğin eğer bir müracaatçı çocukluk döneminde istismara
uğradıktan sonra depresyona girdiğini söylüyorsa, çözüm odaklı sosyal çalışmacı
müracaatçının terapiye gelerek ne istediği, depresif olmak yerine nasıl olmak istediği ve
geleceğe rehber olması için geçmişinden ne öğrenmek istediğiyle ilgilenir. Bu tür bir yeniden
yapılandırmayla müracaatçının sorununa daha etkili çözüm bulunabilir (Sharry, 2016, s. 23).
Sorundan ziyade amaca odaklanan düşünce sistemine geçmek, müracaatçılar için daha
güçlendirici bir deneyim sağlamaktadır. Amaçlara odaklanmak ve müracaatçıların gelecekteki
hareketlerinden sorumlu olduklarını hatırda tutmak daha iyimser ve özgür bir yaşantı
deneyimlemeyi sağlarken; sorunlara ve geçmişe odaklanmak yanlışlıkla da olsa müracaatçıları
suçlayabilir ve onların savunmaya geçmelerine neden olabilir. Bu, müracaatçıya “Dün neden
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sinirlendin?” ve “Yarın benzer bir durumla karşılaşırsan nasıl bir tepki verirsin?” sorularını
sormak gibi farklıdır (Sharry, 2016, s. 24).
Birbirine yakın amaçları taşıyan bir grup insanı bir araya getirmek, değişim için etkili
bir terapötik güç ortaya çıkarabilir. Diğer insanlarla benzer amaçlara sahip olduğunu hissetmek
oldukça motive edici ve destekleyicidir ve belirli üyeler amaçları doğrultusunda ilerledikçe,
tüm grubun yaralanabileceği olumlu değişim için bir ivme sağlanabilir. Gerçekten de, yeterli
düzeyde hissedilen ortak bir amaç ve hedef olmadığı takdirde grubun uyumlu çalışma işlevi
sorgulanabilir. Bu nedenle grubun ön hazırlık aşamasında insanları bir araya getirecek ve
değişim için onları motive edecek ortak grup amaçları belirlemek önemlidir. Çözüm odaklı
yaklaşımda gruplar üyelerin yetersizliklerinden ziyade güçlü yanlarını vurgulamalı ve üyeler
geçmişteki sorunlarıyla değil amaçları üzerinden tanımlanmalıdır. Grubun amacına inanma ve
bununla gurur duyma değişim için güçlü bir terapötik faktör iken sorunla aşırı özdeşleşme
engelleyici bir faktör olabilir (Sharry, 2016, s. 25).
Olumsuz ve sorun odaklı başlayan pek çok grup çalışması üyelerde yeterli değişim
motivasyonu oluşturamadığı için başarısız olma riskiyle karşı karşıya kalır. Örneğin, intihar
teşebbüsünde bulunmuş ergen kızlar için oluşturulacak bir grupta ikilem yaşanması
muhtemeldir. Eğer grup kimliği intihar odaklı olursa ve grup üyeleri intihar davranışlarının
düzeyine göre bir saygınlık kazanırlarsa, grup zarar verici olabilir. Çözüm odaklı bakış açısıyla
grup sadece grup kimliğinin “intiharın üstesinden gelmek” gibi olumlu bir şekilde
yapılandırılması durumunda başarılı olabilir. Ya da rahatlama grupları, özgüven geliştirme
grupları veya genel aktivite ve eğitim grupları gibi farklı amaçlara odaklanan alternatif gruplar
kurmak da iyi bir seçenek olabilir. Buna benzer olumlu bir şekilde formüle edilmiş grupların
merkezinde çözümler vardır ve çözüm odaklı şu temel soruyu cevaplandırmaya çalışırlar:
“Sorun tamamen ortadan kalktığında farklı olarak ne yapacaksın?” Bu birçok müracaatçı için
süreçte sorunla daha az uğraşmayı ve okula gitme, arkadaş edinme ve ebeveynleriyle daha iyi
geçinmek gibi günlük yaşam faaliyetlerine katılmayı sağlar (Sharry, 2016, s. 26).

9.1.3. Güçlü Yanları, Becerileri ve Kaynakları İnşa Eme
Müracaatçıların zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine, yetersizlikleri yerine kaynaklarına
ve zayıf oldukları alanlar yerine becerilerine odaklanmak çözüm odaklı yaklaşımın temel bir
ilkesidir. Bu bakış açısı müracaatçıların yaşamlarında var olan sorunları ve zorlukları inkâr
etmek anlamına gelmez, güçlü yanlara odaklanılarak müracaatçıda değişim sağlamanın daha
etkili olduğu inancını ortaya koyar. Eğer bireyler sorunlarını çözebiliyor ve zorlukların
üstesinden gelebiliyorlarsa, bunu güçlü yanlarına dayanarak yaptıkları unutulmamalıdır.
Örneğin, orta yaşlı bir adam birçok nedenden dolayı depresyonda olabilir; hayatında yakın
zamanda bir travma veya kayıp yaşamış olabilir, eşi ile ilişkilerinde sorun yaşıyor olabilir,
hayatındaki olumsuz yaşantıları hakkında takıntılı olabilir. Ama bu adamın depresyon sorununu
nasıl çözeceği ile ilgili sorunun nedenleri arasında çok küçük bir bağlantı olabilir. Fakat
depresyon sorununun çözülmesi genellikle güçlü yanları ve kaynaklarıyla bağlantılı olacaktır.
Örneğin;
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•
Müracaatçı, depresyonunun nedenlerini anlamak ve kendisini bunlardan uzak
tutmak için öz farkındalık gücüne sahip olabilir.
•

Arkadaşlarının ve ailesinin desteğini almak için güvene sahip olabilir.

•
İş ve serbest zaman faaliyetleri gibi dışarıya çıkmak ve bir şeyler yapmakla ilgili
kararlılığa sahip olabilir.
•
Kendi koçu olabilir ve olumsuz olan tekrar eden düşüncelerin üstesinden gelmek
için kendi kendine olumlu konuşmayı kullanabilir (Sharry, 2016, s. 27-28).
En nihayetinde çözüm müracaatçının kendi eylemlerinden, kendi güçlü yanlarından ve
kaynaklarından ortaya çıkar. Dolayısıyla müracaatçıların güçlü yanları ve beklentileriyle
işbirliği yapmak başarıya giden en olası yoldur. Ayrıca güçlü yanlara odaklanmak, grup lideri
ile müracaatçı arasında da pozitif uyumu sağlayacaktır. Eğer grup lideri üyelerin sorunlarına ve
yetersizliklerine odaklanırsa ya da patolojik tespit yapma gibi rahatsız edici davranışlar
gösterirse, katılımcılar bu yaklaşıma tepkiyle yaklaşabilir ya da benlik saygıları zarar görebilir.
Grup lideri üyelerle ilgili gerçekten yapıcı bir bakış açısı sergilediklerinde, müracaatçıların
olumlu ve güçlü yanlarını ön plana çıkardıklarında olumlu işbirliği bağlamı sağlanmış
olmaktadır (Sharry, 2016, s. 28).

9.1.4. İyi Olanın Ne Olduğunun Araştırılması
Çözüm odaklı yaklaşımı kullanan sosyal çalışmacılar, öncelikle müracaatçının
yaşamında “neyin iyi olduğunu” ve “neyin işe yaradığını” araştırarak işe başlarlar. Sosyal
çalışmacı, bir birey olarak müracaatçının başarıları, yetenekleri ve çok uzun süre sorunlarıyla
uğraşırken yaptığı doğru şeyleri keşfetmeye çalışır. Böylece sosyal çalışmacı müracaatçıyı
olumlu ve güçlü yanlarına dayalı bir bakış açısıyla dinler. Bu geleneksel yaklaşımlardaki
dinleme yönteminden farklıdır. Çünkü geleneksel pek çok yaklaşımda empati sosyal
çalışmacının müracaatçının olumsuz duygularını ve kişisel yaşantılarını tanımlaması ve
bunlarla bağlantı kurması şeklinde uygulanmaktadır. Daha çok müracaatçının çektiği acı,
umutsuzluk ve çaresizlik duyguları, sorunları, tükenmişliği ve şikâyetleriyle ilgili konulara
odaklanılır. Hâlbuki müracaatçının güçlü yanları, kaynakları ve destek mekanizmaları gündeme
getirilerek empatik bakışı genişletilebilir. Bu bakış açısı karanlıkla birlikte aydınlığı,
karamsarlıkla birlikte umudu, acıyla birlikte olasılıkları kapsar (Sharry, 2016, s. 31).
Çözüm odaklı grup çalışmasında amaç, üyelerin birbirlerinin yaşamlarında “neyin
yanlış olduğuna” ve gruba getirdikleri sorunlara odaklanmayıp, “neyin iyi olduğuna” ve
“neyin işe yaradığına” odaklanıp birbirlerini yapıcı bir şekilde dinleyerek grup üyeleriyle
çözüm odaklı bir görüşme yapmaktır. Bu amaçla grubun tasarımında müracaatçıların görüşleri
alınarak neyin işe yaradığı, neyin işe yaramadığı konusunda onlardan geribildirim istenir ve
grup süreci bu doğrultuda sürekli değerlendirilir. Her bir oturumun sonunda aşağıdaki gibi basit
sorular sorularak bu değerlendirme yapılabilir (Sharry, 2016, s. 35):
•

Bu grup oturumunda yardımcı olan neydi?
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•

Bir sonraki oturumda neyin devam etmesini istersiniz?

•

Neyin farklı olmasını istersiniz?

Grup liderinin cesaretlendirmesi, dinlemesi ve müracaatçıya geribildirimde
bulunmasıyla öz yansıtmalı bir döngü kurularak grup çalışmasının devam etmesi ve etkili
olması sağlanır. Grup oturumunun başlangıç aşamasında üyeleri “neyin iyi olduğuna”
odaklanmaları konusunda beceri kazanmaları amacıyla aşağıdaki alıştırma uygulanabilir
(Sharry, 2016, s. 33-34):
Örnek: Grubun başlangıç oturumunda “neyin iyi olduğuna” odaklanmayla ilgili grup
alıştırması
Amaç: İnsanlar sıklıkla “kötü haberleri” söylerler veya yaşamlarında iyi gitmeyen
şeyler hakkında konuşurlar. Bu alıştırmanın amacı, bu durumu tersine çevirmek ve yaşamınızda
iyi giden şeyler hakkında “güzel haberler” vermeniz için sizi cesaretlendirmektir. Genellikle
kendimiz hakkında konuşurken kendimizi övme eğiliminde olmadığımız için bunu yapmak zor
olabilir. Ancak, bu alıştırma konuşan kişinin iyi şeyleri tanımlamasına ve bunlara itibar etmeye
başlamasına yardımcı olabilir ve enerjinizi artırabilir. Ayrıca dinleyicilerin de farklı bir odağa
kaymasını ve konuşanın yaşamında iyi olan her şeyi duymasını sağlayabilir.
Yöntem: Dinleyici, konuşmacı ve gözlemci rollerini oynamalar, için üçer kişilik gruplar
oluşturacağız. Bu alıştırma 5-10 dakika kadar sürecek. Herkesin bu üç rolün hepsini oynaması
için rolleri değiştirerek bu alıştırmayı üç kere tekrar etmelisiniz.
Konuşmacının Rolü: Şu anda yaşamınızda iyi giden bir şeyden bahsedeceksiniz.
Yapmaktan hoşlandığınız bir şeyden, iyi giden bir ilişkinizden veya gurur duyduğunuz bir
durumdan ya da güzel geçen hafta sonunuzdan bahsedebilirsiniz. Daha sonra, dinleyiciye sizin
için neyin iyi olduğunu ve neden iyi olduğunu basitçe tanımlamalısınız. Aynı zamanda
yaşamınızdaki bu şeyin iyi olmasını nasıl sağladığınız hakkında konuşun. Hangi özel
niteliklerin, bunun gerçekleşmesine yardım etti? Bu yaşantı bir kişi olarak sizin güçlü
yanlarınız/nitelikleriniz ile ilgili olarak neyi göstermektedir?
Dinleyicinin Rolü: Partnerinizi dikkatlice dinleyin. Yukarıdaki konular hakkında
konuşması için onu cesaretlendirin. Detaylı bilgiler almak için onu cesaretlendirirken şu gibi
sorular sorabilirsiniz:
•

İyi giden neydi?

•

Seni en çok memnun eden neydi?

•

Bu nasıl gerçekleşti? Bunun olmasına nasıl yardım ettin?

•

Bunun gerçekleşmesini sağlayan hangi özel niteliklere sahipsin?
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•
Bu yaşantı birey olarak senin güçlü yanların/niteliklerin hakkında neyi
göstermektedir?
Gözlemcinin Rolü: Süreci dikkatlice dinleyin, gerekiyorsa not alın ve sonunda her iki
tarafa geri bildirim verin; dinleyiciye gözlemlediğiniz dinleme becerileri hakkında
geribildirimde bulunun; konuşmacıya da gözlemlediğiniz diğer güçlü yanları hakkında yorum
yapın.

9.1.5. Saygılı Bir Şekilde İlgilenme
Çözüm odaklı yaklaşımda koşulsuz olumlu kabul, içtenlik ve empati gibi terapötik
koşulların yanında saygılı bir şekilde ilgilenme tutumunun da olması gerekir. Çözüm odaklı
sosyal çalışmacılar müracaatçıları dinlerken; müracaatçıları sorundan ayrı tutarak birey olarak
ilgilenirler, müracaatçıların amaçlarını ve yaşamlarında ne istediklerini merak ederler ve
bunlara ulaşmaları için müracaatçılara yardım edebilecek güçlü yanları ve kaynakları
keşfetmeye çalışırlar. Sosyal çalışmacı müracaatçıyla işbirliği yaparak onun saklı kalmış
yeteneklerini ve kaynaklarını araştırır; her ikisi de bunların var olduğuna ve müracaatçının
amaçlarını başarmasını sağlayacağına inanır. Liderin grupta hangi tutumu uygularsa, üyeler de
büyük ihtimalle onu takip edeceklerdir. Dolayısıyla lider kendi rolünü patolojiyi tanımlayan
veya direnci yorumlayan olarak görürse, grup üyeleri de birbirlerine öyle davranacaklardır.
Lider müracaatçıların güçlü yanlarını yargılayıcı olmayan bir yaklaşımla ele alarak takdir
etmelidir (Sharry, 2016, s. 36).
Çözüm odaklı grup lideri üyelerle saygılı bir şekilde ilgilendiğini sorduğu sorularla ifade
eder. Sorular çözüm odaklı grup çalışmasında temel müdahalelerdir; etkili şekilde planlanır ve
güçlü yanlara kaynaklara ve amaçlara odaklanır. Sorular bilgi elde etmek için değil, daha çok
deneyim ve yeni fikirleri elde etmek için kullanılır. Etkili sorular, olası çözümler ve danışanın
güçlü yanları ve yetenekleri ile ilgili yeni deneyimleri ortaya çıkarır. Aşağıda verilen iki soru
arasındaki farkın ne olduğunu düşünün:
•

Ne kadar süredir depresyondasın? (Müracaatçı tarafından bilinmesi muhtemel)

•
Eğer depresyonda olmasaydın yaşamın nasıl olurdu? (Müracaatçı tarafından
hatırlanması ya da bilinmesi muhtemel değil)
Çözüm odaklı grup çalışmasında beş tip etkili soru bulunmaktadır: Amaç belirleme
soruları, mucize sorular, istisna sorular, başa çıkma soruları ve derecelendirme soruları. Bu soru
türleri şu şekilde açıklanabilir (Sharry, 2016, s. 37-42):
Amaç belirleme soruları, amaçları netleştirmeyi sağlamak ve detayları somutlaştırmak
için kullanılır. Örneğin; “Grubun sonunda en çok nelerin olması hoşuna giderdi? Amacın için
atacağın ilk adım ne olurdu?” gibi sorular müracaatçının bir şeyleri nasıl farklı bir şekilde
yapabileceğine odaklanmasına yardımcı olur.
Mucize sorular, müracaatçının amaçlarıyla ilgili net, detaylı ve motive edici bir resim
oluşturmak için kullanılır. Örneğin; “Gece uyurken bir mucize gerçekleştiğini ve seni grup
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çalışmasına getiren tüm sorunlarının tamamen kaybolduğunu hayal et. Ancak sen uyuduğun
için mucizenin gerçekleştiğini bilmiyorsun. Sabah uyandığında mucizenin gerçekleştiğini
gösteren ilk işaret ne olurdu?” şeklinde bir soruyla müracaatçının değiştirmeyi istediği konular
üzerinde konuşulabilir.
İstisna sorular, müracaatçının dile getirdiği sorunların az olduğu ya da olmadığı zaman
ve durumlara odaklanmak amacıyla kullanılan sorulardır. Örneğin; “Bana bu şikâyetinizin
olmadığı veya diğer zamanlara göre daha az olduğu zamanlardan bahseder misiniz?” şeklinde
bir soruyla yaşamında sorun olmadığı anlardaki durumun odaklanması sağlanır.
Başa çıkma soruları, sorunları olmasına rağmen müracaatçıların ayakta kalmalarını ve
yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan güçlü yanlarını ve kaynaklarını odaklanmayı sağlayan
sorulardır. Örneğin; “Karşılaştığın güçlüklerle nasıl başa çıkıyorsun? Devam etmeni ne
sağlıyor? Günden güne bunu nasıl idare ediyorsun?” tarzında sorularla müracaatçının güçlü
yanlarını hatırlaması sağlanır.
Derecelendirme soruları, müracaatçının belirlediği amacın yönetilebilecek ve kısa
sürede gerçekleştirilebilecek küçük adımlara bölünmesine yardımcı olmak için kullanılır.
Örneğin; “10’un amaçlarını tamamen gerçekleştirmeyi ve 1’in bunları gerçekleştirmeye daha
çok yolun olmasını ifade ettiği 1’den 10’a kadar olan bir çizelgede kendini nereye koyardın?”
şeklinde bir soruyla müracaatçının değişim için güven kazanması ve motive olması sağlanır.

9.1.6. İş Birliği ve Birliktelik Oluşturma
Sosyal hizmet çalışmalarından müracaatçıyla işbirliği yapmak katılım ilkesinin
gereğidir. Çözüm odaklı yaklaşımda da grup lideri üyelerle her zaman bir işbirliği niyetinde ve
arayışında olmalıdır. Eğer terapötik süreçte bir çatışma yaşanırsa bu müracaatçının direnci
olarak görülmez. Bu bağlamı daha işbirlikçi hale getirmek için grup lideri, müracaatçının
bulunduğu durumdaki güçlü yanları ve işbirliği yapabileceği olumlu yanları ve amaçları
araştırarak işe başlamalıdır. Eğer grup lideri terapötik iletişimde saygılı bir şekilde kendi
pozisyonunu aşağıda tutarsa ve müracaatçıların kendi yaşamlarının uzmanı olduklarını
varsayarsa birliktelik oluşturabilir.
Müracaatçının öyküsünde tutarsızlık ya da diğer insanlarla çatışma olsa da çözüm odaklı
grup lideri bu tutarsızlıklarla doğrudan yüzleştirme yapmaz. Diğer yandan sorunu netleştirmek
için müracaatçıyı iyi anlamadıklarını varsayarlar. Grup lideri acemi ve yetersiz dedektif tarzını
benimseyerek müracaatçının öyküsündeki tutarsızlıklardan kafasının karıştığını belirtir. Eğer
müracaatçılar olayları değiştiriyorlarsa, grup liderinin bir aşağı pozisyonu benimsemede
isteklilik göstermesi ve karmaşık hislerini açıklaması lider ve müracaatçı arasındaki çatışmayı
ortadan kaldırarak, müracaatçının saygınlığını korumasına olanak sağlar. Aşağıda bir eğitim
amaçlı oluşturulan grup çalışmasından bir kesit sunulmuştur (Sharry, 2016, s. 44-45):
Tedavi gören genç bir eroin bağımlısının idrar testi sonucu, geçen hafta esrar
kullandığını göstermektedir. Genç bunu şiddetle reddeder ve test sonucunun esrar içen
insanların yanında olması nedeniyle “pasif içici” konumunda olmasından kaynaklandığını
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iddia eder. Gerçekleri söylemeyi reddettiği için gruptan atılma risk ile karşı karşıyadır. Grup
lideri aşağıdaki yaklaşımı benimseyerek danışanın öyküsünü değiştirmesi için bir fırsat
oluşturur.
Lider: (Anlayışlı bir tutumla) Birazcık kafam karıştı... Bakalım anlamama yardım
edebilecek misin? Testin pozitif çıktı ve sen bunun pasif içici olmandan kaynaklanmış
olabileceğini söylüyorsun.
Serkan: Evet bu doğru.
Lider: Ve doktor da test sonuçlarının pasif içicilikten kaynaklanmış olabileceğinden
emin değil. Doktor bunun olduğu başka bir vaka bilmiyor.
Serkan: Pasif içicilikten olmuş olmalı. Başka bir açıklama aklıma gelmiyor.
Lider: Başka bir açıklama konusunda emin değilsin. Hadi düşünelim... Pasif içicilik
nedeniyle birinin testinin bundan etkilenmesi oldukça nadir bir durum. Çünkü daha önceden
araştırma literatüründe bununla ilgili bir şey tanımlanmamış. Bunu anlamamız önemli, çünkü
gruba katılmayı ne kadar çok istediğini ve ne kadar ilerleme kaydettiğini biliyorum... Eğer
başka açıklamalar üzerinde düşünecek olursak...
Serkan: Bilmeden, kazara o akşam bir sigara sarmış olabilirim. Gördüğünüz gibi çok
fazla bir şey hatırlamıyorum.
Lider: Öyleyse kazara madde kullanmış olabilirsin.

9.2. Çözüm Odaklı Grupların Dinamikleri
Grup çalışmasında denge ve uyumu başarmak grubu etkili bir şekilde yürütmenin
temelidir. Grup lideri tıpkı bir orkestra şefi gibi tüm enstrümanların dengeli bir şekilde
orkestraya katkı sağlamasına yardımcı olmalıdır. Orkestranın en önemli özelliği enstrümanların
birbirini tamamlamasıdır. Dolayısıyla grup lideri, her bir üyenin duyulduğundan, hiçbir sesin
baskın olmadığından veya konuşurken hiçbir sesin kaybolmadığından emin olmalıdır. Grup
lideri, grup oturumlarına üyelerin katılımında dengeyi sağlamak ister ve bu doğrultuda üyelere
rehberlik eder. Örneğin grubun keyifli ve eğlenceli olması sağlanabilir ancak ciddi ve etkili
noktaların kaybolmasına izin verilmemelidir. Diğer yandan grubun sıkıcı ve çıkmaza girmesine
neden olacağı için çok ciddi ve ağır olmamasına da dikkat edilmelidir (Sharry, 2016, s. 49).
Çözüm odaklı grup çalışmasında grup dinamiğinin sorundan daha çok çözümlerin ve
amaçların konuşulması şeklinde ayarlanması gerekir. Konuşmanın merkezinde sorun veya
yanlış olanın ne olduğuyla ilgili konular yer aldığında problem odaklı konuşma ortaya çıkar.
Şimdiki sorunlar için geçmişte bir neden veya suçlayacak birini bulma, üzerinde durulan bir
noktadır. Konuşmanın duygu içeriği üzgün, öfkeli, umutsuz gibi olumsuz duyguları
vurgulamaktadır. Konuşmanın merkezinde çözüm veya “ne isteniyor” yer aldığında çözüm
odaklı konuşma meydana gelir. Amaçlar, istisnalar ve güçlü yönler üzerine bir vurgu vardır ve
duygu içeriği hafif, enerjik ve üretkenliğe odaklanmıştır. Çözüm odaklı grup çalışmasının asıl
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önceliği, değişimle daha çok bütünleşmiş çözüm odaklı konuşmadır. Çözüm konuşmalarında
müracaatçılar daha çok amaçlarına doğru hareket ederler ve grup çalışması çözüm odağında
kısa sürede tamamlanır. Grup çalışmasında sorunları paylaşmak insanların yalnız olmadıklarını
görmeleri açısından önemlidir ancak sorunların aşırı bir şekilde konuşulması tek başına değişim
oluşturmak için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle grup sürecinin büyük bir kısmını çözüm
odaklı konuşmaya ayırmak ideal olanıdır (Sharry, 2016, s. 51).
Çözüm odaklı grup çalışmasında etkileşim lider merkezli değil, grup merkezli olmalıdır.
Etkileşim grup lideri merkezli olduğunda grup üyeleri, gruba doğrudan rehberlik yapması için
sürekli lidere yönelir. Üyeler paylaşım yaptıklarında diğer üyelere yerine doğrudan lidere
yönelirler. Bu tarz etkileşim bireyleri lidere bağımlı kılar ve üyeler arası etkileşimi ortadan
kaldırır. Grup sürecinde grup merkezli etkileşim hâkim olduğunda üyeler lidere dönmekten
daha çok birbirleriyle etkileşim kurarlar. Üyeler grup zamanını paylaşırlar, dinleme, konuşma
ve desteklemeyi sırasıyla yaparlar. Grup merkezli etkileşim, grup dinamiklerinin bütün
boyutuyla çalışmasını sağlar. Üyeler birbirlerine güçlü bir şekilde akran desteği sağlayarak,
diğer üyeler tarafından oluşturulan fikir ve çözümlerden manevi destek alırlar.

9.3. Çözüm Odaklı Grup Çalışmasının Süreci
Çözüm odaklı grup çalışmasının süreci ve aşamaları diğer grup çalışmalarıyla aynıdır
ancak grubun yapısı çözüm odaklı yaklaşımın ilkelerine göre oluşturulmaktadır. Grubun
oluşturulma aşamasında; grubun planlanması, üye seçiminin yapılması, üyelerin ilgisinin
çekilmesi ve motive edilmesi, üyelerin hazırlanması şeklinde bir süreç takip edilmektedir.
Grubun oluşturulma aşamasında şu sorulara cevap aranmalıdır:
•

Müracaatçılar kimlerdir?

•

Müracaatçılar ne isterler?

•

Hangi tür gruplar en iyi çalışır?

•

Danışanları gruba ne çeker?

•

Grup ne kadar sürmelidir?

