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ÖZET
A m aç: Çalışmanın amacı Stroop Testi TBAG F orm u’nun 6-11 ya ş  grubu denekler üzerinde norm de
ğerlerini belirlemek, testin  test-tekrar te s t yön tem iyle güvenirlik çalışm asını yapm ak, testin  ölçtüğü 
bilişsel özelliklerin (ketlem e ve dikkat) gelişim ini değerlendirm ek ve bu gelişim e y a ş /s m ıf  ve cinsiyet 
değişkenlerinin etkisin i belirlem ektir.Y öntem : Çalışmanın örneklemini 72-132 a y  (6-11 yaş) arası 1 .
5. sınıfta okuyan 402  denek oluşturm uş, denekler y a ş /s m ıf  ve cinsiyetin düzeylerine dengeli olarak 
dağılmıştır. Birinci s ın ıf 72-84 ay, 2. sın ıf 85 -96  ay, 3. sın ıf 97 -108  ay, 4. sın ıf 109-120 a y  ve 5. sı
n ıf  121-132 a y  aralığında y e r  alan öğrencilerden oluşm uştur. Bulgular: Stroop Testi TBAG Formu ta
m am lam a süresi puanları için 92  denekten test-tekrar te s t tekniği ile hesaplanan güvenirlik ka tsa 
yıları incelendiğinde güvenirlik katsayılarının .63  ile .81 arasında değiştiği ve tüm  katsayıların  an
lamlı olduğu belirlenmiştir. Çalışmada Stroop Testi TBAG Form u’nun uygulanm asından elde edilen 
süre puan lan  güvenilir bulunm uş ve analizler bu puan lar üzerinden yü rü tü lm üştür. Bölüm 4  ve 5 
tam am lam a süreleri puanlarında ise  cinsiyet tem el etk isi anlamlı bulunm uştur. Y a ş /sm ıf x  cinsiyet 
ortak etk isinde Stroop Testi TBAG Formu Bölüm 3  süre puanlarında anlamlı fark bulunm uştur. Tar
tışm a : Araştırm anın bulguları y a ş /s m ıf  artışına paralel olarak tüm  süre puanlarının kısaldığını ve 
bu etkinin anlamlı olduğunu gösterm iştir. Bulgular ilgili yazın  bağlam ında tartışılm ıştır.
A n ah tar sö zcü k ler: Stroop Testi TBAG Formu, dikkat, ketlem e.
SUMMARY: THE STANDARDIZATION STUDY OF THE STROOP TEST TBAG FORM IN CHILDREN 
BETWEEN 6-11 YEARS O FAG E
O bjec tive : The aim o f  this s tu d y  is; 1) to find the norm s o f the Stroop T est TBAG Form in the 6-11 
yea r  old age group, 2) to conduct a reliability analysis b y  the te s t-re test m ethod, 3) to a ssess  the de
velopm ent o f  the cognitive properties such  as attention and inhibition which the te s t m easures and  
4) to find the age/grade an d  sex  effects on the developm ent o f  cognitive properties. M ethod: The su b 
je c ts  were 402  stu den ts 1 st through 5th  grades, between the ages o f 6-11 (72-132 months). The su b 
je c ts  were equally d is tribu ted  to age/grade an d  sex  groups. The first grade stu den ts were between  
72-84 m onths, second grade stu den ts were between 85-96  m onths an d  3rd, 4 th  and 5th  grades we
re between 97-108, 109-120 and 121-132 m onths respectively. R esu lts:
sis was conducted  on 92  subjects.T he reliability coefficients for the tim e scores were found to chan
ge between .63  and .81. The tim e scores were found to be reliable, thus further analysis were con
du cted  on these scores. Sex m ain effect was found for the tim e scores o f the 4 th  and 5th  parts. 
A ge/grade x  sex  interaction effect was significant for the p a rt three tim e score. D iscu ssion : The 
resu lts  o f  this s tu d y  indicated  th a t all tim e scores decreased as age/grade increased an d  this was 
sta tistica lly  significant. The resu lts  were d iscu ssed  in the light o f  the literature.
K e y  w ords: Stroop T est TBAG Form, attention, inhibition.

GIRIŞ

Nesne veya renk isimlerini söylemenin bunlarla 
ilgili sözcükleri okumadan daha uzun zaman al
masının temelde bir 'renk-sözcük bozucu etkisi' 
(color-word interference effect) olduğu ilk kez
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John Ridley Stroop tarafından gösterilmiştir (Le- 
zak 1995, Spreen ve Strauss 1991, Stroop 1935). 
Stroop etkisi, bir sözcüğün yazılmasında kulla
nılmış rengin söylenmesi istendiğinde elde edil
mektedir. Ancak bu sözcüğün kendisinin de bir 
rengi ifade etmesi gerekmektedir. Eğer sözcü
ğün yazılışında kullanılan renk ile sözcüğün ifa
de ettiği renk aynı değilse, bunlar arasında bir 
çelişki varsa, renk söyleme zamanı, renk ve söz
cüğün aynı olduğu duruma göre uzamaktadır. 
Stroop bozucu etkisi, işte bu gecikmeyle ilgilidir 
(MacLeod 1991, 1992, MacLeod ve MacDonald 
2000). Bu güçlü etkinin açıklanmasında değişik 
mekanizmalar ileri sürülmüştür (MacLeod
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1991). Bunlar arasında bilgi işlemenin erken ev
relerinde algısal kodlamada çatışma (Hock ve 
Egeth 1970), iki ayrı paralel yolağın (renk adlan
dırma ve sözcük okuma) tek ve sınırlı kapasiteli 
sözel tepki kanalı için yarışması (Morton ve 
Chambers 1973), renk adlandırmaya göre sözcük 
okumanın daha otomatik bir işlem olması bu
lunmaktadır (MacLeod ve Dunbar 1988). Cohen 
ve arkadaşlarına göre (1990) ise; bozucu etki, pa
ralel dağıtılmış bilgi işleme sistemlerinin doğa
sında yer alan bir özelliktir. Bu araştırmacılar 
sözcük okuma ve renk adlandırmanın, gelenek
sel otomatik ve kontrollü süreç dikotomisine 
karşıt bir görüş sunmaktadır. Bu görüşe göre; 
her iki sürecin aslında nitelik olarak benzer me
kanizmaları kullandığı, farkın bu yolaklardaki 
güce bağlı olduğu ileri sürülmekte, otomatiklik 
işlem gücüne bağlı bir süreklilik olarak ele alın
maktadır. Bu modelde dikkat, yolaklardaki iş
lemlerin modülasyonunu sağlamaktadır. iki yo
lak uyumlu etkinlik sergilediğinde kolaylaşma 
(facilitation), eş zamanlı olarak aktive olan iki 
yolağın etkinlik çatışması olduğunda ise bozucu 
etki (interference) ortaya çıkmaktadır (MacLeod 
ve MacDonald 2000). Böylece kırmızı renkle ya
zılmış mavi rengi adlandırmak, mavi renkle ya
zılmış mavi sözcüğünü okumaktan daha uzun 
zaman almaktadır.

Glaser ve Glaser'e göre (1989) bu test seçici dik
kat, okuma ve renk söyleme olmak üzere üç te
mel süreci yansıtmaktadır. Stroop Testinin dik
kat ile ilişkisi epilepsi hastalarında yapılan bir 
çalışmada da gözlenmiş; süre puanlarının; dik
kat ve psikomotor hız faktörleri altında toplan
dığı bulunmuştur (Helmstaedter ve ark. 1996). 
Stroop görevi ve ilgili testler, dikkat ölçümleri
nin "altın standardı" olarak kabul edilmektedir 
(MacLeod 1992).

