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Bu ara~tlrma ogretmenlerin ses hakkmda bilgileri ve ses kullammlarml

belirlemeye yonelik yapI1ml~tIr. Bu amac;la literatlir taramaSI yapllml~ ve Antalya

il merkez ilkogretim okullarmda gorevli olan ogretmenlere anket uygulanml~tIr.

Uygulanan anket sonucunda ogretmenlerin seslerini gunluk ortalama 6 saatten

fazla kullandlklarl halde, ses mekanizmasl, ses hijyeni ve ses mekanizmasmm

hastahklarl hakkmda yeterli bilgiye sahip olmadlklan belirlenmi~tir. Sonuc; olarak

profesyonel ses kullamclsl ogretmenlerin seslerinin risk altmda oldugunu

soylemek dogru olur. Bu nedenle, profesyonel ses kullamclsl ogretmenlerin ses

mekanizmasl, ses hijyeni ve hastahklan aC;lSlndan bilgilendirilmeleri onemlidir.

Anahtar kelimeler: Ogretmenlerin ses hakkmda bildikleri, ses hastahklan, ses

hijyeni
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This research has aimed to discover voice habits of teachers and their

knowledge about the vocal mechanism and hygene. For this purpose,

questionnaires were sent to Antalya area primary school teachers. The answers to

the questions revealed that, although most of the teachers lecture more than 6

hours a day, they lack the necessary information about the vocal mechanism,

hygiene and diseases of voice organs. As a conclusion, it can be claimed that the

teachers who are supposed to use their voice professionally, are under risk.

Therefore, it is important that professional lecturers - teachers should be informed

and educated about the vocal mechanism, vocal hygiene and voice disorders.

Keywords: Teachers' knowledge ofvoice , voice disorders, vocal hygiene
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BOLUM I

insanm dogayla olan bagml toplum belirler. Dogal ko~ullar kar~lsmda tek

ba~ma yetersiz kalan insanoglu toplu halde ya~amak zorundadlr. insanlarm bir

araya gelerek toplu halde ya~amalan ise birbirleriyle etkile~imde olmalanm

zorunlu kIlar. Etkile~imde olmak, bir arada ya~amak ileti~im sayesinde

geyekle~tirilir. ileti~im, sayesinde diinyayl anlamh kIldlglmlz ve bu anlaml

ba~kalarlylapayla~t1g1mlzbir siireytir (Mutlu, 1998).

ileti~im, toplum ya~ant1sma geyi~ a~amasmda ili~kilerin 6rgiitlenmesi ve

bu orgiitlenmenin belli bir amaca yonlendirilmesiyle ortaya pkan bir zorunluluk

olmanm otesinde, toplumsal birligin ve uyumun geryekle~tirilmesini saglar

(Tiifekyioglu, 1997). Klsacasl ileti~im, bir arada ya~ayabilmek iyin gerekli olan

ortak anlamlarm var olmasml, bu anlamlann payla~I1masmlve sonraki ku~aklara

aktarI1masml saglar.

insan olgusu, dik yiiriimeye ba~lama, bunun arkasmdan beynin biiyiimesi

ve zekanm geli~mesi ile ba~lar. Dik yiiriime sayesinde bo~ kalan eller, zekamn

giidiimiiyle alet yapmaya ve kullanmaya ba~laml~t1r. Ellerin geli~mesiyle birlikte

yapllacak i~lerin de geli~mesi, i~ birligi yapmaYl gerekli kIlml~tlr. Bu i~ birliginin

ve etkile~imin siirdiiriilebilmesi gerekliligi ise dili dogurmu~tur (Hanyerlioglu,

1999).

Dil, insam diger canh tiirlerinden aylrt eden temel ozelliklerden biridir.

Dil, insanlann ileti~im kurmak amaCl ile geli~tirdikleri onemli bir arayt1r. Dil

araclhglyla geymi~i ve gelecegi, duygu ve dii~iincelerimizi, bilgilerimizi

aktarabiliriz (Topba~, 2001).
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ileti~imin amaCml gen;ekle~tirmek amaCI ile merkezde olu~turan iletinin

kar~l merkeze iletilmesi surecinde sozel ve sozel olmayan biyimler kullanI1abilir.

"Konu~ma" ise bir bilgiyi, duyguyu, dU~linceyi bir merkezden ba~ka bir merkeze

s6zel ve sesli iletim biyimidir. Konu~mamn temel hammaddesi sestir. Sesin

olu~turulmasl Uy temel sistemi gereli kllar. Bu sistemleri ~oyle slralayabiliriz,

solunum, fonasyon ve artikUlasyon. Solunum, sesin olu~turulmasl iyin gerekli

hava kaynagml saglar. Fonasyon, akcigerlerden gelen havanm gutlak duzeyinde

ses telleri araclhgl ile ~ekillenmesidir. ArtikUlasyon, gutlaktan gecen sesin oral

kavitede oynak ve oynak olmayan yapI1arda konu~ma sesine donu~mesidir. 0

halde iletinin sesbilgisel olarak planlanmasmdan sonra sesletim iyin motor

planlamasmm yapllmasl sonucu harekete geyen bu Uy sistem konu~mamn

olu~turulmasmdaonemlidir (Topba~, 2001).

Ogretmenlik meslegi du~linUlduglinde, ogretmenin en onemli gorevi,

sahip oldugu bilgiyi ogrencilerine aktarmaktu. Ogretim slrasmda bir yok ogretim

yontem tekniklerinin kullanlml, ogretim iyin etkili bir aray olmasma kar~m

ogretmenin ses kullammmm onemini ortadan kaldlramayacaktlr. Diger yandan

gundelik hayatta ileti~imin etkili ve verimli geryekle~mesinin yanmda, ~arklcI1ar,

avukatlar, politikacllar, ogretmenler gibi mesleklerinde birincil ileti~im kanah

olarak sesi kullanan ki~iler aylsmdan, ses kullanlmmm dogru geryekle~tirilmesi

onemlidir. Bu ki~ilerin ileti~im sureylerinde seslerini dogru kullanmalarmm daha

etkili ve verimli ileti~im kurmalarml saglayacagl soylenebilir.

Egitim ortamlarl du~unUldugunde, slmftaki ogrenci saylsmm yoklugu,

tebe~ir nedeniyle olu~an tozlu ortamlar, ogretmenin ses mekanizmasmm

korunmasmda problem yaratabilecek ba~hca etmenlerdir. Tebe~ir tozu nedeniyle

tozlu bir ortamda yah~mak durumunda olan ogretmen, ses hijyeni aylSlndan risk

altmdadlr. Slmftaki ogrenci saylSlmn fazla olmasl, ogretmenin kendi sesini tUm

ogrencilere duyurmak iyin kendi sesini zorlamasl, kar~I1a~I1abilecek bir davram~

biyimidir. Bu davranl~ biyimi ogretmeni ve ogretmenin sesini yorabilmektedir.

bgretmenin, slmfl kontrol etmek iyin olarak sesini fazlaca yukseltmesi, sesine

zarar verebilmektedir. Slmf ogretmeninin haftahk ders saati yukunun 30 saat

olmasl sonucu, glinluk ders saati yuku 6 saattir. Bu durum ogretmenlerin ses

kullanicisl olarak risk atlmda olabileceklerine i~aret etmektedir.
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Gottas ve Starr c;ah~malarma katl1an ogretmenlerin %80'nin yorgunlukla

ilgili problemleri oldugunu belirtmi~lerdir. Bu semptomun, ses kullamml

aC;lsmdan zorlaylcl ve gerilim yaratan aktivitelerde bulunan ogretmenlerde daha

yaygm oldugu belirlenmi~tir (Akt: Smith ve ark., 1997).

Sapir ve arkada~lan, 237 kadm ogretmenle yapml~ olduklarl c;ah~mada,

ogretmenlerin ses ylpranmasl ile ili~kili ortalama semptom saYlSl dortliir. Bu

semptomlar, boguk ses, azalml~ tizlik ranjl, vokal yorgunluk ve bogazda

gerilimdir. Sapir ve arkada~larl, birden fazla ses problemi bildiren ogretmenlerin,

i~teki etkinliklerinin olumsuz etkilendigini ve seslerinin stres kaynagl oldugunu

ifade ettiklerini ve bu ses problemlerinin, ogretmenlerin mesleklerini

blrakmalarma neden oldugunu tespit etmi~lerdir (Akt: Smith ve ark., 1997).

Smith, Gray, Dove, Kirschner ve Heras'm, 242 ogretmen ve 178 ogretmen

olmayan bireyle yapml~ olduklarl c;ah~ma sonucu ogretmenlerin en c;ok boguk ses

~ikayetinin oldugu tespit edilmi~tir. Smith ve arkada~lan, c;ah~maya katllan

ogretmenlerin be~te birinin, sesindeki problem nedeniyle i~lerine gidemediklerini

ve meslek degi~ikligini dii~iindiiklerinibelirlemi~lerdir (Akt: Smith, Gray, Dove,

Kirschner ve Heras, 1997). Smith, Kirchner, Taylor, Hoffman ve Lemke ise

ogretmenlerin %38'inin ogretim slrasmda seslerinin kotii etkilendiginden

~ikayetc;i olmalan ve seslerinin kotii etkilenmesi nedeniyle %39'unun ogretim

etkinliklerini azalttlklarml belirlemi~lerdir (Akt: Roy ve arkada~lan, 2001).

Ses problemi ya~ayan bireylere, c;evrenin nemlendirilmesi, burundan buhar

ic;e c;ekme, su ic;me, mukus gidericiler slk slk tavsiye edilirken, tiitiin, c;ay, kahve,

aglzdan soluma gibi su yitim etkenlerinin klSltlamalarl onerilir. Tiitiin, c;ay, kahve,

aglzdan soluma gibi davranl~larm ses mekanizmasma zarar verdigi dii~iincesi

yaygmdlr. Yeni donem terapi yakla~lmlarl, ses tellerinin bakimmm, belli vokal

davranl~lanmn, ya~am bic;iminin ve bazl diyet sec;imlerinin ses tellerini ve ses

iiretimini olumlu ya da olumsuz yonde etkileyebilecegini vurgulamaktadlr (Boone

ve McFarlane, 2000). Sesi korumak ya da var olan problemi c;6zmek ic;in hasar

verici davranl~lardan uzak durmak, dogru davram~lan kazanmak yarar

saglayabilir.
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Roy ve arkada~lan (2001) vokal hijyen ve ses terapisi iizerine yaptlklan

yah~mada, ogretmenleri iiy gruba aymm~lardir. Birinci gruba sadece vokal hijyen

ile ilgili yah~malar uygulanml~tlr, ikinci gruba vokal hijyen ve ses terapisi

uygulanml~tlr, iiyiincii grup ise kontrol grubudur. Sonuy olarak ara~tlfmacl1ar,

vokal hijyen bilgisi ve ses terapisinin bir arada daha ba~anh oldugunu tespit

etmi ~lerdir.

Dres ve Real (2001), ses bozuklugu olan ki~ilerde ses mekanizmasmm

nemlendirilmesinin, belirli bir iyile~me etkisinin olup oimadigmi ara~tlfml~lardlr.

Sonuylar ses mekanizmasmm nemlendirilmesinin belirgin bir iyile~me sagiadigi

dii~iincesini desteklemektedir. <;ah~ma sonunda, Dres ve Real ses bozuklugu ile

ilgili ~ikayetlerin ortaya ylkma slkhgmda azalma oldugunu gozlemi~ ve tedavi

sonrasmda, tedavi oncesine gore anlamh bir iyile~me tespit edildigini ifade

etmi~lerdir.

Yiu (2002), 55 yah~an 67 aday ogretmen iizerinde yapml~ oldugu yah~ma

sonucunda, yah~makta olan ogretmenlerin aday ogretmenlere oranla seslerini daha

kotii buidukiarmi belirlemi~tir. Aynca Yiu, yah~an ogretmenlerin sesleriyle ilgili

giinliik ileti~imlerinde ve i~ ortamlarmda daha yok problem ya~adIklanm ifade

ettiklerini tespit etmi~tir. iki ogretmen grubu ses hijyeni hakkmda

bilgilendirilmelerinin, seslerini korumada yarar sagiayacagmi belirtmi~lerdir.

Yukarida belirtildigi iizere ogretmenler, ses kullanimiarimn yogun oimasl

nedeniyle ses hastahklarma kar~1 risk ta~lmaktadlf. YapIlml~ yah~malar

incelendiginde, ogretmenlerin ses kullanimi ile ilgili bilgilendirilmeleri ve vokal

hijyen davram~lanm ogrenmeleri bu riskin azaltilmasmda yarar saglaml~tlr.

Diinyada oldugu gibi Tiirkiye'de de ogretmenlerin seslerini en iyi ~ekilde

koruyabilmeleri, ses mekanizmasmm anatomi ve fizyolojisi hakkmda

bilgilendirilmeleri, ses mekanizmaiarmi korumada yarar saglayabilir.

Ogretmenlerin, larenksin anatomisi ve fonasyonun fizyolojisini bilmenin dl~mda,

ses hijyeni ve sesin kullanimi hakkmda bilgi edinmi~ olmalarl, 'Mesleklerini

yaptlklan siirece seslerini korumada daha etkili bir yontem olabilir'

dii~iincesindenhareket edilerek bu ara~tlrmanmyapl1masl dii~iiniilmii~tiir.
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1.1. Ama~

Bu ara~tmnanm genel amaCI, ogretmenlerin ses kullamm davram~

biyimlerini ve ses hastahklarl, ses hijyeni konusundaki bilgi diizeylerini

belirlemektir. Bu genel amaca yonelik hazulanml~ anket iiy b51iimde

olu~turulmu~tur. Anket boliim ba~hklan aym zamanda bu yah~manm amaylanm

olu~turmaktadlr. Ara~t1rmamn, genel amacmm geryekle~tirilmesine yonelik

sorolar a~aglda goriildiigii gibidir.

Birinci boliimde,

1. ogretmenler, ses kullamm siireleri, ortamlarl ve biyimleri bakImmdan

risk ta~lmakta mldlr1ar?

2. Ogretmenler ses hijyen davranl~lanm kullanmakta mldlr1ar?

ikinci bOliimde,

3. Ogretmenlerin ya~adlklan ses problemleri nelerdir?

4. Ogretmenlerin ya~adlklan ses problemleri ileti~imlerini etkilemekte

midir?

5. Ogretmenlerin ses problemi ya~adlklan ortamlarda aldlklan onlemler

nelerdir?

U~iincii boliimde,

6. Ogretmenler ses yapllarml biliyorlar ml?

7. Ogretmenler ses hastahklarml biliyorlar ml?

8. Ogretmenler ses yapI1an ve ses hastahklarl hakkmda bilgilendirilmi~ler

midir?

