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İçinde yaşadığımız toplumun teorik zekâyı, teknik zekâya üstün 
tutan anlayışı karşısında, hemen hemen bütün memleketlerde nüfu
sun % 4-5 ini teşkil eden geri zekâlıların teşhis ve tesbiti, gerçekten, 
üzerinde büyük bir titizlikle durulması gerekli bir meseledir 1 

Normal bir süjeyi mesleğe yöneltmek söz konusu olduğu zaman, 
birinci plânda onun zihnî ve teknik kabiliyetleri ele alınır, çalışmaya 
ve mesleğe adaptasyonunu ihtiva eden ilâve bir garanti olarak da, 
karakteriyel cephesi gözden geçirilir. 

Geri zekâlılığın, pozitif anlamda bir oriyantasyon meselesi, gerçek
te son derece büyük bir güçlük taşımaktadır. Zira bütün klâsik test
lerde olumsuz sonuçlar veren bir süje için olumlu mesleğe yöneltme 
prensipleri nasıl elde edilebilir? Debili "olumsuz süje" olarak telâkki 
eden, öyle tanımlayan bir kavram üzerine temellenmiş mesleğe yönelt
me projeleri yapmak son derece yanlıştır. Onların teknik kabiliyet
lerini değerlendirmeye elverişli testlerin gerçekleştirilmesi ile, şimdiki 
halde bu problemin halledilmiş olması da beklenemez. 

Bütün bu sebeplerle, bugün zihin seviyesinin tesbiti hususunda 
en mükemmel araç ve testlere sahip memeleketlerde bile, geri zekâ
lılığın teşhisinde varılan hükmün değişmez ve kesin bir karar olarak 
kabul edilmesi güçtür. Bu konuda henüz tamamen başlangıç nokta-
tasında bulunan memleketimizde, ilgili testlerin gerektiği şekilde stan
dardize edilmiş olmaması, geri zekâlılığın teşhisinde çok ihtiyatlı dav
ranmak gerekliliğini açıkça ortaya koyar. 

1: A.B.D. nde genel nüfusun % 3 ve çocuk nüfusunun % 1 i zekâ bölümü 70 in 

altındadır. Fransada H. Gillin 1962 de yaptığı bir araştırmaya göre 6-14 yaş arası geri 

zekâlı çocuklar nüfusun % 3 ünü, Türkiyede ise R. Cebiroğlunun taramalarına göre % 

4-5 ini teşkil etmektedir. 
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Araştırmamızın amacı, geri zekâlılığın teşhisinde debilin ne ol
madığını değil, ne olduğunu açık ve seçik bir şekilde bilmeye yönelen 
bir meselenin geliştirilmesidir. Hemen hemen tamamen sözlü epröv-
lerden meydana gelmiş Binet-Simon (B.-S.) gibi testlerin, zekâ bölümü 
kavramında ifadesini bulan sembolik düşünce eksikliği kriterini aşmak 
istediğimiz, bu amacı gerçekleştirmek içindir. Sağduyunun "eğitile
bilirler - eğitilemezler" anlamını taşıyan ikili sınıflamasına nazaran 
bir ilerleme ihtiva etmesine rağmen, "eğitilebilirler - yarı eğitilebilirler 
eğitilemezler" tasnifinin de sathî olduğu, geri zekâlıyı gerçek hüviye
tiyle ifade etmediği kanısından hareket ederek debili ona özgü karek-
teristikleriyle ortaya koymak istedik. 

"Geri zekâlı çocukların sınıflandırılması" konusundaki araştır
mamızın amacı üç gerekçe ile ifade edilebilir: 

1 - Debitier, çoğunlukla "debillik debilliği doğurur" kanununun 
hüküm sürdüğü, elverişli olmayan sosyal şartlar içinde yaşarlar. Geri 
zekâlının şahsiyet karekteristiklerinden biri olarak mütalea edebile
ceğimiz aşağılık, yetmezlik duygusunun, bu söz konusu kanunu des
tekleyeceği muhakkaktır. Debilin ne olduğunu ortaya koymak, onun 
teknik, manüel, somut kabiliyetlerini geliştirmek, bir bakıma, onu 
dıştan ve içten iyileştirmeye, debilliği aşmaya çalışmak demektir. Bu 
husus, araştırma amacımızın insanî gerekçesidir. 

2 - Toplum sadece, yüksek kabiliyetlerin, sembolik düşünce a-
lanında başarı gösterenlerin değil, aynı zamanda, sosyal organizas
yonu muhafaza etmek için zihnî faaliyeti gerektirmeyen işleri de ya
pacak kişilerin, insan kaynaklarının gelişmesine muhtaçtır. Debili 
nasılsa öyle kullanmak yerine, onu, somut imkânlarını geliştirmek 
suretiyle tedavi etmek ve böylece ondan daha olumlu bir şekilde yarar
lanmak, amacımızın faydacı olan gerçekçesini teşkil eder. 

3 — Eğitimsel başarısızlıklardan doğan çocuk suçlulukları, ruh 
hastalıkları için toplum gerçekten büyük bir bedel ödemektedir. De
bilin ne olduğunu ortaya koymak suretiyle, onun bazı kalifiye işleri 
yapmak gücünde olduğunu tasdik etmek, aynı zamanda, tedavi edile
mez debillik olmadığını da söylemek demektir. Mesleklerin tedavi 
edici bir değeri olduğu muhakkaktır. Debilin imkânlarını, çalışma 
stillerini ortaya koymakla ona, bu anlamda en uygun bir meslek sağ
lanmış, dolayısıyla da irsî debilliğin önemli nedenlerinden biri olan 
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sefaletin yok edilmesine çalışılmış olur. Bu husus da, amacımızın özel 
eğitim açısından önemini belirtecek niteliktedir. 

Çalışma hipotezleri: 

Geri zekâlılık konusundaki hipotezleri geliştirmek ve daha açık 
bir şekilde ortaya koymak üzere psikoloğun zihnî debillik kavramı 
hakkında ortaya koyduğu problemlerden bir kaçını ve bu kavramın 
ihtiva ettiği çeşitli realiteleri formüle etmeye çalışalım: 

1 - B.-S. tipindeki gelişme eşeliyle tanımlanmış eşit zekâ yaşına 
sahip debil ve normal çocuk birbirinden farklı mıdır? Gerek zekâsının 
bazı cepheleri, gerekse davranışının diğer yanları ile debil, aynı zekâ 
yaşındaki normal çocuktan ayrılır mı? 

2 — Eşit zekâ yaşında psikolojik olarak farklı debillik biçimleri 
söz konusu olabilir mi ? 

Hiç şüphesiz ortaya koyduğumuz bu iki soru yeni değildir. Biz
zat Binet, gelişmesinin uyumsuzlukları ile karakterize özel bir debillik 
zihniyeti hipotezine eğilmiştir. Ona göre, debillerle, daha küçük nor
mal çocuklar arasındaki benzer noktaların varlığına rağmen, "Bu ben
zerliklerin altında bazı farkların da mevcut olabileceği ve yine bir gün 
tamamen yaştan bağımsız psikolojik gerilik işaretlerinin açıkca bulu
nup çıkarılabileceği" düşünülmelidir. 

Binet bu farkların, zihin yaşından bağımsız debillik işaretlerinin 
araştırılmasına teşebbüs edemeden öldü. Eseri olan B.-S. tekniği, o-
nun yukarıda belirttiğimiz endişesini ifade niteliğinde olmadığı için, 
debili daha küçük normal bir çocukla eş anlayış devam edegeldi. Bu
nunla beraber, pek çok psikolog debilligin karekteristiklerini araştır
maktan kendilerini alamadılar. Bu hususta üç yeni araştırma istika
metinden söz edilebilir: İnhelder'in çalışması, Luria'nın çalışmaları 
ve Zazzo'nun yıllardan beri devam eden ekip araştırmaları. 

B. Inhelder geri zekâlıların zihnî davranışında jenetik bir yapış
kanlıktan (viscosité) söz etmektedir. Ona göre, geri zekâlı, çok uzun 
zaman düşüncenin aşağı sistemlerinde kaldığı için, gelişme sürati
nin dinamik kavramları vasıtasıyla bu sistemi aştığı zaman bile eski 
sistemden bazı hususlar muhafaza eder. Böylece muhakemesinde, aynı 
zamanda mevcut olan iki sistem, duygusal bir bozukluk doğurur. 

Luria, bir başka istikamette, geri zekâlının dikkat eksikliklerini 
özel bir teknik ile ölçmekte, elektro ansefalografik karşılaştırmaların-
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da debile ait serebral dalgaların normal çocukta gözlenenin tersine 
azaltılabileceğini fakat fazlalaştırılamayacağını göstermeye çalışmak
tadır. 

R. Zazzo ve çalışma ekibi ise, debile ait zihin gelişmesinin muh
telif kısımlarını hétérochronie anlayışı içinde ele almaktadır. Hété-
rochronie, debiller için düşünülmüş bir test bataryası kullanarak, B.-S. nin 
vardığı zihnî yaştan açıkca daha aşağı olan gelişme seviyesi faaliyetleriy
le, normale yakın, iyice yüksek sayılabilecek bir seviyenin faaliyet
leri arasındaki mertebelenmeyi tesbite yarayan bir kavramdır. (Zaz
zo, 1957, S. 112 ve 1960 a, S. 339). 

Yaptığımız araştırma, Zazzo'nun hétérochronie adını verdiği bu 
yönetici hipotezden hareket etmektedir. Bundan böyle, global bir zih
nî eksiklik sendromundan, konjenital menşeli bir etiyolojiden ve te
davi edilemez prognostikten söz eden geleneksel anlayışa karşı oldu
ğumuz açıktır. Hétérochronie'yi bu sebeple, debilin zihniyetini ve 
ona ait davranış dinamiğini ifade için yol gösterici bir hipotez olarak 
düşündük: Debilin zihnî gelişmesi tamamen kendine özgü, özel denge 
biçimi ve çizgiler bütünü içinde tamamlanır. Debil asla kendi zekâ yaşına 
tekabül eden küçük normal çocukla aynı telâkki edilemez. 

0 halde şimdi daha belirli bir şekilde çalışma hipotezlerimizi for
müle edebiliriz: 

1 — Geri zekâlı çocuk, zihin seviyesine tekabül eden küçük normal 
bir çocukla eş değildir'". Bu husus sürat ve dakiklik gibi iki unsuru bir
leştirme güçlüğünü ihtiva eden iki çizme testi (T-2-B) diye adlandı
rılan psiko-motör etkililik testi yardımıyla tahkik edilebilir. 

Zazzo ve Helal'ın oto-regülasyon açısından andojen ve egzo-
jen süjelerin karşılaştırılması konusundaki çalışmaları (R. Zazzo, A. 
Helal "L'auto-régulation psycho-motrice des débiles endogènes, 
analysés par le test des deux barrages" 1965, neşredilmemiş.), 
bizi debillerin tümü için "dakikliği sürate feda eden bir çalışma stil
lerine sahip olma" hususunda Zazzo tarafından ileri sürülen genelliği 
terketmek istikametinde etkilemiştir, (R. Zazzo, 1960 a, s. 335-364) 
İşte bu söz konusu çalışmadan ilham alarak ikinci hipotezimizi tesbit 
ettik: 

2 — Aynı zekâ bölümüne sahip 11 yaşındaki debillerle 14 yaşındaki 
debiller arasındaki otoregülasyon (QV ile ln2 arasındaki uyuşma) açısın
dan önemli bir fark vardır. Normal çocukta 9 yaşdan itibaren görülen 
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otoregülasyona, zekâ yaşı itibariyle henüz varmamış olan debiller 
dakikliği sürate feda ettikleri halde; bu seviyeye erişenler, otoregülas-
yonu muhafaza etmektedirler. 

Popülâsyön alanı, La rue Desprez Özel Eğitim Okulu'na kabul 
edilebilmek için Paris Hôpital Henri Rousselle (H. H. R.), Psikoloji 
Laboratuarına müracaat eden çocuklardan yaş ve zekâ bölümleri 
nazarı itibara alınarak seçilmiş iki homojen gruptan ibarettir. Her iki 
grup, zekâ bölümü itibariyle B.-S. (1949 Zazzo rektifikasyonu) testine 
göre debil (Z. B. 60-75) kategorisinde bulunmaktadır. İki grupu ayırde-
den husus takvim yaşlarıdır. Birinci grup 11 ve ikinci grup 14 takvim 
yaşında bulunmaktadır. Her iki yaş için sınır, altı ay fazla ya da altı ay 
eksik olarak tespit edilmiştir. Süjelerin toplam sayısı 141 dir. Bunlar
dan 34 ü 11 yaş, 107 si ise 14 yaşa ait süjelerdir. 14 yaşa ait 107 süje 
den Z. Y. 9 a varmamış olan 23 ü (hipotezimizle ilgili hususu kontrol 
edebilme bakımından) sonuçlara dahil edilmemiş, böylece 14 yaştan 
84 süjeye ait verilerle çalışılmıştır. Bu süjeler 1962-1963 öğretim yılı 
ve 1963-1965 Ağus - tos-Eylül aylarında Paris H. H. R. Psikoloji 
Lâboratuvarında incelenmişlerdir. Araştırma verileri B.-S. ve T-2-B 
testleri, istatistik çalışmalarda elaborasyonu yapılmayan, fakat sonuç
larından fenomenolojik analizde istifade edilen diğer testlerle elde 
edilmiştir. 

Metod meselesine genel bakış ve uygulanan metodlar 

Bir araştırmanın yürütülebilmesi, her şeyden önce bu araştırma

nın projesine, bu projeyi gerçekleştirecek olan metodun açık ve seçik 

bir şekilde ortaya konmasına bağlıdır. "Geri zekâlı çocukların 

sınıflandırılması" meselesini araştırırken dayandığımız esas temel, geri 

zekâlının homo sapiens değil belki homo faber olabileceğidir. Gerçekte, 

bu sorun sentetik olarak çözmeye çalışacağımız problemler serisini 

ifade eder ve çok yönlü bir metod anlayışını gerektirir. 

Araştırmamızda başvurulan metod, ilk bakışta özel bir insan 
biliminin metodu gibi görünmeyebilir. Ancak zihnî debilite, tüm 
insana ait bir fenomen olarak, böyle bir fenomenin incelenmesine öz
gü metodlar bütününü kullanmayı gerektirecektir. Sözünü ettiğimiz 
metodlar şunlardır: 

1— Klinik yoklama metodu 

2 - Fenomenolojik çözümleme 

3 - İstatistik inceleme 
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Bu metodların hiçbiri tek başına yeterli olmadığı gibi, hiçbirin
den de vaz geçilemeyeceği açık bir gerçektir. W. Dilthey'in dediği gibi 
"İnsan, onu ilgilendiren metodlar bağıntısının temelindedir." İnsan 
varlığının kavranması, ona çeşitli açılardan bakmak, çeşitli yönler
den yaklaşmakla mümkün olacaktır. (Ph. Laurent, A. Philonenko, 
1961, s. 226) 

Muhakkak ki tek başına insan mevcut değildir ve authentique 
bir gözlem, bizi insanın daima diğeri ile olan bir ilişkiye girişmiş oldu
ğunu gösterir. İşte bu sebeple klinik metod sadece ferdî hallerin, ferdî 
vakaların incelenmesine uygulanmakla kalmaz fertler arası ilişkilerin 
araştırılması sözkonusu olan her alanda imkân sağlar. "Geri zekâlı 
çocukların sınıflandırılması" konusunu incelemek için başvurduğumuz 
klinik metoddan anlaşılması gereken husus budur; Geri zekâlı 
çocukların teşhisi, sınıflandırılması ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde 
onları mutlu kılacak hal çarelerinin aranması için bu anlamda bir 
klinik metod vazgeçilemez bir zorunluluktur. 

İnsan varlığı ile ilgili bir incelemede fenomenoloji ve istatistik 
metod herzaman sıkı bir şekilde birbirine bağlı görülmektedir. 
Araştırmamızda yer alan Z. B., V1 ,V2, R1, R2, In,, In 2 , QV, QR, randı
man tipi kavramlarının ve özellikle üzerinde durduğumuz geri zekâlıya 
özgü harekî stilin (style moteur), esas itibariyle istatistik analizler 
üzerine oturtulmuş olduğu halde, fenomenolojik düşünmeye de da
yandırılmış olduğu bir gerçektir. Bunun tam tersi, araştırmadaki 
özel vakaların fenomenolojik inceleme sonuçlarını ifade edebilmek 
için de istatistiğe başvurmak zorunda kalınmıştır. Görünüşteki çeşit
liliklerinden daha çok, bu birbirinden farklı metodların, derinliğine 
birleştikleri noktaya dikkat etmek yerinde olur. Bu birleşme nokta
sının dayandığı prensip var olandan, olabilecek olana geçiştir. 

Tek başına istatistik metod "Geri zekâlıların ne olduğu" sorusu
nu cevaplandırır; sadece fenomenolojik analiz ise, "Geri zekâlıların ne 
olabilecekleri" meselesine ışık tutar. İstatistik metoddan fenomeno
lojik analize geçiş bu iki terim arasındaki sentezi teşkil edecektir. (A. 
Rey, 1962, s. 29) 

Ohalde, geri zekâlı çocukların sınıflandırılması konusunda ya
pacağımız araştırmanın, metodu, fenomenolojik çözümleme ile istatis
tik incelemeyi öngören klinik psikoloji metodu olacaktır. Konumuzun 
patolojik niteliği, aslında böyle bir metodu zorunlu da kılmaktadır. 
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Meselemiz bir yönü ile, geri zekâlılık derecesini, başka bir deyim
le kabiliyet ya da kabiliyetsizliğin alanlarını ayırabilmektir. Geri ze
kâlı çocukları nasıl bir eğitime tabî tutmamız ve onları kabiliyet
leriyle uygun hangi mesleğe yöneltmemiz hususuna bir hal çaresi 
bulmak üzere yapacağımız sınıflandırma, bizi kendiliğinden testler 
metodunu ele almaya götürecektir. Değeri ne olursa olsun, sa
dece klinik yoklamanın verilerine dayanarak, süjenin belirli bir çev
reye uyabilmesi için kesin bir prognostik formülü vermek mümkün 
değildir. Süjenin şu ya da bu iş kabiliyeti, kabiliyetsizliği, yahut şu 
veya bu çevreye uyabilmesi açık ve seçik fenomenler üzerine dayan
malıdır. 

Geri zekâlı çocukların sınıflandırılması için ele aldığımız iki süje 

grupuna uyguladığımız testler şunlardır: 

1 inci seans 

1 . Binet-Simon (1949 Zazzo rektifikasyonu) 
2 . Noktalama (Pointillage) 
3 . İki Çizme Testi (Test des deux barrages) 
4 . Yazı (Ortographe) 
5. Tıbbî Yoklama (Examen medicale) 
6 . Bender 
7 . Yazı (Ecriture) 
8. Boy ve ağırlık 
9 . Anamnez 

10. Matrix M.H. 
1 1 . Goodenough 

2 nci seans 

1 . Piaget 
2 . Marble Board 
3 . Sticks 
4 . Lateralite 
5 . Benton D. G. 
6. Ozorotski kesme testi 
7. Bilyeler (Billes) 

8. Hilda Santucci'nin inşa eprövü (Connstruction H.S.) 

Uygulanan bu testler arasında sadece B.-S. ve T-2-B'nin elâbo-
rasyonu yapılmış, anamnez ve diğer testler fenomonolojik analizde 
yorumlamanın imkân dahiline girmesini sağlamıştır. 
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Geri zekâlılara uygulanması düşünülen test bataryası kriterleri 
hakkında da bir kaç söz söylemek isteriz. Geri zekâlılara tahsis edil
miş bir test bataryasının ferdî olarak uygulanması şarttır. Zira geri 
zekâlılar kollektif olarak uygulanan testlerde başarı gösteremezler. 
Kanaatimizce bunun iki nedeni var: Bir defa geri zekâlı, diğerlerinin, 
yabancıların, varlığından rahatsız olacaktır. Diğer yandan da, kollek
tif uygulama şartları içinde, geri zekâlının dikkatini teksif etmek ve 
onun bütün imkânlarını seferber etmesine çalışmak mümkün olmaya
caktır. Araştırmamızda bu hususa özellikle dikkat edilmiştir. 

Geri zekâlılara tatbik edilecek test talimatının basit bir termi
noloji ile ifade edilmesi hususuna önem verilmelidir: Talimat açık, 
sade, mümkünse somut bir münasebet üzerine dayanmalıdır. Kar
maşık talimatlar test uygulayanın işini daha da güçleştirir, çünkü geri 
zekâlı detayları izleyemez. 

Geri zekâlılar için talimat şahsî bir tarzda verilmelidir. Psikotek-
nisyen tarafından benimsenen metod ne olursa olsun, süjenin duy
gusal yapısı gözönüne alınmalıdır. Test uygulamasında psikoteknis-
yenin gayri şahsî hareket etmesi metodu, çoğunlukla zaten eprövün 
etkisi altında altüst olmuş bir geri zekâlı için kontrendikedir. Bu şe
kilde hareket edilmediği takdirde, geri zekâlıyı, bizzat kendi kendisi 
olarak ortaya koymak imkânları, onun gerçek kabiliyetleri ortaya 
çıkarılamaz. Test uygulayan, ses tonunu ve hareket tarzını geri zekâ
lının şahsiyetine göre ayarlayacaktır: Süje korkmuş ve inhibe bir du
rumda ise psikoteknisyen rahat ve yumuşak bir vaziyet alış ile onun 
en iyi şekilde sonuç vermesini sağlayacaktır. Buna mukabil süje şıma
rık ve işe adapte olmak istemeyen bir tavır takınmışsa, inceleyici onu 
kati ve sert bir tonla sonuç almaya davet edecektir. 

