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Picture Sociometric Scale’s Relability and Validity Studies for First and Second Grades Students in
Primary School
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Özet
Ara tırmanın amacı, Resimli Sosyometri Ölçe i’nin ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için güvenirlik geçerlik
çalı masını gerçekle tirmektir. Resimli Sosyometri Ölçe i, akran görü üne dayalı olarak çocukların sosyal
konumlarını de erlendirmek amacıyla S. R. Asher, L. C. Singleton, B. R. Tinsley, S. Hymel tarafından 1979’da
geli tirilmi tir. Ara tırmanın çalı ma grubunu, Denizli’deki ilkö retim okullarının 1. ve 2. sınıflarına devam eden 176
çocuk olu turmu tur.
Resimli Sosyometri Ölçe i’nin güvenirlik çalı maları için aritmetik ortalama, standart sapma de erleri, iç
tutarlık katsayısı hesaplanmı , madde toplam, madde kalan i lemleri ve test- tekrar test güvenirli i yapılmı tır. Resimli
Sosyometri Ölçe i’nin geçerlik çalı maları için kapsam geçerli i, kriter geçerli i, ölçe in ayırt edici gücü
hesaplanmı tır. Bulgular, ölçe in ilkö retim 1.ve 2. sınıf ö rencileri için güvenilir ve geçerli bir ölçme arası oldu unu
ifade etmektedir.
Anahtar Kelimeler: sosyometri, sosyal konum, ilkö retim ö rencileri, güvenirlik, geçerlik.
Abstract
The aim of the present study was to do Picture Sociometric Scale’s relability and validity studies for first and
second grades students in primary school. Picture Sociometric Scale is a peer report instrument which was developed
by S. R. Asher, L. C. Singleton, B. R. Tinsley, S. Hymel in 1979 designed to evaluate children’s social status.
Research working group consisted consisted of 176 first and second grades students who were attending primary
schools in Denizli.
Statistics of aritmetic average, standart deviation, internal consistency coefficients (Cronbach Alpha), item-total
and item-remainder analysis, test-retest reliability were calculated for reliability of scale. For the validity of Picture
Sociometry Scale, statistics of content validity, criterion-related validity, discriminative strength of scale were tested.
These results indicated that Picture Sociometry Scale was accepted as reliable and valid for first and second grades
students in primary school.
Key Words: sociometry, social statu, primary students, reliablity, validity.

