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Danışman Öğretmen: Gözde DERE

Duyduğumuz her ses ve melodi gerek bilinçaltımızda gerekse

fizyolojik olarak üzerimizde değişiklikler yapabilecek güce sahiptirler.(ii)

Bu projede dayanılmaz seslerin tekerleme söylemeye etkisi

araştırılacaktır. ‘’Kötü sesler algımızı etkiler mi?’’ Sorusuna cevap

aranacaktır.
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Giriş:
Gürültü, konforumuz açısından istenmeyen, rahatsız edici bir

durumdur. Verdiği bu rahatsızlığın yanı sıra bireyler üzerinde, psikolojik,

fizyolojik ve performans yönünden olumsuz etkiler de yaratır. Gürültü,

davranış bozuklukları, çalışma verimindeki düşüş, duyma kayıpları,

kulak çınlamaları ve bazı psikolojik hastalıkların nedeni olabilir.

Gürültüye maruz kalan öğrencilerin dikkatleri dağılarak

konsantrasyonları bozulduğu için, verilen bilgileri verimli bir şekilde

anlayamaz. Münih Havalimanı çevresinde oturanlar üzerinde yapılan

araştırmalar, uçak gürültüsünün, çocukların uzun dönemli hatırlama ve

kavrama yeteneklerini azalttığı sonucunu vermiştir. İnsanların verimli bir

şekilde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ses yalıtımı ile gürültüden

arındırılmaları gerekir.

Proje kapsamında, gürültü kirliliğinin insan üzerindeki etkisini

anlamak için dayanılmaz sesleri kullanarak, tekerleme söylemeyi

denedik.

Çekilen videolar tekrar tekrar izlenmiş, ses kirliliği ile tekerleme

okuyan öğrencilerin yüzlerindeki değişiklikler incelenmiştir. Bu

araştırmaya katılan 50 öğrencinin 30’u kusma sesinden olumsuz

etkilenmiştir. Algıları bozulmuş, tekerlemeyi söylemede

zorlanmışlardır.

Arka plandaki bir sözlü müzik, kelime hafızasında bile bozucu etki

yapar. Öğrencilerin öğrenme sağlığı ve düşünsel aktiviteleri ile

çakışmayacak bir çevre gerekir. Bu çevrenin sağlanması ses

yalıtımı ile de olabilir.(i) Gürültü kirliliği problemi çözülürken, eğitim

gürültü yönetiminin bir parçası haline gelmelidir.

(i) http://www.ode.com.tr/ses-yalitimi/

(ii) https://hypnotistanbul.com/muzigin_ve_seslerin_etkileri/

(iii)http://www.milliyet.com.tr/dayanilmaz-sesler-

/yasam/haberdetayarsiv/25.01.2007/186689/default.htm

(iv)https://prezi.com/j47f2mwhmgol/okullarda-gurultu-kirliligi/

Bu çalışmada Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi sınırları

içerisinde kalan okullardan Ebru Nayim Fen Lisesi seçilerek

örneklem gurubu oluşturulmuştur. Örneklem grubunda dokuzuncu

sınıf öğrencileri bulunmaktadır.

50 öğrenciye Farid Farjad’ ın ‘’Keman Ağlıyor’’ fon müziği

eşliğinde tekerleme okutuldu.

Yine aynı öğrencilere, aynı tekerleme, rahatsız edici ses olan

kusma sesiyle okutuldu. Yapılan çalışma videoya kaydedildi. Bu

deneyde bağımsız değişkenimiz, kusma sesi; bağımlı değişkenimiz

ise algımıza olan etkisidir.

İngiliz akustik Profesörü Trevor Cox, www.sound101.org adlı

sitesine 34 farklı rahatsız edici ses koydu ve ziyaretçilerinden

hangisinden rahatsız olduklarını belirtmelerini istedi. İnternetteki

oylamada, kusma sesi 1.1 milyon oyla en nefret edilen ses olarak

ilk sırayı aldı. Bebek ağlaması 2., hareket halindeki trenin raylar

üzerinde çıkardığı sürtünme sesi ve gıcırtı 3. oldu. (iii)

Hipotez:

Kötü sesler, algımızı bozar.

(iv)
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