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OBSESS1F-KOMPULS1F YAKINMALARI OLANLARIN, DIKKAT VE SORATI 
GEREKTIREN BIR TESTTEKI PERFORMANS EGILIMLERI 

I 

THE INCLINATION OF PERFORMANS IN A PSYCHOLOGIC TEST THAT 
RE<;UIRES ATTENTION AND SPEED 

IN PATIENTS WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE COMPLAINTS 

L. ANT1KACIOGLU*. D. ARI* 

OZET: Bu ~ali§mada, MOC ve BOURDON Testleri kullan1larak, obsessif-kompiilsif yakmmalarl 
olanlarm, verimlilikleri, zamanz nas1l kulland1klan, psikomotor davranz§lan ol~iilmeye r;all§llmz§tlr. 
Bulgularm gene/ hatlanyla yukar1da konusu edilen ar;zlardan, literatiirdekilerle paralellik gosterdigi 
yani obsessif- kompiilsif yakmmalan olanlarda. psikomotor bir yava§lamanm zamanz iyi bir §ekilde 
kullanamamamn oldugu goriilmii§tiir. Ancak dikkatli olduklar1 konusunda, literatiirle aym paralellik 
bulunmaml§tlr. 

t;all§mada 29 kadzn, 13 erkek, top/am 42 denek kullanzlml§tlr. 

SUMMARY: In this research, MOC and BOURDON Tests were used, and 42 subjects (29 females, 
12 males) were studied. By using the time, the productivity and the psychomotor behavior, obsessional 
compulsive compliers have been investigated. The results of this research are in accordance with the 
literature, however carefulness of these subjects were not likely to be as in the literature. 

AMAQ 

. Obsessif-kompulsif nevrozlulann ya da bu gi
bi yakmmalan olanlann, ''dikkatleri ve ''zaman''l 
kullanmalan, hem dinamik hem de deskriptif psi
kiyatrinin konusu olmu~tur. 

Bu gibi --yaklnmalan olanlann genellikle dik
katli insanlar olduklan soylenir (1, 2, 4~ 

Analitik teoride anal ki~iliklerin zaman konu
sunda, cimri ya da savurgan veya her ikisi de ola
hilecekleri, hazen saniyeleri hesaplarken hazen de 
zamana ka~1 tamamen ilgisiz olduklan ya da "za
mandan ekonomi" amaciyla birc;ok ~eyin hepsini 
aym anda yapma e~Himi gosterebildikleri, fakat 
sonuc;ta hic;bir komptilsif nevrozlunun zamam 
akllci bir bic;imde kullanamad!g1 bildirilir (2). 

Yine bu grupta toplanan insanlann tezat obses
sionlanmn bazan, ki~inin biiti.in hareket yetene
gini felce ugratb~1, periodik olarak bunlarda psi
komotor bir yava§lamanm oldugu (1) bazan 
karars1zhk ve ku~kunun, hastanm biiti.in hareket 
yetenegini bozdugu bildirilmektedir (4 ). 

Bu c;ah§mada, yukandaki tariflerden hareket
le, degi~ik derecelerde obsessif-kompiilsif ya
kmmalan olanlann, "dikkat' 'i ve 'zaman''l iyi 

kullanmay1 gerektiren bir testte ne gibi bir per
formans gosterebilecekleri objektif olarak ara§ti
nlmaya c;ah~Ilmi~tlr. 

Y ONTEM VE DENEKLER 

Deneklerin bir losm1 psikiyatri klinigine b~
vuran hastalardan, diger bir k;smi herhangi bir 
medikasyon gormeyen veya gorme ihtiyacm1 
duymayan ki§ilerden olu~mu~tur. En genci 14, 
en ya~bs1 50 ya~mda, toplam 42 ki~i olan, degi
~ik tahsil di.izeyindeki deneklerin 29 'u kad!n, 
13'ii erkektir (Tablo: 1~ 

Denekler herhangi bir baklmdan ele§tirilmeye 
c;ah~Ilmi~tir. Yalmzca entellektiiel di.izeyi, gerekli 
kooperasyon ic;in yeterle olmayanlarla ileri ya~
takiler, de,pek olarak kabul edilmemi§tir. 