Giri
Okul öncesi dönemden itibaren akran grupları, çocukların hayatında önemli bir yere sahip
olmaktadır. lkö retim ça ında da çocuklar akranlarının kendileri hakkındaki algılarını ve akran grubuna
katılmayı önemsemektedirler. Son yıllarda yapılan kısa ve uzun süreli çalı malar (Kupersmidt & Dodge,
2004, s. 14; Mayeux, Bellmore & Cillesen, 2007, s. 401) çocukların akran grubundaki sosyal konumunun
ergenlikte ve yeti kinlikteki sosyal-duygusal uyumunun belirleyicilerinden oldu unu ortaya koymu tur.
Akran kabulünün derecesi, sosyal konumun belirleyicisidir. Akranları tarafından kabul edilen çocuklar grup
üyelerinin büyük bir bölümü ya da tamamı tarafından sevilmektedirler. Sınıfta hiçbir arkada ı olmayan ve
akranlarının ço u tarafından kabul edilmeyen çocuklar ise reddedilen çocuklar olarak adlandırılmaktadırlar.
Akranlar tarafından reddedilme/kabul edilme, çocukların hayatında kısa ve uzun süreli sonuçlar meydana
getirebilmektedir. Kısa süreli olarak, okuldan uzakla ma, akademik ba arı dü üklü ü, depresyon, yalnızlık
gibi sonuçlar olu tururken, ileriki yıllarda da okulu bırakma, depresyon, dü ük özgüven gibi duygusal ve
sosyal problemlere neden olabilmektedir (Erwin, 1993, s. 35; Gülay, 2010, s. 76; Maccoby, 1998, s. 89). Bu
ba lamda, çocukların akranlarıyla ili kilerinin takip edilmesi, akran gruplarının yapısının ortaya konulması,
akran problemlerine zamanında ve do ru biçimde müdahale edilmesi önem ta ımaktadır. Akran ili kilerinin
ortaya konulması açısından en yaygın kullanılan tekniklerden biri sosyometridir. Sosyometri tekni i, grup
içindeki çocukların birbirlerine kar ı olan sosyal mesafelerini belirlemeye ve grubun üyeleri arasındaki
etkile im örüntülerini saptamak için kullanılmaktadır. Sosyometri, belirli bir zamanda grubun tüm sosyal
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ili kilerini ortaya koymaktadır. Sosyometrik teknikler, çocukların ili kilerini analiz etmeyi, sosyalle me
sürecini anlamayı, akranların etkisini ortaya koymayı sa lamaktadır (Hanish & Rodkin, 2007; U aklı, 2006).
Sosyometrik tekniklerde, grup üyelerinin birbirlerini ve/veya kendilerini özel ölçütler do rultusunda
de erlendirmeleri ile gerçekle tirilir. Sosyometrik de erlendirmelerde sıklıkla ö retmen, akran ve ki isel
de erlendirmelere ba vurulmaktadır. Özellikle ilkö retim düzeyinde çoklu sosyometrik de erlendirmelerin
güvenilir ve geçerli bir sosyometrik de erlendirme ekli oldu u ifade edilmektedir (Braza vd., 2007, s. 195;
Daugherty & Turner, 2003, s. 263; Kosir & Pecjak, 2005, s. 127; Terry, 2000, s. 45). Mayeux, Bellmore ve
Cillesen (2007) çalı malarında, ilkö retim 4. sınıfa devam eden 644 ö rencinin sosyal konumunu ö retmen,
akran ve ki isel de erlendirmelerle incelemi lerdir. E itim ö retim yılı boyunca 3 defa (güz dönemi, yarıyıl,
bahar dönemi) yaptıkları incelemeler sonucunda akranları tarafından reddedilen çocukların tüm sosyometrik
de erlendirmelerde (ö retmen, akran, ki isel) dü ük sosyal konuma sahip oldukları belirlenmi tir. Bu sonuç,
de erlendirmeler arasındaki tutarlılı ı ifade etmektedir. Aynı zamanda sonraki yıl yapılan de erlendirmelerde
akranlar tarafından reddedilmenin sonraki yıl devem etti i ifade edilmektedir. Yapılan çalı malar, çocukların
sosyal konumlarının bireysel ve grup olarak kısa ve uzun süreli etkilerine dikkat çekmektedir. Bu nedenle
sosyal konumların ortaya konulmasını sa layacak tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır.
Sosyometrik ölçümler çe itlilik göstermekle birlikte sosyal tercih ve sosyal etki ile
ekillenmektedirler. Sosyal etki, akranlar tarafından sevilme ve sevilmemenin sıklı ını ölçmektedir. Sosyal
etki, bir çocu un di er çocuklardan aldı ı olumlu ve olumsuz de erlendirmelerin toplamını
(sevilme+sevilmeme) içerir. Sosyal etki sonucunda akranları tarafından kabul edilen ve reddedilen çocuklar