Geri zekâlı çocuklardan müteşekkil 11 ve 14 yaş gruplarına uy
guladığımız testlerden elâborasyonu yapılan iki test hakkında biraz 
daha açıklama yapmamız gerekecektir: 

Binet-Simon Testi: 

Bu test, zihin işlemlerinin hepsini kapsayan, hafıza, dikkat, ilh. 
gibi bütün zihin faaliyetlerine ayrı ayrı değil, genel ve bütünsel, 
bileşik bir tarzda ölçmeye çalışan bir testtir. Çocuk, yaşların sınırla
dığı bir ritme göre türlü değişikliklerden geçerek nihayet erginin zihin 
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seviyesine erişir. Bu gelişme basamakları organik hayat için olduğu 
gibi psişik hayat için de söz konusudur. Organik hayat merhalelerine 
bir ferdin takvim yaşı (T. Y.), psişik gelişmeyi ifade eden zihin veya 
zekâ yaşına da (Z. Y.) denir. Zekâ bölümü (Z. B.) ise Stern'in tavsi
yesi üzerine B.-S. Terman 1916 revizyonunda kullanılan ve Z. B . = 

Z. Y. 
x 100 orantısını ifade eden bir kavramdır. 

T. Y. 

Bu testin ilk kurucuları olan A. Binet ve Th. Simon, Z. Y. kav
ramında global bir zekâ ölçüsü bulmak istemişlerdir. Binet bu ölçüyü 
tesbit edebilmek için, her şeyden önce, zekâyı tanımlamayı bir amaç 
edinmiş ve bunu uzun denemeler yoluyla bulmuştur (Binet, 1909, s. 
118) 

B.-S. testi, A. B. D.'ne Goddard tarafından sokulmuş ve geri za-
kâlılar müessesesinde kullanılmak üzere adapte edilmiştir. 1916 da Ter
man B.-S. testini gözden geçirmiş ve genişletmiştir (L. M. Terman, 
1917). Terman ve Merrill, Stanford ve Binet testlerini yeniden gözden 
geçirerek yeni bir baskı yayınlamışlardır. (L. M. Terman ve M. A. Mer
rill, 1937). Bu baskıda L ve M olmak üzere iki test takımı bulunmak
tadır. Terman ve Merrill L ve M formlarını birleştirmek ve yeni Z. B. 
cetvelleri tanzim etmek suretiyle 1960 da yeni bir revizyon hazırla
mışlardır. 

Fransa'da R. Zazzo, B.-S. testini 1949 ve 1963 de olmak üzere 
iki defe revizyona tabî tutmuş ve yayınlamıştır. İncelememizde kul
landığımız B.- S. testi 1949 Zazzo rektifikasyonudur. 

Testlerin uygulanması için ayrıca bilgi vermiyoruz. (Bk. R. Şe
min, 1958, s. XI-XIII) , M. Şerif Başoğlunun "Zekânın Ölçülmesi" 
adı ile çevirdiği eserde giriş ve talimat kısmı ayrıca bulunabilir. (L. 
M. Merrill "Measurement of intelligence" Çev. M. Ş. Başoğlu, Türk 
Tarih Kurumu Basmevi, Ank. 1944, s. 48-63). 

B.-S. testinin değerlendirme sistemi için keza ayrıca bilgi vermek
ten imtina ediyoruz (Zazzo, 1949, s. 366; Heuyer, 1966 a, s. 127; Can-
sever, 1962, s. 81-83; P. Pichot, 1962, s. 21-25). 
İki Çizme Testi (Test des deux barrages): 

Bu test, diğerleri arasında kolayca karıştırılması mümkün olan 
işaretler içinden, bazı muayyen işaretleri mümkün olduğu kadar çabuk 
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ayırdetme ve çizme esasına dayanır. Bu test altmış yıldan beri çeşitli 

yorumlara sahne olmuş bir tekniktir. R. Zazzo'nun ona verdiği şekil 

altında bu testin iki safhası vardır: Birinci safhada, sözkonusu işaret

lerden sadece tek tip işaretin çizilmesi istenir. İkinci safhada ise iki 

tip işaretin ayırdedilmesi ve çizilmesi sözkonusudur. Böylece iki çiz

me eprövününü esası, testin iki safhası esnasında niceliksel ve nitelik

sel olarak elde edilmiş sonuçların karşılaştırılmasıdır. Yapılması is

tenilen iş, iki safhada da aynı mahiyette olmasına rağmen psikolojik 

gerilim ve mobilizasyon bakımından farklı seviyelere sahiptir. Çizil

mesi istenen işaretler birinci kısımda ve ikinci kısımda 

dır. Bu işaretler şu sekiz kategori içinde bulunurlar: 

R. Zazzo önce bir işaretin çizilmesi testini, esas testi teşkil eden 
iki işaretin çizilmesi testini seçmek ve gözönüne almak için kullanmış, 
fakat sonra bazı süjelerin iki işaretin çizilmesi testinde başarı göster
diklerini tesbit etmiştir. Bu paradoksal gibi görünen sonuç, süjelerin 
çeşitli, farklı biçimlerde cevaplandırabildikleri mobilizasyonun iki 
farklı stilini her ne olursa olsun karşılaştırmakta fayda olduğunu orta
ya koymuştur. Zazzo, bir işaretin çizilmesi ve iki işaretin çizilmesi test
lerinin sonuçlarını sistematik olarak karşılaştırmaya girişmiş ve böy
lece iki çizme testi (T-2-B) doğmuştur. (Zazzo, 1960, s. 230). İki çiz
me testi sonuçlarının bir fertten diğerine göre farklı oluşu, hatta de
neyin şartlarına göre aynı süjede bile değişiklik göstermesi, bu testin 
basit bir faktörü değil, fakat çok karmaşık bir vaziyet alışı, belki de fert
lere ve durumlara göre değişebilir entegrasyon fonksiyonunu değerlen
dirdiği gerçeğini ortaya koymuştur. Özet olarak diyebiliriz ki bu test 
yalnız randıman üzerine bilgi vermekle kalmaz, muayyen bir ölçüde 
bu randımanın mekanizması ve sebebleri üzerinde de bilgi verir. Baş
ka bir deyimle bir randımanı, genel topyekûn bir duruma yerleştirme
yi ister ve böylece ferdî durumu daha iyi anlamamızı sağlar. 

İki çizme testinde kullanılacak teknik ve talimatlar: 

a) Materiyel: Bir kronometre, bir kalem (10-15 cm,) bir işaret 
testi kâğıdı ve iki işaret testi kağıdı, kayıt kağıdı. 
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Bir işaretin çizilmesi testine ait sahife, her satırının yirmibeş işa
ret ihtiva ettiği 40 satırdan ibarettir. Yukarıda sözünü ettiğimiz ve 
örnek verdiğimiz 8 işaret kategorisinden (her işaretten 125 tane olmak 
üzere) mecmuen 1000 tane ihtiva etmektedir. Çizilmesi gereken işa
reti sahifenin baş tarafına ayrıca model olarak konulmuştur. Sahife-
nin sağ tarafında her 4 satırın sonunu işaret eden marj noktaları mev
cuttur. Test uygulayıcısı, süjenin bu 4 satırlık marjları ne kadar zaman
da yaptığını kayıt kağıdına kaydedecektir. İki işaret testinin kağıdın
da ise satırlar ve kolonlar numaralanmıştır. Çizilmesi istenen işaret
leri sahifenin üstüne basılmıştır. Test uygulayan, numaralı satırlar ve 
kolonlar vasıtası ile her bir dakikanın sonunda süjenin ne kadar işaret 
gözden geçirmiş olduğunu ve pozisyonunu tesbit eder. 

Bir işaretin çizilmesinde, süjeler bütün sahifeyi baştan aşağıya 
gözden geçirmek ve gereken işaretleri çizmek zorundadır. Zaman sı
nırlanmış değildir, iş miktarı sabittir (kronometrik metod). İki işa
ret testinde teknik tersinedir, zaman bütün süjeler için sabittir (10 
dak.). Burada değişken, yapılacak işin (dakikada gözden geçirilerek 
çizilecek işaretlerin sayısı) miktarıdır (ergometrik metod). 

Operatör süjenin sağına ve mümkünse süje ile 90 derecelik açık 
teşkil edecek tarzda oturmalı ve testin akışını bu pozisyonu bozma
dan izlemelidir. "Deneyler açıkça ortaya koymuştur ki bu etkililik 
eprövü için mesafe, pozisyon, inceleyicinin süjeye nazaran vaziyet 
alışı, stimülasyon ya da inhibisyon üzerine, gözönüne alınması gereken 
bir tesir icra eder. Bu epröv bir test olarak kullanılmak istendiği tak
dirde etalonaj durumuna mümkün olduğu kadar hürmet etmek gerek
mektedir" (Zazzo, 1960, s. 233). 

b) Talimat: Süjeyle ilişki kurmak maksadıyla bir bilgi aldıktan 
sonra ve test talimatını vermeden önce süjeye mümkün olduğu kadar 
basit bir şekilde şu hususun belirtilmesi gereklidir: "Sizden çok dikkat 
etmenizi gerektiren bir çalışma isteyeceğim. Çabuk ve iyi çalışıp ça
lışmadığınızı görmek istiyorum". Bu giriş cümlesinden sonra ilk ilişki 
ilişki kurulmuş demektir. Talimat mümkün olduğu ölçüde yaşa ve 
süjenin meşgul olduğu alana göre adapte edilmelidir. Talimatın metni 
metni aşağıdadır. 

1. Kısım: (Bir işaretin çizilmesi) 

- Adını bu sahifenin altına yaz. 

— Kalemi bırak ve beni dinle. 
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- (Model üzerinde parmakla işaret kuyruğunun dikey yönü işa
ret edilir) Bu sayfadaki bütün bu biçimde kuyruğu olan işaretleri 
çizeceksin. 

- Anladın değil mi? 

- Güzel. Şimdi bana çizmen gereken ilk işareti göster bakalım, 
Şimdi çizeceğin diğer işareti göster. 

- Bak. İşte bir kalem. Sana haydi dediğim zaman başlayacaksın. 

- İyice yerleş. Rahat mısın? (Bu sırada süjenin sandalyede ra
hatça yerleşmesine yardım edilir, masaya ve çizme kâğıdına oranla 
uzaklık durumu düzenlenir.) 

- Beni iyice dinle. 

- (Altı çizili kelimelerin üzerine basarak) Çabuk ve iyi çalışmak 
gerekli. İyi demek, işaretin çizilmesini unutmamak için çok dikkat 
etmek gerekir demektir. Çabuk demek, elinden geldiği kadar çabuk 
çizmek demektir. Fakat işaretleri çizmeyi unutmamak için çok iyi dik
kat ederek. 

- Eğer yanılırsan düzeltme hakkın var. 

- D i k k a t . . . Başla? 

II. Kısım: (İki işaretin çizilmesi) 

- Birinci sahifeyi çok iyi yaptın. 

- Bakalım bu sahifeyi de aynı şekilde iyi yapıp yapmayacağını 
göreceğiz. Bu da aşağı yukarı aynı şey. Fakat şimdi (model üzerinde 
kuyrukların yönü parmakla işaret edilerek) bu tarafta kuyruğu olan 
ve şu tarafta kuyruğu olan, bütün bunlar gibi gördüğün işaretleri çi
zeceksin. 

- Anladın mı ? 

- Güzel. Anlayıp anlamadığını görmek için beraberce başlaya
cağız (Operatör ilk satırdaki 16 işarete kadar, soldan sağa giderek par
mağı ile gösterir ve her işaret için süjenin cevabını bekler. Eğer cevap 
doğru değilse parmağını işaretin üzerinden kaldırmaksızın, süjenin, 
cevabı düzeltmesine yardım eder. Aksi halde diğer işarete geçer.) 

- Eğer hatırlamıyorsan modele bakabilirsin. (Operatör talimatın 
çabuk anlaşılıp anlaşılmadığını da not eder. Başarısızlık durumların
da ve şüpheli hallerde operatör ilk satırın 16 işareti ile yetinmez, ilk 
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satırı baştan sona kadar süje ile incelemeye devam eder. Gerekirse 
baştan bir kere daha gösterir.) 

— Tekrar kalemini eline al. "Haydi başla" dediğim zaman baş
layacaksın. O halde sana bir kere daha tekrarlıyorum: Çabuk ve iyi 
çalışmak gerekli. İyi demek, işaretin çizilmesini unutmamak için çok 
iyi dikkat etmek gerekir, demektir. Çabuk demek, elinden geldiği 
kadar çabuk çizmek demektir. Fakat işaretleri çizmeyi unutmamak 
için çok iyi dikkat ederek. Dikkat. Başla? 

- Eğer yanlış yaparsan düzeltme hakkın var. 

— (10 dakika sonunda) Tamam. Şimdi ismini sahifenin altına yaz. 

- (Kayıt kâğıdının arkası çevrilerek) Şimdi çizilmesi gereken iki 
işaretin resmini yap. Bunlardan hangisini bulmak daha kolaydı? (Ko
lay olan, daire içine alınır.) 

İki çizme testindeki sayısal endislerin tanımları: 

V1: Bir işaretin çizilmesi testinde sürat (vitesse). Bu, dakikada 
incelenmiş işaretlerin sayısıdır. 

t: 1000 işaret ihtiva eden deney kâğıdını incelemeye tahsis edil-

1000 x 60 
miş, saniye cinsinden zaman. O halde V1 = dir. Vites 

t 

tablosunda zamana ait 15 dakikayı geçmemek şartıyla endisler mev
cuttur (Zazzo, 1960, s. 85-93). 

V2: İki işaretin çizilmesinde sürat endisidir. Dakikada incelenmiş 
işaretler sayısını ifade eder. Zaman 10 dakika olarak tesbit edilmiş 
olduğundan, vitesi hesaplamak için, incelenen işaretler sayısını 10 a 
bölmek kâfidir. 

In 1 : Bir işaretin çizilmesinde yapılan yanlışları ifade eder. Total 
yanlış sayısının (ilâveler ve unutmalar), yanlış çizerek yapılmış ilâve
lerden dolayı, artan, çizilmesi gerekli (125) işaretlerin total sayısı ile 
olan münasebetin ifadesidir. 

Om: Unutulmuşların sayısı 

A: İlâve edilenlerin sayısı 

Om + A 

125 + A 
In1 
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I n 2 : İki işaretin çizilmesindeki yanlış nisbetini göstermektedir. 
Formül In1 formülünün aynıdır. Şu farkla ki, çizilmesi gereken işaret
lerin sayısı, birinci barajda olduğu gibi sabit değildir, buna mukabil 

Om + A 
zaman (10 dakika) sabittir, iş niceliği değişkendir: In 2 = 

B + A 

B: Çizilen işaretlerin sayısıdır ve özel bir tablo halinde verilmiş
tir (Zazzo, 1960, s. 94-95). 

R1 Bir işaretin çizilmesinde randımanı ifade eder, dakikada doğru 
olarak çizilmiş işaretlerin ortalama, 10 ile çarpılmış sayısıdır. Bu 10 
ile çarpma, R1 ile R2 yi doğrudan doğruya karşılaştırmaya imkân ve
ren bir işlemdir. 

(125 - Om) x 60 x 10 
R, 

t 

R2: İki işaretin çizilmesindeki randımandır. Eprövün 10 dakika 
süresince doğru olarak çizilmiş işaretler sayısını gösterir. 

R2 = B - Om 

QV: Sürat bölümünü ifade eder. 

randımanlar bölümünü ifade eder. 

Önemli olan bir diğer nokta da, operatörün, süjenin davranışını 
büyük bir dikkatle izlemesi gerektiğidir. Epröv esnasındaki gözlem
ler için kayıt kâğıdının ikinci sahifesinde 4 kolon vardır. Kolonlar: 

a) Çizginin yönü (Direction du trait) 

b) İlerleme şekli (Mode de progression) 

c) Geriye dönüşler (Les retours) 

d) Modelin kontrol edilmesi (Les controles modèles), olmak üze
re ayrılmıştır. Bu kolonlar, süjenin özellikle karakteriyel cephesini 
aydınlatacak niteliktedir. 

QR 

QV 

R1 

v2 

2 V1 

R2 
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Yukarıda tanımladığımız 8 sayısal endis, iki grupa ayrılabilir: 

1- Yaş ile tekâmül eden endisler grupu: V1, V2, R1, R2. 

2- Yaş ile az ya da hiç tekâmül etmeyen endisler grupu: In1, In 2, 

ve QV, QR gibi bölümler. 

İki kategorideki endisler bize gelişme (developpement) seviyesi 
hakkında, ikinci kategoridekiler ise süjenin bazı adaptasyon veçhe
leri hakkında bilgi verir; yani başka bir deyimle, mobilizasyon derece
leri ve karakteriyel taraf hakkında. 

Sentetik formüller ya da randıman tipleri: 

Sentetik formül, testin birinci kısmındaki sürati (V,) ve V1 ile V2 

arasındaki münasebeti (QV); In1 ve In 2 endislerini ve bu iki endis ara
sındaki münasebeti bir araya getirir. O halde formül, profile nazaran 
daha az belirli ve daha az zengindir. Haddizatında profil ve formül 
aynı sayısal endisleri iki biçimde organize etmek, birleştirmek demek
tir. Profil daha ince bir betimleme imkânı sağlar, formül ise endisler 
grupunun tipini ifade etmeye yönelir. 

Formül üç terimden müteşekkildir. Bu terimlerden her biri birçok 
niteliksel seviyeler ifade eder. Örneğin V1 endisini ele alalım. Bu teri
min üç niteliksel derecesi şunlardır: L (ağır, yavaş), M (orta), R (sürat
li). M, yani orta dediğimiz alan, profilde + 1 ile 1 arasında betimlen-
lenmiş, medyan süratin semi-interquartile sapmasıdır; yani bu alan 
söz konusu olan yaş grupu popülasyonun % 50 sini temsil eden orta-
moyen" denekleri ifade eder. L ve R derecelerinden her biri grosso-
modo olarak, popülasyonun aşağı ve üst kartilleridir. 

İkinci terim QV dir. Burada üç seviye kullanıyoruz: 

E, A, U. 
QV < 80 ise E 
QV > 80 < 100 ise A 
QV > 100 ise U 

Bu tanımlamalar, her yaş grupu için aynı şekilde yapılmıştır. 
QV, T-2-B nin belli başlı endisidir. Yaşla bazı dalgalanmalara ma
ruz kalır ve 6 yaşta, diğer yaşlardan daha fazla yüksektir. QV endisi 
(6-7 yaşlar arası müstesna) yaşla değişmez, onu sabit hareket nokta
larına nazaran değerlendirmek faydalıdır. 
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Üçüncü terim In1, In 2 endisleri arasındaki münasabeti ifade eder 
ve sayısal sembollerle gösterilir: 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi. İlk üç sembol In1 

ve In 2 endislerinin hiç olmazsa birinin iyi (bonne) olduğunu gösterir. 
Bütün yaşlar için bir normalik uylaşımı teşkil edilmiş, In1 için % 7 
ve In 2 için % 10 tesbit edilmiştir. Bu duruma göre: 

In1 In 2 

1 . < % 7 < % 10 + + 
2 . < % 7 > % 10 + -
3 . > % 7 < % 10 — + 

Diğer üç sembol, söz konusu iki endisin de iyi olmadığını gösterir: 

4. I n 2 : In1 > 1,5 < 3 mütecanis 
5 . In2 < 3 defa In1. Dakiklik düşüşü (testin ikinci kısmında) 
6 . In 2 > 1,5 defa In 1 . Mükemmelleştirme gayreti (testin ikinci 

kısmı için) 

Ele aldığımız endislerden V1, V2 ve R1, R2 nin çocukluk esnasında 
yaşla (erginlerde kültürel seviye ile) değişebilir; In1, In 2 ve QV, QR 
nin ise yaşla değişemez ya da az değişebilir olduğuna yukarıda işaret 
etmiştik. In 1, QV, QR pratik olarak hiç evrimlenmezler In2,,9 yaşta 
bir istikrara kavuşur. T-2-B şüphesiz çocuk evriminin çok iyi bilinen 
karakteristiklerini aydınlatır: çocuğun zihnî disiplini 6 yaşta başlar, 
6-7 yaş arasında süratle kuvvetlenir ve aynı zamanda da psiko-mo-
tör istikrarsızlık kaybolmaya başlar. 9 yaşta temel mekanizmalar, 
yani okuma ve yazma kazanılmıştır. Okula tâbî tutulmak bu evrimde 
aynı zamanda hem sonuç, hem de sebeptir. 

Sürat ve randıman için jenetik evrim, yaş be yaş çok belirgin ol
duğundan T-2-B, mükemmel bir gelişme testidir diyebiliriz. 

11 ve 14 yaş debil grupları üzerinde geri zekâlılık açısından yapı
lan araştırma ve veriler 

T-2-B testini kullanarak yapılan daha önceki araştırmalarda 
debillere ait çok önemli iki karakteristik tespit edilmiştir: Onların 
V ve R ile ölçülen etkililikleri, zekâ yaşlarının önceden yapabilecek
lerini işaret eden seviyeden çok üstündür. Bunun aksine çalışma stil
leri Z. Y. na az çok tekabül etmektedir. Böylece T. Y. meselâ 11, Z. Y. 
7 civarında olan bir debil kolayca 9-10 yaş süratine erişebildiği 
halde, çalışma stili, 6-7 yaşında bir çocuğun stiline tekabül etmekte-
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dir. Zazzo'nun "Hétérocronie" olarak adlandırdığı bu meseleyi (Zaz-
zo, 1960, Enfance, s. 340), başka bir deyimle etkililik ile psikomotör 
stil arasındaki bu uyuşmazlığı daha iyi analiz etmek üzere yukarıda 
sözünü ettiğimiz gerek T. Y. gerekse Z. B. bakımından iyice sınırlı 
homogen iki grup teşkil ettik. 