1993 yılında başlayan bir araştırma-geliştirme 
projesi kapsamında yeralan Bilişsel Potansiyeller 
için Nöropsikolojik Test (BİLNOT) Bataryası ül
kemize yedi ayrı nöropsikolojik test kazandır
mıştır (Karakaş ve Başar 1993, Karakaş ve 
ark.1994, Karakaş ve Başar 1995, Karakaş ve ark. 
1996). Bu proje kapsamında yeralan testlerden 
biri de Stroop Testidir. Çalışmaların TÜBİ
TAK'ın Temel Bilimler Araştırma Grubu tarafın

dan desteklenmiş olması nedeniyle, Stroop Tes
tinin Türk formuna, Stroop Testi TBAG Formu 
adı verilmiştir. Stroop Testi TBAG Formunun 
faktör yapısının incelendiği çalışmalarda; testin 
ketleme (bozucu etki) ve dikkat olmak üzere iki 
ayrı özelliği ölçtüğü belirlenmiştir (Karakaş ve 
ark. 1999a, 1999b).

Stroop görevi başarımında etkin olan nöroanato- 
mik yapıların belirlenmesi çok sayıda araştırma
nın konusu olmuştur. MacLeod (1991) bozucu 
etkide daha çok sol hemisferin etkin olduğunu 
belirtmektedir. Ketleme yeteneğini farklı açılar
dan değerlendiren Wisconsin Kart Eşleme Testi 
(WCST) ve Stroop Testi TBAG Formu ile ölçülen 
özelliklerin karşılaştırmalı analizinde, Stroop 
Testinin orbitofrontal korteksi içeren döngülerin 
işlevselliğiyle bağlantısı üzerinde durulmaktadır 
(Karakaş ve ark.1999b).

Prefrontal lezyonlu hastaların Stroop görevi ba
şarımı yönünden fonksiyonel manyetik rezo
nans görüntüleme (fMRG) ile değerlendirildiği 
bir çalışmada süre puanları arasında fark bulun
mamıştır. Fakat hata puanlarıyla sağ lateral pref
rontal korteks belirgin ilişki göstermiştir. Araş
tırmacılar bu bulgunun, anterior dikkat sistemi 
ve dikkatte sağ hemisferin baskın rolüne ilişkin 
daha önceki bilgilerle (Mesulam 1990, Posner ve 
Petersen 1990) uyumlu olduğunu bildirmektedir 
(Vendrell ve ark. 1995). Başka bir lezyon çalışma
sında da sağ hemisfer lezyonlu hastaların, özel
likle anlamsal çağrışımların devreye girdiği du
rumlarda, şekil-sözcük bozucu etkisini daha faz
la gösterdiği belirtilmektedir (Kingma ve ark. 
1996). Bununla birlikte sol dorsolateral prefron
tal korteksin etkinliğinin hata puanlarıyla, sol 
mediofrontal korteksin ise bozucu etkiyi ölçen 
süre puanlarıyla ilişkisini gösteren çalışmalar da 
bulunmaktadır (Dao-Castellana ve ark. 1998). 
Stroop Testinin kullanıldığı yeni bir lezyon çalış
masında ise sol lateral prefrontal korteksin renk 
adlandırmayı doğrudan etkilediği belirlenmiştir. 
Daha önce bu yapılarla bozucu etkinin ilişkilen- 
dirildiği çalışmalarda doğrudan renk adlandır
manın kontrol edilmediği vurgulanmaktadır. Bu 
çalışmada bozucu etki ile iki taraflı ve/veya sağ 
superior medial frontal lezyonlar arasında ilişki 
bulunmuştur. Ayrıca frontal lezyonlarm birincil
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etkisinin testin tüm aşamalarında yavaşlama 
şeklinde olduğu ve bu durumun test analizlerin
de dikkate alınması gerektiği de belirtilmektedir 
(Stuss ve ark. 2001). Stroop Testi performansı sı
rasında aktive olan beyin alanlarıyla ilgili nöro- 
radyolojik verilerin incelendiği kapsamlı bir ta
rama makalesinde test performansının sol fron
tal ağırlıklı olmakla beraber her iki hemisferi 
yaygın olarak aktive ettiği; böylece de perfor
mansın paralel işleme modelini destekler nitelik
te olduğu bildirilmektedir (Karakaş ve Karakaş 
2000).

Normal kişilerde Stroop görevinin kullanıldığı 
bir positron emisyon tomografi (PET) çalışma
sında ise bozucu etkinin ortaya çıktığı bölüm sağ 
anterior singulat ve sağ frontal polar korteks et
kinliği ile ilişkili bulunmuştur (Bench ve ark. 
1993). Normal erişkinlerde Stroop bozucu etkisi
nin fMRG ile araştırıldığı bir çalışmada, paralel 
dağıtılmış işleme modelini destekleyen bulgular 
elde edilmiştir. Bölgeler arası korelasyon analiz
leri tüm beyin bölgeleriyle anterior singulatın iş
levsel bağlantılarını ortaya koymuştur. Bu bul
gulara dayanarak anterior singulatın, dağıtılmış 
dikkat ağlarındaki rolüne ek olarak, çatışmaların 
çözümü ve dürtü kontrolü gibi yönetici işlevler
le bağlantısı olduğu üzerinde de durulmaktadır 
(Peterson ve ark. 1999). Normal gönüllü erişkin
lerde yapılan bir başka çalışmada da Stroop gö
revi sırasında sağ ve sol anterior singulat (Brod- 
mann alanı-BA 24-32), sol lateral prefrontal kor- 
teks (BA 9) ve sol superior parietal korteks (BA 
7) aktivasyonu saptanmıştır (Bush ve ark. 1999). 
Bu bölgelerin görevin başarımı sırasında ayrışan 
rolleri olduğu da belirlenmiştir. Sol dorsolateral 
prefrontal korteks (BA 9) sözcük okumaya oran
la renk adlandırma sırasında, anterior singulat 
korteks (BA 24-32) ise bozucu etki yaratan uya
rana yanıt verirken daha aktif bulunmuştur 
(MacDonald ve ark. 2000). Limbik sistemin bir 
parçası olan anterior singulat korteks bilişsel 
(dorsal) ve duygusal (ventral) alt bölgelerle ele 
alınmaktadır. Görüntüleme çalışmalarının meta- 
analizleri her iki bölgenin farklı görevler (biliş
sel /duygusal) sırasında karşılıklı baskılanma 
sergilediğini göstermektedir. Biliş ve duygu ara
sındaki etkileşimin anlaşılmasında anterior sin

gulat alt bölümleriyle diğer kortikal yapılar ara
sındaki ilişkilerin anlaşılmasının önemi üzerinde 
durulmaktadır (Bush ve ark. 2000).

Stroop Testi çocuklarda özellikle Dikkat Eksikli
ği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Davranım 
Bozukluğu (DB), Karşıt Olma-Karşı Gelme Bo
zukluğu (KGB) gruplarında yönetici işlevleri de
ğerlendirmede sık kullanılan nöropsikolojik test
ler arasındadır (Barkley ve ark.1992, Barkley 
1997, Carter ve ark. 1995). DEHB olan çocuklarla 
normal kontrol grubunun nörobilişsel testler, 
görevler ve deneysel paradigmalarla perfor
manslarının karşılaştırıldığı 1980-1999 yıllarını 
kapsayan geniş bir meta-analitik değerlendirme
de Stroop Testinin kullanıldığı 17 çalışmanın 
11'inde anlamlı farklar olduğu saptanmıştır 
(Rapport ve ark. 2000). Stroop Testinin DEHB 
olan çocukları normal kontrol grubundan ayıra
bildiği bildirilmekte (Seidman ve ark. 1997a) ve 
değişik klinik gruplarda bu testin uygulanma
sıyla Stroop bozucu etkisinin DEHB'ye özgü 
olup olmadığının belirlenmesinin gerekliliği 
üzerinde durulmaktadır (Sergeant ve ark. 2002).

