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ÖZET
A m aç: Bu araştırm anın amacı, y u r t  dışında okul-öncesi çocuklarda yaygın  olarak kullanılan derece
lem e ve sınıflandırma yöntem lerin i güvenirlik ve geçerlik gibi p sikom etrik  özellikler açısından değer
lendirm ek ve çeşitli özelliklerini belirlemektir. Y ön tem : A raştırm aya dört anaokulundan 107 çocuk  
katılm ıştır (Kız=53; Erkek=54; Yaş X =60.2 a y  ss=9.4). Her iki sosyom etrikyön tem e ilişkin bilgiler ço
cuklardan alınmıştır; öğretm enler de sınıflarındaki h er çocuk için O kul-öncesi davranış ölçeğiî n i dol
durm uşlardır. Sonuç: Bulgular, h er iki yön tem in  de kullanılabileceğini gösterm ekle birlikte, derece
lem e yöntem inin, sınıflandırma yön tem ine göre güvenirlik ve geçerlik özelliklerinin daha güçlü oldu
ğu konusunda ipuçları verm ektedir. T artışm a: Sosyom etrik yön tem ler okul-öncesi dönem den itiba
ren dışlanan çocukları belirleme ve m üdahale çalışm alarında kullanılabilir.
A n ah tar sö zcü k ler: Çocuk, sosyom etri, okul öncesi, akran kabulü
SUMMARY: THE COMPARISON OF SOCIOMETRIC METHODS IN PRE-SCHOOL CHILDREN 
O bjec tive : The aim o f this research is to a ssess  and identify the different psychom etric properties o f  
two sociom etric m ethods, nam ely rating and nom ination m ethods in preschool children. M ethod: A  
total o f  107  children, a ttending four preshool educational institu tions, partic ipa ted  in the s tu d y  
(Girls=53; Boys=54; Age X =60.2 m onths sd=9.4). The information were acquired b y  applying the two 
m ethods to children. The teachers filled in the ¡Pre-school behaviour c h e c k lis t for each child in the
ir  classes. R esu lts: Even though the findings im ply  th a t both m ethods could be used  in studying  
preschool children's p eer  relationship, the psychom etric properties o f the rating m ethod  seem s to be 
m ore favoruable than the nom ination m ethod. D iscu ssion : Sociom etric m ethods could be used  both  
to identify and in tervene unpopular children in the preschool period.
K e y  w ords: Child, sociometry, pre-school, p eer  acceptance

GIRIŞ

Çocukların birbirleriyle etkileşim kurma girişim
leri oldukça erken yaşlardan itibaren gelişmeye 
başlar. Örneğin, 3 aylık bebekler diğer bebeklere, 
yetişkinlere baktıklarından daha uzun süre ba
karlar. Ayrıca, bebeklerin sosyal etkileşimleri 
"yaklaşık-12 aylık oluncaya kadar” tek yönlüdür; 
genellikle diğerinin ne yaptığından bağımsız bir 
şekilde bir diğer bebeğe yaklaşma davranışı gös
terirler (Smith ve Cowie 1988). iki yaşından iti
baren ise çocukların oyunlarında karşılıklılık, sı
ra alma, rol değişimi, uzlaşma, işbirliği, bilgi 
paylaşımı, empati becerileri ve arkadaş özellikle
ri hakkında konuşma gibi davranışlar ve özellik
ler gözlenir (Hortaçsu 2003, Schaffer 1997).

Arkadaş ya da akran gruplarının kişinin davra
nışları ve tutumları üzerinde oldukça önemli et
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kisi olduğu ve akran ilişkilerinin yalnızca çocuk
luk ve ergenlik döneminde değil, kişinin tüm 
yaşamı boyunca genellikle önemli bir yere sahip 
olduğu bilinmektedir (Giddens 1993). Akranlar
la ilişki kurabilmeyi ve akranlarla çıkan çatışma
larla nasıl başedebileceğini öğrenme sosyal bece
rilerin gelişimi için oldukça önemlidir. Ayrıca 
akranlarla ilişki kurma becerisi erken çocukluk 
döneminin gelişimsel görevleri arasında yer al
maktadır (Shantz 1987).

