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Özet
Bu çal›ﬂmada çoklu yönetsel iﬂlevleri gerektiren Wisconsin Kart Eﬂleme Testi'nin (WKET)
bileﬂenlerinden biri olan ketleyici kontrolü ayr›ﬂt›ran Cinan ve Öktem-Tanör'ün (2002) kulland›¤›
Basit Kart Eﬂleme Testi kullan›larak ketleyici kontrolün geliﬂimi incelenmiﬂtir. WKET Basit
Formu (WKET-BF) 3 farkl› yaﬂ grubundan çocuklara uygulanm›ﬂt›r: 6-7 yaﬂ grubu, 9-10 yaﬂ
grubu ve 11-12 yaﬂ grubu. Çal›ﬂmada ayr›ca, WKET-BF d›ﬂ›nda, yönetsel iﬂlevlere duyarl› oldu¤u
söylenen Bilinen Figürleri Eﬂleme Testi ve Vuruﬂ Testi kullan›lm›ﬂt›r ve kart eﬂleme
performans›yla iliﬂkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r. WKET'nin orijinalini kullanan çal›ﬂmalar›n (Chelune ve
Bear, 1986; Welsh, Pennington ve Groissier, 1991) sonuçlar›na paralel olarak, Cinan (2006), yaﬂa
ba¤l› olarak eﬂleme performans›nda de¤iﬂiklerin oldu¤unu göstermiﬂ ve WKET'nin ketleyici
kontrol d›ﬂ›ndaki bileﬂenlerine odakland›¤› araﬂt›rmas›nda, özellikle kavram oluﬂturma
becerisinin geliﬂiminin 6-12 yaﬂlar› aras›nda sürdü¤ünü bulmuﬂtur. Önceki çal›ﬂmalar›
tamamlay›c› nitelikte olan buradaki çal›ﬂma ise, kavramlar/kurallar haz›r olarak verildi¤i
durumda da eﬂleme performans›n›n yaﬂa ba¤l› olarak de¤iﬂti¤ini göstererek ketleyici kontrol
becerisinin 6-12 yaﬂlar› boyunca geliﬂmeye devam etti¤ine iﬂaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yönetsel iﬂlevler, ketleyici kontrol, yaﬂ, Wisconsin Kart Eﬂleme Testi
Development of Inhibitory Control and the Wisconsin Card Sorting Test
Abstract
This study examined the development of inhibitory control by employing the simple version of
the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) used by Cinan and Öktem-Tanör (2002), who isolated
the inhibitory control component of the original test which requires multiple executive processes.
The simple version of the WCST was applied to children from 3 different age groups: 6-7, 9-10,
and 11-12 years. In addition, the present study employed two other executive tasks, namely
Matching Familiar Figures Test (MFFT), and Tapping Task adapted from the tasks used by
Becker, Isaac, and Hynd (1987), and the relationship of each of these tests with the card sorting
performance was assessed. Consistent with the previous research using the original WCST
(Chelune & Bear, 1986; Welsh, Pennington & Groissier, 1991), a significant age effect was found
by Cinan (2006) who examined the concept formation and the rule switching components of the
WCST by altering visual features of the task; her study in particularly revealed age-related
changes in concept formation. The present results complimented those of the previous studies and,
moreover, showed that when concepts were readily provided to 6-12 years olds, still an age effect
on sorting performance was observed, suggesting that inhibitory control ability continues to
develop through the ages of about 6 to 12.
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Son y›llarda çocuklar›n yönetsel becerileri
üzerine pek çok araﬂt›rma yap›lm›ﬂ ve bu tür
becerilerde yaﬂa ba¤l› de¤iﬂimlerin oldu¤u belirlenmiﬂtir (Espy, 1997; Korkman, Kemp ve
Kirk, 2001; Welsh, Pennington ve Groissier,
1991). Ayr›ca, Dikkat Eksikli¤i Hiperaktivite
Bozuklu¤u gibi baz› hastal›klar›n çocuklar›n
yönetsel becerilerini etkiledi¤i de gösterilmiﬂtir (Shallice ve ark., 2002). Yönetsel iﬂlevler
teriminin biliﬂsel psikologlar taraf›ndan kabul
görmüﬂ bir tan›m› bulunmamaktad›r. Genel
olarak tepki kontrolü, bellekteki bilgilerin düzenlenmesi ve güncelleﬂtirilmesi, biliﬂsel iﬂleyiﬂi izleme, planlama, problem çözme gibi
yüksek seviyeli biliﬂsel süreçleri gerektiren
becerilerin tümüne yönetsel (executive) beceriler denilmektedir. Yönetsel becerileri incelerken kullan›lan biliﬂsel görevlerin ço¤unun
çoklu yönetsel iﬂlevleri (multiple-executive
processes) gerektirdi¤i görülmekle beraber,
son y›llarda ketleyici kontrol (Bedard ve ark.,
2002), soyutlama ve biliﬂsel esneklik (Jacques
ve Zelazo, 2001; Cinan, 2006) gibi, belirli yönetsel iﬂlevleri gerektiren görevlerin araﬂt›rma
konusu yap›ld›¤› görülmektedir. Bu çal›ﬂman›n temel amac›, çoklu-yönetsel iﬂlevleri gerektiren Wisconsin Kart Eﬂleme Testi’nin