Çok boyutlu (sözcük /  şekil ve renk) bir uyara
nın dikkat kontrolü altında işlenmesini ve bas
kın olmakla birlikte amaca uygun olmayan tepki 
biçiminin (okuma) ketlenmesini gerektiren Stro- 
op görevinin yoğun araştırmalara konu olmaya 
devam edeceği açıktır. Bu araştırmada 6-11 yaş 
grubu çocuk örnekleminde Stroop Testi TBAG 
Formunun norm değerleri saptanmış ve test-tek- 
rar test yöntemiyle güvenirliği belirlenmiştir. 
Böylece testin klinik ve temel bilim araştırmala
rında 6-11 yaş grubu çocuklar için kullanılabilir
liği sağlanmıştır. Stroop Testi TBAG Formunun 
Türk toplumu çocukları üzerindeki standardi
zasyon çalışması yoluyla, yaş ve eğitim düzeyi
nin ve bunların ortak etkisinin testin ölçtüğü bi
lişsel özellikler üzerindeki etkisi belirlenmiş ve 
söz konusu özelliklerin çocuklardaki gelişiminin 
ayrıntılı olarak incelenmesi mümkün olmuştur.

YÖNTEM

Örneklem

Araştırmanın örneklemi 72-132 ay (6-11 yaş) ara
sı 1.-5. sınıfta okuyan 402 denekten oluşmuştur.
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Çalışmada dakiklik açısından deneklerin yaşları 
yıl hesabına göre değil ay hesabına göre veril
miştir. Buna göre 1. sınıftaki öğrenciler 72-84 ay, 
2. sınıftakiler 85-96 ay, 3. sınıftakiler 97-108 ay, 4. 
sınıftakiler 109-120 ay ve 5. sınıftakiler 121-132 
ay aralığında yer almıştır. Araştırma gruplarını 
oluşturmada belirli yaş grubunun karşılığı olan 
sınıfta bulunmayan öğrenciler örnekleme dahil 
edilmemiştir. Mevcut araştırmada yaş ve sınıf 
birbirine dönüştürülebilir olduğundan aşağıda
ki bölümlerde ilgili değişken yaş/sınıf olarak 
adlandırılmıştır. Deneklerin belirlenmesinde öğ
retmenlerle görüşülmüş ve bir önceki yıl başarı 
durumu tabloları incelenerek dağılımın yaklaşık 
± 2 standart sapma arasında kalan denekler ör
nekleme dahil edilmiştir. Uygulamalar 2000
2001 öğretim yılı birinci döneminde yapılmıştır. 
ilkokul 1. sınıf öğrencisi denekler (72-84 ay) ça
lışmaya birinci dönemin son ayında alınmış ve 
bu grup okuma becerisini yeni kazanmış öğren
cilerden oluşmuştur.

Tüm deneklerin renkleri tanıma becerileri, veri 
toplama işlemine geçilmeden önce belirlenmiş, 
başarısız öğrenciler örnekleme dahil edilmemiş
tir. Renk tanıma yanısıra Stroop Testi TBAG For
mu uygulamalarına geçilmeden önce, denekle
rin okuma becerileri de değerlendirilmiştir. Bu
nun için deneklerden A4 boyutlarında beyaz bir 
kağıda çift aralıklı olarak yazılı sabit bir metni 
(Pamuk Prenses masalından bir bölüm) olabildi
ğince hızlı ve düzgün bir şekilde okumaları is
tenmiş ve her deneğin 1 dakikada okuyabildiği 
sözcük sayısı belirlenmiştir. Bilinen kronik bir 
hastalığı olan, belirgin davranış sorunları göste
ren, işitme ve görme sorunlu, bilişsel yetileri et
kileyen ilaç kullanan denekler örnekleme dahil 
edilmemiştir.

Yukarıda belirtilen özellikteki bireylerden gö
nüllü olanlar araştırmaya katılmış, uygulamala
rın yapılmasına ilişkin gerekli idari izinler alın
mıştır. Çalışma Ankara şehir merkezinde iki 
devlet ilköğretim okulunda yürütülmüş, 1.- 5. 
Sınıflardaki öğrenciler yaş/sınıf ve cinsiyet de
ğişkenlerinin düzeylerine göre dengeli olarak 
dağılmıştır. Çalışmaya katılan 402 deneğin 
yaş/sınıf ve cinsiyetin düzeylerine dağılımı Tab

lo 1'de verilmektedir. Tablo incelendiğinde, 402 
deneğin gerek yaş/sınıf düzeylerine (sırasıyla 
78, 82, 82, 80, ve 80 denek), gerekse de cinsiyetle
re dağılımının (200 kız ve 202 erkek) eşdeğerli ol
duğu görülmektedir. Deneklerin el tercihlerinin 
yaş/sınıf ve cinsiyete göre farklılaşmadığı görül
müştür.

Tablo 1: Deneklerin Yaş ve Cinsiyet 
Değişkenlerinin Düzeylerine Dağılımları

Yaş (ay) Sınıf Cinsiyet Toplam
Kız Erkek

72-84 1 38 41 79
85-96 2 41 41 82
97-108 3 40 41 81
109-120 4 43 37 80
121-132 5 38 42 80
Toplam 1-5 200 202 402

Kullanılan Ölçme Aracı

BİLNOT Bataryası kapsamında yer alan Stroop 
Testi TBAG Formu, özgün Stroop Testi (Stroop 
1935) ile Victoria Formunun (Regard 1981) birle
şiminden oluşturulmuştur. Testin erişkin örnek- 
lem grubunda Türk standardizasyonu yapılmış
tır; test kültüre uyarlanmış, uygulama ve puan
lama işlemleri standardize edilmiş, güvenirliği 
ve geçerliği belirlenmiş, norm değerleri hesap
lanmıştır. Tamamlama süresi puanları üzerinde 
yapılan 12 ay aralıklı test-tekrar test güvenirlik 
katsayısı 1.- 4. Bölümler için .41 ile .87 arasında 
iken, bozucu etki ile ilgili 5. Bölüm için .61 ol
muştur (Karakaş, Başar 1993, Karakaş ve 
ark.1996, Karakaş ve ark. 1999a). Stroop Testi 
TBAG Formu'nun geçerlik çalışmaları değişik 
hasta gruplarında da yapılmıştır (Mercan 1996, 
Örnek 1996, Baral 1996, Ildız 1998, Özen 1999).