Süjelerimizin stilini tanımlamak için, teklif edilen işin özünü be
lirtmemiz gerek: 6 yaştan, ergin seviyeye kadar olan dereceler içintes-
bit edilmiş bulunan etalonaj bize, bir yaştan diğer yaşa evrimin yal
nız V artışı ile ifade edilmediğini, aynı zamanda, en iyi çalışma kont
rolü, en iyi bir otoregülasyon gösteren endisler bütünü ile ifade edil
diğini göstermektedir. Söz konusu otoregülasyonun endisi, süjenin, 
T-2-B nin birinci kısmından ikinci kısmına geçtiği zaman % 50 civa
rında bir sürat azalmasıdır. Başka bir deyimle eğer V1 birinci kısmın 
süratini, V2 de ikinci kısmın süratini ifade ediyorsa normal münase
bet 2 V2/V1, yahut QV aşağı yukarı l 'e eşittir. Vakıa olarak erginler 
için ortalama 0,92 (92 olarak kullanılır) dır. Regülasyon eksikliği he
men hemen birimden fazla bir QV ile ifade edilir. Bu, otoregülasyonu 
iyi olmayan bir süjenin, sürati, yapacağı için güçlüğüne uygun bir 
biçimde uygulama imkânına sahip olmadığını gösterir. Böyle bir süje 
T-2—B nin birinci kısmından ikinci kısmına geçtiği zaman gereken 
yeterli sürat azalmasını göstermez. Bundan çıkan sonuç, unutmalar 
ve yanılmalardır. T-2-B nin ikinci kısmında çok significatif bir hadi
se ile karşı karşıyayız: Dakika be dakika V leri gösteren sürat eğrisi 
ile, unutma ya da yanlışlıkla çizilmiş işaretleri ifade eden eğri arasın
daki paralelliktir. Başka bir deyimle sürat arttığı zaman yanlış sayısı 
da artıyor, sürat azalınca yanlış sayısı da azalıyor. İyi kontrollü bir 
süjede, V çalkantıları yanlış sayısı üzerinde bir etki yapmaz. Dakik
liği elde tutmaya özgü, ancak bir emniyet marjı olarak telâkki edile
bilecek V çalkantılarından iyi bir çalışma stili olan süje mütessir ol
maz. Yetersiz otoregülasyonun üç endisi şunlardır-: 1— Yüksek bir 
QV, 2- Çok bariz unutma ve yanlışlar toplamı, 3- V kararsızlıkları 
ile In kararsızlıkları arasındaki paralellik. Bu üç endis (normal 6-7 
yaş çocuklarının % 75 i) küçük çocukların ve Zazzo'nun sonuçlarını 
1960 da yayınladığı debil popülasyonunun çalışma stilini karakterize 
etmektedir. Ancak yaptığımız bu araştırma bizi, 1960 da Zazzo'nun 
vardığı "debiller, aynı Z. Y. daki çocukların çalışma stiline sahiptirler, 
fakat onların T. Y. ları ile Z. Y. ları arasında mutavassıt, daha yüksek 
bir etkililik seviyesi ile" gibi bir sonucun genelliğini terketmek zorun-



1 7 0 NERİMAN SAMURÇAY 

da bırakmıştır. 14 yaşındaki debillerin (aşağı yukarı Z. Y. ları 9 civa
rına erişen) tamamen tatminkâr, 11 yaşındaki aynı derecede debillerin 
ise (Z. Y. ları 9 a erişmediği için) yeterli bir otoregülasyon göstermedik
leri hipotezinden hareket ederek her iki grupu, yalnız In ve QV açısın
dan değil, daha derin bir analize girişmek üzere V1, V2, R1, R2, In2, 
In 2 , QV, QR, çizgi istikameti (Ortogonal, merkezcil, merkezkaç, dü
zensiz gibi) çizginin niteliği (normal-normal, normal-koyu, uzun-ha-
fif gibi), randıman tibi, ilerleme biçimi, hangi işaretin çizilmesinin 
unutulmuş olduğu, geriye dönüş, modeli kontrol açılarından ele aldık, 
Şimdi elde ettiğimiz verilerin açıklamasına geçelim: 

TABLO 1 

Temel Yaş Tablosu 

11 yaş 

14 yaş 

Her iki grupa B.-S. (1949 Zazzo rektifikasyonu) uygulanmıştır. 
11 yaşta bu teste ait dispersiyon, 6 yaştan 12 yaşa üstün seviyedeki 
debiller için kolay olan 46 nçı iteme kadardır. 14 yaşa ait dispersiyon 
ise 7 yaşa ait 26. itemden, keza 12 yaştan üstün seviyedeki 49. iteme 
kadardır. Tablo I'de temel yaşlara ait Md. leri verilmiş olan bu iki 
homojen grupuıı dispersiyon itemlerindeki başarılarına işaret etmek 
yerinde olacaktır: 11 yaşta, debiller için zor olan 41., 42., 43. kemler
de hiç başarı yok, keza, debiller için güç olan 30., 37., 38. itemlerde 
pek az bir başarı mevcut. Buna mukabil 14 yaşta, debiller için zor 
olan 29., 30., 37., 38., 41., 42., 44., 45. kemlerde başarı mevcut, yalnız, 
debiller için zor olan, 47. kemde iki başarı görülmekte. 

Her iki grupun T-2-B nin birinci kısmındaki sürati ifade eden 
V1 yönünden ele alalım: Zazzo'nun 1960'da yayınladığı etalonaja da
yanarak normal 11 yaş çocuğuna ait V1 Md. si 160,+1 = 183,3, -1=136,7 
dir. Tablo II yi gözden geçirelim: Debil 11 yaşın Md. si normal 11 yaşa 
ait etalonajm-1 ekarma tekabül etmektedir, (q1 — 103,2, q3 = 157,8 
sınırları az farklı olmak üzere) Tablo I I I , 14 yaş debil grupun V, puan
larının dağılışını göstermektedir: Md = 183,9, 13 yaşa ait semi - inter 

Md== 6 
q1 = 6 
q 3 = 7 

Md = 8 

q 3 = 8 
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quartile ekarlar tablosunun O ile 1 arasındaki alanda yer almaktadır, 
(q1 = 151,3, q3 =as 210,7 olmak üzere). V1 yönünden her iki grupu kar
şılaştırdığımız zaman debil 11 yaş T, ortalamasının, kendinden bir 
küçük yaş ortalamasına aynen, 14 yaşın ise normal 13 yaşa ait orta
lamanın -1 sınırına kadar olan alana tekabül ettiğini görürüz. Ancak 
bu büyük bir fark değildir. Her iki grup da kendi T. Y. larına nazaran 
V1 yönünden bir yaş gerilik göstermektedirler diyebiliriz. 

Şimdi V2 eğrileri yönünden analizimizi biraz daha ileri götüre
lim: Şekil 1 de görülen eğriler 11 yaş ve 14 yaş debillerine ait V1 eğri
leridir. Herbirinden 25 işaret bulunan 40 satırı, 4 satırlık aralıklarla 
10 bölümde ne kadar zamanda yaptığı esası üzerine hazırlanmış ve 
Zazzo'nun "Manuel pour l 'examen psychologique de l'enfant, s. 300 
307" de bulunan tabloda, dakikada incelenmiş işaretler sayısı olarak 
değerlendirilmiştir. Bu eğriler birbirini takip eden 4 er satırlık 10 ara
lığın herbirinin ortalaması alınarak hazırlanmıştır. 11 yaş eğrisinde 
1 ci aralıkta 137,5 olan V, in, ikinci aralıkta 128,1 e keza 14 yaşa ait V1 

eğrisinde, 204,8 olan birinci aralığın, ikincide 180,4 e düştüğünü gö
rüyoruz. Normal 7-8-9 yaşta çocukların V1 eğrisinde müşahede edilen 
1., 2., 3. aralıklara mahsus öğrenme devresine, her iki debil grupunda 
da rastlamıyoruz. 7-9 yaş arası çocuklar 10-12 satır gözden geçirdik
ten sonra normal sürat rejimlerini kazanıyorlar. Oysa 10 yaştan iti
baren, yaş gruplarına göre, % 59-75 süjelerde 1. aralık sürati, ikinci 
aralık süratinden fazladır. Aynı durum, 11 ve 14 yaş debilleri için de 
varittir. Bunda, ilk satırın operatörle birlikte gözden geçirilmesinden doğan 
ünsiyetin rol oynadığı düşünülebilir. Ayrıca, ilk hamlede, söz konusu güç
lüğün gerektiği gibi değerlendirilmemesinden dolayı, aşırı bir sürat 
(sur vitesse) vaziyetalışı da söz konusu olabilir. V1 eğrilerini izlemeye 
devam edelim: Her iki V, eğrisinde de (ilk aralık müstesna) dalgalan
malar müşahede ediyoruz. Her aralıkta, incelenmesi gereken işaret
ler sayısı eşit olmadığı cihetle (sırasıyla herbir aralıkta: 14-15-11-
14-11—11-13-10-15-11 işaret) sürat eğrilerinin dalgalanması normal
dir. Nitekim 14 yaş debil grupunda ikinci aralıkta 180,4 olan sürat, 
3. aralıkta 195,5 (izlenmesi gereken işaret sayısı da 15 den 11 e düş
müştür) e çıkmış, keza 4. aralıkta işaret sayısının 14 e çıkmasıyla 178, 
3 e inmiştir. Her aralıkta çizilmesi gereken işaret sayısıyla V1 arasın
daki bu ters orantı, 11 yaş çocukları için de varittir. 1. aralıktan iti
baren, sırasıyla 137,5-128,1-143,2-132,2-141,1-138,5-130,3-145-134, 
5-139,6 olan süratler her aralığa isabet eden işaret sayısıyla kar-
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(13 yaş) 

(9yaş) 

(11 yaş) 

(7yaş) 
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Üniversite öğrencileri 

A s k e r l e r ( 2 0 y a ş ) 

D a k i k a l a r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Şekil B 

İki çizme testinde 15 yaş öğrencilerinde ve erginlerde sür'at eğrilerini 

gösteren şekil. 
Zozzo, 1960, s. 267 

öğrenciler 

(15yaş) 
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14 yaş 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

Şekil 1 
11 ve 14 yaş debillerinin T - 2 - B ' d e k i V1 eğrisi 

200 
S 
OT 

195 

187 

185 

184 
183 

180 

178 

177 

145 

143 

141 

140 

138 

137 

134 

132 

130 

128 

11 yaş 

Aralıklar 
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Şekil 2 

11 ve 14 yaş debillerinin T-2-B'deki V2 eğrisi 

11 yaş 

14 yaş 

Dakikalar 
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Tablo: II 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B V1 puanlarının dağılışı. 

şılaştırıldığı takdirde bu durum açıkça görülecektir. Meselâ 8. aralık
ta çizilmesi gereken işaret sayısı 10 a düşmüş, buna mukabil Vl en 
yüksek noktasına ulaşmıştır (145). 

O halde, V, eğrileri açısından 11 ve 14 yaş debil grupları, normal 
10 yaşından sonra görülen V1 stiline sahiptirler. İki grup arasındaki 
fark, sürat stilinden değil, sürate ait niceliksel değerlerin (yaşlarına 
nisbetle) farklı oluşundan ileri gelmektedir. 

Her iki grupun, T-2-B nin ikinci kısmına ait süratin ifadesi olan 
V2 yönünden karşılaştırılabilmeleri için Tablo IV ve Tablo V i izle
yelim: 11 yaş debil grupunun V2 Md. si 59,9, 14 yaşınki ise 78,1 dir. 
Normal çocuklar için hazırlanmış etalonaj'da bunların karşılıklarını 
arayalım (Zazzo, 1960, s. 311): 11 yaş, 10 yaşın Md. si olan 63,8 ile 
onun -1 sınırı olan 51 arasında yer almaktadır. Buna mukabil debil 
14 yaş, aşağı yukarı 12 yaşın Md. sine tekabül etmektedir (80,5). Gö
rülüyor ki, V2 açısından 11 yaş grupu bir yaş gerilik, 14 yaş grupu ise 
iki yıla yakın bir gerilik göstermektedir. Bunu normal 9 yaştan iti
baren görülen otoregülasyona hamledebiliriz. Testin daha büyük 

Puan basamakları Çetele Frekans 

200 — 209 
190 — 199 
180 — 189 
170 — 179 
160 — 169 
150 — 159 
140 — 149 
130 — 139 
120 — 129 
110 — 119 
100 — 109 
90 — 99 
80 — 89 
70 — 79 
60 — 69 

N 34 

1 

2 
4 
8 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 

2 

M = 134,5 
Md = 140 
q1 = 103,2 
q3 = 157,8 
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Tablo: IH 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B V1 puanlarının dağılışı. 

güçlük ihtiva eden ikinci kısmında dakikliği muhafaza edebilmek için 
gerekli olan sürat azalması, yani V2 nin düşmesi, 14 yaş debil grupun-
da böylece tahakkuk etmiş oluyor. Bu husus, In1 ve In 2, QV tablola
rının analizinde ayrıca tahkik edilecektir. 

V2 eğrisi bakımından 11 yaş ve 14 yaş debil gruplarını karşılaş
tıralım: Yukarıda gördük ki, T-2-B nin nisbeten kolay olan 1 ci eprö-
vünde sürat rejimi bir defa elde edilince, bu epröv karşısındaki vazi
yet alış ancak yaşla değişmektedir. Yorgunluk bir faktör olarak işe 
müdahale etmemektedir (Hatta 6 yaşta bazen V2 nin V1 nisbetle yük
sek oluşuna rastlanmaktadır). Oysa T-2-B nin ikinci kısmı için durum 
tamamen başkadır. Sürat eğrisinin dereceli bir transformasyonu görü
lür. O halde testin ikinci kısmı, yani iki işaretin çizilmesi, çalışma sti
linde çok belirli bir evrimi ortaya çıkarmaktadır. Bu evrimi anlaya
bilmek için Şekil 1. i görelim: 7 yaş çocuklarında sürat eğrisi kendini 

Puan basamakları Çetele Frekans 

330 — 339 
250 — 259 
240 — 249 
230 — 239 
220 — 229 
210 — 219 
200 — 209 
190 — 199 
180 — 189 
170 — 179 
160 — 169 
150 — 159 
140 — 149 
130 — 139 
120 — 129 
110 — 119 
100 — 109 
90 — 99 
80 — 89 

:s; 84 84 

M = 182,9 
Md = 183,9 
q1 = 151,3 
q3 = 210,7 

1 
3 
4 
4 
5 
7 
5 
7 
8 
5 
9 
7 
6 
5 
4 
3 

1 
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Tablo: IV 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B V2 puanlarının dağılışı. 

şöyle göstermektedir: Her şeyden önce bir inisyal süratten itibaren 

(epvrövün ortalama süratinden oldukça aşağı bir sürat) ilk 4 dakika

da hafif bir iniş, sonra maksimuma eriştiği 8. dakikaya kadar evrimli 

bir çıkış ve sonra eprövün sonuna kadar bir plato. Fertler arası fark

lılıklar oldukça önemlidir. Fakat 7 yaş çocuklarının bir kısmı bir öğ

renme eğrisi telâkki edilebilecek bir durum göstermektedirler. 7 yaş

tan ergin yaşa kadar olan aradaki mutavassıt yaşlarda da sürat eğri

sinin dereceli bir transformasyonu müşahede edilmektedir. 7 yaş ço

cuklarında 9. dakikada tesbit edilen maksimum sürat bir yaştan di

ğer yaşa gitgide daha erken ortaya çıkmaktadır: Meselâ 9 yaşta 5. 

dakikada, 11 yaşta 4. dakikada, 13 yaşta 3-4. dakikalarda ortaya çı

kıyor. Üniversite öğrencilerinde de (Zazzo, 1960, s. 267, Şekil: B) nis-

beten düşük bir süratle (125) başlayan eğri, 3. dakikada öğrenim dev

resini tamamlamış oluyor. Ondan sonra dereceli bir iniş müşahede 

ediliyor. eprövün sonuna doğru da tekrar yeni bir hamle tesbit edili

yor (10. dakikada 137). Ergin süjelerin çoğunda durum şöyle cereyan 

etmektedir: 3. dakikada maksimum bir sürate götüren bir öğrenim 

devresi, sonra izafî bir iniş rejimine vasıl olan evrimli bir sürat azal

ması, sonra tekrar eski duruma gelmek üzere yeni bir hamle. Erginlere 

Puan basamakları Çetele Frekans 

100 — 109 
90 — 99 
80 — 89 
70 — 79 
60 — 69 
50 — 59 
40 — 49 
30 — 39 
20 — 29 
10 — 19 

N 34 34 

M = 58,3 
Md = 59,9 
q1 = 45,7 
q3 = 70 

1 

2 
6 
8 
7 
3 
4 
2 
1 
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Tablo: V 

1962-1965 yılları arasında H . H . R . Psikoloji Laboratuar ında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T - 2 - B V 2 puanlar ının dağılışı. 

ait V2 eğri tipi daha 13 yaştan itibaren şekillenmeye başlamıştır (Şekil 2). 
Debil 11 ve 14 yaşlarda nisbeten düşük bir süratle başlayan (11 yaşta 
53,4, 14 yaşta 74,1) V2 eğrisinin, bir öğrenme devresini müteakip, 
4. dakikada maksimum sürate eriştiğini görüyoruz (63,8 ve 83,4). 14 
yaşta progresif iniş 8. dakikaya kadar devam ediyor (8. dakikada 57,7) 
ve sonra eski halini almak üzere yeni bir hamle müşahede ediyor, 
10. dakikada 80,2 süratine vasıl oluyor. 11 yaşın V2 eğrisini gözden 
geçirdiğimiz zaman maksimum süratin temin edildiği (63,8) 4. dakika
dan itibaren 6. dakikaya kadar bir iniş ve 7. dakikada tekrar bir ham
le, 8. dakikada tekrar bir iniş, 9. dakikadan itibaren de yeni bir ham
leye hazırlanış görmekteyiz. 10. dakikada sürat 59,4 e varmış oluyor. 
11 yaşın V2 endisi, iniş çıkışları itibariyle 13 yaşın eğrisine çok ben
zemektedir. 14 yaşın eğrisi ise üniversite öğrencilerine ait V2 eğrisinin 

Puan basamakları Çetele Frekans 

145 — 149 

140 — 144 

135 — 139 

130 — 134 

125 — 129 

115 — 119 

110 — 114 

105 — 109 

100 — 104 

95 — 99 

90 — 94 

85 — 89 

80 — 84 

75 — 79 

70 — 74 

65 — 69 

60 — 64 

55 — 59 

50 — 54 

45 — 49 

40 — 44 

35 — 39 

M = 79,3 
Md = 78,1 
q1 = 67,3 
q3 = 88,5 

N 84 84 

1 

1 

1 
3 
4 
1 
8 

12 
10 

8 
11 

6 
5 
4 
3 
4 
1 
1 
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iniş çıkışlarına uygun bir durum göstermektedir. Bundan da anlaşılı
yor ki, 14 yaşa ait V2 stili, 11 yaşa ait V, stilinden daha çok evrimlidir2. 

Her iki grupun R1 endisi yönünden karşılaştırılmalarını temin 
etmek üzere Tablo VI ve Tablo VII yi gözden geçirelim: Debil 11 yaş 
çocuklarının R1 Md. si 162,6, q1 = 113,9 ve q3 = 182 dir. Normal ço
cuklara ait etalonajda 10 yaşın Md. si ile + 1 ekarı arasında yer al
maktadır. 14 yaş debil süjelere ait R1 Md. si ise 211 ve q1 = 175, q3 

= 254 dür, etalonajda 12 yaşın Md. si olan 198 ile + 1 ekarı olan 228 
arasında yer almaktadır. Bu duruma göre 11 yaş R1 yönünden bir yaş 
geri, 14 yaş ise R1 yönünden iki yaş geri görünmektedir. 

Aynı karşılaştırmayı R2 açısından yapalım (Tablo VIII ve Tab
lo IX): 11 yaşın R2 Md. si 120 (q1 = 85 ve q3 = 144), 14 yaşın R2 Md. 
si ise 166,5 (q1 = 140 ve q3 = 195,5) dir. Etalonaj tablosundaki kar
şılıklarıyla 11 yaşın R2 si 9 yaşın Md. si ile + 1 ekarı arasında, 14 ya
şın R2 si ise 11 yaşın Md. si ile + 1 ekarı arasındaki alanda yer almak
tadır. 

Buraya kadar ele aldığımız endisler (V1, V2, R., R2) yaşla evrim-
lenen endislerdir ve bize gelişmenin evrimi hakkında bilgi verirler. 

Şimdi yaşla az ya da hiç değişmeyen endisler (In1, In 2 , QV, QR) 
yönünden her iki debil grupu karşılaştırmaya çalışalım: Debil 11 yaş 
çocuklarının In1 puanlarının dağılımını gösteren Tablo XI de Md. = 
7,6, q1 = 4 ve q3 = 12 dir Oysa 14 yaşa ait Tablo da Md. nin 5,6, q1 

= 3,2 q3 = 11,2 olduğunu görüyoruz. Demek oluyor ki, T—2—B nin 
birinci kısmında debil 14 yaş çocukları, debil 11 yaş çocuklarından daha 
dakiktir, başka bir deyimle daha az yanlış yapmaktadırlar. In1 yaşa gö
re çok az değişen bir endis olmak dolayısıyla, bu farkın az da olsa her 
iki debil grupu için ayırdedici bir nitelik taşıyacağı açıktır. Normal 
yaşlara ait karşılıklarını ifade etmek istersek, 11 yaşın In1 yönünden 
6 yaşa tekabül ettiğini, 14 yaşın ise (q1 ve q3 de gözönüne alınmak şar
tıyla) 11 yaşa (Md.= 6, +1 = 2, - 1 = 10) tekabül edebileceğini söyleyebi-

2: A priori olarak T-2-B nin ikinci kısmındaki sürat eğrisi ile, birinci kısmına ait 

sürat eğrisi karşılaştıramaz. Çünkü V1'de her birinin sabit bir iş niceliğine tekabil ettiği 

10 nokta ergometrik metodla: V2'deki 10 dakikanın karşılığı olan 10 nokta ise kronomet-

rik metodla elde edilmiştr. Bu, söz konusu karşılaştırmanın a priori imkânsızlığını açıkça 

gösterir. Ancak V1 in bütün epröv boyunca aşağı yukarı sabit kalmasından dolayı aposte

riori olarak böyle bir karşılaştırma yapmak meşru olur kanısındayız. 
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Tablo: VI 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B R1 puanlarının dağılışı. 

liriz. Burada, her iki debil grupunu ayırdedici önemli bir husus kar
şısında bulunuyoruz: sürat yönünden 14 yaş grupuna göre daha süratli 
olan 11 yaş grupu, T—2—B nin birinci kısmına ait dakiklik açısından 
çok aşağı bir seviyeye (6 yaş) tekabül etmektedir. 