(WKET, Wisconsin Card Sorting Test) bileﬂenlerinden biri olan ketleyici kontrol iﬂlevinin
yaﬂla iliﬂkisini incelemektir.
WKET, yetiﬂkinlerin ve son y›llarda çocuklar›n yönetsel iﬂlevlerini ölçmede yayg›n
olarak kullan›lan nöropsikolojik testlerden biridir (Hayes, Gifford ve Ruckstuhl, 1996; Riccio, Hall, Morgan, Hynd ve Gonzalez, 1994)
ve Türk toplumu için araﬂt›rma-geliﬂtirme çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ ilk nöropsikolojik test bataryas› olan B‹LNOT bataryas› (Karakaﬂ, 2004)
içinde de yer almaktad›r. WKET, bireyin kenARALIK 2006, C‹LT 9, SAYI 18
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di davran›ﬂ›n› yönlendirmek için d›ﬂ çevredeki
ipuçlar›n› kullanabilme becerisi, kart eﬂleme
kriteriyle ilgili bilgileri zihinde tutma, kavram
oluﬂturma, ve ketleyici kontrol gibi farkl› yönetsel iﬂlevleri gerektirmektedir (Pennington,
Bennetto, McAleer ve Roberts, 1996; Riccio
ve ark., 1994). Test, kat›l›mc›n›n önüne dizilen
4 hedef kart ve 128 eﬂleme kart›ndan oluﬂmaktad›r. Hedef kartlar ve bunlardan biriyle eﬂlenmesi gerekecek eﬂleme kartlar› üç boyutludur:
Renk (k›rm›z›, yeﬂil, sar›, mavi), ﬂekil (üçgen,
y›ld›z, art›, daire) ve say› (1, 2, 3, 4). Kartlar›n
bu özelli¤inden dolay› hedef kartlar›n her biriyle üç farkl› ﬂekilde eﬂleme yap›labilmektedir: Rengine, ﬂekline ve kart üzerindeki ﬂekil
say›s›na göre. Ancak eﬂlemenin neye göre yap›laca¤› kat›l›mc›ya söylenmez. Her bir eﬂleme sonras› uygulay›c›n›n verdi¤i do¤ru veya
yanl›ﬂ biçimindeki geribildirimlere dayan›larak eﬂleme kural›n›n tahmin edilmesi gerekir.
‹lk eﬂleme kural›, kartlar› renge göre s›n›flamakt›r. Ardarda yap›lan 10 do¤ru eﬂlemeyle
renk kategorisi tamamlanm›ﬂ olur ve kat›l›mc›dan habersiz kural de¤iﬂtirilir. Kat›l›mc›n›n
yeni kural› (ﬂekle göre s›n›flama) bulmas› gerekir. Her on do¤ru eﬂlemeden sonra kural›n
de¤iﬂmesiyle ilerleyen WKET, 6 kategorinin
tamamlanmas›yla son bulur (Heaton, 1981).
128 eﬂleme kart›n› gerektirdi¤i için uygulamas› uzun süren WKET’nin k›sa formlar› da oluﬂturulmuﬂtur: 128 yerine 64 eﬂleme kart›n›n
kullan›m›n› içeren WKET-64, ve 6 kategori
yerine 3 kategorinin (renk, ﬂekil, say›) tamamlanmas›yla biten WKET-3 (Kongs, Thompson, Iverson ve Heaton, 2000).
WKET üzerindeki performanstaki yaﬂa
ba¤l› geliﬂimi inceleyen araﬂt›rmalar bulunmaktad›r ve araﬂt›rma sonuçlar› WKET performans›nda yaﬂa ba¤l› farkl›l›klar›n oldu¤unu
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göstermiﬂtir (Chelune ve Bear, 1986; Riccio
ve ark., 1994; Welsh ve ark., 1991; Kongs ve
ark., 2000). Ayn› yaﬂ grubundaki çocuklar aras›nda bireysel farkl›l›klar olabilmektedir (Bull,
Johnston ve Roy, 1999); ama bireysel farkl›l›klar bir tarafa b›rak›ld›¤›nda, araﬂt›rmalar genel olarak, 10-12 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklar›n
kart eﬂleme performans›n›n daha küçük yaﬂlardaki çocuklara oranla çok daha iyi oldu¤unu
göstermektedir. Bu bulgular, yönetsel iﬂlevlerden sorumlu beyin bölgesi olan frontal loblar›n geliﬂiminin 10-12 yaﬂlar›ndan önce tamamlanmad›¤› yönündeki görüﬂle paralellik göstermektedir (Chelune ve Bear, 1986; Passler, Isaac ve Hynd, 1985; Welsh ve ark., 1991).
Yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmas›na ra¤men
WKET’nin çok say›da farkl› yönetsel iﬂlevi
içermesi, eﬂleme performans›nda gözlenen yaﬂa ba¤l› veya hastalarda beyindeki hasara ba¤l› düﬂüﬂün kayna¤›n›n belirlenmesini zorlaﬂt›rmaktad›r. Örne¤in, testin önemli ölçümlerinden biri olan perseveratif davran›ﬂ›n oluﬂmas›n›n nedeni yeni kural›n/kavram›n zihinde oluﬂturulamamas› (temsil esneksizli¤i – representational inflexibility) olabilece¤i gibi, kural
bulunmuﬂ ama tepki kontrolündeki yetersizlik
(ketleyememe) nedeniyle hata yap›l›yor da
olabilir (Zelazo ve Müller, 2002). Testteki bu
yap›y› ve eﬂleme performans›n› daha iyi anlamak için son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalarda,
testin de¤iﬂimlenmesi yoluyla, ayr›ﬂt›r›lan baz› bileﬂenlerin incelenmesi hedeflenmiﬂtir (Cinan ve Öktem-Tanör, 2002; Cinan, 2006).
Bu tür çal›ﬂmalardan birinde WKET’nin iﬂlemini basitleﬂtiren Cinan ve Öktem-Tanör
(2002), yetiﬂkin kat›l›mc›lara yönergede eﬂleme kriterlerini vermiﬂlerdir. Böylece, test eﬂleme kural›n› aramayla iliﬂkili olan kavram oluﬂ-