Stroop Testi TBAG Formu 14.0 sm x 21.5 sm bo
yutlarında dört beyaz karttan oluşmaktadır. Her 
kartın üzerinde seçkisiz olarak sıralanmış 4'er 
maddeden oluşan 6 satır bulunmaktadır. Bu 
kartlar testin 'uyarıcı' maddeleridir ve bu uyarı
cılara deneğin tepki vermesi, diğer bir deyişle 
'görevleri' yerine getirmesi gerekmektedir (Ka
rakaş ve ark. 1999b). Testin puanları bu bölümle
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rin ayrı ayrı puanlanmasıyla elde edilmektedir. 
Stroop testi TBAG Formu 1. Kartının üzerinde 
beyaz zemin üzerine siyah olarak basılmış renk 
isimleri (mavi, yeşil, kırmızı, sarı sözcükleri) bu
lunmaktadır. Bu uyarıcı özgün Stroop Testinin 
bir özelliğidir. 2. Kartta mavi, yeşil, kırmızı ve 
sarı renklerde basılmış renk isimleri (mavi, yeşil, 
kırmızı ve sarı sözcükleri) bulunmaktadır. Bu 
kartta her sözcüğün basımında kullanılan renk, 
sözcüğün ifade ettiği renkten farklıdır. Bu kart 
tüm Stroop Testlerinin temel uyarıcısıdır ve bo
zucu etkinin ölçüldüğü bölümde kullanılmakta
dır. 3. Kartta mavi, yeşil, kırmızı, sarı renklerde 
basılmış 0.4 sm çapında daireler bulunmaktadır. 
Bu uyarıcı Victoria Formundan alınmıştır; özgün 
formda bu uyarıcılar kare şeklindedir. 4. Kart ise 
mavi, yeşil, kırmızı ve sarı olarak basılmış nötr 
sözcüklerden ('kadar, zayıf, ise, orta' sözcükleri) 
oluşmaktadır. Karakaş ve arkadaşları (1999a) ta
rafından yapılan testin Türk Formunda kullanı
lacak olan puanlama yönteminin belirlenmesine 
yönelik çalışmada Stroop Testi TBAG Formunun 
puanlanması için her bölümün tamamlama süre
lerinin kullanılabileceği bildirilmiştir.

Stroop testi TBAG Formu eğitilmiş testörler tara
fından okul içinde test uygulamaya uygun or
tamlarda bireysel olarak ve standart yönergesi 
uyarınca (Karakaş ve ark 1996) uygulanmıştır. 
Test dört kartın kullanıldığı sabit sırada sunulan 
beş bölümden oluşur. İlk iki bölümde kartlarda
ki sözcüklerin okunması, son üç bölümde ise 
sözcük veya şekillerin renklerinin adlandırılma
sı istenir. 2. Kart 2. Bölümde okuma, 5. Bölümde 
renk söyleme amacıyla olmak üzere iki kez, di
ğer kartlar ise bir kez kullanılır.

Stroop Testi TBAG Formu'na verilen tepkiler 
BİLNOT Bataryası için geliştirilmiş olan standart 
Kayıt Formuna işlenmiştir. Tepki sürelerinin öl
çülmesi için kronometre kullanılmıştır. Testin 
süre puanları; 'başla' komutunun verilmesinden 
kartın son maddesinin okunmasına/söylenmesi- 
ne kadar geçen süre olarak belirlenmiştir. Böyle- 
ce Stroop Testi TBAG Formu için beş bölümden 
beş ayrı tamamlama süresi, hata ve düzeltme 
puanı elde edilmiştir.

Stroop Testi TBAG Formu'nun güvenirlik çalış

ması, normatif verilerin toplandığı örneklem- 
den, yaş/sınıf ve cinsiyet düzeylerine dengeli 
olarak dağılmış ve koşul birleşimlerinden seçki- 
siz olarak seçilmiş 92 denek üzerinde yürütül
müştür. Test - tekrar test aralığı 2 ay olmuştur.

BULGULAR

Analizlerden önce veriler, çok değişkenli istatis
tiğin temel sayıltıları olan normallik (normality), 
doğrusallık (linearity) ve varyans dağılımlarının 
homojenliği (homoscedasticity) açısından test 
edilmiş ve verilerin bu sayıltıları karşıladığı gö
rülmüştür.

Güvenirlik Çalışması İle İlgili Bulgular

Güvenirlik çalışmasında yer alan ve aşırı puana 
(outliers) sahip 9 denek analiz kapsamı dışında 
bırakılmıştır.

Tablo 2'de Stroop Testi TBAG Formu tamamla
ma süresi, hata sayısı ve düzeltme sayısı puanla
rı için 92 denekten test-tekrar test tekniği ile he
saplanan güvenirlik katsayıları verilmektedir. 
Tablo incelendiğinde süre puanı güvenirlik kat
sayılarının .63 ile .81 arasında değiştiği ve tüm

Tablo 2: Stroop Testi Puanlarına İlişkin Test- 
Tekrar Test Güvenirlik Katsayıları

Stroop Testi 6 yaş 0 ay

Süre Puanlan 10 yaş 11 ay
(n=92)

1. Stroop Bölüm 1 Süre 0.78 **
2. Stroop Bölüm 2 Süre 0.63 **
3. Stroop Bölüm 3 Süre 0.63 **
4. Stroop Bölüm 4 Süre 0.79 **
5. Stroop Bölüm 5 Süre 0.81 **
6. Stroop Bölüm 1 Hata Sayısı -0.02
7. Stroop Bölüm 2 Hata Sayısı -0.03
8. Stroop Bölüm 3 Hata Sayısı -0.02
9. Stroop Bölüm 4 Hata Sayısı 0.16
10. Stroop Bölüm 5 Hata Sayısı 0.17
11. Stroop Bölüm 1 Düzeltme Sayısı -0.02
12. Stroop Bölüm 2 Düzeltme Sayısı -0.03
13. Stroop Bölüm 3 Düzeltme Sayısı -0.07
14. Stroop Bölüm 4 Düzeltme Sayısı 0.05
15. Stroop Bölüm 5 Düzeltme Sayısı 0.15

p < .01
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katsayıların p<.01 düzeyinde anlamlı olduğu gö
rülmektedir. En düşük güvenirlik katsayısı ikin
ci ve üçüncü bölüm tamamlama süresi puanları 
için, en yüksek katsayı ise beşinci bölüm tamam
lama süresi puanı için elde edilmiştir. Düzeltme 
ve hata puanları için test-tekrar test tekniği ile 
hesaplanan güvenirlik katsayıları anlamlı bulun
mamıştır. Bu nedenle söz konusu olan değerler 
ileri analize tabi tutulmamıştır.

Varyans Analizi Sonuçları

Tablo 3'de yaş/sınıf ile cinsiyet değişkeninin dü
zeyleri için hesaplanan ortalama ve standart sap
malar verilmektedir.

Yaş/sınıf değişkeni ile cinsiyet değişkeninin

Stroop Testi TBAG Formu tamamlama süresi 
puanlarına etkisini incelemek üzere verilere 5 
(yaş/sınıf) x 2 (cinsiyet) faktörlü desene uygun 
çok-değişkenli varyans analizi (multivariate 
analysis of variance: MANOVA) uygulanmıştır. 
Analiz sonuçları ile ilgili özet bulgular Tablo 
4'de sunulmaktadır. MANOVA sonuçları 
yaş/sınıf düzeyinin temel etkisinin Stroop Testi 
TBAG Formu'nun tamamlama süresi puanları 
üzerindeki etkisinin p<.001 düzeyinde anlamlı 
olduğunu ortaya koymuştur [Bölüm 1 Süre : F(4, 
370) = 138.52, p < .001; Bölüm 2 Süre: F(4,370) = 
177.52, p < .001; Bölüm 3 Süre: F(4,370) = 72.64, p 
< .001; Bölüm 4 Süre: F(4,370) = 59.22 , p < .001; 
Bölüm 5 Süre: F(4,370) = 22.20, p < .001].