Qal1~mada MAUDSLEY OBSESSIONAL
COMPULSIVE (MOC) INVENTORY (3) (Ek:1) 
veBURDON TESTi uygulanmi~t1r. 

MOC'da alt grup olarak, kontrol etmr ve yi
kanma kompiilsiyonlan gibi iki major, yaV:l§hk ve 
ku~kulanma gibi iki minor tip yakmma vard1r. Bu 
testi olu~turanlann amac1, biittin obsesyonel prob
lemleri ic;ermek degil, yalmzca goriilebilen rittiel· 

* 1.0. T1p Fakiiltesi, Psikiyatri Anabilim Dah, Psikoloji Lab. 
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I erie ilgili olanlara e~ilmektir.Aynca ilgileri, obses· 
yonel ki~ilik vastflan de~il obsesyonel yakmmaJa: 
ndtr. 

Deneklere burdon Testinin ilk 500 ~ekli i<;in
de yalmzca iki ~ekli (d-o ) mlimki.in olan en . 
ktsa zamanda i~aretlemeleri soylenmi.f?tir. Bu test 
boyunca ge<;en zaman, saniye olarak belirlenmi.f? 
tir. Deneklerin do~ru olarak i~retledikleri ~ekil
ler Tablo:1'de ''skor' ' 9itunu altmda yaztlm~ttr. 
Aynca bu skorlar,l§aretlenmesi gereken iki ~eklin 
toplamt olan 124 saytst ile oollinerek her dene~in 
% skor saytst elde edilmi&tir. Deneklerin testi 
bitirdikleri, saniye olarak ge<;en zaman rakamt, 
daha sonra bu % skor saytst ile ooliinerek bir ''ve
rimlilik'' 9itunu elde edilmi~tir (Tablo:1). 

MOC'dan elde edilen "toplam skorlar" i<;in 
ayn bir slitun olu~turulmu~tur (Tablo:1). 

Burdon Testinden alman % skor, zaman ve ve· 
rimlilik puanlarmm, MOC puanlan ile olan kore
lasyonlan aranmt~tlr. Daha sonra Burdon Testin
de, deneklerin geri kalan ktsmma gore ,kiSa sUre
de yliksek verim gostermi~ olan 1-4-6-9-10-
11-13-15-16-18-2Q-21-31-34-35-36-
.37-38-39 numaralt 19 denek, geri kalanlarla 
MOC'dan aldtklan puan balommdan "t" testi ile 
k ar~tla~ ttnlmt~lardtr. 

'Son olarak, MOC'dan dli~lik puan alan 
-9-11-13-14-16-21-24-26-28-34-35-
37-38-39-42 numarah 18 denek,MOC' dan 
daha yliksek puan toplayan, grubun geri kalan 
denekleriyle yine "t"testi ile, Burdon'u bitirme 
zamant ve aldtklan % skorlar baktmmdan kar~t· 
Ia~ tmlmt~ lardtr. 

TARTI~MA 

GOrlildli~li lizere {Tablo:2J MOC'dan yliksek 
puan almaya paralel olarak, Burdon'u bitirme sli
resinde uzama, verimlilikte dli~me e~ilimi gorlil
mektedir. Her ne kadar bu korelasyon yliksek 
de~ilse de (r--.37 ve r--.41) bulgular bOyle bir 
egilimin varhgtm dli~lindlirebilmektedir. 

Bu dli!Jlincenin do~rulu~nun ar~tmlmast 
i<;in ba~ka bir i~lemin uygulanmasma gidilmi!Jtir. 
Bunun ger<;ekle~tirilmesi i<;in bulgulara bir halo
rna tersten baktlmt~ttr. Bu nedenle deneklerin 
Burdon'da oblirlerine loyasla goreceli olarak daha 
ktsa z~manda, yliksek verim gosterenleri, grubun 
gen kalan losmt ile kar~tla~tmldtgmda, birincile
rin MOC'dan daha dli~lik puan aldtklan gorlilmli~
ttir (Tablo:3 ). Aradaki fark p . 01 dlizeyinde an
lamb bulunmu~tur. 

