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Exploration of Gender Differences on Attention
Levels with Cancellation Tests
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mümkün olduğu kadar az olmas üzerinde durulmuştur. Bu
durumun tespiti için sağlk alannda sklkla kullanlan
işaretleme testleri referans alnmştr [1].

Özetçe—Bilişsel faaliyetler ve özellikle dikkat insann
yaşamn ve geçirdiği süreçleri en çok etkileyen fonksiyon
olarak araştrmaclarn ilgisini fazlasyla çekmektedir. Sadece
bilişsel sağlk değil ayn zamanda ürün geliştirme, eğitim ve
pazarlama alanlar dikkati ciddi bir gösterge olarak ele
almaktadr. Çalşmamzda dikkati değerlendirmede sklkla
kullanlan Mesulam’n işaretleme testi araç olarak
belirlenmiştir. Çalşma grubumuzda bulunan katlmclarn
cinsiyete bağl olarak dikkat durumlarnda oluşabilecek
değişimler incelenmiş ve cinsiyet farklarnn deneylere etkisi
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, benzer sosyal şartlardaki
ve ayn yaş grubundan olan katlmclar arasnda cinsiyete
bağl bir fark görülmemiştir.

İşaretleme testleri harf veya şekilleri içeren bir kümenin
satr ve sütunlar halinde düzenlenmesi ile oluşan
düzeneklerdir. Elde edilen bu düzeneklerden katlmcnn
istenilen şekil veya harfi belirli bir süre içerisinde
işaretlemesi gerekmektedir. Deneyin amacna bağl olarak
satr ve sütunlar yerine rastgele dağtma veya daha zor ayrt
edilen şekiller seçme gibi yönelimler görülebilmektedir [1],
[2].
Yadsma türleri ve dikkat gibi beyinde belirli bölgelerin
aktivitesinin önem kazandğ durumlarda işaretleme testleri
sklkla kullanlmaktadr [2]–[4]. Nörofizyolojik sinyaller
benzeri farkl yöntemlerin kullanm ile elde edilen verilerde
doğrulama işlemlerinde işaretleme testleri referans
alnmaktadr. Buradan da işaretleme testlerinin çok ciddi bir
değerlendirme yöntemi olduğu anlaşlmaktadr. Dikkatin
öğrenme güçlüğü ile ilişkisi gibi önemli konularda iyi
sonuçlar vermesi testlerin kullanm alanlarn artrmaktadr
[5].
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Abstract—Cognitive functions and especially attention is
very important function over whole life in humankinds. This
makes attention is keystone for researchers not only cognitive
health but also marketing, stage-gate process and education.
In this work Mesulam’s cancellation tests have been used. We
examined attention levels of participants based on sex
differences and identified effect on experiments. As a result,
there was no sex-specific difference between the participants
in the same social conditions and the same age group.

İşaretleme testlerinin sonuçlar değerlendirildiğinde
yaşn hz ve doğru işaretleme oranlarnda etkili olduğu ve
eğitimin etkisinin anlamlya yakn ancak tutarsz olduğu
bildirilmektedir [2]. Yine yaplan bir çalşmada kahvalt ile
dikkat ilişkisi işaretleme testleri ve ek hafza kriterleri ile
değerlendirilmiş ve kahvaltnn okul çağndaki çocuklarda
işaretleme testinde anlaml bir iyileşmeye neden olduğu
gösterilmiştir [6]. Düşük okur yazarlk orannn dikkat ve
hedef arama yeteneklerinde düşüklüğe neden olduğunu
gösteren çalşmada okur yazar olanlarn okur yazar
olmayanlara göre şekil işaretleme testinde anlaml olarak
daha başarl olduğu görülmüştür [7].

Keywords — cancellation tests; sex; attention.

I.