Grubun oluşum aşamasında gruba dâhil edilecek müracaatçılarla grubun amacı,
yöntemi, grupta uyum ve beklentiler konusunda anlaşmaya varılması gerekir. Ortak bir amaç
ve ortak bir görev duygusu olmadıkça grubun işlevlerini yerine getirmesi mümkün değildir.
Üyelerin kendi amaçlarının grup amaçlarıyla aynı olması gerekmez ama ikisi arasında yeterli
örtüşme ve ortak zemin olmalıdır. Gruba katılan üyeler arasında yeterli yakınlaşmayı
sağlayabilmek için önceden oluşturulan iyi açıklanmış amaçların olması gerekir. Bu nedenle,
müracaatçıların gruba alınmaları için önemli kriter, grubun genel amaçlarıyla örtüşen anlamlı
bir amacı ifade edebilmeleridir (Sharry, 2016, s. 83).
Tüm grup çalışmalarının grubu destekleme tarzını belirleyen ve grup normlarını
oluşturan belli bir teorik yönelimi vardır. Örneğin, etkileşim grubu kendini açmayı, kişilerarası
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paylaşımı ve geribildirimi vurgular; bilişsel-davranışçı bir grup strateji ve becerilerin
öğretilmesini vurgular, çözüm odaklı bir grup ise kişisel amaç belirlemeyi, güçlü yönlere ve
değişime odaklanmayı vurgular. Grup yöntemi ve sürecinin kişinin ihtiyaçları ve beklentileriyle
uyumlu olması kaydıyla, grup üyeliğine aday olan kişi en iyi sonuca bağlı olarak grup için
değerlendirilmelidir (Sharry, 2016, s. 84).
Müracaatçının gruba dahil edilmesi için önemli bir kriter, müracaatçının kendini grubun
bir parçası olarak görmesi ve gruba ait hissetmesidir. Grup çalışmasında farklılıklar değerli ve
faydalıdır ancak grup uyumunu etkileyen benzer yönlerin de olması gerekir. İnsanlar diğer
üyelerle iş birliği yapabilecekleri ve böylece kendi kültür ve iletişim tarzlarının değerli
olduğunu ve takdir edildiğini rahatlıkla hissedecekleri gruplarda olmak isterler. Bir grubun
üyelerini seçerken belli farklılıklar nedeniyle grup içinde kendini dışlanmış hissetme ihtimali
olan katılımcılara karşı hassas olunmalıdır. Dikkate alınması gereken farklılık çeşitleri
şunlardır: Cinsiyet, yaş, etnik köken, kültür, engellilik, sorunun türü ve şiddeti (Sharry, 2016,
s. 87).
Grubun oluşum aşamasında grubun hayatlarında olumlu bir değişime neden olacağına
dair yüksek beklentileri olan müracaatçılar, gruptan en yüksek düzeyde yarar elde
etmektedirler. Grup üyesi adayının gruba inanıp inanmaması ve hayatında değişim
oluşturacağına dair beklentisi olup olmaması, gruba dâhil edilmesi için asıl kriterdir. Bu umut
ve beklenti şu faktörlerden etkilenmektedir (Sharry, 2016, s. 88):
•

Grup amacına ilişkin güçlü bir inanç

•

Grup yöntemini anlama ve ilgi duyma

•

Grup üyeliği ile gurur duyma

•

Diğer grup üyelerine başlı olma ve iş birliği içinde hissetme

•

Grup liderine ve gruba ev sahipliği yapan kuruluşa güven duyma.

Çözüm odaklı grup çalışmasında ön hazırlık aşamasından sonra; ilk oturumlar, ilerleyen
oturumlar, sonlandırma oturumları ve değerlendirme/izleme oturumları yer almaktadır. İlk
oturumda amaç, grup üyelerinin sıcak karşılandığını ve birbirleriyle ilgili olduğunu
hissetmesine, grup amaçlarını ve görevlerini belirlemelerine yardımcı olmaktır. Bir grubun ilk
önemli görevi, her bir grup üyesini hoş karşılamak ve tanıştırmak ve grup üyelerinin birbirlerini
tanıyarak görevlerini başarabilmesi için ortam hazırlamaya çalışmaktır. Grup oturumları
sırasında formel başlangıçların olması da önemlidir. Grup liderinin “tonu ayarlaması” grup ile
ilgili geçmiş deneyimlerini, grubun genel amacını açıklaması ve kendisini tanıtmasıyla başlar.
Çözüm odaklı bakış açısına göre grup liderinin başlangıç aşamasında yönlendirmesi, yapıcı ve
amaç odaklı çizgiye uygun olan tonu ayarlaması önemlidir (Sharry, 2016, s. 109).
Grubun ilk oturum aşamasında tanışmanın ardından amaç belirleme sürecine geçilir.
Çözüm odaklı grup çalışmasında müracaatçı merkezli amaç oluşturmak önemlidir. Amaç
oluşturma birkaç yolla yapılabilir. Değişime açık olan basit bir yöntem aşağıda yer almaktadır:
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•

Üyelerin amaç envanterini doldurmaları istenebilir.

•
Daha sonra amaçlarını paylaşmak ve gruba gelerek ne olmasını istediklerini
tartışmak için ikili gruplar halinde çalışmaları istenir.
•
Üyeler daha sonra bir grup turlamasını tamamlamak için davet edilirler ve her üye
gruba gelme amacını belirtmek için sırayla konuşur. Grup lideri üyelerin pozitif amaç
belirlemesine yardımcı olur, ortak amaçlar arasında bağlantı kurar.
•
Grup lideri ya da üyelerden biri amaçları üyelerin görebileceği ve daha sonraki
oturumlarda bir referans olarak bakabileceği bir pano üzerine kaydeder.
Amaç belirlendikten sonra ilk oturumda grup tartışmalarının hangi yöntemle ele
alınacağı belirlenir ve üyelerin bir araya gelmesine neden olan konular ele alınmaya başlanır.
Üyelerin grup çalışması yoluyla neyi başarmak istedikleri sorularak pozitif amaçlara sahip
olmaları sağlanır. Çözüm odaklı grup çalışmasının ilerleyen oturumlarda üç temel kural
uygulanır: a) Bozulmadıysa tamir etme, b) Önce neyin işe yaradığını anla ve sonra onu daha
çok yap, c) Eğer işe yaramıyorsa bunu tekrar deneme, farklı bir şey yap (Sklare, 2014, s. 7,19).
Aşağıda okul ortamında sosyal çalışmacılar tarafından kullanılabilecek çocuk ve
ergenlere yönelik çözüm odaklı örnek bir grup planı verilmiştir (Sharry, 2016, s. 115-116):
1. Oturum: Şekillendirme
•

Öğrenciler kendilerini tanıtırlar ve grup kuralları belirlenir.

•

“Birbirlerini tanıma” etkinliği uygulanır.

•

Öğrenciler yaşamlarında değiştirmek istediklerini paylaşmaya davet edilirler.

•
İlk oturumun görev formülü: “Bu hafta başına gelen şeylerden neleri yaşamaya
devam etmek istediğinin farkına var.”
2. Oturum: Amaçları belirleme
•

Bir önceki haftanın görevini değerlendirme.

•
Mucize soru: “Bu gece sen uyurken bir mucize olduğunu ve sorununun
çözüldüğünü varsayalım. Bunu nasıl anlardın? Farklı olarak ne yapıyor olurdun?”
•
Gerçekçi amaçlar: “Mucizeler pek olası olmasa da şimdi nelerin farklı olmasını
istediğinle ilgili bir fikrimiz var. Bunun gerçekleşmesi için ne yapıyor olacaksın?”
•

Öğrenciler bir hedef kâğıdına bir sonraki hafta için somut bir amaç belirler.

3. Oturum: Çözüm yolları için ipuçları
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•

Öğrenciler bir hafta önceki amaçlarını paylaşırlar.

•
Maymuncuk alıştırması: Sosyal çalışmacı maymuncukları olduğu ve bunu ne için
kullandıkları üzerine konuşur. Çözümler, istisnalar ve bir şeyleri farklı yapmak vb. için
kullanılan maymuncuklarla bir bağlantı kurulur ve öğrencilerin hangi maymuncukları
kullandıklarını tanımlamaları istenir (Sosyal çalışmacı alıştırmayı somutlaştırmak ve eğlenceli
hâle getirmek için bir anahtar kullandığı belirlenen her çocuğa bir folyo anahtar dağıtabilir).
•
Sosyal çalışmacı amaca yönelik küçük adımlar atma ya da çözümün gerçekleşmiş
gibi davranma gibi tanımlanmamış diğer maymuncukları tartışır.
•
Öğrenciler yaşamlarında kullanabilecekleri ek maymuncukları bulmak için
cesaretlendirilirler.
4. Oturum: Çözüme doğru ilerleme
•

Öğrenciler amaçlarını ve gelişimlerini değerlendirirler.

•
Sosyal çalışmacı gelişim gösterme ile ilgili bir metafor olarak bir “engel
alıştırması” tanıtır. Bu alıştırma, öğrencilerin değişimin önündeki engelleri belirlemesine ve
bunların üstesinden gelmesine yardımcı olur.
•
Nerede olduklarına bağlı olarak öğrencilere farklı görevler önerilir. Örneğin,
ilerleme kaydedenlere “aynısından daha çok yap ve saplanmış ve seçeneğinin olmadığını
hissedenlere “farklı bir şeyler yap’ gibi.
Sonraki oturumlar
•
Sonraki oturumlar öğrencilerin gelişimlerini sürdürmeye ve saplanmış olanları
desteklemeye yardımcı olmak amacıyla gerektiğinde düzenlenir.
Sonlandırma oturumu
•

Öğrenciler amaçlarını ve kaydettikleri ilerlemeyi gözden geçirirler.

•

Öğrenciler birbirlerine geri bildirim vermeye teşvik edilirler.

•

Başarı bir parti ile kutlanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çözüm odaklı grup çalışması yaklaşımı üyelerin sorunlarından daha çok çözümleri
üzerine odaklanan bir anlayışa dayanmaktadır. Müracaatçıların sorunlarına ya da yaptıkları
yanlışlara odaklanmak yeni bir negatif etki oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Hâlbuki pozitif
olana, çözüme ve geleceğe odaklanmak istenen yönde değişimi kolaylaştıracaktır. Çözüm
odaklı yaklaşımda, soruna dayalı bir dil kullanımının ve sorunlarla dolu bir geçmişe
odaklanmanın müracaatçının sorununu devam ettirdiği düşünülmektedir. Müracaatçılarla
yetersiz oldukları alanları konuşmak yerine, mevcut durumda iyi yaptıkları veya arzu edilen
gelecekte yapmayı planladıkları değişimler üzerine odaklanmak daha faydalı olacaktır.
Çözüm odaklı terapi yaklaşımının kökeni aile terapisi/sistemik geleneğe dayanmaktadır.
Kısa Süreli Aile Terapi Merkezi’nde çalışmalar yapan Shazer ve arkadaşları aileyi yanlış olana
odaklanmaya ve bu davranışların kalıplarını durdurmaya yönelik müdahaleler geliştirmeye
yönlendirmektense, olayların her zaman problematik olmadığına dair fikri aileye sorgulatmak
gerektiği üzerinde durmuşlardır. Dolayısıyla çözüm odaklı terapi, psikoterapiler arasında
baskın olan patoloji merkezli paradigma kaymasını temsil eden bir yaklaşım olarak ortaya
çıkmıştır.
Çözüm odaklı uygulama, müracaatçıların var olan güçlerini arttırmayı ve sorunun artık
sorun olmadığı bir gelecek hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olmayı isteyen kısa
vadeli bir uygulama modelidir. Çözüm odaklı grupların amacı, ortak ve yararlı amaçlar
belirlemek, grubun kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak ve grup üyelerinin amaçlarına kısa
sürede ulaşması için gerçekçi adımlar atmasına yardım etmektir. Çözüm odaklı yaklaşımda
müracaatçıların kendi sorunlarını çözmek için gerekli olan güce ve kaynakların çoğuna sahip
olduğu kabul edilir. Yaklaşım özünde müracaatçıların yaşamlarında var olan kaynaklarıyla
yeniden bağlantı kurmasını güçlendirme ve iyileşmelerinde kendi sorumluluklarını almaları
için cesaretlendirmeyi gerektirir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Sosyal hizmet ya da sosyal çalışma mesleğinin uygulamada pek çok kuram ve
yöntemden yararlanabilmesi hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
a)

Ampirik yapısı

b)

Nitel yönelimi

c)

Eklektik yapısı

d)

Epistemolojik yapısı

e)

Ontolojik özelliği

2.
Çözüm odaklı grup çalışması yaklaşımının diğer geleneksel yaklaşımlardan en
temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Soruna dayalı bir dil kullanması

b)

Sorunlardan daha çok çözüm üzerine odaklanması

c)

Yetersizlikleri keşfetmeye yönelmesi

d)

Hastalıkların teşhisini kolaylaştırması

e)

Sorunları çözmeye yönelmesi

3.
Aşağıdakilerden hangisi çözüm odaklı yaklaşıma dayalı olarak kurulan grupların
amaçları arasında yer almaz?
a)

Ortak ve yararlı amaçlar belirlemek

b)

Grubun kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak

c)

Grup üyelerinin amaçlarına kısa sürede ulaşması için yardım etmek

d)

Sorunlarını detaylarıyla keşfetmesine yardımcı olmak

e)

Güçlü yönlerinin farkına varmasını sağlamak

4.
“Grup üyelerinin ortak deneyimlerini ortak bir amaç etrafında bütünleştirerek
bireylerin kendilerini dış dünyaya karşı daha iyi hissetmelerinin sağlanması” şeklinde
tanımlanan işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Grubu güçlendirme
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b)

Grubu yönlendirme

c)

Grubu sınırlandırma

d)

Grubu geliştirme

e)

Grubu değiştirme

5.
örnektir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sorunların amaç şeklinde ifade edilmesine bir

a)

Kendimi çok bunalmış hissediyorum

b)

Başkalarıyla iletişim kurmakta sorun yaşıyorum

c)

Depresyondan tükenmiş durumdayım

d)

Alkol sağlığımı bozuyor

e)

Sorumluluklarımı üstlenmek istiyorum

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
……………. uzun yıllar süren araştırmalara dayalı olarak geliştirildiği için benzer
uygulamaları gerçekleştirmek isteyen meslek elemanlarına iyi bir referans olma özelliği taşırlar.
7.
Bireyin yetersiz, eksik ve patolojik yönüne odaklanmak yerine güçlü yönlerini ön
plana çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefleyen çözüm odaklı yaklaşım sosyal hizmet mesleğinin
…………….. yaklaşımıyla da paralellik arz etmektedir.
8.
………. …………., grupta üyelerin kendilerine benzer sorunları çözmüş ya da
hali hazırda çözen diğer üyeleri görmeleri sonucu kendi değişimleriyle ilgili umut
geliştirmeleridir.
9.
katılırlar.

Müracaatçılar grup çalışmasına yaşamlarında bir ………… aradıkları için

10. ……………. odaklı sosyal çalışmacılar, müracaatçının yaşamında özellikle de
sorunun etrafında kümelenmiş örüntüleri anlamayla ilgilenirler.

Cevaplar
1. c, 2. b, 3. d, 4. a, 5. e, 6. “Kuramlar” 7. “güçlendirme” 8. “Grup iyimserliği” 9.
“değişiklik” 10. “Problem (Sorun)”
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10. ÇOCUKLARA YÖNELİK GRUP ÇALIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, çocuklara yönelik grup çalışmasının nasıl yapılandırılması gerektiğini ve
çocuklara özgü hangi yaklaşımların kullanılmasının uygun olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çocuklara yönelik grup çalışmasında hangi konuların ele alınması daha uygundur?
2. Çocuklara yönelik grupların özellikleri neler olmalıdır?
3. Çocuklara yönelik grup çalışmasında ne tür yaklaşımlar kullanılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çocuklara
yönelik
grup
çalışmasının
diğer
grup
çalışmalarından
farkını
kavrayabilir.
Çocuklarla
yapılan
grup
Çocuklara
Yönelik çalışmalarında hangi konuların
Grup Çalışması
tercih edilmesi gerektiğini
anlayabilir.

Kuramsal bilgiler, örnekler ve
test sorularıyla konuların daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Çocuklara
yönelik
grup
çalışmalarında oyundan nasıl
yararlanılması
gerektiğini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Çocuk: Anne karnında ya da bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme
döneminde olan insan; hukukta 18 yaşına kadar olan bütün bireyler çocuk olarak kabul edilir.
•
Gizlilik: Bir işlem sırasında müdahil olan taraflara ait bilgilerin, işlem verilerinin
ya da yazışmaların konu dışındaki kişi veya kurumlarla paylaşılmaması.
•
Kendini açma: Müracaatçının ya da grup liderinin gerektiğinde konuyla ilgili
olarak kendi duygu, düşünce ve yaşantısından bahsetmesi.
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Giriş
Kendine has gelişim özellikleri nedeniyle yetişkinlerden farklı gereksinimleri bulunan
çocukluk çağı hak, özgürlük ve sorumluluk açısından özel değerlendirmeyi gerektiren bir
dönem olarak ele alınmaktadır. Modern anlayışta çocukluk yetişkinliğin küçüklük hali olarak
değil, kendine özgü bir gelişimsel dönem olarak kabul edilmekte ve çocukların özel korunma
ve desteklenme gereksinimi bulunduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle sosyal hizmet
uygulamalarında çocuk refahı alanı özel bir öneme sahiptir. Çocuklar savunmasız ve sürekli
gelişime ihtiyaç duyan yapıları nedeniyle özel korunması gereken gruplar arasındadır. Özellikle
risk altında olan çocuklar sosyal hizmete daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal hizmet
uygulamalarında çocuk vakalarla daha çok bireyle çalışma yöntemi kullanılsa da son yıllarda
ortak sorunu ya da ihtiyacı olan çocukların bir araya getirildiği grup çalışmaları yaygınlaşmaya
başlamıştır.
Grup çalışması, yediden yetmişe her yaş grubundan insana uygulanabilen bir yöntemdir.
Ancak çocukların kendine özgü gelişim özellikleri nedeniyle çocuklardan oluşan gruplarda bazı
hususlara dikkat etmek gerekir. Örneğin grubun büyüklüğü ve süresi çocukların yaşına göre
değişmektedir. Çünkü okul öncesi dönemdeki çocuklarla okul çağı çocuklarının dikkat süreleri
aynı değildir. Çocuk katılımcıların olduğu gruplarda üyelerin yaşları birbirine yakın olmalıdır.
Uygulamanın yapılacağı mekânın çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olması gerekir. Etik
açıdan çocuğun yasal temsilcisinin izni alınmalıdır. Çocuklarla yapılacak grup çalışmalarında
bu ve buna benzer pek çok özelliği dikkate almak gerekir.
Çocuklarla yapılan grup çalışmaları daha çok yatılı bakım kurumları, çocuk ceza infaz
kurumları, denetimli serbestlik birimleri ve okullarda uygulanmaktadır. Kurum bakımında
kalan ya da okula devam eden çocuklarla yapılan grup çalışmaları çocukların olgunlaşmalarına,
kişiler arası sorunlarını çözmelerine, öğrenme becerilerini geliştirmelerine ve sosyal beceriler
kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle okul çağı çocuğu aileden daha çok akran
grubundan etkilenmektedir. İyi yapılandırılmış grup çalışması yoluyla çocuklara bireysel olarak
kazandırılması zor olan pek çok tutum ve davranış grup dinamiği sayesinde kolaylıkla
kazandırılabilir. Bunun için grup oturumlarının önceden planlanması ve oturumlarda yapılacak
etkinliklerle ilgili ön hazırlık yapılması gerekir. Günümüzde pek çok konuda deneysel olarak
uygulanmış grup çalışmalarıyla ilgili yayınlara ulaşmak mümkündür. Kurum bakımındaki
çocuklara yönelik grup çalışması yapmayı düşünen sosyal çalışmacı, özellikle okullarda
uygulanmış örnek grup çalışmalarını incelenerek hedef kitlenin özelliklerini de dikkate alarak
iyi bir planlama yapmalıdır.
Çocuklar içinde bulundukları gelişim dönemi nedeniyle faaliyetler yoluyla öğrenmeye
daha yatkın olurlar. Grup çalışmasında çocukların yaş dönmelerine göre eğlenceli ve eğitici
faaliyetler yer verilmesi gruba bağlılığı arttıracaktır. Ayrıca birçok konunun anlatılmasında
öykülerden yararlanmak da faydalı olacaktır. Çocuklarla eğitici öykülerde yer alan tutum ve
davranışlar tartışılarak gerçek yaşama dair dersler çıkarılması sağlanabilir. Özellikle küçük yaş
gruplarında oyun aracılığıyla birçok yeni davranışı öğretmek mümkündür. Son yıllarda bireysel
danışmanlıkta oyun terapisinin kullanılması yaygın hale gelmiştir. Oyun terapisi vasıtasıyla
çocuklar duygularını, deneyimlerini ve davranışlarını rahatlıkla ifade edebilirler. Çocukların
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katılımını sağlamanın en etkili yollarından birisi olan oyun, çocuğun keşfetme özelliğini de
harekete geçireceği için grup çalışmalarında sıklıkla kullanılmalıdır.
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10.1.Grup Konusunun Seçimi
Çocuklarla yapılacak grup çalışmasında çocukların ihtiyaç ve sorunlarına göre bir konu
ya da tema belirlenmelidir. Konu belirlenirken çocuğun içinde yer aldığı kurumun hizmet alanı
ve toplumun sosyo-kültürel bağlamı dikkate alınmalıdır. Örneğin çocuk evlerinde görev yapan
sosyal çalışmacı grup çalışması planlarken çocukların yaş gruplarına, cinsiyetine, korunma
altına alınma nedenlerine ve kaldıkları çocuk evinin özelliğine göre bir planlama yapmalıdır.
Çocuk ceza infaz kurumunda görev yapan bir sosyal çalışmacı çocukların yaşına, işledikleri
suçun türüne, eğitim durumlarına ve sağlık durumlarına daha çok dikkat etmelidir. Dolayısıyla
grup çalışması başlamadan önce sağlam bir grup önerisi üzerinde ciddi çalışılmalıdır. Grup
önerisi geliştirilirken şu aşamalara dikkat edilmelidir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 289):
•

Hedef ve amaçlarınızı net ve açık bir şekilde tanımlayın.

•
Önerilen grup için, grup yaklaşımının neden yararlı olacağını da içeren net ve açık
olarak ifade edilmiş bir gerekçe geliştirin.
•
Çocukların terapötik bir grup deneyimine katılmaları dolayısıyla ortaya çıkacak
yararları idari personele net bir şekilde tane tane belirtin. Eğer kurumda çalışıyorsanız, grubun
kurum misyonunu nasıl tamamladığını ve çocukların akademik ve sosyal başarılarına nasıl
yardımcı olacağını belirleyin.
•
Hedeflerinizi, kullanılacak prosedürleri, işlem ile ilgili soruları, değerlendirme
sürecini ve kullanacağınız belgeleme şeklini belirtin.
•

Bir devamlılık kuralı geliştirin.

•

Gerekirse çocukların anne-babaları için oryantasyon sağlayın.

Bazı grupların başarısızlığa uğramasının nedenlerinden birisi de liderin anında grup
yönetmeye karar vermesi ancak etkin bir tasarım planı yapma üzerinde ciddi bir şekilde
düşünmemesidir. Bu tarz başarısızlığı yaşamamak için grup önerisi için yeterli çalışma
yapılmalıdır. Kurumlarda çalışırken idarecilerin desteğini almak önemlidir. Eğer grup tasarısı
iyi bir şekilde planlanmışsa idarecilerden destek alma ihtimali de yüksek olacaktır. Eğer grup
çalışması zarara yol açarsa bundan kurum kimliği olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle grup
çalışması planlanırken kurum çalışanlarının desteğini almak önemlidir (Corey, Corey, & Corey,
2016, s. 290).
Çocuklar için oluşturulan gruplar daha çok özel konular ve beceri geliştirmeyle ilgili
olmaktadır. Aşağıda okul ve kurum ortamında yürütülen bazı grupların konularından örnekler
verilmiştir:
•

Benlik algısı ya da öz saygı

•

Öfke yönetimi
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•

Zorbalarla başa çıkma

•

Utangaçlık ve arkadaşlık

•

Boşanma ve yas desteği

•

Madde bağımlılığı olan ebeveynlerle yaşama

•

Akademik başarıyı arttırma

•

Sosyal beceri geliştirme

•

Davranış sorunları

•

İstismar mağduru olma

Çocukların psiko-sosyal durumuna ve aile yapısına göre ihtiyacı olan ve desteklenmesi
gereken sorun alanı belirlenir. Çocuğa uygun grup çalışmasını belirlenirken mutlaka çocukla
temas halinde olan yetişkinlerden görüş alınmalıdır. Bu çocuğun ebeveyni olabileceği gibi, sınıf
öğretmeni ya da grup sorumlusu da olabilir. Çocuğun özelliklerini yakından bilen
yetişkinlerden görüş alındıktan sonra çocukla bir ön görüşme gerçekleştirilmeli ve grup
çalışmasına katılması için motive edilmelidir. Çocuğun temel haklarından birisi olan katılım
hakkı gereği çocuklar adına grup çalışması yapılandırılırken amacın oluşturulmasında ve
içeriğinde yer verilmesi düşünülen faaliyetlerin belirlenmesinde mutlaka çocukların görüşleri
alınmalıdır. Çocuklar karar aşamasına katıldıkları her çalışmayı sahiplenme konusunda daha
istekli olurlar.
Gruba aidiyet oluşturma adına konuya uygun bir grup adı bulmak bir diğer önemli
konudur. Özellikle sosyal risk alanında yapılan grup çalışmalarında grup isminde sorun
kavramlarını içeren kelimeleri kullanmaktan uzak durulmalıdır. Sorunu ifade eden kelimelerin
kullanılması gruba üye olan çocukların etiketlenmesine neden olacaktır. Örneğin, boşanmış aile
çocuklarıyla yapılan bir grup çalışmasına “Boşanmış Aile Çocuklarına Destek” şeklinde bir
isimlendirme gruba katılması planlanan çocuklar açısından uygun olmayacaktır. Bunun yerine
“Yaşama Renk Kat” gibi pozitif çağrışım yapacak isimler kullanılabilir.

10.2.Çocuklara Yönelik Grup Çalışmasının Özellikleri
Çocuklarla yapılacak gruplarda grubun büyüklüğü ve süresi çocukların yaşına bağlıdır.
Genellikle küçük çocuklar için oturumlar kısa tutulmalıdır. 4-6 yaş grubundaki çocukların
dikkat süreleri ile 10-12 yaş grubu birbirinden farklı olacağı için oturum süresinin
belirlenmesinde çocukların içinde bulundukları gelişim dönemi özellikleri dikkate alınmalıdır.
Grup kurulurken çocukların aynı eğitim döneminde olmaları da önemlidir. Örneğin ikinci ve
üçüncü sınıflar ya da dördüncü ve beşinci sınıflar aynı grup içinde yer alabilirler. Grup
kurulurken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus çocukların sorunlarının şiddet derecesidir.
Örneğin, yaramaz 12 yaşındakilerden oluşmuş bir grubun üye sayısının okul öncesi grubu kadar
az olması gerekebilir. Gruptaki çocukların ilaç alıyor olup olmadıkları veya diğer sağlık
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sorunlarını öğrenmek de ayrıca önemlidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi
konulmuş bir çocuk davranışsal yan etkileri olan bir ilaç kullanıyor olabilir. Bunu bilmek grup
içinde bazı davranışların anlamlandırılması açısından önemlidir. Ayrıca grup lideri zor
çocuklarla başa çıkma toleransının da farkında olmalıdır. Bunun farkında olan grup lideri
duygularını ve tepkilerini kontrol etmede daha başarılı olur (Corey, Corey, & Corey, 2016, s.
291).
Grup ortamı çocuklarla yapılacak çalışma etkinliklerine uygunluk açısından gözden
geçirilmelidir. Çocuklar istedikleri gibi ortalıkta dolaşabilecekler mi, yan taraftakileri rahatsız
etmemek için sürekli sessiz olmak gerekecek mi? Grubun toplantı mekânı gizliliği ve
müdahalelerden uzak olmayı sağlayacak mı? Grup odası çocuklar için uygun mu? Odada
çocuklar tarafından kolaylıkla bozulabilecek ve çocuklar için açık tehdit oluşturacak herhangi
bir şey var mı? Odadaki mobilyalar hareketli çocuklar için uygun mu? Uygun mekânın
tespitinde tüm bu sorulara cevap aranmalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 291).
Grup lideri çocuklarla çalışma yaparken onların dilini kullanarak, grubun amacını,
onlardan olan beklentileri belirtir ve onların grup liderinden beklentilerini ifade etmelerini
sağlar. Özellikle gruba özgü davranış kurallarını anladıklarından emin olmak gerekir ve ayrıca
grup için geçerli olacak kuralların belirlenmesine katılım göstermeleri de sağlanmalıdır.
Çocuklar grup liderine güvenilip güvenilmeyeceğini anlamak için grubun sınırlarını test
ederler. Tipik olarak bu deneme bir aşamadır ve grup içinde güvende olma hissi yerleştikçe
muhtemelen azalacaktır. Grup lideri güvensizlik nedeniyle ortaya çıkacak tepki ve davranışları
sabırla karşılamalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 291).
Çocuklar için olan grupların tipik aşamaları daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi
diğer grup çalışmalarına benzer. Örneğin, ilk aşamalarda çocuklar daha dikkatli ve katılıma
açık olmaya meyillidirler. Daha sonra, geçiş aşamasında lider ve grup üyeleri arasında veya
çocuklar arasında çatışmaların ortaya çıkması olasıdır. Bu normal bir süreçtir ve grubun gelişme
kaydettiğinin işaretidir. Grup normları konusunda çocukların zaman zaman sınırları zorlaması
normaldir. Çünkü grup kurallarının yerleşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Her oturum için grup
liderinin yeterince hazırlık yapması çocuklara güven verecek ve istikrarlı olmalarını
sağlayacaktır. Ancak oturumlarda kendiliğinden oluşan durumlar için esnek olmakta fayda
vardır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 291).