MOC (3) blitlin obsesyonel problemlere degil 
yalmzca gorlilen ritliellere e~ilmektedir. Obses
yonel ki~ilik vastflanndan <;ok obsesyonel yakm· 
malan ol<;mektedir. Ancak yine de, bu testin ol<; 
tti~ ttirden yakmmalarm artmastyla deneklerin 
zamam aktlct bir ~ekilde kullanamadtklart onlar
da azda olsa bir psikomotor yava~lamanm' gorlil-
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dli~li anla§tlmaktadtr. Bu bulgular, literatlirle uy. 
gunluk gostermektedir(1-2-4). Ancak aym §ey 
dikkat konusu i<;in_ 80ylenemez. Qiinki.i 
komplilsif yalonmalan goreceli olarak <;ok olan
lann, Burdon'da hem daha fazla zaman kaybetik
leri, hem de dli§lik verim gosterdikleri (Tablo:3) 
goz onlinde bulundurulursa (p .01), bunlann dik
katli olmayacaklan ~liphesi ortaya <;tkmaktadtr 
'Bu durumda obsessif-komplilsifyalonmalar1 olan~ 
lann ' 'dikkatli'' imi.f? gibi bir izlenim btrakmalan 
belki de yapttklart i~ lizerinde fazla vakit harca: 
malanndan do~maktadtr ,diye dli~nlilfbilir.Ayn
ca goreceli olarak, geri kalanlara loyasla di~k 
MOC puanh deneklerin, ne zaman (Tablo:4) ne 
de % skor (Tablo:5) baktmmdan farklll8§madtk· 
Ian goriilmektedir (.05 p .1 ve p .1). 

Bu durum MOC'dan yliksek puan almamn 
Burdon'da verimde dli§likllikle ve fazla zama~ 
kaybetme ile paralel gitmesine k~tltk, dil§iik 
puan almanm da zorunlu olarak yliksek verim ve 
si.iratle blr arada bulunmayaca~mt gostermekte· 
dir. 

B:JLGULAR 

GOrlildli~ gibi (Tablo:2) MOC'dan alman pu
an ile Burdon'dan alman % skor arasmda dikkat 
<;ekici bir korelasyon bulunmaktadtr (t= ·. 10). 
Buna ka~tltk MOC'dan alman puanm artmasty
la, Burdon Testini bitirmede harcanan slirenin art
mast arasmda az da olsa bir paralellik gorlinmek
tedi (r=. 37). Aym durum verimlilikte de saptan
maktadtr. Yani MOC'dan alman puan artttk<;a, 
runa paralel olarak verimlilik puanlan da ylik
selmekte yani verimlilikte bir dli~li~ egilimi goriil
mektedir (r=.41 ). 

Burdon'u en <;ok 295' 'de bitirmeyi ve verimli
likten en az 4. 18 almayt tavan kabul ederek, ba§
ka bir deyi!Jle grubun geri kalamna gore goreceli 
olarak daha ba~nh olan 1-4-6-9- 1Q-11-13 
-15- 16- 18-2G-21-31- 34-35- 36-37-38-
39 numaralt (Tablo:1), 19 denek se<;ilerek bunlar 
geri kalan denekler MOC'dan aldtklan puan ba
kunmdan kar~tla§tlnldtklarmda, birincilerin orta
lama 9.42, ikincilerin 13.47, aldtklart, aradaki 
farkm p .01 dlizeyinde anlamh oldu~ g()rlilmli§· 
tlir (Tablo:3 ). 

Bir ba§ka kar~tla~ttrma MOC'dan dli~k puan 
alan deneklerle, geri kalan arasmda, Burdon'u bi· 
tirme zamanlan (Ta blo 4) ve% skorlan (Tablo: ba
ktmmdan yaptlmt§tlr. MOC'dan aldtklart puam 
en <;ok 10 olan 1- 2-5- 9-11-13- 14-16-21-
24-26-28-34- 35-37-38-39-42- numarah 
18 denek (Tablo:1 ), geri kalanlardan ne zam~ ne 
de verimlilik baJommdan anlamll bir fark goster
memi!Jlerdir (.05(p(,1 vep>.1). 