1.2.0nem

Bu ara~t1rma, ogretmenlerin ses kullamm ah~kanhklanm ve ses

mekanizmasl, hijyeni ve hastahklarl hakkmdaki bilgi diizeylerini belirlemeye

yah~arak, bu konuda hazulanacak programlara yol gosterici olmaSI ve bu

programlarm gerekliligini ortaya koymasl aylSlndan onemlidir.
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1.3. SayIltIlar

1. Ara~tlrmayla ilgili olarak ki~i ve kurumlardan saglanan bilgiler ve

gorii~ler geryegi yanslttlgl,

2. Yapllan ara~tlrma iyin hazlrlanml~ ve uygulanml~ olan anketteki sorulara

verilen cevaplarm gerc;egi yansltmakta oldugu,

3. ArItalya ilinden rastgele seyilmi~ on ilkogretim okulu ogretmenlerinin

evreni temsil edebilecegi sayI1tI1armdan hareket edilmi~tir.

1.4. Tammlar

Boguk ses: GiiriiltUlii ve nefesli sese denir. <;ogu zaman frekansl dii~iiktiir.

KISlk ses: Sert kapantlh, giiriiltiilii nefesli sese denir.

KalIn ses: Frekansl dii~iik sese denir.

ince ses: Frekansl yiiksek sese denir.

Hafif ses: Siddeti dii~iik sese denir.

Gii~lii ses: Siddeti yiiksek sese denir.

Normal ses: Siddeti 60-70 dB ile 6lyii1en sese denir.

FlSIltI: Siddeti 20-25 dB il 6lyii1en sese denir.

Baglrma: Siddeti 80-90 dB ile 6lyiilen sese denir.

Glrtlak (Larenks): Soluk borusunun list klsmmda yer ahr. Ses tellerini iyerir.

Hava yolunu korur, soluk ahp vermede ve fonasyonda gorev ahr.

Ses telleri (Vokal kord): Ses telleri glrtlakta (larenks) bulunur. Konu~ma

slrasmda titre~irler. Boylece ses olu~umunun ilk basamagl geryekle~ir. Bu

titre~imin saylSl, kadmlarda ortalama 200-300/sn, erkeklerde ise 100-150/sn

arahgmda degi~ir. Nefes alma slrasmda ise ses telleri ayI1u.
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Nodiil: Ses tellerinin on 1/3 'lUk klsmmm bitiminde olu~mu~; c;ogunlukla iki

tarafll tiimorel yapl1ardlr. Sesin kalitesini bozar. Sesin kotii kullamml sonucu

a~amah geli~ir. Tedavisi vardu. C;ogu zaman ameliyat gerektirmez.

Polip: Ses tellerinde tek tarafll olu~an tiimorel yapl1ardu. Sesin suistimali ile

aniden olu~ur. Tedavisi cerrahidir.

Larenjit: Ses tellerinin tahri~i ve ses tellerinde odem olu~masldlr. Nedeni

enfeksiyona bagh oldugu kadar kotii ses kullamml sonucu da ortaya C;lkabilir.

Yukandaki tammlar bu ara~t1rmada kullamldlklarl bic;imde yapllml~tlr

(Boone ve McFarlane, 2000; Ege, 2002).
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BOLUM II

KONUYLA iLGiLi BiLGiLER

2.1. KONU~MANIN ANATOMi ve FiZYOLOJisi

Bu bolUm, konu~manm anatomisi ve fizyolojisi uzerinde durulmu~tur.

Konu~ma i9in a~agldaki u9 fonksiyon 90k onemlidir (Boone ve McFarlane, 2000).

1- Solunum: Glrtlak alb duzenekler gorev ahr.

2- Fonasyon: Glrtlak gorev ahr.

3- ArtikUlasyon ve Rezonans: Glrtlak ustli yapl1ar gorev ahr.

2.1.1. Solunum

2.1.1.1 Solunumun Anatomisi

Solunum kaslarmm ya~amsal solunum i9in 9ah~masl otomatiktir; beyin

sapmdan kontrol edilmektedir. Kandaki oksijen miktarma gore solunum saYlSl

ihtiya9 dogrultusunda degi~ir. istemli solunumda kontrol kortekse geger.

Yenidoganda solunum saylSl dakikada 40-70 iken 25 ya~ ve uzerinde dakikada

16'ya du~er (Tanalp,1971; Guyton, 2000)

Solunum slrasmda akcigerlerde yuksek basm9tan al9ak basmca dogru bir

hava hareketi olu~ur. Negatif basm9 kostaller geni~letilerek saglanlr. Vejetatif

solunumda sadece iki kas kullanlhr. Bunlar diyafram ve ekstemal

interkostallerdir.
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Diyafi'am: Diyaframm akcigerlerle direkt temasl vardlr. A~agldan stemumun

ucuna, kaburgalar ve klklrdaklara, arkadan bir kay lumbar vertebraya baglanlr.

Kaslldlgmda toraksm vollimli dikey yonde artar ve alt kaburgalar yatay yonde

geni~ler.

Eksternel inter kostaller: Kaburgalarm araSlm dolduran 11 ince kastan olu~ur.

Kaburgalarm alt ucundan, alttaki kaburganm list ucuna baglanular. Kastldlgmda

kaburgalar on-arka ve yapraz hareket ederler.

Zorlamah solunum suasmda ise tidal vollimlin listline ylkmak iyin soluk

alma ve verme slrasmda bir yok kas ek olarak kullanlhr (Semiz, 1990; Sancak,

2002; ytldmm, 1999; Shames, 1998).

2.1.1.1.1 Soluk Alma Kaslan

Ste1'11ocleideomastoid: Orijini mastoid kemigidir. ikiye aynhr bir kolu stemuma

diger kolu klaviklile baglanu. Boyun kasldlr kastldlgmda stemumu kaldmr.

Scalenus: Servikal vertebradan ylklP ilk iki kaburgaya baglanlr. Kasllmasl ile list

kaburgalan kaldmr.

Subclavius: Klsa ve dar bir kastIr. Klaviklillin alt ylizeyinden ylklp ilk kaburgayla

klklrdagm arasma girer ve ilk kaburgaYI kaldmr.

Pektoralis major: Toraksm listlinde bliylik yelpaze biyiminde bir kastIr. Ust

koldan ylklP kaburgalarm listline yaYlhr. Kastldlgmda stemumu ve kaburgalarl

kaldmr.

Pektoralis minor: Pektoralis majorlin altmda gem~ ancak ince bir kastIr.

Skapulanm on ylizeyinden ylklP, kaburgalann 2'den ba~layarak S'e kadar dl~

ylizeyine baglanlr.

Serratus anterior: Skapuladan ylklP 8. ve 9. kaburgalarm dl~ ylizeyine baglanlr.
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Levatorus costarum: Toraksm arka tarafmda 12 kliC;iik kastlr. Servikal ve torasik

vertebralardan C;lklP, C;lktlgl vertebranm hemen altmdaki kaburganm arka yiizline

baglanlr.

Serratus posterior superior: Toraksm list arka bolUmlinde 7. servikal ve 3. toraik

vertebradan C;lkar 2-5. kaburgalara baglanlr ve onlarl kaldmr.

Latissimus dorsi: Toraksm arkasmda list kol kemiginden C;lkIyor ve alt

kaburgalara baglanlp onlarl kaldmyor.

2.1.1.1.2 Soluk Verme Kaslan

internal inter kostaller: Kaburgalarm arasmda eksternallerin altmdadlr.

Kasllmalarl kaburgalan a~agl c;eker.

Transversus torasik: Toraksm iC; klsmmda alt sternumdan pkar 4-7 kaburgalann

klkIrdaklarma baglanu. Bagh oldugukaburgalarl a~agl c;eker.

Serratus posterior inferior: Toraksm dl~ arka kIsmmda 2. ve 3. lumbar, 2. ve 3.

torasik vertebradan c;apraz yukarl C;lkar. Alt 4 kaburgaya baglanlr. Bu kaburgalarl

a~agl c;eker.

Quadratus lumbarum: Karm bo~lugunun arka tarafmdadu. Kalc;a kemiginden

C;lklP lumbar vertebralara ve en alt kaburgaya baglanlr. Bu kaburgalan a~agl

c;eker.

Latissimus dorsi: Hem soluk alma hem de soluk verme kasldlr. Alt 3-4. baglanan

kaburgalarl kaldmr, biitlin kasm kasI1masl toraksm alt klsmlm slkI~tmr.

2.1.1.1.3 Kann Kaslan

Rektus Abdominis: Kalc;a kemigi ile 5-6-7. kaburgalarm klkudagl ve sternum

arasmdadlr. Alt kaburgalarl ve sternumu a~agl c;eker. Alt karm organlanm a~agl

c;eker.
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Eksternal oblique: Yan kann kaslan ve a1t kaburgalan a~agJ ~eker ve kann

~Iugunabasm~ uygular.

internal oblique: KarIn bo~lugunun 5n yan losmmdadlr. KaI~a kemiginden ~lkar ,

kann aponevrozuna bagIamr. Kann1 i~e, a1t kaslan~~eker.

Transversus abdominis: lntemal oblique' in altmda temel olarak kaI~a

kemiginden ~1kar. KarIn aponevrozuna baglamr ve kanm i~e ~eker (Semiz, 1990;

Sancak, 2002; YlIdmm, 1999; Shames, 1998).

,It.. , It t • 1-..
..flOlnll·, k ,Iil ,
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r~--_A... ,
hrtl..."l..1 'IbpIrot"HM'I ....""-n

$eldll. SoIUDum Kaslan (Nellei', 2000)
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2.1.1.2 Solunumun Fizyolojisi

2.1.1.2.1 Solunum <:e~itleri

1- Karmdan Solunum (Abdominal Breathing)

Kaburgalann hareketinin az goriildiigii daha yok diyaframm hareketine

dayanan ve karm kaslanmn diyaframm hareketine destek verdigi bir solunumdur.

Bu solunumun erkeklerde daha yaygm olarak kullanl1dlgl goriilmii~tiir.

2-Gogiisten Soluma (Chest Breathing)

Kaburgalann hareketinin daha baskm oldugu bir solunum tipidir.

Kadmlarm daha yaygm olarak kullandlklan ifade edilmi~tir

3-Klavikiiler Soluma (Clavicular Breathing)

GogsUn iist klsmmm ve omuzlarm hareketinin goze yarptlgl bir solunum

tipidir. Klavikiil ve list kaburgalar hareket eder. Bu istenmeyen bir solunum

tipidir. <;iinkii kapasitesi dii~iik ve gerilim yaratlcldlf.

Soluk alma (inspirasyon) ve soluk verme (ekspirasyon) olmak uzere iki

fazdan olu~ur. Fonasyon solunumun ekspirasyon fazmda geryekle~ir.

Ekspirasyondaki bozukluk fonasyon siiresini degi~tirir. Bu durum, sesi ve

konu~maYl etkiler. iyi bir solunum; hem ya~amm hem de konu~manm kalitesinin

etkilemesi nedeniyIe onemlidir (Gokhan, <;avu~oglu ve Kayserilioglu, 1983;

Guyton ve Hall, 2000; Noyan, 2000; Semiz, 1990; Tanalp, 1971).

2.1.1.2.2 Akciger Voliimleri

Solunum voLUmii (Tidal Volume): Soluk ahp vermede ki~inin kullandlgl hava

miktarldlr. Ki~inin oksijen ihtiyacma gore degi~ir. (Ortalama 500cc.)

Resting ExpiratOly Level (REL): Nefesin ahmp verilmeye ba~landlgl seviyedir.
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Inspirasyon Yedek Voliimii (Inspiratory Reserve VOIU11'le): Soluk almanm bittigi

noktadan soma cigere ahnabilecek maksimum hava miktandlr.

Ekspirasyon Yedek Voliimii (Expiratory Reserve Volume): REL'den soma

verilebilecek maksimum hava miktandu.

Residuel Voliim: Bu hava hacmi sabittir. Cigerlerin birbirine yapl~maslm engeller

(Boone ve McFarlane, 2000; Noyan, 2000).

~ekil 2. Ciger Voliim ve Kapasiteleri (Noyan, 2000)

2.1.1.2.3 Akciger Kapasiteleri

Soluk Alma Kapasitesi( InspiratOlY Capacity): Tidal voliim, yedek soluk alma

voliimiiniin toplamldlr.

Vital Kapasite: Akcigerler iyinde toplam olarak bulunan hava miktandu.

Maksimum soluk almadan soma, cigerlerden atllabilen maksimum hava

miktandu.
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i#evsel Kalan Kapasite (Functional Residual Capacity): Yedek soluk venne

volumu ile residuel volumful tamamldlr.

Toplam Ciger Kapasitesi (Total Lung Capacity): Yedek soluk alma voliimii,

yedek soluk venne voliimu, REL ve residue! voliimlerin toplamldlr. Mutlak degeri

yoktur. Ya~, cinsiyet, postur, boy uzunlugu ve aglrhga gore degi~ir (Boone ve

McFarlane, 2000; Noyan, 2000).

2.1.2. Fonasyon

2.1.2.1 Larenks Anatomisi

Larenks, eri~kin bir insanda 4. ve 6. servikal vertebralarm hizasmda, hyoid

kemik ile trake arasmda yerle~mi~tir. Larenks ue; bolUme aynhr.

2.1.2.1.1. Larenksin BOliimleri

Supraglottik bolge: Vokal kordlarm ustfulde kalan klSlmdu. Supraglottik bOlgede

epiglot, aritenoidler, bant ventrikiiller ve larengeal ventrikiiller bulunur.

Glottik bolge: Vokal kordlarm bulundugu b6lgedir.

Subglottik bolge: Vokal kordlarm altmda kalan ve 1. trakea halkasma kadar olan

kIslmdu.

2.1.2.1.2 Larenksin kdurdaklarl

Larenksin 3 tek, 3 e;if kIklrdagl vardlr.

Tek Klklrdaklar

Epiglottis

Timid

Krikoid

9ift Klklrdaklar

Aritenoid

Komikulat

Kuneifonn
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Epiglonis: Yaprak ~eklinde bir klklrdak pan;asldlr. Hem dil kokiine hem de tiroid

klklrdagm iist boliimiine baghdlr.

Tiroid klklrdak (Kalkan kIkIrdak): Larenksin en biiyiik kIklrdagldlr. Boynun on

kIsmmda, ko~eli ve iist w;lan 91klktu. "Adem elmasl" olarak da adlandmhr.

Krikokid klklrdagm iistiindedir. Tiroid kIkudagl krikoid klklrdagl ile eklem yapar.

