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OZET

Bu arastirmaya gonullu Atletizm Milli Takinu'nda 400m bransmda yer alrrus
toplam alti elit sprinter katilnusur.

Deneklerin

yaslan 23.0±1.6 yildir. Yukselti

antrenmanmm sprinterler uzerine metabolik etkisi incelenmistir, Denek.ler ti<; haftalik
yukselti antrenmam

oncesi ve sonrasi olmak uzere iki defa V02max, solunum

fonksiyon testlerinden FVC, FEVlFVC, VC; kan parametrelerinden

eritrosit sayisi,

hemoglobin, hematokrit, MCH ve MCHC; bazi fiziksel ozelliklerden kilo, dinKAH
ve maxKAH

test edilmis ve yukselti antrenmanmm

performans

uzerine etkisi

arastmlrmstrr.
Elde edilen veriler SPSS.16 istatistik paket prograrru ile analiz edilmistir.
Grup ici farka bakmak icin paired samples testi; bireysel farkhhklara bakmak icinde
yuzdelik hesaplama kullamlrrustir.
V02max

olcumlerinde

kosu bandmda

Zagrep

Protokolti

uygulannusur.

Solunum fonksiyon testleri Ocean Winspiro mark.a spirometre ile kan parametreleri
ise Bayer Andria 2120 mark.a analizorde olculmustur.
Deneklerde kamp oncesi ve kamp sonrasi; V02max degerlerinde, solunum
fonksiyon testlerinden
hemoglobin,

FVC, FEVlFVC ve VC'de, kan degerleri olan eritrosit,

hemotokrit ve fiziksel parametrelerden

maxKAH'ta anlamh bir fark

bulunmanusur.
Deneklerde

kamp oncesi ve kamp sorasi fiziksel parametrelerden

agirligi, dinKAH ve kan parametrelerinden

vucut

MCH ve MCHC degerlerinde anlamh

farkhhklar bulunmustur (p<0.05).
Sonuc olarak ti<; haftalik yukselti antrenmanmm
solunum fonksiyonlannda
parametrelerinden

MCH

sprinterlerde V02max ve

bir etkisi olmadigiru, dinKAH ve vucut agirhgmda ve kan
ve

MCHC

degerlerinde

anlamh

fark

yaratugi

parametreleri,

solunum

gozlemlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Yukselti,
fonksiyonlan

V02max,

kan

ABSTRACT

Six elite 400m sprinters from National Track&Field Team participated to this
study. Age of subjects was 23.0±1.6 year. The metabolic effect of altitude training
was investigated in sprinters. Subjects were tested before and after altitude training
as pre-post tests. Ventilation functions (FVC, FEVlFVC and VC) and V02max were
tested. Blood parameters (erythrocyte, hemoglobin, hemotocrite, MCH, and MCHC)
and some physical characteristics (body weight, resting heart rate, and maximal heart
rate) were measured and also the effect of altitude training was investigated on
performance.
SPSS 16 statistical program was utilized for analyzing the data. Paired sample
test was used for within the group difference. Percentiles were used for analyzing of
individual differences.
Zagreb protocol was utilized on treadmill for V02max test. Ocean Winspiro
spirometer for ventilation functions and Bayer Andria 2120 analyzer for blood
parameters were used.
There were no differences between pre and post camp tests for V02max,
ventilation functions (FVC, FEVlFVC, and VC), blood parameters (erythrocyte,
hemoglobin, and hemotocrite) and maximal heart rate.
There were significant differences (p<0.05) between pre and post camp tests
for body weight, resting heart rate and blood parameters (MCH and MCHC).
It was concluded that there were no effect on V02max and ventilation
functions and also there were no significant differences resting heart rate, body
weight, and blood parameters (MCH and MCHC) related to 3 week altitude training
in sprinters.

Key words: Altitude, V02max, blood parameters, ventilation functions
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BOLUMI

Bu

bolumde

gins,

arastirmamn

amaci,

problem

cumlesi,

sayiltilar,

simrhhklar, tamm ve arastirmamn onernine yer verilecektir.

cmts
1968
Meksika'da

Olimpiyat
(2300m)

Oyunlan

ve

1970

dtizenlenmesi,"Spor

Dunya

Futbol

ve Yukseklik"

Sampiyonasi'run

temasim

dunya

spor

kamuoyunda onemli ve tartisilan bir konu yaprmstir (Acikada, 1990 ve Terzioglu,
1993). Sporda performansa,

orta derecedeki yuksekligin akut ve kronik etkilerini

incelemek icin arastirmalar yapilmaya baslannus olup, spor hekimligi yukseklik ve
sporda

performans

konusundaki

arasurma

sonuclanru

sporculann

ve

spor

egitimcilerinin hizmetine sunmustur (Teknik yaymlar, 1982).