Son on yılda yapılan araştırmalar, akranlarla ku
rulan ilişkinin çeşitli davranış bozuklukları ile 
ilişkili olduğunu göstermektedir (Blachman ve 
Hinshaw 2002). Ek olarak, akran ilişkilerinin da
ha sonraki akademik ve psikososyal işlevleri 
yordadığı, davranım bozuklukları, antisosyal 
davranışlar ve saldırganlık gibi dışayönelim 
güçlükleriyle ilişkili olduğu görülmektedir (Par
ker ve Asher 1987). Ayrıca yukarıdaki araştırma 
sonuçlarıyla tutarlı biçimde, kimi araştırmalar 
da okul öncesi dönemdeki çocukların davranış 
problemleriyle akran sosyal statüsü ya da akran
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popülerliği arasında bir bağlantı olduğunu gös
term ektedir. Örneğin, Wood ve arkadaşları 
(2002), söz-dinlememe, hiperaktiflik ve sosyal 
içedönüklükle saldırganlığın "yalnızca erkek ço
cuklarda" akran dışlamasıyla bağlantılı olduğu
nu göstermişlerdir.

Çocuklarda akran ilişkilerini ilk çalışan kişiler
den biri Moreno'dur (aktaran Dökmen 1995) ve 
geliştirdiği sosyometrik test, sosyal ilişkilerin 
gelişimini çalışmada kullanılan temel araçlardan 
biri olmuştur. Moreno'nun çalışmalarını izleyen 
yıllarda çok çeşitli sosyometrik teknikler gelişti
rilmiştir. Örneğin, popüler olma - popüler olma
ma gibi tek boyutlu sosyometrik tekniklerde, uç 
noktalardan biri akran kabulünü diğer uç boyut 
ise akran reddini göstermektedir. Çok boyutlu 
sosyometrik tekniklerde ise, çocuklar a) kabul 
gören-popüler b) dışlanan c) ihmal edilen ç) or
talama ve d) çelişkili gibi boyutlarda değerlendi
rilmektedir (Coie ve ark.1982). Popüler çocuklar
dan grubun çoğunluğu hoşlanırken, dışlanan ço
cuklardan grubun çoğunluğu hoşlanmamakta- 
dır. ihmal edilen çocuklar ise göz ardı edilen, 
grupta varlıkları ya da yoklukları genellikle fark 
edilmeyen çocuklardır. Ortalama grup, popü
lerlik açısından ortalarda yer almaktadır. Son 
olarak, çelişkili gruptaki çocuklar ise, akranları 
tarafından uç noktalarda değerlendirilmektedir
ler.

Sosyometrik araştırmaların neredeyse hepsi de
receleme (rating) ya da sınıflama (nomination) 
tekniklerine dayanmaktadır. Dereceleme tekni
ğinde, çocuktan içinde bulunduğu gruptaki (ay
nı sınıf ya da aynı cinsiyet gibi) her bir arkadaşı
nı belli bir durum a göre derecelemesi-sıralaması 
istenir. Örneğin, çocuk arkadaşıyla oyun oyna
maktan ya da birlikte olmaktan ne kadar hoşlan
dığını dereceler. Sınıflama tekniğinde ise, ço
cuktan içinde bulunduğu grupta oyun oyna- 
m aktan/birlik te olmaktan hoşlandığı ya da 
oyun oynamaktan/birlikte olmaktan hoşlanma
dığı "her bir çocuğu değil"belli sayıda çocuğu be
lirlemesi istenir. Kimi sosyometrik çalışmalar ise 
öğretmen değerlendirmelerine göre akran ilişki
lerini çalışmaktadır (Crick ve ark. 1997).

Asher ve arkadaşlarının (1979) dört yaşındaki

çocuklarla yaptıkları bir araştırmada dereceleme 
tekniğinin 4 haftalık test-tekrar test istatistiği ile 
sınıflama tekniğinden daha güvenilir olduğu 
gösterilmiştir. Sonuç olarak da Asher ve arka
daşları (1979) küçük çocuklarla yapılan sosyo
metrik çalışmalarda dereceleme tekniğinin kul
lanılmasını önermişlerdir. Dört, beş ve altı yaşla
rındaki okul-öncesi gruptaki çocuklarla yapılan 
sosyometrik araştırmalar incelendiğinde kimi 
çalışmalarda dereceleme tekniğinin, (Black ve 
Hazen 1990, Miller ve Olson 2000, Rubin ve 
Hubbart 2003), kimi çalışmalarda sınıflama tek
niğinin (Howe ve Parke 2001) kimi çalışmalarda 
ise hem dereceleme hem de sınıflama teknikleri
nin bir arada kullanıldıkları görülmektedir (Va
ughn ve ark. 2001).