Tablo 3: Sınıf ve Yaşa Göre Stroop Testi TBAG Formundan Alman Puanlara İlişkin 
Cinsiyete Göre Ortalama ve Standart Sapmalar

Yaş Sınıf Cinsiyet n Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm 5
(ay) 1 Süre 2 Süre 3 Süre 4 Süre 5 Süre 5 Hata Düzeltme

72-84 1 Kız 38 X 37.42 35.71 29.29 37.24 47.47 .78 1.31
SS 21.86 15.24 11.53 12.42 19.13 1.29 1.74

Erkek 41 X" 36.12 33.49 27.51 39.76 48.63 1.00 1.75
SS 15.41 13.23 7.56 10.69 14.52 1.88 1.59

85-96 2 Kız 41 X" 13.02 13.71 19.88 34.00 47.22 .56 1.82
SS 2.51 2.75 4.04 7.75 14.21 .67 1.54

Erkek 41 X" 13.34 14.10 23.85 38.39 53.12 .56 2.29
SS 2.27 2.63 5.22 10.45 16.22 .95 1.99

97-108 3 Kız 40 X" 10.85 11.58 16.50 26.60 36.03 .50 1.47
SS 2.06 2.77 3.27 6.49 10.17 .96 1.85

Erkek 41 X" 11.24 11.90 17.98 29.17 40.51 .58 1.59
SS 1.96 2.30 3.75 6.30 11.32 .97 1.74

109-120 4 Kız 43 X" 11.93 12.26 17.37 26.21 37.72 .60 1.74
SS 2.75 3.10 2.87 5.44 8.60 1.59 1.31

Erkek 37 X" 10.97 11.84 16.68 26.73 38.30 .54 2.18
SS 1.76 2.13 3.26 5.49 10.50 .96 1.19

121-132 5 Kız 38 X" 10.74 1.18 16.13 22.00 34.42 .76 1.79
SS 1.84 2.06 2.87 3.58 7.36 1.22 1.58

Erkek 42 X" 10.43 11.26 15.60 23.02 35.17 .64 1.61
SS 2.11 2.54 3.70 5.37 13.02 1.28 1.28
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Tablo 4: Stroop Testi TBAG Formu Puanlarına Uygulanan 5x2 Faktörlü Çok- 
Değişkenli Varyans Analizi Sonuçları

Süre 1 Süre 1 Süre 1 Süre 1 Süre 1
Sınıf (Yaş) 138.52*** 177.52*** 72.64*** 59.22*** 22.20***
Cinsiyet .19 .30 .81 7.90** 3.96*
Sınıf x Cinsiyet .15 .52 3.56** .55 .58

*p < .05 ** p < .01 *** p < .001

Yaş /sınıf değişkeninin temel etkisinin, değişke
nin hangi düzeyleri arasındaki farktan kaynak
landığını belirlemek üzere verilere Tukey Testi 
uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre, Bölüm 1 
ve Bölüm 2 tamamlama süresi puanı açısından 
72-84 ay (1. Sınıf) grubu, 85-96 ay (2. Sınıf), 97
108 ay (3. Sınıf), 109-120 ay (4.sınıf) ve 121-132 ay 
(5.sınıf) grubundan anlamlı olarak farklıdır. Bö
lüm 3 tamamlama süresi puanı açısından 72-84 
ay (1. Sınıf) grubu, 85-96 ay (2. Sınıf), 97-108 ay 
(3. Sınıf), 109-120 ay (4. Sınıf), ve 121-132 ay (5. 
Sınıf) grubundan; 85-96 ay (2. Sınıf) grubu 97-108 
ay (3. Sınıf), 109-120 ay (4. Sınıf), 121-132 ay (5. 
Sınıf) grubundan anlamlı olarak farklıdır. Bölüm 
4 tamamlama süresi puanı açısından 72-84 ay (1. 
Sınıf) grubu, 97-108 ay (3. Sınıf), 109-120 ay (4. Sı
nıf), 121-132 ay (5. Sınıf) grubundan; 85-96 ay (2. 
Sınıf) grubu, 97-108 ay (3. Sınıf), 109-120 ay (4. Sı
nıf) ve 121-132 ay (5. Sınıf) grubundan; 97-108 ay 
(3. Sınıf) grubu, 121-132 ay (5. Sınıf) grubundan, 
109-120ay (4. Sınıf) grubu, 121-132 ay (5. Sınıf) 
grubundan anlamlı olarak farklıdır. Bölüm 5 ta
mamlama süresi puanı açısından 72-84 ay (1. Sı
nıf) grubu 97-108 ay (3. Sınıf), 109-120ay (4. Sı
nıf), 121-132 ay (5. Sınıf) grubundan; 85-96 ay (2. 
Sınıf) grubu, 97-108 ay (3. Sınıf), 109-120 ay (4. Sı
nıf), 121-132 ay (5. Sınıf) grubundan anlamlı ola
rak farklıdır. Ortalamalar arası bütün farklar 
p< .05 düzeyinde anlamlıdır. Diğer gruplar ara
sındaki farklar anlamlı bulunmamıştır.

Bölüm 4 ve Bölüm 5 tamamlama süresi puanları 
üzerinde cinsiyet temel etkisinin anlamlı olduğu 
görülmüştür [Bölüm 4 süre: F = 7.90; sd = 1, p < 
.01; Bölüm 5 süre: F = 3.96; sd = 1, p < .05;]. Buna 
göre Bölüm 4'de erkeklerin süre puanı ortalama
sı ( X = 31.47, SS = 10.37) kızların ortalamasından

( X= 29.18, SS = 9.36) ve yine Bölüm 5'de erkek
lerin süre puanı ortalaması (X= 43.20, SS = 14.82) 
kızların ortalamasından (X= 40.55, SS = 13.63) 
anlamlı olarak daha büyüktür. Diğer süre puan
ları üzerinde cinsiyet temel etkisi anlamlı bulun
mamıştır.

Bölüm 3 tamamlama süresi puanları üzerinde 
cinsiyet ve yaş/sınıf ortak etkisinin anlamlı ol
duğu görülmüştür [Bölüm 3 süre: F = 3.56; sd = 
4, p < .05]. Bölüm 3 süre puanlarında birinci sı
nıflarda kızların ortalaması (X= 29.29, SS = 11.53) 
erkeklerden daha yüksektir (X =27.51, SS = 7.56). 
ikinci ve üçüncü sınıflarda ise erkeklerin bölüm 
3 süre ortalamaları (Sınıf 2: X= 23.85, SS = 5.22; 
Sınıf 3: X= 17.98, SS = 3.75) kızlarınkine göre (Sı
nıf 2: X= 19.88, SS = 4.04; Sınıf 3: X= 16.50, 
SS = 3.27) anlamlı olarak daha yüksek bulun
muştur. Dördüncü ve beşinci sınıflarda ise kız ve 
erkeklerin bölüm 3 süre puanları arasında an
lamlı fark bulunmamıştır. Tablo 5'de cinsiyet ve 
yaş/sınıfa göre süre ve 5. Bölüm düzeltme ve ha
ta puanlarının ortalama ve standart sapmaları 
verilmiştir. Diğer 4 bölümün düzeltme ve hata 
puanları sıfıra yakın olduğu için verilmemiştir.