turma, geribildirimleri de¤erlendirip kuralla ilgili hipotez üretme gibi yönetsel iﬂlevlerden
ar›nd›r›lm›ﬂt›r. Testin soyutlama ve problem
çözme yönünün ortadan kald›r›lmas›, kartlar›n
görsel özellikleriyle eﬂleme tepkisi aras›ndaki
iliﬂkiye, di¤er bir ifadeyle testin ketleyici kontrol bileﬂenine, odaklan›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Kartlar›n üç boyutlu özelli¤inden dolay›
WKET’nin görsel detaylara dayanan bir test
oldu¤u ve bu yönünün ketleyici kontrol iﬂlevleriyle ba¤lant›l› oldu¤u Temple, Carney ve
Mullarkey (1996) taraf›ndan da vurgulanm›ﬂt›r.
Sonuç olarak, Cinan ve Öktem-Tanör
WKET’nin basitleﬂtirilmiﬂ formunun (WKETBF), yönetsel iﬂlevlerden daha çok ketleyici
kontrole dayal› bir test oldu¤unu düﬂünülmüﬂlerdir. Ketleyici kontrol süreçlerini incelemek
için Cinan ve Öktem-Tanör (2002), eﬂleme
kriterlerini kat›l›mc›lara vermenin yan› s›ra,
WKET-BF’nin görsel özelliklerini de de¤iﬂimlemiﬂlerdir. Araﬂt›rmac›lar, tek boyutlu hedef kartlar›n›n kullan›ld›¤› koﬂuldaki eﬂleme
performans›yla, üç-boyutlu hedef kartlar›n›n
kullan›ld›¤› koﬂuldaki performans›, çift görev
yöntemini de kullanarak karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r.
Çift görev koﬂulunda, birincil göreve (WKETBF’ye) paralel yürütülmek üzere ikincil görev
olarak yönetsel kontrol süreçlerine duyarl› bir
test olan Seçkisiz Harf Üretme Testi (Random
Letter Generation Test, Baddeley, 1986) kullan›lm›ﬂt›r. Cinan ve Öktem-Tanör’ün araﬂt›rma
sonuçlar›, ketleyici kontrol süreçlerini daha az
gerektirece¤i beklenen tek-boyutlu hedef kartlar›n›n kullan›ld›¤› durumdaki eﬂleme performans›n›n ikincil görevden üç boyutlu koﬂuldaki performansa oranla anlaml› derecede daha
az etkilendi¤ini göstermiﬂtir. Böylece
WKET’nin üç boyutlu do¤as›n›n ketleyici
TÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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kontrolü gerektirdi¤i görüﬂü de desteklenmiﬂtir.
Cinan ve Öktem-Tanör’ün (2002) araﬂt›rmas›n›n tersine, bir di¤er çal›ﬂmada Cinan
(2006), WKET’nin soyutlama ve problem çözme bileﬂenlerine odaklanm›ﬂt›r ve testin bu
yönlerinin yaﬂla iliﬂkisini incelemiﬂtir. Bunun
için, orijinal teste uygun olarak eﬂleme kriterleri kat›l›mc›lara verilmemiﬂtir; farkl› yaﬂ
gruplar›ndan çocuklar (6-12 yaﬂlar› aras›) üzerinde yap›lan bu araﬂt›rmada, çocuklar›n her
bir eﬂleme tepkisi için verilen geribildirimlere
dayanarak eﬂleme kural›n› bulmalar› gerekmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k, test uygulamalar›nda
ketleyici kontrolü gerektirdi¤i düﬂünülen 3 boyutlu hedef kartlar› yerine, 12 tek boyutlu kartlar kullan›lm›ﬂt›r. WKET-12 ad› verilen bu
kart eﬂleme testi, Cinan’a göre, kartlar›n üç boyutlu özelli¤inden dolay› oluﬂabilecek eﬂleme
hatalar› ve hangi boyuta göre eﬂlemenin yap›ld›¤›na dair belirsizlik ortadan kald›r›ld›¤›ndan,
perseveratif ve kuraldan kurala geçme davran›ﬂlar›n›n daha aç›k bir ﬂekilde gözlemlenilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu araﬂt›rma sonuçlar›, 6-7
yaﬂ grubundan çocuklar›n temelde kavram
oluﬂturmada zorluk çektiklerini, daha büyük
yaﬂlardaki çocuklardan anlaml› say›da daha az
kategori tamamlad›klar›n› ve daha fazla say›da
perseveratif tepki ürettiklerini göstermiﬂtir.
Ketleyici kontrolün geliﬂimini incelenmeyi
amaçlayan bu makaledeki çal›ﬂmada, Cinan ve
Öktem-Tanör’ün (2002) yetiﬂkinler üzerinde
yapt›¤› araﬂt›rmada kullan›lan WKET-BF üç
ayr› yaﬂ grubundaki çocuklara uygulanm›ﬂt›r.
Ayr›ca, WKET gibi görsel detaylara dayanan
bir test olan Bilinen Figürleri Eﬂleme Testi
(BFET, Matching Familiar Figures Test; Kagan, Rosman, Day, Albert ve Phillips, 1964)
ARALIK 2006, C‹LT 9, SAYI 18
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ile Becker, Isaac ve Hynd (1987) taraf›ndan
kullan›lan testin bir uyarlamas› olan Vuruﬂ
Testi (Tapping Test) de çocuklara uygulanarak, yönetsel iﬂlevlere duyarl› oldu¤u düﬂünülen bu testler üzerindeki performanslarla kart
eﬂleme performans› aras›ndaki iliﬂki incelemiﬂtir. BFET ve Vuruﬂ Testi performanslar›ndaki yaﬂa ba¤l› de¤iﬂimler de araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
WKET-BF’nin ‹stanbul ili kapsam›nda yer
alan iki ilkö¤retim okulunda ö¤renim gören
toplam 120 ö¤renciye uygulanmas›, BFET ve
vuruﬂ testinin ise ilkö¤retim okullar›ndan sadece birinde okuyan ö¤rencilere uygulanmas›
araﬂt›rman›n s›n›rl›l›klar›n› teﬂkil etmektedir.
Yöntem