Sosyometrik çalışmalarda çok farklı tekniklerin 
kullanıldığını gözleyen Terry ve Coie (1991), il
köğretim çağındaki çocuklarla yaptıkları bir 
araştırmada dört farklı sosyometrik tekniği gü
venirlik ve geçerlik gibi psikometrik özellikleri 
açısından karşılaştırmışlardır. Terry ve Coie'nin 
(1991) araştırmaları, her bir sosyometrik ölçü
m ün farklı bir psikometrik özellik açısından güç
lü olduğunu, araştırmanın amacına bağlı olarak 
kullanılması gereken sosyometrik tekniğin deği
şebileceğini göstermiştir.

Yukarıda sözü edilen araştırmaların tümü yurt 
dışında gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de okul-ön
cesi dönem çocukların akran grubundaki pozis
yonlarını belirlemede kullanılabilecek herhangi 
bir sosyometrik yöntemin geçerlik ve güvenirlik 
gibi psikometrik özelliklerini değerlendiren ya 
da okul öncesi çocukların sosyal pozisyonlarının 
psikososyal değişkenlerle ilişkisini çalışmaya 
yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmamış
tır. Bu araştırmanın amacı, 4, 5 ve 6 yaşlarındaki 
okul öncesi çocuklarla gerçekleştirilecek sosyo
metrik araştırmalarda kullanılabilecek derecele
me ve sınıflandırma tekniklerini güvenirlik ve 
geçerlik açısından değerlendirmek ve her ikisi
nin de özelliklerini belirlemektir.

YÖNTEM

Katılımcılar: Ankara'daki bir devlet üniversite
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sine bağlı olarak açılan üç anaokulundan yedi sı
nıf ve bir özel anaokulundan üç sınıf olmak üze
re toplam on sınıftan 112 çocuğa ulaşılmış, beşi
nin ana-babası çocuklarının katılmasını izin ver
mediklerinden bu araştırmaya toplam 107 çocuk 
katılmıştır. Çocukların yaş ortalaması 60.2 aydır 
(SS=9.46). Araştırmaya toplam 54 kız ve 53 erkek 
çocuk katılmıştır. Kızların ve erkeklerin yaş orta
laması sırasıyla 59.2 ve 61.4 aydır. En küçük ço
cuk 45.0 ve en büyük çocuk 79.0 aylıktır. Her bir 
sınıftaki çocuk sayısı 7 ile 17 arasında değiş
mektedir (Tablo I).

Ölçümler

Sınıflam a yöntemi: Çocuklara, sınıflarındaki 
bütün arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu 
bir poster gösterilmiş ve fotoğraftaki çocukların 
adları sorulmuştur. Daha sonra çocuklardan - 
toplam üç çocuk belirleninceye kadar- a) birlik
te olmaktan hoşlandıkları bir çocuğun ve b) bir
likte olmaktan hoşlanmadıkları bir çocuğun fo
toğrafını gösterip adını söylemesi istenmiştir.

Dereceleme yöntemi: Üzerinde mutlu, üzgün ve 
nötr duygu ifadelerinin olduğu çocuk resimleri

Tablo 1: Çocuklara ilişkin demografik bilgiler

Cinsiyet Her sınıftaki çocuk sayısı

n Kız Erkek 4 yaş 5 yafl 6 yaş

Anaokulu I 7 6 1 7 - -
Anaokulu II 31 12 19 8 15 8
Anaokulu III 40 21 19 17 15 8
Anaokulu IV (Özel) 29 15 14 9 12 8