Meseleyi In 2 endisi bakımından ele aldığımızda, dakik olmayışı ifade 
eden I n 2 Md. sinin 11 yaş grupunda 15,1 (ql = 10, 1, q3 = 24,4), 14 yaş 
grupunda ise 12,5 (q2 = 5,6 ve q3 = 19,5) olduğu görülür (Tablo X I I 
ve XIII) . Etalonajdaki karşılıkları olarak 11 yaş 8 yaşa (Md. = 15,1), 
14 yaş ise 9 yaşa (Md. = 11,1) tekabül etmektedir. In 2 endisinin yaş
la evrimlenen bir endis olmadığı düşünülürse debil 11 ve debil 14 yaş 
grupları arasındaki In 2 yönünden 2,60 farkın önemli olduğu ortaya 
çıkar. Demek oluyor ki, T-2-B nin daha büyük güçlük ihtiva eden ikin
ci kısmında 11 yaş debilleri daha az dakiklik göstermektedir. Bu da hi-

Puan basamakları Çetele Frekans 

250 — 259 
240 — 249 
230 — 239 
220 — 229 
210 — 219 
200 — 209 
190 — 199 
180 — 189 
170 — 179 
160 — 169 
150 — 159 
140 — 149 
130 — 139 
120 — 129 
110 — 119 
100 — 109 
90 — 99 
80 — 89 
70 — 79 
60 — 69 
50 — 59 

N 34 34 

1 

1 

3 
5 
5 
3 

2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 

I 
1 

M = 142,5 
Md = 162,6 
q1 = 113,9 
q3 = 182 
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Tablo: VII 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B R1 puanlarının dağılışı. 

potezimizin esasını teşkil eden çalışma stili, yani otoregülasyon açısın
dan üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. 

QV endisi yönünden 11 ve 14 yaş debil gruplarının durumu aşa
dadır. (Tablo XIV ve XV): 11 yaş QV tablosunda 50-54 puan basa
mağından 140-144 puan basamağına kadar bir dispersiyon göze çarp
maktadır. Md. = 86 ve q3 = 98 olmakla beraber QV > 100 olan va
kaların sayısı 8 dir. Total 34 süje sayısının % 23,5 ini teşkil etmekte
dir. Halbuki 14 yaşta QV > 100 olan vakaların sayısı 13 tür. Total 
süje sayısının (N=84) % 15,4 ünü teşkil etmektedir. 14 yaşın QV Md. 
si 83, q1 = 75, q3 = 95 dir. QV > 80 ve QV > 100 arasında bulunan 
süje sayılarının debil 14 yaş grupuna ait yüzdesi % 47,1 dir. 11 yaşta 
ise bu nisbet, % 40,1 dir. Semi-inter-quartile ekarlar tablosunu ince-

Puan basamakları Çetele Frekans 

310 — 319 
300 — 309 
290 — 299 
280 — 289 
270 — 279 
260 — 269 
250 — 259 
240 — 249 
230 — 239 
220 — 229 
210 — 219 
200 — 209 
190 — 199 
180 — 189 
170 — 179 
160 — 169 
150 — 159 
140 — 149 
130 — 139 
120 — 129 
110 — 119 
100 — 109 
90 — 99 

N il 84 

M = 211,2 
Md = 211 
q1 = 475 
q3 = 254 

2 

5 
3 
4 
2 
5 
4 
3 

10 
4 
7 
4 
3 
8 
3 
5 
4 
4 
2 

1 
1 
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Tablo: VIII 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B R2 puanlarının dağılışı. 

lediğimiz zaman (Zazzo, 1960, s. 313) QV nin yaşla değişen bir endis 
olmadığı açıkça ortaya çıkar. Bu sonuçlar açıkça ortaya koymakta
dır ki, Zazzo'nun 1960'da iddia ettiği gibi bütün debiller sürat eğrile
rine az çok paralel (özellikle T-2-B nin ikinci kısmında) bir dakiksiz-
lik eğrisine sahip değildirler. Bu hususta bir ayrım yaparak zekâ yaşı 
9 civarında olmayan debillerde bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. 
Aşırı sürat gösteren ve açıkça, dakikliği sürate feda eden süjeler 
daha çok zekâ yaşı 9 a ulaşmayan debillerde görüldüğü gibi, 
zekâca normal fakat davranış bozuklukları, anomalileri gösteren bü
tün süjeler için de varit olabilir kanısındayız. İleride bu konuda çalı
şacak olanlar için bu hususun, ayrıca mukayeseli bir şekilde araştırıl
ması ilginç olur diye düşünmekte diz. Debildeki aşırı sürati, somato-
fizyolojik gelişmesine nisbetle anlamamak gerektir. Buradaki aşırı 
sürat, debilin zihnî gelişmesine nisbetle aşırı sürattir. Zira, onun somato 
fizyolojik gelişmesi, büyük ölçüde V yi tayin eder. O halde, onun harekî 
rejimi ile zihnî imkânları arasında bir uyuşmazlık vardır. Henüz ya
yınlanmamış yeni bir araştırmada (H. H. R. de verdiği seminerde a-

Puan basamakları Çetele Frekans 

180 — 189 
170 — 179 
160 — 169 
150 — 159 
140 — 149 
130 — 139 
120 — 129 
110 — 119 
100 — 109 
90 — 99 
80 — 89 
70 — 79 
60 — 69 
50 — 59 
40 — 49 

N M 34 

1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
1 

M = 115,3 
Md = 120 
q1 = 85 
q3 = 144 
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çıklandığı üzere) Claire Daurat debillerde sürat azalmasını tahkik 
etmek amacıyla sadece dakikliği nazarı itibara alan bir talimat kul
lanmış ve periyodik olarak bu talimatı tekrarlamıştır. Fakat pratik 
olarak Claire Daurat'nın söz konusu talimatı etkisiz kalmış ve debil-
ler alıştıkları stili terk etmemişlerdir. 

T-2-B nin birinci eprövüne ait R ile ikinci eprövün R si arasın
daki oranı ifade eden QR yönünden 11 ve 14 yaş debil gruplarının 
durumuna gelince (Tablo XVI ve XVII), 11 yaşa ait Md. = 78,5 (q1 

= 67, q 3 =87), 14 yaşın Md. si ise 77,5 tur (q1 = 7 0 , q3 =87,9). "Ma
nuel pour l'examen psychologique de l'enfant" m 257. sahifesindeki 
T-2-B nin sayısal endisler etalonajini incelediğimiz zaman QR nin 

Tablo: IX 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B R2 puanlarının dağılışı. 

Puan basamakları Çetele Frekans 

300 — 309 
290 — 299 
280 — 289 
270 — 279 
260 — 269 
250 — 259 
240 — 249 
230 — 239 
220 — 229 
210 — 219 
200 — 209 
190 — 199 
180 — 189 
170 — 179 
160 — 169 
150 — 159 
140 — 149 
130 — 139 
120 — 129 
110 — 119 
100 — 109 
90 — 99 
80 — 89 
70 — 79 
60 — 69 

N 84 84 

1 

2 

1 
1 
2 
4 
3 
7 
4 
5 
6 

11 
7 
9 
6 
3 
4 
3 
3 

1 

M = 167,5 
Md = 166,5 
q1 = 140 
q3 = 195,5 
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Tablo: X 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B In1 puanlarının dağılışı. 

Puan basamakları 

28 — 30 

25 — 27 
22 — 24 

19 — 21 
16 — 18 
13 — 15 
9 — 12 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

N 

Çetele 

/ 

/// 

///// /// 
///// ///// 
///// ///// ///// / 
///// ///// ///// ///// ///// /// 
///// ///// ///// / 

84 

Frekans 

1 

3 
2 
8 
10 
16 
28 
16 

84 

M = 6,6 
Md = 5,6 
q

1
 = 3,2 

q
3
 = 11,2 

Tablo: XI 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B In1 puanlarının dağılışı. 

Puan basamakları Çetele Frekans 

51 — 53 
48 — 50 
45 — 48 
39 — 41 
36 — 38 
33 — 35 
30 — 32 
27 — 29 
24 — 26 
21 — 23 
21 — 23 
18 — 20 
15 — 17 
12 — 14 
9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

N 34 34 

M = 8,5 
Md = 7,6 
q1 = 4 
q3 = 12 
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Tablo: XII 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B In2 puanlarının dağılışı. 

Puan basamakları 

60 — 64 
55 — 59 
50 — 54 
45 — 49 
40 — 44 
35 — 39 
30 — 34 
25 — 29 
20 — 24 
15 — 19 
10 — 14 
5 — 9 
0 — 4 

N 

Çetele 

/ 
// 

/// 

/ 
/// 
/// 
///// 
///// //// 
/// 
//// 

34 

Frekans 

1 
2 

3 

1 
3 
3 
5 
9 
3 
4 

34 

M = 18,5 
Md = 15,1 
q

1
 = 10,1 

q
1
 = 24,4 

Tablo: XIII 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B In2 puanlarının dağılışı. 

M = 13,3 
Md = 12,5 
q1 = 5,6 
q3 = 19,5 

N 84 84 

3 

1 
1 
4 
3 
6 
7 

10 
6 

11 
11 
14 

7 

Frekans Çetele Puan basamakları 

39 — 41 
36 — 38 
33 — 35 
30 — 32 
27 — 29 
24 — 26 
21 — 23 
18 — 20 
15 — 17 
12 — 14 
9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 
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Tablo: XIV 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B QV puanlarının dağılışı. 

sadece 6 yaşta oldukça yüksek (93,3 + 14,2) bir seviye teşkil ettiğini 
görürüz. Sonra sırasıyla 7 yaşta, 79,1 + 15,6; 8 yaşta, 91,9 + 11,5; 
9 yaşta, 88,8 ± 12,5; 10 yaşta 90,1 ± 9; 11 yaşta 84 ± 8,6; 12 yaşta 
88,2 ± 11,4; 13 yaşta 88,8 ± 10,5; 14 yaşta 84,3 ± 8,9 dur. 7 yaşın
dan itibaren QR nin pratik olarak hiç gelişmediği göz önüne alınacak 
olursa, söz konusu 11 ve 14 yaş gruplarını birbirlerinden ayırdetmek 
hususunda hiç bir karakteristik taşımadığı anlaşılacaktır. 

Buraya kadar T-2-B nin; 1) Çocuklu süresince yaşla değişen V1 

ve V2, R 1 v e R2, 2) Yaşla pek az değişen In 2 veya pratik olarak hiç de
ğişmeyen In1, QV ve QR gibi sayısal endisler açısından 11 yaş debil 
ve 14 yaş debil gruplarını karşılaştırmış olduk. Bu endisler hiç şüphe
siz çocuğun iyi bilinen karakteristiklerini aydınlatmaktadır: Zihni 
disiplin 6. yaşa doğru şekil almaya başlar ve 6-7 yaş arasında süratle 
kuvvetlenir, aynı zamanda da psiko - motör istikrarsızlık azalır ve nor-

Puan basamaktan Çetele Frekans 

140 — 144 
135 — 139 
130 — 134 
125 — 129 
120 — 124 
115 — 119 
110 — 114 
105 — 109 
100 — 104 
95 — 99 
90 — 94 
85 — 89 
80 — 84 
75 — 79 
70 — 74 
65 — 69 
60 — 64 
60 — 64 
50 — 54 

N 34 34 

1 

1 

1 
1 

3 
1 
4 
3 
5 
1 
7 

1 
1 
1 
2 

M = 88,5 
Md = 86 
q1 = 77 
q3 = 98 
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Tablo: XV 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B QV puanlarının dağılışı. 

Puan basamakları 

120 — 124 
115 — 119 
110 — 114 
105 — 109 
100 — 104 
95 — 99 
90 — 94 
85 — 89 
80 — 84 
75 — 79 
70 — 74 

65 — 69 
60 — 64 

N 

Çetele 

// 
/ 
//// 
//// 
//// 
///// 
///// ///// / 
///// //// 
///// ///// // 
///// ///// //// 
///// // 
///// / 
///// 

84 

Frekans i 

2 
1 
4 
4 
4 
5 
11 

9 
12 
14 

7 
6 
5 

84 

M = 86,2 
Md = 83 
q

1
 = 75 

q
3
 = 95 

mal olarak 9 yaşta psiko-motör stil teessüs eder. 6 yaşa mahsus olan en-
fantil, başka bir deyimle püeril stil ya da vaziyet alış dakikliğin sürate 
feda edilmesidir. V ve R için bir yaştan diğer yaşa olan evrimler o ka
dar açık ve belirlidir ki, T-2-B nin gelişmeye ait kıymetli bir test ol
duğunu kolayca söyleyebiliriz. Ancak davranış bozukluklarının, söz 
konusu çalışmayı tahrik etmek, ya da yavaşlatmak üzere müdahale 
etmemesi şartıyla. Bu gibi durumlar, T-2-B nin sadece bir seviye he
saplanması değil, fakat süjenin işe nasıl adapte olduğunu gösteren, 
başka bir deyimle adaptasyon biçimlerini ortaya koyan bir test oldu
ğunu belirtir 3. Yukarıda da açıkladığımız gibi, sürat eğrileri bize, 
süjeye teklif edilen işin çok kolay ölçülebilir yanları, yani sürati ve 
düzensizliği hakkında bilgi verir. Şimdi meselenin daha niteliksel cep
hesini inceleyelim: 

Süjenin niteliksel cephesini nazarı itibara almak üzere önce ona 
teklif edilen işte kullanılan ilerleme istikametini, başka bir deyimle 

3: V1 süjenin zihnî seviyesini değerlendirmek için geçerli bir endistir. Sürat ve zekâ test

leri arasındaki korelasyonlar testin ikinci kısmında, birinci kısmından çok daha fazladır. (R. 

Perron ve J. L. de Brondelli, 1954, s. 215-223). 
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Tablo: XVI 

1962-1965 yılları arasında H . H . R . psikoloji lâboratuar ında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B QR puanlarının dağılışı. 

ilerleme biçimini (mode de progression) gözönüne alalım. Hatırlana
cağı üzere talimatta -satırları dikey istikamette çizmeye başladığı 
zaman, yatay istikamette, yani soldan sağa izlemesinin hatırlatıldığı 
kısa süre hariç- süjenin nasıl bir istikamet takip etmesi hususunda 
hiç bir bilgi verilmemektedir. Filhakika süjelerin çoğunluğu kendi
liğinden olarak satırları, yatay anlamda tıpkı yazı yazmada takip 
edilen istikamette olduğu gibi izlemektedirler (R. A. G). Hatta bu, henüz 
okuma yazma bilmeyen çocuklarda bile böyle cereyan etmektedir (Zaz-
zo, 1960, s. 271). Sahifeyi dikey anlamda gözden geçiren süje sayısı 
son derece azdır. Yalnız zekâ yaşı çok olan değil, aynı zamanda, test 
yoklamasından doğan heyecanı şaşkınlık ve düzen bozukluğu da di
key ilerleme biçimini doğurabilir. "Picorage - gelişi güzel çizme" va
ziyet alışı daha da ciddî bir anlayışsızlığın ifadesidir. Picorage yapan 
çocuk, sanki sahifenin satırlar halinde örgütlendiğinin farkında değil-

120 — 124 

115 — 119 

110 — 114 

105 — 109 

100 — 104 

95 — 99 

90 — 94 

85 — 89 

80 — 84 

75 — 79 

70 — 74 

65 — 69 

60 — 64 

55 — 59 

50 — 54 

45 — 49 

40 — 44 

5 — 9 

0 — 4 

N 84 84 

M = 79,3 
Md = 77,5 
q1 = 70 
q3 = 87,9 

1 

1 
2 
4 
3 
5 
8 

10 
15 
16 
10 

5 
1 
2 

1 

Frekans Çetele Puan basamakları 
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Tablo: X V I I 

1962-1965 yılları arasında H . H . R . psikoloji lâboratuar ında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T - 2 - B QR puanlar ı dağılışı. 

P u a n basamakları 

190 — 199 
180 — 189 
170 — 179 
160 — 169 
150 — 159 
140 — 149 
130 — 139 
120 — 129 
110 — 119 
100 — 109 

90 — 99 
80 — 89 
70 — 79 
60 — 69 
50 — 59 
40 — 49 
30 — 39 

N 

Çetele 

/ 

/// 
// 
///// // 
///// //// 
//// 
/// 

// 

34 

Frekans 

1 

1 
1 
3 
2 
7 
9 
4 
3 
1 
2 

34 

M = 78,7 
Md = 78,5 
q1 = 67 

q3 = 87 

Tablo: X V I I I 

1962-1965 yılları arasında H . H . R . psikoloji lâboratuar ında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B ilerleme şekillerinin (mode de 

progression) frekans dağılım ve yüzdeleri (I . kısma ait). 

İlerleme şekilleri 
R.A.G. 
Boustrophédon 
R.A.G.-Boust. 

N 

Frekans 
28 

2 
4 

34 

Yüzde 
% 82,50 
% 5,80 
% 11,70 

% 100 

miş gibidir. Üzerinde araştırma yaptığımız her iki debil grupunda ne 
dikey istikamet, ne de picorage şeklindeki izlemeye rastlamadık. 

Tamamen farklı nedenlerle, sistematik olarak "navette-mekik" 
hareketine benzer bir tarzda bir satırı soldan sağa, ondan sonra gelen 
satırı sağdan sola gözden geçirme vaziyet alışına Zazzo, Boustro-phé-
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don adını vermektedir 4 . Zazzo, 1960 etalonajını teşkil eden 350 öğ
renciden (6 yaştan 12 yaşa kadar-12 yaş dahil-) müteşekkil popülas-
yonunda 42 boustrophédon istikameti takip eden süje buluyor. T-2-B 
nin birinci kısmında 13, ikinci kısmında 8, aynı zamanda her iki epröv 
için 21, yani popülasyonunun % 12 sini teşkil eden bir süje grupu 
boustrophédon istikametine başvurmuştur. 11 yaş debil grupunda, 
T-2-B nin birinci kısmı için boust. yapanların sayısı 2, yani toplam 
süje sayısının % 5,88 i, kâh R. A. G., kâh boust. ilerleme biçimini kul
lananların sayısı 4, yani 11 yaş grupunun % 11,76 sıdır. Buna mu
kabil 11 yaş debillerinin % 82,50 si R. A. G. tarzında ilerlemektedir
ler (Tablo XVIII). Eprövün ikinci kısmında, teklif edilen işin güçlüğü 
ve bu güçlüğün verdiği şaşkınlık dolayısıyla, boust. yapanların yüz
desi artmaktadır (5 boust. 34 süje sayısının % 14, 7 si). Buna rağmen 
ikinci kısımda yine de R. A. G. yüzdesi hâkimdir (% 76,5). 14 yaş de
bil grupunun ilerleme biçimine ait tabloları gözden geçirelim (Tablo 
XX ve XXI): Eprövün birinci kısmında toplam 84 süjenin % 70, 50 

Tablo: X I X 

1962-1965 yılları arasında H . H . R . psikoloji l3âboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin ikinci kısmına ait ilerleme 

şekillerinin (mode de progression) frekans dağılım ve yüzdeleri 

İlerleme şekilleri 

R.A.G. 
Boustrophédon 
R.A.G.-Boust. 

N 

Frekans 

26 
5 
3 

34 

Yüzde 

% 76,50 
% 14,70 
% 8,80 

% 100 

Tablo: X X 

1962-1965 yılları arasında H . H . R . psikoloji lâboratuar ında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T - 2 - B nin birinci kısmına ait ilerleme şekil

lerinin (mode de progression) frekans dağılım ve yüzdeleri. 

İlerleme şekilleri 

R.A.G. 
Boustrophédon 
R.A.G.-Boust. 