Yukseklik antrenmam, atmosferin ytikseklik nedeniyle yaratngi az oksijenli
ortama uyum saglamak icin gereken antrenman olarak aciklanmaktadir

(Acikada ve

Ergen, 1986).

Ozellikle

Meksika' da

Kenyah

sporculann

atletizmin

dayamkhhk

branslanndaki basanlan, spor dtinyasmm deniz seviyesinde basanh olabilmeleri icin
ytikseklik antrenmam mantignu kabullenmelerine
City Olimpiyatlan
harcayarak

yol acnustir. Bu nedenle, Mexico

sonrasi ve Munih Olimpiyatlan

bir yandan sporculann

oncesi, bircok iilke cok para

daha iyi hazirlanmalanm

yandan da ytikseklik antrenmamm bilimsel arastirmalanm

1

saglarmslar,

diger

saglamislar, diger yandan

da ytikseklik antrenmamm bilimsel arasnrmalarla daha saglam temellere oturtmaya
cahsnuslardir (Acikada ve Ergen, 1990).

Spor ve ytikseklik

gorus acisindan

incelenmektedir.

Bunlardan

birincisi

yukseklige uyum saglama digeri ise ytikseklikte cahsarak daha alcak seviyelerde
performansi

arttirmak seklindedir.

performanslarmda

Yuksek yerlerde egzersiz

soz konusu olan gorus, organizmamn

yapanlann

fiziksel

yuksek cevre kosullanna

karsi gelistirdigi uyum yetenegidir (Kaplan, 1992).

Yukseklerde

antrenman yaprp, daha alcak seviyelerde musabakaya cikmak

gunumuz antrenman bilgisi icerisinde yerini korumaktadir. Bu cahsmalar ozellikle
kurekciler,

uzun mesafe

gosteren spor dallannda
incelenmektedir.

kosuculan

tarafmdan

uygulanmaktadir.

Bunlardan

ve interval-dayarnkhhk

ozelligi

Spor ve ytikseklik iki gorus acismdan

biri yukseklige

uyum saglama, digeri ise ytiksekte

cahsarak daha alcak rakimlarda performansi arttirmak seklindedir (Teknik Yaymlar,
1982).

Cogu bilim adamlannm

birlestikleri

noktalardan

biri, yukseklige

alman

cevaplann bireysel farkhhklar gosterdigi hususudur. Bu da, hipoksik antrenmanm
degerlendirilmesini

guclestirmektedir.

sporculann

duzeyine

gostermemistir.

deniz

Y ani,

Hipoksik

inmelerinde

ytikseklik

antrenmam

artmanm bir garantisi gibi gorulmemistir.

antrenmana

hepside
deniz

tabi

tutulmus

performans
duzeyindeki

iyilesmesi
performansta

Y azarlann bircoguna gore, bu nedenle

ytikseklikte meydana gelen yukseklige uyumla ilgili fizyolojik degisikliklere deniz
duzeylerindeki

performans

artmasmm

bir

kamti

olarak

bakmak

pek

dogru

olmayabilir (Akgun, 1992).

Bazi arasnrrnacilar
bulrnuslardir,

Bu

mukavemet sporculannda hemoglobin dtizeyini dusuk

nedenle

dusuk hemoglobinli

mukavemetcilerde

hipoksik

antrenmanmm saglayacagi hemoglobin artist ozellikle faydah olacaktir. Surasi bir
gercektir ki, ytikseklikte bir sure yapilan antrenmandan soma deniz duzeyine

2

donenlerde, hipoksik antrenmanm performansa muspet olmasa bile menfi bir etkisi
de gorulmemistir (Akgun, 1992).

Son 20 yilda farkh spor dallanyla ugrasan sporcularm V02max degerlerinde
bir artis oldugu ve mesafe kosuculanrun dunya rekorlanm gelistirdigi gorulmustur.
Bu gelismelerin sebepleri arasmda ytikseklik antrenmanlannm

02 tasima zincirinin

her bir bileseni uzerinde onemli bir etkisi oldugu soylenmektedir.

Yuksek irtifada

yasayan ve antrenman yapan atletlerin 1988 ve 1992 olimpiyatlarmda uzun mesafe
yanslannda madalya aldiklan bilinmektedir.

Bircok arastirmada ortaya konuldugu

uzere ytikselti antrenmanlan ve V02max ve sporcu performansim yuksek bir irtifada
gelistirmektedir.