10.3.Grup Çalışması Stratejileri
Çocuklara yönelik grup yönetmenin temel farklarından biri yetişkin gruplarına göre
liderin daha fazla sorumluluk alması gerektiğidir. Çocuklar için iyi materyaller ve etkinlikler
seçmek bir zorunluluktur çünkü genellikle konuyu tartışmak için hazır olarak gelmezler.
Etkinliklerde kısa hikâyeler, fıkralar, kuklalar, resim malzemeleri gibi araç-gereçler
kullanılabilir. Ayrıca lider etkinliklerde odağı grubun ana konusu üzerinde tutabilmelidir. Lider
herkesin eşit söz hakkına sahip olabilmesi için bazen çok konuşan bir üyenin sözünü kesmek
zorunda kalabilir. Bu konuda çocuklarla grup çalışması yapan bir uzman görüşlerini şu şekilde
ifade etmiştir (Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 455-456):
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“Kesme(araya girme) oldukça önemli. Çocuklar sürekli birbirlerinin sözünü kesiyorlar.
Ben, yetişkinlerdekinin aksine dairede sırayla herkese tekrar tekrar söz hakkı vererek
ilerlemenin küçük çocuklar için daha iyi olduğunu gördüm. Çocuklar, konuşma sırasının
kendilerine geldiğini bildiklerinde daha çok cevap veriyorlar. Ayrıca masaları çocuklardan
uzak tutun. Kesinlikle onlarla ortada masa olmadan daire şeklinde çalışın. Böyle birbirlerine
daha açık oluyorlar, daha az dikkatleri dağılma eğiliminde oluyor ve yere daha az bakma
eğilimindeler. Grupta fazladan sandalyeler bulundurun. Çocuklar yanlarındaki boş sandalyeye
kaymayı seviyorlar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için bu rahatsız
edici olmadan hareket etme imkânı sağlıyor. Kitapları, kalemleri, kâğıtları yere bıraktırın,
çocukların dizlerine değil çünkü bu onların çok gelişigüzel karalamalarına neden oluyor.
Başkasının söylediklerini kendi cümleleriyle özetlettirmek ve birbirlerine tavsiyelerde
bulunmalarını sağlamak iyi teknikler. Ayrıca, bir öğrenciye kendi hikâyesini anlattırın ve başka
bir öğrenciye onun başına böyle bir şey gelse ne hissederdi diye sorun. Diğer bir ifadeyle, zor
meselelerde birbirleri için konuşsunlar. Okullarda bir oturumu 20-30 dakika sürdürün. Daha
azı yeterli değil ve fazlası olursa odakları daha kolay kayboluyor. Hareket egzersizlerini
seviyorlar. Davranışa vurmayı seviyorlar dolayısıyla gruptaki çocuklar için drama iyi işe
yarıyor.”

10.3.1. Kendini Açma
Çocuklarla yapılan grup çalışmasında kendini açmanın ne dereceye kadar olacağına
karar verilirken özellikle aile hayatı ve kişisel travmalarla ilgili konularda, grubun amacı ve
hedefleri göz önüne alınmalıdır. Bazı kişisel konular grubun kapsamı dışında kalabilir ve
bireysel çalışma için daha uygun olabilir. Bir çocuğun grup içinde kişisel konularda detaya
girmesine izin vermenin uygunluğuna lider kendi mesleki değerleriyle karar vermelidir. Açığa
vurabilecekleri bazı kişisel bilgiler ve bunlara nasıl tepki verileceği önceden tahmin edilebilir.
Örneğin ilkokul grubunda olan bir çocuğun açık bir fiziksel istismar durumu hakkında detaya
girmesi gereksiz olabilir. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa çocuğun durumdan nasıl
etkilendiğini ifade etmesine izin verilmeli ve oturum sonrasında kurumun prosedürü
uygulanmalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 292).

10.3.2. Gizlilik İlkesi
Okul ve yatılı kurumlarda gizlilik ilkesini sağlamak diğer ortamlara nazaran daha
zordur. Okul ve yatılı kurumlarda çocuklar grubun dışında çok fazla birlikte zaman geçirirler
ve böyle durumlarda bilginin başkalarına yayılması çok kolay olur. Yetişkinlerde olduğu gibi
çocuklara da grupta yaşadıkları hakkında gizlilik ilkesini bozmadan nasıl konuşacaklarını
öğretmek yararlıdır. Örneğin, çocukların grup içinde paylaştıkları bilgilerin kendilerine ait
olduğunu ama grup içinde duydukları ve öğrendiklerinin gruba ait olduğunu anlamaları
sağlanmalıdır. Gizlilik ilkesinin önemi çocukların yaş seviyesine göre gelişimsel açıdan
uyarlanmış bir dille anlatılmalıdır. Çocuklara grup hakkında uygun bir şekilde nasıl
konuşacaklarını öğretmek ve bunun alıştırmasını yaptırmak yararlı olur. Örneğin; “nasıl daha
iyi bir öğrenci olunabileceği hakkında örnekleri paylaşıyoruz” gibi basit cevapların provası
yaptırılabilir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 293).
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10.3.3. Alıştırma ve Tekniklerin Kullanılması
Grubun başlangıç aşamasında çok kendini açmayı gerektirmeyen interaktif
alıştırmaların kullanılması uygundur. Çocuklar grup sürecine uyum sağlamaya devam ettikçe
etkinlikler ve egzersizler daha da zorlaşabilir. Etkinliğin amacı, etkisi azaltılmayacak şekilde
anlatılmalıdır. Çocuklar kendilerini rahatsız eden belirli etkinliklere katılmaya
zorlanmamalıdırlar. Çocuklar etkinliğin amacını anlayamadıkları ya da grup önünde komik
duruma düşmek istemedikleri için etkinliğe katılmak istemeyebilirler. İsteksiz olan çocuklara
sabırlı davranılmalıdır. Diğer üyeleri izledikçe bir süre sonra etkinliklere katılmaya daha çok
istekli olacaklardır. Bu konuda grup içi etkinliklerle ilgili hazırlanmış kaynaklardan
yararlanılabilir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 293; Sher, 2016; Altınay, 2012; Erkan &
Kaya, 2012).

10.3.4. Dinleme ve Açık Olma
Yetenekli bir grup lideri kelimelerin yanında davranışları da dinler. Eğer algılarınız
açıksa çocuklardan çok şey öğrenebilirsiniz. Çocukların davranışları genellikle iç
deneyimlerinin bir mecazıdır. Grup lideri kulağıyla dinlemenin yanı sıra gözleriyle de
dinlemelidir ve kendisine şu soruları sormalıdır: Çocuğu ilgilendiren şeyler nelerdir? Bu onun
deneyimini nasıl yansıtıyor olabilir? Çocuk daha baskın olan grup üyeleriyle nasıl iletişimde
bulunuyor? Bu, çocuğun baskın kardeşi veya despot yaşıtlarıyla nasıl başa çıkabildiği hakkında
bize ne anlatıyor? Küçük çocuklar duygularını ve düşüncelerini açıkça belirtmekte oldukça
zorluk çekebilirler. Lider çocukların iletişimini kolaylaştırmak için müzik, hareket, sanat,
drama, oyun ve mizahı kullanabilir. Lider çocukları dinlerken ayrıca şu hususlara da dikkat
etmelidir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 294):
•

İletişimde çocukların yolu göstermesine izin verin ve onların ipuçlarını takip edin.

•

Çocukların kendi kelimeleriyle kendilerini ifade etmelerini destekleyin.

•

Söylediklerini dinleyin ama davranışlarının olası anlamlarına da dikkat edin.

•
Eğer çocuklara yardım edecekseniz çocukların kendileriyle ilgili anlattıkları
şeylere açık olun.
•

Etkileşiminizi sinsice etkileyebilecek ön yargılı etiketlerin ve teşhislerin farkında

olun.
•
Çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına engel olan faktörleri araştırmaya
devam edin.

10.4.Çocuklarla Yapılan Grup Çalışmasında Oyun Terapisi
Çocukların tedavisinde kullanılan oyun terapisinin eski bir geçmişi vardır. İlk
dönemlerde oyun terapisi çocukla terapist arasında olan kişiler arası bir ilişki olarak
görülmektedir. Terapist seçilmiş oyun malzemelerini sağlar ve çocuğun oyun vasıtasıyla
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duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini ifade edebileceği güvenli bir ortam oluşturur. Oyun
terapisi genellikle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılır fakat bazen bu yaşın üzerindeki
bireylere de uygulanabilir. Grup oyun terapisi, çocukların etkin bir biçimde fonksiyonda
bulunmayı, kendi davranışlarını incelemeyi, stres ve endişeye karşı tolerans geliştirmeyi ve
diğerleriyle birlikte çalışmaktan ve yaşamaktan hoşnutluk bulmayı öğrenmelerine yardımcı
olabilecek türde deneyimler sağlayabilir. Yürütülen grup çalışmasının türü ne olursa olsun,
oyun bazlı etkinliklere grup içinde yer verilmelidir. Çocukların gelişimsel özelliklerine uygun
olduktan sonra oyun her çocuk için heyecan vericidir. Oyun oynama bir çocuğa, hakkında
konuşmanın zor veya acı verici olabileceği konudan bir miktar psikolojik uzaklık sağlar.
Çocuklar genellikle oyun terapisi deneyiminden mutlu olarak ayrılırlar ve tekrar gelmeyi büyük
bir hevesle beklerler. Grup oyun terapisinde çocuklar kendilerini sanki bir saat arkadaşlarıyla
oynamaya gelmiş gibi hisseder (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 296).
Grup oyun terapisinin terapötik aşamaları çoğu grup aşamalarıyla benzerlik
göstermektedir. Oyun terapisi sürecinin başlangıç aşamasında lider, her bir üyeyle ilişki kurma
ve üyelerin birbirleriyle ilişki kurmasını sağlamakla ilgilenir. Geçiş aşamasında lider, her bir
grup üyesinin yaşam tarzını araştırmak için sorular sorar ve alıştırmalar yapar. Çalışma
aşamasında vurgu, grupta öğrenilenlerin dış dünyaya genellenmesinde çocuklara yardımcı olma
üzerinedir. Sonlandırma aşamasında lider grup deneyimini başarıyla sona erdirmenin bir yolu
olarak üyelerin beceriler elde etmelerinde ve bu becerileri denemelerinde yardımcı olur (Corey,
Corey, & Corey, 2016, s. 296).
Aşağıda çocuklarla yapılan grup çalışmalarında oynanabilecek oyunlardan örnekler
verilmiştir. Örneğin duyguları fark etme ve ifade etme amacıyla yapılan bir grup çalışmasının
orta aşmadaki oturumlarından birinde aşağıdaki oyun oynatılabilir (Kuzucu, 2010, s. 37, 71).
Duygu Bitti Oyunu: Oturum başlamadan kartların iç yüzlerine nefret, şaşkınlık,
iğrenme, ümit, sevgi, kaygı, acı, coşku vb. duygular yazılarak duygu kartları oluşturulur. Her
üye kavanozun içinden üçer tane duygu kartı çeker. Üyeler sırayla ellerinde yazan karttaki
duyguyu canlandırır, söz konusu duyguyu sözel olmayan davranışlarla canlandırdıktan sonra
diğer üyelerin tahminlerini alır. Diğer üyeler canlandırma yapan üyenin hangi duyguyu
canlandırdığını tahmin eder. Her üyenin bir kez tahmin etme hakkı vardır. Her üye sırasıyla
tahminde bulunur. Bütün tahminler alındıktan sonra paylaşan kişiye doğru tahmin edenler
sorulur. Doğru tahmin eden üye ile canlandırdığı duygu anlaşılan üye duygu kartlarını yere
bırakma şansı elde ederler. Canlandıran üye, canlandırdığı duygunun kartını, doğru tahmin eden
üye de istediği herhangi bir duygunun kartını yere bırakır. Bu şekilde üyeler ellerindeki duygu
kartlarını bitirmeye çalışır. Herhangi bir üyenin elindeki tüm duygu kartları bitesiye kadar oyun
devam eder. Elindeki duygu kartlarını en önce bitiren üye oyunu kazanır.
Empatik Tepki Oyunu: Empati tepki becerilerini geliştirmek için ikişerli gruplarla
paylaşım çalışması yapılmıştır. Paylaşan kişiler kendileri için önemli olan bir konuyu getirir.
Gruptaki kişiler paylaşan ve dinleyen olarak ayrılır. Birinci basamak, ifade edilen duyguyu
belirleyebilmektir. Bu belirleme sürecinde sözsüz davranışlar ve sesin kalitesi genellikle bazı
ipuçları verirler. Dinleyen kişi kendisini karşısındaki kişinin yerine koymalıdır, duygudaşlık
kurmalıdır. Aynı durumda kişinin kendisinin ne hissedeceğini de fark etmesi önemlidir.
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Başlangıç olarak sadece ifade edilen duyguya odaklanılır. İfade edilen duygu ile bizim
tepkimizin uyuşması çok önemlidir. Duygu belirlendikten sonra, bu duygu ifade eden kişiye
söylenir; "sanırım... hissediyorsun". Düşünmek ve inanmak kelimeleri hissetmek yerine
kullanılmamalıdır. Her birey en az beş dakika bu rolü sürdürür. Daha sonra paylaşan kişi,
dinleyenin empatik tepkilerine geribildirim verir, kendisine verilen geribildirimin ne kadar
uygun olduğunu belirtir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocuklarla yapılan grup çalışmaları daha çok yatılı bakım kurumları, çocuk ceza infaz
kurumları, denetimli serbestlik birimleri ve okullarda uygulanmaktadır. Kurum bakımında
kalan ya da okula devam eden çocuklarla yapılan grup çalışmaları çocukların olgunlaşmalarına,
kişiler arası sorunlarını çözmelerine, öğrenme becerilerini geliştirmelerine ve sosyal beceriler
kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle okul çağı çocuğu aileden daha çok akran
grubundan etkilenmektedir. İyi yapılandırılmış grup çalışması yoluyla çocuklara bireysel olarak
kazandırılması zor olan pek çok tutum ve davranış grup dinamiği sayesinde kolaylıkla
kazandırılabilir. Bunun için grup oturumlarının önceden planlanması ve oturumlarda yapılacak
etkinliklerle ilgili ön hazırlık yapılması gerekir.
Çocuklar içinde bulundukları gelişim dönemi nedeniyle faaliyetler yoluyla öğrenmeye
daha yatkın olurlar. Grup çalışmasında çocukların yaş dönmelerine göre eğlenceli ve eğitici
faaliyetler yer verilmesi gruba bağlılığı arttıracaktır. Ayrıca birçok konunun anlatılmasında
öykülerden yararlanmak da faydalı olacaktır. Çocuklarla eğitici öykülerde yer alan tutum ve
davranışlar tartışılarak gerçek yaşama dair dersler çıkarılması sağlanabilir. Özellikle küçük yaş
gruplarında oyun aracılığıyla birçok yeni davranışı öğretmek mümkündür.
Çocuklara yönelik grup yönetmenin temel farklarından biri yetişkin gruplarına göre
liderin daha fazla sorumluluk alması gerektiğidir. Çocuklar için iyi materyaller ve etkinlikler
seçmek bir zorunluluktur çünkü genellikle konuyu tartışmak için hazır olarak gelmezler.
Etkinliklerde kısa hikâyeler, fıkralar, kuklalar, resim malzemeleri gibi araç-gereçler
kullanılabilir. Ayrıca lider etkinliklerde odağı grubun ana konusu üzerinde tutabilmelidir. Lider
herkesin eşit söz hakkına sahip olabilmesi için bazen çok konuşan bir üyenin sözünü kesmek
zorunda kalabilir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Grup çalışması yapılandırılırken amacın oluşturulmasında ve içeriğinde yer
verilmesi düşünülen faaliyetlerin belirlenmesinde çocukların görüşleri alınması hangi temel
çocuk hakkı gereğidir?
a)

Yaşama hakkı

b)

Eğitim hakkı

c)

Sağlık hakkı

d)

Katılım hakkı

e)

Gelişim hakkı

2.
Aşağıdakilerden hangisi çocuklardan oluşturulacak grupların oturum süresinin
belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden birisi değildir?
a)

Yaş

b)

Cinsiyet

c)

Gelişim dönemi

d)

Eğitim düzeyi

e)

Sağlık durumu

3.
Aşağıdakilerden hangisi çocuklara yönelik grup etkinliklerinde kullanılabilecek
materyallerden birisi değildir?
a)

Kısa hikâyeler

b)

Fıkralar

c)

Kuklalar

d)

Resim malzemeleri

e)

İlaç

4.

Çocuklara yönelik grup çalışmasında lider nelere dikkat etmelidir?

a)

Çocukların kendi kelimeleriyle kendilerini ifade etmelerini desteklemeli

b)

Söylediklerini dinlemeli ama davranışlarına müdahale etmeli
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c)

Çocukların kendileriyle ilgili anlattıkları şeylere önem vermemeli

d)

Çocukların potansiyellerine ulaşmalarını sağlayan faktörleri engellemeli

e)

Çocukların görüşlerine grup oturumu sonrasında yer vermeli

5.
Çocuklara yönelik grup çalışmasında kullanılan oyun terapisi genellikle kaç
yaşındaki çocuklar için uygundur?
a)

12-15 yaş grubu çocuklar

b)

13 yaş üstü çocuklar

c)

12 yaşın altındaki çocuklar

d)

15-18 yaş grubu çocuklar

e)

14 yaş üstü çocuklar

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Modern anlayışta çocukluk yetişkinliğin küçüklük hali olarak değil, kendine özgü
bir ………. ……….. olarak kabul edilmekte
7.
bağlıdır.

Çocuklarla yapılacak gruplarda grubun büyüklüğü ve süresi çocukların ………

8.
Okul ve yatılı kurumlarda yapılan grup çalışmalarında ………… ilkesini
sağlamak diğer ortamlara nazaran daha zordur.
9.

Çocukların davranışları genellikle iç deneyimlerinin bir …………..dır.

10. Çocukların gelişimsel özelliklerine uygun olduktan sonra …… her çocuk için
heyecan vericidir.

Cevaplar
1. d, 2. b, 3. e, 4. a, 5. c, 6. “gelişimsel dönem” 7. “yaşına” 8. “gizlilik” 9. “mecazı” 10.
“oyun”
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11. GENÇLERE YÖNELİK GRUP ÇALIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde gençlere yönelik grup çalışmasının nasıl olması gerektiğini ve gençlere
özgü ne tür yaklaşımlar kullanılmasının uygun olacağını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gençlere yönelik grup çalışmasının temel özellikleri nelerdir?
2. Gençlerle çalışan grup lideri nelere dikkat etmelidir?
3. Gönüllü olmayan gençlerin grup çalışmasına motivasyonları nasıl sağlanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gençlere
yönelik
grup
çalışmasının temel özelliklerini
kavrayabilir.
Gençlerle
yapılan
grup
Gençlere Yönelik Grup çalışmasında hangi liderlik
Çalışması
becerilerinin
sergilenmesi
gerektiğini anlayabilir.

Teorik bilgiler, test soruları ve
deneyim
örnekleriyle
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Gençlere yönelik gruplarda
oturumların nasıl yürütülmesi
gerektiğini kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Drama: Genellikle kurgusal bir esere dayalı, oyuncular tarafından canlandırılan
bir anlatı türü.
•
Raport oluşturma: Grup üyeleriyle sosyal çalışmacı arasında destekleyici
ilişkinin başlaması, bir başka ifadeyle gruba katılım sağlayarak üyelerle terapötik işbirliği
kurulmasıdır.
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Giriş
Gençlik dönemi, bireyin çocukluktan çıkıp yetişkinliğe adım attığı fırtınalı bir
dönemdir. Adölesan çağ ya da ergenlik dönemi olarak da adlandırılan bu dönemin başlangıcı
kız ve erkek çocuklarda farklıdır. Kız çocuklar erkeklere oranla 2 yıl daha erken olgunlaşır.
Kızlarda 10-11 yaş, erkeklerde 12-13 yaş ergenliğin başlangıcı kabul edilmektedir. Ergenliğin
yirmili yaşlarda sona ermesi beklenir. Ancak bu dönemin kesin yaş sınırı yoktur, bireysel
özelliklere göre değişebilir. Dönem sonunda birey kimlik gelişimini tamamlayarak toplumsal
yaşama hazırlanmış olur.
Gençlik döneminde fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel açıdan hızlı değişimler
yaşanır. Gençler fiziksel açıdan yaşadıkları değişimlerine karşı farklı tepkiler gösterir. Bu
değişikliklerin bir bölümü sevinç, bir bölümü üzüntü kaynağı olabilir. Ergenliğin başlangıcıyla
birlikte gençlerin soyut düşünce kapasiteleri de artar. Ergen topluma karşı eleştirel bir tavır
takınır. Toplumsal olaylara ilgi artar, coşkulu ve idealist bir hal alır. Duygu ve düşüncelerini
inançla savunur. Gençlerde beyindeki amigdala bölgesi (öfke gibi duyguların yeri), onu
kontrole yardım eden bölgelerden önce ve hızlı gelişir. Ayrıca ödül alma ve risk almaya neden
olan dopamin üretimi erken ergenlikte artığı için gençler peşin haz peşinde koşmayı severler
(kumar oynama, araba sürme, bilgisayar oyunları gibi). Aslında risk almaları yeni deneyimlere
ve zorluklara açık olmalarını sağlar.
Gençler yetişkinlerin güvenini kazanmaya, güvenilir bir insan olmaya ihtiyaç duyarlar.
Kendilerine ait düşüncelere sırlara sahip olmak isterler. Kendine ait düşünceler benlik
oluşumunu sağlar. Bunun anlamı özerk olmaktır. İkilemler yaşarlar, hem bencil hem
fedakârdırlar. Bir yandan gruba ait olma isteği varken, bir yandan da yalnız kalmak isterler. Bir
şeyler yaparak kendini kanıtlama eğilimi güçlenmiştir. Hem kendini göstermek hem de sırları
ile özel bir hayata sahip olmak isterler. Akran grubu yetişkinlerden daha önemlidir ve onların
eleştirilmesine dayanamazlar. Sosyal ortamlara gitmek için fırsat üretmeye çalışırlar. Yetişkinin
uzaktan denetimine ihtiyaç duyarlar. Kendisi hakkında verilecek hükümlere aşırı duyarlıdırlar.
Özgür ve isyankâr davranırlar.
Ergenlik döneminde bireyin uygun model bulması son derece önemlidir. Yetişkin kadın
ya da erkek rollerini öğrenir ve sergilerler. Sosyal sorumluluk almaya istekli olurlar. Genç hem
kendi hayallerini ve zevklerini keşfetmeye, hem de karşı cinsle ilgilenmeye başlar. Ergenlik
döneminde ergenin en yoğun hissettiği iki duygu korku ve hüzündür. Çocukluktan çıkıp,
yetişkinliğe geçmek zorunda olmak ergeni korkutur. Çünkü yetişkinliğin gerektirdiklerini
bilmezler ve kendilerini güvende hissetmezler. Üzüntü yaşarlar çünkü çocukluk dönemi artık
bitmiştir. Ergen korku ve üzüntüyü göstermez, bunun yerine en çok öfkeyi gösterir. Dolayısıyla
sosyal çalışmacı olarak ergenin öfkesinin altında ne olduğuna bakmak asıl sorunu bulmamızı
sağlar. Duyguları uygun şekilde ifade etmek ve ifade edilmesine izin vermek ergen için son
derece önemlidir.
Ergenlik döneminde aykırı, sıra dışı uç davranış gösterilmesi o dönemin fırtınalı
psikolojisiyle ilgilidir. Genç fiziksel ve ruhsal olarak büyüme durumundadır. Kişilik henüz bu
büyümeye hazır değildir. Duygu dünyasında bir kavga vermektedir. Bu kavga düzensizlik ve
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dengesizliğe neden olmaktadır. Genç, yüksek hayaller ve amaçlara sahiptir. Çünkü hayatın
tokadını yememiştir. Genç, gurura ve başarıya paradan daha çok önem verir. Çünkü paraya
ihtiyacı olmamıştır. Genç, eli açık ve iyilikseverdir, çünkü kötülükleri tanımamıştır. Genç,
çabuk güvenir ve çabuk bağlanır, çünkü aldatılmamıştır.
Böylesine karmaşık bir dönemde bulunan gençlere yardımcı olmak sosyal çalışmacının
temel görevleri arasındadır. Gençlik döneminde akran ilişkilerinin önemi arttığı için gençlerle
yapılacak grup çalışmasının onları kimlik gelişimi açısından son derece yararlı yönleri
bulunmaktadır. Gençlik döneminde bir gruba ait olma duygusu ağır bastığı için iyi
yapılandırılmış bir grup çalışmasında yer almak gençlerin tutum ve davranışlarının
değişmesinde son derece önemli rol oynayacaktır.
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11.1. Gençlere Yönelik Grup Çalışmasının Özellikleri
Ergenlik döneminin karmaşık yapısı nedeniyle gençler gelişimsel grup çalışmasına
ihtiyaç duyarlar. Gençlerle çalışma yapacak grup liderinin ergenlerin gelişimsel
gereksinimlerini anlaması ve aynı zamanda gençlerin içinde bulunduğu sosyal ve kültürel
bağlamın da farkında olması gerekir. Genelde ergenler çocuklara göre akran grubu ilişkilerine
daha çok önem verirler ve özerklik ihtiyaçları gereği zamanlarının çoğunu aile dışında
geçirirler. Ergenlerin gereksinimlerinin farklı olması onlara yönelik yapılacak grup
çalışmasının yapısının da farklı olmasını zorunlu kılar. Grup süreci, tartışma konuları ve
kullanılacak müdahale yöntemleri gençlerin gelişimsel durumlarına uygun olmalıdır.
Ergenlerle yapılan grup çalışmaları, kimlik problemleri, cinsel konular, arkadaşlar, ebeveynler
ve okul sorunları gibi konularda gençlere yardımcı olur. Adölesan gebelikler, madde kullanımı,
okulu terk etme ve evden kaçma ile ilgili risk grupları aracılığıyla iyileştirici çalışmalar
yapılabilir.
Gençlerle yapılan çalışmalarda akran grubu olumlu bir etki ve değişim için önemli bir
kaynaktır. Gençler bencil olmakla birlikte başkalarının düşüncelerini, duygularını ve bakış
açısını anlamaya yönelik gelişen bir duyarlılığa sahiptirler. Ergenler kendilerine haksızlık
yapıldığını, anlaşılmadıklarını, gereksiz olarak yargılandıklarını ve cezalandırıldıklarını
sıklıkla dile getirirler ve bu duygularını akran grubuyla paylaşma ihtiyacı hissederler. Benzer
süreçleri yaşayan akranlarıyla ilişki kurmak gençler açısından iyileştirici sonuçlar ortaya
çıkmasına yardımcı olur. Grup çalışması sayesinde aidiyet ve sosyal onay ihtiyaçlarını
karşılama fırsatı yakalayan gençler, yaşıtlarından alacakları geribildirimler sayesinde pek çok
tutum ve davranışlarını değiştirme gereksinimi hissedeceklerdir.
Grupla çalışma ergenlerin tüm enerjilerini ve uğraşlarını olumlu şeylere yönlendirmek
için ideal bir buluşma alanıdır. Bireysel olarak farklı etkinliklerde bulunan gençler bir grup
deneyimi yaşayarak değerleri, inançları, ilişkileri ve seçenekleri hakkındaki bilgi ve
kanaatlerini test ederler. Gençlerin sosyal dünyaya doğru giderek artan yönelimleri grup
süreciyle güzel bir şekilde kaynaşır. Grup çalışması yoluyla gençler yalnızlaşma ve
yabancılaşma riskinden uzaklaşmış olurlar. Hayat hakkında o güne kadar oluşturdukları
gerçekleri grup üyeleriyle paylaşarak geliştirler ya da yeni bakış açıları oluştururlar. Bu nedenle
ergenlerle yapılan grup çalışmaları en az bireysel çalışmalar kadar etkilidir. Hatta terapötik grup
çalışmasının tedavi edici ve iyileştirici etkisi bulunmaktadır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s.
324).
Ergenlerle yapılan grup çalışmalarında gençler çelişkili duygularının farkına varırlar,
mücadelede yalnız olmadıklarını keşfederler, değiştirmeye karar verdikleri değerleri açıkça
sorgularlar, yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle iletişimde bulunmayı öğrenirler. Grup liderini model
alan gençler iletişim kurmada nelere dikkat etmeleri gerektiğini, empatiyi ve etkin dinlemeyi
öğrenirler. Gençlerin kişilik gelişiminde hayati öneme sahip öz bilinç ve öz denetim becerisi
grup etkileşimi sayesinde daha çabuk gelişir. Savundukları görüşlere yönelik grup lideri ve
diğer üyelerden aldıkları geribildirimler yoluyla farkındalık düzeyleri artar ve kendi
benliklerine yönelik değişim sürecini başlatırlar. Grupta oluşan normlar sayesinde sınırlarının
ve sorumluluklarının farkına varan genç öz yönetim becerisi elde eder. Ayrıca gencin sosyal
203

gelişimi açısından önemli olan sosyal bilinç ve sosyal yönetim becerileri de grup çalışması
sayesinde gelişme fırsatı bulur. Başkalarının istek ve beklentilerinin farkına varan genç
toplumsal yaşama karşı daha duyarlı olur ve insan ilişkilerini nasıl yöneteceği hakkındaki bakış
açısını geliştirir.
Aşağıda ergenlerle grup çalışması yapan bir uzmanın görüşlerine yer verilmiştir
(Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 462):
“Ergenler heyecan verici bir tür. ‘Benlik’ arayışları ve ait olma arzuları, grup
danışmanlığı için oldukça zorlayıcı olabilir. En önemlisi, benim görüşüm, grup içinde güven
verici bir ilişki kurmaya yönelik güçlü ihtiyaçtır. İlişki ve güven kuran etkinlikler mutlaktır.
Gizlilik meseleleri bu yaş grubu için oldukça önemli görülmektedir. Bazı meselelerin grup
dışında ele alınmasının daha iyi olacağını anladığınızda bazı üyelere özel danışmanlık önermek
önemlidir. Kesme (araya girme) becerileri önemlidir. Grup lideri olarak baskın ergen üyeyi
durdurabilecek becerilere sahip olmak zorunludur. Bu tür ergenlerin, üyelerin dikkatini üstüne
çektiğinin farkına vardığında, hikâyeleri ve durumları abarttığını ve hatta uydurduğunu
gördüm. Bu üyenin diğer üyelerce kabulünü korumak için bunu kabul etmek ve etkili kesme
(araya girme) taktikleri kullanarak yardım etmek önemlidir. Etkili planlama, ergen grupları
için mutlak bir zorunluluktur.”