Örneklem
Araﬂt›rmaya ‹skenderpaﬂa ‹lkö¤retim okulunda okuyan 60 ö¤renci ve Fatih ‹lkö¤retim
okulunda okuyan 60 ö¤renci olmak üzere 120
çocuk kat›lm›ﬂt›r. Ö¤renciler düzenli e¤itim
gören s›n›flar›ndan herhangi bir nörolojik rahats›zl›¤› veya ö¤renme güçlü¤ü problemleri
olmamas› ﬂart›yla seçkisiz bir biçimde seçilmiﬂtir. Çal›ﬂma üç yaﬂ grubu üzerinde gerçekleﬂmiﬂtir: 1. s›n›fta ö¤renim gören 6-7 yaﬂ grubu (X = 79.37 ay, S = 6.11), 3. s›n›fta ö¤renim
gören 9-10 yaﬂ grubu (X = 105.52 ay, S = 6.15
ay) ve 6. s›n›fta ö¤renim gören 11-12 yaﬂ grubu (X = 144.02 ay, S = 9.81). Her yaﬂ grubu
içerisindeki k›z ve erkek say›s› eﬂitlenmiﬂtir.

Veri Toplama Araçlar›
WKET-BF. Test malzemesi olarak Wisconsin Kart Eﬂleme Testi (Heaton, 1981) kullan›lm›ﬂt›r; fakat yönergede Cinan ve ÖktemTanör’ün (2002) çal›ﬂmas›na benzer bir de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Öncelikle kat›l›mc›lara kart-
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lar›n özellikleri anlat›lm›ﬂt›r; kartlar›n 4 ﬂekilden (üçgen, y›ld›z, art› veya daire) ve 4 renkten (k›rm›z›, yeﬂil, sar› ve mavi) birine sahip
olduklar›, ayn› zamanda bu kartlar›n üzerinde
bulunan ﬂekillerin say›s›n›n 1’den 4’e kadar
de¤iﬂebildi¤i söylenmiﬂtir. Kat›l›mc›lara, her
eﬂleme etab›nda yeni bir kart destesi verilmiﬂ
ve tam olarak hangi kategorinin kullan›laca¤›
aç›klanm›ﬂt›r. Uygulama, 6 eﬂleme etab›ndan
oluﬂmuﬂtur. Her bir etapta kullan›lmak üzere
WKET’nin 128 kart› 6’ya bölünmüﬂtür. Buna
göre her bir destenin içerdi¤i eﬂleme kart› say›s› 22 veya 21’dir. Kat›l›mc›lardan ilk dersteki kartlar› renk boyutuna, ondan sonrakini ﬂekil boyutuna, daha sonraki desteyi ise say› boyutuna göre s›n›fland›rmalar› istenmiﬂtir. Ayn›
iﬂlem geri kalan 3 kart destesi için tekrarlanm›ﬂt›r.
Test performans›n›n de¤erlendirilmesinde
hesaplanan 3 puan ﬂöyledir: (1) Yanl›ﬂ hedef
kartla eﬂleme hatas› (YHKE hatas›): Testin o
anki eﬂleme etab› için do¤ru olmayan bir boyuta göre hedef kartlarla eﬂlemenin yap›lm›ﬂ
olmas›. (2) Önceden eﬂlenmiﬂ kartla eﬂleme
hatas› (ÖEKE hatas›): Do¤ru eﬂleme kriterine
uymayan bir eﬂleme durumunda hedef kartlar›n›n hemen alt›nda bulunan önceden eﬂlenmiﬂ
kartlar›n bir boyutuyla eﬂlemenin yap›lm›ﬂ olmas› (3) Di¤er hatalar: Yukar›da aç›klanan iki
hata kategorisine girmeyen hatalar.

Bilinen Figürleri Eﬂleme Testi (BFET).
Kagan ve arkadaﬂlar›(1964) taraf›ndan geliﬂtirilen bu test, görsel arama, hipotezlerin s›nanmas› ve dürtü kontrolü gibi becerilere duyarl›d›r (Welsh ve ark., 1991; Weyandt ve Willis,
1994). Test performans›n›n de¤erlendirilmesinde toplam hata say›s› ve her bir figüre ilk
tepkiyi vermedeki gecikme süresi, reaksiyon
zaman› (RZ) ölçüm olarak kullan›lm›ﬂt›r.

Vuruﬂ Testi. Bu test Becker ve arkadaﬂlar›
(1987) taraf›ndan kullan›lan testten uyarlanm›ﬂt›r. Test, kat›l›mc›lar›n gözleri kapal› olarak üç farkl› koﬂulda vuruﬂ tepkileri yapmalar›n› gerektirmiﬂtir: ‘Kontrol’ koﬂulu, ‘çat›ﬂma’
koﬂulu ve ‘yap-yapma ay›rt etme’ koﬂulu. Her
koﬂul 3 etaptan oluﬂmuﬂtur. Vuruﬂ sesleri 2 saniye arayla teybe kaydedilmiﬂtir; kat›l›mc›lar›n ay›rt ederek tepki vermeleri gereken iki
farkl› vuruﬂ kullan›lm›ﬂt›r: Tek bir vuruﬂ sesi
veya art arda h›zl› çift vuruﬂ sesi. Her etap seçkisiz bir s›rayla verilen 6 tek vuruﬂ sesi ve 6
çift vuruﬂ sesinden oluﬂmuﬂtur ama seçkisiz s›ralamada bir s›n›rlamada yap›larak 3’ten fazla
ayn› tür vuruﬂun (çift veya tek) birbirini takip
etmesine izin verilmemiﬂtir. Ayr›ca, her etab›n
baﬂlang›c›n› ve bitiﬂini haber veren bir iﬂaret
ses kullan›lm›ﬂt›r. Performans de¤erlendirilmesinde do¤ru tepkilerin say›s› ölçüm olarak
al›nm›ﬂt›r.
Kontrol Koﬂulu. Uygulama s›ras›nda çocuklardan önce tercih ettikleri bir eli masan›n
üzerine koymalar› ve gözlerini kapamalar› istenmiﬂtir. Her çocu¤a bir kulakl›k vas›tas›yla
vuruﬂ sesleri dinletilmiﬂtir. Kontrol koﬂulunda
çocuklardan e¤er bir vuruﬂ sesi duyarlarsa,
masan›n üzerine bir kez vurmalar›, e¤er iki vuruﬂ sesi (çift vuruﬂ) duyarlarsa masan›n üzerine iki kez vurmalar› istenmiﬂtir.
Çat›ﬂma Koﬂulu. Bu koﬂulda çocuklara yine vuruﬂ sesleri duyacaklar› fakat bu sefer tek
bir vuruﬂ sesi duyarlarsa, masaya iki kez vurmalar›, e¤er iki vuruﬂ sesi duyarlarsa masaya
bir kez vurmalar› istenmiﬂtir. Çocuklar›n talimat› anlay›p anlamad›¤›n› anlamak için, tek
bir vuruﬂ sesi duyarlarsa ne yapacaklar›, iki
vuruﬂ sesi duyarlarsa ne yapacaklar› sorulmuﬂtur. Do¤ru tepkileri verdiklerinden emin olunduktan sonra uygulamaya geçilmiﬂtir.
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Yap-Yapma Ay›rt Etme Koﬂulu: Bu koﬂulda çocuklara yine vuruﬂ sesleri duyacaklar›;
fakat bu sefer tek bir vuruﬂ sesi duyarlarsa,
masan›n üzerine vurmamalar› gerekti¤i, iki
vuruﬂ sesi duyarlarsa masaya iki kez vurmalar› gerekti¤i söylenmiﬂtir. Talimat verildikten
sonra çocuklara yine tek bir vuruﬂ sesi duyarlarsa ne yapmalar› gerekti¤i, iki vuruﬂ sesi duyarlarsa ne yapmalar› gerekti¤i sorulmuﬂtur.
‹ﬂlem
WKET-BF (Wisconsin Kart Eﬂleme Testinin Basit Formu) bütün çocuklara sessiz bir
odada bireysel olarak uygulanm›ﬂt›r. Bilinen
Figürleri Eﬂleme Testi (BFET) ve Vuruﬂ Testi
sadece ‹skenderpaﬂa ‹lk ö¤retim okulunda
okuyan 60 çocu¤a (her yaﬂ grubundan 20 ö¤renciye) uygulanm›ﬂt›r.