Fakat bunun deniz seviyesinde yararh olduguna dair yeterli kamt

bulunmamaktadir

(Rusko, 1996).

Shephard' a gore,

yuksek

irtifada

calisma,

egitim

periyodu

suresince

performans icin onemlidir. Rakimm yuksekligini bilmek ve cahsrna suresini ona gore
ayarlamak ve programlamak

gerekir. 2300m ytikseklikte yapilacak kamp suresinin

ise 2 veya 3 hafta kadar olmasi en uygun zaman miktan olarak belirtilmektedir
(Shephard, 1993).

Bu calisma ytikselti antrenmanmm

sprinterler uzerine metabolik etkisinde

meydana gelen degisimleri arastirmak icin yapilnustrr.

Bu nedenle
antrenmanmm

duruma iliskin calismalar

degisik testler yapilarak

ytikselti

etkileri ispatlanmaya cahsilrmstir. Bu cahsmada aerobik, anaerobik,

kuvvet antrenmanlan

yapilnus ve ti~ haftalik ytikselti antrenmam sonrasi meydana

gelecek degisiklikler ispatlanmaya cahsilrrustir. Bu ti~ haftalik ytikseklik antrenmam
oncesi ve sonrasi V02max, solunum fonksiyon testlerinden FVC, FEVlFVC ve VC;
kan parametrelerinden
fizyolojik

eritrosit sayisi, hemoglobin,

parametrelerden

karsilastmlmasi

kilo,

dinKAH

ile degerlendirilmistir,

3

ve

hematokrit, MCH ve MCHC;
maxKAH

test

sonuclannm

Bu amacla cahsmamn

birinci bolumunde

giris, ikinci bolumunde

ilgili

arastirmalar, ucunctt bolumde yontem, dorduncu bolumde bulgular ve son kisrrunda
da elde edilen sonuclar, diger benzeri cahsmalann sonuclan ile karsilastmlmis

ve

degerlendirilmistir.

Problem Ciimlesi
1. 6 sprinterde ti~ haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi V02 max'da
degisim var rmdir?

2. 6 sprinterde ti~ haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi solunum
parametrelerden FVC, FEVlFVC ve VC degisim var midir?
3. 6 sprinterde bireysel olarak ti~ haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi
kan parametrelerinden

eritrosit sayisr, hemoglobin,

hematokrit,

MCH ve

MCHC farkhlik var midir?

4. 6 sprinterde ti~ haftahk yukselti antrenmam

oncesi ve sonrasi fiziksel

parametrelerden kilo, dinKAH, maxKAH degerlerinde degisim var rmdir?

Alt Problem
1. 6 sprinterde ti~ haftahk yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi bireysel olarak
V02 max'da degisim var midir?

2. 6 sprinterde ti~ haftalik yukselti antrenman oncesi ve sonrasi bireysel olarak
solunum fonksiyon degerlerinden FVC, FEVlFVC ve VC olcumler arasmda
degisim var nudir?

3. 6 sprinterde ti~ haftalik yukselti antrenman oncesi ve sonrasi bireysel olarak
kan parametrelerinden

eritrosit

sayisi, hemoglobin,

hematokrit,

MCH ve

MCHC degerleri arasmda degisim var nudir?

4. 6 sprinterde ti~ haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi bireysel olarak
fiziksel parametrelerden kilo, dinKAH ve KAHmax degerleri arasmda degisim
var rmdir?
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HiPOTEZ

1. 6 sprinterde ti<; haftahk yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi V02 max'da
degisim vardir,

2. 6 sprinterde ti<; haftahk yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi solunum
parametrelerden FVC degisim vardir.

3. 6 sprinterde ti<; haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi solunum
parametrelerden FEVlFVC degisim vardir.

4. 6 sprinterde ti<; haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi solunum
parametrelerden VC degisim vardir.

5. 6 sprinterde bireysel olarak ti<; haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi
kan parametrelerinden

eritrosit sayisinda farkhhk vardir.

6. 6 sprinterde bireysel olarak ti<; haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi
kan parametrelerinden

hemoglobin sayisinda farkhhk vardir,

7. 6 sprinterde bireysel olarak ti<; haftahk yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi
kan parametrelerinden

hematokrit sayismda farkhhk vardir.

8. 6 sprinterde bireysel olarak ti<; haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi
kan parametrelerinden

MCH' da farklihk vardir.

9. 6 sprinterde bireysel olarak ti<; haftalik yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi
kan parametrelerinden
10. 6 sprinterde

MCHC'da farkhlik vardir.

ti<; haftahk

ytikselti antrenmam

oncesi ve sonrasi fiziksel

parametrelerden kilo degerlerinde degisim vardir.