11.2. Gençlerle Yapılan Grup Çalışmalarında Liderlik
Gençleri aktif bir grubun katılımcısı olmaları için motive ve ikna etmek özel bir çaba
gerektirmektedir. Grup çalışmasının hazırlık aşamasında gençlerin güvenini kazanmak ve
yapılacak çalışmalardan kazançlı çıkacakları konusunda onları ikna etmek etkili liderlik
becerilerini kullanmayı gerektirmektedir. Eğer gençlere hizmet sunan bir kurumda sosyal
çalışmacı olarak görev yapmaktaysanız, günlük yaşam sürecinde onlarla yapacağınız mesleki
görüşmeler bir süre sonra aranızda sosyal ve duygusal bir bağ oluşmasını sağlayacaktır. Ayrıca
zaman zaman yapacağınız sosyal etkinlikler gençlerle olan iletişim bağınızı güçlendirecektir.
Özellikle yetiştirme yurtları gibi yatılı kuruluşlarda görev yapıyorsanız, küçük tiyatro
etkinlikleri, şiir dinletileri, film ya da belgesel izleme etkinlikleri, spor müsabakaları gençlerle
güvene dayalı ilişki geliştirmenin etkili yolarındandır. Grup çalışmasında da drama, sanat, oyun
ve mizah gibi unsurların kullanılması aidiyet ve uyumun gelişmesi açısından önemlidir.
Gençlerin duygularını harekete geçirecek tekniklerin kullanılması ergenlerin kendilerini daha
kolay ifade etmelerine ve daha sağlıklı davranışlarda bulunmalarına yardımcı olacaktır. Ancak
ergen gruplarını yönetmenin grup lideri açısından bazı zorlukları da vardır. Aşağıda bu
zorlukların bazılarından bahsedilecektir.

11.2.1. Gençlerle Güven Oluşturma
Gençlere yönelik grup çalışması yapan liderin ilk görevi yapmacıklıktan uzak bir şekilde
kendini olduğu gibi gösterip raport oluşturmaktır. Güven oluşturabilmek ve gençlerle etkili
çalışmalar yapabilmek, liderin sosyal ve kültürel bağlama duyarlı olmasıyla mümkündür.
Ayrıca lider, popüler kültürü ve güncel akımları iyi bilmeli ve gençlere saygılı olmalıdır. Son
yıllarda bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması nedeniyle ergen dili ve kültürü radikal bir şekilde
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değişmiştir. Sosyal medya, video klipler gibi eğlence ağırlıklı araçlar yoluyla gençlerin
konuşma ve giyim tarzları değişerek yeni yaşam tarzları ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüz
gençliği eskiyle kıyaslandığında daha narsist, kaygılı ve tatminsiz bir hal almıştır. Dolayısıyla
grup liderliği yapacak sosyal çalışmacı gençlere özgü bu alt kültürü çok iyi tanımalıdır. Lider,
gençlerin neyi ne kadar önemsediğini, ruh dünyalarında nelerin değerli olduğunu bilmelidir.
Grup çalışmasında gençlerin sahip olduğu kültürü öğrenmenin bir yolu, üyelerden
yaşam felsefelerini tanımlayan bir şarkıyı ya da filmi belirlemelerini istemektir. Gençlerin
etkilendiklerini belirttikleri sanatçılar, sporcular, politikacılar, bilim insanları gibi rol modeller
üzerinde konuşarak grup oturumlarının başlatılması ilgilerini çekecektir. Bu konular üzerine
konuşulması liderin üyelerin kültürünü anlamasına yardımcı olur ve grupta ortak bir dil için
bazı mecazlar ortaya çıkar. Grup liderinin gençlerin argosunu ve konuşma tarzlarını taklit
etmesi gerekmez ancak onların dünyasıyla ilgili bir anlayışa sahip olmak aradaki güvenin tesis
edilmesi açısından önemlidir. Gençlerin dünyasını anlamak liderin onlar gibi olması anlamında
değildir. Gençlerin onayını almak için lider kendini çok fazla zorlarsa bir süre sonra saygınlığını
kaybedebilir. Lider grup üyelerinden farklı bir pozisyonda olduğunu ve gençlerin kendisinden
farklı bir davranış beklediğini unutmamalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 326).
Lider grup üyeleriyle dosdoğru, içtenlikle ve açıkça konuşmalıdır. Gençlerle çalışmak
liderin gözünü korkutuyorsa, gençler bunun farkına varacaklardır. Eğer lider ne yaptığını açıkça
bilmiyorsa ve onlara benziyormuş gibi davranıyorsa ergenler bunun farkına varır. Dostça,
etkileyici ve samimi olmak gençlerle raport oluşturmada başarı sağlar. Lider ergenlerle
çalışmayı engelleyecek değerlerinin ve yaşam deneyimlerinin farkında olmalıdır. Bazı ergenler
korkutucu davranışlarda bulunuyor olabilirler ancak lider onların daha iyi seçimler yapmalarına
yardımcı olmak için içten gelen bir istek duymalıdır. Liderin hoşgörülü ve anlayışlı davranması
tarafsızlığına gölge düşürmez aksine klasik tarafsızlık gösterme ergende ilgisizlik ve
reddedilme olarak algılanabilir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 327).

11.2.2. Kendini Açma
Gençlere yönelik grup çalışmasında ergenler grup liderine direkt ve kişisel sorular
soracaktır. Bazen gençler kendilerine iletilen fikirlere grup liderinin katılıp katılmadığını
denemek için soru sorarlar. Örneğin; günümüz gençliğinin sosyal medyada çok zaman
harcadığından bahseden bir grup liderine, üyelerden birisi; “peki sizin sosyal medya hesabınız
yok mu?” şeklinde bir soru yöneltebilir. Ya da grubun amacıyla ilgili konular gündeme
geldiğinde; “Hiç ilaç almayı denediniz mi?” “Erkek arkadaşın ya da kız arkadaşın var mı?”
“Evli misin?” “Annen-baban boşandı mı?” “Evlilik öncesi cinsel ilişki hakkında ne
düşünüyorsun?” tarzında sorular sorabilirler. Ergenlerle samimi bir şekilde ilgilenmek cevap
vermede biraz açık sözlülük gerektirir fakat bu dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Örneğin ilaç
kullanımı sorusuna olası bir cevap şudur: “Bu benim için kaybet-kaybet sorusudur. Eğer evet
desem, o zaman ‘eh, size bir şey olmamış, benim almamda da bir sakınca yok’ diyebilirsiniz.
Eğer hayır desem o zaman siz ‘eh, sen anlamazsın’ dersiniz ve söylediklerimi önemsemezsiniz.”
Liderin yüzleştirici sorulara ne şekilde karşılık verdiği, üyelere grup liderine ne kadar
güveneceklerini gösterir. Ergenler tarafından yapılan buna benzer denemeler yargılayıcı ve
savunucu olmayan bir şekilde kabul edilirse, güven artar ve gruba katılma isteksizliği azalır.
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Kendine ait bilgileri uygun bir şekilde grupla paylaşan bir tavır, coşku, canlılık, açıklık ve
doğruluk gösteren lidere ergenlerin iyi bir karşılık vermeleri daha olasıdır. Eğer lider gerçekten
ergenlere saygı duyuyor ve onlardan hoşlanıyorsa, genellikle karşıt bir saygı duyma ile
ödüllendirilir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 328).

11.3.Gönüllü Olmayan Ergen Grup Üyeleriyle Çalışma
Ergenlerle yapılan grup çalışmalarına katılım gönüllü olmakla birlikte bazen zorunlu
katılımın olduğu grup çalışmaları da yapılabilir. Gönüllü gruplar, okullarda, yatılı kurumlarda,
ruh sağlığı merkezlerinde veya gençlik merkezlerinde yürütülmektedir. Ancak denetimli
serbestlik birimleri, çocuk ceza infaz kurumları, madde bağımlılığı tedavi merkezleri gibi
yerlerde yasal zorunluluk gereği grup çalışmaları yapılmaktadır. Hükümlü ya da hakkında
güvenlik tedbiri uygulanan gençlerle yasal zorunluluk gereği grup çalışması gerçekleştirmek
oldukça zordur. Bir taraftan ceza alma korkusuyla gruba katılmak zorundadırlar, diğer taraftan
da isteksiz olmaları nedeniyle direnç göstermektedirler.
Gruba gönüllü katılımı olmayan gençlerin olumsuz tepkilerinin çoğu bireysel
toplantılarla etkin bir biçimde araştırılabilir. Bu toplantıda gençlerin kaygıları ve şüpheleri ele
alınabilir. Lider, grup çalışması hakkında bilgi verildikten sonra, gruba zorla katılmayla ilgili
tepkilerini açıkça dile getirmesini sağlar. Genç geçmişte benzer bir çalışmaya katılmışsa bu
çalışmayla ilgili izlenimlerini ve görüşlerini dile getirir. Lider bu sayede gencin geçmiş
deneyimlerini öğrenmiş olur. Daha sonra grup lideri grup çalışmasıyla ilgili kendi rol ve
sorumluluklarını açıklar. Onlara gruba katılmaya zorlayan sistemin bir parçası olmadığını
belirtmek yararlı olabilir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 329). Sonuçta sosyal çalışmacının
bağlı olduğu birim psiko-sosyal hizmetler birimidir, genci cezalandıran birim ise hukuk
birimidir. Özellikle grup çalışmasının amacı ve gence sağlayacağı yararlarla ilgili açıklayıcı
bilgi verilmelidir.
İşbirliğinde bulunmayan gençlerle çalışma yapmanın bir başka yolu direnmeye karşı
savaşmak yerine direnmenin suyuna gitmek ve grup yerine başka alternatifler bulmaya
çalışmaktır. Bir alternatif, gruba dâhil etmeden önce bir ilişki oluşturmak için bu ergenleri bir
dizi oturumlar içinde bireysel olarak görmektir. Bireysel görüşmelerde gencin yaşam öyküsünü
ayrıntılı bir şekilde ele almak ve duygusal yakınlık kurmak daha kolaydır. Bu sayede grup
çalışmasına neden katılması gerektiği konusu gence gerekçeleriyle birlikte açıklanabilir. Direnç
gösteren ergenlere -özellikle şartlı tahliye olmuş gençlere- başlangıçta kendi duyguları üzerinde
düşünmek yerine kendilerinin dışındaki şeyler hakkında konuşmak daha kolay gelir. Bir başka
alternatif, kuşkulu olan bir ergeni katılımda bulunması için baskı yapmadan grubun bir iki
oturumuna katılmaya davet etmektir. Bu kişinin gözlemci olduğunu, gruba devam edip
etmemeye karar vermek için orada olduğunu diğer üyelere bildirmek önemlidir. O zaman grup
üyeleri katılımcı olmayan bireye içerlemezler ve kendileri de gruba aktif olarak katılımda
bulunmaya karşı isteksizlik göstermişlerse, ona bunun nasıl üstesinden geldiklerini
anlatabilirler (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 329).
Bir grup oturumuna isteksiz olarak katılan ergenler çoğunlukla gönüllü olmadıklarını
alay etme ve sessiz kalmakla gösterirler. Bu yaklaşım ergenlere kendilerini aciz hissettikleri bir
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durum içinde güç sağlar. Savunma ile değil de dürüstlük, kesinlik ve yardımcı yüzleşmelerle
cevap vermek önemlidir. Remzi’nin “Ben burada olmak istemiyorum!” dediğini varsayalım.
Yardımcı olmayan cevap örnekleri şunlardır: “Bak ben de burada olmak istemiyorum.” “Eh,
eğer burada olmaktan hoşnut değilsen, o zaman burayı terk et.” “Senin ne istediğin beni
ilgilendirmiyor. Sen şimdi buradasın ve ben senden katılımda bulunmanı bekliyorum.” “Hayat
zor. Her zaman istediğimizi elde edemeyiz.” Açıkça belli ki bu liderin cevapları çok
savunucudur ve ne direncin araştırılmasına davet eder ne de üyeleri katılımda bulunmaya
özendirir. Aşağıda verilen diyalog daha etkili müdahaleyi sunmaktadır (Corey, Corey, & Corey,
2016, s. 330):
Lider: (Savunucu olmayan bir tonda) Demek burada olmayı istemiyorsun. Neden
burada olduğunu biliyor musun?
Remzi: Onlar beni gönderdi ve benim bu gruba ihtiyacım yok (omuzlarını silker).
Seçeneğim yok.
Lider: İstemediğin bir şeyi yapmanın zor olduğunu biliyorum. Başkalarının sana ne
yapman gerektiğini söyledikleri diğer zamanları bana anlat. Bu senin için nasıl oluyor?
Remzi: Nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece hiç bir seçeneğim olmadığını biliyorum.
Lider: Seninle tartışabilir ve herkesin eninde sonunda bir seçeneği olduğunu
söyleyebilirim ama bu bizi hiçbir yere götürmez. Çok iyi biliyorum ki diğer üyeler de bu gruba
karşı aynı senin duyduğun hisleri duydular. Grup olarak bununla nasıl başa çıktığımız
hakkında konuşabilir miyiz?
Savunmacı bir biçimde hızlıca cevaplamak yerine lider Remzi’nin davranışlarını
anlayabilmek için daha fazla bilgi ister. ‘Gruba ihtiyacı var mı’ tartışmasına girmek yerine,
lider onun o anki hislerini kabul eder ve görüşmenin odak noktası haline getirir. Direnmeyle
boğuşmak ve üzerine alınmak yerine, ergenin öncülüğünü takip etmek ve direnmenin suyuna
gitmek çok önemlidir. Bu direnme size karşı olduğundan kendinizi reddedilmiş
hissedebilirsiniz fakat faydasızlık ve takdir edilmezlik hisleri içine gömülmemek önemlidir
(Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 330).

11.4. Grup Oturumlarını Yönetmek
Gençlere yönelik grup çalışmalarında gruba katılanların şimdi ve burada kendileri
üzerine odaklanmalarına yardımcı olmak kolay değildir. Özellikle başlangıçta üyelerin ayrıntılı
öyküler anlatma olasılıkları yüksektir. Uzun bir öyküden sonra üyeye “Şimdi söylediğini ifade
etmen için sadece bir cümleye izin verseydim, bu cümle ne olurdu?” demek bazen yararlıdır.
Liderin görevi üyelere kendilerini bireysel ve somut şekillerde ifade etmelerini öğretmek ve
ilgisiz öykülerden uzaklaştırmaktır. Bu, liderin aktif müdahalesini gerektirir (Corey, Corey, &
Corey, 2016, s. 332). Lider gençlere müdahale ederken sanki onların ebeveyniymiş gibi
davranmamalıdır. Bu üyelerin lidere olan saygılarını kaybetmelerine neden olur. Ergen
gruplarının lideri dürüst olmadığında veya niyeti hakkında açık olmadığında üyeler sıklıkla ona
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karşı koyarlar. Grup çalışmasını yürüten liderin üç temel beceriye sahip olması gerekir
(Masson, Jacobs, Harvill, & Schimmel, 2014, s. 461):
•
Yetkiyi ele alma: Ergenlerle çalışan liderler için yetkinin kendisinde olduğunu ve
grubu kendisinin yöneteceğini oturtmak oldukça önemlidir. Eğer lider yetkiyi eline almazsa,
bir veya iki üye alacak ve muhtemelen grup verimli olmayan bir yöne gidecektir. Eğer lider
yetkiyi ele alır ve grubu ilginçleştirirse, ergenler bunu dert etmeyecektir. Hatır-ayın, insanlar
iyi yönetildiklerinde, yönetilmeyi dert etmezler.
•
Yapı kullanma: Ergenler çoğunlukla hazırlıklı gelmedikleri için meseleleri
tartışma, etkinlikleri ya da başlıkları planlama genellikle grubu yapılandırmanın en iyi yoludur.
Bunlar ergenlere bırakıldığında ve bir şeylerle gelmeleri istendiğinde çoğunlukla ilgisiz, boş
tartışmalar ortaya çıkar.
•
İlginçleştirme: Grubunu ilginçleştirmeyen herhangi bir lider, belalara davetiye
çıkarırlar çünkü ergenler bilgisayara, video oyunlarına, filmlere ve dizilere alışıktır. Teşvik
edici konuları tanıştırarak, ilgili ve ilginç etkinlikler kullanarak, üyelerin katılımını sağlayacak
çok duyulu yaklaşım kullanarak grubu ilginçleştirmek liderin sorumluluğundadır. Bu özellikle
gönüllü olmayan gruplar için doğrudur çünkü onları yönetmek oldukça zordur. Lider, negatif
enerjiyi değiştirmek için üretici ve yenilikçi olmak zorunda kalacaktır. Özellikle ilk
oturumlarda, ergenler için liderler ilginç ve ilgili etkinlikler planlamalıdırlar. Rol oynama,
ahlaki ikilem egzersizleri, cümle tamamlamalar ve genel okumalar üyelerin ilgilenmesi ve
katılım göstermesi için yardımcı olur. Sıradan bir kurallar sunumuyla başlama gönüllü olmayan
gruplarda iyi bir yol değildir, bu zaten negatif olan üyeler için negatif bir ton oluşturur.
Gençlere yönelik grup çalışmalarında, özellikle başlangıç aşamasında aktif müdahale ve
planlama yapılmalıdır. Oturum öncesi planlama yapmak grup çalışmasını hareketli tutmak için
gerekli yönlendirmeyi sağlayabilir. Ergenlerin ilgileri ve ihtiyaçlarına bağlı tema ve konu
belirlemek tartışmaları odakta tutmaya yardımcı olur. Ergenlerin hem aile ilişkilerini hem de
sosyal ilişkilerini tartışmaya ilgi gösterme olasılıkları yüksektir. Bu nedenle gençler doğrudan
ilgi alanlarına giren aile, arkadaş ve flört ilişkileri hakkında konuşmaya teşvik edilmelidir. Grup
çalışmasında üyelerden diğer kişilerin onlara nasıl davrandıkları yerine bu durumdan nasıl
etkilendiklerini anlatmaları istenir. Örneğin Ebru annesinin onu yanlış anlamasına karşı kendini
nasıl hissettiği hakkında konuşmaya başladı. Mutsuzluğu için onu kabahatli bularak annesi
hakkında öyküler anlatmaya başladı ve annesinin hisleri üzerine odaklaştı. Lider şu şekilde
müdahale edebilirdi: “Bu seni nasıl etkiliyor? Onunla böylesine katı bir ilişki içinde olmak
senin için nasıl oluyor? Şu an kendinden çok annenden bahsediyorsun. Bize kendini anlat…”
(Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 332)
Grup oturumlarında kullanılacak tekniklerden birisi de rol oynama tekniğidir. Rol
oynama; ilgi seviyesini yüksek tutmak, üyelerin çoğunluğunu dâhil etmek ve yapılan çalışmaya
şimdi ve burada tadı vermek için uygun bir yoldur. Rol oynama üretici sorun çözümünü
geliştirir, doğallığı teşvik eder, genellikle hisleri yoğunlaştırır ve bireylerin diğerleriyle özdeşim
kurmalarını sağlar. Rol oynama sayesinde katılımcılar kendilerini daha etkili nasıl ifade
edeceklerini öğrenebilirler, gerçeklik kontrolü yaparlar ve yeni davranışlar üzerinde çalışırlar.
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Ergenler çoğunlukla rol oynama etkinliğine katılmakta çekingenlik gösterebilirler. Rol oynama
tekniğinden önce ısınma hareketi olarak bazı planlı etkinlikleri sunmak rol oynamayı veya bir
endişenin derinlemesine tartışılmasını kolaylaştırabilir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 333).
Grup lideri, oturumlar sırasında etkinliklere ilgi göstermeyen üyelerin etkileşimlere
katılımları için yollar arar. Örneğin; Pelin’in rol oyunundan sonra, Pelin babasıyla ilgili çalışma
yaparken, neler hissettiklerini anlatmaya diğer üyeler teşvik edilebilir. Lider şöyle sorabilir:
“Biriniz Pelin’e geribildirimde bulunabilir mi? Onun ne yaptığını gördünüz. Sizin içinizde bir
his uyandırdı mı?” ergenler genellikle şahsen katılmayı en çok isteği diğer üyeler içlerindeki
savunmasız noktalara dokundukları zaman gösterirler. Dolayısıyla grupla çalışmanın gerçek bir
avantajı üyelerin algılamalarını belirterek, benzer sorunları açığa vurarak, alternatif önererek,
çaresizlik anlarında onlara destek olarak, onların söylediklerini nasıl duyduklarını yansıtarak
ve onları tutarsızlıklarıyla yüzleştirerek yaşıtlarına yardımcı olabilmeleridir. Bu nedenle
mümkün olduğu kadar her üyenin grup sürecine katılımı sağlanmalıdır (Corey, Corey, & Corey,
2016, s. 335).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ergenlik döneminin karmaşık yapısı nedeniyle gençler gelişimsel grup çalışmasına
ihtiyaç duyarlar. Gençlerle çalışma yapacak grup liderinin ergenlerin gelişimsel
gereksinimlerini anlaması ve aynı zamanda gençlerin içinde bulunduğu sosyal ve kültürel
bağlamın da farkında olması gerekir. Genelde ergenler çocuklara göre akran grubu ilişkilerine
daha çok önem verirler ve özerklik ihtiyaçları gereği zamanlarının çoğunu aile dışında
geçirirler. Ergenlerin gereksinimlerinin farklı olması onlara yönelik yapılacak grup
çalışmasının yapısının da farklı olmasını zorunlu kılar. Grup süreci, tartışma konuları ve
kullanılacak müdahale yöntemleri gençlerin gelişimsel durumlarına uygun olmalıdır.
Grupla çalışma ergenlerin tüm enerjilerini ve uğraşlarını olumlu şeylere yönlendirmek
için ideal bir buluşma alanıdır. Bireysel olarak farklı etkinliklerde bulunan gençler bir grup
deneyimi yaşayarak değerleri, inançları, ilişkileri ve seçenekleri hakkındaki bilgi ve
kanaatlerini test ederler. Gençlerin sosyal dünyaya doğru giderek artan yönelimleri grup
süreciyle güzel bir şekilde kaynaşır. Grup çalışması yoluyla gençler yalnızlaşma ve
yabancılaşma riskinden uzaklaşmış olurlar. Hayat hakkında o güne kadar oluşturdukları
gerçekleri grup üyeleriyle paylaşarak geliştirler ya da yeni bakış açıları oluştururlar. Bu nedenle
ergenlerle yapılan grup çalışmaları en az bireysel çalışmalar kadar etkilidir.
Gençleri aktif bir grubun katılımcısı olmaları için motive ve ikna etmek özel bir çaba
gerektirmektedir. Grup çalışmasının hazırlık aşamasında gençlerin güvenini kazanmak ve
yapılacak çalışmalardan kazançlı çıkacakları konusunda onları ikna etmek etkili liderlik
becerilerini kullanmayı gerektirmektedir. Eğer gençlere hizmet sunan bir kurumda sosyal
çalışmacı olarak görev yapmaktaysanız, günlük yaşam sürecinde onlarla yapacağınız mesleki
görüşmeler bir süre sonra aranızda sosyal ve duygusal bir bağ oluşmasını sağlayacaktır. Ayrıca
zaman zaman yapacağınız sosyal etkinlikler gençlerle olan iletişim bağınızı güçlendirecektir.
Özellikle yetiştirme yurtları gibi yatılı kuruluşlarda görev yapıyorsanız, küçük tiyatro
etkinlikleri, şiir dinletileri, film ya da belgesel izleme etkinlikleri, spor müsabakaları gençlerle
güvene dayalı ilişki geliştirmenin etkili yolarındandır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Gençlere yönelik grup çalışmasında gençlerin en temel hangi ihtiyaçlarının
giderilmesi hedeflenmektedir?
a)

Özerklik

b)

Eleştirisellik

c)

Karşıt olma

d)

Aidiyet

e)

Tepkisellik

2.