belirlenmektedir. Sosyal tercih ise olumlu ve olumsuz de erlendirmeler arasındaki tercihi ve göreceli sevgiyi
ölçer. Sosyal tercih, di er çocukların belirli bir çocu u ne kadar sevdi ini ortaya çıkarmaktadır. Olumlu
de erlendirmelerden, olumsuz de erlendirmelerin çıkarılmasıyla (sevilme-sevilmeme) elde edilir (Berndt,
1997, 30; Bukowski & Hoza, 1989, s. 17; Cillesen & Bukowski, 2000, s. 7; Lease, Musgrove & Axelrod,
2002, s. 520; Slaughter, Dennis & Pritchard, 2002, s. 546). Sosyal tercih do rultusunda yapılan ölçümler,
genellikle popüler, dı lanan, reddedilen, tartı malı ve ortalama çocuklar olmak üzere be sosyal konum tipini
ortaya koymaktadır. Popüler çocuklar, yüksek düzeyde sosyal tercihe sahip, birçok çocuk tarafından sevilen
çocuklardır. Reddedilen çocuklar, birçok çocuk tarafından sevilmeyen ve dü ük sosyal tercihe sahip
çocuklardır. Tartı malı çocuklar, hem sevilen hem sevilmeyen, yüksek düzeyde sosyal etkiye sahip
çocuklardır. Dı lanan çocuklar, çok az sevilen ya da sevilmeyen çocuklar olup dü ük sosyal etkiye sahiptirler.
Ortalama çocuklar, akran grubu içinde sevilme ve sevilmeme de erleri arasında ortalama puanlar almı
çocuklardır (Bukowski & Hoza, 1989, s. 41; Kirsch, 2000, s. 27; Kosir & Pecjak, 2005, s. 137). Sosyometrik
teknikler, akran seçimine ve derecelendirmeye dayalı teknikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Akran seçiminde
çocuklar, belirlenen ölçüte göre en sevdikleri ve/veya en sevmedikleri akranlarını seçerler. Yapılan
puanlamalar sonucunda elde edilen ham puanların standardize edilmesi, akran grubundaki popüler (çok
sevilen, az sevilmeyen), tartı malı (çok sevilen ve çok sevilmeyen), dı lanan (az sevilen ve az sevilmeyen),
reddedilen (az sevilen, çok sevilmeyen) ve ortalama çocukları ortaya çıkartacaktır. Derecelendirmeye dayanan
teknikte ise çocuklar gruptaki her bir akranını likert tipi bir ölçekle de erlendirmektedirler. Derecelendirmede
ölçüt(ler)e göre tüm akranlar derecelendirildikleri için çocukların genel ortalama puanları üzerinden sosyal
konumları belirlenir (Bee, 2000, s. 57; Bierman, 2005, s. 18; Gülay, 2010, s. 198; Hymel vd., 2004, s. 266;
Ladd & Ettekal, 2009, s. 2; Merrell, 1999, s. 61).
Görüldü ü gibi sosyometrik teknikler, bir gruba ait sosyal örüntüleri farklı ekillerde ortaya koymayı
sa lamaktadır. Bu ba lamda her e itim kademesinde çocukların sosyal geli imlerini desteklemek, akran
gruplarının sosyal ili ki a larını belirleyebilmek adına farklı sosyometrik tekniklerin geli tirilmesi ve/veya
Türkçe’ye uyarlanması önem ta ımaktadır. Türkiye’de ilkö retim ö rencilerinin sosyal konumlarını
de erlendirmeye yönelik kullanılan sosyometrik teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler genelde 3 likert tipi
derecelendirmeye dayalı, farklı sayıdaki (iki, dört, be ) sorulardan olu an, resimli olmayan, ö rencilerin ka ıt
kalem kullanarak tercihlerini yazdıkları ya da i aretledikleri ölçme teknikleridir (Çalı kan-Çoban, 2007, s 57;
Demir, 2006, s. 54; Demir- ad, 2007, s. 52; Oral, 2007, s. 37; Tekcan, 2004, s. 35; U aklı, 2006, s. 128).
Resimli Sosyometri Ölçe i ise resimlerle ö rencilerin arkada larını hatırlamalarını ve daha sa lıklı
de erlendirmelerini sa lamaktadır. Ayrıca sınıftaki tüm ö rencilerin de erlendirilmesine olanak
sa lamaktadır. Farklı sosyometrik tekniklerin kullanılması ö rencilerin sosyal konumlarını do ru ve net
biçimde belirlemeyi sa layacaktır. Bu ba lamda ara tırmanın amacı, ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencilerinin
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sosyal konumlarını belirlemeye yönelik Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin güvenirlik geçerlik çalı masını
gerçekle tirmektir.
Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için yapılan güvenirlik ve
geçerlik çalı masında u alt problemlerin yanıtı aranmı tır:
1.

Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin maddelerinin aritmetik ortalama ve standart sa ma de erleri nedir ?

2.

Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin iç tutarlık katsayısı nedir ?

3.

Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin madde analizi sonuçları nedir ?

4.

Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin test tekrar-test analiz sonucu nedir ?

5.

Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin kapsam geçerli i sonucu nedir ?

6.

Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin kriter geçerli i nedir ?

7.

Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin madde ayırt edicilik gücü analiz sonucu nedir ?

Yöntem
Ara tırmanın modeli: Ara tırmada, ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri
Ölçe i’nin güvenirlik ve geçerli inin saptanması amacıyla ölçek uyarlama çalı ması yapılmı tır.
Çalı ma Grubu: Ara tırmanın çalı ma grubunu, Denizli ilinin merkez ilçesinde Milli E itim
Bakanlı ı’na ba lı iki ilkö retim okulunun 1. ve 2. sınıflarına devam eden 176 çocuk olu turmu tur. Çalı ma
grubundaki okullar ve okullardaki ö renciler basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmi lerdir. Çalı ma
grubunda 82 (% 46.6) kız, 94 (% 53.6) erkek çocu u yer almı tır. Çocuklardan 83’ü (% 47.2) 1. sınıfa, 93’ ü
(% 52.8) ikinci sınıfa devam etmektedir. Ya ortalaması, 8 ya , 3 ay, 2 gündür (En az 6 ya , 2 ay, 12 gün; en
çok, 9 ya , 10 ay 10 gün).
Veri Toplama Araçları: Çalı mada veri toplama araçları olarak, ki isel bilgi formu ve Resimli
Sosyometri Ölçe i kullanılmı tır. Ki isel bilgi formu ara tırmacı tarafından olu turulmu tur. Formda
çocuklarla ilgili demografik bilgilere yönelik sorular bulunmaktadır. Resimli Sosyometri Ölçe i, S. R. Asher,
L. C. Singleton, B. R. Tinsley, S. Hymel tarafından 1979’ da geli tirilen 3’lü likert tipi derecelendirmeye
dayalı bir sosyometrik tekniktir. Ölçekte, her bir çocu a sınıftaki arkada larının foto rafları tek tek gösterilir
ve foto raftaki arkada ını ne kadar sevdi i sorulur. Çocuk soruya verece i cevaba göre arkada ının
foto rafını, üzerinde gülen yüz, ifadesiz yüz, üzgün yüz resimlerinin bulundu u kutulardan birinin içine atar.
Ölçek, yurt dı ındaki çe itli çalı malarda (Ladd, 2006; McDowell, & Parke, 2005; Miller vd. 2005; Wilson,
2006) ilkö retim 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıf ö rencilerinin sosyal konumlarını ortaya koymak için kullanılmı tır.
Resimli Sosyometri Ölçe i’nin 5-6 ya çocukları için güvenirlik geçerlik çalı ması 2008’de Hülya
Gülay tarafından gerçekle tirilmi tir. Türkçe’ ye uyarlama çalı maları kapsamında, ölçe e 3 soru daha
eklenerek, dört soruluk son ekli verilmi tir. Dört soruluk ölçe in cronbach alpha katsayısı .91, test tekrar test
güvenirli i de .98 olarak bulunmu tur (Gülay, 2008). lkö retim ö rencileri için gerçekle tirilecek çalı mada
da ölçe in okul öncesi çocukları için olu turulmu versiyonu kullanılmı tır.
Uygulama: Ki isel bilgi formları, örneklem grubundaki 1. sınıf ö rencileri için ara tırmacı
tarafından, 2. sınıf ö renciler için, ara tırmacının rehberli inde ö renciler tarafından doldurulmu tur. Resimli
Sosyometri Ölçe i ise bireysel olarak ara tırmacı tarafından çocuklara uygulanmı tır.
Verilerin Analizi: lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri Ölçe i güvenirli ine
ili kin ölçe i olu turan maddelerin aritmetik ortalama ve standart sapmaları belirlenmi tir. Ölçe in
maddelerinin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) hesaplanmı tır. Güvenirlik çalı malarında üçüncü a ama
olarak da madde toplam, madde kalan ve madde ayırt edicilik de erlerine ba lı olarak madde analizi i lemleri
yapılmı tır. Son a amada da ölçe in 1. ve 2. sınıf ö rencileri için zamana kar ı de i mezli ini test etmek için
test tekrar test tekni i kullanılmı tır. Bu nedenle çalı ma grubundan rastgele olarak seçilen 30 ki ilik gruba
ölçek 2 hafta arayla 1’ er kez uygulanmı ve iki uygulama arasındaki ili ki Pearson Momentler Çarpımı
Korelasyon Katsayısı tekni i ile analiz edilmi tir.
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Ölçe in geçerlik çalı maları kapsamında, kapsam geçerli inde uzman görü üne ba vurulmu tur.
Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin kriter geçerli i için, ölçe in uygulamasına ba lamadan evvel ara tırmacı
tarafından çocuklara sorulan “Sınıfta en sevdi in üç arkada ının adını söyler misin ?” sorusu kullanılmı tır.
Sorulara verilen cevaplar ara tırmacı tarafından kaydedilmi ve ilk adı söylenen çocu a 3, ikinci olarak adı
söylenen çocu a 2, adı söylenen çocu a da 1 puan verilmek suretiyle uygulamanın sonunda her çocu un bu
sorudan aldı ı toplam puanlar hesaplanmı tır. Kriter geçerli inin belirlenmesinde Resimli Sosyometri Ölçe i’
nden alınan puanlar ile uygulama öncesinde sorulan “Sınıfta en sevdi in üç arkada ının adını söyler misin ?”
sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen puanlar arasındaki ili ki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Katsayısı Yöntemi ile belirlenmi tir. Ölçe in madde ayırt edicilik gücü için de t testi uygulanmı tır.
Ara tırmadan elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programında analiz edilmi tir.
Bulgular
lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri Ölçe i’nin Güvenirli i
Tablo 1: lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri Ölçe i maddelerinin aritmetik ortalamaları ve standart
sapma de erleri
Madde No
n
ss
1
2
3
4