Bulgular
Her bir yaﬂ grubu için üç ayr› testten al›nan puanlar›n ortalama ve standart sapma de¤erleri Tablo 1’de verilmiﬂtir. Normal da¤›l›m›n sa¤lanmas› için verilere önce karekök
dönüﬂümü uygulanm›ﬂt›r.

WKET-BF
YHKE, ÖEKE ve di¤er hatalar olarak puanlanan WKET-BF performans›na yaﬂ›n etkisi
ANOVA uygulanarak incelenmiﬂtir. Bulgular
yaﬂ›n YHKE (F (2,119) = 14.09, p < .001) ve
ÖEKE (F (2,119) = 15.31 p < .001) puanlar›
üzerinde istatistiksel olarak anlaml› bir etkisinin oldu¤unu; fakat di¤er hatalar üzerinde
böyle bir etkinin söz konusu olmad›¤›n›
(F (2,119) = 1.67, p > .05) göstermiﬂtir. Yaﬂa

Tablo 1
Üç Ayr› Testten Al›nan Puanlar›n Yaﬂ Gruplar›na Göre Ortalama Ve Standart Sapma De¤erleri
6-7 Yaﬂ Grubu

9-10 Yaﬂ Grubu

X

S

X

S

X

S

YHKE Hatas›

4.90

3.43

3.42

3.84

1.60

2.66

ÖEKE Hatas›

2.97

2.39

2.15

2.35

.87

1.52

Di¤er Hatalar

.40

.67

.15

.36

.40

.87

BFET (RZ)

14.88

7.47

20.21

5.86

19.44

12.96

BFET (Hata)

14.55

7.07

11.45

4.36

7.75

4.62

Kontrol Koﬂulu

11.82

.27

11.93

.14

11.95

.12

Çat›ﬂma Koﬂulu

9.23

2.18

10.97

1.29

10.92

1.67

10.85

1.33

11.62

.36

11.67

.67

11-12 Yaﬂ Grubu

WKET-BF

Vuruﬂ Testi

Yap Yapma Koﬂulu
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ba¤l› do¤rusal bir art›ﬂ›n olup olmad›¤›n› incelemek için çokterimli do¤rusal z›tl›k analizi
yap›lm›ﬂt›r. Analiz sonuçlar›, YHKE ve
ÖEKE hatalar› bak›m›ndan yaﬂa ba¤l› bir do¤rusal e¤ilimin oldu¤unu [YHKE: (F (1, 119) =
28.14, p < .001); ÖEKE: (F (1, 119) = 30.02,
p < .001)] ve do¤rusall›ktan sapman›n olmad›¤›n› [YHKE: (F (1, 119) = .04, p > .05);
ÖEKE: (F (1, 119) = .59, p > .05)] göstermiﬂtir. Buna karﬂ›l›k, di¤er hatalarda yaﬂa ba¤l›
do¤rusal bir e¤ilim bulunmam›ﬂt›r (F (1, 119)
= .12, p > .05). ANOVA sonuçlar›na göre anlaml› ç›kan YHKE ve ÖEKE puanlar› için daha detayl› bir analiz yap›larak, yaﬂ gruplar›
aras›ndaki farklar Tukey HSD testleri vas›tas›yla ikiﬂerli olarak karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuçlar 11-12 yaﬂ grubundaki çocuklar›n, daha küçük yaﬂtaki (9-10 yaﬂ grubundaki ve 6-7 yaﬂ
grubundaki) çocuklardan anlaml› derecede daha az YHKE ve ÖEKE hatalar› yapt›¤›n› göstermiﬂtir. 6-7 yaﬂlar›ndaki çocuklar›n ise 9-10
yaﬂ grubundan anlaml› derece daha fazla
YHKE türü hatalar yapt›¤› görülmüﬂtür, ama
bu iki grup aras›nda ÖEKE hatalar› bak›m›ndan anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r.

Bilinen Figürleri Eﬂleme Testi (BFET)
ANOVA sonuçlar› yaﬂ›n BFET performans›ndaki hata say›s›n› anlaml› bir ﬂekilde etkiledi¤ini (F(2,57) = 7.63, p <.01), fakat reaksiyon
zaman›n› etkilemedi¤ini göstermiﬂtir (F (2,57)
= 2.61, p > .05). Buna paralel olarak, çokterimli do¤rusal z›tl›k analizi sonuçlar›, BFET
üzerinde yap›lan hatalar bak›m›ndan yaﬂa ba¤l› do¤rusal bir e¤ilimin oldu¤unu (F (1, 59) =
14.72, p < .001) ve do¤rusall›ktan sapman›n
olmad›¤›n› göstermiﬂtir (F (1, 59) = .54, p >
.05). BFET reaksiyon zamanlar›nda ise yaﬂa
ba¤l› do¤rusal bir e¤ilimin olmad›¤› bulunmuﬂtur (F(1, 59) = 2.27, p > .05).