I. Yalnızlaşma

II. Etkileşim
III. Yabancılaşma
IV. Sosyalleşme
Grup çalışması yoluyla gençler yukarıda belirtilen risklerin hangilerinde uzaklaşmış
olurlar?
a)

I, II ve III

b)

I ve III

c)

II, III ve IV

d)

II ve III

e)

III ve IV

3.
çıkmaz?

Aşağıdaki farkındalıklardan hangisi ergenlerle yapılan grup çalışmalarında ortaya

a)

Diğerlerine karşı ayrımcılık yapmamayı öğrenirler

b)

Çelişkili duygularının farkına varırlar

c)

Mücadelede yalnız olmadıklarını keşfederler

d)

Yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle iletişimde bulunmayı öğrenirler
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e)

Değiştirmeye karar verdikleri değerleri sorgulamazlar

4.
Grupta oluşan normlar sayesinde sınırlarının ve sorumluluklarının farkına varan
gençlerde aşağıdaki becerilerden hangisi gelişir?
a)

Öz bilinç

b)

Öz eleştiri

c)

Öz yönetim

d)

Öz benlik

e)

Öz güven

5.
Gençlere yönelik grup çalışmasında aidiyet ve uyum gelişmesi açısından
aşağıdaki etkinliklerden hangisinin yapılması uygun değildir?
a)

Drama

b)

Sanat

c)

Oyun

d)

Mizah

e)

Konferans

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Ergenlik dönemi sonunda birey …….. gelişimini tamamlayarak toplumsal yaşama
hazırlanmış olur.
7.
Gençlerde beyindeki …………. bölgesi (öfke gibi duyguların yeri), onu kontrole
yardım eden bölgelerden önce ve hızlı gelişir.
8.
Genelde ergenler çocuklara göre akran grubu ilişkilerine daha çok önem verirler
ve …………. ihtiyaçları gereği zamanlarının çoğunu aile dışında geçirirler.
9.
Gençlere yönelik grup çalışması yapan liderin ilk görevi yapmacıklıktan uzak bir
şekilde kendini olduğu gibi gösterip ………. oluşturmaktır.
10. Lider ergenlerle çalışmayı engelleyecek …………….. ve yaşam deneyimlerinin
farkında olmalıdır.
Cevaplar
1. d, 2. b, 3. e, 4. c, 5. e, 6. “kimlik” 7. “amigdala” 8. “özerklik” 9. “raport” 10.
“değerlerinin”
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12. YETİŞKİNLERE YÖNELİK GRUP ÇALIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yetişkinlere yönelik grup çalışmalarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yetişkinlere yönelik grup çalışmasının diğer grup çalışmalarından farkları nelerdir?
2. Üniversite öğrencilerine yönelik grup çalışması yaparken nelere dikkat edilmelidir?
3. Kadınlara, erkeklere ve yaşlılara yönelik grup çalışmalarında daha çok hangi konular
gündeme gelmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım
Yetişkinlere yönelik
çalışmasının
ayırt
yönlerini kavrayabilir.

grup
edici

Yetişkin gruplarında hangi
Kuramsal bilgiler, test soruları
konuların nasıl ele alınması
Yetişkinlere Yönelik
ve deneyim örnekleriyle
gerektiğini anlayabilir.
Grup Çalışması
konuların
daha
kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
Üniversite öğrencisi, kadın,
erkek ve yaşlı gruplarına
yönelik çalışmalarda nelere
dikkat edilmesi gerektiğini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Oryantasyon grupları: Bireyleri yeni bir ortama ya da duruma alıştırmak için
yönlendirme, yön verme, kılavuzluk etme amacıyla oluşturulan gruplar.
•
Toplumsal cinsiyet: Biyolojik cinsiyetten farklı olarak kültürel ve sosyal olarak
belirlenen cinsiyet rolleri.
•
Aile içi şiddet: Bir aile üyesinin; diğer üyesi veya eski üyesine karşı fiziksel,
psikolojik, sosyal, cinsel ya da ekonomik olarak hükmetme ya da zarar vermesi.

217

Giriş
Yetişkin, zihinsel, bedensel gelişimini tamamlamış, duygusal olgunluğa ulaşmış,
ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve toplumda bir sorumluluk üstlenmiş birey olarak
tanımlanmaktadır. Yetişkinlik dönemi kişinin “Ben kimim?” sorusundan çok, “Yaşamıma
katmak istediğim şeyler var mı? Zamanımın ve enerjimin çoğunu nereye harcıyorum?
Yaşamımda daha anlamlı daha doğru kılmak istediğim ilişkiler var mı?” gibi sorulara cevap
aradığı bir dönemdir. Bu soruların tümüne verilen cevaplar bu dönemde yaşanan değişimi
yansıtır. Her ne kadar yasal açıdan 18 yaşını tamamlayan her birey yetişkin olarak kabul edilse
de, toplumsal açıdan eğitimini tamamlamış, iş yaşamına başlamış, ekonomik özgürlüğünü
sağlamış ve evlenmiş kişiler olgun ve yetişkin birey olarak kabul edilmektedir. Modernleşme
ve kentleşmeyle birlikte son yarım yüzyılda yetişkinliğe geçişte değişiklikler olmaya
başlamıştır. Evlilik, ana-baba olma, eğitimi tamamlama ve kendine ait bir evde yaşama gibi
yetişkinliğe geçişin belirleyicileri daha erken yaşlardan otuzlu yaşlara doğru kaymaya
başlamıştır.
Yetişkinlik dönemi de kendi içinde belli aşamalardan oluşmaktadır. Bireyin en verimli
ve üretken olduğu 18-45 yaş arası dönem ilk yetişkinlik çağı olarak nitelendirilmektedir. Bu
dönem bolluğun ve enerjinin, fırsatların ve ödüllerin olduğu zaman dilimidir ve biyolojik açıdan
30 yaşa kadar yaşam döngüsünün zirve yıllarıdır. Ayrıca bu yıllarda psikolojik açıdan cinsellik,
aşk, aile yaşamı, meslekte ilerleme, üretkenlik ve yaşam amaçlarını gerçekleştirme konusunda
yaşam doyumu yüksektir. Sosyal açıdan ise bu dönem, toplumsal rollerin yerine getirilmesi, bir
aile kurulması, toplumda saygınlık kazanılması konusunda zengin ilişkilerin gerçekleştiği
yıllardır. Öte yandan, bu dönem en büyük çelişkilerin, streslerin, risklerin, bedellerin ve hayal
kırıklıklarının da olduğu bir dönemdir. İlk yetişkin dönemindeki birey, benzer değer ve
tutumları olan, kolay ulaşabildiği, sosyal açıdan kendisini onaylayan ve zor zamanlarında
kendisine destek olan yaşıtlarını arkadaş/dost olarak tercih eder.
Orta yetişkinlik dönemi 40-65 yaş aralığına denk gelmekte ve ilk yetişkinliğin olgunluk
devresi olarak nitelendirilmektedir. Orta yetişkinlik döneminde biyolojik açıdan duraksama
veya gerileme olsa da, psikolojik açıdan doyum verici, yeterli ve sosyal açıdan değerli bir
yaşamı sürdürüldüğü görülmektedir. Bu dönemde yeni nesilleri yetiştirme ve sonraki kuşaklarla
deneyim paylaşımı görevi yerine getirilmektedir. Orta yetişkin bireylerin önem verdiği bir
husus da inanç ve din konusudur. Bireyler, hayatlarını anlamlandırmak ve varoluşla ilgili
şüphelerine cevap bulmak istemektedirler. Özellikle sevilen birinin ölümünde, yoğun stres
döneminde sıkıntılı durumun anlamını değiştirmek için inançlardan ve manevi değerlerden
destek alınır. Orta yetişkinlik dönemi bireyin omuzlarındaki yükün ve stresin en fazla olduğu
dönemdir. Çünkü kendi dışındaki bireylerin, olayların veya durumların sorumluluğu altındadır.
İleri (son/geç) yetişkinlik dönemi ise, yaşlanmanın başladığı 65 yaş ve sonrasına denk
gelmektedir. Bu dönemde birey, emeklilik ve sağlık sorunlarıyla baş etmesini sağlayacak yeni
bir yaşam yapısı kurar. Örneğin; hobi bahçesi, deneyimleriyle ilgili bir kitap yazma bu
sorunlarla baş etmek için tercih edilen etkinliklerdir. Öte yandan gençlik dönemindeki
kayıplarla ilgili psikolojik hassasiyet artar. Yaşlılık uzunca bir yaşam koşuşturması ve
hedeflerin gerçekleşmesi sonucu kişisel bütünlüğün oluştuğu bir dönem olduğu gibi, yaşam
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bağlarının zayıfladığı, yaşamı anlamlı kılamamanın sonucu umutsuzluğun yaşandığı bir dönem
de olabilmektedir. Bu nedenle, umutsuzluk ve ölüm korkusu bu dönemin en büyük tehlikesidir.
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12.1. Yetişkinlere Yönelik Grup Çalışmasının Özellikleri
Yetişkinlere yönelik grup çalışmaları, çocuk ve ergen gruplarından bazı önemli noktalar
açısından farklılıklar gösterir. Çocuk ve ergenlerin aksine yetişkinler; daha çok odaklanma,
belirli bir bilgi ve beceri arayışında olma, liderin zaman planlamasını önemseme, gelişimi ve
sonuçları görmeye istekli olma, düşünce ve tutumlarında daha esnek olma eğilimindedirler.
Yetişkin gruplarında inanç, değer ve yaşam deneyimleri, tepkilerinin, duygu ve düşüncelerinin
temel bileşenidir ve gruba sundukları katılımların önemli bir kısmını oluşturur. Bunlar, liderin
grubun amaç, hedef ve stratejilerini nasıl belirleyip uygulayacağını da belirler. Daha
yönlendirici bir tutum çocuk ve ergenlerle çalışmada etkili olabilirken, yetişkinlerde etkisiz
kalabilir. Bu nedenle liderin yetişkinlerle çalışmada daha işbirlikçi ve esnek bir tutum
geliştirmesi gerekir. Yetişkin grupların genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Brown,
2013, s. 247):
•
Yetişkinlerin gönüllü katılımcı olma ihtimalleri daha yüksektir çünkü hangi gruba
katılacağına onlar karar verebilirler.
•
Yetişkinlerin genelde gruptan bekledikleri belirli amaç ve öğrenmeler vardır ve
bunların daha çok farkındadırlar.
•

Yetişkinler gruba zenginlik katacak hayat deneyimine sahiptir.

•

Yetişkinlerin konu odaklı olması daha kolaydır.

Bu özellikler yetişkin gruplarını planlamayı ve yürütmeyi bazı açılardan daha kolay
kılar. Ancak yetişkinler daha fazla talepkâr ve eleştirel sonuçları görme konusunda
sabırsızdırlar. Ayrıca daha fazla bireyselleştirme ve kişiselleştirmeye dönük, direnç ve savunma
konusunda daha usta olabilirler. Bu özellikler liderin işini zorlaştırmaktadır.
Yetişkinlere yönelik gruplarda liderin en önemli görevlerinden birisi hedef kitlenin
özellikleri hakkında bilgi toplamaktır. Grup çalışmasında öncelik verilecek konu ve
aktivitelerin belirlenmesinde bu bilgilerden yararlanılır. Örneğin; bir yetişkin kadınlar grubu,
erkek grubundan önemli oranda farklılaşır. Diğer önemli değişkenler şunlar olabilir (Brown,
2013, s. 253):
•

Eğitim düzeyi

•

İş

•

Kültürel ve çeşitlilik faktörleri

•

Sosyo-ekonomik düzey

•

Sahip olunan eğitim ve bilgiler

•

Grubun gerçekleştiği ortam ya da kurum
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•

Politik parti tercihi gibi diğer hassas alanlar

Bu faktörler hangi materyalin nasıl sunulacağını, aktif katılımı teşvik etmek için hangi
stratejilerin kullanılacağını belirlemede; potansiyel çatışma ve direnç kaynaklarını teşhis
etmede ve gelişimsel sorunların üyeleri ve grubu nasıl etkileyeceğini belirlemede önemli rol
oynar. Bilgi toplama sayesinde zorlukların tümü tespit edilemese de, bazıları için hazırlık
yapılması sağlanmış olur. Grup lideri ayrıca şunlara da dikkat etmelidir (Brown, 2013, s. 253):
•
kullanın.

Katılımcıların eğitim düzeyi ve iş niteliklerine uygun terim ve kavramları

•

Yazılı materyalleri okuma düzeylerine uygun hazırlayın.

•

Kültürel normları ihlal etmeyin çünkü bu farkında olmadan direnci tetikleyebilir.

•

Materyal ve aktiviteleri kültürel çeşitlilik faktörüne göre uyarlayın.

•

Sunum düzeyi ne çok düşük düzeyde ne de ileri düzeyde olmalıdır.

•
Seçilen stratejiler temel noktalara odaklı olmalıdır ve grubun amaç ve hedefleriyle
olan bağlantıları açık ve net olmalıdır.
Yetişkinlere yönelik grupların konu yönelimli olmasının pek çok yararı vardır. Eğer
konular katılımcıların yaşamlarındaki sorunları yansıtırsa güçlü bir katalizör haline gelebilir.
Grubun belli konular üzerine tartışması isteniyorsa, grubu oluşturan üyelerin gelişimsel
özelliklerin uygun yaşam sorunlarının seçilmesine dikkat edilmelidir. Örneğin, eğer grup orta
yaş üyelerden oluşmuşsa, lider grubu zaman baskısı, çocukların büyümesi, evden ayrılmalar,
evlilik krizleri, maneviyat, kadınların ve erkeklerin değişmekte olan rolleri, yaşlanma ile başa
çıkma, anne-babanın ölümü, boşanma ve ayrılma, iş yerindeki durgunluk, iş veya kariyer
değiştirme, yaşamda anlam bulma, yalnızlıkla yüzleşme ve stresle etkili başa çıkma gibi
konular etrafında şekillendirmeyi düşünülebilir. Lider konuları belirlerken üyelerle işbirliği
yapmalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 356).
Yetişkinlere yönelik grup oturumlarında konuların tartışılması için liderin önceden bazı
hazırlıklar yapması gerekmektedir. Yetişkinler konuya odaklanmakta daha istekli oldukları için
liderin grubu kolaylaştırıcı rolünü etkin bir şekilde kullanması gerekir. Grup içi etkileşimi etkin
bir şekilde yürütebilmesi için lider aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir (Brown, 2013, s. 256257):
•
Soruları önceden hazırlayın. Sorularınız dikkati mevcut bilgi üzerinde toplamaya,
üyelerin düşüncelerini ifade etmelerini desteklemeye, farklı perspektiflerin sunulmasına ve
eleştirel düşünmenin oluşumuna yardımcı olur. Dikkati materyalin en önemli kısmına çekmek
için soruların önceden hazırlanması gerekir.
•
Tartışmaya, üyelerin fikirlerini sorarak başlayın. Bunu yaptığınızda, fikirlerinin
nasıl olması gerektiğine dair herhangi bir beklentinin etkisi altında olmaksızın düşündüklerini
221

paylaşma olanağı sunmuş olacaksınız. Diğer bir ifadeyle bu tepkiler doğal olur ki bu da algıları
hakkında size fikir verir.
•
Onların kendilerini ifade etmelerini tetiklemenin bir yolu olarak onlara önemli ve
anlamlı gelenin ne olduğunu sorun. Bunu keşfetmek, üyelere materyali taramak ve onlara
önemli gelen kısımlarla kişisel bağlantılar kurmaları için yardım etme konusunda yararlı olur.
Başkalarının önemli bulduğu noktaları duymak, düşünce ve görüşler için yeni yollar açar.
•
Üyelerin tepkilerini birbirine bağlamak için dikkatlice dinleyin. Katılımcıların
neyi önemli ve anlamlı bulduğunu dinlemek ve gözlemlemek bağlantılar kurmak için materyal
sunar. Farklı şekillerde dile getirilse de algı ve bağlantılar anlamında ortaklıklar olabilir.
Dikkatlice dinlemek lidere aynı zamanda direncin hangi tema etrafında oluştuğunu anlama
şansı da verir. Bu bilgiler grubu ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, bilgi ve anlayışlarındaki
gedikleri tespit etmek ve üyelerin hassasiyetlerini vurgulamak için kullanılabilir.
•
Açıklama ve yansıtma tepkileri kullanın. Bu tepkiler, üyelerin anlaşıldıklarını
hissetmelerini sağlar. Bu aynı zamanda grup tartışmalarına öncülük eder. Bu noktada üyelerin
duygularına odaklanmaktan kaçının çünkü bu tartışmayı başka bir yöne çeker. Konuşmacı
materyal konusunda yoğun duygulara sahipse bunu şöyle ifade edebilirsiniz: “Bu konuyla ilgili
güçlü duyguların olduğunu görüyorum” ve daha sonra “eğer uygun ise” bu duyguların daha
sonra ele alınacağını belirtin.
•
Sadece çok önemli yanlış bilgileri düzeltin. Küçük yanlışlar göz ardı edilebilir
veya bakış açısı farklılığı olarak algılanabilir. Yapmanız gereken en önemli şey duygu ve
düşüncelerin ifade edilmesini cesaretlendirmektir. Üyelerle tartışmalara girmeye, bakış
açılarına itiraz etmeye gerek yoktur. Bunu yapmak tartışmalara zarar verebilir ve diğer üyelerin
kendilerini ifade etme konusunda isteksiz davranmalarına yol açabilir. Dahası düşüncelere
meydan okumak, materyale odaklanmayı sağlamaktan ziyade çatışmaya yol açabilir.

12.2. Üniversite Öğrencileri İçin Gruplar
Üniversite öğrencileriyle ilgili en sık gündeme gelen sorun öğrencilerin kampüs içinde
kendilerini yalıtılmış hissetmeleridir. Üniversite yaşamında sürekli entelektüel gelişim
vurgulandığı için öğrenciler kişisel gelişimlerine nispeten daha az özen gösterildiğini hissine
kapılırlar. Üniversiteler bünyesinde kurulan psikolojik danışma merkezlerine başvuran
öğrenciler okul sorunlarından daha çok kişilik gelişimleriyle ilgili sorunlarını paylaşma
eğiliminde olurlar. Dolayısıyla üniversite ortamında öğrencilerin sorunları ve ihtiyaçları grup
çalışması yoluyla rahatlıkla ele alınabilir. Bir grup ortamında öğrenciler kendilerini daha açık
ve net bir biçimde ifade edebilirler. Kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olan tutum ve
davranışlarını grup içinde düzeltme fırsatı yakalarlar. Grup vasıtasıyla kişisel sorunlarıyla başa
çıkmayı öğrenen öğrenci, eğitimini aksatan belirli duygusal engellerden kendini kurtarır ve
derslerine daha rahat motive olur.
Üniversite kampüsünde grup çalışmasına başlamadan önce çeşitli yollarla sorun ve
ihtiyaç analizi yapmak en doğrusudur. Ayrıca öğrencilerin danışmanlarıyla zaman zaman bir
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araya gelinerek son dönemlerde sıklıkla yaşanan öğrenci sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulabilir. Üniversite yaşamına yeni başlayan öğrenciler için kısa süreli
oryantasyon grupları oluşturulabilir. Özellikle kişisel gelişim amaçlı oluşturulan gruplarda özel
bir tema belirlenerek çeşitli yollarla öğrencilere duyuru yapılıp, gruba katılmaya istekli
olanlarla ön görüşme yapılabilir.
Üniversite ortamında farklı kültürlerden ve aile yapılarından öğrenciler bulunmaktadır.
Lise öğrenimi sonrasında yetişkinliğe adım atan üniversite öğrencisi artık mezuniyet sonrası iş
yaşamı, romantik ilişkiler, ekonomik sorunlar gibi yeni yaşam sorumluluklarına alışmak
zorundadır. Bu sorumlulukların yanında üniversite öğrencisinin aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri
ve üniversite yaşamıyla ilgili pek çok sorunla da başa çıkması gerekmektedir. Türk Üniversite
Gençliği Araştırması’nın sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin %14,7’si kendi
geleceğinden umutsuzdur, %5,2’si annesiyle, %10’u babasıyla, %7,6’sı kardeşiyle, %10’u
öğretim elemanlarıyla, %10’u karşı cinsiyetten arkadaşlarıyla, %8,2’si ise kendi cinsiyetinden
arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sorunlar yaşamaktadır (Yazıcı, 2003). Üniversite gençlerinin
dile getirdiği bu sorunların grup çalışması yoluyla ele alınması mümkündür. Dolayısıyla,
özellikle grupla psikolojik danışma alanında yetkin uzmanlar tarafından, yapılandırılmış, sosyal
beceri gelişimini destekleyen, uygun mekânlarda sunulan, etkin bir duyuru sistemi dâhilinde
yürütülen ve katılım belgesi sunulan programların üniversite öğrencileri tarafından ilgiyle takip
edileceği düşünülmektedir.
Üniversite psikolojik danışma merkezlerinin 3 temel rolleri bulunmaktadır. Bu rollerden
birincisi, akademik, mesleki ve gelişimsel zorluklar ya da psikolojik problemler yaşayan
üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik danışma ya da psikoterapi hizmetlerinin
sağlanmasıdır. İkincisi, eğitimsel, mesleki ve yaşam amaçlarına etkin bir biçimde ulaşmalarını
sağlamak üzere temel yaşam becerilerinin tanımlanması ve öğretilmesi konusunda üniversite
öğrencilerine destek sunacak önleyici çalışmaların yapılmasıdır. Üçüncü rol ise, öğrencilerin
sağlıklı bir biçimde büyüme ve gelişmelerini destekleyecek müşavirlik ve önleyici/gelişimsel
programların çeşitlendirilerek geliştirilmesidir (Gizir, 2010, s. 14). Üniversite psikolojik
danışma merkezlerinin bu işlevleri kapsamında öğrencilerle grup çalışmaları yapılarak sorun
ve ihtiyaçlarına çözüm bulunabilir.

12.3. Kadınlarla Grup Çalışmaları
Kadın ve erkeğe yüklenen toplumsal roller küreselleşme ve kentleşme gibi güçlerin
etkisiyle büyük bir hızla değişmektedir. Bu değişim ev ve iş yaşamında da rol değişimleri ve
uyumlarını beraberinde getirmektedir. Türkiye’deki kentsel aile çekirdek yapıya sahiptir. Kent
ailesi uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bir çevrede çok daha etkin bir teknolojinin oluşturduğu
kurumlarla çevrili yaşamaktadır ve hepsi az veya çok koşulların etkisiyle değişmektedir.
Babanın aile içindeki otoritesi egemendir. Ancak bugün ülkemizde kentleşme ve ekonomik
gelişmenin doğal bir sonucu olarak yoğun bir şekilde yaşanan sosyal değişme süreci, geleneksel
görev dağılımında, kadına ve erkeğe özgü rollere ilişkin tutumları değiştirmiş ve
modernleştirmiştir. Kadının çalışma yaşamına katılmasıyla geleneksel aile düzeninin dayandığı
ayrışmış kadın-erkek rolleri yerini paylaşmaya dayalı cinsiyet rolleri anlayışına bırakmıştır
(Günay & Bener, 2011, s. 159).
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Günümüz toplumlarında kadınlar toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle
değersizleştirilmekte, eşitsiz muamelelere maruz kalmakta ve hatta şiddete uğramaktadırlar. Bu
nedenle sosyal hizmet çalışmalarında, kadının güçlendirilmesinin özel bir anlamı vardır. Bir
toplumun insan kaynağını yetiştiren kadınlar olduğu için kadının ruh sağlığının korunması ve
geliştirilmesi gerekir. Kadınlara yönelik grup çalışmalarının yaygınlaşması kadının
güçlendirilmesi ve ruh sağlığının korunması açısından önemlidir. Grup çalışmasının amacı
ortak sorunları olan kadınları bir araya getirerek karşılıklı yardım almalarını ve birbirlerine
yardım etmelerini sağlamaktır. Grup çalışmasında kadın katılımcılar kendi deneyimlerinden
yola çıkarak, diğer üyelerin sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olurlar. Yaşanan
sorunlarla ilgili kendi fikirlerini sunmaları, kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayacaktır.
Kadınlara yönelik grup çalışmasının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz (Tunç-Tekindal, 2016,
s. 26,28):
•
Kadınların deneyimlerini paylaşmalarının önündeki duvarları yıkmak, kadınlar
arasındaki arkadaşlığı kurmak, tartışmak ve aktiviteler yapmak.
•
Kadınların kendine güven ve benlik saygılarını yapılandırmak için içerisinde
bulundukları yapıları ele almak ve potansiyellerini geliştirmek.
•
Kendilik farkındalıklarını arttırmak ve kendi bedenlerini anlamalarına ve takdir
etmelerine yardımcı olmak, yaşadıkları stresi ve fiziksel yansımalarını azaltma konusunda
pratik strateji ve çözümler sağlamak.
•
Kadınların kendilerini ve hayatlarını etkileyen içinde bulundukları durumla
(yaşanan bireysel zorluklar) yapısal baskılar arasında bağlantı kurmalarını sağlayan eğitim
sürecini oluşturmak.
•

Kadınları herhangi bir ilişki aşamasından diğerine geçerken desteklemek.

•
Kadınların yaşadıkları durum içerisinde, kendileri için en iyisi olarak gördükleri,
olmak istedikleri yeri desteklemek.
•

Bireysel deneyimlerin ve problemlerin kolektif ifade edilmesini sağlamak.

Grup çalışması sayesinde kadınlar bireysel durumlarına benzer şekilde diğer kadınların
da aynı zor durumda olduklarının farkına varmakta, yaşadıkları yalnızlık ve yalıtılmışlık
hissinden uzaklaşmaktadırlar. Grup çalışmasının başlangıcında kadınlar güçsüzlük duygusu
yaşamakta, sonrasında bu duygu kızgınlık ve öfkeye dönüşmektedir. Sonrasında bu duygular
sesini duyurma yönünde bireysel ve ortak eyleme dönüşmektedir. Bu süreçte kadınlar kendi
güçlerinin farkına varmakta ve kendileriyle gurur duymaktadırlar (Tunç-Tekindal, 2016, s. 34).