176
176
176
176

38.1648
36.8125
36.1875
36.5739

14.3201
13.7842
13.9006
14.5384

Tablo 1’ de ölçe in her bir maddesine ait aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar sunulmu tur.
Aritmetik ortalamalar 36.1875 ile 38.1648 arasında de i mektedir. Standart sapmalar ise 13.7806 ile 14.5384
arasında de i mektedir.
Tablo 2: lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri Ölçe i iç tutarlık (cronbach alpha) katsayısı
ç Tutarlık Katsayısı
n
r
p
Cronbach Alpha
176
.9881
p < .001

Ölçe in iç güvenirli ini olu turan maddeler arasındaki ili ki Cronbach Alpha tekni iyle hesaplanmı
ve bu ili ki yeterli düzeyde kabul edilmi tir (Cronbach Alpha: .9881, p < .001). Bu sonuca göre ölçe in
Türkçe formunun ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için iç güvenirli e sahip oldu u varsayılmı tır.
Tablo 3: lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri Ölçe i madde analiz i lemleri sonuçları
Madde
Madde
Madde
n
Toplam
p
Kalan
p
No
r
r
1
176
.9690
p<.001
.9843
p<.001
2
176
.9692
p<.001
.9843
p<.001
3
176
.9649
p<.001
.9854
p<.001
4
176
.9747
p<.001
.9829
p<.001

Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin tüm maddeleri hem madde toplamda, hem madde kalanda
istatistiksel anlamda .001 düzeyinde anlamlı bulunmu tur. Sonuçlara göre resimli sosyometri ölçe inin tüm
maddelerinin ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için güvenilir oldu u anla ılmı ve ölçekte kalmalarına karar
verilmi tir.
Tablo 4: lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri Ölçe i test- tekrar test güvenirli i analiz sonucu
Resimli Sosyometri Ölçe i
n
Std. Sapma
Std. Hata
r
p
Ön Test
Son Test