Anlaml› ç›kan BFET hata say›s› verilerine
uygulanan Tukey HSD testi sonuçlar› 6-7 ve
9-10 yaﬂ gruplar›n›n her ikisinin de, 11-12 yaﬂ
grubundan anlaml› derecede daha fazla hata
yapt›¤›n› göstermiﬂtir. 6-7 ve 9-10 yaﬂ gruplar› aras›nda ise anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r.

Vuruﬂ Testi
ANOVA sonuçlar›na göre kontrol koﬂulunda, beklenildi¤i gibi, yaﬂ gruplar› aras›nda anlaml› bir fark görülmemiﬂtir (F (2, 57) = 2.9,
p >.05). Buna karﬂ›l›k, çat›ﬂma durumunda
(F (2, 57) = 5.83, p <.01) ve yap-yapma ay›rt
etme durumunda (F (2, 57) = 5.17, p <.01)
gruplar aras›nda anlaml› derecede farkl›l›¤›n
oldu¤u bulunmuﬂtur. Çokterimli do¤rusal z›tl›k analizi sonuçlar›, vuruﬂ testinin her üç ölçütü üzerinde yaﬂa ba¤l› do¤rusal bir e¤ilimin oldu¤unu göstermiﬂtir [Kontrol: (F (1, 59) =
4.88, p < .05; Çat›ﬂma: (F (1,59) = 8.33,
p < .01); Yap-yapma: (F (1,59) = 8.14,
p < .01)] ve do¤rusall›ktan sapman›n olmad›¤›
[Kontrol: (F (1, 59) = .92, p > .05); Çat›ﬂma:
(F (1,59) = 3.33, p > .05); Yap-yapma:
(F (1,59) = 2.21, p > .05)] görülmüﬂtür.
Veriler Tukey HSD testleri arac›l›¤›yla daha detayl› incelendi¤inde, çat›ﬂma ve yap-yapma ay›t etme koﬂullar›n›n her ikisinde de benzer sonuçlar gözlenmiﬂtir: 9-10 yaﬂ ve 11-12
yaﬂ gruplar›n›n, 6-7 yaﬂ grubundan anlaml› derecede daha çok do¤ru vuruﬂ yapt›¤› görülmüﬂtür. Fakat, 9-10 yaﬂ grubuyla 11-12 yaﬂ
grubunun performanslar› aras›nda anlaml› bir
fark bulunamam›ﬂt›r.

WKET-BF’nin Di¤er Test De¤iﬂkenleriyle ve
Yaﬂla Korelasyonu
WKET-BF’nin ölçüm parametrelerinin
yaﬂ, BFET ve vuruﬂ testiyle iliﬂkisini belirleTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI

107

S. C‹NAN

mek için Pearson momentler çarp›m› korelasyon katsay›lar› hesaplanm›ﬂt›r (bkz. Tablo 2).
WKET-BF’nin ölçüm parametreleriyle BFET
hata say›s› aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
düzeyde iliﬂkinin oldu¤u görülmüﬂtür (YHKE
için r = .36; ÖEKE için r = .41, p < .01). BFET
reaksiyon zaman› ile yap›lan k›yaslamada
YHKE ile anlaml› bir iliﬂki bulunamazken
(r = - .24, p = .06), ÖEKE ile anlaml› bir iliﬂki
saptanm›ﬂt›r (r = - .32, p < .02). WKETBF’nin ölçüm parametreleri vuruﬂ testinin
kontrol koﬂuluyla k›yasland›¤›nda, beklenildi¤i gibi, bir korelasyon görülmemiﬂtir (YHKE
için r = - .15; ÖEKE için r = - .19, p > .05).
Ama çat›ﬂma koﬂulu (YHKE için r = - .38,
p < .01; ÖEKE için r = - .26, p < .05) ve yap-

yapma koﬂullundaki (YHKE için r = - .39,
p < .01; ÖEKE için r = - .26, p < .05) performanslarla anlaml› iliﬂkiler saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca, WKET-BF’nun, yaﬂ (ay) de¤iﬂkeniyle aras›nda negatif yönde anlaml› bir iliﬂkinin oldu¤u bulunmuﬂtur (YHKE için r = - .49,
p < .001; ÖEKE için r = - .55, p < .001).
Tart›ﬂma
Çoklu-yönetsel iﬂlevleri gerektiren Wisconsin Kart Eﬂleme Testi’nin (WKET) iﬂlemi
üzerinde yap›lan de¤iﬂiklikle kavram oluﬂturma, geribildirimleri de¤erlendirip eﬂleme kriterleriyle ilgili hipotez üretme gibi yönetsel iﬂlevlerden ar›nd›r›lan WKET Basit Formu’nun

Tablo 2
WKET-BF'nin Ölçüm Parametrelerinin Yaﬂ, BFET ve Vuruﬂ Testiyle ‹liﬂkisini Gösteren Pearson
Momentler Çarp›m› Korelasyon Katsay›lar›
1