Yaş/sınıf düzeyine göre kızlar ve erkeklerin Bö
lüm 3 süre puanlarının ortalamaları değerlendi
rildiğinde, 1. sınıf kızlarının ortalamaları tüm di
ğer sınıfların kızlarının ortalamalarından anlam
lı olarak daha yüksektir. ikinci sınıf kızlarının or
talamaları ise 3., 4., 5. sınıf kızlarının ortalamala
rından anlamlı olarak daha yüksektir. Üçüncü 
sınıf kızlarının ortalamaları ile 4. ve 5. sınıf kız
larının ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur 
ancak 4. ve 5. sınıf kızlarının ortalamaları birbi
rinden anlamlı olarak farklıdır. Erkeklerin bö-
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Tablo 5: Sınıf ve Yaşa Göre Stroop Testi TBAG Formundan Alınan Puanlara İlişkin Ortalama ve 
Standart Sapmalar

Yaş Sınıf n Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm
(ay) 1 Süre 2 Süre 3 Süre 4 Süre 5 Süre

72-84 1 79 X 36.75 34.56 28.37 38.54 48.08
SS 18.68 14.19 9.65 11.55 16.80

85-96 2 82 X" 13.18 13.90 21.87 36.20 50.17
SS 2.38 2.68 5.05 9.40 15.44

97-108 3 81 X" 11.05 11.75 17.25 27.90 38.30
SS 2.01 2.53 3.58 6.49 10.93

109-120 4 80 X" 11.49 12.06 17.05 26.45 37.99
SS 2.38 2.69 3.06 5.44 9.47

121-132 5 80 X" 10.58 11.22 15.85 22.54 34.81
SS 1.98 2.31 3.32 4.61 10.66

TOPLAM 402 X" 16.53 16.63 20.06 30.33 41.89
SS 13.14 11.14 7.14 9.93 14.29

lüm 3 süre ortalamalarına bakıldığında ise 1. sı
nıf puanları tüm diğer sınıflardan yüksektir. 
İkinci sınıf erkeklerinin ortalamaları ise 3., 4., 5. 
sınıf erkeklerinin ortalamalarından anlamlı ola
rak daha yüksektir. Üçüncü sınıf erkek ortala
maları ortalamaları 4. ve 5. sınıflarınkinden an
lamlı olarak yüksektir ancak 4. ve 5. sınıf erkek 
ortalamaları birbirinden anlamlı olarak farklı de
ğildir.

Cinsiyet etkisi tüm yaş/sınıf düzeylerine yaygın 
bir etki olmadığından ve ayrıca tüm puanları da 
içermediğinden, veriler cinsiyet üzerinde birleş
tirilmiştir. Cinsiyete göre yaş/sınıf değişkenin 
düzeyleri için hesaplanmış olan ortalama ve 
standart sapma değerleri Tablo 5'de sunulmak
tadır.

Faktör Analizi Sonuçları

Stroop Testi TBAG Formu süre puanlarıyla de
neklerin okuma hızı puanlarına faktör analizi 
tekniği uygulanmıştır. Uygulamalarda faktör çı
kartma yöntemi olarak temel bileşenler analizi 
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında özdeğeri >1 
olan iki faktörün elde edildiği ve bu faktörlerin

toplam varyansın %86.60'ını açıkladığı görül
müştür. Ayrıca 'scree plot' grafiğinde de iki fak
törün olduğu görülmüştür. Varimaks rotasyonu 
uygulandığında faktör yükü .316 düzeyinden 
yüksek olanlar arasında birinci faktörde 1., 2. ve 
3. Bölüm süre puanlarıyla Pamuk Prenses masa
lından hesaplanan okuma puanının; ikinci faktö
re ise 4. ve 5. Bölüm süre puanlarının yüklendiği 
görülmüştür. Temel Bileşenler analizi sonuçları 
Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6: Stroop Testi TBAG Formu Süre 
Puanlarıyla Okuma Hızı Puanlarına 
Uygulanan Temel Bileşenler Analizi Sonuçları

Faktör 1 Faktör 2

Bölüm 1 Süre .96

Bölüm 2 Süre .96

Bölüm 3 Süre .71

Okuma Hızı -.75

Bölüm 4 Süre — .86

Bölüm 5 Süre — .95

Açıklanan Varyans (%) 50.51 36.08

Toplam Varyans (%) 50.51 86.60
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TARTIŞMA 

Yaş Etkisi

Gelişim psikolojisinde yapılan görgül araştırma
larda kronolojik yaş, temel bağımsız değişken 
olarak ele alınmaktadır. Ancak gelişimsel deği
şiklikleri tanımlamada zamansal bir şablon oluş
turan kronolojik yaş, söz konusu değişiklikler 
için yalancı (pseudo) bir açıklama da sağlayabil
mektedir (Weinert ve Weinert 1998). Bilişsel iş
levlerde yaşa bağlı değişikliklerin daha çok girdi 
(input) ve çıktı (output) düzeyinde olduğu; ye
tişkinlerle çocuklar arasında merkezi işlemci yö
nünden büyük farkların olmadığı ve gelişim et
kisinin değerlendirilmesinde bu evrelere yönel
menin daha uygun olacağı üzerinde durulmak
tadır (Sergeant 1996). Nöropsikolojik verilere da
yanarak odaklanmış dikkat kapasitesinin 7 yaş 
civarında geliştiği, dikkati sürdürebilme yetene
ğinin ise adolesan döneme dek gelişimini sür
dürdüğü bildirilmektedir (McKay ve ark. 1994). 
Bilgi işlemenin ileri evresinde yer alan motor 
çıktının düzenlenmesi yeteneğinin ise çocukluk 
çağının ortalarında gelişim gösterdiği ve bu ev
renin dikkat işlevinden çok yönetici işlev olarak 
kabul edildiği ifade edilmektedir (McKay ve 
ark.1994).

Dikkat süreçleri üzerindeki yaş etkisi gelişim 
psikofizyolojisi çalışmalarıyla da ele alınmakta
dır (Ridderinkhof ve van der Stelt 2000). Ancak 
bu çalışmalarda erişkinlerle çocukların aynı şe
kilde değerlendirilmesinin ve bunlardan çıkarı
lan sonuçların bazı sorunlar taşıdığı bildirilmek
tedir. Bunlar test motivasyonu, görev yönergele
rini farklı anlama, ve yaşa bağlı farklı stratejile
rin kullanımıyla ortaya çıkan değişikliklerin; ya
şa bağlı dikkat süreçlerindeki değişiklik olarak 
ele alınmasıdır. Aynı araştırmacılar kortikal/bi- 
lişsel yapı içinde dikkat süreçlerinin kademeli 
bir artıştan çok niteliksel bir yeniden örgütlenme 
geçiriyor olabileceği üzerinde durmakta ve dik
katte gelişimsel farklılıkları belirleyen elektrofiz- 
yolojik ölçümlerin yaşla ilişkili dikkat-dışı deği
şimleri yansıtabileceğini de belirtmektedirler 
(Ridderinkhof ve van der Stelt 2000). Bu yakla
şım tarzı tüm bilişsel işlevler ve onları nesnel 
olarak değerlendirmeyi amaçlayan nöropsikolo-

jik ölçüm araçları için de geçerli olmalıdır.

Normal çocukların kortikal/bilişsel işlevlerinin 
incelendiği 9-18 yaş aralığını kapsayan bir çalış
mada, en az iki ayrı, fakat etkileşim gösteren bi
leşenin bilişsel gelişimde etkin olduğu bildiril
mektedir. Bunlar, işlem hızında artış ve yönetici 
işlevselliğin olgunlaşması olarak ifade edilmek
tedir (Travis 1998). Serebral korteksin morfomet- 
rik çalışmalarıyla da gelişimsel değişikliklerin 
adolesan dönemin ilerisine dek sürdüğü göste
rilmiştir (Huttenlocher 1990) .Yaşamın ikinci on 
yılma dek süren frontal sistemin olgunlaşması 
ve prefrontal korteks ile diğer kortikal/subkorti- 
kal yapılar arası dinamik etkileşimin yönetici sü
reçler için olan önemi üzerinde durulmaktadır 
(Fuster 2000, Funahashi 2001). İşlevsel frontali- 
zasyon ve işlevin yaş artışının bir fonksiyonu 
olarak subkortikal bölgelerden kortikal bölgele
re geçişi olarak tanımlanan ensefalizasyon süre
cinin yaşla ilişkisi fMRG verileriyle de saptan
mıştır (Rubia ve ark. 2000). Yönetici işlevlerle 
frontal lobların ilişkisi frontal lob epilepsili ço
cuklarla yapılan bir çalışmayla da gösterilmiş ve 
8-12 yaş grubunda nöropsikolojik görev perfor
manslarında düşüklük 13 yaş ve üstü gruba gö
re daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır (Hernan
dez ve ark. 2002). Hem normal hem de hasta 
gruplarında yapılan bu çalışmalar yönetici işlev
lerin yaşla olgunlaştığını göstermektedir.