N 

Frekans 

60 
7 

17 

84 

Yüzde 

% 70,50 
% 8,30 
% 20,20 

% 100 

4: Yunanlıların toprağı süren hayvanların gelip gitmesine benzettikleri bazı eski yazı
ları tavsif e tmek için kullandıkları bir kelime, (Bous = Öküz, strophein = dönmek) (Zazzo, 
1960, s. 271). 
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Tablo: XXI 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin ikinci kısmına ait ilerleme şekil

lerinin (mode de progression) frekans dağılım ve yüzdeleri. 

si, ikinci kısmında ise % 73 ü, R. A. G. biçimini tercih etmişlerdir. 
Satırları boust. tarzında izleyenlerin nisbeti, birinci kısımda % 8,30, 
ikinci kısımda ise % 10, dur. Her iki debil grupunda da boust. yüzdeleri, 
birinci eprövden ikinci epröve muayyen bir ölçüde artmaktadır. Boust. 
tekniği ilk bakışta a priori olarak dönüş zamanından ekonomi temin 
etmesi düşüncesi ile avantajlı görülebilir. İlerleme istikametinin mekik 
şeklinde devamı süjeye satır kaybetmeme gibi bir kazanç sağlayabilir. 
Zazzo'nun sonuçlarında T-2-B nin birinci kısmında boust. sayısı 
ve dolayısıyla yüzdesi daha çoktur. Bu hususu Zazzo şöyle yorumla
maktadır: "Bir başka husus daha var, T—2-B nin birinci kısmında 

çizilmesi istenen işaretinin kukuyruğu dikeydir. Geometrik 

olarak istikametlerine nazaran nötrdür. Şüphesiz bundan dolayıdır 
ki, süjelerin çoğu boust. u birinci epröve ayırmaktadır." (Zazzo. 
1960, s. 272). Halbuki bizim her iki debil grupunda da durum 
tam tersinedir. Boust. yüzdesi her iki grup için de eprövün 
ikinci kısmında artmaktadır. Biz bu artışı -az da olsa- ikinci 
eprövdeki güçlüğün, aslında heyecanlılıkları fazla olan debillerin 
şaşkınlığa uğraşmış olmaları şeklinde yorumlamayı uygun bulu
yoruz. Boust. tekniği, belirli bir sürat eşiğinden itibaren belki birinci 
eprövde verimlidir. Erginler bu tekniği spontane olarak kullanmak
ta ve dakikliğe halel getirmeksizin, mükemmel bir icraya erişmekte
dirler. Fakat ikinci eprövde bu teknik, sürati frenleyeceği, unutma
ları ve yanlışlıkları çoğaltacağı için tam uygun bir teknik değildir. 

İkinci eprövde. işrtiş. işi işaretlerinin kuyrukları her satıra geri dönül

mez bira nlam verir. Öyle ki, istikameti istikametine nazaran 
rebrousse-poil'dır. Yani tüyün ters istikamette oluşu gibidir. Süje 

İlerleme şekilleri 

R.A.G. 
Boustrophédon 
B.A.G.-Boust. 

N 

Frekans 

61 
9 

14 

84 

Yüzde 

% 73 
% ıo 
% 17 

% ıoo 
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bu durumda, her satırda vaziyet alışı değiştirmek zorundadır. Satır 
süje için zayıf bir strüktüre sahipse, tabiîdir ki etkilemek imkânı or
tadan kalkar. Fakat ilk bakışta boust. işaretler öğreniminin ve yapıl
ması gereken işin otomatizasyonunun mümkün istikametlerine mâni 
olur. Zazzo, çocuk, ergin ve akıl hastalarının yoklanmalarına göre, 
onların nedenlerini de hesaba katarak bir çok boust. tipleri ayırmak
tadır: 1- Fena lateralizasyon: Reedüke edilen solaklarda, sol elini de 
sağ eli gibi kullananlarda (ambidextre) olduğu gibi fena lateralizas
yon yüzünden boust. a başburanlar. Genellikle bunlar psikomotör 
açıdan istikrarsız olanlardır. Onların boust. ları çoğunlukla düzen
siz bir biçimde icra edilir. Fena lateralizasyon, aynı zamanda strüktüre 
duyarlılığı azaltır. Göz ile el arasındaki koordinasyon iyi kurulmadığı 
için satır atlamak korkusu süjeyi boust. a iter. 2— Aphasie, dislexie, 
spatial ya da spatio-temporelle organizasyonun ciddi bozuklukları 
halinde boust. görülür. 3- Bradpsychisme: psikomotris yavaşlık, ya 
da aşırı titizlik, incelenecek satırın dinamik ünitesini bozabilir. Bu 
durumda boust. görülür. 

Debil süjelerimizde görülen boustrophédon istikametinin bilhassa ikinci 
kısımda artması, süjelerimizin heyecanlı oluşları, psikomotör yönden ya
vaşlıkları yönünden tefsir edilebilir olduğunu bir kere daha ifade etmek 
istiyoruz. 

Debil 11 yaş ve 14 yaş gruplarını, işaretlerin çizilmesi açısından 
ele almak bize gerçekten ilginç sonuçlar temin etmiştir. T-2-B testi 
konusunda açıklandığı üzere, çizme (biffage), bütün grafik yani çizgi
ye ait faaliyetler gibi, süjenin psikomotrisitesi ve bazı karakteriyel 
temayüllerine dair ilginç endikasyonlar temin eder. Zazzo'nun araş
tırmasında gözönüne almadığı (Zazzo, 1960, s. 281) uzunluk/kısalık-
koyuluk /hafiflik ve progresif deformasyonunu da nazarı itibara aldık. 
Çizginin bu yönünü ifade etmek için kullandığımız iki harften müte-
teşekkil sembolün birincisi çizginin boyunu, diğeri de çizginin şidde
tini ifade etmektedir. Normal çizgi uzunluğunun birimi 1 cm. olarak 
alınmış ve + 2 mm. ye kadar müsamaha edilmiştir. Meselâ NN, boyu 
ve şiddeti normal olan bir çizgiyi ifade etmektedir. Sırasıyla NH, = 
normal-hafif, NK = uzun-koyu, UH = uzun-hafif anlamına gelmek
tedir. Ayrıca bu kategorilerden birine girmeyen "karalama - gribouil
lage", Ka sembolü ile ifade edilmiştir. Zazzo, çizginin daha kolaylık
la gözlenebilir yanlarını ele almış, bu hususta yaptığı analiz ile yetin-
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miştir. Kanaatimizce, çizginin daha az objektif olan niteliklerinin ana
liziyle, süjenin karakteriyel cephelerini yakalayabilmek imkânı daha 
fazla olduğu gibi, çizginin uzunluk ve şiddeti yönünden 11 yaş debil 
grupu ile 14 yaş debil grupu arasında singifikatif bir ayrılık tesbit 
etmek mümkün olabilecektir. 

Önce çizginin istikametini ele alalım: Her yaş seviyesinde bir
çok istikametlerden söz edilebilir. Bununla beraber her yaşı, az çok 
hâkim bir istikametle karakterize etmek mümkündür. Nitekim Zaz-
zo, normal çocuklar üzerinde yaptığı araştırmalarda, çizgi istikameti
nin, yaşa bağlı olarak gelişim merhalelerini tesbit etmiştir (Tablo C) 
Bu tabloda açıkça görüldüğü üzere çizgi gelişiminde jenetik açıdan 4 

merhaleden söz edilebilir: dikgen (ortogonal) 6 yaştaki süjelerin 

% 40 ının karakteristigini teşkil eden birinci devreye tekabül etmek-

TABLO: C 

Yaşa bağlı olarak çizginin gelişim merhaleleri 

Merha

leler 

1 

2 

3 

4 

Yaş 

6-7 

8-12 

13 ten itibaren 

Çok süratli ergin 

Karakteristik çizgiler 

Ortogonal 

Merkezcil 

Sağ-merkezkaç 

Sol-merkezcil 

Maksimum 

6 yaşn %40 ı 

8 yaşın %55 i 

Erginlerin %70 i 

(Zazzo, 1960, s. 275) 

tedir. merkezcil (centripète) 8 yaşın %55 inin yaptığı bir çizgi şek
lidir ve 8-12 yaşa tekabül eden ikinci devrenin karakteristik çizgisi
dir. sağ-merkez kaç (centrifuge-droite) en fazla erginlerin % 70 i-
nin başvurduğu, 13 yaştan itibaren görülen bir çizgi istikametidir. 
4. merhalede ise çok süratli erginlerin karakteristiği olarak sol-mer-
kezcil (centripète-gauche) istikameti görülür (Zazzo, 1960, s. 275). 
7-13 yaş çocuklarında en çok rastlanılan istikamet solmerkezcildir 
ve çocukların çoğunda bu, yazı istikametine tekabül etmektedir. Çiz
ginin istikametini yorumlarken, incelenen çocukta, ona ait yazının eğil
me istikametini nazarı itibara almak ve bu iki istikamet arasında u-
yuşma, ya da uyuşmazlığı yapılacak yorumda hesaba katmak lâzım
dır. Karakteriyel faktörler ve özel psiko-motör faktörlere zıt olarak 
genel iki faktör, çizginin istikametini belirler: a) Süjenin sürati, b) 
daha zayıf ölçüde, çizilecek işaretin, daha doğrusu bu işarete ait kuy-
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ruğun istikameti. Zazzo'nun 100 üniversite öğrencisinde sürate bağlı 
olarak belli başlı üç çizginin dağılımını gösteren aşağıdaki Tablo: D'de 
durum, daha açık bir şekilde görülecektir: 

Tablo- D 

Süratler 

(yavaşlar) 

q1 

q3 

(çabuklar) 

% 16 % 64 % 12 % 20 % 60 % 16 % 20 % 60 % 12 
% 20 % 60 % 8 % 24 % 64 % 4 % 24 % 64 % 4 
% 4 %80 % 4 %12 %80 % 0 % 12 % 88 % 0 
% 8 % 64 % 8 % 28 % 60 % 0 % 28 % 60 % 0 

(Zazzo, 1960, s. 275, 

Yukarıda görüleceği üzere üniversite öğrencilerinde merkezkaç 
ergin dinamizminin karakteristiği olarak, onlara ait süratle tasdik 

edilmektedir. Bununla beraber q4 te sol merkezcil çizgisi dolayısıy
la beklenmeyen bir düşüş görülmektedir. Bu, Zazzo'nun da belirttiği gibi 
tesadüfi olamaz. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz ki, grafik istikameti 
yavaş süjeler içindir (q1 ve q2). Yukarıda söylediğimiz işaretin istika
meti de az çok kuvvetli (süjenin yaş ve süratine de bağlı olarak) 
çizginin istikametini etkiler, bununla beraber, bütün yaşlar için 

işareti, T-2-B nin ikinci kısmında istikametinin işaretinin 

kuyruğu ile karışması sakıncası ile dışarıda bırakılmıştır. 14 yaş 

debil grupunda işareti i ç i n i s t i k a m e t i n i kullanan 12 

süjeye rastladık. 84 kişiden müteşekkil popülasyonumuzun % 14,2 
sini teşkil etmektedir. Bu 12 süjenin karakteriyel analizinde 10 kişinin 
nA (non-actif) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da Zazzo'nun, bu konu
daki görüşünü doğrulamaktadır. 11 yaş grupu için bu vaziyet alışa 34 
kişiden yalnız 2 süjede rastladık. Bu iki süje de keza, nA karakteris 
tiğini taşımaktaydı. 

Yukarıda da görüldüğü üzere, çizgi istikameti, ancak küçük 

çocuklarda, o da ufak bir nisbet dahilinde olmak üzere, bulunmakta

dır. 8 yaştan itibaren ortogonal çizim anormal sayılır. 

Şimdi 11 yaşa ait işaretlerinin çizgi istikametlerini göz

den geçirelim: (Tablo XXII - X X I I I - XXIV) 34 kişiden müteşekkil 
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debil grupunda çoğunluk (% 33) ortogonal çizgi istikametini kul

lanmaktadır. Bu normal çocuklarda ancak 6-7 yaşında görülen birin

ci merhaleye tekabül etmektedir. Merkezcil çizme şekline 11 yaş de-

billerinde rastlamadık. Buna mukabil üçüncü merhalenin karakteris

tiği olan sağ-merkezkaç istikameti % 12,76 süje tarafından kullanıl

makta, keza üçüncü merhaleye tekabül eden ve normal 13 yaştan iti

baren görülen sağ-merkezkaç istikameti işareti için % 8,82, 

işareti için ise % 17,65 oranındadır. Halbuki normallerde 

% 70 civarında olduğu halde, 11 yaşta ancak her üç işaret için de 
az bir nisbette bulunmaktadır. Buna mukabil, ortogonal istikamet 

işareti için %38,85, işareti için de % 11, 80 dir. 

Erginlere ait dördündü merhalenin istikametine ancak süratli kimse
lerde rastlandığı bilinmektedir. Eprövün ikinci kısmı gibi güç bir iş 
talep edilen merhalesinde istikamet yüzdesinin, ortogonal aleyhin 

birdenbire artışı da bir bakıma süratin artması anlamına gelmektedir. 

V2 si V, e nazaran çok fazla olan 11 yaş debilinde, T-2—B nin ikinci 

eprövünde rastladığımız istikametini bir aşırı sürat anlamına almayı 

tercih ediyoruz. Bu husus hipotezimizi destekler mahiyettedir. T—2-B 

nin birinci kısmı için 11 yaşta % 23 oranında rastladığımız istika

metine gelince, Zazzo, etalonajdan önce, işaretinin kuyruğu ile 

karıştığı için grafo-perseptif açıdan, bu istikameti anormal telâkki 
etmekteydi. Keza grafomotör açıdan da, ve istikametlerine 

Tablo: XXII 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T—2-B nin birinci kısmında işareti için 

kullanılan çizgi istikametlerinin frekansları ve yüzdeleri. 

İstikametler Frekanslar Yüzdeler 

Düzensiz 

N 34 % 100 

11 

4 
7 
8 

4 

% 33 

% 12 
% 20 
% 23 
% 12 
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Tablo: XXIII 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin ikinci k ı s m ı n d a i ş a r e t i için 

kullanılan çizgi istikametlerinin frekansları ve yüzdeleri. 

Tablo: XXIV 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin ikinci kısmında • işareti için 

kullanılan çizgi istikametlerinin frekansları ve yüzdeleri. 

nazaran daha az spontane, daha az tabiî diye düşünüyordu. Okul 
psikologları ise, onun tamamen aksine, istikametinin çocuk
larda en çok rastlanan istikamet olduğuna iddia etmeleri üzerine, 
sonuçlardaki bu uyuşmazlık, Zazzo'yu meselenin affektif cephesi 
üzerinde durmaya sevketti; Okul psikologları belki de, zaman 
yönünden acele ettikleri için çocukta bir inhibisyon yaratmış olabilir
lerdi. Bu esas istikametinde, okul psikologları sistematik bir 
tecrübeye girişmişlerdir: 50 çocuğu hazırlayarak, diğer 50 ço
cuğu da hiç bir ilgi kurmaksızın, hazırlamaksızın doğrudan doğruya 
yoklamaya tâbi tutmuşlar ve tromatize edilen grupta istikameti
nin çok daha fazla olduğunu tesbit etmişlerdir. Ayrıca, eprövün birin
ci kısmında, ikinci kısmından daha çok bulunmasında, iki faktörün 
müdahalesinden söz edilebilir: 1- adaptasyon faktörü, 2- grafo-pers-

Düzensiz 

34 

13 

4 

3 

8 

3 

3 

38,25 

11,76 

8,82 

23,52 

8,82 

8,82 

Yüzdeler Frekans İstikametler 

N 

Düzensiz 

4 

2 

6 

12 

5 

5 

Frekans İstikametler Yüzdeler 

11,80 

5,80 

17,65 

35,29 

14,70 

14,70 

34 100 
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pektif faktör. Kuyruğu ile karışan işareti, böylece birinci 

kısımda daha çok rastlanan bir istikamettir. 

Şimdi de çizgi istikametleri açısından debil 14 yaş grupunu ele 
alalım (Tablo XXV-XXVI-XXVII): Ortogonal çizgi istikameti, ep-
rövün birinci kısmında % 27,50 iken, ikinci kısmında 

işareti için % 14,30, için de % 3,57 ye inmektedir. Bu du

rum bize 14 yaş debil grupunun daha güç, karmaşık bir iş karşısında 
otoregülasyon ve işe adapte olma kabiliyetini açıkca göstermektedir. 
Nitekim gibi adaptasyonsuzluk, inhibisyon endisi olarak mütalea 
edebileceğimiz istikamet, birinci eprövde % 23, 80 iken, ikinci kısımda 

işareti için % 14, 30, için de % 17, 85 olmakta

dır. 11 yaş ile 14 yaş debil grupları arasında çizgi istikameti 
açısından yaptığımız karşılaştırmada en ilginç husus, normal 

6-7 yaştan sonra görülmesi anormal sayılan ortogonal istika
metin 11 yaşta daha fazla bulunuşudur (% 33-34; % 38,25; % 11, 
80). 14 yaşta bu nisbetler sırasıyla her üç işaret için % 27,30; %14, 
30; % 3,57 dir. Çizgi istikametleri bakımından 11 yaş debilleri ile 14 
yaş debillerini ayırdeden bu husus, gerçekten önemlidir: 11 yaşta tab
loya hâkim olan enfantil, püeril stil, 14 yaşta bariz bir şekilde azalmak
tadır. Süratli erginlere özge istikamet yüzdeleri 11 yaşta 

işaretleri için sırasıyla % 20,58 % 23,52 % 35,29; 14 yaş 

için ise yine sırasıyla % 17,80 % 32,20 % 28,50 dir. 

Meseleyi istikametin sabit oluşu (constance de la direction) ve 
kararlılık (stabilité) yönünden ele almak da bize ilginç sonuçlar temin 
etmiştir. Zazzo'nun daha önce belirttiği gibi, süjeler eprövün birinci 
kısmına ait sahifeden, ikincisine geçerlerken istikamet değiştirirler. 
Fakat bu değişmeler oldukça sık, hatta aynı sahife için de olabilir. 
Aynı iş için varit olan bu istikamet değişmeleri farklı anlamlar taşıya-
bilir. Bu farklı anlamları daha iyi anlayabilmek üzere bu konuda kısa 
bir açıklama yapalım: a) Bir vaziyetin araştırılması: Çizgi istikame
tinin sabit olmayışı, sade iki satıra mahsussa (baştaki iki satır) çiz
giyi sabit telâkki etmek, süjenin bir vaziyetalış araştırdığını kabul 
etmek lâzımdır. b) Vaziyetalışın sistematik değişmeleri: burada bir-
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çok mümkün sebepler ve yorumlar ileri sürülebilir: 1- Sahife pozis
yonunun değişmesi, istikamet değişmesine sebep olur. Örneğin, sahi-
fenin son satırlarında görüldüğü gibi. 2- Boust. sonucu olarak, istika
met değişmesi: çizme istikameti sol ilerleyişte bazen sistematik ola
rak sağ ilerleyişin aksine olur. 3- Satırın dinamik idrakinden çok, her 
işaretin idrakine daha çok ilgi gösteren titiz ve ağır süjelerde, çizgi üç 
işaretin herbiri için özel bir istikamet alır (binnetice testin bütünü 
için, istikamet sabit demektir). 4- Sürat artması öyle kritik bir nok
taya ulaşabilir ki, çizgi istikameti birdenbire değişebilir. Zazzo bu 
hadiseye çok süratli erginlerde rastlamıştır. Söz konusu süjeler, epröv 
esnasında istikameti terkedip istikametini tercih etmişlerdir. 
Fakat bu hadise belki, diğer seviyelerde ve şüphesiz, sürat kaybı ha
linde de mevcuttur. 5- Nihayet, diğer dinamik değişmeler de gözlene
bilir. İlerleme esnasında, gitgide çizme istikameti hissedilmez bir bi
çimde, fakat muntazaman değişebilir. Özellikle bu değişme için 
görülür ve haline gelir. Keza daha çok da istikameti halini 
alır. Bir çizginin diğer bir çizgiye muntazam alternansı, aynı katego-

Tablo: XXV 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin birinci kısmında işareti için 
kullanılan çizgi istikametlerinin frekansları ve yüzdeleri. 

Tablo: XXXVI 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 14 yaş 
çocuklarına uygulanan T-2-B nin ikinci kısmında işareti için 

kullanılan çizgi istikametlerinin frekansları ve yüzdeleri. 

N 84 100 

Düzensiz 

23 

1 

15 

15 

20 

10 

27,50 

1,19 

17,80 

17,80 

23,80 

11,90 

İstikametler Frekans Yüzdeler 

İstikametler Frekans Yüzdeler 

100 84 

12 

3 

17 

27 

12 

13 

14,30 

3,50 

20,20 

32,20 

14,30 

15,50 Düzensiz 

% 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 

:.:•/ % 
% 
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Tablo: X X V I I 

1962-1965 yılları arasında H . H . R . psikoloji laboratuar ında 14 yaş 

çocuklar ına uygulanan T-2-B nin ikinci kısmında işareti için 

kullanılan çizgi ist ikametlerinin frekansları ve yüzdeleri. 

ride sınıflanabilir. Bir defa bir defa hareketi, gel-git hareketi 
gibidir, daha doğrusu bu hareketin tek yanıdır. İstikametin 
"sistematik değişmeler" sütununda birleştirdiğimiz bütün gra
fik davranışların hiçbir sabit olmayış göstermedikleri açıktır. 
Buna mukabil, bunlar, teklif edilen işe adaptasyonun çok farklı 
modalitelerini ifade ederler. c) İstikametin sabit olmayışı: Hiçbir 
kaideye tabî olmayan değişmelere sık sık rastlanır. İstikametin sabit 
olmayışı, T-2-B de istikrarsızlığın büyük endisidir. İstikrarsızlık, 
şüphesiz ki, özellikle daha büyük çocuklara ve erginlere uygulandığı 
zaman müphem olan bir deyimdir. İstikrarsızlığın şekli ve önemi, az 
çok net endislerin bir arada oluşu ile belirli bir duruma gelirler: geriye 
dönüşler, çizme istikametinin sabit olmayışı, postüral vaziyetalış 
değişmeleri v.s. 