12.4. Erkeklerle Grup Çalışmaları
Sosyal hizmet uygulamalarında yetişkin erkeklerle çalışmak zordur. Erkekler genellikle
bireysel terapi ortamında bulunmaktan hoşlanmazlar. Grup çalışmalarına katılma konusunda
ikna edilmeleri de zordur. Erkekler gurura ve başarıya daha çok önem verdikleri için sorunları
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olduğunu kabullenmekte kadınlara göre daha zor ikna olurlar. Ancak grup çalışmalarına
katılmak erkek yetişkinler için pek çok açıdan faydalı olmaktadır. Erkeklere yönelik grup
çalışması yoluyla kendi cinsiyet rollerini yeniden ele almaları ve yaşam mücadelesinde yeni
başa çıkma yollarını öğrenmeleri sağlanabilir.
Genel olarak geleneksel erkeğin klişeleşmiş görünüşü soğukkanlı, tarafsız, objektif,
akılcı, maddi, rekabetçi ve güçlüdür. Toplumumuzdaki erkekler genellikle nasıl düşünmeleri,
hissetmeleri ve davranmalarını dikte eden mesajlar alırlar. Geleneksel erkek rolüyle bağlantılı
görülen özellikleri şöyledir: Duygusal açıdan mesafeli olma, bağımsızlık, güç ve saldırganlık,
korkuları reddetme, iç benliğini koruma, zarar görmezlik, bedeninin bilincinde olmama, diğer
erkeklerden uzak durma, başarılı olma güdüsü, ‘kadınsı’ niteliklerin reddi, fiziksel temastan
kaçınma, katı görüşler, işine bağlılık, erkek ruhunun kaybı ve depresyon yaşama. Erkek
genellikle duygularını saklar ve bunun başlıca nedeni yansıttığı imajın altında yatanları birinin
fark edeceği korkusudur. Pek çok geleneksel rol değişmiş olmasına rağmen erkeklerin çoğu
hâlâ şu üçlü görevin baskısını hissederler: Aileyi geçindirmek, koruyuculuk ve üretkenlik
(Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 375).
Erkekler için olan grupların çoğu hem psiko-eğitsel bir öğeyi hem de kişilerarası süreç
oryantasyonlu bir boyutu içerir. Erkekler için tema odaklı olma eğilimindeki psiko-eğitsel
gruplar duygu odaklı gruplardan daha çekici olabilirler (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 375).
Çünkü erkekler duygularını paylaşmakta daha temkinli davranmaktadırlar. Erkeklere yönelik
aile içi iletişim, evlilik öncesi eş seçimi, kariyer gelişimi gibi konularda grup çalışması
yapılarak bu konular kapsamında duygularını dile getirmeleri sağlanabilir. Ayrıca ceza infaz
kurumları ve denetimli serbestlik birimlerinde zorunlu olarak katıldıkları gruplarda kendini
açmaları sağlanarak duygusal sorunlarına temas edilebilir. Ayrıca grup çalışmasında hayal
kırıklıkları ve kayıplarla yüzleşmeleri sağlanabilir. Ancak erkek yetişkinler güven,
savunmasızlık, korku, utanç, zayıflık, cinsellik gibi konularla ilgili duygularını açığa vurmakta
zorlanacaklardır. Erkeklerle yapılan grup çalışmalarında sıklıkla aşağıdaki konular gündeme
gelmektedir (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 376):
•
•
etkilediği

Diğer erkeklere güvenmenin ne demek olduğu
Anne-babalarımızla ve kardeşlerimizle olan ilişkilerin günlük ilişkilerimizi nasıl

•

Baba olmanın ne demek olduğu

•

Günlük çalışma ortamında kendimizden ve diğerlerinden sakladıklarımız

•

Yaşlanmayla gelen kayıp, depresyon ve varoluşsal kaygıyla nasıl baş ettiğimiz

•

Vücutlarımızın ifade edilmemiş duyguların ve isteklerin ağırlığını nasıl taşıdığı

•

İçimizdeki yargıcın bizi yaşantılarımızdan tatminkâr olmayı nasıl önlediği

•

Terk edilme korkusunun risk almamızı nasıl önlediği
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•

Hayal kırıklığı ve öfke ile baş etmenin sağlıklı yolları

12.5. Aile İçi Şiddet Gösterenlerle Grup Çalışması
Genellikle kadın-erkek ilişkisindeki güç dengesizliği sonucu meydana gelen kadına
yönelik şiddet, özel yaşam içinde gerçekleşmesi nedeniyle açığa çıkarılması zor bir toplumsal
sorundur. Aile bireylerinin sosyal işlevselliğini ve yaşam kalitesini bozan şiddet, sonuçları
itibariyle bireyde kalıcı etkiler oluşturmaktadır. Yeterli iletişim donanımına sahip olmayan,
öfkesini kontrol edemeyen ve dürtüsel hareket eden aile bireyinin kendisinden daha zayıf diğer
aile bireylerine uyguladığı her türlü fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik, cinsel baskı ve
zorlama aile içi şiddet olarak tanımlanmaktadır. Aile içinde çoğunlukla kadın ve çocukların
şiddete maruz kaldıkları bilinmekle birlikte, yetersizlikleri nedeniyle aileyle birlikte yaşayan
yaşlıların ya da engellilerin de şiddete uğradıkları tespit edilmektedir. Şiddetin her türlüsü
mağdura acı vermekte ve yaralamaktadır. Fiziksel yaralanmaların etkisi kısa sürede iyileşse bile
psikolojik incinmenin etkisi bazen bir ömür boyu sürebilmektedir. Özellikle cinsel saldırılarda
mağdurun aldığı psikolojik ve sosyal yara bireyi intihara kadar götürebilmektedir (Karataş &
Kılıçaslan, 2013, s. 111).
Kadına yönelik şiddet coğrafi bölge, sosyo-ekonomik statü ve eğitim düzeyine
bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde son derece yaygın görülen bir olaydır. 2013 yılında
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan kadına yönelik şiddetin küresel ve bölgesel
yaygınlığıyla ilgili raporda küresel ölçekte tüm kadınların %35’inin şiddete maruz kaldığı
belirtilmiştir. Kadına yönelik şiddetin yaygın bir küresel sağlık sorunu olduğunun vurgulandığı
raporda; hayatını kaybeden kadınların %38’inin şiddet sonucu yakınları tarafından
öldürüldüğü, şiddete uğrayan kadınların % 42’sinin ciddi anlamda yaralandığı tespit edilmiştir.
Ayrıca şiddete maruz kalan kadınların şiddet mağduru olmayan kadınlara oranla depresyon
yaşama, cinsel hastalığa maruz kalma ve alkol kullanma riskinin 1,5-2 kat daha fazla olduğu
ortaya çıkmıştır (World Health Organization, 2013, s. 31).
Kadına yönelik şiddetin birincil sorumluları erkekler olması nedeniyle şiddeti önleme
çalışmaları mutlaka erkekleri de kapsamalıdır. Konu hakkında hassasiyet gösterilir ve bilgi
verilirse toplumda pek çok erkek, aile içinde, toplumda ve karar verici çevrelerde kadına
yönelik şiddetin son bulmasında etkili işbirliği yapacaklardır. Ancak erkekler kadına yönelik
şiddetin önemi hakkında daha az bilgi ve farkındalığa sahip olma eğilimdedir. Bu nedenle grup
çalışmalarına erkeğin de katılımı sağlanarak aile üyelerine karşı sergilediği olumsuz tutum ve
davranışları hakkında iç görü kazanması sağlanmalı, sağlıklı iletişim becerileri geliştirmesi için
desteklenmelidir (Karataş & Kılıçaslan, 2013, s. 124).
Sosyal hizmet uygulamalarında özellikle aile içi şiddet nedeniyle ceza almış ve
hakkında güvenlik tedbiri uygulanmış erkeklerle psiko-eğitsel çalımalar yapmak önemlidir.
Grup içinde işleyen terapötik faktörler nedeniyle grup çalışması aile içi şiddet suçlularının
tedavisi için uygundur. Terapötik faktörler özellikle istismar edici davranış örüntülerini ele
almada yardımcı olabilirler. Özellikle önceki bölümlerde bahsedilen evrensellik, bağlılık ve
kişiler arası öğrenme grup üyelerinin aile içi şiddet suçlarını tekrar etmelerinin azalmasında
güçlü terapötik faktörlerdir.
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12.6. Yaşlılarla Grup Çalışması
Yaşlılık bireyin deneyimlerinin ve bilgeliğinin ortaya çıktığı, anlamların yeniden
keşfedildiği bir yaşam dönemidir. Bu nedenle Çiçero’nun söylediği gibi; “Yaşlılığa karşı en
etkili silahlar bilgili ve erdemli olmaktır. Uzun ve dolu bir ömür sürdükten sonra bu erdemler
insana tadına doyulmaz bir keyif verir.” Yaşlılar toplumda geçmişin önemli birer
temsilcileridir. Geçmişteki bilgi, kazanım ve değerleri geleceğe aktarmada kıymetli
varlıklardır. Yaşlıların aktif bir şekilde toplum içinde var olmalarını sağlamak, deneyimlerinden
yararlanmak hem yaşlı bireyin toplumsal statüsünü korumasını sağlayacak, hem de toplumsal
açıdan bir kazanım olacaktır. Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. TÜİK
verilerine göre; yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken
son beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun
toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında %7,5 iken, 2016 yılında %8,3’e yükselmiştir. Yaşlı
nüfusun %43,9’unu erkek nüfus, %56,1’ini kadın nüfus oluşturmaktadır (TÜİK, 2016).
Yaşlı insanlara sempati duymak iyi bir sosyal çalışmacı olmak için yeterli değildir. Bu
özgün topluluk, özel yetenekler ve bilgi gerektirir. İleri yetişkinler için ilk gruplarını
şekillendiren liderler belirli zorlukları fark edeceklerdir ve sosyal çalışmacılar, yaşlı insanların
karşılaştığı belirli hayat sorunlarının farkında olmak zorundadırlar. Yaşlılara yönelik grup
çalışması yapacak sosyal çalışmacıların dikkate alması gereken hususlar şunlardır (Corey,
Corey, & Corey, 2016, s. 390-391):
•
Fiziksel ve psikolojik zorluklardan ötürü bazı yaşlı kişilerin dikkat süresi kısa
olabilir. Sonuç olarak, grubun temposu daha yavaş olmalıdır.
•
Yaşlı insanların sıklıkla aldıkları ilaçlar, gruba tam olarak katılabilmelerine engel
olmaktadır.
•
Bunaklığın ileri seviyelerinde olanların, gerçekliğe uyum yapabilmeleri sorun
haline gelmektedir. Bazen basitçe oturumlara gelmeyi unutmaktadırlar.
•
Fizikse1 rahatsızlıklar, ulaşım zorlukları, ücretler, kurumların planlarındaki
kesintiler ve doktorlarla, toplum çalışanlarıyla ve diğer profesyonellerle olan randevuların
çakışmasından ötürü grup oturumlarına düzenli katılım sorun olabilir.
•
Yaşlı insanlar destek ve cesaretlendirmeye, yüzleştirmeden daha çok ihtiyaç
duyarlar. Bu nedenle grup çalışmaları, kişiliğin yeniden yapılandırılmasına daha az ve mevcut
hayatı anlamlı ve zevkli hâle getirmeye daha çok yöneliktir. Ancak yaşlı insanları psikolojik
olarak kırılgan ve değişemeyecekleri şeklindeki çarpıtılmış inançlarla değerlendirip, onlara
baskı uygulanmamalı zorlamamalıdırlar.
•
İleri yetişkinlerin dinlenilmeye ve anlaşılmaya çok ihtiyaçları vardır. Saygı,
onların altta yatan mesajlarını duyarak kabul etmeyle ve küçümsememeyle gösterilir. Yaşlı
bireyler sıklıkla “muhabbet yoksunluğundan” acı çekerler. Paylaşma, cesaretlendirilme ve
diğerleriyle bağlantı kurma kendi içinde terapötik değere sahiptir.
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•
Bazı yaşlı insanlara ulaşılması daha güçtür. Sosyal çalışmacının etkililiği
konusunda güvensiz ve sorgulayıcı olabilirler ve bu kişilerle güven ilişkisi kurmak daha çok
zaman alabilir Yaşlı insanların, profesyonel ruh sağlığı hizmeti arayışındayken etiketlenme
konusunda hassas olmalarından dolayı, yaşlılara vereceğiniz hizmeti açıklarken kullandığınız
başlıkları dikkatlice seçmeniz çok önemlidir.
•
İleri yetişkinlerde, diğer yaş gruplarına göre daha yaygın olan temalar; kayıp ve
yas, yalnızlık ve sosyal soyutlanma, fakirlik, reddetme hissi, yaşamın anlamını bulma
mücadelesi, bağımlılık, işe yaramazlık hisleri, umutsuzluk ve keder; ölümün kaçınılmazlığı,
diğerlerinin ölümlerine yas tutma, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkların getirdiği mutsuzluk ve
geçmiş olaylardan dolayı yaşanan pişmanlıklardır.
•
Yaşlı insanlar, yaşamak için kısıtlı zamanlarının olduğunun farkındadırlar.
Gençlik yıllarında daha az farkında oldukları bilgelik ve doğruluk gibi ileri yaşlarla ilişkili
kavramların eğlenceli olduğunu fark ederler.
•
Kayıp, muhtemelen yaşlanmanın merkezi temasıdır. 60, 70, 80’1er ve ötesindeki
insanların, olumsuz yaşam olaylarını yaşama olasılığı orta yaşlı insanlara göre daha fazladır.
Yaşlılar, hafıza kaybı, duyu bozukluğu ve azalan fiziksel güç gibi çeşitli zihinsel ve psikolojik
değişikliklerle başa çıkmak konusunda zorlanmaktadırlar. Biz, yetişkinlik yıllarımızın büyük
bölümünü içsel kontrol odağı ile yaşarız. Yaşlandığımızda, kontrolümüz dışında yaşanan
kayıplarla yüzleştiğimiz zaman artan dışsal kontrol odağına kendimizi alıştırmak
zorundayızdır.
•
Normal yaşlanmanın hastalık ve kırılganlıkla eş değer olması gerekmez. Kronik
hastalıklar ve sakatlıklar yaşla birlikte artar, ancak hastalık ve sakatlıkların uygun beslenme ve
egzersiz gibi müdahalelerle ertelenebileceğini ya da azaltılabileceğini bilinmektedir. İleri
yetişkinler için sakatlık çıkmaz bir sokak olmak zorunda değildir. İlen yetişkinlerin sakatlayıcı
olaylardan korunmalarına yardımcı olacak motivasyonu artırıcı müdahaleler etkili olmaktadır.
Bu, yaşlı nüfustaki kırılganlığı inkâr etmek değildir, lâkin ileri yetişkinlerin yaşam kaliteleri
onların işlevsel yeteneklerini geliştirmelerine destek olunarak artırılabilir.
Huzurevinde görev yapan sosyal çalışmacılar huzurevinde kalan yaşlılarla geçmiş
yaşam tecrübelerini hatırlamaları ve mevcut yaşama daha da umutla bakmalarının sağlanması
için hatıra terapisi şeklinde grup çalışmaları yapabilirler. Hatıra gruplarında katılımcılar
hatıralarını paylaşırlar, bireysel bütünlüklerini arttırırlar, kendilerinin ve başkalarının
hayatlarına yönelik iç görü kazanırlar. Bu grup çalışması yaşlı insanların şimdi ve geçmiş
arasında köprüler kurmasına ve şimdiki hayatlarına canlılık getirmesine yardımcı olabilir
(Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 397).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yetişkinlere yönelik grup çalışmaları, çocuk ve ergen gruplarından bazı önemli noktalar
açısından farklılıklar gösterir. Çocuk ve ergenlerin aksine yetişkinler; daha çok odaklanma,
belirli bir bilgi ve beceri arayışında olma, liderin zaman planlamasını önemseme, gelişimi ve
sonuçları görmeye istekli olma, düşünce ve tutumlarında daha esnek olma eğilimindedirler.
Yetişkin gruplarında inanç, değer ve yaşam deneyimleri tepkilerinin, duygu ve düşüncelerinin
temel bileşenidir ve grubu sundukları katılımların önemli bir kısmını oluşturur. Bunlar, liderin
grubun amaç, hedef ve stratejilerini nasıl belirleyip uygulayacağını da belirler. Daha
yönlendirici bir tutum çocuk ve ergenlerle çalışmada etkili olabilirken, yetişkinlerde etkisiz
kalabilir. Bu nedenle liderin yetişkinlerle çalışmada daha işbirlikçi ve esnek bir tutum
geliştirmesi gerekir.
Üniversite ortamında öğrencilerin sorunları ve ihtiyaçları grup çalışması yoluyla
rahatlıkla ele alınabilir. Bir grup ortamında öğrenciler kendilerini daha açık ve net bir biçimde
ifade edebilirler. Kişiler arası ilişkilerde zorluklara neden olan tutum ve davranışlarını grup
içinde düzeltme fırsatı yakalarlar. Grup vasıtasıyla kişisel sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenen
öğrenci, eğitimini aksatan belirli duygusal engellerden kendini kurtarır ve derslerine daha rahat
motive olur.
Günümüz toplumlarında kadınlar toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle
değersizleştirilmekte, eşitsiz muamelelere maruz kalmakta ve hatta şiddete uğramaktadır. Bu
nedenle sosyal hizmet çalışmalarında, kadının güçlendirilmesinin özel bir anlamı vardır. Bir
toplumun insan kaynağını yetiştiren kadınlar olduğu için kadının ruh sağlığının korunması ve
geliştirilmesi gerekir. Kadınlara yönelik grup çalışmalarının yaygınlaşması kadının
güçlendirilmesi ve ruh sağlığının korunması açısından önemlidir. Grup çalışmasının amacı
ortak sorunları olan kadınları bir araya getirerek karşılıklı yardım almalarını ve birbirlerine
yardım etmelerini sağlamaktır.
Huzurevinde görev yapan sosyal çalışmacılar huzurevinde kalan yaşlılarla geçmiş
yaşam tecrübelerini hatırlamaları ve mevcut yaşama daha da umutla bakmalarının sağlanması
için hatıra terapisi şeklinde grup çalışmaları yapabilirler. Hatıra gruplarında katılımcılar
hatıralarını paylaşırlar, bireysel bütünlüklerini arttırırlar, kendilerinin ve başkalarının
hayatlarına yönelik iç görü kazanırlar. Bu grup çalışması yaşlı insanların şimdi ve geçmiş
arasında köprüler kurmasına ve şimdiki hayatlarına canlılık getirmesine yardımcı olabilir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Çocuk ve ergenlerle yapılan grup çalışmalarından farklı olarak yetişkin
gruplarında aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?
a)

Daha az odaklanma,

b)

Belirli bir bilgi ve beceri arayışında olma

c)

Liderin zaman planlamasını önemseme

d)

Gelişimi ve sonuçları görmeye istekli olma

e)

Düşünce ve tutumlarında daha esnek olma

2.
Aşağıdakilerden hangisi yetişkin grubuna katılacak bireylere karar verilirken
dikkate alınması gereken kriterlerden birisi değildir?
a)

Cinsiyet

b)

Eğitim düzeyi

c)

İş

d)

Sosyo-ekonomik düzey

e)

Çocuk durumu

3.
Yetişkinlere yönelik grup çalışmasında liderin soruları önceden hazırlaması
önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin gruplarında soru sormanın üyelere yardımcı olduğu
durumlardan birisi değildir?
a)

Dikkati mevcut bilgi üzerinde toplama

b)

Üyelerin düşüncelerini ifade etmelerini destekleme

c)

İçe kapanma eğiliminde olması

d)

Farklı perspektiflerin sunulması

e)

Eleştirel düşünmenin oluşumu
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4.
Üniversite kampüsünde grup çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken en
temel iş aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Üye seçimi

b)

Sorun ve ihtiyaç analizi

c)

Faaliyetlerin belirlenmesi

d)

Amaç belirleme

e)

Çalışmanın duyurulması

5.
Kadınlara yönelik grup çalışmalarının yaygınlaşmasının en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kadının kalkınması

b)

Bakım becerilerin geliştirilmesi

c)

Kadının değersizleştirilmesi

d)

Kadının güçlendirilmesi

e)

Kadının sosyalleşmesi

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Bireyin en verimli ve üretken olduğu 18-45 yaş arası dönem ….. ………….. çağı
olarak nitelendirilmektedir.
7.
Orta yetişkinlik dönemi …..-….. yaş aralığına denk gelmekte ve ilk yetişkinliğin
olgunluk devresi olarak nitelendirilmektedir.
8.

Yetişkinler yönelik grupların …….. yönelimli olmasının pek çok yararı vardır.

9.
Üniversite öğrencileriyle ilgili en sık gündeme gelen sorun öğrencilerin kampüs
içinde kendilerini ………... hissetmeleridir.
10. Üniversiteler bünyesinde kurulan psikolojik danışma merkezlerine başvuran
öğrenciler okul sorunlarından daha çok ……… gelişimleriyle ilgili sorunlarını paylaşma
eğiliminde olurlar.

Cevaplar
1. a, 2. e, 3. c, 4. b, 5. d, 6. “ilk yetişkinlik” 7. “40-65” 8. “konu” 9. “yalıtılmış” 10.
“kişilik”
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13. GRUPLA SOSYAL HİZMETTE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, gruplarla sosyal hizmet uygulamasında grup lideri ve üyelerin uyması
gereken etik ilke ve kuralları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grup çalışmasında dikkat edilmesi gereken etik ilkeler nelerdir?
2. Etik ilkelere uygun hareket edilmediğinde ne tür sorunlar yaşanmaktadır?
3. Etik açıdan grup üyelerinin hakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Grup çalışmasında geçerli olan
sosyal hizmetin etik ilkelerini
kavrayabilir.
Kuramsal bilgiler ve deneyim
Grup lideri olarak etik ilkelere
Gruplarla
Sosyal
örnekleriyle konuların daha
uygun
hareket
etmenin
Hizmette Etik
kolay
anlaşılması
önemini anlayabilir.
sağlanacaktır.
Etik ilkelere aykırı hareket
etmenin ortaya çıkaracağı
sorunları kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Etik: Bireyin doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etmesini sağlayan,
sorumluluklarını yerine getirirken dikkate alması gereken ilkeler ve değerler bütünü.
•
Bilgilendirilmiş onay: Müracaatçının, yapılacak çalışmalarla ilgili çalışmanın
nasıl olacağı, olası riskler, faydaları ve diğer çalışma seçenekleri konularında tam olarak
bilgilendirilmesi.
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Giriş
Bireyin doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etmesini sağlayan, sorumluluklarını yerine
getirirken dikkate alması gereken ilkeler ve değerler bütününe etik denilmektedir. Etik
standartlar ise uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getiren bireylerin uymaları gereken
davranış normları, kuralları ve ilkeleridir. İnsana hizmet sunan mesleklerin her biri kendi
alanlarında etik standartlarını geliştirmiş ve sürekli olarak güncellemektedirler. Sosyal hizmet
mesleğinin de etik standartları uluslararası düzeyde belirlenmiş olup, Türkiye şartlarına
uyarlanmıştır. Mesleğin etik ilkeleri gereği sosyal çalışmacılar; her insanın kendine özgü bir
değeri olduğunu ve bu değerin onun saygı görmesini gerektirdiğini bilir. Her insanın,
başkasının hakkını ihlal etmemek koşuluyla, kendisini geliştirme hakkı ve toplumun gelişimine
katkı verme sorumluluğu olduğunu kabul eder. Sosyal çalışmacı kendisinin yardımına ve
tavsiyesine gereksinim duyan herkese (cinsiyet, yaş, özürlü olma, renk, ırk, toplumsal sınıf, dil,
din, siyasal görüş ve cinsel tercih durumuna göre ayrım yapmaksızın) mümkün olan en iyi
hizmeti sunmakla yükümlüdür.
Sosyal hizmette grupla çalışma alanında üyelerin haklarının korunması, mesleki
çalışmanın etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve liderin sorumluluklarının belirlenmesi
amacıyla bir dizi etik standart bulunmaktadır. Etik kuralların pek çoğuna yasal açıdan da uyma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Örneğin kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi aynı zamanda yasal
açıdan da bir zorunluluktur. Bazı mesleklerin yasaları ve odaları bulunmakta, bu sayede meslek
elemanlarının faaliyetlerini denetlemektedir. Etik dışı uygulamalara meslek örgütleri tarafından
yaptırım yetkisi bulunmaktadır. Bu açıdan etik kurallar aslında bir mesleğin güvencesidir.
Meslek bu yolla toplumun kendisine olan güveninin devamlılığını sağlar.
Grup çalışmasının en temel etik kuralı, ilk defa grup yönetecek sosyal çalışmacının bu
konuda eğitim ve destek alarak çalışmalara başlamasıdır. Özellikle grup terapisi yapmak için
ciddi anlamda klinik düzeyde eğitim alınması gerektiği unutulmamalıdır. Göreve yeni başlayan
sosyal çalışmacı bağımsız bir şekilde grup çalışması yürütmeden önce deneyimli bir
meslektaşının yanında yardımcı lider ya da gözlemci olarak çalışmalıdır. Ayrıca gruba liderlik
yapacak sosyal çalışmacı, grup üyelerinin haklarının korunması konusunda yeterli bilgi
düzeyine ve duyarlılığa sahip olmalıdır.
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13.1. Grup Üyelerinin Hakları
Sosyal hizmet uygulamalarından yararlanan tüm müracaatçıların sosyal statülerine
bakılmaksızın temel insan hakları korunmalı ve güvence altına alınmalıdır. Sosyal hizmet
müdahalesi sunan sosyal çalışmacı müracaatçının insan onuruna, kendini geliştirme ve uygun
olan hizmetlerden yararlanma hakkına saygı duymalıdır. Müracaatçının mahremiyetini
korumalı, edindiği bilgileri yetkisiz kişilerle paylaşmamalıdır. Sosyal çalışmacının temel
sorumluluğu müracaatçılarının gereksinimlerini esas alarak, onların iyilik durumlarını
geliştirmektir. Sosyal çalışmacı, müracaatçıların bireysel amaçları, sorumlulukları ve
farklılıkları olduğunu kabul eder. Hiçbir biçimde ayrımcılık yapmaksızın, müracaatçıların
tümüne aynı isteklilikle yardımcı olur. Sosyal çalışmacı müracaatçının kültürü hakkında bilgi
sahibi olmalı; kültürel farklılıkları kabul etmeli ve duyarlı olmalı; hizmetleri sunarken
müracaatçının kültürünü göz önünde bulundurarak davranmalıdır. Sosyal hizmet mesleğinin
etik ilke ve sorumlulukları arasında yer alan bu hususlar, sosyal hizmetten yararlanan tüm
müracaatçılara hak olarak sunulmaktadır. Aşağıda grup çalışmasına katılan müracaatçıların
bazı hakları açıklanmıştır.

13.1.1. Bilgilendirilmiş Onay
Bireylerin gruba katılma ve grup içinde nasıl bir katılımda bulunacakları hakkında akılcı
karar vermelerine olanak tanıyan, grup çalışmasıyla ilgili bilgileri sunma sürecidir. Grup
çalışmasına katılacak her üyenin grubun amacı, grup süreçleri ve grup lideri ile üyelerin rol ve
sorumlulukları konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Grup üyelerine grubun özellikleri ve
yapısı hakkında çeşitli bilgiler içeren mesleki bir açıklamada bulunmak liderin
sorumluluğundadır. Bu bilgiler liderin yeterliğini, grupta sıkça kullanılan teknikleri ve gruba
katılmanın getirdiği risk ve yararları içerir. Grup çalışmasından başka seçenekler, randevu,
ücret politikası, grupta gizlilik ilkesinin doğası ve sınırlamaları gibi diğer konular hakkında
zamanında bilgi aktarmak önemlidir. Bu bilgilendirme gruba dâhil edilen üyelerin seviyelerinin
uygun bir şekilde yapılır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 73).
Grup lideri üyelerin grup çalışmasına açık, etkin ve üretken bir biçimde katılımlarını
sağlamak amacıyla, sunulan grup programına yönelik temel konularla ilgili bilgilendirilmiş
onay formu hazırlamalı ve üyelerle ön görüşme yaparken karşılıklı bir değerlendirme
gerçekleştirilmelidir. Bu sayede gruba katılan üyelerin bireysel beklentilerini, grup amaçları
doğrultusunda somutlaştırmaları ve grup sürecinde oluşabilecek riskler konusunda temel bir
farkındalık kazanmaları sağlanmış olacaktır. Bu noktada bilgilendirilmiş onay formunda yer
alacak temel bilgiler önem kazanmaktadır. Bu bilgiler özellikle aşağıdaki konuları kapsamalıdır
(Demir & Koydemir, 2015, s. 78):
•

Grubun amacı ve hedefleri

•

Grup üyelerinin hakları ve sorumlulukları

•

Grup sürecinde gizlilik ilkesinin önemi ve sınırlılıkları
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•

Grup sürecindeki olası riskler

•

Grup liderinin rol ve sorumlulukları

•

Grup liderinin yetkinlik düzeyi ve kurumsal yaklaşımı

•

Grubun yapılacağı yer, zaman ve ücretlendirme.