Ust boynuzu hyoid kemigi ile eklem yapar. Genellikle rotasyon hareketi vardlr

ancak kayma hareketi de gozlenir.

Krikoid klklrdak: (Halka kIkIrdak) Tiroid kIkIrdagm altmdadlr ve trakeanm son

halkasma oturur.

Aritenoid klklrdaklar: Fonasyonda gorev alan tek yift kIklrdaktlr. Piramit

~eklinde sagda ve solda bulunan 2 kiiyiik kIklrdaktlr. Krikoid klkIrdagm arka

klsmma yer1e~erek bu kIkIrdak ile eklem yapml~ konumdadlr. Vokal kord

hareketlerinde bu klkudaklarm rolii yok biiyiikmr.

Kornikiilat ve kuneiform klklrdaklan: Bu kIklrdaklann fonasyonda gorevleri

yoktur (Boone ve McFarlane,2000; Cevan~ir ve Giirel, 1982; Oguz ve Demireller,

1996; Ylldmm, 1999; Senocak, 1983; Ferner ve Staubesand, 1985).
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~k113. Tiroid KJkJrdak (Ferner, 1985)
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~kiJ S. Epiglottis (Ferner, 1985)
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2.1.2.1.3 Larenksin Kaslarl

Larenksin kaslarl iki boliimde incelenebilir. Bunlar iy ve dl~ kaslardlr.

Larenks dl~l kaslarm gorevi yutma, fonasyon ve solunum slrasmda larenksi sabit

tutmak, yukarl ve a~agl hareket ettirmektir. Larenks iyi kaslar ise larenks

klklrdaklarmm ve vokal kordun hareketlerini kontrol eder.

2.1.2.1.3.1. Larenks Dl~l Kaslar

Larenksin dl~ kaslan da hyoid alb ve hyoid iistii olmak iizere ikiye aynhr.

Hyoid alb kaslar, sternohyoid, tirohyoid, sternotiroid, omohyoiddir. Hyoid alb

kaslar, tiz notalan soyledikten soma, yutkunduktan soma ve yok bas tonlarl

soylemek iyin larenks ve hyoid kemigini a~agl yeker.Hyoid iistii kaslar, stlohyoid,

mylohyoid, digastik ve geniohyoid'dir. Hyoid iistii kaslar, hyoid kemigini one

arkaya ve yukarl hareket ettirir. Yutkunma ve tiz sesleri ylkarmak iyin larenksi

yukan kaldmr.
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~kil 6. Larenks D~I Kaslar (Netter, 2002)
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2.1.2.1.3.2. Larenks i~i Kaslar

Larenks ie;i kaslan lie; grupta incelenebilir.

Tellsorler: Larenks ie;i kaslan geren ve klsaltan kaslardlr.

Krikotiroid:

Krikoidin on yan klsmmdan tiroidin laminalarma gider. Tiroidin one

arkaya hareketini saglar. iki klsml vardlr. Pars oblique e;apraz one hareketi saglar.

Pars rekta dikey arkaya hareketi saglar. Ses tellerini gerer ve uzatlr.

Tiroaritelloid: Tiroidin iC; klsmmdan aritenoide gider. iki klSlmdan olu~ur.

i- Vokalis: Voka1 prosese gider. Ses tellerinin kas klsmml olu~turur.

ii- Superior klslm: Yalancl ses tellerini olu~turur. Fonasyonda etkili degildir.

Yutkunma suasmda korucu gorevlidirler. Aritenoidleri one dogru c;eker ve

ventrikUler klvnmlarl kapatu.

ACICI Kaslar (Abdiiktor)

Posterior Krikoaritelloid: Krikoidin arkasmdan aritenoidin musku1ar prosesine

baglanlr. Ses tellerini ac;an tek kastlr.

KapanCI Kaslar (Addiiktor)

Lateral Krikoaritelloid: On-arka krikoidden aritenoidin muskular prosesine

baglanu.

Oblique Aritelloid: Bir aritenoidin dibinden apeksine gider.

Trallsverse Aritelloid: Tek olan tek kastu. Bir aritenoidden digerine uzanlyor.

Oblique ve transverse aritenoid kaslannm germe gorevi yok sadece kapama

gorevi vardu (Boone ve McFarlane,2000; Cevan~ir ve Glirel, 1982; Oguz ve

Demireller, 1996; YI1dmm, 1999; Senocak, 1983; Ferner ve Staubesand, 1985).



$ekil 7. LBreoks i~i Kaslar (Netter, 2002)

$ekiI8. Lareoks t~i Kaslar (Netter, 2002)

20



Sekil 9. Larenks i~i Kaslar (Netter, 2002)

SekiIIO. Larenks i~i Kaslar (Netter, 2002)

21



22

2.1.2.2 Sesin Olu~umu

insan vUcudunda bir titre~imin olu~umu ve devam etmesi iyin, titre~ecek

olan bolgeye iki ayn kuvvetin etki etmesi gereklidir. Bunlar genellikle birbirine

ters yonde yah~an ve etki eden kuvvetlerdir. Vokal kordlarm titre~imi

dii~iinii1diigUnde, birinci kuvvet, subglottik basmytan kaynaklanan aYllmadlr.

ikinci kuvvet, vokal kordlarm elastikiyetinden ve Bernoulli etkisinden

kaynaklanan kapanma kuvvetidir (Boone ve McFarlane, 2000; Borden,1994;

Yl1dmm,1999).

Bernoulli teorisine gore, dar bir alandan yiiksek bir hlzda bir aklm geymesi

dummunda, geyidin duvarlarma dogru gidildikye aklm merkezindeki basmy hlzla

dii~er. Buna en slk verilen ornek, du~un altmda, ince du~ perde1erinin su aklmma

dogru yonelmeleridir. Perdenin daha hafif veya hareketli olmasl dummunda,

perdeleri su aklmma dogru yeken kuvvette 0 oranda biiyiik olacaktu. Aylklanan

ornege benzer biyimde dar olan glottisten havanm hlzla geyi~i slrasmda negatif

basmy meydana gelecek ve bu basmy ses tellerinde emme etkisi olu~turacakhr.

Mukoza ne kadar etkili olursa, glottisin kapanma a~amasmda Bernoulli etkisinin

roW 0 kadar fazla olacakhr (Boone ve McFarlane, 2000; Borden,1994;

Yl1dmm,1999).

Ses tellerinin kendi elastikiyeti ile, kapanma fazl ba~ladlgmda, ses

tellerinin iist klsml birbirinden tamamen ayndlr. Alt bolge Bernoulli teorisine

gore emici giiyle birle~ir. Ses telleri a~agldan yukan dogru birbirlerine yakla~lrlar.

Ton ~iddeti arttlgmda kapanma siiresi klsahr, ses tellerinin gerginligi artar. Ton

~iddeti dii~tiigiinde kapanma siiresi uzar, ses tellerinin gerginligi azahr

(Borden,1994; Cevan~ir, 1982; Silbernagl ve Despopulos, 1989).
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2.1.3. Rezonans ve Artikiilasyon

Larenks tarafmdan iiretilmi~ ses kaynagmdan C;lktlktan soma c;evremn

akustik ozellikleriyle ~ekillenerek nitelik kazanu. Bu olaya rezonans denir

(<;ongur, 2000). Vokal kordlann birbirine c;arpmasl sonucu meydana gelen ses,

rezonat5r bOlgelerindeki c;e~it1i rezonans bo~luklarmda biiyiir ve giic;lenir. Sesin

rezonans bo~luklarlyla etkile~imi sonucu ses zenginle~ir, farkh ozelliklere sahip

olur. Her insanm anatomik yaplsl farkh olmasl sonucu her bireyin ses ozellikleri

de farkhdlr (Lieberman, 1977).

Rezonans, farenks duvarmm titre~mesiyle sesin amplifiye edilmesi ve

~ekillendirilmesidir. Farenks duvarmm ~eklinin ve gerginliginin degi~mesi,

yumu~ak damagm yiikselip alc;almaslyla orofarenks ve nazofarenks arasmdaki

aC;lkhgm ayarlanmasl rezonanSl etkiler (Boone ve McFarlane, 2000). Rezonansta

ba~hca gorev alan yapl1arl ~oyle slralanabilir; orofarenks, nazofarenks, nazal

kavite, oral kavite ve yumu~ak damaktlr.

Uretilen sesin konu~ma sesine donii~tiiriilmesi i~lemi ise oral kavitede

gerc;ekle~ir. Sesin oral kavitede oynak ve oynak olmayan artikiilat5rler araclhglyla

~ekillenmesine artikiilasyon denir. Artikiilasyonda gorev alan temel yapl1ar dil,

dudak, di~ler, sect damak, yumu~ak damak olarak sualanabilir (Topba~, 2001).
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2.2. OGRETMENLERiN SIKLIKLA KAR~ILA~TIKLARI SES

HASTALIKLARI

Ogretmenler, ~arklcllar, borsacI1ar, pazarcI1ar, giiriiltiilii ortamlarda <;ah~an

diger meslek elemanlan ses tellerinin tahribatma a<;lk olan meslek elemanlarldu.

Bu boliimde ogretmenlerin slkhkla kar~I1a~tlklarl ses hastahklanndan soz

edilecektir (Boone ve McFarlane, 2000). Ses hastahklan Boone ve McFarlane'in

yapml~ oldugu slmflamaya gore degerlendirilecektir. Boone ve McFarlane ses

bozukluklarml ii<; ana grupta incelemi~tir. Bunlar;

• Fonksiyonel ses bozukluklan

• Organik ses bozukluklan

• Norolojik ses bozukluklarl'du.

2.2.1 Fonksiyonel Ses Bozukluklan

Ses mekanizmasmm yanh~ kullanI1masl sonucu ortaya <;lkan ses

bozukluklarl fonksiyonel ses bozukluklarl olarak tammlanml~tlr. Bazen ses

tellerinde patolojiler goriilebilir. Ancak bazen de hi<;bir patoloji olmamasma

kar~m ses disfoniktir. Bu gibi durumlar yanh~ ses kullammma i~aret eder. Yanh~

ses kullanlml sonucu patolojiler geli~tigi gibi, yanh~ ses kullammmm devam

etmesi sonucunda hasarm artmasl ya da patolojilerin slkhkla tekrarlamasl soz

konusudur (Boone ve McFarlane, 2000).

2.2.1.1 Vokal kord nodiilleri

Sesin yanh~ kullamml ya da fazla kullanllmasl sonucu, ses telleri iizerinde

meydana gelen kii<;iik iyi huylu tiimorel yapI1ardlr. Nodiiller tipik olarak vokal

kordun arka 2/3'iiniin ve on 1/3'niin bile~iminde olu~ur. Geli~imi ii<; a~amada

izlenir. ilk safhada, vokal kordlarm zorlanmasma bagh olarak kanama olur. ikinci

safhasmda, bu bOlgede ~i~me ve kalmla~ma meydana gelir. U<;iincii safhada ise

fibrotik doku meydana gelir. BiiyUk nodiiller genelde k!slk, nefesli, temel frekansl

dii~mii~, tizlik ranjl daralml~ bir sese neden olur (Boone ve McFarlane, 2000).
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Vokal kordlann hatah ve yanh~ kullamml, kronik ust solunum yolu

enfeksiyonu ve alerjik durumlar, fiziksel yevre ~artlarl (hava kirliligi, gUrliltU

kirliligi,vb.), sosyal yevre etkisi (aile reisi olma, otoriter bir konuma sahip olma,

vb.), ki~ilik ozellikleri (saldlrgan, gergin, vb.) gibi durumlar vokal kord

nodUlunun olu~umuna zemin hazular.

Yukarldaki ~artlardan bir veya bir kayma sahip olma vokal kord nodiilunun

olu~umunu tetikler. Vokal kordlann tedavisi iyin tek bir yontemden bahsetmek

olasl degildir; ancak tedavi yakla~lmlanm tIbbi tedavi, ses terapisi, cerrahi

mudahale olmak uzere Uy ba~hkta toplanabilir

Noduller yok buyumemi~ ise ses terapisi ile kUyiiltUlebilir. Ancak buyumu~

bir nodUl iyin cerrahi mudahale edilse bile, eski ses davranl~larlm sergilemesi

halinde nodUl olu~umu kaymllmazdu. Bu nedenle her iki durumda ses terapisi

etkili ve gerekli bir yontemdir (Boone ve McFarlane, 2000; Ege, 2002).

2.2.1.2 Vokal kord polipleri

Polipler, vokal kordlarda slk rastlanan iyi huylu tumorlerdir. Olu~um

nedenleri vokal kord nodiillerine benzemektedir. Ancak vokal kord nodullerinin

olu~umunda daha uzun sureli ses suistimali varken, vokal kord polipleri akut bir

travmaya bagh olarak ortaya ylkar. Tedavisi mutlaka cerrahidir. Ancak tekrar

olu~umu onlenmesi iyin hastanm ses ve ses kullanlml hakkmda bilgilendirilmesi

gereklidir (Boone ve McFarlane, 2000; Ege, 2002).

2.2.1.3 Larenjit

Nedeni enfeksiyona bagh olabildigi gibi, travmatik de olabilir.

Enfeksiyona bagh larenjitte, vokal kordlarda iritasyon, ~i~me, kanama, iltihap

gozlenir. <;ogunlukla ust solunum yolu enfeksiyonu sonucu geryekle~ir. Travmaya

bagh larenjitte ise vokal kordlarm kullanlml zorlanmca geryekle~ir. Sonuy olarak

ses tellerin de kalmla~ma ve kanama gozlenir (Boone ve McFarlane, 2000; Ege,

2002).
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~ekil 12. Yokal Kord Polibi (URL, 2)
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2.3. SES HiJYENi

Bu boliimde, ses mekanizmasma zarar veren ve ses kalitesi i<;in gerekli

hijyen davranl~lanndan soz edilecektir. Giinliik ya~antlda slk tekrar edilen ancak,

sesini yogun kullanan bireyler i<;in onem ta~lyan ses hijyen davram~larl ses

mekanizmasmm ve ses kalitesinin korunmasmda onem ta~lr. Bu nedenle seslerini

siirekli kullanan meslek elemanlarmm bu davranl~larl bilmeleri ve giinliik

ya~ant1larma aktarmalan onemlidir.

Bogazl kazlr tarzda temizlemek ses tellerini olduk<;a fazla zarar

vermektedir. Bogazl glclktan temizlemeye <;ah~lrken ses telleri birbirine <;ok sert

bir ~ekilde <;arpar ve ses tellerinin tahri~ine neden olur. Bu nedenle glClgl giderme

amaclyla yapllan davranl~larl tekrarlamak yerine glclgm aSll nedeninin tespit

edilip tedavi edilmesi daha etkin bir <;6ziimdiir.