İşlem

Uygulama gerçekleştirilmeden önce, ana-baba
lara araştırma hakkında yazılı bilgi verilmiş ve 
yazılı onayları alınmıştır. Beş çocuğun ana-baba- 
sı çocuğunun katılmasını istememiştir (%5.6). 
Ana-baba izin formları alındıktan sonra, çocuk
ların fotoğrafları uygulamayı gerçekleştiren ve 
çocuklarla çalışmada deneyimli araştırmacı tara
fından çekilmiş ve o gruptaki tüm çocukların fo
toğraflarının bulunduğu bir poster hazırlanmış
tır. Her bir çocuk araştırma için ayrılan odaya te
ker teker alınarak uygulama gerçekleştirilmiştir. 
Kısa bir sohbetten sonra, çocuklara arkadaşları
nın fotoğraflarının gösterileceği ve bazı sorular 
sorulacağı söylenmiştir. Ayrıca, verdikleri ce
vapların gizliliği konusunda çocuklara güvence 
verilmiştir. Dereceleme ve sınıflama sosyomet- 
rik yöntemler sıraları değiştirilerek uygulanmış
tır. işlem bitirildikten sonra her bir çocuğa çok 
çaba gösterdiği söylenmiş ve işbirliğinden dola
yı teşekkür edilmiştir.

15x15 cm'lik üç ayrı kutuya yapıştırılmıştır. Ço
cukların sevdikleri, az sevdikleri ve hiç sevme
dikleri sebze, meyve, dondurma gibi yiyecekler 
ve farklı çiçeklerin bulunduğu kartlar gösterile
rek çocuktan sevdiği nesnenin kartını mutlu ku
tuya, az sevdiği nesnenin kartını nötr kutuya ve 
hiç sevmedikleri nesnenin kartını üzgün kutuya 
atması istenerek örnek uygulama yapılmıştır. 
Daha sonra çocuklardan mutlu yüz ifadesinin o 
çocuğu çok sevdiği, üzgün yüz ifadesinin o ço
cuğu pek fazla sevmediği, nötr yüz ifadesinin ise 
o çocuğu bazen sevip bazen de sevmediği ya da 
biraz sevdiği anlamına geldiği söylenmiştir. Son 
olarak çocuktan posterdeki her bir çocuğun fo
toğrafını alıp teker teker bu üç kutudan birine at
ması istenmiştir.

Öğretmen Sınıflandırm ası : Anaokulu öğret
menlerinden sınıflarındaki her bir çocuğu kaç 
çocuk tarafından sevildiği ve kaç çocuk tarafın
dan sevilmediğini bir listede belirtmeleri isten
miştir.
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Okul Öncesi Davranış Ölçeği (ODÖ): McGuire 
ve Richman (1986), tarafından geliştirilen bu öl
çek 2-5 yaş aralığında duygusal ve davranışsal 
problemleri olan çocukları belirlemek amacıyla 
geliştirilmiştir. Ölçek çocuğu tanıyan biri "genel
likle öğretmeni"tarafından doldurulur. Lynn 
(1990) tarafından da 6 yaş grubundaki çocuklara 
da uygulanabileceği gösterilmiştir. Bu ölçeğin 
Türkiye'deki 2-6 yaş arasındaki çocuklara ilişkin 
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Kapçı (1999) 
tarafından yapılmıştır. Toplam 24 m addeden 
oluşan bu ölçekteki maddeler 0, 1 ya da 2 olarak 
puanlanmaktadır. Puan artışı duygusal-davra- 
nışsal sorunlarda artışı yansıtmaktadır. Kesim 
puanı 14' tür. Popüler olm a/kabul görme ve po
püler olm am a/ kabul görmeme sosyometrik de
ğerlendirmesi çocuklarda duygusal/davranış- 
sal sorunlarla bağlantılı olabileceğinden (Blach- 
man ve Hinshaw 2002, Rubin ve Hubbart 2003), 
ODÖ sonuçlarıyla arkadaş değerlendirmesi ara
sındaki ilişkiye geçerlik çalışmasının bir boyutu 
olan ölçüt geçerliği olarak bakılacaktır. 
ODÖ'nün ikinci maddesi sosyometrik değerlen
dirmeyle ilgili olduğundan geçerlik çalışmasın
da bu maddeden de yararlanılmaktadır: ikinci 
maddenin seçenekleri ( a) diğer çocuklar tarafın
dan sevilir görünüyor, b) bazı çocuklar tarafın
dan sevilmez ve c) çocukların çoğunun O'nu 
sevmediği görülüyor).