Tablo: I 

Deneklerin MOC ve BUURDON Testinden Aldlklan Ham Puanlar 

# o-<. 
~ cf.) 'V~~·~e o-<. 

ru~ ~ "'~~~~~"' ~ ~ v 6\ 

1 7 223 114 91.93 
2 7 408 80 64.51 
3 13 412 110 88.71 
4 15 260 109 87.90 
5 9 310 108 87.10 
6 12 252 94 75.81 
7 17 612 120 96.77 
8 11 300 72 58.06 
9 9 279 113 91.13 

10 14 266 85 68.55 
11 4 295 107 86.29 
12 16 I 310 92 74.19 
13 7 262 85 68.55 
14 8 332 104 83.87 
15 18 290 86 69.35 
16 6 258 109 87.90 
17 ' 17 402 104 83.87 
18 14 294 106 85.48 
19 19 536 65 52.42 
20 15 267 104 83.87 
21 6 276 97 78.27 
22 19 302 105 84.70 
23 20 332 96 77.42 
24 9 302 96 77.42 
25 17 424 99 79.83 
26 8 370 . 122 98.38 
27 11 360 103 83.06 
28 9 367 120 96.77 
29 17 347.-. 86 69.35 
30 11 392 118 95.16 
31 13 270 97 . 78.22 
32 12 539 121 97.69 
33 19 410 121 97.60 
34 1 226 94 75.80 
35 5 227 119 95.97 
36 12 223 87 70.16 
37 7 264 98 79.03 
38 6 210 117 94.35 
39 4 257 98 • 74.03 
40 17 340 108 87.09 
41 14 427 11 89.51 
42 10 599 118 95.16 

TABLO:II 

MOC Toplam Puanlarmm BOURDON'un % Skor, 
Zaman ve Verimlilikle olan Korelasyonlanm Gos· · 
terir Tablo 

·~~ 
- ~ 
~e 

2.42 
6.37 
4.64 
2.96 
3.56 
3.32 
6.32 
5.17 
3.06 
3.88 
3.42 
4.18 
3.82 
3.96 
4.18 
2.93 
4.79 
3.44 

10.22 
3.18 
3.53 
3.56 
4.29 
3.90 
5.31 
3.76 
4.33 
3.79 
4.93 
4.12 
3.45 
5.52 
4.20 
2.98 
2.36 
3.17 
3.34 
2.22 
3.25 
3.90 
4.77 
6.29 

~ 
·~ 

(j•~.~ 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
E 
E 
K 
K 
K 
K 
E 
K 
E 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
E 
K 
E 
K 
E 
E 
K 
E 
E 
K 
K 
K 
E 
E 
E 

MOC toplam puam ile BOURDON% skor aras1 r = -.10 
MOC top lam puam ile BOURDON Zaman aras1 r =. 37 
MOC toplam puam ile BOURDON Verimlilik aras1 r = .41 

4,~ ~#~ 

31 I 
29 
39 I 
,25 1 
33 ( 

27 I 
30 1 
14 ( 

42 1 
39 1 
28 ~ 
18 1 
48 ( 

20 1 
28 .. 1 
23 1 
28 I 
28 
17 
18 
32 ' 
32 
30 
27 
30 
15 
24 
29 
32 
47 
28 
36 
35 
25 
26 
37 
50 
45 
35 
33 
a9 
38 



Denek 
No 

M 

6 

t 

p 

Denek 
No: 

M 

6' 

t 

p 
--
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TABLO: III 

BOURDON'u lasa zamanda yiiksek verimle biti
ren deneklerin 

BOURDON'u uzun zamanda dii~iik verimle biti· 
ren deneklerle 

MOC'un toplam puanlan balammdan kar~J£a~tl
nlmalan 

n = 19 n= 23 

losa zamanda yiiksek uzun zamanda dii~iik 
verimli verimli I 

1.4.6. 9.10.11.13.15.16 2.3.5. 7.8.12.14.17.19.22.23. 
18.20.21.31.34.35.36. 24.25.26.27. 29.30. 32.33.40 
37.38.30 41.42 

9.42 13.47 

4.61 4.8 

2.89 

<· 01 

'l'ABLO:IV 

MOC'dan <ii~k puan alanlarm, geri kalanlarla 
BOURDON'u bitirme siiresi bak1mmdan kar~J
la~tmlmalarJ 

MOC dii~iik MOC yiiksek 
puam olan (n = 18) puan1 olan ln = 24) 

1.2.5. 9.11.13.14.16.21. 3.4.6.7.8.10.12.15.17.18. 
24.26.28.34.35.37 .38. 19.20.22.23.25.27.29.30. 
39.42 31.32.33.36.40.41. 