Zazzo, "Manuel pour l'examen psychologique de l'enfant"m 279. 
sahifesinde verdiği, X - X I - X I I numaralı tablolarda istikamet istik
rarsızlığı frekanslarını ve okul popülasyonu, inadapte çocuklar, üni
versite öğrencileri için istikrar dereceleri veya çeşitli tiplerini açıkla
maktadır. Bazen özellikle sabit olmayış ile organizasyon kaidesine 
itaat eden değişmeler arasında ayırım yapmak çok güçtür. Şimdi biz, 
Zazzo'nun verdiği bu üç tablodan çıkan sonuçları şöylece sıralayabi
liriz: 1- "Tek istikamet" çizgilerinin yüzdesi, üç grupta ve bütün yaş
larda en yüksek olanıdır. 6 ve 12 yaş arasında hissedilir derecede de-
ğişmemektedir. 2— Eşit zekâ seviyesinde, debil süjeler ya da denge
sizler tek istikametle çizme yönünden, normal çocuklara nazaran aşa
ğı bir yüzde göstermektedir. 3- Üniversite öğrencilerinde tek istika
mete çocuklardan daha fazla rastlanmaktadır. 4- İki istikametli sütun 

İst ikametler Frekans Yüzdeler 

Düzensiz 

84 100 

3 

5 

14 

24 

15 

23 

3,57 

5,94 

16,75 

28,55 

17,85 

27,34 

N 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
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(her sahife için bir tane) yaşla değişmemektedir. Yalnızca, hissedilir 
derecede anormal çocuklarda daha fazladır. 5- Üç istikamet (herbir 
işaret için sabit bir istikamet) enfantil bir vaziyet alışın, ya da psişik 
bir yavaşlığın karakteristiğidir. Bu karakteristik üniversite öğrencile
rinde mevcut değildir. Bu bakımdan maksimum 6-7 yaş arasında (hem 
normal, hem de anormal popiilasyon için) görülmektedir. Çizme kâh 

nın üzerinde, kâh işaretin kuyruğu üzerinde ifa 

edilmektedir. 

Biz iki debil grupumuzu bu açıdan karşılaştırdık (Tablo: XXVII): 

Tablo: XXVIII 

11 ve 14 yaş guruplarında istikamet türlerinin yüzdeleri. 

Tablo XXVIII'den açıkça da görülmektedir ki, 11 yaşdebillerinde, 
söz konusu üç işaretin herbiri için ayrı istikamet kullanan süjelerin 
yüzdesi (toplam 34 süjeden 11' i) % 32, 35 dir. Oysa bu nisbet, 14 yaş
ta son derece düşüktür: % 9,52 (84 süjeden 9'u). Yukarıda da açıkla
dığımız veçhile, her üç işaret için ayrı istikamete başvurma enfantil 
bir vaziyet alıştır. Zazzo'nun okul popülasyonu için 6-12 yaşlar arası 
süjelerle ilgili verdiği normlarda 6 yaşın % 22 si, 12 yaşın % 8 i bu 
vaziyetalışı göstermektedirler. Erginlerin karakteristiği olan üç işa
ret için tek istikamet" vaziyetalışı, 11 yaş debil grupunda % 29, 41 
(34 süjeden 10 u), buna bukabil 14 yaş debil grupunda % 41,66 (84 
süjeden 35 i) dır. Bundan çıkan sonuca binaen, açıkça diyebiliriz ki, 
aynı Z. B. ne sahip, dolayısıyla aynı debil kategorisinde sınıflandırılan 
geri zekâlı çocuklar, Z. B. lerinin karşılığı olanyaşa binaen,yani otoregülas-
yonun başladığı normal 9 yaş seviyesine vasıl olup olmadıklarına göre 
yeniden tasnif edilmelidirler. Çizgi istikametinin sabitliği, 11 yaş gru-
punun bu bakımdan tefrik edilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koy
maktadır. 

İstikametin sabit olmayışı hususuna gelince, Zazzo'nun üniver
site öğrencileri popülasyonunda istikrarsız bir tek çizgi dahi yoktur. 
Anormal çocuklarda, yaşa göre % 16— % 25 arasında dalgalanan bir 

Yaş 

11 Yaş 
14 Yaş 

Tek istikamet 

% 29,41 
% 41,66 

İki İstikamet 

% 20,28 
% 20,23 

Üç İstikamet 

% 32,35 
% 9,52 

İstikamet sabit 
değil 

% 17,65 
% 28,56 
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orandan söz edilebilir. Okul çocuklarında, oldukça beklenmeyen bir 
gelişim ile karşılaşıyoruz. Sabit olmayış ilk yaşlarda (6 yaşında 50 
çocuktan sadece 2 çocuk) çok nadir, fakat sonra çoğalarak 9 yaşa doğru 
maksimuma ulaşıyor ve nihayet daha sonraki yaşlarda düzenli bir şe-
şekilde geriliyor. Aynı yaştaki normal çocuklarla anormal çocukları 
karşılaştırmak ilginçtir: Örneğin 7 yaşındaki anormallerde istikrarsız 
çizgi yüzdesi, % 20,4; normal çocuklarda ise % 6 dır. T-2-B nin bu 
eprövünde küçük çocuklar titiz, fakat istikrarsız değildir. İstikame
tin sabit olmayışı erkek çocuklarda % 19,4; yani kızlardan (% 8,5) 
daha fazladır. Diğer taraftan, tabloda açıkça görülmeyen bir husus, 
cins ayırımına göre farklı bir gelişimin mevcudiyetidir. Kızlarda 6-7 
yaşlardaki çok zayıf frekans bir tarafa, % 8 etrafında değişmektedir. 
Söz konusu gelişmeden mes'ul olan asıl erkek çocuklardır: 9 yaşta % 
44 istikrarsız iktikamete sahiptirler. O halde T—2-B yalnız erkek ço
cuklar için 9 yaşta en fazla bir istikrarsızlık ifade etmektedir (çizginin 
istikrarsızlığı açısından). 

Bu bakımdan, 11 yaş debil grupunda istikamet istikrarsızlığı 
gösterenler % 17, 65 dir. (34 süjeden 6 sı); 14 yaşta ise % 28, 56 (84 
süjeden 24 ü) dır. Kanaatimizce, Zazzo'nun, istikametin istikrarsız
lığı açısından normaller popülasyonunda vardığı sonuç, debil grupun
da da mevcuttur: normal 7 yaş çocuğunda istikrarsız çizgi yüzdesi 
% 6; 9 yaşında ise erkek çocuklarda % 44 tür. Bizim 14 yaş debil gru-
pumuzun (iki kız süje müstesna) erkek süjelerden müteşekkil olduğu dü
şünülürse bu karşılaştırmayı yapabileceğimiz anlaşılır. Demek oluyor 
ki, 11 yaş ve 14 yaş debil grupları Z. Y. lerinin karşılığı olan barekî 
vaziyet alışlara sahiptirler. Her iki grup için istikrarsız çizgi istikame
ti yüzdeleri arasındaki fark (% 17, 65 ve % 28, 56), 14 yaş debillerinin 
11 yaş debillerine nazaran daha az istikrarsız olduğu anlamına gel
mez. Aslında bu tarz bir yorumu meşru kılacak hiçbir endise de sahip 
değiliz. Aksine, iki grup arasında T-2-B nin niceliksel ve niteliksel 
bütün endisleri arasında yaptığımız karşılaştırmalar, Z. B. leri 
9 yaş seviyesine tekabül eden debillerin, otoregülasyon açısından 
yeterli bir çalışma stiline sahip olduklarını göstermektedir. 
Nitekim, ayni popülâsyon üzerinde karakteriyel açıdan yaptığımız 
liğer bir araştırma, istikametin istikrarsızlığı farkının, 14 yaş 
debil grupunun istikrarsızlığı anlamına gelemeyeceğini açıkça ortaya 
koymuştur. 
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Meseleyi çizimin grafomotör yanları bakımından ele almak husu
sundaki görüşümüzü belirtmiştik. Ancak, araştırmalarınızın şimdiki 
halinde, ortaya koymaya çalıştığımız görüşler, ister istemez "klinik" 
olacaktır. Bu, grafizmin ciddî bir analizin konusu olamayacağı 
anlamına alınmamalıdır. Kaldı ki, çizginin kaliteleri hususunda nis-
beten objektif kriterler tesbitine çalıştık. Buna rağmen, meselenin 
derinliği, yine de klinik intibalar üzerine temellenmiş olacaktır. 
Şimdilik, grafizm hususunda klinik intibalar üzerinde durmakla iktifa 
ediyorsak, bu, grafomotrisite analizinin gerektirdiği uzun validasyon-
lar sebebiyledir. 

Zazzo da, çizginin grafo-motör cephesine o derece önem vermek
tedir ki, T-2-B'de kullanılacak kalemin daima aynı incelikte ve aynı 
sertlikte (No. 2 min) olmasını şart koşmaktadır. 

Çizginin uzunluğu, netliği, çizilen işaret üzerinde azçok merkezî 
pozisyonu, psikolojik teşhislerimizi ortaya çıkarmak üzere, daha ön
ce betimlediğimiz hususlara ilâve etmemekle beraber, onun objektif 
delillerini de kontrol etmek gerekecektir. İşte bu emniyet tedbiri ile, 
genel olarak üç çizgi tipinden söz edilebilir: Bu çizgilerin anlamı bir 
çok defalar uyumsuzluk halleri, ya da karakteriyel bozuklukların tas
dik ettiği hallerdir: a) Küçük sınırlı çizgi (Biffage inscrit): Retraksiyon, 
inhibisyon, patolojik titizlik endisidir. Küçük çizgi, işaretin karesi i-
çinde, hemen hemen daima yatay ve çok hafif bastırılmış çizgidir. 
Bizim çizginin kalitesi tasnifinde, KH ya tekabül etmektedir. Bu çizgi 
şekline, Zazzo'nun belirttiğine göre impulsivité ve éxitabilité'nin aşırı 
hallerinde rastlanan hypermétrique çizginin aksine, yavaş ve inhibe 
süjelerde görülür. b) Hypermétrique çizgi: Şiddetle çizilmiştir, kalın
dır ve uzunluğu adeta aşağıdaki satırların işaretlerini aşmış gibidir. 
Çizgi kalitesi tasnifimizde UK ya tekabül etmektedir. Pekiştirilmiş 
(renforcé) çizgi ve karalama (gribouillage): Pekiştirilmiş çizgi, çizgi 
kalitesi tasnifimizde KK ve NK ya, karalama ise Ka ya tekabül et
mektedir. Pekiştirilmiş çizgi, kareyi, tamamen kapatacak nitelikte bir 
çizgidir. Adeta süje, söz konusu kareyi, başka bir deyimle işareti, orta
dan kaldırmak üzere bir şakaya girişmiş gibidir. Bu davranış hemen bir
den görülmez. Önce, çizgi basit, çiftlemeler halinde başlar ve sonra 
süratle artan bir gerilimin altında ciddileşir. Bu tip çizgi şekli, bütün 
dereceleri ile, endişeli (anxieux) süjelerde bulunur. 

Çizginin grafo-motör nitelikleri yönünden 11 ve 14 yaş debillerini 
karşılaştıralım: (Tablo: XXIX-XXX-XXXI-XXXII). Eprövün bi-
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rinci kısmında çizginin gerek uzunluğu, gerekse koyuluğu-hafifliği 
yönünden normal (NN) çizgi niteliği gösterenlerin 11 yaş debil grupu 
nisbeti % 17, 64 (34 süjeden 6 sı), buna mukabil NK ve Ka nisbeti 
aynı grup için % 17, 64 ve % 20, 57, mecmuen % 38, 21 dir. Bu, 11 yaş 
grupunun adaptasyonsuz ve endişeli bir grup olduğunu ifade etmektedir. 
KH, yani bir başka deyimle küçük sınırlı çizgi, retraksiyon, inhibisyon 
ifadesidir. KH, 34 süjeden ibaret 11 yaş debil grupunun % 26, 47 sini 
teşkil etmektedir. Içtepisellik (impulsivité) ve uyarılabilirliğin aşırı halle
rinde görülen hypermétrique çizgi (UK) 11 yaş debil grupunun testin 
birinci kısmındaki işaretlerin çizilmesinde kullanılmaktadır. Eprövün 
ikinci kısmına gelince NN çizgi kalitesi birinci epröve nazaran daha da 
azalmakta (% 17, 64 ten % 11, 75 e düşüş), buna mukabil NK lardan 
bir kısmı Ka ya dönüşerek (NK birinci kısmında % 17, 64; kinci kısım
da % 5, 88) Ka'nın nisbetini önemli bir şekilde arttırmıştır (Birinci 
kısımda Ka % 20, 57 iken, ikinci kısımda % 47,05) 14 yaş debil gru-
punda durum daha başka bir durum göstermektedir: Eprövün birinci 
kısmında NN çizgi kalitesi % 45,33 (84 süjenin 38 i), ikinci kısımda 
% 27,37 dir. NN lerin ikinci kısımda düşüş göstermesi büyük bir ih
timalle T-2-B nin ikinci kısmında söz konusu olan ve şaşkınlık yarat
mada rol oynayan güçlüktür. Buna mukabil, inhibisyon ifadesi olan 
KH 14 yaş için birinci kısımda % 5,94, ikinci kısımda ise % 4,72 dir. 
Hypermétrique çizgi nisbeti, her iki epröv için de % 2,36 dır. KK la-
rın nisbeti birinci kısımda % 4,72, ikinci kısımda % 8,33, keza içtepi-
sellik ve uyarılabilirliğin bir ifadesi demek olan Ka'nın nisbeti ise, 
birinci kısımda % 9,53, ikinci kısımda % 14,28 dir Her iki debil grupu 
çizginin kaliteleri açısından karşılaştırıldığında gerçekten önemli bir 
sonuç sağlamaktadır. Şöyle ki, 11 yaş grupu daha empülsif, daha endi
şeli, daha inhibe, başka bir deyimle daha çok karakteriyel güçlükler ih
tiva etmekte, buna mukabil otoregülasyon seviyesine ulaşmış olan 14 yaş 
debillerinde daha az karakteriyel güçlükler görülmektedir. Bu husus, 
debillerin eğitimi ve reedükasyonu açısından önemle nazarı itibara 
alınması gereken bir noktadır. 

Zazzo'nun belirttiği gibi süjenin, işareti çizmeden önce, mode
li kontrol edip etmediği hususunun büyük bir titizlikle tesbit edilmesi 
çok güçtür. Ne kadar dikkatli olursa olsun, bir operatörün bu konu
da hata yapmamış olmasına imkân yoktur. Sonuçların, bu hususun 
ihtiva ettiği ihtiyat kaydı ile değerlendirilmesi gerektiğini özellikle 
belirterek, her iki debil grupu, modelin kontrolü açısından karşılaş-
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tıralım: 11 yaş debil grupunun T-2-B nin birinci kısmında model kon
trolu Md. si 0 (q1 = 0, q3 = 0), 14 yaşın keza, Md si 0 (q1 = 0, q3 = 0) 
dır. Görülüyor ki, birinci eprövde model kontrolü bakımından iki grup 
arasında hiçbir fark yoktur. Daha büyük bir güçlük ihtiva eden ikin
ci kısımda ufak da olsa bir fark tesbit edebiliyoruz: 11 yaş debil grupu 

Tablo: XXIX 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 11 yaş 
çocuklarına uygulanan T-2-B nin çizgi kalitelerine ait yüzdeler 

ve frekanslar (Eprövün I. kısmı). 

Çizgi kaliteleri 

NN 
NH 
NK 
UN 
K N 
U K 
U H 
K H 
KK 
Ka 

İstikrarsız 

N 

Frekans 

6 
4 
6 
1 
-
-
-
9 
1 
7 

34 

Yüzdeler 

% 17,64 
% 11,75 
% 17,64 
% 2,94 

_ 
-
_ 

% 26,47 
% 2,99 
% 20,57 

% 100 

Tablo: XXX 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 11 yaş 
çocuklarına uygulanan T-2-B nin çizgi kalitelerine ait frekanslar 

ve yüzdeler (Eprövün ikinci kısmı). 

Çizgi kaliteleri 

N N 
N H 
N K 
U N 
K N 
U K 
U H 
K H 
K K 
K a 

İstikrarsız 

N 

Frekans 

4 
2 
2 
1 

-
1 

-
7 
1 

16 

-

34 

Yüzdeler 

% 11,75 
% 05,88 
% 5,88 
% 2,95 

-
% 2,95 

-
% 20,57 
% 2,95 
% 47,05 

% 100 
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Tablo: XXXI 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin çizgi kalitelerine ait 

frekans ve yüzdeler (Eprövün birinci kısmı). 

Çizgi kaliteleri 

N N 
N H 
N K 
U N 
K N 
U K 
U H 
K H 
K K 
K a 

İstikrarsız 

N 

Frekans 

38 
2 

12 
2 

10 
2 

-
5 
4 
8 
1 

84 

Yüzdeler 

% 45,30 
% 2,36 
% 14,28 
% 2,36 
% 11,80 
% 2,36 

-
% 5,94 
% 4,72 
% 9,50 
% 1,18 

% 100 

Tablo: XXXII 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji laboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin çizgi kalitelerine ait frekans 

ve yüzdeler (Eprövün ikinci kısmı). 

Çizgi kaliteleri 

N N 
N H 
N K 
U N 
K N 
U K 
K H 
K K 
K a 

İstikrarsız 
N 

Frekans 

23 
9 

14 

_ 
11 

2 
4 
7 

12 
2 

84 

Yüzdeler 

% 27,37 
% 10,69 
% 16,66 
-
% 13,78 
% 2,36 
% 4,72 
% 8,33 
% 14,28 
% 2,36 

% 100 

Md. si 3 (q1 = 1, q3 = 9), 14 yaş debil grupunda ise Md = 2 (q1 == 0, 
q3 = 4) dir. Kanaatimizce, modeli kontrol de, psikomotör stil yönünden 
ele alınması ve üzerinde daha titizlikle durulup değerlendirilmesi gere
ken bir husustur. 

Geriye dönüş (retour), keza, modeli kontrol gibi sistematik ola
rak tesbiti güç bir husustur. Bununla beraber her iki grupta bu açı
dan elde ettiğimiz sonuçlar şunlardır: (11 yaş için Tablo X X X I I I -
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XXXIV, 14 yaş için Tablo XXXV-XXXVI). 11 yaşın birinci epröv 
için Md. si 3 (q1 = 1, q3 = 6), ikinci kısmı için ise Md. si 4 (q1 = 2, 
q3 = 6) dır. 14 yaşın birinci epröv için geriye dönüş sonucları 11 ya-
şınkinden farklı değildir. Fakat ikinci kısımda 14 yaş debil grupunun 
Md. si 7 (q1 = 3, q3 = 11) dir. 14 yaş debilleri hata yapmamak endişesi 
ile daha çok geriye dönüş vaziyet alışına başvurmuşlardır kanaatindeyiz. 

Meseleyi işaretleriişaişretlerini çizmeyi unutma açısından ele 

alalım (11 yaş için Tablo XXXVII-XXXVIII, XXXIX, 14 yaş için 

Tablo XL—XLI-XLII). 14 yaş debil grupunda birinci kısma ait 

işareti için Md = 7 (q1 = 4, q3 = 12); 11 yaş için ise Md = 10 (q1 = 5 , 
q3 — 14) dur. Aradaki fark, eprövün birinci kısmı için bile 14 yaşın 
daha dikkatli ve daha kontrollü olduğunu göstermektedir. Eprövün 

ikinci kısmına ait işareti için 11 yaşın Md. si 8,5 (q1 = 4, q 3 = 

16), keza 14 yaşın Md. si 9 (q1 = 5, q3 = 16) dur. Bu bakımdan her 

iki grup arasında da bir fark yoktur.İkinci kısmın işaretine 

gelince 11 yaşta Md. = 11 (q4 = 6, q4 = 22), 14yaşda ise Md. = 12,5 
(q1 = 6, q3 = 18,5) tur. Buradan çıkan sonuca göre unutma sayısı ba
kımından, grupların karşılaştırılması ilginç sonuçlar temin etmemektedir. 

Her iki debil grupunu randıman tipi açısından ele alalım ve Zaz-
zo'nun bu konudaki tabloları ile (Tablo E, F, G) 11 yaş ve 14 yaş 

Tablo: X X X I I I 

1962-1965 yılları arasında H . H . R . psikoloji laboratuar ında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T - 2 - B nin geriye dönüş (retour) 

sayılarının dağılımı. (Birinci kısma ait) 

Sayı basamaklar ı 

9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

N 

Md = 3 

q1 = 1 
q3 = 6 

Çetele 

/// 
///// // 
///// /// 
///// ///// ///// / 

34 

Frekans 

3 
7 
8 

16 

34 
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Tablo: XXXIV 

1962-1965 yılları arasında H.H.B. psikoloji lâboratuarında 11 yaş 
çcouklarına uygulanan T-2-B nin ikinci kısmına ait geriye 

dönüş (retour) sayılarının dağılımı. 

Sayı basamakları 

26 — 28 

12 — 14 
9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

N 

Çetele 

/ 

/ 
// 
///// / 
///// ///// // 
///// ///// // 

34 

Frekans 

1 

1 
2 
6 
12 
12 

34 

Md = 4 
q
1
 = 2 

q
1
 = 6 

Tablo: XXXV 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 14 yaş 
çocuklarına uygulanan T-2-B nin birinci kısmına ait geri 

dönüş (retour) sayılarının dağılımı 

Sayı basamakları 

18 — 20 
15 — 17 
12 — 14 
9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

N 

Md = 3 
q1 = 1 
q1 = 5,5 

Çetele 

/ 
/ 

//// 
///// ///// //// 
///// ///// ///// ///// /// 
///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// 

84 

Frekans 

1 
1 
1 
4 

14 
23 
40 

84 

debil gruplarına ait randıman tipi tablolarını gözden geçirelim 
(Tablo XLIII-XLIV-XLV): Önce Zazzo'nun 8 yaştan 14 yaşa kadar 
erkek ve kız çocuklarında randıman tiplerinin (Total süje sayısı her-
biri için 175) keza erginlerde (100 kız ve erkek üniversite öğrencisi) 
randıman tiplerinin dağılımını gösteren tabloları izleyelim: Her üç 
tabloda da en nadir rastlanan formüller LE ve RU dur. Bunun nedeni 
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Tablo: XXXVI 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin ikinci kısmına ait geri dönüş 

, (retour) sayılarının dağılımı. . 

Sayı-basamakları 

24 — 26 
21 — 23; 
18 — 20 
15 — 17 
12 — 14 

9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

N 

Md = 7 
qı = 13 
q3 = n 

Çetele 

/ 
//// 
//// 
// 
///// / 
///// ///// //// .. 
///// ///// ///// 
///// ///// / / / / / / 
///// ///// /// 

84 

- Frekans 

1 
4 

4 
2 

6 
14 
18 
22 
13 

84 

Tablo: XXXVII 
1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T—2-B işaretine ait 

unutma sayılarının dağılımı. 