11. 6 sprinterde ti<; haftalik yukselti antrenmam

oncesi ve sonrasi fiziksel

parametrelerden KAHist degerlerinde degisim vardir.
12. 6 sprinterde ti<; haftahk yukselti antrenmam oncesi ve sonrasi bireysel olarak
fiziksel parametrelerden KAHmax degerlerinde degisim vardir.

Arasnrmamn Amaci

Gecmiste
sonucu

ytikselti

yapilan

cahsmalar

antrenmam

sonrasi

ve cahsmalar
yapilan

uzerine

antrenmanlarda

parametrelerini gelistirdigi yonde etkili oldugu gorulmustur.
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yapilan

arastirmalar

V02max

ve kan

Bu calismada da ytikselti antrenmam
V02max,

solunum

parametrelerinden

fonksiyon

sonrasi sporcularda meydana gelen

testlerinden

FVC,

FEVlFVC,

VC;

kan

eritrosit sayisi, hemoglobin, hematokrit, MCH, MCHC; fiziksel

ozelliklerden kilo, dinKAH ve KAHmax gelisimleri gozlemlenip degerlendirilmistir.

3 haftalik ytikselti antrenmam sonrasi yapilan testier sonucunda, sporcunun
aerobik

kapasiteye

iliskin

V02max

ve diger

metabolik

duzeylerinde

artislar

gozlemlenmeye cahsilrmsnr.

Suurhhklar
21-27 yas grubu arasi Atletizm Milli Takimmda yer alrrus 6 sprinter ile
smirhdir.

Tamm
V02max: Aerobik kapasite, maksimal

egzersiz

ti.iketilen maksimal oksijen rniktan olarak tammlanmaktadir

esnasmda

bir dakikada

( Noble, 1998).

ARASTIRMANIN ONEMi

Antrenman bilirninde amac sportif verimi artnrmaktir. Bunun icinde onemli
olan

sportif

antrenmanlann

verirni

artiracak

calismalann

yapilmasidir.

Basannm

saglanmasi

dogru bilinmesiyle paralellik gostermektedir. Bu cahsmada yukselti

antrenmamnm performansa etkili olup olmadigmm gozlemlenmesi, spor bilimcileri,
.porcu ve antrenorler icin onem tasimaktadir.
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BOLUMII

n.on.t ARA~TIRMALAR
YUKSEKLiK ANTRENMANI HAKKINDA GENEL BiLGiLER

Yiikselti ve Spor
1968 Olimpiyat oyunlannm 2000 metrenin uzerinde yer alan Meksika'da
yapilmasi gundeme gelince yuksekligin onemi bu alanda daha detayli incelenmeye
ve tartisilmaya baslanrmstir (Kalyon, 1990). Dunya uzerinde bircok yerlesirn bolgesi
1000m ve uzerinde bulunmakta ve bu yorelerde yasayanlar icin ytikseklik herhangi
bir problem dogurrnamaktadir. Ancak gerek rekreasyon gerekse yansma ve spar
amach olarak (kayak, tirmarus vb) orta derecede yuksek kabul edilen yerlere ve daha
yuksek daglara cikildigmda organizmada farkli uyumlar gundeme gelmektedir.
Ozellikle

ytikseklerde

yapilan

dayarukhhk

yanslannda

performans

bozulabilmektedir. Bu nedenle, antrenman bilgisi acisindan ytikseklerde yapilan
antrenmanlann ytikseklerde yapilacak olan yansmalarda dayarukhhk performansmi
olumlu yonde etkiledigi gorti~ti onem tasimaktadir. Buna ek olarak yiikseklerde
yapilan kisa mesafe ve atlama yansmalannda

performans olumlu yonde

etkilenebilmektedir (Acikada ve Er gen, 1990).

Yiikselti Antrenmam

Yukseklik antrenmam, sporcunun oksijen eksikligine zorlanmasidir. Kanm
bagimhgi oldugu az 02 doyumuna ve butun organizmanm fizyolojik uyum
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saglamasiyla, deniz seviyesine donusten sonraki sportif faaliyetlerdeki dayarukhhk
kabiliyetinin arttmlmasidir (Sevim, 1997; Sezen, 1995; Gunay ve Yuce, 1996).

Spor ve yukseklik iki gorus acismdan incelenmektedir.

Bunlardan birincisi

yukseklige uyum saglama digeri ise yiikseklikte calisarak daha alcak seviyelerde
performansi

arttirmak

performanslannda

seklindedir.

Yuksek yerlerde egzersiz

soz konusu olan gorus, organizmamn

yapanlann

fiziksel

yuksek cevre kosullanna

karsi gelistirdigi uyum yetenegidir (Kaplan, 1992).