Solunumun konu~madaki gorevinden ii<;iincu bOliimde bahsedilmi~tir.

Konu~ma i<;in yeterli hava miktarl <;ok onemlidir. Konu~ma slrasmda yetersiz

hava miktarl ve yanh~ solunum bi<;imi ses tellerinde, boyunda gerilime heden

olur. Bu gerilim zamanla ses mekanizmasma zarar verebilir. Bu nedenle, bu

gerilimi azaltacak teknikler ses mekanizmasml korumaya yardlmcl olabilir.

Sesi surekli kullanmak ses tellerinde yorgunluga neden olabilir. Sesini giin

i<;inde yogun kullanan bireylerin gerekli olmadlgl durumlarda seslerini

kullanmamalarl, seslerinin ve ses mekanizmasmmkorunmasma yardlmcl olabilir.

Otobiis terminalleri, toplantl salonu, spor kar~tla~malarl, konserler gibi

giiriiltusu yogun ortamlarda konu~mak ses mekanizmasma zarar verebilmektedir.

Bu nedenle giiriiltiilii ortamlarda konu~mamak sesi ve ses mekanizmasml

koruyabilir.

Sigara ve alkoliin solunum sistemi i<;in olduk<;a zararh maddeler oldugu

herkes<;e bilinmektedir. Sigara ve alkol ses mekanizmasl i<;inde olduk<;a zarar

vericidir. Bu nedenle, sigara ve alkolden uzak durmak 6nemli ses hijyen

davranl~larmdan birisi olarak kabul edilebilir.
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Solunum yollanmn ideal nem oram %35-50 arasmdadlr. i9inde bulunulan

ortaml nemli tutmak ve SlVl tliketmek vlicudumuzun nem dengesini korumaktadlr.

Ses mekanizmasmm ve solunum mekanizmasmm nem dengesini korumak ses

hijyeni a9lsmdan onemlidir. Vucudumuzdan su atl1masma neden olan kahve ve

9aydan uzak durmak, bol bol SlVl tuketmek ses mekanizmasmm korunmasl i9in

gereklidir. Ses hijyen davranl~lan sesini yogun olarak kullanan meslek elemanlarl

19m onemlidir. Ses mekanizmasml ve seslerini koruyucu davranl~lan

kullanmalan, olasl ses hastahklarml onleyici olabilir (Ege, 2002; URL, 4)
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BOLUMIII

YONTEM

Bu boliimde ara~tmnada izlenen yontem, yontemin genel niteIigi,

ara~tlrmamn evren ve omeklemi, ara~tIrmada verileri toplamak amaclyia

kullamlml~ aray ve verilerin yorumlanmasmda kullamlan teknikler yer aimaktadir.

Bu yah~mada Antalya iii merkez okullarmdan rastgele seyilmi~ olan on

ilkogretim okulunda yah~an ogretmenlerin dogru ses kullanlml, ses hastahklarl ve

ses hijyeni hakkmda ne bildiklerini ve ses kullanimi aylsmdan nasil

davrandlklanm belirlemeye yonelik anket uygulanml~tlr. Ara~tlrmada kullanilan

veri toplama araCI olan anket 12/05/2004-01/07/2004 tarihleri arasmda Antalya iIi

merkez ilkogretim okullarmdan rastgele seyilen on tanesindeki ogretmenlere

uygulanml~tlr. On merkez ilkogretim okuluna gonderilen anketlerin 146'SI geri

gelmi~tir.

3.1. Evren-Orneklem

Bu ara~tlrmanm evrenini 2003-2004 yillarl arasmda Antalya'daki merkez

ilkogretim okullarmda gorev yapan ogretmenler olu~turmaktadlr. Yukandaki

evrenden ara~tlrmanm smlrhhklarma gore rastgele seyilmi~ Antalya ilindeki on

merkez ilkogretim okulunda gorev yapan ogretmenler omeklemi olu~turmaktadir.

Omeklemi olu~turan ogretmenlerin gorev yaptlklan okullar ~unlardIr;

1- A. Rlza Altmta~ t6.o
2- M. ASlm Cula i.O.O

3- Ba~ogretmen Atatiirk to.O

4- Demirgiil to.O

5- Mobil to.O

6- Kocademir to.O

7- M.AkifErsoy to.O

8- N.Kemal to.O
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9- istiklal i.O.O

10- Hacl Hafize Saygan i.O.O

Bu ara~tmnadakullamlan ankete cevap veren ogretmenler a~agldaki tabla

da belirtilmi~tir.

Tablo 1. Ankete Cevap Veren Ogretmenler

Cinsiyet n %

Kadm 73 50

Erkek 73 50

Toplam 146 100

Bu ara~ttrmayakattlan kadm ve erkek ogretmenler tesadufen bir birlerine

e~it saylda 91kml~ttr.

Tablo 2. Ogretmenlerin Hizmet Siirelerine Gore DagIllml

Kadm Erkek Toplam
Hizmet siiresi n % mod n % mod n % mod

1 ylldan az 1 1 - - 1 1

1-5yIl 2 3 2 3 4 3

6 -10 yll 16 22 6 8 22 15

11-15 yll 21 29 X 7 10 28 19

16 - 20 yll 13 18 19 26 32 22

20+ 20 27 39 53 X 59 40 X

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tabla 2'de bu ankete cevap veren ogretmenlerin hizmet sfueleri belirtilmi~tir.

Bir kadm ogretmen bir ylldan az, iki kadm ogretmen, 2 erkek ogretmen 1-5 ylldlr,

16 kadm ogretmen, 6 erkek ogretmen 6-10 ytldu, 21 kadm ogretmen, 7 erkek

ogretmen 11-15 ylldlr, 13 kadm ogretmen, 19 erkek ogretmen 16-20 ytldlr, 20
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kadm ogretmen, 39 erkek ogretmen 20 yI1dan fazla sUredir ogretmenlik meslegini

yaptlklanm belirtmi~lerdir.

Tablo 3. Ogretmenlerin Medeni Durumu

Kadm Erkek Toplam
Medeni n 0/0 mod n % mod n % mod

durumu

Evli 65 88 X 69 94 X 134 92 X

Bekar 4 6 2 3 6 4

Dul 4 6 2 3 6 4

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 3'te ankete cevap veren ogretmenlerin medeni durumlan

belirtilmi~tir. Kadm ogretmenlerin %88'i, erkek ogretmenlerin %94'U, toplamm

%92'si evli, kadm ogretmenlerin %6'Sl, erkek ogretmenlerin %3'U, toplamm

%4'U bekar, kadm ogretmenlerin %6'Sl, erkek ogretmenlerin %3'U, toplamm

%4'U dul oldugunu belirtmi~lerdir.

Tablo 4. Evli Ogretmenlerin <;ocuk SaYlsl

Kadm Erkek Toplam
<;ocuk saYlsl n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

1 ~ocuk 17 26 18 27 35 27

2 ~ocuk 39 60 X 38 55 X 77 57 X

3 ~ocuk 5 8 6 9 11 8

4 ~ocuk - - 1 1 1 1

5 ~ocuk - - 1 1 1 1

<;ocugu 4 6 5 7 9 6

olmayan

Toplam 65 100 69 100 134 100
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Tablo 4'te ankete cevap veren evli ogretmenlerin yocuk saYllan belirtilmi~tir.

Kadm ogretmenlerin %26'smm, erkek ogretmenlerin %27'sinin, toplamm

%27'sinin 1 yocugu, kadm ogretmenlerin %60'mm, erkek ogretmenlerin

%55'inin, toplamm %57'sinin 2 yocugu, kadm ogretmenlerin %8'inin, erkek

ogretmenlerin %9'unun, toplamm %8'inin 3 yocugu vardlr. Bir erkek ogretmenin

4 yocugu, bir erkek ogretmenin 5 yocugu vardlr. Kadm ogretmenlerin %6' smm,

erkek ogretmenlerin %7'sinin yocugu yoktur.

3.2. Veri Toplama Ara~larI

Ara~tuma iyin gerekli veriler a~amal1 olarak, ankete verilen cevaplann

almmasl ve verilen cevaplann degerlendirilmesiyle elde edilmi~tir. Anket, bu

ara~t1rmamn amay ve sUresine uygun bir veri toplama araCI olarak hazulamp

uygulanml~tlr. Anketin hazulanmasl, geli~tirilmesine ili~kin i~lemlerin birinci

a~amasmda bu konuda uygulanan yerli ve yabanci makalelerdeki anketler

incelenmi~ ( <;ongur, 2000; Yiu, 2002) ve bu yah~ma iyin istenilen bilgiler de

dikkate almarak anket olu~turulmu~tur. ikinci a~amada, dam~man ve uzmanlarm

gorli~leri almarak taslak anket, ara~t1rmacl tarafmdan hazlrlanml~t1r. Anket

ara~t1rmanm sorularma yanlt vermesi, dilinin anla~l1lr olmasl, yazlm ve noktalama

kurallarma uygun olmaSI bakImmdan incelenerek son hali verilmi~tir.

Anketin birinci bolUmu, ogretmenlerin ki~isel bilgilerini, seslerini gUn

iyinde kullamm biyimlerini ve seslerinin suistimaline kar~l risk ta~lma durumlanm

belirlemeye yonelik sorulardan olu~turulmu~tur. jkinci bOlum, ogretmenlerin

seslerinin durumunu ve seslerini nasll kullandlklanm belirlemeye yonelik

sorulardan olu~turulmu~tur. (jc;uncu bolUm, ogretmenlerin ses hastahklarl ve

hijyeni hakkmdaki bilgi dUzeylerini belirlemeye yonelik sorulardan

olu~turulmu~tur.

3.3. Verilerin Toplanmasl

Olu~turulan anket 12.05.2004-01.07.2004 tarihleri arasmda rastgele olarak

seyilmi~ ogretmen grubuna uygulanml~t1r. Uygulama oncesinde ogretmenlere

yah~manm amaCI aylklanml~ ve anketler daglt1lml~t1r. Anketler, ogretmenlerin
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c;ah~tlklan okullarm ogretmenler odasmda uygulanml~tlr. Anket c;ah~masma

katlhmlan goniilliiliik esasma bagh olarak yapl1ml~lr.

3.4. Verilerin C;oziimlenmesi ve Bulgularm Sergilenmesi

Verilerin c;oziimlenmesinde, betimsel istatistiksel yontern ve tekniklerinden

yararlamlml~tlr. Bulgularm degerlendirilmesinde, katlhmcl saylSl (n), yiizde ve

mod kullamlrnl~tlf. Bulgular tablolar halinde gosterilmi~, soma da aC;lklanml~tlr.

Bulgulardan C;lkan sonuc;lar ozetlenmi~, tartl~l1rnl~ ve onerilerde bulunulmu~tur.



34

BOLUMIV

BULGULAR

Genel amaCl ogretmenlerin ses kullamm ah~kanhklan ile ses hastahklan

ve ses hijyeni konusundaki bilgi duzeylerini belirlemek olan bu <;ah~manm alt

ama<;lan dogrultusunda a~agldaki sorulara yanlt aranml~tlr.

1. BOLUM

Bu bOllimde ogretmenlerin seslerini kullandlklarl ortamlarda ses

suistimaline kar~l risk ta~lma durumlarl ve ses hijyen davranl~larlm kullanma

durumlarl belirlenmeye <;ah~llml~tlr.

1. Ogretmenler, ses kullamm sfueleri, ortamlarl ve bi<;imleri baklmmdan

risk ta~lmaktamldular?

2. Ogretmenler ses hijyen davram~lanm kullanmakta mldular?, sorulanna

cevap aranml~tlr.

Tablo 5. Ev Ortammda BaglrIlarak Konu~ulmaDurumu

Kadm Erkek Toplam
Evortammda n 0/0 mod n 0/0 mod n % mod

baglrllarak

konu~ulur

Evet 2 4 51 70 X 53 36

Haylr 69 95 X 22 30 91 63 X

Bo~ 2 1 - - 2 1

Toplam 73 100 73 100 146 100
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Tablo 5'te goIiildiigU iizere ev ortammda bagmlarak konu~ulma dummu

verileri incelendiginde, kadm ogretmenlerin %4'ii, erkek ogretmenlerin %70'i ev

ortammda bagmldlgml i~aretlemi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %95'i, erkek

ogretmenlerin %30'u ev ortammda bagmlmadlgml i~aretlemi~lerdir. iki kadm

ogretmen bu somya cevap vermemi~tir.

Tablo 6. Evde Televizyonun Siirekii AC;lk OIma Durumu

Kadm Erkek Toplam
Televizyon n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

siirekii aC;lk

Evet 32 44 20 27 52 36

HaYIr 40 55 X 53 73 X 93 64 X

Bo~ 1 1 - - 1 1

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 6'da goIiildUgii iizere kadm ogretmenlerin %44' ii, erkek

ogretmenlerin %27'si ev ortammda televizyonun siirekli a91k oldugunu, kadm

ogretmenlerin %55'i, erkek ogretmenlerin %73'U evde televizyonun siirekli a91k

olmadlgml i~aretlemi~lerdir. Bir kadm ogretmen bu somya cevap vermemi~tir.
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Tablo 7. Ogretmenlerin Telefonu Kullanma SIkhgl

Kadm Erkek Toplam
Telefonu kullanma n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

slkhgl

<;ok slk kIsa 3 4 6 8 9 7

gijrii~meler yapanm

Orta slkhkta kIsa 31 42 X 35 48 X 66 42 X

gijrii~meler yaparlm

Az slkhkta kIsa 11 15 27 37 38 26

gijrii~meler yapanm

<;ok slk uzun 5 7 - - 5 3

gijrii~meler yapanm

Orta slkhkta uzun 14 19 2 3 16 11

gijrii~meler yaparlm

Az slkhkta uzun 8 11 3 4 11 8

gorii~meler yapanm

Bo~ 1 1 1 1

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 1'de gorlildiigii iizere kadm ogretmenlerin %4'ii, erkek

ogretmenlerin %8'i, toplamm %1'si yok slk klsa telefon gorli~mesi, kadm

ogretmenlerin %42'si, erkek ogretmenlerin %48'i, toplamm %42'si orta slkhkta

klsa telefon gorli~mesi, kadm ogretmenlerin %15'i, erkek ogretmenlerin %31'si,

toplamm %26'Sl az slkhkta klsa telefon gorli~mesi yaptlklanm i~aretlemi~lerdir.