Sayı basamaklar ı 

4 5 — 4 7 
42. :— 44 
3 9 — 4 1 
36 — 38 
33 — 35 
30 — 32= 
2 7 — 29 
24 — 26i 
21 — 23 
18- — 20 
15 — 17 
12 — 14 

9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

N 

Md = 10 
q1 = 5 
q 3 = 14 

Çetele 

/ 
/ 
/ 
/ 
/// 
///// / 
///// / 
///// 
///// / 

34 

Frekans 

1 

1 
1 

1 
1 

3 
6 

.. 6 i 
.- 5 

6 
3 

34 
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Tablo: XXXVIII 
1962-1965 yıllan arasında H.H.B. psikoloji lâboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin çizilmesi unutulan işaretine ait 
sayıların dağılımı. 

Tablo: XXXIX 
1962-1965 yıllan arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 11 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin • işaretine 

ait unutma sayılarının dağılımı. 

Sayı basamakları Çetele Frekans 

45 — 47 
42 — 44 
39 — 41 
36 — 38 
33 — 35 
30 — 32 
27 — 29 
24 — 26 
21 — 23 
18 — 20 
15 — 17 
12 — 14 
9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

N 34 34 

Md = 10 
q1 = S 
q3 = 14 

Sayı basamakları Çetele Frekans 

54 — 56 

30 — 32 
27 — 29 
24 — 26 
21 — 23 
18 — 20 
15 — 17 
12 — 14 
9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

1 

3 
1 
2 
2 
5 

2 
5 
5 
6 
2 

N 34 34 

Md = 11 
q1 = 6 
q3 - 22 



kolayca anlaşılır (RU nun çok sık rastlandığı 6 yaş hariç): Eprövün 
birinci kısmında L olan bir süje, ikinci kısmında daha süratli olmaya 
mütemayildir. Süjenin baştaki yavaşlığı, ya mükemmel olmayan bir 
mobilizasyon, ya da uzun bir süre işe koyulamamaktan ileri gelmek
tedir. Bu sebeple mükemmel bir hale getirme marjı, süjenin başlangıç
ta verdiği maksimum süratten fazla olacaktır. Zazzo, R için durumun 
tamamen tersine olduğunu söylüyor. Sürat rejimi çocunlukla çok faz
la olduğunu ifade eden R halinde yorgunluk ikinci kısımda müdaha
le eder. Bu sebeple mükemmelleştirme marjı, çok daha sınırlıdır. Biz bu 
konuda RE formülünün sadece yorgunluktan mütevellit olacağını sanmı
yoruz. Hatta daha ileri giderek, yorgunluk söz konusu olsa bunun 14 yaşta 
değil, 11 yaşta görülmesi gerekeceğini düşünüyoruz. Oysa popülasyonu-
muzdaki 11 yaş debillerinde RE formülü hiç yoktur. Z.Y. si 9 a varmamış 
14 yaş süjelerinde ise % 1 nisbetindedir. Bu nisbetin Z.Y. 9 a varmış olan

larda % 4 e vasıl olması tesadüfi olamaz. Kısacası T-2-B nin birinci 
kısmında L olan bir süjenin, ikinci kısımda bir hamle göstermesi daha 
büyük bir ihtimal dahilindedir. Buna binaen LU ve RE formüllerinin 
üniversite öğrencilerinde LU % 24, RE % 16, 8-14 yaş kız çocukların-

Tablo: XL 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji l3âboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin işaretine ait 

unutma sayılarının dağılımı. 
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Md = 7 
q1 = 4 

q3 = 12 

84 84 

Sayı basamakları Çetele frekans 

33 — 35 
30 — 32 
27 — 29 
24 — 26 
21 — 23 
18 — 20 
15 — 17 
12 — 14 
9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

4 
1 
7 

12 
14 
14 
22 
9 
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Tablo X L I 

1962-1965 yılları aras ında H.H.R.. psikoloji laboratuar ında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin işaretine 

ait unutma sayılarının dağılımı. 

da LU % 10,5, RE % 8,5, 8-14 yaş erkek çocuklarında LU % 10, RE 
% 11 nisbetinde görülmesi, Zazzo'yu kendi açısından desteklemekte
dir. Bu görüşe dayanarak, 11 yaş debil grupunda LU % 17, RE % 0 
olarak tesbit ettik, 14 yaş (Z. Y. 9 dan küçük) debil grupunda 5 LU 
% 17, RE % 4 tür. Buna mukabil 14 yaş debil grupunda (Z. Y. 9 ve 
9 dan büyük) LU % 15, RE ise % 1 dir. Bu bakımdan, her üç grup 
arasında bariz bir fark görülmemekle beraber, sadece, her zaman ela-
borasyona iştirak eden 14 yaş grupunda RE formülüne % 4 nisbetinde 
rastlanmış olması ilginçtir. Bu da birinci eprövde süratli olan 14 yaş 
debilinin, otoregülasyon sebebiyle ikinci eprövde RE formülü göster
mesi tabiidir kanaatindeyiz. 

5: 14 yaş debil grupuna ait to ta l 107 süjeden, Z.Y. si 9 a varmamış olanların çıkarılması 

ile elde edilen popülasyon. Bu popülasyonun elaborasyonu, sadece r a n d ı m a n tipleri bakımın

dan yapılmıştır. 

Sayı basamakları Çetele frekans 

1ll — 113 

108 — 110 

105 — 107 

45 — 47 

42 — 44 

33 — 35 

30 — 32 

27 — 29 

24 — 26 

2 1 — 23 

18 — 20 

15 — 17 

12 — 14 

9 — 11 

6 — 8 

3 — 5 

0 — 2 

N 84 84 

2 
7 
3 
2 
4 
9 

15 
10 
15 
11 

Md = 9 

q1 = 5 

q3 = 16 
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Tablo: XLII 

1962-1965 yılları arasında H.H.R. psikoloji lâboratuarında 14 yaş 

çocuklarına uygulanan T-2-B nin işaretine ait unutma 

sayılarının dağılımı. 

Sayı basamakları 

39 — 41 
36 — 38 
33 — 35 
30 — 32 
27 — 29 
24 — 26 
21 — 23 
18 — 20 
15 — 17 
12 — 14 

9 — 11 
6 — 8 
3 — 5 
0 — 2 

If' , 

Çetele 

/// 
// 

III 

//// 
// 
///// / 
///// // 
///// ///// //// 
/////// 
///// ///// ///// 
///// ///// / 
///// / 

84 

Frekans 

3 
2 

3 
4 
4 
2 
6 
7 
14 
7 
15 
11 
6 

84 

Md = 12,5 
q

1
 = 6 

q
3
 = 18,5 

Zazzo'nun elde ettiği sonuçlara binaen LE ve RU formülleri, yal
nız nadir formüller olmakla kalmayıp psikolojik olarak da anormal 
formüllerdir. LE çoğu zaman güçlük arttığı zaman bir inhibisyon, bir 
titizlik ifadesidir. RU ise kontrol eksikliği ve hipomani hallerinde rast
lanan formüllerdir. 11 yaş debil grupumuzda LE % 21 oranındadır. 
Z. Y. 9 dan küçük 14 yaş grupunda % 22, Z. Y. 9 dan büyük 14 yaş 
grupunda ise % 18 dir. % 3-4 nisbetinde bir düşüş göstermektedir. 
Bu bakımdan Z. Y. 9 veya 9 dan büyük 14 yaş grupunun, söz konusu 
diğer debil gruplarına nazaran daha az inhibe bir grup olduğu söyle
nebilir mi? Zazzo'nun kontrol yokluğu, ya da hipomani ifadesi olarak 
tefsir ettiği RU formülüne gelince 11 yaş debil grupunda ve Z. Y. 9 
dan küçük ve büyük 14 yaş grupunda bu formüle hiç rastlamıyoruz. 11 
yaş grupunda yukarıdan beri birçok hususlarda tesbit etmiş olduğu
muz kontrol, başka bir deyimle otoregülasyon eksikliği söz konusu 
olduğu halde, bu vaziyet alışın bir ifadesi olduğu söylenen RU ya üç 
araştırma grupunun hiçbirinde rastlanmamış olması bizi, RU hakkın
daki tefsir üzerinde ciddi bir şekilde durmaya sevketmektedir. Zazzo, 
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Tablo: E 

8 yaştan 14 yaşa kadar olan çocuklarda randıman tiplerinin 

dağılımını gösterir tablo (Erkek çocuklar) (N = 175) 

u 

M 

1 . % 1 , 5 
2. 

3 . % 0 . 5 
4. 
5. 
6. 

1.%4 
2 . % l 

3 . % 3 
4. 

5. 
6 % 0 . 5 

1 .%5 
2.%1,5 
3°/o2 
4 .%0.5 

5 .%0.5 
6 . % 1.5 

%2 

%8.5 

%11 

1.%6.S 
2.%1 
3 . % l . 5 

4 . % 0.5 
5 

6 . % l 

l . % l 3 . 5 
2 . % 2 
3 . % 5 

4 . % 1 

5.%0.5 

6. 

l.%11 
2 . 
3 . % 0 . 5 
4.%0.5 
5 % 0 . 5 
6.% 0.5 

%11 

%22 

%13 

l . % 6 
2 . % 1 . 5 
3 . % 1 . 5 

4 . % 0 . 5 

S. 

6.%0.5 

1.%11.5 
2 . % 3 
3 . % 2 
4.%l 
5 . % l 

6 . % 0 . 5 

1 . % l 
2 . % 0 . 5 
3 . % 0 . 5 

4 . % 0 . 5 

5. 
6. «Vol 

%10 

%19 

%3.5 

%23 

%49.5 

%27.5 

%21,5 %46 %32.5 

(Zazzo, 1960, s. 250) 

R 

L 

E A 
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Tablo: F 

8 ya;tan 14 yaşa kadar olan çocuklarda randıman tiplerinin 

dağılımını gösteren tablo (Kız çocuklar) (N = 175) 

%24 %50 %26 

(Zazzo, 1960, s. 251) 

L 

M 

R 

1.%0.5 
2.%2 
3.%0.5 
4. 
5. 
6. 

l . % 7 
2.%1 
3.%2.5 
4.%1 

5. 
6.%1 

1.%4 
2 . 
3.%2 
4.%0.5 
5.%1.5 
6.%1.5 

%3 

%125 

%8.5 

1.%4.5 
2.%3.5 
3.%3 
4.%1 
5. 
6.%1.5 

1.%15 
2.%1 
3.%5 
4. 
5.%1.5 
6.%2 

1.%5.5 
2.%2.5 
3.%2.5 
4.%0.5 
5. 
6.%1.5 

%13.5 

%24.5 

%12 

1.%5 
2.%4.5 
3.%0.5 %10.5 
4.%5 

5. 
6. 

1.%6.5 
2%1 
3. 
4.%3%12.5 
5.%1.5.5 
6.%0.5 

1.%0.5 
2. 
3.%1 %3 
4.%0.5 
5. 
6.%1 

%27 

%49.5 

%23.5 

E H u 
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Tablo:G 

Erginlerde randıman tiplerinin dağılımını gösteren tablo-

(lOOkiz ve; erkek üniversite öğn) N= 100 

E 

1.%1 
2. 
3. 

5. 
6. 

1 . % 3 
2 . % 1 
3.%1 
4 . . % 1 
5. 
6. 

1.%12 
2 . % 3 
3. 
4. 
5. 
6 . % 1 

%1 

%5 

%10 

A 
1.%6 
2. 
3. 
4. 
5.%1 
6.%1 

1.%18 
2.%4 
3. 
4.%1 
5. 
6 . % 6 

1..%5 
2 .%4 
3 . % l 
4 . 
5 . 
6-

%8 

%24 

%10 

U 

1.%6 
2 . % S 
3.%1 . 
4.%3 %15 

5. 

6. 

1.%14 
2 . % t 
3 . % 2 %18 
4.%1 
5. 
6. 

1. %1 
2.V.1 

4.%1 % 3 
5 . 
6. 

%22 %42 %36 

%24 

%47 

%23 

(Zazzo, 1960, s. 249) 

L 

M 

R 
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Tablo: XLIII 

11 yaş debil grupunda randıman tiplerinin dağılımı. 

U N = 34 

M 

1.%9 
2.%3 

3 . 
4.%6 %21 
5.%3 

6. 

1.%3 
2 . 
3.%3 %21 
4. 
5 . % 3 

6.%6 

2. 

3. %0 
4. 
5. 
6. 

1 . 
2. 
3. 
4.%3 

5.%3 

6. 

1.%6 
2.%11 

3. %29 
4.%3 
5.%6 
6.%3 

1 . 
2 . % 3 

3. % 3 
4. 
5. 
6. 

1. 
2 . % 6 
3. 

4.%6 %17 
5 . % 5 

6. 

1. 
2. 

3. %3 
4.%3 
5. 

6. 

1 . 
2. 

3. % 0 
4. 
5. 
6. 

%44 

%53 

%3 

%42 %38 %20 

E A 

L 

R 
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Tablo: XLIV 

14 yaş debil grupun <Z. Y. 9'dan küçük) randıman tiplerinin dağılım. 

U N = 23 

M 

%69 

%27 

%4 

7.35 %39 %26 

E A 

L 

R 

%22 

1.%9 
2.%9 
3.%4 

4. 
5. 

6. 

% 3 0 

1. 
2. 
3. 

4.%17 

5. 

6. 

%17 

1.%4.5 
2.%4.5 
3. 

4. 
5. 
6. 

%9 

1.%4 

2. 
3. %4 
4. 

5. 
6. 

1.%9 

% 9 
2 . 
3. 
4. 

5. 
6. 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

%0 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 . % 9 

%9 

1. 
2. 
3. 
4. 

%0 

5. 
6. 

1.%17.2 
2.&8.6 

3. 
4.%4.2 

5. 

6. 
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Tablo: XLV 

14 yaş debil grupun (Z, Y. 9 ve 9'dan büyük) randıman tiplerinin dağılımı 

U N = 84 

1.%4 
2.%6 
3.%3.5 
4.%3.5 

5. 
6.%1 

1.%10 
2.%5 
3.%2 

4.%1 
5. 
6.%1 

1.%1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

%18 

%13 

%1 

1.%9.5 

2.%6 

3 . % 5 
4 . % 6 

5.%2.5 

6.%1 

1.%5 
2.%2 
3. 

4.%2 
5.%4 
6. 

1.%3 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

%30 

%13 

% 3 

1.%2 
2.%2 

3-
4.%7 
5.%5 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5.%1 

6. 

1. 
2. 
3. 

4. 
S. 
G. 

%15 

%1 

%0 

%38 %46 %16 

E A 

%63 

%33 

%4 
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RU nun altı yaş için tamamen normal (% 24), 9 yaştan itibaren de 
nadir bir formül olduğunu söylemektedir (Zazzo, 1960, s 251). Böyle 
olunca RU formülünün Z. Y. 9 dan küçük olan 11 yaş grupunda az da 
olsa görülmesi gerekmektedir. Meseleyi 6 yaş grupunu karakterize 
eden U nin fazlalığı, yani sürat bölümünü ifade eden QV nin > 100 
olması açısından ele alırsak, 11 yaş debil grupunda U % 20, Z. Y. 9 
dan küçük debil grupunda % 26, diğer 14 yaş grupunda ise % 16 dır. 
Formülün birinci sembolü bakımından dağılım şöyledir: 11 yaş için: 
LU % 17, MU % 3, RU % 9, debil 14 yaş (Z. Y. 9 dan küçük) 
17, MU % 9, RU % 9, Z. Y. 9 veya 9 dan büyük 14 yaş grup için ise 
LU % 15, MU % 1, RU % 0 dır. Erginlerin ve 8-14 yaş çocukların 
dağılımları sadece genellikle iyi bir dakiklik açısından farketmektey-
di (Tablo F ve G). Böylece denebilir ki, erginlerin dağılımı, çocuklar
da daha önce görülen temayülü daha bariz bir hale getirir. T-2-B tes
tini açıkladığımız kısımda belirttiğimiz gibi, yavaş süjeler U da, M 
1er A da, R 1er de E de tasnif edilmeye mütemayildirler. Şimdi bu ba
kımdan 11 ve 14 yaş debil gruplarının durumlarını izleyelim: 11 yaş 
grupunda yavaş süjeler, yani L 1er, daha çok E de (% 21), M 1er A d a 
(% 29), R 1er de A da (% 3) tasnif edilmeye mütemayildirler (U da 
tasnif edilen L lerin sayısı da oldukça fazladır (% 17) Z. Y. 9 dan kü
çük olan 14 yaş grupunda (N = 23) L 1er daha çok A da (% 30), M 
1er E, A, U da eşit olarak (herbirinde % 9), R 1er ise E de sınıflanma 
eğilimi gösterirler. Z. Y. 9 dan büyük olan 14 yaş debil grupunda L 1er 
A da (% 30), M 1er E de (% 19), R 1er ise A da (% 3) tasnif edilme eği
limindedirler. 

Tablo: H 

Normal çocuklarda dakiklik sembollerinin dağılımı. 

Erkek çocuklar 

6 yaş 
8-14 yaş 
Erginler 
(Üniv. Öğ.) 

1 

% 
48 
60 

75 

2 

% 
20 
10,9 

19,4 

3 

% 
4 

16,5 

2,8 

4 

% 
16 

4,6 

2,8 

5 

% 
12 
2.9 

-

6 

% 
-
5,1 

-

N 

25 
175 

36 

Tablo: I 

Kız çocuklar 

6 yaş 
8-14 yaş 
Erginler 
Ünv. öğr. 

1 

56 
46,9 

60,9 

2 

12 
15,4 

18,8 

3 

16 
17,1 

4,7 

4 

8 
7,4 

9,3 

5 

8 
3,4 

1,5 

6 

-
9,7 

4,7 

N 

25 
175 

64 

(Zazzo, 1960 s. 250) 
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Fakat hiç şüphesiz, formül sembollerinin tek başlarına bir anlam 
taşıdığı iddia edilemez. Onlara gerçek anlamlarını verecek olan dakik
lik sembollerdir. Nitekim, meselâ RU ya 4, 5, 6 dakiksizlik sembol
leri refakat ettiği zaman, katı şekilde bir konttol eksikliği anlamına 
geldiği halde RU1 in tamamen başka bir anlamı vardır: genellikle di
namik, etkili, keza kontrollü bir süjedir, teklif edilen işin güçlüğü onu 
stimüle ettiği gibi yorgunluğa da mukavimdir. 

O halde, debil grublarını, dakiklik sembollerini nazarı itibara alma
dan, sadece formül sembolleri açısından karşılaştırmak önemli bir ipucu 
vermeyecektir. Zazzo'nun 6 yaş ve üniversite öğrencisi arası yaşlardaki 
çocuklar için cinsiyeti farklı iki grup arasında dakiklik sembolleri yö
nünden yaptığı karşılaştırma ilginçtir (Tablo H ve I) : erkek çocuklardan 
8-14 yaş grubunun ( N = 175) % 60 ı dakiklik sembolü olarak 1 sembolüne 
uymaktadır. Bu yine aynı cinsin üniversite öğrencilerinde %, 75 tir. 
Kızlardan müteşekkil popülasyonun 8-14 yaşa tekabül eden kısmı 1 
sembolünü, % 46,9 nisbetinde kullanmaktadırlar. Ergin ve üniversite 
öğrencisi olanların % 60,9 u keza 1 dakiklik endisine temayül göster
mektedirler. 

Dakiklik sembolleri açısından 11 yaş debilleri ve 14 yaş debille-
rini karşdaştırmak ilgi çekicidir. (Tablo XLVI): 11 yaş debillerinde 

Tablo: XLVI 

Debillerde dakiklik sembollerinin dağılımı 

Debiller 

11 yaş 
14 yaş 

(Z.B. 9 veya 9 d a n büyük) 
14 yaş 

(Z. B. 9 d a n küçük) 

1 

% 
23 

33 

43 

2 

% 
23 

22 

22 

3 

% 
3 

11 

4 

4 

% 
18 

20 

22 

5 

21 

11 

-

6 

% 
12 

3 

9 

N 

34 

84 

23 

1 dakiklik sembolü % 23, Z. Y. 9 dan büyükler için % 33; 5 ve 6 dakik
lik sembolleri için ise söz konusu iki grub arasındaki fark oldukça 
büyüktür: 5 sembolü 11 yaş için % 21, 6 sembolü % 12 dir; buna mu
kabil Z. Y. si 9 dan büyük 14 yaş için 5 sembolü % 11, 6 sembolü %3 
tür. Erginlerde 5 ve 6 sembollerine rastlanmamış olması, keza 6 yaştaki 
erkek çocuklarında 5 sembolüne, 8-14 yaşındaki erlek çocuklarından 
daha fazla rastlanması bulduğumuz farkın önemini daha belirli bir hale 
getirecektir kanaatindeyiz. 
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SON SÖZ 

Yaptığımız araştırma, geri zekâlı çocukların, zihin seviyesi, psiko-
motör etkililik yönünden incelenmesi ile ilgili deneysel bir çalışmadır. 

İnceleme, debillerin mediko-sosyal adaptasyonunu sağlamak ama
cıyla ona ait karakteristiklerin ortaya çıkarılmasını esas tutar. Aynı 
Z. B. sınırları içinde bulunan 11 ve 14 yaş debil grublarının, normal 
çocuklara ait etalonaj muvacehesinde karşılaştırılması temeline dayanan 
bu çalışmanın popülâsyonu La Rue Desprez Özel Eğitim Okuluna gir
mek için Paris H. H. R. psikoloji laboratuvarına müracaat eden geri 
zekâlı çocuklardan teşkil edilmiştir. 