İstatistiksel Analiz:

Dereceleme ve sınıflandırma yöntemlerinin gü
venirlik ve geçerlik gibi psikometrik özelliklerini

belirlemek ve değerlendirmek amacıyla korelas
yon katsayısı, gruplar arasındaki farkların an
lamlılığına ilişkin korelasyon ve bağımsız grup
lar için yapılan t-testi istatistiklerinden yararla
nılmıştır. Sınıftaki çocuk sayısı akran kabu- 
lü /akran  dışlamasında oldukça önemli oldu
ğundan, her bir sınıf için elde edilen veriler z pu
anına dönüştürüldükten sonra ilgili istatistikler 
yapılmıştır. Örneğin, toplam beş kişilik bir sınıf
ta, bir çocuğun sınıfın tüm ü tarafından tercih 
(dört kişi) edilmesiyle, 25 kişilik bir sınıfta bir 
çocuğun toplam dört kişi tarafından tercih edil
menin anlamı oldukça farklıdır. Bu nedenle bul
gular bölümündeki sosyometrik yöntemlere iliş
kin bütün istatistikler z dönüşümünden sonra el
de edilmiştir.

BULGULAR 

G üvenirlik Bulguları

Sosyometrik ölçümler arasındaki güvenirliği 
saptamak amacıyla Pearson momentler çarpımı 
korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Hem dere
celeme hem de sınıflandırma ölçümlerinden elde 
edilen verilerin güvenirliğine/kararlılığına, dört 
haftalık test-tekrar test korelasyon katsayısıyla 
bakılmıştır.

Dereceleme yönteminde .89 (p< .01) olumlu sı
nıflandırma .62 (p< .01) ve olumsuz sınıflandır
ma .61 (p<.01) olarak bulunmuştur.

Ek bir istatistiksel analiz de, sıralama ve sınıfla
ma yöntemlerine ilişkin elde edilen korelasyon 
katsayıları arasındaki farkın anlamlılık testidir.

Tablo 2: Sosyometrik ölçümlerin test-tekrar test değerlendirme korelasyonları

İkinci Ölçüm

Olum lu Sınıflandırma Olumsuz Sınıflandırma
İlk Ölçüm Dereceleme (Sevilme Sayısı) (Sevilmeme Sayısı)

Dereceleme .89** .41* -.17
Olumlu Sınıflandırma .20 .62** -.41*
(Sevilme Sayısı)
Olumsuz Sınıflandırma -.28 -.54** .61**
(Sevilmeme Sayısı)

*p < .05 **p<.01
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Sonuçlar, dereceleme yöntemi korelasyon katsa
yısının hem olumlu hem de olumsuz sınıflama 
yöntemleri korelasyon katsayılarından anlamlı 
olarak farklı olduğunu göstermektedir, z=4.92;
p<.01.

Sosyometrik değerlendirmelerde akran görüşü 
yerine öğretmen görüşüne de başvurulabileceği 
önerildiğinden ( Wu ve ark. 2001, Ollendick ve 
ark. 1989), bu araştırmada aynı zaman diliminde 
”4 hafta ara ile”öğretmenlerden sınıftaki çocukla
rının olumlu ve olumsuz değerlendirilme bilgi
leri alınmıştır. Bu bilgilere dayanarak test-tekrar 
test güvenirlik analizleri yapılmıştır. Öğretmen 
görüşüne göre olumlu sınıflandırma korelasyon 
katsayısı anlamlı değildir (p>.05). Olumsuz sı
nıflandırma korelasyon katsayısı ise .94 (n=21; 
p<.001) olarak bulunm uştur. Öğretmenlerin 
olumsuz sınıflandırma kararlılığı oldukça yük
sek iken olumlu sınıflandırma kararlılığının ise 
düşük olduğu görülmektedir.

Geçerlik Bulguları

Dereceleme Yönteminin Ölçüt Geçerliği Bul
guları

Sosyometrik yöntemlerin ölçüt geçerliği birkaç 
aşamada incelenmiştir:

Dereceleme yöntemiyle ilgili olarak ilk önce, de
receleme yöntemiyle olumlu ve olumsuz öğret
men sınıflandırması arasındaki korelasyonlara 
bakılmıştır. Bu korelasyonlar sırasıyla .36 (n=99; 
p<.01) ve -.50 (n=76; p<.01) olarak bulunmuştur. 
Bu bulguya göre, dereceleme yöntemiyle belirle
nen popülerlik düzeyi arttıkça, öğretmen görü
şüne göre çocuğun tercih edilme sayısı artmakta, 
popülerlik düzeyi azaldıkça da yine öğretmen 
görüşüne göre çocuğun tercih edilmeme düzeyi 
artmaktadır.