Kadm ogretmenlerin %1'si, yok slk uzun telefon gorli~meleri yaptlgml

i~aretlemi~tir. Erkek ogretmenler yok slk uzun telefon gorii~meleri yapmadlklanm

ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %19'u, erkek ogretmenlerin %3'ii,

toplamm %ll'i orta slkhkta uzun telefon gorii~mesi, kadm ogretmenlerin %11 'i,

erkek ogretmenlerin %4'ii, toplamm %8'i az slkhkta uzun telefon gorli~meleri

yaptlklanm i~aretlemi~lerdir. Bu soruya bir kadm ogretmen cevap vermemi~tir.
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Tablo 8. Ogretmenlerin Stres Altmda Hissetme Durumlan

Kadm Erkek Toplam
n % Mod n % mod n % mod

50 68 X 9 12 59 41

Ev
Evet

ortaml
Haylr 21 29 64 88 X 85 58 X

Bo~ 2 3 - - 2 1

i~ Evet 23 31 26 36 49 34

ortaml Haylr 48 66 X 46 63 X 94 65 X

Bo~ 2 3 1 1 2 1

Tablo 8'de goriildfigfi fizere kadm ogretmenlerin %68'i, erkek

ogretmenlerin %12'si, toplamm %41'i ev ortammda stres altmda hissettiklerini

belirtmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %29'u, erkek ogretmenlerin %88'i, toplamm

%58'i ev ortammda stres altmda hissetmediklerini belirtmi~lerdir. Kadm

ogretmenlerin %31 'i, erkek ogretmenlerin %36'S1, toplamm %34'fi i~ ortammda

kendilerini stres altmda hissettiklerini ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin

%66'S1, erkek ogretmenlerin %63'fi, toplamm %65'i i~ ortammda stres altmda

hissetmediklerini ifade etmi~lerdir. Bu soruya iki bayan ogretmen cevap

vermemi~tir.
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Tablo 9. Ogretmenlerin Gun i~indeSu Tuketme Durumu

Kadm Erkek Toplam
Su miktan n % mod n % mod n 0/0 mod

1-2 bardak 10 14 14 19 24 17

3 -4 bardak 22 30 X 16 22 X 38 27 X

5-6 bardak 16 22 15 21 31 21

6-7 bardak 10 14 15 21 25 17

8 bardaktan 13 17 13 17 26 17

~ok

Bo~ 2 3 - - 2 1

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 9'da goriildiigii iizere, kadm ogretmenlerin %14'ii, erkek

ogretmenlerin %19'u, toplamm %17'si giinde 1-2 bardak, kadm ogretmenlerin

%30'u, erkek ogretmenlerin %22'si, toplamm %27'si giinde 3-4 bardak, kadm

ogretmenlerin %22'si, erkek ogretmenlerin %21 'i, toplamm %21'i giinde 5-6

bardak, kadm ogretmenlerin %14'ii, erkek ogretmenlerin %21 'i, toplamm %17'si

giinde 6-7 bardak, kadm ogretmenlerin %17'si, erkek ogretmenlerin %17' si

toplamm %17'si giinde 8 bardaktan yok su tiikettiklerini ifade etmi~lerdir. Bu

soruya 2 kadm ogretmen cevap vermemi~tir.
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Tablo 10. Ogretmenlerin Giin it;inde Sigara Kullanma Durumu

Kadm Erkek Toplam
Sigara miktan n 0/0 mod n 0/0 mod n % mod

Kullanmlyorum 39 53 X 40 55 X 79 54 X

1 paketten az 16 22 12 16 28 19

1 paket 12 17 15 21 27 19

1 paketten fazla 5 7 6 8 11 8

Bo~ 1 1 - - 1 1

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 10'da gOIiildiigu uzere kadm ogretmenlerin %53'u, erkek

ogretmenlerin %55'i, toplamm %54'u sigara kullanmadl1darml belirtmi~lerdir.

Kadm ogretmenlerin %22'si, erkek ogretmenlerin %16'SI, toplamm %19'u giinde

1 paketten az, kadm ogretmenlerin %17'si, erkek ogretmenlerin %21' i, toplamm

%19'u gunde 1 paket, kadm ogretmenlerin %7'si, erkek ogretmenlerin %8'i,

toplamm %8'i gunde 1 paketten fazla sigara ic;tiklerini ifade etmi~lerdir. Bir kadm

ogretmen bu soruya cevap vermemi~tir.
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Tablo 11. Ogretmenlerin Alkol Kullanma Durumu

Kadm Erkek Toplam
Alkol miktan n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

Kullanmam 41 56 X 26 36 67 46 X

Nadiren az 25 34 30 41 X 55 38

miktarda

Slkaz 3 4 8 11 11 7

miktarda

Nadir ~ok 2 3 1 1 3 2

miktarda

Slk~ok - - 1 1 1 1

miktarda

Bo~ 2 3 7 10 9 6

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 11 'de goriildligli lizere kadm ogretmenlerin %56'Sl, erkek

ogretmenlerin %36'Sl, toplamm %46'Sl sigara kullanmadlklarml ifade etmi~lerdir.

Kadm ogretmenlerin %34'li, erkek ogretmenlerin %41 'i, toplamm %38'i nadiren

az miktarda, kadm ogretmenlerin %4'li, erkek ogretmenlerin %11 'i, toplamm

%7'si slk az miktarda, kadm ogretmenlerin %3'li, erkek ogretmenlerin %1 'i,

toplamm %2'si nadiren ((ok miktarda alkol kullandlklarml belirtmi~lerdir. Erkek

ogretmenlerin %1'i slk ve ((ok miktarda alkol aldlgml belirtmi~tir. Toplam 9

ogretmen bu soruya cevap vermemi~tir.
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Tablo 12. Ogretmenlerin Yatmadan Once Yemek Yeme Durumu

Kadm Erkek Toplam
Yatmadan n 0/0 mod n % mod n 0/0 mod

once yemek

yerim

Evet 8 11 11 15 19 13

Haylr 64 88 X 62 85 X 126 86 X

Bo~ 1 1 - - 1 1

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 12'de ogretmenlerin yatmadan yemek yeme durumlan belirtilmi~tir.

Kadm ogretmenlerin %11 'i, erkek ogretmenlerin %15'i, toplamm %13'ii

yatmadan once yemek yediklerini ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %88'i,

erkek ogretmenlerin %85'i, toplamm %86'SI yatmadan once yemek yemediklerini

belirtmi~lerdir. Toplam I kadm ogretmen bu soruya cevap vermemi~tir.

Tablo 13. Kendi ifadelerine Gore Ogretmenlerin Saghk Durumu

Kadm Erkek Toplam
Sagbk n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

Durumu

iyi 40 55 X 48 66 X 88 60 X

Orta 30 41 16 22 46 32

Kotii 1 1 2 3 3 2

Bo~ 2 3 7 9 9 6

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 13 'te ogretmenlerin kendi ifadelerine gore saghk durumlan

belirlenmi~tir. Kadm ogretmenlerin %55'i, erkek ogretmenlerin %66'SI, toplamm

%60'1 saghk durumunun iyi olduklanm ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin

%41 'i, erkek ogretmenlerin %22'si, toplamm %32'si saghk durumlanmn orta

oldugunu belirtmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %1 'i, erkek ogretmenlerin %3'ii,
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toplamm %2'si saghk durumunun kotli oldugunu belirtmi~lerdir. iki kadm, 7

erkek, toplam 9 ogretmen bu soruya cevap vermemi~tir.

Tablo 14. Ogretmenlerin Slk Slk Soguk AIgmbgl Ge~irme Durumu

Kadm Erkek Toplam
Slk slk soguk n % mod n % mod n % mod

algmbgl

ge~iririm

Evet 19 26 9 12 28 20

Haylr 51 70 X 64 88 X 115 78 X

Bo~ 3 4 - - 3 2

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 14'te ogretmenlerin slk slk soguk algmhgl geyirme durumlan

incelenmi~tir. Kadm ogretmenlerin %26'SI, erkek ogretmenlerin %12'si, toplamm

%20' si slk slk soguk algmhgl geyirdiklerini ifade etmi~lerdir. Kadm

ogretmenlerin %70'i, erkek ogretmenlerin %88'i, toplamm %78'i slk slk soguk

algmhgl geyirmediklerini ifade etmi~lerdir. Uy kadm ogretmen bu soruya cevap

vermemi~tir.
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2. BOLUM

Bu bolumde ogretmenlerin seslerini kullanma bi<;imleri, sesleri ile ilgili

problem ya~ama durumlan ve ya~adlklan ses problemleri kar~lsmda neler

yaptlklan irdelenmeye yah~llml~tlr.

3. Ogretmenlerin ya~adlklan ses problemleri nelerdir?

4. Ogretmenlerin ya~adlklan ses problemleri ileti~imlerini etkilemekte

midir?

5. Ogretmenler ses problemi ya~adlklan ortamlarda aldlklan onlemler

nelerdir?, sorulanna cevap aranml~tlr.

Tablo 15. Ogretmenlerin Kendi Seslerini Degerlendirme Durumu

Kadm Erkek Toplam

Sesimin durumu n mod n mod n mod

Kahn 16 40 X 56 X

ince 27 X 3 30
..~----

Boguk 5 10 10

KISlk 8 4 12

Sert 5 7 12

Gii~lii 19 20 39

Haftf 10 2 12

Kulagl rahatslZ edici 4 4 8

Ho~, rahatlatIcl 10 11 21

Diger 3 - 3

Toplam 107 101 208

Tablo 15'te goruldugu uzere, 16 kadm ogretmen sesini kahn bulduklanm,

27 kadm ogretmen sesini ince bulduklanm, 5 kadm ogretmen sesini boguk

bulduklanm, 8 kadm ogretmen sesini klSlk bulduklanm, 5 kadm ogretmen sesini

sert bulduklanm, 19 kadm ogretmen sesini gu<;1U bulduklarml, 10 kadm ogretmen

sesini hafif bulduklanm, 4 kadm ogretmen sesini kulagl rahatslz edici
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bulduklanm, 10 kadm ogretmen sesini ho~, rahatlatlcl bulduklanm ifade

etmi~lerdir. 3 kadm ogretmen ise bunlann dl~mda oldugunu ifade etmi~lerdir.

40 erkek ogretmen sesini kahn bulduklanm, 3 erkek ogretmen sesini ince

bulduklanm, 10 erkek ogretmen sesini boguk bulduklanm, 4 erkek ogretmen

sesini klSlk bulduklanm, 7 erkek ogretmen sesini sert bulduklanm, 20 erkek

ogretmen sesini gUc;lU bulduklanm, 2 erkek ogretmen sesini hafif bulduklanm, 4

erkek ogretmen sesini kulagl rahatslz edici bulduklanm, 11 erkek ogretmen sesini

ho~ rahatlatlcl bulduklanm ifade etmi~lerdir.

Toplam 56 ogretmen seslerinin kahn, 30 ogretmen seslerinin ince, 15

ogretmen seslerinin boguk, 12 ogretmen seslerinin klSlk, 12 ogretmen seslerinin

sert, 39 ogretmen seslerinin gUc;lU, 12 ogretmen seslerinin hafif, 8 ogretmen

seslerinin kulagl rahatslz edici, 21 ogretmen seslerinin ho~ rahatlatlcl oldugunu

ifade etmi~lerdir.

Tablo 16. Ogretmenlerin Gun i~inde Seslerini Aktif Olarak Ka~ Saat

Kullandlklarmm Durumu

Kadm Erkek Toplam
Saat n 0/0 mod n 0/0 mod n % mod

6 saatten az 12 16 22 30 34 23

6 saat 13 18 16 22 29 20

6 saatten fazla 35 48 X 33 45 X 68 47 X

Bo~ 13 18 2 3 15 10

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 16'da gorUldUgU Uzere kadm ogretmenlerin %16'Sl, erkek

ogretmenlerin %30'u, toplamm %23'U gUnde alb saatten az, kadm ogretmenlerin

%18'i, erkek ogretmenlerin %22'si, toplamm %20'si gUnde alb saat, kadm

ogretmenlerin %48'i, erkek ogretmenlerin %45'i, toplamm %47'si gUnde alb

saatten fazla seslerini aktif olarak kullanmaktadu. Kadm ogretmenlerin 13 'u,
erkek ogretmenlerin 2'si toplam 15 ogretmen bu soruya cevap vermemi~lerdir.
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Tablo 17 ve 18, anketin 2. bolfununde yoneltilmi~ 3 nolu soruya verilen

cevaplan belirtmektedir.

Tablo 17. Ogretmenlerin Giin i~inde Baglrarak Konu~maDurumlan

Kadm Erkek Toplam
Baglrarak n % mod n % mod n % mod

konu~urum

Her zaman 10 13 4 5 14 10

<;oguzaman 7 10 8 11 15 10

Bazen 11 15 X 14 19 X 25 17 X

Nadiren 11 15 X 10 14 21 14

Bo~ 34 47 37 51 71 49

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 17'de gorlildugu uzere kadm ogretmenlerin %13'u erkek

ogretmenlerin %5'i toplamm %lO'u her zaman, kadm ogretmenlerin % 10'u

erkek ogretmenlerin %l1'i toplamm %lO'u c;ogu zaman, kadm ogretmenlerin

%15'i erkek ogretmenlerin %19'u toplamm %17'si bazen, kadm ogretmenlerin

%15'i erkek ogretmenlerin %14'u toplamm %14'u nadiren baglrarak

konu~tuklanm ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %47' si erkek ogretmenlerin

%51 'i toplamm % 49'u bu soruya cevap vermemi~lerdir.
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Tablo 18. Ogretmenlerin Giin i~inde Normal Konu~maDurumlan

Kadm Erkek Toplam
Normal n % mod n 0/0 mod n % mod

konu~urum

Her zaman 14 19 13 18 27 18

C;ogu zaman 17 23 X 14 19 31 21

Bazen 13 18 19 26 X 32 22 X

Nadiren 5 7 10 14 15 10

Bo~ 24 33 17 23 41 29

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 18'de goliildiigii iizere kadm ogretmen1erin %19'u erkek

ogretmen1erin %18'i top1amm %18'i her zaman, kadm ogretmen1erin %23'ii

erkek ogretmenlerin %19'u top1amm %21'i c;ogu zaman, kadm ogretmenlerin

%18'i erkek ogretmenlerin %26'Sl toplamm %22'si bazen, kadm ogretmenlerin

%7'i erkek ogretmenlerin %14'ii toplamm %10'u nadiren normal olarak

konu~tuk1arml ifade etmi~lerdir. Bu soruya kadm ogretmen1erin %33'ii erkek

ogretmenlerin %23'ii toplamm %29'u cevap vermemi~lerdir.
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Tablo 19. Ogretmenlerin Sesleri ile ilgili Egitim Alma Durumlarl

Kadm Erkek Toplam
Sesimle ilgili n 0/0 mod n 0/0 mod n % mod

egitim aldlm

Evet 7 10 7 10 14 10

HayIr 64 88 X 66 90 X 130 89 X

Bo~ 2 2 - - 2 1

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tabla 19'da goriildiigii iizere, kadm ogretmenlerin %10'u, erkek

ogretmenlerin %lO'u, taplam ogretmenlerin %10'u sesiyle ilgili egitim aldlklanm

belirtmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %88'i, erkek ogretmenlerin %90'1, taplamm

%89'u sesiyle ilgili herhangi bir egitim almadlklanm ifade etmi~lerdir. iki kadm

ogretmen bu saruya cevap vermemi~tir.