Bilgilendirilmiş onay formunda sunulan temel bilgilerin, grubun başlangıç aşamasında
yeniden ele alınmasında ve grup üyeleriyle birlikte yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır.
Bu bilgilerin yanında, bir üyenin grup içinde kendini hiç açmaması ya da hazır olmadan çok
fazla açması sonucu oluşabilecek kritik durumlar veya üyelerin bazı şeylerde aşırı ısrarcı
olmaları gibi konular mutlaka tartışılmalıdır. Bu temel bilgilendirmeler sayesinde gruba yönelik
temel ön yargılar; ayrıca kaygı ve direnç sonucu grubun ilk aşamalarında oluşabilecek bazı
zorlukların giderilmesi de kolaylaşacaktır (Demir & Koydemir, 2015, s. 79).

13.1.2. Gönülsüz Üyelik
Sosyal hizmet uygulamaları kapsamında yürütülen grup çalışmalarında üyelerin gruba
gönüllü katılmaları arzu edilir. Grup sürecinin sağlıklı işlemesi ve çalışmanın başarıyla
sonuçlanması açısında gönüllü katılım önemlidir. Ancak yasalardan kaynaklanan bazı
durumlarda üyelerin grup çalışmalarına zorunlu olarak katılmaları gerekmektedir. Örneğin;
mahkemeler tarafından verilen ceza, güvenlik ve tedbir kararları gereği denetimli serbestlik
müdürlüğü ve ceza infaz kurumlarından hizmet alan bireyler grup çalışması programlarına
katılmak zorundadırlar. Özellikle denetimli serbestlik müdürlüklerinde katılımı zorunlu olan
riskli davranışlardan uzak durma, madde bağımlılığı gibi konularda yapılandırılmış grup
çalışmaları yürütülmektedir. Katılımın zorunlu olduğu durumlarda, üyeye grup sürecindeki
temel hak ve sorumlulukları açık bir şekilde anlatılmalı ve üyenin konuyla ilgili duygu ve
düşüncelerini paylaşmasına izin verilmelidir. Üye gruba zorunlu katılsa da ön görüşme
yapılarak yasal yükümlülükleri ve grup süreci hakkında bilgilendirilmelidir (Demir &
Koydemir, 2015, s. 79).
Gruba zorunlu katılmak durumunda olan üye, gönüllü üyeyle aynı hak ve
sorumluluklara sahiptir. Bu nedenle zorunlu olarak katılan üyenin grup etkinliklerine aktif
katılımının sağlanabilmesi için cesaretlendirilmesi ve motive edilmesi gerekmektedir. Liderle
işbirliği yapmasının ve grupta paylaşımda bulunmasının yararları anlatılmalıdır. Eğer daha önce
grup çalışmasına ya da benzer psikolojik danışma çalışmalarına katılmışsa deneyimlerini dile
getirmesine izin verilmeli, varsa ön yargıları üzerinde konuşulmalıdır. Grup çalışmasına
katılmayla ilgili korku, kaygı ve endişelerini ya da varsa başka duygularını ifade etmesi
sağlanarak, direnci azaltılmaya çalışılmalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 74).

13.1.3. Gruptan Ayrılma
Grupla çalışma sürecinin başarıyla ilerlemesinde ve sonlandırılmasında tüm grup
üyelerinin devamlılığı, oturumları düzenli takip etmeleri ve gruba etkin katılımları oldukça
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önemli rol oynamaktadır. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak bazı grup üyelerinin süreç içinde
grup çalışmasına devam etmek istememe ve gruptan ayrılma talepleri ortaya çıkabilir. Yetkin
bir grup lideri, bu durumda nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
Aksi takdirde bir grup üyesinin belli bir ilke ve yöntem izlemeden gruptan ayrılmasına izin
verilmesi, grup birlikteliğini bir daha toparlanmayacak şekilde örseleyebilir, üyelerin gruba
yönelik inançlarını ve güvenlerini sarsabilir, sorumluluk duygularını sorgulamalarına yol
açabilir ve en kötüsü gruptan ayrılma isteği tüm üyelerde oluşabilir (Demir & Koydemir, 2015,
s. 80).
Grup çalışmasının ön hazırlık aşamasında gruba devam etmeyle ilgili yeterli
bilgilendirilme yapılması erken terk riskini azaltabilir. Lider, devamlılık, sayısı önceden
belirlenmiş oturumlar süresince grupta kalma sorumluluğunu alma ve üyeler grupta olanlardan
memnun kalmazlarsa, belli bir oturumu terk etmeyle ilgili ilkeler hakkında açık ve net
olmalıdır. Gruptan ayrılma işlemlerinin yöntemlerinin tüm üyelere ilk grup seansında
açıklanması gerekir. Grup deneyiminin her üye için yararlı ya da verimli olup olmayacağının
başlangıç aşamasında belirlenmesi ideal olanıdır. Ancak bu her zaman mümkün olamayabilir.
Dolayısıyla üyeler gruptan ayrılmak istediklerinde son kararı vermeden önce hem grup üyeleri
hem de grup liderine bu düşüncelerini bildirmeleri gerekir. Grubu erken terk etmenin olası
risklerini tartışmak lider için uygun bir hareket tarzıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 75).

13.1.4. Psikolojik Risk
Sosyal hizmette grupla çalışma, kendi kadar başkalarını da düşünmeyi gerektiren özgeci
davranış ve dolaylı öğrenmenin sunduğu imkânlar temelinde, kişiler arası ilişkilerin en üst
düzeyde kullanılmasını amaçlayan dinamik süreçtir. Dolayısıyla grup sürecindeki kişiler arası
ilişkiler, bir yandan bireyin değişim ve gelişim potansiyelini harekete geçirmede önemli rol
oynarken, öte yandan kişilerin iyilik haline yönelik önemli riskleri de beraberinde
getirmektedir. Bu riskler temel olarak gizlilik ilkesinin çiğnenmesi, üyenin grubun baskısına
maruz kalması, grup üyelerinin birbirlerine karşı sert ve acımasız şekilde yüzleştirme yapması,
bazı üyelerin sürekli suçlanması ya da uygun olmayan şekilde sürekli yatıştırılarak
rahatlatılmaya çalışılması olarak nitelendirilebilir (Demir & Koydemir, 2015, s. 81).
Grup çalışmasında üyeleri fiziksel, duygusal ya da psikolojik travmadan korumak
liderin sorumluluğundadır. Grup liderlerinde grup içindeki işleyen güçler ve bu güçleri etik bir
şekilde nasıl harekete geçireceklerine dair geniş ve derin bir anlayış olması gerekir. Liderler
dikkatli olmazsa üyeler sadece grubun yararlarını kaçırmakla kalmayıp, ayrıca psikolojik
açıdan da zarara uğrayabilirler. Bu risklerin en aza inmesi için; üyelerin sınırlarını bilme,
isteklerine saygı gösterme, baskıcı bir tarz yerine davetkâr bir stil geliştirme, saldırgan
yüzleştirmelerden kaçınma, yargıda bulunma yerine davranışı yorumlama şeklinde bir yaklaşım
sergilenmesi gerektirir. Bu riskler ilk oturumda katılımcılarla görüşülmelidir. Örneğin;
geçmişinde istismara uğramış kadınlar için oluşturulmuş bir grubun lideri diyebilir ki;
“Çocukluğunuzun acı veren anılarını ve size yapılan istismarı açığa çıkarmaya başlarken grup
öncesine kıyasla bir süre için kendinizi daha bunalımlı ve kaygılı hissedebilirsiniz. Bu hisler
hakkında grup içinde konuşmak çok önemlidir, özellikle grubu terk etme düşünceleriniz varsa.”
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Grup liderleri aynı zamanda grupta öğrendiklerini günlük hayatlarına taşıma ile ilgili
endişelerini araştırmada üyelere yardımcı olabilirler (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 77).

13.2. Gizlilik İlkesi
Grup çalışmasının sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan temel etik ilkelerden birisi
de gizlilik ve mahremiyete saygı ilkesidir. Başarılı bir terapötik sürecin temelini güven ilişkisi,
güven ilişkisinin özünü de gizlilik oluşturur. Grup liderinin bu konuda dikkatli davranması ve
iyileştirici ilişki içinde ortaya çıkan duygu, düşünce ve davranışları etik kurallar dâhilinde saklı
tutması gerekir. Grup sürecinde sadece lider değil, diğer üyeler de grup arkadaşlarının sırlarını
başkalarıyla paylaşmamalıdır. Bu nedenle lider, sırları belli belirsiz şekillerde yanlışlıkla açığa
vurma eğilimini katılımcılara zaman zaman hatırlatmalıdır. Yapılan araştırmalar grup
üyelerinin seyrek de olsa grup dışında dedikodu yaptıklarını ama daha çok grup üyeleriyle ilgili
açıklanmaması gereken bilgileri farkında olmadan paylaştıklarını göstermektedir. Eğer gizlilik
ilkesinin ihlali sıklıkla oluyorsa, bu konu bir grup oturumu sırasında bütün boyutlarıyla
tartışılmalı ve karara bağlanmalıdır (Demir & Koydemir, 2015, s. 82; Corey, Corey, & Corey,
2016, s. 79).
Grup sürecinde gizlilik ilkesinin amacı ve gerekliliğinin açıklanması kadar, sınırları
üzerinde de durulması gerekir. Grup lideri, gizlilik ilkesinin hangi durumlarda ortadan
kalkabileceğini mutlaka üyelerle paylaşmalıdır. Lider tarafından özellikle şu durumlarda
gizlilik ilkesinin ortadan kalkacağı bilgisi üyelere verilmelidir (Demir & Koydemir, 2015, s.
83):
•

Grup üyesi, kendisine ya da bir başkasına ciddi zarar verebilecek durumdaysa,

•

Çocuk ya da yaşlılara yönelik bir istismar durumu söz konusuysa,

•

Mahkeme emriyle bilgi isteniyorsa,

•

Grup üyesinin açık şekilde yazılı izni varsa.

Bu noktada, grup üyeleri deneyimlerini başkalarıyla paylaşmayla ilgili endişe
yaşayabilirler. Burada önemli olanın açık paylaşımdan ziyade grup dışına taşınmaması
gerektiğinin özellikle vurgulanması gerekir. Özel bilgilerini paylaşan üyelerin kimliklerini
açığa vuracak şekilde grup dışında deşifre edilmesi, ayrıca yasal açıdan da sıkıntılar
doğurabilecek bir etik ihlaldir. Özellikle çocuk ve ergenlerle yapılan grup çalışmasında gizlilik
ilkesinin uygulanması, çocukların ruh sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir.
Çocukların sırlarının okul ya da kurum ortamında yayılması onlara ciddi psikolojik zararlar
verebilir. Bu nedenle özel yaşantıların ne kadarının paylaşılması gerektiği konusunda
ergenlerde farkındalık oluşturulması ve gizlilik kurallarının sık sık hatırlatılması gerekir (Demir
& Koydemir, 2015, s. 83).
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13.3. Grup Liderinin Değerleri
Grup liderinin değerleri kişiliğinin ana parçasıdır. Dolayısıyla liderin değerleri, grup
çalışmasını nasıl yöneteceğini kaçınılmaz olarak etkileyecektir. Lider, hangi değerlere sahip
olduğunun ve bu değerlerin grup üyelerini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde nasıl
etkileyeceğinin farkında olmalıdır. Grup çalışmasında liderin görevi belli değerleri grup
üyelerine empoze etmek değil, üyelerin kendilerince neyin doğru olduğunu keşfetmelerini
sağlamaktır. Lider üyelere karar verme sürecinde yardımcı olurken, doğru hareket tarzını
seçmenin ve verdikleri kararlar için sorumluluk kabul etmenin kendilerine ait olduğunu
hatırlatmalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 84).
Sosyal hizmet etik ilkelerine göre; sosyal çalışmacı kendi değerlerinin, tutum, inanç ve
davranışlarının farkındadır ve sosyal hizmet hedefleriyle uyumsuz olan değerleri
müracaatçılara zorla kabul ettirmekten kaçınmalıdır. Üyeler genellikle gruba birkaç değer yüklü
sorun getiriler: Din, maneviyat, cinsel yönelim, kürtaj, boşanma ve aile mücadeleleri gibi.
Grubun amacı üyelerin kendi inancını açıklığa kavuşturmalarında ve kendi değer sistemleriyle
en çok çakışan seçenekleri incelemelerinde yardımcı olmaktır. Ancak değerlerin genellikle belli
belirsiz şekilde, hatta bilinçli bir farkındalık olmadan iletildiği unutulmamalıdır (Corey, Corey,
& Corey, 2016, s. 85).
Zaman zaman lider kendi değerleriyle gruptaki bazı üyelerin belirli değerleri arasında
belirgin farklılıklar yüzünden etik sorunlarla karşılaşabilir. Örneğin, bazı geleneksel kültüre
sahip üyeler çocuklarının itaat ve uyumunu sağlamak için fiziksel ceza kullanmanın
gerekliliğini savunabilir. Bu durumda lider ya fiziksel ceza uygulamanın onların kültürüne göre
uygun olduğunu kabul etmek durumunda kalacak ya da daha olumlu ebeveyn tutumlarını teşvik
etmek için mücadelede bulunacaktır. Bu tür çatışmaların yumuşak evrensellik çerçevesi içinde
değerlendirilmesi gerekir. Tüm kültürler bazı temel evrensel değerleri paylaşırlar, bu değerlerin
keşfedilmesi için lider saygılı bir şekilde üyelerle aralarındaki yaklaşım tarzı farklılıklarını
tartışmalıdır (Corey, Corey, & Corey, 2016, s. 85).

13.4. Grup Çalışmasında Etik Sorunlar
Sosyal hizmet uygulamalarında grup çalışmasına katılanların çoğu ayrımcılığa uğramış
ve baskı altında kalmışlardır. Bu yüzden bir grup içinde yer almaya karşı şüpheyle
yaklaşabilirler. Müracaatçının içinde yaşadığı sosyo-kültürel bağlamın onun psikolojik
durumunu etkilediği dikkate alınarak, grup deneyiminin bir başka baskı gücü haline gelmemesi
sağlanmalıdır. Ana hedef, grubun üyelere üzücü, zararlı olaylar hakkında konuşacakları ve
iyileşme fırsatlarıyla karşılaşacakları güvenilir bir ortam oluşturmasıdır. Genellikle gruba
katılımla bağlantılı olan grup normlarının bir kısmı bazı üyelerin kültürel normlarıyla uyumlu
olmayabilir. Her üyenin aynı değer sistemi içinde benzer şekilde katılımda bulunmaları gerekli
değildir. Liderin üyelere gruba katılmalarının onlar için kazançlı olduğuna ve öğrendiklerinin
günlük hayatlarına uygulanabilecek olduğuna inandıkları bir ortam sağlamaları gereklidir.
Lider üyelerin farklılıkları konusunda aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir (Corey, Corey, &
Corey, 2016, s. 87, 89):
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•
Cinsiyetle ve cinsel oryantasyonla ilgili sorunların grup içeresinde verimli bir
şekilde araştırılabileceği bazı yolları kavramak.
•
Problemlerin değerlendirilmesinde ve müdahalelerin tasarlanmasında, karşıt
sosyal, çevresel ve politik faktörlerin etkilerini göz önüne almak.
•
Müracaatçının kültürü içinde yer alan aile ve yerel toplum hiyerarşisi rollerine
saygı göstermek.
•

Üyelerin dinsel ve manevi inanç ve değerlerine saygı göstermek.

•
Yaşadıkları zorlukların hangilerinin diğer kişilerin ırkçı veya ön yargılı
olmalarından kaynaklandığının belirlenmesinde üyelere yardımcı olmak ki, üyeler
problemlerini uygunsuz olarak kişileştirmesinler.
•
Grup sürecinin içinde ima edilen ana değerler (kendini açma, kişinin kendi yaşamı
üzerinde düşünmesi ve risk alma gibi) hakkında üyelere bilgi vermek.
Grup lideri ve grup üyesi arasında var olan ikili ilişkilerdeki sınır ihlallerine yönelik en
çok gündeme gelen konu; grup üyelerinin istismarı olup, grup üyeleriyle kurulan her türlü
romantik, cinsel ya da ekonomik çıkara dayalı ilişki, ruh sağlığı alanındaki tüm meslek örgütleri
tarafından etik dışı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, grup liderinin grup üyeleri ve
onların yakınları ile olası her türlü duygusal ve cinsel etkileşim veya ilişkisi yasaklanmakta ve
grup üyesiyle yapılan son görüşmeden sonraki 5 yıl içinde de bu tür bir ilişkinin
gerçekleşemeyeceği belirtilmektedir (Demir & Koydemir, 2015, s. 85).
Sosyal hizmette grup çalışmasında gerekli özeni göstermeyen ve iyi niyetle hareket
etmeyen grup lideri sosyal çalışmacının yasal yaptırımlarla karşılaşma riski vardır. Grup
yöneten sosyal çalışmacının başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere pek çok yasaya uygun
hareket etmesi ve mesleki etik ilkeleri dikkate alması gerekir. Bir üye için bile doğru olanı
yapmama veya yanlış olanı yapma, grup liderini hukuki sorumluluğa maruz bırakabilir. Eğer
grup üyeleri grup liderinin ihmal ya da bilgisizlik yüzünden uygun hizmeti sunmadığını ve
üyelere zarar verdiğini ispat ederlerse, lider görevi kötüye kullanma davasıyla karşı karşıya
kalır. Bu nedenle grup lideri çalışmalarını belgelemeli ve kaydını tutmalıdır (Corey, Corey, &
Corey, 2016, s. 99).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal hizmette grupla çalışma alanında üyelerin haklarının korunması, mesleki
çalışmanın etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve liderin sorumluluklarının belirlenmesi
amacıyla bir dizi etik standart bulunmaktadır. Etik kuralların pek çoğuna yasal açıdan da uyma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Örneğin kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi aynı zamanda yasal
açıdan da bir zorunluluktur. Bazı mesleklerin yasaları ve odaları bulunmakta, bu sayede meslek
elemanlarının faaliyetlerini denetlemektedir. Etik dışı uygulamalara meslek örgütleri tarafından
yaptırım yetkisi bulunmaktadır. Bu açıdan etik kurallar aslında bir mesleğin güvencesidir.
Meslek bu yolla toplumun kendisine olan güveninin devamlılığını sağlar.
Grup çalışmasının en temel etik kuralı, ilk defa grup yönetecek sosyal çalışmacının bu
konuda eğitim ve destek alarak çalışmalara başlamasıdır. Özellikle grup terapisi yapmak için
ciddi anlamda klinik düzeyde eğitim alınması gerektiği unutulmamalıdır. Göreve yeni başlayan
sosyal çalışmacı bağımsız bir şekilde grup çalışması yürütmeden önce deneyimli bir
meslektaşının yanında yardımcı lider ya da gözlemci olarak çalışmalıdır. Ayrıca gruba liderlik
yapacak sosyal çalışmacı, grup üyelerinin haklarının korunması konusunda yeterli bilgi
düzeyine ve duyarlılığa sahip olmalıdır.
Grup lideri ve grup üyesi arasında var olan ikili ilişkilerdeki sınır ihlallerine yönelik en
çok gündeme gelen konu; grup üyelerinin istismarı olup, grup üyeleriyle kurulan her türlü
romantik, cinsel ya da ekonomik çıkara dayalı ilişki, ruh sağlığı alanındaki tüm meslek örgütleri
tarafından etik dışı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, grup liderinin grup üyeleri ve
onların yakınları ile olası her türlü duygusal ve cinsel etkileşim veya ilişkisi yasaklanmakta ve
grup üyesiyle yapılan son görüşmeden sonraki beş yıl içinde de bu tür bir ilişkinin
gerçekleşemeyeceği belirtilmektedir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Sosyal hizmette grupla çalışma alanında etik standartların olmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sosyal çalışmacının çıkarını korumak

b)

Kurumun yasalarını uygulamak

c)

Müracaatçının haklarını korumak

d)

Hizmet sunumunu resmileştirmek

e)

Hukuki başvuruları engellemek

2.
Sosyal hizmet uygulamalarından yararlanan müracaatçıların sosyal statülerine
bakılmaksızın korunması gereken temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bilgi alma hakları

b)

İnsan hakları

c)

Oy kullanma hakkı

d)

İtiraz etme hakları

e)

Vazgeçme hakları

3.
Bireylerin gruba katılma ve grup içinde nasıl bir katılımda bulunacakları hakkında
akılcı karar vermelerine olanak tanıyan bilgileri içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bilgilendirilmiş onay belgesi

b)

Sözleşme belgesi

c)

Grup tanıtım belgesi

d)

Resmi izin belgesi

e)

Mezuniyet belgesi

4.
Etik açıdan üyelerin grup çalışmasına gönüllü katılımı önemlidir. Aşağıdaki
kurumlardan hangisinde üyelerin gönüllü katılımı önemli değildir?
a)

Sosyal hizmet merkezi

b)

Gençlik merkezi
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c)

Halk sağlığı müdürlüğü

d)

Denetimli serbestlik müdürlüğü

e)

Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğü

5.
Grupla çalışma sürecinin başarıyla ilerlemesinde ve sonlandırılmasında aşağıdaki
durumlardan hangisi etkili değildir?
a)

Grup üyelerinin devamlılığı

b)

Oturumları düzenli takip edilmesi

c)

Gruba etkin katılım sağlanması

d)

Üyelerin kendini açması

e)

Bir üyenin gruptan ayrılması

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
……… ………………. ise uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getiren
bireylerin uymaları gereken davranış normları, kuralları ve ilkeleridir.
7.
Grup çalışmasının en temel etik kuralı, ilk defa grup yönetecek sosyal
çalışmacının bu konuda ……….. ve destek alarak çalışmalara başlamasıdır.
8.
Sosyal çalışmacı müracaatçının ……………….. korumalı, edindiği bilgileri
yetkisiz kişilerle paylaşmamalıdır.
9.
Grup sürecinin sağlıklı işlemesi ve çalışmanın başarıyla sonuçlanması açısında
………. katılım önemlidir.
10. Sosyal hizmet uygulamalarında grup çalışmasına katılanların çoğu ……………
uğramış ve baskı altında kalmışlardır.

Cevaplar
1. c, 2. b, 3. a, 4. d, 5. e, 6. “Etik standartlar” 7. “eğitim” 8. “mahremiyetini” 9. “gönüllü”
10. “ayrımcılığa”
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14. GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, grup çalışması yönteminin sosyal hizmet uygulamasında nasıl
kullanılacağını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal hizmet uygulamasında grup çalışmasında konu seçimi nasıl yapılmaktadır?
2. Grup çalışması oturumlarında ne tür etkinlikler yapılmaktadır?
3. Grup üyeleri paylaşım yapmaları konusunda nasıl teşvik edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal
hizmette
grup
çalışmasının nasıl yapıldığını
kavrayabilir.
Grup çalışması oturumlarının Oturum
örnekleriyle
ve
Gruplarla
Sosyal nasıl
yürütüldüğünü faaliyet örnekleriyle konuların
daha
kolay
anlaşılması
Hizmet Uygulaması
anlayabilir.
sağlanacaktır.
Grup oturumlarında üyelere
yönelik ne tür faaliyetler
yapılması
gerektiğini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar
•
Öz bilinç: Kişinin kendisini güçlü zayıf yönleri, olumlu olumsuz özellikleri,
yetenekleri ve farklılıklarıyla tanıması.
•
Öz denetim: Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini,
davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması, otokontrol.

251

Giriş
Bu bölüme kadar örneklerle grup çalışmasının nasıl yapılması gerektiği üzerine bilgiler
verildi. Daha çok grup çalışmasının teorisi üzerinde duruldu. Bu bölümde ise yapılandırılmış
bir grup çalışması uygulaması aktarılacaktır. Son yıllarda grup çalışması uygulamalarıyla ilgili
çok sayıda yayın ve kaynak üretilmiştir. Özellikle ilk defa grup çalışması uygulayacak olan
sosyal çalışmacıların bu kaynaklardan yararlanmaları önerilmektedir. Grup çalışmasının
iyileştirici ve geliştirici özelliği kullanılarak pek çok müracaatçı grubuyla çalışma yapılabilir.
Grup ortamına katılan müracaatçıların grup yaşantısı yoluyla öğrenmeleri, farkındalık
kazanmaları ve davranışlarını değiştirmeleri mümkündür. Özellikle korunma altındaki
çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenecek grup çalışmalarıyla, onların uyum sorunlarının
azaldığı ve yaşama bakış açılarının değiştiği görülecektir.
Bu bölümde örnek grup uygulaması olarak, boşanmış ailelerden gelen çocukların
yaşama uyum çabalarının desteklenmesi konusu ele alınacaktır. Sosyal çalışmacı mesleki
yaşamında boşanmış aile çocuklarıyla farklı ortamlarda karşılaşabilir. Aile ve sosyal politikalar
müdürlüğünde, okulda, çocuk ve aile mahkemesinde, çocuk ceza infaz kurumunda, halk sağlığı
müdürlüğünde görev yapan sosyal çalışmacı, sıklıkla çocuk ve aile ilişkileri konusunda
çalışmalar yapmak durumundadır. Burada ele alınacak grup çalışması, sosyal çalışmacının risk
grubu çocuk ve gençlerle yapacağı çalışmalarda yol gösterici olabilir. Grup çalışmaları,
“yaparak yaşayarak öğrenme” metodunun en etkin tekniklerindendir. Özellikle çocuk ve
gençlerle çalışılırken ilgi ve motivasyonlarını canlı tutmak, tutum ve davranış değişikliği
gerçekleştirmek için monolog şeklindeki anlatımdan daha çok interaktif eğitim metotlarını
kullanmanın daha etkin olduğu bilinmektedir. Ayrıca makro düzeyde toplum içinde kabul gören
becerilerin bir benzeri grup çalışması yöntemiyle mikro düzeyde temsil edilebilmekte, iyi
planlanmış grup etkinlikleriyle çocuklara ve gençlere pek çok yaşam becerileri
kazandırılabilmektedir.
Grup çalışması öncesinde gruba katılacak gençlerin belirlenmesinde kurum idareci ve
çalışanlarından destek alınması ve aday üyelerle ön görüşmeler yapılarak grubun amacının
anlatılması gerekir. Gruba katılacak gençleri tanımak amacıyla sosyal çalışmacı tarafından bir
kişisel bilgi formu geliştirilerek gruba katılması planlanan bütün gençler için doldurulması
sağlanabilir. Bu sayede sosyal çalışmacı grup üyeleri hakkında temel bilgileri elde etmiş olur.
Ayrıca grup çalışması için çocuğun yasal temsilcisinden izin alınması gerekebilir. Sosyal
çalışmacı izin konusunda görev yaptığı kurumun yasal prosedürünü dikkatli bir şekilde yerine
getirmeye özen göstermelidir.
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14.1. Boşanmış Ailelerden Gelen Ergenlerle Grup Çalışması
Doğrudan iletişimin ve duygusallığın yoğun olarak yaşandığı, fizyolojik, psikolojik ve
sosyal gelişime ait bilgilerin ilk olarak öğrenildiği yer olan aile, bireyin ilk sosyal çevresidir.
Aile, çocuğun sosyalleşme süreciyle üyesi olduğu topluma ait tutum, düşünce ve davranışları
öğrendiği ve hayata dair en önemli deneyimleri elde ettiği temel sosyal bir birimdir. Ancak
boşanma ya da eşlerden birinin evi terk etmesi sonucu aileyle tamamen ya da bir süreliğine
bağların kopması gibi durumlar sosyalleşme sürecini kesintiye uğratan etmenlerdir. Bu ise,
çocukta ruhsal travmalara ve çeşitli sosyal sorunlara, başka bir ifadeyle bazı uyum
bozukluklarına ve suçlu davranışlara yönelmeye neden olabilmektedir.
Anne-baba yoksunluğunun nedenlerinden biri boşanmadır. Toplumun gözünde evli bir
çiftin beraberliğinin bozulması sonucu eşlerin birbirlerine karşı hak ve görevlerinin son
bulmasını ya da evlilik sözleşmesinin sona ermesini ifade eden bu durum, aynı zamanda
çocukların pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalması anlamına da gelmektedir. Boşanma öncesi
ailede yaşanan tartışma, kavga gibi sorunlarla yıpranan çocuklar, boşanmanın gerçekleşmesiyle
beraber yeni ruhsal travmalar da yaşayabilmektedir. Kuşkusuz, çocuğun boşanmadan etkilenme
düzeyi, büyük ölçüde anne-babanın aile kurumuna ve özellikle çocuklarına verdikleri değere
ve yaklaşıma, çocuğun yaşına, eşlerin sosyo-ekonomik ve kültürel koşullarına bağlı olsa da,
bazı çocuklarda dikkat çekici bir takım etkiler bıraktığı da bilinmektedir. Bu etkiler ise,
duygusal uyaranlara tepki vermeme (içe kapanma), şaşkınlık ve şüphecilik olarak belirtilebilir.
Kimi çocuklar bu sorunları kısa sürede atlatırken kimileri, uzun yıllar süren psiko-sosyal
sıkıntılar yaşayabilmektedir. Anne-babanın boşanması durumunda çocuklarda benlik
kavramının ve okul başarısının olumsuz yönde etkileneceği, ayrıca arkadaş grubundan
soyutlanma ve yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilecek olan bir takım ruhsal sorunların
zemininin ise bu süreçte oluşabileceği belirtilmektedir (Aydın, 2009).
Boşanmış aile çocukları topluma kazandırılması gereken özel risk grubu çocuklardır.
Bu çocuklar yeterli aile desteği alamamaları nedeniyle sosyal uyum sağlama konusunda
sorunlar yaşamaktadırlar. Olumsuz sosyal çevrede büyümenin psiko-sosyal ve akademik
gelişimleri üzerinde bıraktığı etkiler azaltılamazsa davranış problemi yaşamaya başlayan
çocuklar okul dışı zamanlarda sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Dolayısıyla bu
grup çalışmasıyla dezavantajlı risk grubu çocukların demokratik yaşama katılımları, sosyal
yapının organik bir parçası haline getirilmeleri ve sosyal yaşama uyumlarının desteklenmesi
hedeflenmektedir. Ön görüşme esnasında aşağıda belirtildiği şekilde grup çalışmasının
hedefleri ve yararları gençlere anlatılabilir.
•

Öz bilinç (kendini tanıma)

•

Öz denetim (dürtülerini kontrol etme)

•

Duygularını ifade edebilme

•

Başkalarının duygularını anlayabilme (empati)
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•

Engellere rağmen yola devam edebilme (sebat)

•

Kendini harekete geçirebilme (motivasyon)

•

Uyum sağlayabilme, sorun çözmeye istekli olma

•

Uzlaşmacı olabilme, çözüm odaklı düşünme

•

Ümidi ayakta tutma ve iyimser olma

•

Yeni deneyimlere açık olma, kendini geliştirmeye istek duyma.