2

3

4

5

6

7

WKET-BF
1. YHKE Hatas›
2. ÖEKE Hatas›

.79**

BFET
3. Hata

.36**

.41**

4. Reaksiyon Zaman›

-.25

-.32*

-.58**

5. Çat›ﬂma

-.38**

-.26*

-.29*

.26*

6. Yap Yapma

-.39**

-.26*

-.30*

.33**

.55**

7. Kontrol

-.15

-.19

-.37**

-.39**

.15

.23

8. Yaﬂ

-.49**

-.55**

-.44**

.14

.25

.27*

Vuruﬂ Testi

* p < .05 ** p < .01
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(WKET-BF) daha çok ketleyici kontrol iﬂlevlerine hassas bir test oldu¤u ileri sürülmüﬂtür
ve bu görüﬂ Cinan ve Öktem-Tanör’ün (2002)
çal›ﬂmas›yla destek bulmuﬂtur. Ketleyici kontrol becerisinin geliﬂimini incelemeyi amaçlayan buradaki çal›ﬂmada WKET-BF 3 farkl›
yaﬂ grubundan çocuklara uygulanm›ﬂt›r. Ayr›ca, eﬂleme performans›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›lan test parametrelerinin (YHKE,
ÖEKE) yönetsel iﬂlevlere duyarl› oldu¤u bilinen iki farkl› testle (BFET: Bilinen Figürleri
Eﬂleme Testi ve Vuruﬂ testi) iliﬂkisi incelenmiﬂtir.
WKET’nin orijinalini kullanan çal›ﬂmalar›n (Chelune ve Bear, 1986; Welsh ve ark.,
1991) sonuçlar›na paralel olarak, Cinan (2006)
eﬂleme performans›nda yaﬂa ba¤l› de¤iﬂikliklerin oldu¤unu göstermiﬂtir. Dahas›, araﬂt›rmada WKET’nin ketleyici kontrol d›ﬂ›ndaki bileﬂenlerine odaklanan Cinan, özellikle, kavram
oluﬂturma becerisinin geliﬂiminin 6-12 yaﬂlar›
aras›nda sürdü¤ünü bulmuﬂtur. Buradaki çal›ﬂma ise kavramlar/kurallar haz›r olarak verildi¤i durumda da eﬂleme performans›n›n yaﬂa
ba¤l› olarak de¤iﬂti¤ini göstermiﬂtir.
WKET’nin ketleyici kontrol bileﬂeninin di¤er
bileﬂenlerinden ayr› olarak incelenmesine olanak tan›yan WKET-BF’den elde edilen veriler
üzerinde yap›lan Çokterimli do¤rusal z›tl›k
analizi sonuçlar›, ketleyici kontrolün geliﬂiminin 6-12 yaﬂlar› aras›nda devam etti¤ini ortaya
koymuﬂtur.
WKET-BF testine benzer ama daha basit
bir eﬂleme testi olan Boyut De¤iﬂtirerek Kart
S›n›flama Testi (Dimensional Change Card
Sort, DCCS) çocuklarda biliﬂsel geliﬂimi konu
alan araﬂt›rmalarda kullan›lm›ﬂt›r (Zelazo,
Frye ve Rapus, 1996) ve bu araﬂt›rmalar›n bul-

gular› biliﬂsel zorluk ve control (Cognitive
Complexity and Control- CCC) kuram› ba¤lam›nda tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Basit bir iki boyutlu kart
s›n›flama testi olan DCCS, iki üyesi bulunan
iki kategoriden oluﬂmaktad›r (renk kategorisi:
mavi ve k›rm›z›; ﬂekil kategorisi: araba ve çiçek). Okul dönemindeki çocuklara uygulanan
üç boyutlu WKET’nin aksine, DCCS, 3 ile 5
yaﬂlar› aras›ndaki çocuklar üzerine yap›lan
araﬂt›rmalarda kullan›lm›ﬂt›r. Buradaki çal›ﬂmaya konu olan 6-12 yaﬂ kesitinden önce eﬂleme performans›n›n nas›l bir seyir izledi¤ini
gösteren DCCS performans›, ketleyici kontrol
ve kural ö¤renmeyle ilgili görüﬂler, okul ça¤›ndaki çocuklar üzerinde yap›lan araﬂt›rmalarla birlikte ele al›nd›¤›nda, çocuklar›n eﬂleme becerilerinin daha iyi anlaﬂ›labilece¤i düﬂünüldü¤ünden, burada 3-12 yaﬂ aras› biliﬂsel
geliﬂimle ilgili görüﬂler ve bulgular›n genel
olarak bir de¤erlendirilmesi yap›larak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
DCCS performans›n›n incelenmesi sonucunda 5 yaﬂ›ndaki çocuklar›n, yetiﬂkinler kadar kolay bir ﬂekilde kartlar›n bir boyutundan
di¤erine geçtikleri görülürken, 3 yaﬂlar›ndaki
çocuklar›n bir boyuta göre eﬂleme yapt›ktan
sonra di¤er boyuta geçemedikleri saptanm›ﬂt›r
(Zelazo ve ark., 1996). Bu sonuçlar› aç›klamak
için Zelazo ve Frye (1998) biliﬂsel zorluk ve
kontrol kuram›n› ileri sürmüﬂlerdir. Bu kurama göre, üç yaﬂ›nda bir çocuk basit olan ‘e¤ero halde’ kurallar›n› ö¤renebilir ve bu kurallar›
kullanabilir (k›rm›z› ise buraya, mavi ise oraya); fakat zihinsel olarak daha üst düzeydeki
kurallar›n (iki basit kural›n hiyerarﬂik temsilini; e¤er renkse ve k›rm›z›ysa, o halde ....: e¤er
ﬂekil ve arabaysa, o halde ..., e¤er çiçekse o
halde... gibi) temsilini zihninde oluﬂturamaz.
Buna karﬂ›l›k 5 yaﬂ›ndaki bir çocuk daha üst
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seviyedeki kurallar› (e¤er-e¤er-o halde kurallar›) ö¤renebilir ve ﬂarta ba¤l› olarak (renk veya ﬂekil) bir kuraldan di¤erine rahatl›kla geçebilir (kural de¤iﬂtirebilir). Zelazo ve Frye, ayn› zamanda 3 yaﬂ›nda gözlemlenen perseveratif hatalar›n önceden ö¤renilen tepkiyi (renge
göre eﬂleme) bast›rmadaki güçlü¤e (ketleyici
kontrole) atfedilemeyece¤ini belirtmiﬂlerdir ve
buna kan›t olarak da bir hedef kart›n renk boyutuna tek bir tepki yap›ld›ktan sonra bile 3
yaﬂ›ndaki bir çocu¤un di¤er boyuta (ﬂekil) geçememesini göstermiﬂlerdir.