ikinci bir geçerlik çalışması olarak okul-öncesi 
davranış ölçeğinin (ODÖ) 2. maddesiyle derece
leme yöntemine göre elde edilen puanların fark
lı olup olmadığı değerlendirilmiştir. ODÖ'nün 2. 
maddesi çocukların arkadaşları tarafından sevi
lip sevilmemesiyle ilgilidir. ODÖ' ye göre sevi
len çocuk sayısı 81 iken sevilmeyen çocuk sayısı

14 tür (c seçeneğinde 2 çocuk bulunduğundan 
ODÖ 2. maddenin b ve c seçenekleri birleştirile
rek çocuklar iki gruba ayrılmıştır). Arkadaşları 
tarafından sevilen ve sevilmeyen çocukların de
receleme ölçüm puanları açısından farkına ba
ğımsız gruplar için yapılan t testi ile bakılmıştır. 
Ortalama ve standart sapma değerleri her sınıf 
için z puanına dönüştürülmüştür [ Sevilen ço
cuklar: X: 2.91, ss: 1.43 ; sevilmeyen çocuklar: 
X: 1.92, ss: 1.12. t(93)= 2.51; p< .01 ]. ODÖ 2. 
maddeden elde edilen bu bulgu da dereceleme 
yönteminin geçerliğini destekler niteliktedir.

Dereceleme yönteminin son ölçüt geçerliği çalış
ması olarak, okul-öncesi davranış ölçeği kesim 
puanına göre duygusal/davranışsal sorunu olan 
ve olmayan çocukların, dereceleme yöntemine 
göre elde ettikleri puanlar açısından farklı olup 
olmadıklarına bakılmıştır. ODÖ'ye göre 96 ço
cuktan 19'u duygusal/davranışsal sorunlar ya
şarken 77'si yaşamamaktadır Bu iki grup çocuk 
dereceleme ölçüm puanları açısından karşılaştı
rıldığında, bağımsız gruplar için yapılan t testi 
analizi gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu
nu göstermektedir. [ Sorun yaşayan çocuklar X: - 
.57, ss:.89; sorun yaşamayan çocuklar X:.14, ss 
.94; t (94)=2.99; p<.01]. Duygusal-davranışsal so
runları olan çocuklar arkadaşları tarafından da
ha az tercih edilmekte, sorunları olmayan çocuk
lar ise daha çok tercih edilmektedirler. Derecele
me yöntemi puanıyla ODÖ toplam puanı arasın
daki korelasyon da istatistiksel olarak anlamlıdır 
(r= -.36;n=96; p<.01). Duygusal davranışsal so
runlar arttıkça, arkadaş tercih derecesi azalmak
tadır.

Sınıflama Yönteminin Ölçüt Geçerliği 
Bulguları

Bilindiği gibi sınıflama yöntemi olumlu ve olum
suz sınıflama olmak üzere iki boyutta ele alın
maktadır. Olumlu sınıflama çocuğun toplam kaç 
çocuk tarafından tercih edildiği, olumsuz sınıfla
ma ise çocuğun toplam kaç çocuk tarafından ter
cih edilmediği bilgisini vermektedir. Sınıflama 
yönteminin ilk geçerlik çalışması olarak, sırasıy
la olumlu ve olumsuz sınıflama ile öğretmen de
ğerlendirmesine göre tercih edilen ve tercih edil
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meyen çocuklar arasındaki korelasyona bakıl
mıştır, ilk korelasyon .54 (n=99; p<.01), ikinci ko
relasyon ise . 51'dir (n=76; p< .01). Bu korelas
yonlar sınıflama yönteminin geçerliğini destek
ler niteliktedir.

ODÖ'nün 2. maddesine göre gruplanan çocuklar 
yine olumlu sınıflama ve olumsuz sınıflama pu
anları açısından karşılaştırılmıştır. Bağımsız 
gruplar için yapılan t testi, olumlu sınıflama açı
sından gruplar arasında anlamlı bir farklılık ol
madığını göstermiştir [Arkadaşları tarafından 
sevilen çocuklar X:-.09, ss:.95; arkadaşları tara
fından sevilmeyen çocuklar X:.29, ss: .97; 
t(93)=1.55; p>.05 ]. Olumsuz sınıflama açısından 
ise anlamlı bir fark bulunmuştur [Arkadaşları 
tarafından sevilen çocuklar X: -.19, ss:.84; arka
daşları tarafından sevilmeyen çocuklar X:.70, ss: 
.99; t(93)=-3.22; p<.01]. Burada dikkati çeken bir 
nokta, kararlılık korelasyonunda ve öğretmen 
değerlendirmesinde de olumlu değerlendirme
den çok olumsuz değerlendirmelerde korelasyo
nun daha yüksek olduğudur.