Ayrıca grubun hazırlık aşamasında aşağıda belirtilen kurallar gruba katılmaya gönüllü
olan gençlere uygun bir yöntemle anlatılabilir.
•

Grup içinde konuşacağımız ve yapacağımız her şey özeldir ve grup içinde kalır.

•

Herkesin grup içi paylaşımlara istediği gibi katılma hakkı vardır.

•

Grupta kavga ve tartışma olmaz.

•

Herkesin konuşma zamanı vardır.

•

Birisi konuştuğunda herkes onu dinlemelidir.

14.2. Grubun Amaçları
Gençlerin boşanma konusunda hem kendi duygularını hem de diğer aile üyelerinin
duygularını anlamalarına yardımcı olmak.
Benzer durumlarda olan gençlerin düşünceleri bağlamında, farklılıklara temas etmek ve
kendi düşüncelerini netleştirmelerine yardımcı olmak.
Gençlerin kendi olumsuz duygularını netleştirip, kabul etmelerine yardımcı olmak.
Olumlu ve olumsuz düşünce ve duygularını paylaşmalarına destek olmak (Aydın, 2009,
s. 33).

14.3. Grup Üyelerinin Seçimi
Boşanma olayının yaşanması önemli bir risk faktörüdür. Ancak her genç, bu durum ile
başa çıkma konusunda farklılıklar gösterecektir. Farklı düzeyde de olsa, genellikle örseleyici
bir yaşantı olarak anne-baba boşanması konusunda, aşağıda belirtilmiş olan hususlara uyan
gençlere gruba katılım açısından öncelik verilmelidir (Aydın, 2009, s. 33-34):
•

Depresif belirtiler gösteren ergenlere,

254

•
Gelişimsel açıdan önceki dönemlere dönüş gösteren (talepkârlık, surat asma,
mızıldanma, ilgi çekme arzusu gibi davranışlar sergileyen) ergenlere,
•
İçe kapanma, kendisinin diğer kişilerden (arkadaşlarından, aile içindeki diğer
fertlerden) uzak tutma eğilimi gösteren ergenlere,
•
Zorbalık ve saldırganlık türü davranışlar (kardeşleriyle, arkadaşlarıyla, hatta
yetişkinlerle) gösteren veya maruz kalan ergenlere,
•
Uyku ve yeme değişiklikleri gösteren (daha çok veya daha az yeme, daha az veya
çok uyuma) ergenlere,
•

Okula ilgisinde, akademik başarı durumunda ciddi düşüş gösteren ergenlere,

•
Davranışlarında farklıktılar gösteren, sürekli hayal kuran, kendini geri planda
tutma isteği olan ergenlere öncelik verilmelidir.
Yukarıda belirtilmiş olan noktaların dışında, grubu oluştururken ailede farklı
zamanlarda boşanmanın yaşanmış olması önemlidir. Grup ilkeleri bağlamında, heterojen bir
yapıyı oluşturmak önemlidir. Bu anlamda grup, ebeveyni henüz ayrılmış veya boşanmış olan
iki-üç ergen, ebeveyni ayrılalı 6 veya 12 ay olmuş iki-üç ergen ve ailede ayrılma veya boşanma
olayı bir seneden daha az sürede gerçekleşmiş olan iki-üç ergenden seçilmelidir. Farklı zaman
dilimlerinde bu yaşantıyı yaşamış veya yaşamakta olan ergenlerin olayı algılayış biçimleri
farklılık oluşturacak ve bu durum grup içinde etkileşimi hızlandıracaktır (Aydın, 2009, s. 34).

14.4. Grup Oturumları
Aşağıda yer alan grup oturumları Aydın (2009) tarafından geliştirilen çalışma dikkate
alınarak örnek olarak verilmiştir. Benzer çalışma yapmayı planlayan sosyal çalışmacı,
çalışacağı hedef kitleyi dikkate alarak ve farklı kaynaklardan yararlanarak kendi çalışma
alanına özgü bir grup çalışması yapılandırmalıdır.

14.4.1. Birinci Oturum: Tanışma ve Isınma
Amaçlar
•

Grup üyelerinin tanışıp, grup ortamında kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı

•

Empatiyi geliştirmek,

•

Boşanma durumuyla ilgili olumlu bir yönün de olabileceğini fark ettirmek.

olmak,

Araçlar
•

Kalem ve kâğıt,
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•

Tahta ve yazı kalemi,

•

Kimlik kartları.

Süreç
Grup kurallarının neler olabileceği konusunu gündeme getirip, grubu kendi kurallarını
oluşturması yönünde teşvik edin. Siz bazılarını önererek başlayın.
•

“Burada konuşulan her şey özeldir ve grup içinde kalır” gizlilik ilkesi.

•

Paylaşımda bulunmak isteyenler paylaşır.

•

Tartışma, başkasının sözünü kesme olamaz.

•

Herkese yeterli zaman verilecektir.

•

Biri konuşurken, diğerleri dinleyecektir.

•

Düşündükleri başka ilkeler olup olmadığını sorun, kuralların tümünü tahtaya

yazın.
Grupla paylaşılmak istenen özelliklerin neler olabileceğini belirtmek için yazıp
göğüslerine asmalarını isteyin. İsim, hobiler, kardeşleri, hoşlandıkları şeyler yetenekleri gibi...
Grup yöneticisi olarak siz model olup, kendinizi gruba tanıtmayla başlayın ve diğer üyelerin de
paylaşmalarını isteyin.
“Yaşamımızın bir müzik parçası olduğunu ve bu parçaya bir klip çekilecek olduğunu”
söyleyin. Bu müzik parçasını tanıtacak bir klip olmasına dikkat etmelerini söyleyin. Gruba 1015 dakika süre tanıdıktan sonra, grup üyelerinin eşleriyle senaryolarını paylaşmalarını isteyin.
Daha sonra “bu klibin teması ne olabilir, jenerikte neler ve kimler olabilir” sorusu ile
senaryoları grupla paylaşmalarını isteyin.
Senaryoların paylaşımında, “her durumda hatta olumsuz durumlarda bile bazı olumlu
şeyler olabilir” fikrini gündeme getirin. Daha sonra tartışmaları; “Boşanma sürecinde yoğun
duygular ve istenmedik (farklı) ifadeler olabilir. Her şey çok hızlı gelişebilir. Örneğin, boşanma
sürecinden sonra anne-babanızdan daha çok ilgi görebilirsiniz ya da boşanmadan sonra,
boşanma öncesine göre daha olumlu aile içi iletişim gerçekleşebilir” ana fikrine yönlendirin.
Kapanış
Her üye ile ilgili olumlu geri bildirimde bulunmaya özen gösterin. “Ayşe bugün bizimle
özelini paylaştın, bunu takdirle karşılıyoruz” veya “Grup kurallarının oluşumunda, önemli
katkılarda bulundun!” gibi her üyeye olumlu geribildirim verin. “Söylemek istediğiniz bir şey
var mı? Zamanımız doldu, oturumu kapatacağım.” deyip, bir sonraki oturumun amacını
belirtin. Gizlilik ilkesini, bir sonraki oturumun başlığını, tarih ve zamanını hatırlatın.
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14.4.2. İkinci Oturum: Boşanmayla İlgili Görüşler
Amaçlar
•

Grup üyelerinin evlilikle ilgili farklı görüşlerinin ortaya çıkmasını sağlamak,

•
Boşanma ile ilgili görüşlerini almak ve farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına
fırsat tanımak,
•

Duygularını somutlaştırmalarına yardımcı olmak.

Araçlar
•

Yazı tahtası ve yazı kalemi

Süreç
“Önceki oturumla ilgili olarak söylemek, katkıda bulunmak istediğiniz, sonradan
aklınıza gelip de bunu paylaşmalıyım, dediğiniz bir şey var mı?” sorusunu yöneltin. Önceki
oturumu hatırlamalarına yardımcı olun.
Bu oturumun amaçlarını belirtin.
“Size göre evlilik nedir? İnsan İlişkileri nasıl olmalıdır?” sorusunu gündeme getirin.
Grup üyelerinin düşüncelerini tahtaya yazın.
•
“İlişkilerde çatışmalar başlayınca, evlilik ciddi şekilde zedelenebilir. Boşanma
gerçekleşeceği zaman eşler nasıl davranmalıdırlar?” sorusuyla tartışmaya devam edin.
Herkesi katılımda bulunması için teşvik edin. Görüşleri tek tek tahtaya yazın.
Üyelere boş sandalye etkinliği yapacağınızı söyleyin. Grubun ortasına bir sandalye
koyun ve grup üyelerine kendi yaşantılarında öfke duydukları kişiyi hayali olarak sandalyeye
oturtmalarını söyleyin. Bu kişi anneniz, babanız, kardeşiniz, arkadaşınız, dedeniz, anneanneniz,
babaanneniz veya bir başka kişi olabilir. Bu kişinin ortadaki boş sandalyede oturduğunu hayal
edin.
•

Grup üyelerinin bu anı canlandırabilmeleri için, yeterli zaman tanıyın.

“Herkes sandalyeye birini oturtabildi mi?” sorusunu yöneltin. Üyelerin kısaca kimi
oturttuklarını ifade etmelerini isteyin. “Annem”, “arkadaşım, babam” gibi...
•

Öfke hissettikleri bu kişiye duygularını nasıl yansıttıkları konusunu açın.

“Belli etmemeye çalışıyorum, ama bir gün elimde kalabilir!”
“Kendi içimde yaşıyorum, onun bir şeyden haberi yok.
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“Somurtup, oturuyorum.”
“Sık sık tartışıyoruz” gibi.
Bu etkinlik sürecinde duygusal boşalım olabileceği gibi ketlenme veya paylaşımda
bulunmak istemeyenler de olabilir. Gönüllülük ilkesine göre paylaşımlarını alın.
Süreç tamamlandıktan sonra, önemli olanın “Duygularınızdan utanmayın, onları yok
farz etmeyin!” mesajı olduğunu vurgulayın. Duygulan, iletişimi zedelemeden ortaya koymanın
önemini vurgulayın.
Kapanış
Oturumu sonlandırmadan, üyelerin söylemek istedikleri görüşleri olup-olmadığını
sorun. Bir sonraki oturumun konusunu açıklayın. Gizlilik ilkesini hatırlatıp, bir sonraki
oturumun tarihini belirtin.

14.4.3. Üçüncü Oturum: Duyguları Fark Etme ve İfade Etme
Amaçlar
•
Grup üyelerinin duygularını fark edip, onları ifade etme özgürlüğüne sahip
oldukları konusunda farkındalık kazandırmalarına yardımcı olmak,
•
Duygularını ifade ederken dürüst olabilmeleri ve onları ifade etmenin bir ihtiyaç
olduğu fikrine dikkat çekmek,
•

Grup ortamında duyguları açmayla ilgili çalışma imkânı sunmak.

Araçlar
•

Duygu - Durum Formu

Süreç
Kısaca oturumun amaçlarını açıklayın.
Duyguların “çok doğal, bireye has, özgün yansımalar” olduğunu belirtin. Doğal
olmayanın, birey için rahatsız edici olanın duyguları fark etmemek ve bastırmak olduğunu
vurgulayın. İfade edilmeyen duyguların birikip, daha sonra en ufak bir engel veya uyarı
karşısında sağlıksız bir anlatım ile ortaya çıktığını açıklayın.
“İnsanlar arası iletişimin kalitesi, olumsuz duygularımızla başa çıkabildiğimiz oranda
artar. Önemli olan uygun anlatım yolunu keşfetmektir” fikrine dikkat çekin.
Duygu Durum Formunu dağıtıp, kendilerini en çok kızdıran veya mutlu eden durumları
yazmalarını isteyin.
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Duygu Durum Formu
Durum

Tepkim

Düşüncelerim

Duygularım

Şekil 2. Duygu Durum Formu
•

Durum neydi?

•

Neler hissettiniz?

•

Nasıl ifade ettiniz?

Bu forma kaydettikleri durumlar karşısında;
“(Durum)………..için…………hissediyorum” şeklinde ifade etmelerini
Örnekler verin. Bu yönde düşünmelerine ve paylaşımda bulunmalarına teşvik edin.

isteyin.

“Annenizle ve babanızla ilgili (biri olumlu, diğeri olumsuz) iki değişik durumu grup
içinde yüksek sesle ifade edin” yönergesini verin ve düşüncelerini paylaşmaları için teşvik edin.
Kapanış
Bir sonraki oturuma kadar “……….hissediyorum, çünkü………………” formülünü
kullanarak iletişime girmelerini isteyin. Kendilerine yakın olan kişilere bu formül bağlamında
konuşmalarının önemli olduğunu vurgulayın. Bir sonraki oturumun başlığını, tarihini ve gizlilik
ilkesini hatırlatıp, oturumu kapatın.

14.4.4. Dördüncü Oturum: Herkesin Sorunu
Amaçlar
•
Diğer aile üyelerinin boşanmayla ilgili düşünce ve duygularını anlamalarına
yardımcı olmak,
•

Gençleri mutsuzluğa sevk eden durumları yeniden yapılandırmalarına yardımcı

olmak.
Süreç
Önceki oturumdaki “hissediyorum çünkü” formülünü uygulayanların olup olmadığı
sorularak oturum açılır. Olumlu veya olumsuz duygularıyla ilgili yaşantı paylaşımları yapılır
(Örneğin: Kızgın hissediyorum çünkü çok yorgunum, gibi).
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“Gruba katıldığınızdan bu yana boşanma ile ilgili düşüncelerinizde veya
duygularınızda değişiklik oldu mu?” ve “Boşanma sürecinde olup-bitenlerle ilgili niçin farklı
görüşler var?” konularını tartışmak üzere grubu paylaşıma katılmaya teşvik edin.
Oturumun amaçlarını belirtin.
Bu oturumda diğer aile fertlerinin boşanma yaşantısını nasıl kavramsallaştırdıkları
çeşitli tekniklerle yaşatılır. Bu tekniklerden biri “aile-içi dedikodu” etkinliğidir.
Üyelere, “Şimdi üçer veya dörder kişilik gruplara ayrılmanızı istiyorum. İçinizden biri
ailenin diğer üyeleri ile birlikte boşanma hakkında konuşacak. Ancak, kimse kendisi rolünde
olmasın. Örneğin, üç kişilik grupta Ali, ‘annesi’ rolünde olarak, biraz düşündükten sonra
boşanma olayında neler yaşadığı ve neler düşünüp hissettiğini anlatacak” denir. Üyelerin 15
dakika kendi aralarında paylaşmaları istenir. Her üye kendi ailesindeki boşanma olayını, annesi
ve babası rolüne girerek konuşur. Diğer üyeler de kendiliğinden olarak tepkide bulunabilirler.
Daha sonra aileden ikinci bir kişinin rolüne girerek o kişi olduğu takdirde boşanma olayını nasıl
yaşadığını, neler düşünüp neler hissettiğini anlatıp, paylaşımda bulunmaları istenir.
Kapanış
Ailesinde boşanma yaşamış olan herkesin duygusal anlamda yüklü olduğu belirtilir. Bu
duyguların ifade edilmesinin önemli olduğu vurgulanır. Ailedeki diğer kişilerin düşünce ve
duygularını anlamanın önemi vurgulanır. Diğer aile üyelerinin, düşünce ve duygularının
anlaşıldığını bilmesi de çok önemlidir, vurgusu yapılmalıdır.
“Oturumu kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı?” diye sorulduktan
sonra, bir sonraki oturumun başlığı, tarih ve saati hatırlatılır. Gizlilik ilkesini unutmamaları
belirtilir.

14.4.5. Beşinci Oturum: Aile Senaryosu
Amaçlar
•
Aile, evlilik, aile-içi ilişkiler ve boşanma konusunda yeni bakış açıları
kazandırmak,
•

Dışardan konuya bakıp, düşünce ve duygularıyla yüzleşmelerine fırsat vermek.

Süreç
Önceki oturumdan bu güne “aile içi dedikodu” etkinliğinde paylaşılanlara benzer
yaşantıların olup olmadığı sorularak oturum açılır. Geçtiğimiz grup toplantısından bu güne,
sonradan fark ettikleri ve grupla paylaşmak istedikleri şeyler olup olmadığı gündeme getirilir.
Paylaşımlar bittikten sonra, “Şimdi herkesin birlikte, grupça bir senaryo oluşturmasını
istiyorum. Bu senaryonun başlığı, ‘ailemin dünü, bugünü ve yarını’ şeklinde belirlenmiştir.
Sizler kendi aranızda dün, bugün ve yarını kapsayan bir hikâye oluşturacak ve kendi aranızda
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rol dağılımını da gerçekleştirip, bu hikâyeyi dramatize edeceksiniz” şeklinde bir yönerge
verilir.
Gruba yeterli zamanı (yaklaşık 20 dk.) verdikten sonra, bu hikâyeyi canlandırmaları
istenir.
Gruptan öncelikle özgün eserlerini canlandırmaları, daha sonra ise teker teker sahnenin
dışında duran bir sandalyenin üstüne çıkıp aile, evlilik ve/veya boşanma olgusuyla ilgili olarak
içinden geçenleri söylemeleri istenir.
Kapanış
Paylaşımlar tamamlandıktan sonra zamanın dolmak üzere olduğunu ve “söylemek
istediğiniz başka bir şey var mı?” sorusunu yöneltin. Bir sonraki oturumun başlığını, tarihini,
saatini ve gizlilik ilkesini hatırlatarak grubu sonlandırın.

14.4.6. Altıncı Oturum: Hoşçakal
Amaçlar
•

Önceki beş oturumda yaşananları gözden geçirme fırsatını sağlama,

•

Grubun sonu geldiği fikriyle başa çıkmalarına yardımcı olma.

Araç
•

Üye sayısı kadar ikiye katlanmış beyaz kâğıt,

•

Boya, renkli kalemler.

Süreç
“Bu çalışmalar aile üyeleriyle etkileşimlerinde bir farklılığa sebep oldu mu?” sorusunu
yöneltin. “Boşanma konusuna bakış açılarında bir farklılık oldu mu?” konusunu tartışmaya
açın.
Beş oturumun başlıklarını tekrar ettikten sonra, bu grup deneyiminin üyelere “neler
kazandırdığı” sorusunu ortaya atın. Grup üyelerinden geribildirim alın.
Grup üyelerinin kendileri hakkında ve grup paylaşımı konusunda birer olumlu cümle
kurmalarını isteyin. Her cümleden sonra grubun diğer üyelerinin aynı cümleyi biraz daha
yüksek tonda koro halinde tekrar etmelerini sağlayın.
Tüm ilişkilerin bir gün sona erdiğini hatırlatın ve “Hoşçakal!” demenin önemini
vurgulayın. “Bu oturum sona erecek ancak yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler başlayacak” fikrini
sunun.
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Katlanmış düz beyaz kâğıt, kalemler grup üyelerine dağıtılarak, “Hoşçakal Kartı”
yapmalarını isteyin. Her üye kendi ismini bir yüzüne, grup üyelerinin isimlerini de iç sayfaya
yazdıktan sonra, tüm üyelere arkadaşlarının kartlarına mürekkepli parmaklarını basmalarını
söyleyin. (Grup yöneticisi olarak siz de tüm kartları imzalamayı ihmal etmeyin).
Kapanış
Üyelere gizlilik ilkesini hatırlatın. Grup bitmiş olsa bile size veya diğerlerine her zaman
ulaşılabileceklerini hatırlatın. Grupça kucaklaşmaya davet edin veya grubun heykelini
yapmalarını isteyin. Bir süre bu yakınlığı yaşamalarına fırsat verin. Birkaç dakikalık
kucaklaşmadan sonra da grup dağılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Grup çalışmasının iyileştirici ve geliştirici özelliği kullanılarak pek çok müracaatçı
grubuyla çalışma yapılabilir. Grup ortamına katılan müracaatçıların grup yaşantısı yoluyla
öğrenmeleri, farkındalık kazanmaları ve davranışlarını değiştirmeleri mümkündür. Özellikle
korunma altındaki çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenecek grup çalışmalarıyla, onların
uyum sorunlarının azaldığı ve yaşama bakış açılarının değiştiği görülecektir.
Bu bölümde örnek grup uygulaması olarak, boşanmış ailelerden gelen çocukların
yaşama uyum çabalarının desteklenmesi konusu ele alınacaktır. Sosyal çalışmacı mesleki
yaşamında boşanmış aile çocuklarıyla farklı ortamlarda karşılaşabilir. Aile ve sosyal politikalar
müdürlüğünde, okulda, çocuk ve aile mahkemesinde, çocuk ceza infaz kurumunda, halk sağlığı
müdürlüğünde görev yapan sosyal çalışmacı, sıklıkla çocuk ve aile ilişkileri konusunda
çalışmalar yapmak durumundadır. Burada ele alınacak grup çalışması, sosyal çalışmacının risk
grubu çocuk ve gençlerle yapacağı çalışmalarda yol gösterici olabilir. Grup çalışmaları,
“yaparak yaşayarak öğrenme” metodunun en etkin tekniklerindendir.
Grup çalışması öncesinde gruba katılacak gençlerin belirlenmesinde kurum idareci ve
çalışmalarından destek alınması ve aday üyelerle ön görüşmeler yapılarak grubun amacının
anlatılması gerekir. Gruba katılacak gençleri tanımak amacıyla sosyal çalışmacı tarafından bir
kişisel bilgi formu geliştirilerek gruba katılması planlanan bütün gençler için doldurulması
sağlanabilir. Bu sayede sosyal çalışmacı grup üyeleri hakkında temel bilgileri elde etmiş olur.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1.
Gruba katılacak gençleri tanımak amacıyla sosyal çalışmacı tarafından
geliştirilmesi gereken form aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Eğitim bilgisi formu

b)

Sağlık gelişim formu

c)

Aile bilgi formu

d)

Kişisel bilgi formu

e)

Ekonomik bilgi formu

2.
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun boşanmadan etkilenme düzeyini belirleyen
faktörlerden birisi değildir?
a)

Anne-babanın çocuklarına verdikleri değer

b)

Anne-babanın aile kurumunu önemseme düzeyleri

c)

Anne-babanın yaşı

d)

Çocuğun yaşı

e)

Eşlerin sosyo-ekonomik ve kültürel koşulları

3.
Aşağıdaki kurallardan
uygulanması doğru değildir?

hangisinin

gençlere

yönelik

grup

a)

Grup içinde konuşacağımız her şey grup içinde kalır

b)

Herkes grup içi paylaşımlara liderin izin vermesiyle katılabilir

c)

Grupta kavga ve tartışma olmaz

d)

Herkesin konuşma zamanı vardır

e)

Birisi konuştuğunda herkes onu dinlemelidir

çalışmasında

4.
Aşağıdakilerden hangisi boşanmış aile çocuklarıyla oluşturulan grup çalışmasının
ilk oturum amaçlarından birisi değildir?
a)

Boşanmanın bilimsel nedenlerini tartışmak

b)

Grup üyelerinin tanışmalarına yardımcı olmak
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c)

Empatiyi geliştirmek

d)

Boşanma durumuyla ilgili olumlu bir yönün de olabileceğini fark ettirmek

e)

Grup ortamında kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak

5.
Boşanmış aile çocuklarına yönelik yapılan grup çalışmasının ilk oturumunun
kapanış aşamasında lider tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
a)

Üyelerin isimlerinin tekrar edilmesi

b)

Grubun amacının açıklanması

c)

Aileleri hakkında bilgi talep edilmesi

d)

Okul durumlarının sorulması

e)

Her üyeyle ilgili olumlu geribildirimde bulunması

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6.
Grup ortamına katılan müracaatçıların grup yaşantısı yoluyla öğrenmeleri,
farkındalık kazanmaları ve ………………… değiştirmeleri mümkündür.
7.
………., çocuğun sosyalleşme süreciyle üyesi olduğu topluma ait tutum, düşünce
ve davranışları öğrendiği ve hayata dair en önemli deneyimleri elde ettiği temel sosyal bir
birimdir.
8.
Grup çalışması öncesinde gruba katılacak gençlerin belirlenmesinde kurum
idareci ve çalışanlarından destek alınması ve aday üyelerle …. ………….. yapılarak grubun
amacının anlatılması gerekir.
9.
Grup çalışmasının …………… ve geliştirici özelliği kullanılarak pek çok
müracaatçı grubuyla çalışma yapılabilir.
10. Çocuk ve gençlerle çalışılırken ilgi ve motivasyonlarını canlı tutmak, tutum ve
davranış değişikliği gerçekleştirmek için monolog şeklindeki anlatımdan daha çok …………..
eğitim metotlarını kullanmanın daha etkin olduğu bilinmektedir.

Cevaplar
1. d, 2. c, 3. b, 4. a, 5. e, 6. “davranışlarını” 7. “Aile” 8. “ön görüşmeler” 9. “iyileştirici”
10. “interaktif”
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