çocuklar haz›r verilen kavramlar›n/kurallar›n
hiyerarﬂik temsilini oluﬂturabilse de, kendili¤inden kavram oluﬂturma becerisinin geliﬂimi
bu yaﬂlar aras›nda devam etmektedir. Kavram
oluﬂturma becerisini California Kart Eﬂleme
Testini kullanarak inceleyen Greve, Love,
Dickens ve Williams’›n (2000) araﬂt›rma sonuçlar› da, buradaki görüﬂle uyumlu bir biçimde, 7-9 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklar›n kendili¤inden kavramlar› tan›mada güçlük çektiklerini ve kavramlar›n aç›kça verildi¤i durumda
daha iyi eﬂleme yapabildiklerini göstermiﬂtir.

Zelazo ve Frye (1998), 5 yaﬂ›ndaki çocuklar›n, kurallar›n üst-seviyeli/hiyerarﬂik temsilini oluﬂturmada yetiﬂkin düzeyine ulaﬂt›¤›n› iddia etmiﬂtir ancak, bu makaledeki çal›ﬂman›n
sonuçlar›n›n da gösterdi¤i gibi, 5 yaﬂ›ndan daha sonraki yaﬂlarda da kart eﬂleme hatalar› yap›lmaktad›r. Kart eﬂleme araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›n›n detaylar›, ileri yaﬂlarda yap›lan eﬂleme hatalar›n›n nedeninin 5 yaﬂ›ndan küçüklerinkinden farkl› oldu¤una iﬂaret etmektedir.
Zelazo ve Frye’›n belirtti¤i gibi, 3 yaﬂ›ndaki
çocuklar bir kuraldan di¤erine geçemedi¤i için
hata yapmaktad›r, zira sonradan verilen ikinci
kurala uygun hiç tepki üretememektedirler.
Buna karﬂ›l›k, üç boyutlu WKET’nin kullan›ld›¤› buradaki çal›ﬂmada, her 3 kurala uygun
tepki üretebildikleri halde 6-10 yaﬂlar›ndaki
çocuklar›n üç boyutlu kartlar›n çeldirici yönünün etkisiyle, 11-12 yaﬂlar›ndaki çocuklardan
daha fazla oranda yanl›ﬂ eﬂleme yapt›klar› görülmektedir. Bu farkl› araﬂt›rma sonuçlar› birlikte de¤erlendirildi¤inde, hiyerarﬂik kural
temsili oluﬂturma becerisi kazanm›ﬂ 5-10 yaﬂlar›ndaki çocuklar›n kart eﬂleme sorunlar›n›n
daha çok tepki kontrolüyle iliﬂkili oldu¤u düﬂünülebilir. Bu noktada Cinan’›n (2006) bulgular› da dikkate al›n›rsa, 5-10 yaﬂlar›ndaki

WKET gibi görsel detaylar›n de¤erlendirilmesine dayal› bir test olan BFET üzerindeki
performanslara bak›ld›¤›nda buradaki araﬂt›rman›n sonuçlar›, 6-10 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklar›n 11-12 yaﬂlar›ndaki çocuklardan anlaml› derecede daha fazla hata yapt›klar›n›
göstermiﬂtir, ama 3 farkl› yaﬂ grubu aras›nda
benzer figürleri eﬂlemede verdikleri ilk tepki
zaman› bak›m›ndan bir fark bulunamam›ﬂt›r.
Bu sonuçlar BFET’yi kullanan di¤er araﬂt›rmalar›n (örn., Welsh ve ark., 1991; Weyandt
ve Willis, 1994) bulgular›yla uyumludur. Ayr›ca, bu makaledeki çal›ﬂmada korelasyon analizi sonuçlar› WKET-BF üzerinde yap›lan her
iki tür hata say›s›nda (YHKE ve ÖEKE) art›ﬂ
oldukça BFET üzerindeki hata say›s›nda da art›ﬂ›n oldu¤unu göstermiﬂtir.
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‹ﬂitsel olarak verilen iki uyarana karﬂ› 3 ayr› koﬂulda tepki vermeyi gerektiren vuruﬂ testi
sonuçlar› kontrol koﬂulunda 3 yaﬂ grubu aras›nda bir fark olmad›¤›n›, buna karﬂ›l›k iﬂitsel
uyaranlara z›t tepkilerin verilmesini gerektiren
çat›ﬂma koﬂulunda ve uyaranlardan birine karﬂ› yap›lan tepkinin ketlenmesini gerektiren yap
yapma ay›rt etme koﬂulunda, 9-12 yaﬂlar›ndaki çocuklar›n 6-7 yaﬂlar›ndaki çocuklardan da-
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ha fazla do¤ru vuruﬂ yapt›klar›n› göstermiﬂtir.
Bu bulgular, do¤al motor tepkilerin basit ketlenmesi becerisinin 8 yaﬂlar›nda uzmanlaﬂt›¤›n› ileri süren Becker ve arkadaﬂlar›n›n (1987)
çal›ﬂmas›yla uyumludur. Buradaki çal›ﬂmada,
çat›ﬂma ve yap yapma koﬂullar›ndaki performansla WKET-BF aras›ndaki iliﬂki de irdelenmiﬂtir ve sonuçlar, do¤ru vuruﬂ say›s› artt›kça
YHKE ve ÖEKE türü hatalarda azalman›n oldu¤unu göstermiﬂtir.
Kart eﬂleme testleri üzerine yap›lan çal›ﬂmalara dayan›larak ç›kart›lacak sonuç ﬂöyle
özetlenebilir: Verilen kavramlar›/kurallar› alg›lay›p birden fazla kural aras›ndaki iliﬂkiyi
görerek kurallar›n hiyerarﬂik temsilini oluﬂturma kendili¤inden kavram oluﬂturmadan önce
geliﬂimini tamamlamaktad›r ve 5-10 yaﬂlar›
aras›nda kavram oluﬂturma becerisi geliﬂmeye
devam etmektedir; ancak bu yaﬂlardaki çocuklar, kavramlar haz›r olarak verildi¤i durumda
hiyerarﬂik yap›da kurallar› temsil edebilseler
de ketleyici kontrol geliﬂimini sürdürdü¤ü için
eﬂleme hatalar› yapabilmektedirler.
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