Çocuklarda 5-15 yaş aralığında yapılmış Stroop 
görevi dahil çok sayıda testi içeren 25 çalışmanın 
incelenmesi sonucunda, yaş faktörünün, işlem 
hızını/tepki süresini yordama gücünün çok 
yüksek olduğu da belirlenmiştir (Cerella ve Ha
le 1994). Stroop Testi'nin Türk kültürüne stan
dardizasyonu kapsamında yetişkin örneklemin- 
de yapılan çalışmada yaşa bağlı değişiklikler, 
Stroop Testi TBAG Formununun 395 denek üze
rinde yürütülmüş olan 5 x 3 x 2 faktörlü standar
dizasyon çalışmasında da elde edilmiştir. Verile
re uygulanan ANOVA, 20-82 yaş aralığında in
celenmiş olan yaş faktörünün, beş alt testin tü
mündeki süre puanlarını anlamlı (p<.001) olarak 
olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir (Kara- 
kaş ve Başar 1993, Karakaş ve ark.1996). İlkokul 
çocuklarını kapsayan mevcut çalışmada, yaşın
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bütün süre puanları üzerinde anlamlı ve süreler
de kısalma şeklinde olumlu yönde fark yarattığı 
görülmüştür. 1., 2. ve 3. Bölüm tamamlama süre
leri açısından 1. Sınıf grubu diğer sınıf düzeyle
rinden anlamlı olarak farklılık göstermiştir. Bu
na göre okuma ve renk söyleme gibi bilişsel iş
lemler 1. Sınıf düzeyinde anlamlı bir gelişim ve 
değişim geçirmektedir.

Okuma Becerisinin Etkisi

Stroop Testi TBAG Formunda ilk iki bölüm oku
ma eylemini gerektirmektedir. Okuma eylemine 
katkısı olan birçok psikolojik süreç tanımlanmış
tır. Bunlar fonemik farkındalık, fonolojik kodla
ma, uyaranı hızla işleme ve bu yeteneğin otoma
tik hale gelmesi, bellek ve sözcükleri tanıma ye
teneğidir (Grigorenko 2001). Yapılan faktör ana
lizi sonucunda 1., 2., ve 3. Bölüm süre puanla
rıyla okuma puanının aynı faktör altında toplan
ması bu çalışmanın dikkate değer bir bulgusu
dur. Benzeri diğer çalışmalarda olduğu gibi 
mevcut çalışmada yaş ve eğitim etkilerinin ayrış- 
tırılamaz olması nedeniyle, bu becerilerin gelişi
minde eğitimin de etkin olması olasıdır. Mevcut 
çalışmada, okuma becerisini yansıtan 1. Bölüm 
süre puanından elde edilen 5. Sınıf (121-132 ay) 
ortalamasının, yalnızca temel eğitim almış 20-24 
yaş grubundaki bireylerin ortalamasına (Kara- 
kaş ve Başar 1993, Karakaş ve ark.1996) çok ya
kın (sırasıyla X=10.58, SS=1.98; X=12.34, SS=6.17) 
olduğu görülmüştür. Bu benzerlik, sadece temel 
eğitim almış erişkin deneklerde eğitime bağlı 
olarak gelişen okuma becerisinin 5. Sınıf düze
yinden sonra fazla değişmediğini göstermekte
dir. Üniversite eğitimi almış 20-24 yaş grubu bi
reylerin ortalamasıyla, 5.sınıf (121-132 ay) ortala
ması karşılaştırıldığında ise üniversite eğitimi al
mış 20-24 yaş grubu ortalamasının 1. Bölüm sü
re puanı açısından daha kısa olduğu belirlenmiş
tir (sırasıyla X= 10.58, SS=1.98; X=8.64, SS= 1.53). 
Bu bulgu, söz konusu becerinin sadece yaşa bağ
lı değil, eğitimin derecelerine göre de arttığını 
göstermiştir (Karakaş ve Başar 1993, Karakaş ve 
ark.1996). Diğer yandan, istatistiksel olarak an
lamlı farklar elde edilmese de, okuma ve renk 
adlandırmayla ilgili kartları (1, 2. ve 3. Bölüm)

tamamlama süresi 1. sınıftan 2. sınıfa geçildiğin
de yaklaşık olarak yarı yarıya azalmakta ve bu 
azalış yaş düzeyleri arttıkça sürmektedir. Renk 
söylemeyle ilgili kartları tamamlama süresi açı
sından da, yaşa bağlı olarak düzenli bir azalma
nın olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmada 
okuma ve renkleri söyleme becerisinde yaşa 
bağlı olarak saptanan anlamlı artış, yaş faktörü
nün işlem hızı/tepki süresi gibi bilişsel yetiler 
üzerindeki önemini vurgulayan daha önceki ça
lışmaların sonuçlarıyla uyumlu bir bulgudur 
(Cerella ve Hale 1994, Travis 1998, Grigorenko 
2001).

MacLeod (1991) geniş tarama makalesinde Stro
op bozucu etkisinin yaşa bağlı değişimini incele
yen çok sayıda araştırmaya değinmektedir. Bu 
çalışmaların çoğu bozucu etkiyi, okuma becerisi
nin kazanımıyla artan bir fenomen olarak ele al
maktadır. Sonuçta, bozucu etkinin, erken okul 
yıllarında başladığını, okuma becerisinin gelişti
ği 2.-3. sınıfta en yüksek düzeye ulaştığını belirt
mektedir. Ancak Stroop bozucu etkisi ile okuma 
becerisinin gelişimi arasındaki bağı destekleme
yen klinik çalışmalar da bulunmaktadır. DEHB 
olan 9-12 yaş grubu çocuklarda, okuma becerile
ri kontrol grubundan kötü olmasına rağmen 
Stroop bozucu etkisinin fazla olduğu saptanmış
tır (Carter ve ark.1995). Okul öncesi 3-7 yaş gru
bu çocuklarda ketlemeye ilişkin yönetici işlevi 
değerlendirmek amacıyla gelişimsel araştırma
lar için oluşturulmuş bir görevde (gece-gündüz 
testi /  day-night test) test sonuçları, yaşla birlik
te doğru yanıt sayısının arttığını, tepki süreleri
nin ise kısaldığını göstermiştir (Gerstadt ve 
ark.1994). Bu bilgiler Stroop ve benzeri görevler
deki bozucu etkinin sadece okumanın otomatik 
hale gelmesi ile açıklanamayacak bir fenomen 
olabileceğine işaret etmektedir.