303.61" 356.75" 

89.31 97.70 

1.78 

.05 ( p (.1 
--- l 



TABLO:V 

MOC'dan dii~iik puan alanlarm, geri kalanlarla 
BOURDON% skoru bak.lmmdan kar§da§tmlmas• 

n=18 

MOC dii~iik 
puam olan 

1.2. 5. 9.11.13.14.16.21. 
24.26.28.34.35. 37. 38. 

Denek 39.42 
No: 

M 85.07 

6 9.73 

t 1.32 

p > .1 
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MAUDSLEY OBSESSIONAL COMPULSIVE (MOC) INVENTORY 

1- Bana herhangi bir pisli~in bula§abile<;e~i korkusuyla umwni telefonlan kullanmaktan ka<:mmm. 
D y 

2- S1khkla ak11ma ho§a gitmeyen dii§iinceler gelir ve onlardan kurtulmakta gii<:liik c;ekerim. 
D y 

3- Diiriistliik konusuyla ba§ka insanlardan daha <:ok ilgilenirim. D Y 
4- Hi<:bir i§i tam vaktinde bitiremedigim i<:in, her §eye ge<: kalmaktayJm. D Y 
5- Bir hayvana dokundugwnda, kirlenmi§ olabilecegim dii~iincesiyle, gereksiz yere tasalanmam. 

D y 
6- S•kl•kla, gaz ya da su vanas1, kap1, pencere, vs. gibi §eyleri bir<:ok defalar kontrol ederim. 

D y 

7- Qok katJ bir vic dan 1m var. D Y 
8- Hemen hemen her giin, istemememe ragmen, ak11ma ho~a gitmeyen dii§iinceler gelmekte ve bu 

yiizden keyfim ka<:maktadu. D Y 
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9- Herhangi birine kazaen ~arparsam, gereksiz yere iiziilmem. D y 
10- Genellikle yaptljtim giinlUk i~lerle ilgili olarak, ciddi ku~kulanm olur. D y 
11- Anne ve babam, ~ocuklujtumda ~ok kati, sert degildi. D y 
12- Stirekli tekrarlar yapmamdan dolay1, i~imi yeti~tirememekteyim. D y 
13- Yalmzca herkesin kullandig1 kadar sabun kullanmm. D y 
14- Baz1 numaralar son derece ugursuzdurlar. . . D y 
15- Mektuplan postalamada once, tekrar tekrar onlan kontrol etmem. D y 
16- Sabahlar1 giyinirken, uzun zaman harcamam . D y 
17- Temizlik konusu ile a~m ilgili degilim. D y 
18- Benim en onemli sorunlanmdan biri, ayrmtiiara ~ok fazla dikkat etmemdir. D y 
19- Temiz bir tuvaleti, hi~bir tereddi.idUm olmadan kullanabilirim. D y 
20- En onemli sorunum, baz1 ~eyleri tekrar tekrar kontrol edi~imdir. D y 
21- Hastal1k mikroplarla, gereginden fazla ilgili degilim. D y 
22- Herhangi bir ~eyi, bir defadan fazla kontrol etme egilimim yoktur. D y 
23- Gtinli.ik, suadan i~lerimi yaparken, genellikle yaptiklanmi saymam. D y 
24- Paraya dokunduktan sonra, ellerimin kirli oldugu duygusuna kapiimam. D y 
25- Siradan, giinli.ik bir i~imi yaparken, genellikle yapbklanm1 saymam. D y 
26- Sabahlan y1kanmam, oldukc;a uzun bir zamamm1 alu. D y 
27- Fazla miktarda antiseptik (mikrop oldi.iri.ici.i ila~) kullanmam. D y 
28- Her gi.in, birc;ok ~eyi tekrar tekrar kontrol etmekle, uzun bir. zaman harcanm. D y 
29- Ak~mlar1 elbiselerimi katlay1p asmak, uzun bir zamanlffil almaz. D y 
30- Herhangi bir i~i ~ok bi.iyi.ik bir dikkatle yapbg1mda bile, siklikla onun dogru olmadigi duygusuna 

kapdmm. D y 
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