Son olarak ODÖ kesim puanına göre duygu- 
sal/davranışsal sorunu olan ve olmayan çocuk
ların olumlu ve olumsuz sınıflama ölçüm puan
ları açısından fark olup olmadığı değerlendiril
miştir. Bağımsız gruplar için yapılan t testi so
nuçları olumlu sınıflama açısından gruplar ara
sında fark olmadığını, [Sorunu olan çocuklar X:- 
.15 ss: .95; sorunu olmayan çocuklar X: .54, ss: 
.81; t(94)=.80; p>.05 ], olumsuz sınıflama açısın
dan ise fark olduğunu göstermektedir [Sorunu 
olan çocuklar X:--.39, ss: .96; sorunu olmayan ço
cuklar X: .20 , ss: .90; t(94)=-2.85; p<.01].

Bu analiz sonuçlarına dayanarak okul öncesi ço
cuklarla yapılan sosyometrik çalışmalarda sınıf
lama yöntemine ilişkin geçerlilik bulgularının, 
olumsuz sınıflama boyutunda güçlü olduğunu, 
olumlu sınıflama boyutunda ise daha az güçlü 
olduğunu göstermektedir. Bir diğer anlatımla, 
arkadaşları tarafından tercih edilme durumu, 
duygusal/ davranışsal sorunlar açısından bir 
fark yaratmamakta, ancak arkadaşları tarafın
dan tercih edilmeme durum u farklılık yaratmak
tadır.

TARTIŞMA

Özellikle son on yılda yapılan araştırmalar, ak
ran sosyometrik değerlendirmelerinin çocuklar
da içe yönelim ve dışa yönelim bozukluklarıyla 
(Keiley ve ark., 2000), katı anne baba disipliniy
le, çocuk ihmal ve istismarıyla (Bolger ve Patter
son, 2001) ya da eşler arası çatışmalarla bağlantı
lı olabileceğini (Lindsey ve ark. 2002) göstermek
tedir. Bu sonuçlar, akran sosyometrik değerlen
dirmelerinin olabildiğince erken yaşlarda belir
lenmesinin ve önleyici çalışmaların gerekliliğini 
göstermektedir.

Bu araştırmada okul öncesi çocuklarla yapılacak 
sosyometrik çalışmalarda kullanılabilecek iki 
yöntem karşılaştırılmıştır. Dereceleme yönte
minden elde edilen verilere bakıldığında, Asher 
ve arkadaşlarının (1979) okul öncesi çocuklarla 4 
hafta ara ile yaptığı araştırmanın test tekrar test 
sonuçlarına benzer sonuçlar elde edilmiştir. As
her ve arkadaşları (1979) test-tekrar test korelas
yonunu dereceleme yöntem inde .81 (n=17), 
olumlu sınıflandırma yönteminde .56 ve olum
suz sınıflandırma yönteminde .42 olarak bul
muşlardır. Olumsuz sınıflandırma test-tekrar 
test güvenirliğinin istatistiksel olarak anlamlı ol
madığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada ise hem 
dereceleme hem de olumlu ve olumsuz sınıflan
dırma yöntemleri istatistiksel olarak hem anlam
lı bulunmuş, hem de Asher ve arkadaşlarının 
(1979) elde ettiği korelasyonlardan daha yüksek 
bir korelasyon katsayısı göstermişlerdir.