Bu çalışma bulguları, okuma hızının değerlendi
rildiği 1. Bölüm tamamlama süresinde, 1. sınıf
tan 2. sınıfa geçerken yaklaşık üç kat bir hızlan
manın olduğunu ortaya koymuştur. Bununla be
raber bozucu etkiyi ölçen 5. Bölüm süresi açısın
dan aynı sınıflarda anlamlı bir fark ortaya çık
mamıştır. Okuma becerisinin 1. sınıfa göre daha 
iyi olduğu saptanan 2. sınıf düzeyinde (1. Sınıf
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1 .Bölüm X= 36.75, SS = 18.68 ; 2. Sınıf 1. Bölüm 
X= 13.18, SS = 2.38) 5. Bölüm tamamlama süresi 
küçük bir farkla daha uzun bulunmuştur (1. Sı
nıf 5. Bölüm X= 48.08, SS = 16.80 ; 2. Sınıf 5. Bö
lüm X= 50.17, SS = 15.44). Stroop bozucu etkisin
de 2. sınıf düzeyinde gözlenen bu küçük artışın 
okumanın otomatik hale gelmesine bağlı gelişen 
bir durum olabileceği düşünülmüştür. Bu sonuç 
Stroop bozucu etkide yaşa bağlı olarak ortaya çı
kan değişikliklerde temel belirleyicinin 2. sınıfta 
anlamlı bir gelişim gösteren okuma becerisi ola
mayacağını; bu olayda seçici dikkat ve ketleme 
işlevlerinin ön planda olduğunu göstermiştir. 
Böyle bir yorum ilgili yazın bilgileriyle de uyum 
göstermektedir. Nöropsikolojik dikkat modelin
de, Stroop Testinin dikkatin odaklanma/yönet- 
me işlevini ölçmede kullanılabileceği belirtil
mektedir (Mirsky 1996). Bu model temel alına
rak DEHB olan çocuklar Dikkat Bataryası ile de
ğerlendirilmiş ve bataryada yer alan Stroop Tes
tinin yönetme ve bir çeldiri varlığında göreve 
odaklanma yeteneğini ölçtüğü saptanmıştır 
(Mirsky ve ark. 1999).

Cinsiyet Etkisi

ilkokul çocuklarında yapılan iki yıllık boylamsal 
bir çalışmada erken örtük nöropsikolojik riskle
rin sonraki davranışsal uyumu belirleyebildiği 
gösterilmiştir. Ketleme kontrolü ölçütü olarak 
ele alınan testlerden biri olan Stroop Testinin an
lamlı yordama gücüne sahip olduğu saptanmış
tır (Nigg ve ark. 1999). Ayrıca 7 yaşında çocuk
larda yapılan bir araştırmada Stroop bozucu et
kisini belirleyen tepki süresi ile mizacın (tempa- 
rement) bazı boyutları ilişkili bulunmuştur. Yük
sek aktivite düzeyi ve düşük ketleme kontrolü 
hem kız hem de erkeklerde, yüksek dürtüsellik 
(impulsivity) düzeyi ise sadece kızlarda bozucu 
etkide anlamlı artış yaratmıştır. Çalışmada orta
ya çıkan cinsiyet farkı, biyolojik, sosyal ve geli
şimsel etkenlerin bütünsel olarak ele alınması 
gerektiğini ortaya koymuştur (Gonzales ve ark. 
2001).

Sunulan çalışmada, cinsiyet temel etkisi 4. ve 5. 
Bölüm süre puanları üzerinde anlamlı fark ya
ratmıştır. Bütün yaş dilimlerinde, her iki süre

puanında da erkeklerin ortalamalarının daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Renkli kartları 
(3., 4. ve 5. Bölüm) tamamlama süreleri açısın
dan kızların erkeklere göre daha hızlı olduğu gö
rülmektedir. Bunun aksine okuma kartlarında 
(1. ve 2. Bölüm) bu fark görülmemektedir. An
cak renkli kartlara ilişkin bu farklılık 3. sınıftan 
sonra azalmaktadır. Okuma ve renk söyleme 
arasında cinsiyete bağlı olarak saptanan bu geli
şimsel farklılıklar özellikle dikkat çekicidir. Yu
karıda değinildiği gibi cinsiyete bağlı farklılıkla
rın çok boyutluluk göstermesi durumu, mevcut 
araştırma bulgularınca da desteklenmektedir.

MacLeod (1991) kızlarda renk adlandırmanın 
erkeklere göre daha hızlı olduğu yönünde çalış
malardan da bahsetmekle birlikte Stroop bozu
cu etkisinde cinsiyet farkının olmadığı sonucuna 
varmaktadır. Erkeklerde süre puanlarının daha 
uzun olduğu yönünde çalışmalar da bulunmak
tadır (Mekarski ve ark.. 1996). Mevcut araştırma
da 4. ve 5. Bölümde erkek çocuklarda saptanan 
düşük performans önemli bir bulgudur. Çünkü 
çocukluk çağı gelişimsel bozuklukları bağlamın
da erkeklerin kızlara oranla daha zedelenebilir 
oluşu ve bunun daha sonraki sosyal işlevselliğe 
etkileri insanlarda cinsiyet farklılıklarının bilin
mezlerinden biridir (McGuffin ve Scourfield 
1997). Epidemiyolojik çalışmalarla da destekle
nen bu bulgu erkek çocuklarda gelişimsel gecik
menin varlığı ile açıklanmaktadır (Cottrell 1998). 
Bu konuyla ilgili olarak yapılan bir hayvan de
neyi çalışmasında cinsiyetler arasında striatal 
reseptör dansitesi ve lateralizasyonundaki erken 
gelişimsel farkların DEHB'li erkeklerde sapta
nan yüksek prevalansı açıklayabileceği bildiril
mektedir (Andersen ve Teicher 2000). Çocukluk 
çağı nöroradyolojik çalışmaları verileri normal 
erkek çocukların globus pallidus, kız çocukların 
ise kaudat çekirdek hacimlerinin fazla olduğunu 
göstermektedir (Santosh 2000). DEHB olan bi
reylerde daha küçük kaudat çekirdek hacminin 
Stroop bozucu etkiyle bağlantısı üzerinde durul
maktadır (Sergeant ve ark. 2002). Normal birey
lerde sol kaudat nukleus başı sağa oranla daha 
büyükken DEHB gösteren erkek çocuklarda ters 
kaudat asimetri saptanmıştır (reversed caudate 
asymmetry). Ters kaudat asimetri, ketleme ölçü
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tü olan Stroop bozucu etkide artışla, sağ hemis- 
fer beyaz cevher hacim azlığı ise dikkatin sürdü
rülmesini gerektiren görevlerde düşük perfor
mansla ilişkili bulunmuştur (Semrud-Clikeman 
ve ark. 2000). DEHB olan kız çocuklarında 
Stroop Testi dahil nöropsikolojik testlerle yöneti
ci işlevlerin değerlendirildiği bir çalışmada nor
mal kontrol grubundan anlamlı farkların olma
dığı saptanmıştır. Entellektüel performans dü
şüklüğüne rağmen DEHB olan kızlarda göreli 
olarak sağlam yönetici işlevselliğin daha önce er
kek DEHB'li çocuklarda bildirilen düşük perfor- 
masla farklılık gösterdiği belirtilmektedir (Seid- 
man ve ark. 1997b). Cinsiyetler arası davranış 
farkları genetik, hormonal, sosyal ve diğer çevre
sel etkenlerin karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu farklılıkların araştırmaların is
tenmeyen bir komplikasyonu olarak değil beyin 
işlevlerini anlamaya yardımcı durumlar olarak 
ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır ( Kelly 
ve ark. 1999). Bu çalışmada Stroop Testi TBAG 
Formu 4. ve 5. Bölüm süre puanlarında erkek ço
cuklar aleyhine ortaya çıkan küçük fakat anlam
lı fark, bu bilgiler ışığında ketleme işlevinin cin
siyetlere bağlı olarak farklı olgunlaşma süreçleri 
izlediği şeklinde yorumlanabilir.
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