Tablo 20. Ogretmenlerin Bugiine Kadar Ses'erinden ~ikayetcri Olma

Durumlan

Kadm Erkek Toplam
~ikayet n % mod n 0/0 mod n 0/0 mod

durumu

Evet 20 27 15 21 35 24

Haylr 52 72 X 56 77 X 108 74 X

Bo~ 1 1 2 2 3 2

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tabla 20'de goriildiigii iizere kadm ogretmenlerin %27'si, erkek

ogretmenlerin %21 'i, taplamm %24'ii sesleriyle ilgili alarak bugune kadar

~ikayetlerinin aldugunu ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %72' si, erkek

ogretmenlerin %77'si, taplamm %74'ii bugiine kadar sesleriyIe ilgili

~ikayet1erinin almadlgml ifade etmi~lerdir. 1 kadm, 2 erkek, taplam 3 ogretmen

bu saruya cevap vermemi~tir.
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Tablo 21. Ogretmenlerin Mevcut Seslerinde Problem Hissetme Durumlarl

Kadm Erkek Toplam
~u an ses n 0/0 mod n % mod n % mod

problemi

Evet 27 37 14 20 41 28

Haylr 44 60 X 58 79 X 102 70 X

Bo~ 2 3 1 1 3 2

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 21 'de goriildiigu iizere' kadm ogretrnenlerin %37'si, erkek

ogretrnenlerin %20'si, toplarnm %28'i ~uan ses problerni ya~ad1klanm ifade

etrni~lerdir. Kadm ogretrnenlerin %60'1, erkek ogretrnenlerin %79'u, toplarnm

%70'i ~uan ses problerni ya~arnad1klanm ifade etrni~lerdir. iki kadm, 1 erkek,

toplarn 3 ogretrnen bu soruya cevap verrnerni~lerdir.
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Tablo 22. Ogretmenlerin Seslerinde Hissettikleri Problemler

Kadm Erkek Toplam

Ses problemleri n mod n mod n mod

Konu~urkenbogazlmda agn olur. 13 6 19

Konu~urken bogazlmda yanma hissi olur. 10 11 21

Bogazlmda kuruluk hissi olur. 22 X 14 X 36 X

Bogazlmda siirekli temizleme hissi olur. 12 7 19

Sesim boguk ~lkar. 8 10 18

Sesim gii~siiz ~lkar. 10 2 12

Sesim hi~ ~lkmaz - 2 2

Konu~urken nefessiz kahrlm. 4 4 8

Sesim siirekli degi~ir. 11 3 14

Konu~urken boyun bOlgemde gerginlik 7 3 10

hissederim.

Diger 3 3 6

Tablo 22'de goriildiigii iizere 13 kadm ogretmen konu~urken bogazda

agnlannm, 10 kadm ogretmen konu~urken bogazda yanma hislerinin oldugunu,

22 kadm ogretmen bogazda kuruluk hislerinin oldugunu, 12 kadm ogretmen

bogazda siirekli temizleme hislerinin oldugunu, 8 kadm ogretmen seslerinin

boguk C;lktlgml, 10 kadm ogretmen seslerinin giic;siiz C;lktlgml, 4 kadm ogretmen

konu~urken nefessiz kaldlklanm, 11 kadm ogretmen seslerinin siirekli degi~tigini,

7 kadm ogretmen konu~urken boyun bOlgesinde gerginlik hislerinin oldugunu

ifade etmi~lerdir. 3 kadm ogretmen sesleri ile ilgili ya~adlklan problemlerden

diger sec;enegini i~aretlemi~tir. Hic;bir kadm ogretmen sesinin C;lkmamasl

durumunu i~aretlememi~tir.

6 erkek ogretmen konu~urken bogazda agnlanmn oldugunu, 11 erkek

ogretmen konu~urken bogazda yanma hislerinin oldugunu, 14 erkek ogretmenin

bogazda kuruluk hislerinin oldugunu, 7 erkek ogretmen bOgazl siirekli temizleme
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hislerinin oldugunu, 10 erkek ogretmen seslerinin boguk C;lktlgm1, 2 erkek

ogretmen seslerinin giic;siiz C;lktlgm1, 2 erkek ogretmen seslerinin C;lkmad1gm1, 4

erkek ogretmen konu~urken nefessiz kald1klanm, 3 erkek ogretmen seslerinin

siirekli degi~tigini, 3 erkek ogretmen konu~urken boyun bolgesinde gerginlik

hissettiklerini ifade etmi~lerdir. 3 erkek ogretmen bu problemlerin d1~mda

problemler hissettiklerini ifade etmi~lerdir.

Toplamda 19 ogretmen konu~urken bogazda agnlanmn oldugunu, 21

ogretmen konu~urken bogazda yanma hislerinin oldugunu, 36 ogretmen bogazda

kuruluk hislerinin oldugunu, 19 ogretmen bogazda siirekli temizleme hislerinin

oldugunu, 18 ogretmen seslerinin boguk C;lkt1gm1, 12 ogretmen seslerinin giic;siiz

C;lktlgm1, 2 ogretmenin seslerinin C;lkmad1g1m, 8 6gretmen konu~urken nefessiz

kald1klanm, 14 ogretmen seslerinin siirekli degi~tigini, 10 ogretmen konu~urken

boyun b61gesinde gerginlik hissettiklerini ifade etmi~lerdir. 6 ogretmen ise diger

sec;enegini i~aretlemi~lerdir.

Tablo 23. Ogretmenlerin Gun i~inde Hangi Zaman Diliminde Problem

Hissettikleri

Kadm Erkek TOJ)lam
Zaman dilimi n % mod n % mod n % mod

Sabah 10 14 4 5 14 10

Ogle 14 19 X 10 14 24 16 X

Ak§am 13 18 7 10 20 14

Hep aym 8 11 15 21 X 23 15

Bo~ 28 38 37 50 65 45

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 23 'te gorilldiigii ilzere kadm ogretmenlerin %14'ii, erkek

ogretmenlerin %5'i, toplamm ise %11'i sabah, kadm ogretmenlerin %19'u, erkek

ogretmenlerin %14'ii, toplamm ise %16'Sl ogle, kadm ogretmenlerin %18'i, erkek

ogretmenlerin %lO'u, toplamm %14'ii ak~am zaman diliminde seslerinde

problem hissettiklerini ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %11 'i, erkek



51

ogretmenlerin %21 'i, toplamm %15'i seslerindeki problemi hep aym

hissettiklerini ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %38'i, erkek ogretmenlerin

%50'si, toplamm %45'i bu soruya cevap vermemi~lerdir.

Tablo 24. Seslerindeki Problemin Ogretmenlerin ileti~imini Etkileme

Durumu

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n 0/0 mod n % mod

Evet 16 22 13 18 29 20

Haylr 45 62 X 42 58 X 87 60 X

Bo~ 12 16 18 24 30 20

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 24'te goriildugu uzere kadm ogretmenlerin %22'si, erkek

ogretmenlerin %18'i, toplamm %20'si seslerindeki problemin ileti~imlerini

etkilendigini ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %62'si, erkek ogretmenlerin

%58'i, toplamm %60'1 seslerindeki problemin ileti~imlerini etkilenmedigini

belirtmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %16' SI, erkek ogretmenlerin %24 'ii,

top\amm '%'2-')' sibu somya cevap vermemi~ler<1ir.

Tablo 25. Ogretmenlerin Ses Problemlerinin ileti~imlerini Etkiledigi

Ortamlar

Kadm Erkek Toplam

Ortamlar n mod n mod n mod

Ev ortaml 1 3 4

i~ ortaml 26 X 19 X 45 X

Sosyal ~evre 2 5 7

Ki~isel i1eti~im 1 2 3

Diger - 1 1

Tablo 25'te goriildugu uzere 1 kadm ogretmen, 3 erkek ogretmen, toplam

4 ogretmen ses problemi nedeniyle ileti~imlerinin ev ortammda etkilendigini
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belirtmi~lerdir. 26 kadm ogretmen, 19 erkek ogretmen, toplam 45 ogretmen ses

problemi nedeniyle ileti~imlerinin i~ ortammda etkilendigini belirtmi~lerdir. 2

kadm ogretmen, 5 erkek ogretmen, toplam 7 ogretmen ses problemi nedeniyle

ileti~imlerinin sosyal yevrelerinde etkilendigini belirtmi~lerdir. 1 kadm ogretmen,

2 erkek ogretmen, toplam 3 ogretmen ses problemi nedeniyle ki~isel

ileti~imlerinde problem ya~adlklanm belirtmi~lerdir. 1 erkek ogretmen diger

seyenegini i~aretlemi~dir.

Tablo 26. Seslerinde Problem Hissettikleri Ortamda Ogretmenlerin NeIer

YaptIklarl

Kadm Erkek Toplam

Onlemler n mod n mod n mod

Konu~mamaya ozen gosteririm 17 19 X 36

Mecburen konu~urum 25 X 17 42 X

Ortaml diizenlerim 6 10 16

Diger 1 1 2

Toplam 49 47 96

Tablo 26'da goriildugu uzere sesleriyle ilgili problem ya~adlklarl

ortamlarda 17 kadm ogretmen 19 erkek ogretmen toplam 36 ogretmen

konu~mamaya ozen gosterdiklerini, 25 kadm ogretmen 17 erkek ogretmen toplam

42 ogretmen mecburen konu~tuklanm, 6 kadm ogretmen 10 erkek ogretmen

toplam 16 ogretmen ortaml duzenlediklerini ifade etmi~lerdir. Bir kadm, bir erkek

ogretmen toplam iki ogretmen diger seyenegini i~aret1emi~lerdir.
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3. BOLUM

Bu boliimde, ogretmenlerin ses hastahklan, ses hastahklannm olu~um

nedenleri, ses hastahklannm tedavisi hakkmda neler bildikleri ve ses organlan,

ses liretimi, ses hijyeni ve ses hastahklan hakkmda bilgilendirilmi~ olma

durumlan irdelenmeye c;ah~llml~tIr. Kavramlan bilme durumlan belirlenmeye

c;ah~lhrken aC;lk uc;lu sorular kullamlml~tlf. Verilen cevaplann dogru ve yanh~

degerlendinne durumlan her tablonun altmda omeklerle aC;lklamm~tIr. Cevaplarm

dogru kabul edilebilir oimasl ic;in ara~tInnamIzda kullamian kavramlarla ilgili

oimasl beklenmi~tir.

6. Ogretmenler ses yapIlanm biIiyorlar ml?

7. Ogretmenler ses hastahklarml biliyorlar ml?

8. Ogretmenier ses yapIlan ve ses hastahklarl hakkmda bilgilendirilmi~ler

midir?, sorularma cevap ararum~tIr.

Tablo 27. Ogretmenlerin Glrtlak Kavramml Bilme Durumu

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

Dogru 19 26 X 26 36 45 32 X

Yanh~ 15 21 29 40 X 44 30

Bo~ 39 53 18 24 57 38

Toplam 73 100 73 100 146 100

"Bogaz kIsmmdadIr, nefes borusu, yemek borusunun bulundugu kIsImdIr"

gibi bir cevap yanh~ kabul edilmi~tir. " Soluk borusunun list klsmmda yer ahr. Ses

tellerini ic;erir. Hava yolunu korur, soluk ahp vennede ve fonasyonda gorev ahr"

gibi cevaplar dogru kabul edilmi~tir.
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Tablo 27'de gorlildtigti tizere kadm ogretmenlerin %26'Sl erkek

ogretmenlerin %36'Sl toplamm %32'si glrtlagl dogru, kadm ogretmenlerin %21'i

erkek ogretmenlerin %40'1 toplamm %30'u glrtlagl yanh;; tammlaml;;lardu.

Kadm ogretmenlerin %53'ti erkek ogretmenlerin %24'ti toplamm %38'i bu

soruya cevap vermemi~lerdir.

Tablo 28. Ogretmenlerin Ses Teli Kavramml BUme Durumu

Kadm Erkek Toplam
n % mod n % mod n 0/0 mod

Dogru 12 16 13 18 25 18

Yanh~ 20 27 X 35 48 X 55 38 X

Bo~ 41 57 25 34 66 44

Toplam 73 100 73 100 146 100

"Ses telleri glrtlakta bulunur. Konu~ma slrasmda titre~irler. Sesin

olu;;masmda gorev ahr." gibi cevaplar dogru kabul edilmii?tir. "Tel gibi ince

kastu, yok hassas yapI1ardlr, birbirlerine yarplp sallanarak ses ylkanrlar" gibi

cevaplar yanh;; kabul edilmi~tir.

Tablo 28'de gorlildtigti tizere kadm ogretmenlerin %16'Sl erkek

ogretmenlerin %18'i toplamm %18'i ses tellerinin yaplsl ve i~levi hakkmda

dogru, kadm ogretmenlerin %27'si erkek ogretmenlerin %48'i toplamm %38'i ses

tellerinin yaplsl ve i~levi hakkmda yanh;; bilgi vermi;;lerdir. Kadm ogretmenlerin

%57'si erkek ogretmenlerin %34'ti toplamm %44'ti bu soruya cevap

vermemi~lerdir.
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Tablo 29. Ogretmenlerin Nodiil Kavramml BUme Durumu

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

Dogru 11 15 3 4 14 10

Yanb~ 22 30 X 28 38 X 50 34 X

Bo~ 40 55 42 58 82 56

Toplam 73 100 73 100 146 100

"<;ogunlukla ses tellerinin iki tarafmda olu~an ~i~liklerdir. Sesin kalitesini

bozar. Sesin koto. kullan1m1 sonucu a~amah geli~ir" gibi cevaplar dogru kabul

edilmi~tir. "Ses tellerinin iltihaplanrnas1, ses hastahg1, ses telindeki kist" gibi

cevaplar yanh~ kabul edilmi~tir.