30
30

206.500
205.3667

34.0322
34.7726

6.2134
6.3486

.987

p < .001

Tablo 4’ de görüldü ü gibi, iki hafta arayla Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin Türkçe formunun iki defa
uygulanması sonucuna ba lı olarak ili kili katsayı .987’ dir. ki ölçüm arasında istatistiksel açıdan .001
düzeyinde anlamlı ili ki bulunmu tur. Elde edilen sonuç, ölçe in devamlılı a ba lı güvenirli e sahip
oldu unu ifade etmektedir.
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lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri Ölçe i’nin Geçerli i
Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin kapsam geçerli i çalı masında uzman görü ünden yararlanılmı tır.
lkö retim konusunda uzman 4 akademisyen ve on be yıl deneyimli 4 sınıf ö retmeninin görü lerine
ba vurulmu tur. Bulguları güvenirlik bölümünde yer alan iç tutarlık çalı maları, ölçe in tüm maddelerinin,
ölçülmek istenen niteli i, yapıyı ölçtü ünü ortaya koymu tur. Bu sonuçlarla ölçe in kapsam geçerli i ile ilgili
bir kanıt da elde edilmi tir.
Tablo 5: lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri Resimli Sosyometri Ölçe i’nin kriter geçerli i analiz sonuçları
Ölçekler
n
Std. Sapma
Std. Hata
r
Resimli Sosyometri Ölçe i
“Sınıfta
en
sevdi in
üç
arkada ının adını söyler misin ?”

176
176

5.7784
147.7386

5.3593
55.5750

.4040
4.1891

.202

p
p < .05

Tablo 5’ de görüldü ü gibi, Resimli Sosyometri Ölçe i ile kriter geçerli i için hazırlanmı “Sınıfta en
sevdi in üç arkada ının adını söyler misin ?” sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen puanlar arasında .05
düzeyinde istatistiksel olarak olumlu yönde, orta düzeyde anlamlı bir ili ki bulunmu tur. Resimli Sosyometri
Ölçe i’nden alınan puanlar arttıkça, “Sınıfta en sevdi in üç arkada ının adını söyler misin ?” sorusundan
alınan puanlar da artmakta ya da tam tersi olarak “Sınıfta en sevdi in üç arkada ının adını söyler misin ?”
sorusundan alınan puanlarda azaldıkça, Resimli Sosyometri Ölçe i’nden alınan puanlar azalmaktadır. Olumlu
yönde anlamlı bir ili kinin bulunması kriter geçerli i açısından beklenen bir sonuçtur.
Tablo 6: lkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin madde ayırdedicilik gücü için yapılan “t” testi
analiz sonuçları