GİRİŞ

Çalşma ile üniversite öğrencisi gençlerde farkl tipte
uyaranlarn dikkat düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi
amaçlanmaktadr ve deney için ihtiyaç duyulan baz ön
bilgiler elde etmek için deney gruplar cinsiyet temelli
olarak oluşturulmuştur. Asl amaç uyaranlarn etki tespiti
olduğu için, katlmclarn dikkat düzeylerinin yakn olmas
ve katlmclarn bireysel özelliklerinin sonuçlara etkisinin
978-1-5386-0633-9/17/$31.00 ©2017 IEEE
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Zeka geriliğinde sosyal davranş geliştirme ile dikkat
ilişkisi gibi farkl konular işaretleme testleri ile ele alnmş
ve özellikle farkl işaretleme testleri kullanlarak dikkat
süreçlerinin etkili olan yönleri belirlenmiştir [8]. İşaretleme
testleri üzerine geliştirmeler hala popülaritesini
korumaktadr. Ancak tek tarafl yadsma gibi hastalklarda
yaplan işaretleme testlerinin verdikleri sonuçlar açsndan
detaylandrma yapmamas eleştirilmekte ve sonuçlarn test
srasnda aktive olan tüm sinir sistemi bölümlerinden
kaynaklanabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle geliştirilen
farkl testler ile yadsmann nedeni olan beyin bölgesi
üzerine fikir yürütülme çalşmalar görülmektedir [9].
Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile işaretleme testleri son
yllarda tabletlere taşnmş ve e-CT ismini almştr. Bu tip
bir çalşmada katlmclarda yaşla başarm aras ters,
eğitimle doğru orant bulunmuştur. Cinsiyet ile teknoloji
kullanm orannn etkisi ise görülmemiştir [10].
II.

YÖNTEM

Çalşma Erciyes Üniversitesi Tp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dal Beyin Dinamikleri Laboratuvarnda
gerçekleştirilmiştir. Testler herhangi bir etkileşimin
olmadğ sessiz ve iyi aydnlatlmş bir odada uzman
fizyolog
eşliğinde
gerçekleştirilmiş
ve
veriler
kaydedilmiştir.
İşaretleme
esnasnda
katlmcnn
işaretlemeyi tamamladktan sonra kalemi brakarak “Bitti!”
demesi istenmiştir. Katlmclar Erciyes Üniversitesi
öğrencilerinden oluşmaktadr ve her birine ayr ayr
“Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” okutularak
imzalatlmştr. Katlmclar 18 – 25 yaş arasndadr ve
herhangi bir rahatszlklar bulunmamaktadr. Düzgün veya
düzeltilmiş görme ve işitme yeteneklerine sahiptirler. Deney
grubu 19 kz ve 20 erkek öğrenciden oluşturulmuştur.
Çalşmann etik kurul izni Erciyes Üniversitesi İnsan
Araştrmalar Etik Kurulu’ndan alnmştr.
Kullanlan işaretleme testleri dikkatle ilişkisi çokça dile
getirilen Mesulam ve Weintraub tarafndan önerilen
testlerdir. Deneyde harfler ve şekillerden oluşan ikişer ayr
test kullanlmaktadr. Şekil 1’de görüldüğü gibi harflerden
oluşan test farkl harflerin satr ve sütun hizalanmş olarak
yerleştirilmesi ve harflerin sayfaya rastgele dağtlmas ile
oluşturulan olarak iki alt grupta ele alnmaktadr. Bu testte
hedef harf A4 boyutundaki kâğda belirlenen ve katlmc
tarafndan bilinmeyen sayda rastgele yerleştirilmektedir.
Şekilleri içeren testte yine Şekil 2’de dağnk halinin
görüldüğü gibi hizalanmş ve dağnk olmak üzere iki alt
grup bulunmaktadr. Bu testte harfler yerine hedefe benzer
şekilleri de içeren bir test kurgulanmştr. İlgili testleri
katlmcnn en ksa zamanda işaretlemesi istenmiştir. Testi
tamamlama süresi, doğru yanlş ve boş saylar
kaydedilmiştir [1], [2].
4 farkl işaretleme testi ile elde edilen verilerin
ortalamas alnmştr. Bulunan değerler öncelikle normal
dağlma uygunluk açsndan değerlendirilmiştir. Cinsiyet
üzerinden gruplanan verilerde normal dağlma uyan
özellikler için bağmsz değişken t testi, diğerleri için
parametrik olmayan testler gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Sral harf işaretleme testi

Şekil 2. Karşk şekil işaretleme testi

III.