Araştırma verileri karşılaştırmalı ve tenkidi bir yorumlama anla
yışı içinde, hemen analizlerini müteakip verildiği için, araştırmanın, 
psiko-motör etkililiğin niceliksel ve niteliksel endisleri açısından vardığı 
sonuçları ana hatları itibariyle formülleştirmeye çalışacağız: 

1- Bir araştırma, özellikle geri zekâlılar üzerinde yapılacak bir 
inceleme sadece istatistik veriler üzerine dayandırılamaz. Canlıya 
sentetik bir birlik olarak dikkati çeken bir felsefe, böyle bir inceleme
de sayıların anlam kazanmasını temin eder. Bundan böyle, geri zekâlı 
çocukların araştırılmasında istatistik inceleme ile fenomenolojik çözüm
lemeyi bir arada mütalea eden klinik psikoloji metodunu kullanmak 
kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

2- Debil, zinhî yönden aynı zekâ yaşındaki normal bir çocuktan 
farklıdır. Hetérochronie kavramına dayanan hipotezimizin bu yönü 
vardığımız sonuçlarla doğrulanmıştır. Z. B. leri 60-70 olan, gerek 11, 
gerekse 14 yaş debil grupları B.-S. test sonuçlarına göre, T. Y. lerinin 
çok altında bir zihin seviyesine sahip oldukları halde, T-2-B test sonuç
larına göre, kendi yaşlarına oldukça yakın bir seviyeye ulaşmışlardır. 

3- B--S. testi ve onun dayandığı Z. B. kavramı, geri zekâlıyı ger
çek hüviyetiyle teşhis bakımından yeterli değildir. Hatta, testteki 
dispersiyonların analizi bile, bu hususta yeterli bir ölçü temin edeme
mektedir. Fakat herşeye rağmen, B.-S. çoğu zaman debillerin teşhisinde 
bir endikasyondur. Tek başına Z. B. zekânın profilini maskeler, bu 
sebeble B. S. yi diğer testlerle beraber kullanmak şarttır. 

4- Geri zekâlılara tahsis edilmiş bir test bataryasının ferdî olarak 
uygulanması ve zaman süresi itibariyle de kısa olması zorunludur. 
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5- T-2-B iyi bir psiko-motör etkililik testi olduğu gibi. klinik yok
lama anlamında süjelerin karakteriyel cepheleri üzerine eğilmekte 
ve bu konuda zengin bilgiler sağlamaktadır. Geri zekâlılığın gerek, 
-hétérochronie anlamında- seviyesi, gerekse karakteriyel cephesi bakı
mından T-2-B geri zekâlılık test bataryasında muhakkak bulunması 
gereken bir testtir. 

6- B.-S. (Zazzo, 1949 rektifikasyonu) testinde debiller için kolay 
ve zor olarak tesbit edilmiş itemler açısından 11 ve 14 debil grublarının 
karşılaştırılmaları ilginç bir sonuç vermiştir. 11 yaş, debiller için güç 
sorulan cevaplandıramadıkları halde 14 yaş süjeleri debiller için güç 
sorularda önemli başarı göstermişlerdir. Bu husus, 14 yaş için, belirli 
bir ölçüde artık debillikten söz etmenin şüpheyle karşılanabileceğini 
ifade eder. 

7- T-2-B nin birinci kısmındaki sürat ve bu sürate ait eğri yönün
den 11 ve 14 yaş debil grupları arasında belirli bir fark yoktur. Her iki 
grupta normal 10 yaşından sonra görülen birinci sürat stiline sahiptir
ler. İki grup arasındaki fark, sürat stilinden değil, jenetik bir endis 
olan sürate ait niceliksel değerlerin farklı oluşundan ileri gelmektedir. 

8- T-2-B nin ikinci kısmına ait sürat 14 yaşta 11 yaşa nazaran daha 
düşüktür. Bu husus ikinci hipotezimizi desteklemektedir. 14 yaş debil-
leri dakikliği muhafaza için gerekli olan sürat azalmasını göstermiş
lerdir. Bu, normal 9 yaştan itibaren görülen bir otoregülasyonun ifa
desidir. Nitekim, testin ikinsi kısmına ait sürat eğrisi, yönünden 11 ve 
14 yaş grupları arasında yapılacak karşılaştırma, ikinci sürat stili 
arasındaki farkı açıkça ortaya koyar. 

9- Dakik olmayışın sembolleri olan In1 ve In 2 yönünden, 11 ve 
14 yaş gruplarının karşılaştırılması bize açıkça 11 yaşın dakik olmadı
ğını, 14 yaşın ise otoregülasyonun bir ifadesi olmak üzere dakik olma 
karakteristiğini taşıdığını, onu sürate feda etmediğini göstermekdedir. 

10- T-2-B nin iki kısmına ait süratlerin bölümü olan QV yaşla 
değişen bir endis değildir. QV ve In1, In 2 arasındaki ilişkilerin 
araştırılması, aşırı sürat gösteren ve açıkça dakikliği sürate feda eden 
süjelerin daha çok, Z. Y. si 9 a ulaşmayan debiller olduğu, bu çalışma sti
line, Z. Y. si 9 a ulaşan 14 yaş debillerinde rastlanmadığı hipotezini 
doğrulamaktadır. 

11- Otoregülasyon eksikliğinin, davranış bozuklukları gösteren 
bütün süjeler için de varit olabileceği kanısında olduğumuz için, ile-



2 2 4 NERİMAN SAMURÇAY 

rde bu konuda çalışacak olanların bu hususu karşılaştırmalı olarak ele 
almaları ilgi çeker düşüncesindeyiz. 

12- İlerleme biçimi bakımından 11 ve 14 yaş arasında bir fark 
tesbit etmedik. Bu bakımdan ilerleme biçimi, çalışma stilini açıkça 
ortaya koyan bir endis değildir sonucuna vardık. 

13- 11 ve 14 yaş grublarının ayırdedilmesi yönünden, çizgilerin 
boyutu, istikameti ve şiddeti, önemli bir nitelik taşımaktadır. a) Aşırı 
sürati ifade eden istikamet 11 yaşta daha fazla görülmeketedir. 14 
yaş grubunda çizgi istikametlerinin analizi ise, bu gruptaki otoregülas-
yon ve işe adapte olma kabiliyetini açıkça göstermektedir. 11 yaşta 
tabloya hâkim olan enfantil stil, 14 yaşta bariz bir şekilde azalmak
tadır. b) Otoregülasyonun karakteristiği olan, üç işaret için tek istika
met kullanma açısından 11 ve 14 yaş grupları arasındaki belirgin fark 
14 yaş grupunun lehinedir. c) Çizginin grafo-motör yanı hususundaki 
kriterlerimiz objektiflik açısından yeterli olmamakla beraber yaptığı
mız karşılaştırma, 11 yaş grupunun daha çok karakteriyel güçlükler ifa
de ettiğini, buna müçabil otoregülasyon stiline sahip 14 yaş grupunda da
ha az karakteriyel güklükler bulunduğunu ortaya koymaktadır. Geri 
zekâlılık üzerinde çalışacak olanların, bu hususa ilgi göstermelerinin ye
rinde olacağı kanısını belirtmek isteriz. 

14- 11 ve 14 yaş arasında yaptığımız karşılaştırma, Zazzo'nun 
sistematik olarak ele almadığı "modeli kontrol" ve "geriye dönüş" 
(özellikle ikinci kısma ait) vaziyet alışlarının ilginç olduğu sonuçuna 
varmıştır. 

15- T-2-B testinde çizilmesi unutulan işaretler yönünden, 11 ve 
14 yaşlar arasındaki karşılaştırma 14 yaşın açıkça daha kontrollü, 
daha dikkatli olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

16- Randıman tiplerine ait dakiklik endislerinin dağılımı yönün
den ele alınan karşılaştırma, Z. Y. 9 ve 9 dan büyük 14 yaş grupundaki 
dakikliğin, Z. Y. 9 dan küçük olan gruplardan bariz bir şekilde üstün 
olduğunu göstermektedir (Tablo XLVI). 
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SOMMAIRE 

Le travail concernant la débilité mentale que nous présentons a 
été élaboré sur les enfants débiles examinés au laboratoire de psyc
hologie de l'Hopital Henri Rousselle, dirigé par René Zazzo, au cours 
des années scolaires 1962-1963 et 1964, 1965 (Juin, Juillet). 

Diagnostiquer une débilité n'est pas en général une chose diffi
cile, il est par contre infiniment plus délicat de déterminer des niveaux 
dans le champ étroit de cette débilité. 

Notre recherche personnelle n'aborde qu'un aspect limité du prob
lème à savoir le rôle de l'auto-régulation (définie par l'ajustement vi
tesse-exactitude, l'adaptation équilibrée à des niveaux différents de 
la tâche) psycho-motrice chez débiles mentaux. Est-ce qu'on peut 
parler d'un style moteur spécifique, sui géneris du débile ou est-ce qu il 
s'agit des différents niveaux du style moteur des débiles? 

Sur un plan pratique, l'évaluation du style moteur, c'est à dire le 
style d'auto-régulation psycho-motrice, paraît, en effet, indispansable 
pour une meilleure orientation professionnelle du débile mental. 
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Sur un plan théorique, nous aborderons par cette étude deux 
ordres de problèmes: Le premier, très général, concerne la notion mê
me de Pauto-régulation. Le second, s'inscrivant dans le domaine de 
la psychologie défectologique, concerne les liens éventuels entre l'in
telligence et la personnalité chez les débiles mentaux, dans une pers
pective plus large, le problème de psychologie génétique, celui du dé
veloppement du style moteur de l'enfant. C'est ainsi qu'on pourra 
contribuer à une meilleure définition de la notion de la débilité men
tale. 

Pour définir le style de nos sujets nous devons dire que cet aspect 
moteur ne concerne plus l'habileté motrice, les différentes manières 
de réaliser une tâche motrice. Le "style moteur" serait, selon notre 
hypothèse le reflet de l'adaptation affectivo-émotionnelle de chaque 
individu, l'expression de l'ensemble de sa personnalité. Comme disait-
il Wallon "Le mouvement n'intervient pas seulement dans le déve
loppement psychique de l'enfant et dans relations avec autrui, il inf
luence aussi son comportement habituel, il est un facteur important 
de son tempérement." 

Parmi les épreuves standardisées, celles qui s'attachent à l'étude 
des modes d'exécution dune activité motrice sont très peu mombreu-
ses. Naus avons choisi comme technique le test des deux barrages de 
Zazzo qui aborde notre problème à travers une activité perceptivo-
motrice: à son épreuve des deux barrages R. Zazzo étudie les difficul
tés d'intégration entre vitesse et précision chez les débiles mentaux. 
Dans cette épreuve il s'agit de barrer le plus rapidement possible des 
signes que le sujet doit discriminer parmi d'autres, proches sur le plan 
perceptif. Cette activité fait appel à des aspects psychologiques divers: 
Développement intellectuel, développement moteur, discrimination 
perceptive, attitudes caractérielles, Mais les 8 indices V1, V2, R1 R2, 
In1, In 2 , QV, QR permettent de mettre en évidence aussi bien des ni
veaux d'éfficience que des modes d'adaptation psycho-motrice (R. 
Zazzo, 1960, p. 242-243). 

A l'aide de cette technique d'investigation Zazzo a montré que 
le niveau d'éfficience perceptivo-motrice est relativement élevé chez 
les débiles mentaux, mais que ce niveau est obtenu grâce à un style 
de travail particulier. On note chez eux un taux élevé d'inexactitude 
et surtout un parallélisme entre l'inexactitude et la vitesse, contraire-



GERİ ZEKÂLI ÇOCUKLAR 235 

ment aux enfants normaux chez qui, à partir de 9 ans les fluctuations 
de la vitesse n'entraînent aucune modification de la précision. Les débiles 
mentaux sont incapables d'intégrer harmonieusement ces deux données, 
même si leur niveau mental est supérieur à 9 ans. Ainsi un débile de 11 
ans d'âge réel, avec 7 ans d'âge mental atteint facilement une vitesse 
de 9-10 ans, mais son style de travail correspond à celui d'un enfant 
de 6-7 ans. "On arrive donc à cette constatation que les débiles en 
géneral des sujets qui ont conservé un style de travail très semblable 
à celui des enfants plus jeunes (de même âge mental) mais à un niveau 
d'éfficience (V et R) plus élevé, intermédiaire entre leur âge mental 
et leur âge réel" (Zazzo, 1960, p. 258). 

L'étalonnage établi du niveau de 6 ans jusqu'au niveau adulte 
nous montre que d'âge en âge les progrès s'expriment non seulement 
par une augmentation des vitesses, mais par tout un ensemble d'in
dices qui traduisent un meilleur du travail, une meilleure d'auto-ré
gulation. Chez un sujet mal controlé, quand la vitesse augmente, le 
nombre de fautes (In) augmente et quand elle diminue, le nombre de 
fautes diminue. Alors que chez un sujet plus mûr, en d'autres termes 
auto-régulé, nous observons la meilleure vitesse comparable avec la 
meilleure exactitude et aussi bien pour le barrage de deux signes que 
pour le barrage d'un seul signe. 

C'est pour analyser et comprendre mieux cette discordance en
tre éfficience et style moteur nous avons examiné deux populations 
classées dans la catégorie "débile" avec le même Q.I. entre 60 et 75 
à la suite d'un examen clinique et psychotechnique appofondi. La 
première population examinée est constituée de 84 sujets ayant 14 
ans d'âge réel et la deuxième 34 sujets ayant 11 ans d'âge réel: Au 
commencement le groupe de 14 ans était constitué de 107 sujets mais 
nous avons éliminé ceux qui n'ont pas abouti à 9 ans d'âge mental. 
Les groupes d'âges ont été choisis de telle façon que les enfants se si
tuent dans une marge de plus ou moins six mois autour de leur anni
versaire. 

A la faveur de deux populations très strictement définies, nous 
avons voulu montrer la necessité d'abandonner la généralité du style 
moteur constaté par R. Zazzo pour tous les débiles: Les indices d'auto-
régulation sont à peu près normaux pour l'âge de 14 ans. Les débiles 
de 14 ans ayant atteint 9 ans d'âge mental environ, présentent une 
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auto-régulation totut à fait satisfatisante. En d'autres termes. pour 
les débiles qui ont atteint le seuil de 9 ans d'âge mental, le style de travail 
atteint à notre épreuve sa maturité. 

Résultats: 

Pour les deux groupes pris dans son ensemble les indices de vites
se (V1 et V2) confirment parfaitement les résultats de Zazzo: Au test 
de barrage les débiles ont un niveau de vitesse intermédiaire entre 
leur niveau intellectuel et leur âge réel". C'est ainsi, les débiles de 11 
ans ont une vitesse d'un niveau de 10 ans et les débiles de 14 ans ont 
un niveau de 13 ans pour la première partie du travail. Au point de 
vue de la deuxième partie de la tâche (V2) les débiles de 11 ans d'âge 
réel correspondent à 10 ans at les débiles de 14 ans à 12 ans. L'exp
lication est claire pour les niveaux differents des vitesses (V1 et V2) chez 
deux groupes de débiles: Les premiers, conservent le même niveau 
de vitesse pour la deuxième partie de la tâche. C'est à dire ils sont in
capables d'ajuster convenablement la vitesse à la difficulté la tâche. 
Quand ils passent du barrage d'un signe au barrage de deux signes, 
ils n'opèrent pas réduction suffisante de vitesse. Tandis que les dé
biles de 14 ans font réduire leur vitesse à la deuxième partie du test 
pour avoir un bon régime concernant à maintenir constante l'exac
titude. En effet, la comparaison des deux groupes, au point de vue 
des indices d'inexactitude confirmeront cette constation: 

L'Inexactitude au barrage d'un seul signe (In1): 

Age Médians Quartiles sup. et inf. 

11 ans 7,6 1 2 - 4 
14 ans 5,6 11,2 - 3,2 

L' Inexactitude au barrage de deux signes (ln2): 

Age Médians Quartiles sup. et inf. 

11 ans 15,1 24,4 - 10,1 
14 ans 12,5 19,5 - 5,6 

Les différences sont significatives, si on se rappelle que dès l'âge 
de 7 ans In1 n'évolue pratiquement plus et la stabilisation pour In 2 

se fait aux environs de 9 ans. 
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La distribution est intéressante quant au troisième ternie du type 
de rendement, relatif aux indices d'inexactitudes: Les pourcentages 
du symbole de 1 sont 23 % chez 11 ans, 33 % chez 14 ans; ceux des sym
boles des 5 et 6 sont 21 % et 12 % chez 11 ans, 11 % et 3 % chez 14 ans. 
De cette conclusion, il ressort que les débiles de 14 ans d'âge réel sont 
plus auto-régulés que ceux de 11 ans d'âge réel. 

Nous avons examiné également les deux groupes envisageant 
l'aspect qualitatif de ce travail. Comme toute activité graphique, le 
trait de biffage peut nous donner des indications intéressantes sur 
l'adaptation, le genre de son auto-régulation et certaines tendances 
caractérielles du sujet. En basant sur ce point nous avons pris en con
sidération la direction et la longueur-l'épaisseur du trait. La direction 

I 

la plus fréquente chez les débiles de 11 ans est celle orthogonale 

qu'on rencontre chez les sujets normaux de six ans (environ 40 % ) . 
Nous rencontrons à cette direction chez les débiles de 11 ans 33 % 

pour , 38 % pour et 11,80 % pour ; chez 

les 14 ans 27,50 % pour , 14 % pour et 3,57 

% pour . L'explication évidente: Les débiles de 11 ans 

sont plus enfantiles que ceux de 14 ans au point de vue de l'évolution 
du trait. 

Quant à l'inconstance de direction, elle est-comme on le sait-l'in
dice de l'instabilité, de la difficulté d'adaptation. D'après Zazzo "à 
niveau mental égal, les sujets débiles ou déséquilibrés donnent pour 
le biffage à une seule direction un pourcentage inférieur à celui des 
enfants normaux" (Zazzo, 1960, p. 280). De cette perspective, pour 
les débiles de 11 ans le pourcentage d'une seule direction pour l'en
semble du test est 29,41 % et pour les débiles de 14 ans est 41,66 %. 
Le pourcentage de trois directions, c'est-à-dire une pour chaque signe 
plus élevé chez 11 ans (32,35 %) que chez 14 ans (9,52 % ). Alors, la 
rubrique de "l'inconstance de direction" est celle qui distingue le mi
eux nos deux populations. 

Pour l'aspect grapho-moteur du biffage, nous avons pu mesurer 
la longueur du trait, sa netteté et sa pression. Pour sa longueur nous 
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avons accepté 1 cm. comme normal avec une marge à plus ou moins 2 
mm. Les symboles de l'aspect grapho-moteur du biffage sont les sui
vants : 

Les symboles 

NN 
NK 
NH 
KN 
KK 
K H 
UN 
UK 
UH 
Ka 

La longueur 

Normal 
Normal 
Normal 
Court 
Court 
Court 
Long 
Long 
Long 
Gribouillage 

La pression 

Normal 
renforcé 
inscrit 
normal 
renforcé 
inscrit 
normal 
renforcé 
inscrit 

Zazzo ne signale que trois types de traits: biffage inscrit (KH), 
comme l'indice de rétraction, d'inhibition, de scrupulosité pathologi
que; biffage hypermétrique (UK) qui se rencontre dans des cas extrê
mes d'impulsivité et d'excitabilité; biffage renforcé (KK) et gribouil
lage (Ka) qui est l'indice de l'anxiété. 

Le pourcentage de NN est 27,64 %, de NK et Ka 38,4 % pour 
la première partie du test; le pourcentage de NN est 11,75 % et de 
NK et Ka 47,05 % pour la deuxième partie du travail chez les débi
les de 11 ans. Chez les débiles de 14 ans le pourcentage de NN est 34,30 
%, de NK et Ka 23,78 % pour la première partie du barrage et le 
pourcentage de NN est 27,37 %, de NK et Ka 30,94 % pour la 
deuxième partie du test. D'après ces résultats nous pouvons constater 
que les débiles de 11 ans ont des difficultés caractérielles plus que les 
débiles de 14 ans. Ce point est très important pour la rééducation 
des débiles mentaux. 

En conclusion, notre contribution est de constater que les indi
ces d'auto-régulation sont à peu près normaux pour les débiles de 14 
ans ayant atteint 9 ans d'âge mental: Quotient vitesse, exactitude, 
direction du biffage, aspect grapho-moteur du trait ete. au barrage 
d'un signe et au barrage de deux signes. 

Nos résultats des deux groupes dans son ensemble confirment 
parfaitement l'hypothèse de l'hétérochronie de Zazzo. Mais nous ne 
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sommes pas d'accord avec la généralité de sa constatation que la ma
jorité des débiles ont une corrélation positive, intra-individuelle, entre 
inexactitude et vitesse. 11 n'y aurait donc plus les débiles au terme 
des résultats de 1960 de Zazzo. C'est la généralité de cette conclusion 
que nous devons abandonner aujourd'hui. Pour les débiles qui ont 
atteint le seuil de 9 ans d'âge mental, le style de travail atteint à cette 
épreuve son niveau maturé. Les débiles de 14 ans sont plus rapides et 
plus auto-régulés que les débiles de 11 ans. 11 en résulte que tous les in
dices d'auto-régulation sont nettement moins satisfaisants pour les 
débiles de 11 ans. Au point de vue caractériel, également les débiles 
de 11 ans sont plus impulsifs, plus anxieux, mal adapté à la tâche que 
les débiles de 14 ans. 

11 est dès lors évident que pour déterminer des niveaux la 
zone étroite de la débilité il faudrait se situer sous une perspective 
caractérologique. Car ni la notion du Q.I. et ni celle de la discordance 
entre quotient de vitesse et inexactitude ne peuvent permettre de ré
soudre le problème de la différenciation des débiles mentaux entre 
eux. 