Madde
No
1
2
3
4

Ayırd

n

alt grup
üst grup
alt grup
üst grup
alt grup
üst grup
alt grup
üst grup

48
48
48
48
48
48
48
48

20.4792
55.2702
19.6250
52.8958
19.1667
52.9375
18.8750
54.8333

Std.
Sapma
6.71
6.58
6.79
5.89
5.93
6.37
6.34
5.66

Std.
Hata
.96893
.94987
.98059
.85118
.85694
.91984
.91608
.81830

t

sd

p

-25.641

94

p <.001

-26.623

94

p <.001

-26.863

94

p <.001

-29.274

94

p <.001

Tablo 6’ da, Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin her bir maddesinin ayıredici gücüne ili kin “t” test
analizi sonuçlarına göre .001 düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdi i tespit edilmi tir. Bu durum, Resimli
Sosyometri Ölçe i’ nin maddelerinin ayırdedici güce sahip oldu unu göstermektedir.
Tartı ma ve Sonuç
Ölçe in güvenirli ine ili kin, ölçe i olu turan maddelerin aritmetik ortalama ve standart sapmaları
bulunmu tur. Ölçe in iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) belirlenmi tir. Ölçe in madde toplam, madde
kalan ve madde ayırt edicilik de erlerine ba lı olarak madde analizi i lemleri yapılmı tır. Son a amada da
ölçe in Türkçe formunun 30 ki ilik çalı ma grubuna iki hafta arayla uygulanan test-tekrar test sonuçlarına
ba lı olarak devamlılık katsayısı hesaplanmı tır. Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin 4 madde üzerinden yapılan
güvenirlik çalı malarının sonuçları, ölçe in ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencilerinin sosyometrik konumlarını
ortaya koymak adına güvenilir bir ölçme aracı oldu unu göstermektedir. Ölçe in geçerli ine ili kin, kapsam
geçerli i, kriter geçerli i, ölçe in ayırdedici gücünün istatisti i hesaplanmı tır. Bulgular, ölçe in ilkö retim
1.ve 2. sınıf ö rencileri için geçerli bir ölçme aracı oldu unu ifade etmektedir. Ara tırmanın tüm bulguları,
Resimli Sosyometri Ölçe i’ nin ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencilerine uygulanabilece ini göstermektedir.
Derecelendirmeye dayalı bu teknik ile ikö retim 1. ve 2. sınıfta popüler, reddedilen, ortalama, tartı malı ve
dı lanan çocuklar belirlenebilecektir. Bu bulgularla tutarlı olarak, ölçe in 5-6 ya grubu çocuklar için yapılan
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güvenilirlik ve geçerlik çalı malarında da istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilmi tir (Gülay, 2008).
Ölçe in ilkö retim ö rencileri için kullanıldı ı yurt dı ı ara tırmalarında da McDowell ve Parke (2005)
tarafından yapılan çalı mada, ölçek üzerinde de i iklikler yapılmı tır. lkö retim 4. sınıf ö rencileriyle
gerçekle tirilen bu çalı mada, ölçe e oyun oynama ve birlikte zaman geçirme ile ilgili yeni maddeler
eklenmi tir. Bu ölçek üzerinden gerçekle tirilen güvenilirlik geçerlik çalı masında iç tutarlık katsayısı .80 (p
< .001) olarak belirlenmi tir. Test tekrar test güvenirli i ise .51 (p < .05) olarak belirlenmi tir. Miller ve
meslekta larının (2005) Resimli Sosyometri Ölçe i’ ni kullanarak anasınıfı ve ilkö retim birinci sınıf
ö rencileri ile gerçekle tirdikleri çalı mada duygusal bili becerileri ile sosyal konum arasındaki ili kileri
incelemi lerdir. Ölçe in güvenirli ine yönelik iki ölçüm sonucunda iç tutarlık katsayı de erleri .82 (p < .001)
ve .87 (p < .001) olarak belirlenmi tir. Noll ve meslekta larının (2007) 8-15 ya arasındaki Orak Hücreli
Anemi hastası çocukların akran ili kilerini inceledikleri çalı malarında Resimli Sosyometri Ölçe i’ ni
kullanmı lardır. Ölçekle ilgili 4 hafta arayla yaptıkları test tekrar-test güvenirli inde .86 (p < .001) sonucuna
ula mı lardır.
Görüldü ü gibi, Resimli Sosyometri Ölçe i okul öncesi dönem çocukları için geli tirilmi bir ölçek
olmakla birlikte orta çocukluk dönemini kapsayacak ekilde geni bir ya aralı ında da kullanılan güvenilir ve
geçerli bir ölçme aracıdır. Türkiye’de ilkö retim 1. ve 2. sınıf ö rencileri için yapılan güvenirlik geçerlik
çalı ması da orta çocukluk döneminde kullanılabilece ini göstermektedir. Türkiye’de sosyometrik ölçekler
yeterli düzeyde olmadı ı için bu ölçeklerin geli tirilmesi ve/veya Türkçeye uyarlanması önem ta ımaktadır.
Öneriler
Ara tırmanın bulguları do rultusunda ölçe in farklı örneklem grupları için güvenirlik geçerlik
çalı ması yapılmalıdır. Ayrıca ölçekle ortaya konulacak sosyal konum de i keninin farklı de i kenler
açısından incelenmesi de önem ta ımaktadır. Yapılacak bu tür çalı malar, ilkö retim ö rencilerinin
sosyometrik de erlendirmelerini, sınıf ortamındaki arkada lık ili kilerini ve bu ba lamda sosyal ili ki a larını
ortaya çıkarmayı sa layacaktır. lkö retim ö retmenleri sınıflarındaki sosyal ili kilerinin genel yapısını
belirleyerek, gerekli durumlarda önlemler almalı ve rehberlik çalı maları planlamalıdır.
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