Tablo 29'da gorG.ldo.go. o.zere kadm ogretmenlerin %15'i erkek

ogretmenlerin %4'0. toplamm %10'u nodo.l kavram1 hakkmda dogru, kadm

ogretmenlerin %30'u erkek ogretmenlerin %38'i toplamm %34'0. nodG.1 kavram1

hakkmda yanh~ cevap vermi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %55'i erkek

ogretmenlerin %58'i toplamm %56'Sl bu soruya cevap vermemi~lerdir.

Tablo 30. Ogretmenlerin Nodiil Tedavisinin Olup Olmadlgl Konusundaki

Gijrii~leri

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

Tedavisi var 35 48 X 30 41 X 65 45 X

Tedavisi yok 1 1 3 4 4 3

Bo~ 37 51 40 55 77 52

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 30'da gorG.ldo.go. o.zere kadm ogretmenlerin %48'i erkek

ogretmenlerin %41'i toplamm %45'i nodG.1o.n tedavisi oldugunu, kadm

ogretmenlerin %1'i erkek ogretmenlerin %4'0. toplamm %3'0. nodG.1o.n tedavisi
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olmadlgml ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %51'i erkek ogretmenlerin

%55'i toplamm %52'si bu soruya cevap vermemi~lerdir.

Tablo 31. Ogretmenlerin Polip Kavramml Bilme Durumu

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n 0/0 mod n 0/0 mod

Dogru 3 4 5 7 8 6

Yanb~ 16 22 X 9 13 X 25 17 X

Bo~ 54 74 59 80 113 77

Toplam 73 100 73 100 146 100

"Ses tellerinde tek tarafh olu~an ~i~liklerdir. Sesin yanh~ kullanI1masl

sonucu aniden olu~ur." gibi cevaplar dogru kabul edilmi~tir. "Vlicutta olu~an

baloncuklardlr" gibi bir cevap yanh~ kabul edilmi~tir.

Tablo 31'de gorlildiigii iizere kadm ogretmenlerin %4'ii erkek

ogretmenlerin %7'si toplamm %6'Sl polip kavraml hakkmda dogru, kadm

ogretmenlerin %22'si erkek ogretmenlerin %13'ii toplamm %l7'si polip kavraml

hakkmda yanh~ bilgiler ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %74'ii erkek

ogretmenlerin %80'i toplamm %77'si bu soruya cevap vermemi~lerdir.

Tablo 32. Ogretmenlerin Polipin Tedavisinin Olup Olmadlgl Konusundaki

Gijrii~leri

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n 0/0 mod n % mod

Tedavisi var 14 19 X 14 19 X 28 19 X

Tedavisi yok - - - - - -
Bo~ 59 81 59 81 128 81

Toplam 73 100 73 100 146 100
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Tablo 32'de goruldiigii iizere kadm ogretmenlerin %19'u erkek

ogretmenlerin %19'u toplamm %19'u polibin tedavisinin oldugunu ifade

etmi~lerdir. Hi<;bir ogretmen polibin tedavisi olmad1g1 ~lkk1m i~aretlememi~lerdir.

Kadm ogretmenlerin %81 'i, erkek ogretmenlerin %81'i toplamm %81'i bu soruya

cevap vermemi~lerdir.

Tablo 33.0gretmenlerin Larenjit Kavraml Bilme Durumu

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n % mod n % mod

Dogru 6 8 7 10 13 9

Yanb~ 26 36 X 22 30 X 48 33 X

Bo~ 41 56 44 60 85 58

Toplam 73 100 73 100 146 100

"Ses tellerinin tahri~i sonucu ses tellerinde adem ()lU~maSldl1'. Nedeni

enfeksiyona bagh oldugu kadar kotii ses kullamm1 sonucu da ortaya <;lkabilir" gibi

bir cevap dogru kabul edilmi~tir. "Ses telleri ile ilgili bir rahats1zhktlr, ses

k!slkhg1du" gibi cevaplar yanh~ kabul edilmi~tir.

Tablo 33 'te goruldiigii uzere ogretmenlerin larenjit kavramm1 bilme

durumlar1 degerlendirildiginde kadm ogretmenlerin %8'i erkek ogretmenlerin

%10'u toplamm % 9'u dogru, kadm ogretmenlerin %36'Sl erkek ogretmenlerin

%30'u toplamm %33'ii yanh~ cevap vermi~tir. Kadm ogretmenlerin %56'Sl erkek

ogretmenlerin %60'1 toplamm %58'i bu soruya cevap vermemi~tir.
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Tablo 34. Ogretmenlerin Larenjitin Nedenini Bilme Durumu

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n % mod n 0/0 mod

Dogru 7 10 5 7 12 8

Yanb~ 19 26 X 18 25 X 37 25 X

Bo~ 47 64 50 68 97 67

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 34'te gorlildligli lizere ogretmenlerin larenjitin nedenini bilme

durumlan degerlendirildiginde kadm ogretmenlerin %10'u erkek ogretmenlerin

%7'si toplamm %8'i dogru, kadm ogretmenlerin %26'Sl erkek ogretmenlerin

%25'i toplamm %25'i yanh~ cevap vermi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %64'li

erkek ogretmenlerin %68'i toplamm %67'si bu soruya cevap vermemi~lerdir.

Tablo 35.0gretmenlerin Konu~urken Bogazda Olu~an Agrmm Nedenini

Bilrne Durumu

Kadm Erkek Toplam
n % mod n 0/0 mod n 0/0 mod

Dogru 13 18 9 12 22 15

Yanb~ 20 27 X 24 33 X 44 30 X

Bo~ 40 55 40 55 80 55

Toplam 73 100 73 100 146 100

"A~m yliksek sesle slirekli konu~maktan olu~ur, yanh~ ses arahgm1 kullanmaktan

gergekle~ir" gibi cevaplar dogru kabul edilmi~tir. "Slk slk soguk algmhg1 sonucu

olu~ur" gibi cevaplar yanh~ kabul edilmi~tir.

Tablo 35'te gorlildligli lizere ogretmenlerin konu~urken bogazda olu~an

agnnm nedenini bilme durumlar1 degerlendirildiginde kadm ogretmenlerin %18'i

erkek ogretmenlerin %12'si toplamm %15'i dogru, kadm ogretmenlerin %27'si

erkek ogretmenlerin %33'li toplamm %30'u yanh~ cevap vermi~lerdir. Kadm
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ogretmenlerin %55'i erkek ogretmenlerin %55'i toplamm %55'i bu somya cevap

vermemi~lerdir.

Tablo 36. Ogretmenlerin Boguk Ses Durumunda Yaptlklarl Davram~lar

Kadm Erkek Toplam

n mod n mod n mod

Farkh bir ~ey yapmam 2 6 8

Uyudugum ortamm nemli olmasml 11 7 18

saglanm

SIVI tiiketimimi arttlnnm 41 X 39 X 80 X

Sesimi ~ok kullanmaktan ka~mlr , ancak 41 X 33 74

gerekli durumlarda kullanmaya ozen

gosteririm.

Alkol almaktan ka~mlrlm 5 11 16

Nefes kontroliine dikkat ederim 8 10 18

Konu~ma sesimin ~iddetini dii~iiriiriim 39 28 67

Konu~mama gereken randevulanml iptal 2 4 6

ederim.

FlSIltl He konu~urum 5 1 6

Slcak i~ecekler tiiketirim. 36 26 62

Kafeinden ka~mlnm 6 3 9

Sigara vb.den ka~mlnm 13 16 29

Yiiksek tonda konu~maktanka~mlnm 33 31 64

Bogazlml slcak tutmaya ~ah~lrlm 13 20 33

Gerekliyse kortizon kullamnm 1 4 5

Antihistaminik kullamnm 2 5 7

Diger 3 2 5

Tablo 36'da goriildugu uzere ogretmenler boguk sesleri oldugunda; 2

kadm 6 erkek, toplam 8 ogretmen farkh bir ~ey yapmadlklarml, 11 kadm 7 erkek,

toplam 18 ogretmen uyuduklan ortaml nemli tutmaya 9ah~t1klanm, 41 kadm,39
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erkek, toplam 80 ogretmen SIVI tiiketimlerini arttudlklanlll, 41 kadm, 33 erkek,

toplam 74 ogretmen seslerini kullanmaktan kaymdlklanlll, ancak gerekli

durumlarda kullanmaya ozen gosterdiklerini, 5 kadm, 11 erkek, toplam 16

ogretmen alkol almaktan kaymdlklarml, 8 kadm, 10 erkek, toplam 18 ogretmen

nefes kontroliine dikkat ettiklerini, 39 kadm, 28 erkek, toplam 67 ogretmen

konu~ma seslerinin ~iddetini dii~iirdiiklerini, 2 kadm, 4 erkek, toplam 6 ogretmen

konu~ma gerektiren randevularml iptal ettiklerini, 5 kadm, 1 erkek, toplam 6

ogretmen flSlltl ile konu~tuklanlll, 36 kadm, 26 erkek, toplam 62 ogretmen SICak

iyecekler tiikettiklerini, 6 kadm, 3 erkek, toplam 9 ogretmen kafeinden

kaymdlklarml, 13 kadm, 16 erkek, toplam 29 ogretmen sigara vb.den

kaymdlklarml, 33 kadm, 31 erkek, toplam 64 ogretmen yiiksek tonda

konu~maktan kaymdlklarml, 13 kadm, 20 erkek, toplam 33 ogretmen bogazml

slcak tutmaya yah~t1klarml, 1 kadm, 4 erkek, toplam 5 ogretmen gerekliyse

kortizon kullandlklarml, 2 kadm, 5 erkek, toplam 7 ogretmen antihistaminik

kullandlklarml ifade etmi~lerdir. 3 kadm, 2 erkek, toplam 5 ogretmen diger ~lkkml

i~aretlemi~lerdir.
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Tablo 37. Ogretmenler Hangi Davram~larm Ses Mekanizmasma Zarar

Verdigini Dii~iinmektedir

Kadm Erkek Toplam

n mod n mod n mod

Larenjitken konu~mak 29 24 53

Antihistaminik kullanmak - 2 2

Slk slk bogaz temizlemek 13 12 25

Kahve tiiketmek 6 3 9

<;ay tiiketmek 4 6 10

Alkollii h;ecek kullanmak 22 20 42

FlsIltlyla konu~mak 1 1 2

Yiiksek sesle konu~mak 38 34 72

Baglrarak konu~mak 44 X 47 X 91 X

Ta~ltlarda konu~mak 1 3 4

Esnemek - 1 1

Sigara i~mek 42 43 85

<;ok su i~mek 1 2 3

Nefesi dogru kullanmak 1 1 2

Tablo 36'da gorUldiigii iizere 29 kadm 24 erkek toplam 53 ogretmen

larenjitken konu~manm, 2 erkek ogretmen antihistaminik kullanmamn, 13 kadm

12 erkek toplam 25 ogretmen slk slk bogaz temizlemenin, 6 kadm 3 erkek toplam

9 ogretmen kahve tiiketmenin, 4 kadm 6 erkek toplam 10 ogretmen yay

tiiketmenin, 11 kadm 20 erkek toplan 42 ogretmen alkollii iyecek kullanmanm, 1

kadm 1 erkek toplam 2 ogretmen flsI1t1yla konu~mamn, 38 kadm 34 erkek toplam

72 ogretmen yiiksek sesle konu~mamn, 44 kadm 47 erkek ogretmen baglrarak

konu~manm, 1 kadm 3 erkek toplam 4 ogretmen ta~ltlarda konu~mamn, 1 erkek

ogretmen esnemenin, 42 kadm 43 erkek toplam 85 ogretmen sigara iymenin, 1

kadm 2 erkek toplam 3 ogretmen yok su iymenin, 1 kadm 1 erkek toplam 2

ogretmen nefesi dogru kullanmanm ses mekanizmasma zarar verdigini ifade

etmi~lerdir.
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Tablo 38. Ogretmenlerin ~u Ana Kadar Ses Organlarmm Yaplsl, Ses Uretimi

ve Ses Hastabklan HakkInda Bilgilendirilme Durumlarl

Kadm Erkek Toplam
n 0/0 mod n % mod n 0/0 mod

Evet 6 8 4 5 10 7

Haylr 58 80 X 65 90 X 123 85 X

Bo~ 9 12 4 5 13 8

Toplam 73 100 73 100 146 100

Tablo 38'de goriildugu uzere kadm ogretmenlerin %8'i erkek

ogretmenlerin %5'i toplamm %7'si ses organlanm yaplsl, ses uretimi ve ses

hastahklan konusunda bilgilendirilmi~ olduklanm ifade etmi~lerdir. Kadm

ogretmenlerin %80'i erkek ogretmenlerin %90'1 toplamm %85'i ses organlanm

yaplsl, ses fuetimi ve ses hastahklan konusunda bilgilendirilmemi~ olduklanm

ifade etmi~lerdir. Kadm ogretmenlerin %12'si erkek ogretmenlerin %5'i toplamm

%8'i bu soruya cevap vermemi~lerdir.
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BOLUMV

TARTI~MAve ONERiLER

<;ah~maya katl1m1~ ogretmenlerin yarlSl seslerini gun i<;inde altl saatten

fazla kulland1klarm1 ifade etmi~lerdir. Ogretmenlerin gOOliik ders saati yukOOun

altl saat olmas1 nedeniyle ogretmenlerin gun i<;inde seslerini yogun kulland1klar1

ifade edilebilir.

Gottas ve Starr'm <;ah~malarma katllan ogretmenlerin %80'inin

yorgunlukla ~ikayetlerinin oldugunu rapor etmi~lerdir (Akt. Smith ve ark., 1997).

Bu nedenle seslerini yogun kullanan ogretmenler sesleriyle ilgili problem ya~ama

riski ta~ld1klar1 soylenebilir.

Ogretmenlerin gun i<;inde ses mekanizmasma zarar vermesi olas1

davran1~lar1 incelendiginde risk ta~lmad1klan du~uniilebilir. Ogretmenlerin %54'u

sigara kullanmad1klarm1, %46'Sl alkol kullanmad1klarm1 ifade etmi~lerdir.

Ogretmenlerin gun i<;inde telefon kullanma durumlar1 degerlendirildiginde

kadm ogretmenlerin erkek ogretmenlere gore daha uzun goru~meler yaptlklar1

dikkat <;ekmi~tir. Goo i<;inde ev ve i~ ortammda baguarak konu~tugunuifade eden

erkek ogretmenler, ev ve i~ ortammda stres altmda olmad1klarm1 ifade etmi~lerdir.