Kabul görm eyen/popüler olmayan çocuklara 
ilişkin korelasyon katsayısı da popüler/kabul 
gören çocukların korelasyon (kararlılık) katsayı
sına göre daha yüksek bulunmuştur. Asher ve 
Dodge (1986)'nin yaptığı bir araştırmada benzer 
bir sonuç elde edilmiştir; örneğin, sözü edilen bu 
araştırmada dışlanan çocukların hiç biri 5 ay 
sonra tekrar değerlendirildiklerinde popüler 
grupta yer almamışlardır. Güvenirlikle ilgili bu 
bulgular okul öncesi çocuklarda öncelikle dere
celeme, daha sonra ise sınıflandırma yönteminin 
tercih edilebileceğini göstermektedir. Bu araştır
mada, çocuklarda görülen duygusal/davranış- 
sal sorunlarla, akranlar arasında kabul görme ya 
da dışlanma arasında yüksek bir korelasyon kat
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sayısı elde edilmiştir. Ayrıca, dereceleme yönte
miyle belirlenen popülerlik düzeyi arttıkça, öğ
retmen görüşüne göre çocuğun tercih edilme sa
yısı artmakta, popülerlik düzeyi azaldıkça da yi
ne öğretmen görüşüne göre çocuğun tercih edil
meme düzeyi artmaktadır. Bu bulgular derecele
me yönteminin geçerliğine ilişkin diğer araştır
ma bulgularıyla tutarlılık göstermektedir (Rubin 
ve Hubbart 2003, Bolger ve Patterson 2001, Bla- 
ham ve Hinshaw 2002).

Sınıflama yöntemine ilişkin geçerlilik bulguları 
değerlendirildiğinde, olumsuz sınıflama boyu
tunun daha güçlü olduğu, olumlu sınıflama bo
yutunun ise daha az güçlü olduğu görülmekte
dir. Bir diğer anlatımla, sınıflama yönteme göre, 
arkadaşları tarafından tercih edilme durumu, 
duygusal/ davranışsal sorunlar açısından bir 
fark yaratmamakta ancak arkadaşları tarafından 
tercih edilmeme durum u duygusal davranışsal 
sorunlar için bir risk faktörü olabilmektedir. Ke- 
iley ve ark. (2000) yaptıkları boylamsal bir araş
tırmada bu bulguyu destekler nitelikte sonuçlar 
elde etmişlerdir. Bu araştırmada çocuklar anası- 
nıfından 7. sınıfa kadar izlenmişler, içe yönelim 
ve dışa yönelim bozukluklarının dışlanan çocuk
larda, dışlanmayan çocuklardan daha fazla ol
duğu ve bu bozuklukların yaşla birlikte arttığı 
görülmüştür. Sınıflama yöntemiyle öğretmen 
değerlendirmeleri arasındaki korelasyon ince
lendiğinde, olumlu ve olumsuz sınıflamayla, 
olumlu ve olumsuz öğretmen değerlendirmeleri 
arasındaki korelasyonların anlamlı olduğu gö
rülmüştür. Ayrıca tercih edilmeme, tercih edil
meden daha kalıcı bir özellik olarak bulunmuş
tur.

Sonuç olarak, bu iki sosyometrik yöntemin ge
çerlik ve güvenirlik gibi psikometrik özellikleri 
değerlendirildiğinde, hem dereceleme hem de 
sınıflama yöntemlerinin kullanılabileceği, ancak 
dereceleme yönteminin güvenirlik ve geçerlik 
bulgularının daha güçlü olduğu, dolayısıyla bu 
yöntemin öncelikle tercih edilmesi önerilebilir. 
Okul öncesi çocuklarda popüler olm a/kabul 
görme ya da dışlanma boyutlarının hangi duy
gusal/ davranışsal sorunlarla bağlantılı olduğu, 
bu boyutları ve boyutlardaki değişimi yordayan

değişkenlerin neler olduğu, akran kabulünü er
ken yaşlardan itibaren arttırmaya yönelik hangi 
uygulamaların daha etkili olduğu gibi sorular 
ise bundan sonra bu alanda yapılacak önlem ve 
müdahale araştırmalarının temel konuları ola
bilir.

Son olarak, bu araştırmanın en temel sınırlılığın
dan da söz etmek gerekmektedir. Bu sınırlılık, 
araştırmanın yalnızca okul-öncesi kurumlara 
devam eden çocukları kapsamasıdır. Bilindiği 
gibi, okul-öncesi eğitim kurumlarından yarar
lanan çocukların oranı Türkiye'de %15 dolay
larındadır (MEB 2002). Araştırma bulguları bu 
bilgi ışığında değerlendirilmeli ve bundan son
raki araştırmalar, akran kabulü ve akran dış
lam asında okul-öncesi eğitim kuram larına 
devam etmeyen çocukları da kapsayacak biçim
de düzenlenmelidir.
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