BULGULAR

İşaretleme testleri sonucu elde edilen doğru işaretlenen
hedef says (DHS), yanlş hedef işaretleme says (YHS),
işaretlenmeyen hedef says (İHS), tüm işaret says (TİS) ve
işaretleme süresi (İS) tek tek kaydedilmiştir. Elde edilen
sonuçlar öncelikle Shapiro-Wilk testi ile normallik
snamasna alnmştr. Tablo 1’de görüldüğü gibi DHS, TİS
ve İS parametreleri normal dağlma iki grup için de uygun
çkmştr. Bu parametreler t testi ile incelenirken diğerleri
dağlm şart aramayan Mann-Withney U parametrik
olmayan testi ile incelenmişlerdir. Mann-Withney U ve t
testleri iki farkl grup içeren verilerde kullanlabilen
testlerdir. Normal dağlma uyan parametreler ortalama
karşlaştrma tabanl istatistiksel modellerde doğru sonuç
verirken daha az hassas olsa da bu kriteri aramadan çalşan
parametrik olmayan testler veri hakknda yorumlar
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İstatistik

df

Sig.

e

0,908

20

0,059

k

0,923

19

0,127

e

0,236

20

0,000

k

0,507

19

0,000

e

0,902

20

0,045

Bulunan sonuçlar literatüre uygun ve beklenildiği gibi
olmuştur. Dikkat durumlar cinsiyetten bağmsz olarak
nitelendirilmektedir. Deney grubunun farkl cinsiyetleri
barndrmas dikkat açsndan homojenliği bozmamaktadr
[10]. Deneylerimizde yer verdiğimiz olay ilintili
potansiyeller (ERP) işaretleme testlerinin kullanldğ ayn
alanlarda kullanlmaktadr [11]. Bu nedenle benzer
değerlendirmenin işaretleme testleri ile yaplmas deneye ön
bilgi oluşturulmas ve gerekli kontrollerin sağlanmas
açsndan önemli görülmüştür. Yaplacak çalşmalarda elde
edilen veriler homojen katlmc seçimi nedeniyle tamamen
deney düzeneğine bağl olacaktr ve her türlü dikkat
çalşmasnda cinsiyet dşlanarak işlemler yaplabilecektir.

k

0,923

19

0,127

e

0,908

20

0,059

TEŞEKKÜR

k

0,917

19

0,102

e

0,959

20

0,525

k

0,940

19

0,268

yaplmasn sağlamaktadr. Tablolarda erkekler ‘e’, kzlar
ise ‘k’ harfi ile temsil edilmiştir.
Cinsiyet

DHS *

YHS

İHS

TİS *

İS *

Shapiro-Wilk

Çalşmamz 114E440 koduyla desteklemiş
TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi sunarz.
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Tablo 1. Shapiro-Wilk normallik testi
T testi
Sig. (2tailed)

İstatistik

df

DHS

-0,822

34,798

TİS

-0,896

34,588

0,377

İS

0,048

32,047

0,962

0,417

Tablo 2. T testi
Test İstatistiği
YHS

İHS

159,50

169,00

Z

-1,479

-0,591

Sig.

0,139

0,554

MannWhitney U

Tablo 3. Mann-Whitney U testi

IV.

olan

TARTIŞMA VE SONUÇ

Elde edilen istatistiksel analiz sonuçlar Tablo 2 ve
Tablo 3’te görülmektedir. Normal dağlma uyan özelikleri
içeren Tablo 2 ve diğer özellikleri ele alan Tablo 3’te
istatistiksel olarak anlaml farkllklarn oluşmadğ açkça
görülmektedir. İstatistiksel olarak anlaml fark oluşmamas
cinsiyet dşnda tüm özellikleri mümkün olduğunca
homojen seçilen veri grubumuzda yaplacak deneylerde
cinsiyet açsndan herhangi bir değişimin oluşmayacağn
göstermektedir.
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