Oysa ev ve il? ortammda baguarak konul?madlgml ifade eden kadm ogretmenler ev

ortammda stres altmda olduklarm1 ifade etmi~lerdir. Bu nedenle kadm

ogretmenlerin daha yogun ses kullan1c1lar1 oldugu dU~OOiilebilir. Ogretmenlerin

slk slk soguk algmhg1 ya~amalar1 ses mekanizmas1 i<;in zarar verici durumdur. Bu

ama<;la yoneltilmi~ sorular sonucunda, ogretmenlerin genel saghk ve slk slk soguk

algmhg1 ge<;irme durumlar1 kendi ifadelerine gore degerlendirildiginde risk

ta~lmad1klar1belirlenmi~tir.
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Sonuc; olarak birinci bolumde sorgulanml~ olan ogretmenlerin seslerini

kullamm sUreleri, ortamlarl ve bic;imleri degerlendirildiginde, ogretmenler

seslerini kullamm suresi baklmmdan risk ta~lmaktadlr ancak kendi ifadeleri

sonucu hijyen davranl~lan, seslerini kullanlm bic;imleri incelendiginde ses

problemlerine kar~l bazl hijyen davranl~larml kullanmaktadlrlar. Bu nedenle

ogretmenlerin yogun ses kullanicisl olmalarma ragmen hastahk riskini azalttrklan

dU~UnUlebilir.

Ogretmenlerin gec;mi~te ve anketin uygulandlgl zamanda seslerinden

~ikayetc;i olma durumlarl degerlendirildiginde ogretmenlerin c;ogunlugunun ses

problemi ya~amadlklarml belirtmi~lerdir. Ancak seslerindeki problemleri ve

gunun hangi zaman diliminde problem hissettikleri soruldugunda ogretmenlerin

c;ogunlugu cevap vermi~lerdir. Bu durum ogretmenlerin ses problemlerinin

farkmda olmadlklarlm du~undurmu~tUr. En c;ok i~ ortammda ileti~imlerinin

etkilendigini belirten ogretmenler, problem hissettikleri ortamlarda her hangi bir

onlem almadlklarllll ve mecburen konu~maya devam ettiklerini belirtmi~lerdir.

Ogretmenlerin en c;ok ya~adlklan ses problemi ise (kendi ifadelerine gore)

bogazda kuruluk ve agn olarak belirlenmi~tir.

Dc;uncu bo1Umde ogretmenlerin ses yapl1arl ile fonksiyonel ses

hastahklarmdan polipi ve nodUlu bilme durumlarl degerlendirilmi~tir. <;ah~amaya

katrlan ogretmenlerin yansl bu sorulara cevap vermemi~lerdir. Cevap veren

ogretmenlerin ancak yarlsl dogni kabul edilebilir cevaplar vermi~lerdir. Bu veriler

l~lgmda ogretmenlerin glrtlak ve ses tellerinin nasll yapl1ar oldugu, nasl1

fonksiyon gordUkleri hakkmda bilgilerinin az oldugu soylenebilir. Ogretmenlerin

ses hastahklarmdan nodUl ic;in cevap verme yuzdeleri yuksek .iken polip ve

larenjit ic;in cevap verme yuzdelikleri du~uktur. Bu nedenle nodUl kavraml

ogretmenlerin daha slk kar~lla~trklarl bir ses hastahgl olarak du~unulebilir.

Ogretmenlerin c;ogunlugu baglrarak konu~manm ses mekanizmasma zarar

verdigini belirtmi~lerdir. Boguk ses durumunda SIVI tliketimlerini arttlrdlklanm,

seslerini kullanmaktan kac;mdlklarml ve konu~ma seslerinin ~iddetini azalttlklanm

ifade etmi~lerdir.

Bu c;ah~mayakatrlan ogretmenlerin c;ogunlugu ses kullanlml ile ses hijyeni

ve ses hastahklarl hakkmda bilgilendirilmediklerini belirtmi~lerdir. Ogretmenlerin
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bilgilendirilmemi~ olmalanna ragmen, ses hijyeni davram~lanm kullandlklan

goriilmu~tur. Ses mekanizmasma zarar veren davranl~lardan uzak durmalarl,

mesleklerini yaphklarl surede ihtiyac; sonucu edindikleri du~unmebilir.

Turkiye de yapl1ml~ olan <;ongur, (2000) "ilkogretim ve Lise

6gretmenlerin Ses Hastahklan ve Tedavi Yontemleri Sonuc;larmm Ara~tmlmasl"

adh c;ah~mada ogretmenlerin ses kullamml ve hijyeni konusunda

bilgilendirilmeleri onemli derece yarar sagladlgl gormmu~tUr.

Bu c;ah~ma sonucunda a~agldaki oneriler geli~tirilebilir.

• Yogun ses kullanlclsl ogretmenler ses mekanizmasl, ses kullamml ve ses

hijyeni konularmda hizmet iC;i egitimlerle bilgilendirilebilirler. Bu

bilgilendirmede aguhgm ses uretimi, mekanizmalarl ve hastahklan

konularmda olmasl gerektigi anla~llmaktadlr.

• Bu c;ah~mada ogretmenlerin ses problemleri kendi ifadelerine gore

degerlendirildigi ic;in hastahklar hakkmdaki bilgileri daha aynnhh

degerlendirmeler yapllabilir.
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EK

OGRETMENLERiN

SES HAKKINDA BiLGiLERi VE SES KULLANIMLARI

Bu anket, 3 ana bollimden olu~maktadlr. 1. bOllimde sizi daha yakmdan

tanlmamlza olanak saglayacak 16 soru vardlr. 2. bollimde sesinizin ~uan ki

durumunu belirlemeye yonelik sorular sorulmu~tur. 3. boliimde ise ses

mekanizmasl, ses hastahklarl ve ses hijyeni hakkmda ne bildiginizi

belirlemeye yonelik haz1flanml~tlr.

Bu ankete vereceginiz cevaplar yapI1an yah~maya onemli bir yarar

saglamasl nedeniyle sorulara tam cevap vermeniz onemlidir. 3. bollim

sorularml ise bilmediklerinizi bo~ blrakmarnzl istiyoruz. Anket cevaplarml

formun iistiine kaydedebilirsiniz. Hiybir ankete isim soyadl yazI1mamasl

sebebiyle kimlikler gizlidir.

KatI11mmlz iyin te~ekkiir ederim.

Saygllarlmla,



l.BOLUM:

Ogretmenin;

Bran~l:

Ya~l

Cinsiyeti: Bayan ()

Hizmet siiresi:

( ) 1 ytldan az

() 1-5 yll

() 6-10 yll

() 11-15 yI1

() 16-20 yll

20 + Belirtiniz

1-~edenidurumunuz:

Bay ( )

Evli () Bekar ()
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Evli ise;

1. a -<;ocugunuz var ml ?

Varsa;

Kay tane ()

2- Evde sizinle birlikte ya~ayan ba~ka aile bireyleri var ml?

Varsa;

2.a- Kimler?

3-Ev ortammda odadan odaya bagmlarak konu~ulurmu?

Evet ( ) HaYlr ( )

4- Evde televizyon surekli aylk mldlr?

Evet ( ) HaYlr ( )
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5 -Telefonu ne slkhkta kullamyorsunuz?

( ) <;ok slk klsa gorii~meleryapanm

( ) Orta slkhkta klsa gorii~meleryapanm.

( ) Az slkhkta klsa goru~meleryapanm.

( ) <;ok slk uzun goru~meleryapanm

( ) Orta slkhkta uzun gorii~meleryapanm.

( ) Az slkhkta uzun goru~meleryapanm.

6- Zorunlu ev ve i~ faaliyetleriniz dl~mda zamanmlZl nasll degerlendiriyorsunuz?

Hobileriniz var ml?

7- Ev ortammda stres altmda hissediyor musunuz?

Evet ( ) Hayu ( )

7a. Cevabmlz 'evet' ise

Nedeni nedir?

8- i~ ortammda stres altmda hissediyor musunuz?

Evet () Haylr ( )

8a. Cevabmlz 'evet' ise

Nedeni nedir?

9- Giinde kay bardak su iyiyorsunuz?

1-2 bardak ( ) 3-4 bardak ( ) 5-6 bardak ( )

6-7 bardak ( ) 8 bardaktan fazla( )
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10- Bir giinde ne kadar sigara i<;iyorsunuz?

Kullarnmyorum ( ) 1 paketten az ( ) 1 paket ( ) 1 paketten fazla ()

II-Alkol kullarnr mlSlrnz?

( ) Kullanmam

( ) Nadiren az miktarda kullarnnm

() Slk, az miktarda kullarnnm.

() Nadir ancak c;ok miktarda kullarnnm.

() Slk, c;ok miktarda kullarnnm.

12- Geceleri yatmadan once yemek yer misiniz?

Evet ( ) HayIr ( )

13 - Her hangi bir ilac; kullarnyor musunuz?

Kullanlyorsanlz ;

13 . a - ilacln adl: .

13 . b -Ne ic;in kullanlyorsunuz: .

14 - Genel olarak saghk durumunuz nasI1dlr?

iyi () Orta () Kotii ()

15 - Slk slk soguk algmhgl gec;irir misiniz?

Evet ( ) Haylr ( )

16 - Belirli bir tlbbi sorununuz var ml?

Evet () HaYlr ()

Varsa;

Haylr ()Evet ()16 . a -Ameliyat gec;irdiniz mi?

Evet ise ;

16. b -Ne ameliyatl: .
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2.BOLUM:

1 - Sesinizin nasil oldugunu du~uniiyorsunuz?A~agidaki ~Iklarlll birden fazlasllli

i~aretleyebilirsiniz.

() KalIn

() ince

() Boguk

() KISIk

() Sert

() GUylii

() Hafif.

() Kulagl rahatslz edici.

( ) Ho~, rahatlatiCI.

( ) Diger. Belirtiniz ..

2 - Goode ortalama kay saat sesinizi aktif olarak kullamyorsunuz?

3 - A~agidaki konu~ma biyimlerini gun iyindeki kullammllliza gore

derecelendiriniz.

enyok

Baglrarak konu~urum

Normal konu~urum

Fisiidayarak konu~urum.

1 2 3 4
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4 - Sesinizle ilgili bir egitim aldllllZ ml?

Evet ( ) Haylr ( )

5 - ~imdiye kadar hi9 sesinizden ~ikayetiniz oldu mu?

Evet ( ) Haylr ( )

Evet ise;

5 . a -Ne gibi bir tedavi uygulandl?: .

5 . b -Siz ne gibi onlemler uyguladllllz? .

6 - ~u an sesinizde bir rahatslzlIgmlzm oldugunu du~unuyor musunuz?

Evet ( ) Haylf ( )

Cevabllllz evet ise;

6 . a -Sesinizdeki sorunu nasll tarif edersiniz? Birden fazla ~lkkl

i~aret1eyebilirsiniz.

( ) Konu~urken bogazmda agn olur.

() Konu~urkenbogazlmda yanma hissi olur.

( ) Bogazlmda kuruluk hissi olur.

() Bogazlml sfuekli temizleme hissi olur.

() Sesim boguk 9lkar.

( ) Sesim gU9suz 9lkar.

( ) Sesim hi9 9lkmaz.

( ) Konu~urken nefessiz kalInm.

( ) Sesim sfuekli degi~ir

( ) Konu~urken boyun bOlgende gerginlik hissederim.

() Diger .

6. b - Yukanda ifade edilen ses sorunlarllllz gunlin hangi zamanmda

artmaktadlf?

Sabah () Ogle () Ak~am () Hep aYlll ()
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7 - Sesinizdeki problem ileti~iminizi etkiliyor mu?

Evet ( ) Hayu ( )

Cevabmlz 'evet' ise ;

7 . a -En yok hangi ortamlarda etkiliyor? Birden fazla ~lkkl

i~aretleyebilirsiniz

( ) Ev ortammda

() i~ ortammda.

( ) Sosyal yevremde .

( ) Ki~isel ileti~imimde.

()

Diger .

7.b - Problem olan ortam(lar)da ne yaplyorsunuz?

( ) Konu~mamaya ozen gosteriyorum.

( ) Mecburen konu~uyorum.

( ) <;evreyi / ortaml diizenlemeye yah~lyorum.

NasI1? Belirtiniz .

( ) Diger. Belirtiniz .
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3.BOLUM:

Sizce;

1- Glrtlak nedir ? Ne i~e yarar?

2 -Ses telleri nasI1 bir yapldu, ne i~e yarar?

3- Nodiil nedir?

3 . a - NodUlun tedavisi var illldu?

Varsa;

() Evet () Haylr

3 . b -Tedavisi nasI1dlr? .

4 - Polip nedir?
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4 . a -Polipin tedavisi var mldu?

() Evet

Varsa;

4 . b -Tedavisi nasI1dlr?

5 - Larenjit nedir?

() HaYlr

5 . a - Larenjit neden olur? .

5 . b - Tedavisi nasI1dlr? ..

6 - Konu~urken bogazda agn neden olur? .

7 - Boguk sesiniz oldugunda neler yaparsllllz? Birden fazla ~lkkl

i~aretleyebilirisiniz.

() Farkh bir ~ey yapmam.

( ) Uyudugum ortamlll nemli oimasllll saglanm.

() SIVI tliketimimi arttmnm.

( ) Sesimi yok kullanmaktan kaylllu, ancak gerekli durumlarda kullanmaya ozen

gosteririm.
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( ) Alkol almaktan ka~mmm.

() Nefes kontroliime dikkat ederim.

( ) Konu~ma sesimin ~iddetini dii~iirlirlim.

( ) Konu~mam gereken randevulanml iptal ederim.

( ) FlSlltl ile konu~urum.

( ) SlCak i~ecekler tiiketirim.

( ) Kafeinden ka~mmm.

( ) Sigara vb. den ka~mmm.

() Yiiksek tonda konu~maktan ka~mmm.

( ) Bogazlml slcak tutmaya ~ah~mm.

( ) Gerekliyse kortizon kullanmm.

( ) Antihistaminik kullanmm.

() Diger.

Belirtiniz .

8 - A~agldaki davranl~lardan hangileri ses mekanizmasmm zarar gormesine

neden olur? Birden fazlasml i~aretleyebilirsiniz.

( ) Larenjitken konu~mak.

( ) Antihistaminik kullanmak.

( ) Slk slk bogaz temizlemek.

( ) Kahve tiiketmek.

( ) <;ay tiiketmek

() Alkollii i~ecek kullanmak

( ) FlsI1tlyla konu~mak.

( ) Yiiksek sesle konu~mak.

( ) Baguarak konu~mak.

() Ta~lt ara~larmdakonu~mak

() Esnemek

( ) Sigara i~mek

( ) <;ok su i~mek.

( ) Nefesi kontrollii kullanmak.



9 - Daha once ses organlannm yaplsl , ses iiretimi ve bozukluklan ile ilgili

bilgilendirildiniz mi?

Evet ( ) Haylr ( )

Bilgilendirildiyseniz;

9. a - Nasll ?
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