Yukseklik antrenmam, atmosferin yiikseklik nedeniyle yarattrgi az oksijenli
ortama uyum saglamak icin gereken antrenman olarak aciklanabilir

(Acikada ve

Ergen, 1986).

Yukseklik
birlestikleri

antrenmam

noktalardan

uygulayan

biri,

ilgililerin

hemen

hemen

uyumda

alman

cevaplann

yukseklige

tamammm
bireysel

farkhhklar gosterdigidir, Yukseklik antrenmam, yuksek yerlerde yapilacak yanslarda
olumlu sonuc verirken, deniz seviyesindeki
olarak soylenmemektedir.
antrenmanmm

Performansmm

yansmalar

zirvesinde

icin yararli oldugu kesin

olan sporcularda,

faydah oldugu tam olarak iddia edilmemekte,

dusuk olan ve anemik sporculann

yiikseklikten

faydalandigi

yiikseklik

daha cok V02max'si
iddia edilmektedir

(Akgun 1989; Ergen ve Acikada, 1986).

Yukseklik antrenmanmda beklenen basan durumlan sunlardir.

•

Alyuvarlar ve hemoglobin artmasiyla, 02 kapasitesinin artmasi.

•

Kilcal damar aktivitelerinin duzeltilrnesi.

•

Miyoglobin deposunun artmasi.

•

Mitekondria

sayismm

yiikselmesi

(aerobik

enzim

aktivitesinin

yiikselmesi).
•

Genel basanyi artiran faktorler, yiikseklik antrenmanmda
gorulmektedir (Gunay ve Yuce 1996; Sevim, 1997).
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daha cok

Bu

degisimlerin,

oksijen

tasima

ve

kullanma

kapasitesini

artrracagi

dusunulur. Deniz seviyesinden yukseklikte aerobik gtic; azahrsa, tamamlayici faktor
deniz seviyesine donuste artisa neden olur (Dundar, 1995).

Yiikselti ve Performans
Yukseltiye cikildikca

organizmada bir takim

degisiklikler meydana

gelmektedir. Organizmanm yukseltiye kisa sureli uyumuna akut uyum, uzun sureli
uyuma ise kronik uyum adi verilmektedir. Akut uyumda organizmada submaksimal
ve dinlenim HR' sinde artis, dinlenim ve submaksimal solunumda artma kan
basmcmda artma, katekominlerde artis, laktat uretiminde artma V02max'de dusme
meydana gelmektedir. Kronik uyumda ise asit-baz dengesi dtizenlenir,2-3 DPG de
artma, oksidatif enzimlerde artma, mitekondri sayismda artma, doku myoglobinin de
artma ve katekolamin miktannda dusme ve dolayisiyla laktat uretiminde dusrne
meydana gelmektedir (Kayser, 1996; Fox ve Ark, 1981; Saltin, 1996; Miyashita,
1996; Bailey ve Davies ,1997).
Yuksek yerlerde yasayan atletlerin yuksek bolgelerde yapilan yansmalarda
cok iyi performans gostermeleri, bazi spor cevrelerini yuksekte yasama ve
performans iliskisi kurmaya yoneltmistir. Bu gorus noktasmda hareketle aym
faydanm deniz seviyesinde yapilan yansmalar icinde gecerli olur dusuncesini
dogurmustur (Zorba, 1995). Ancak bu konuda yapilan calismalann sonuclan
karsilastmldiklannda

bu

gorusun

gecerliligi

konusunda

kesin

bir

karuya

vanlmayacagi gorulmektedir. Bununla beraber V02max'si ve Hb duzeyi dusuk olan
sporculann

yukseklikte

kazandiklan

uyum

degi~ikliklerinden

fayda

saglayabilecekleri belirtilmektedir (Kalyon, 1990; Ozcan ve Ark., 1993).

Yukseltide organizmarun uyum degisikliginden sorumlu olan en onemli
faktor, ortam havasmda azalan 02'nin kismi basmcidir. 02'nin kismi basmcmm
azalmasi sonucunda hipoksi olusur. Hipoksinin olusmasiyla kanm 02 diffizyonu ve
saturasyonu azahr, dolayisiyla kanm 02 tasima kapasitesi azahr ve sonuc olarak
cahsan kas gruplanna daha az oksijen ulasir (McArdle ve Ark.,1996).
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Mexico City 1968 olimpiyat oyunlannda gozlendigi gibi ytikseklerde 90 sn
uzerinde

aerobik

gozlenmektedir,

kapasiteye

dayah

eforlarda

V02max

degerinde

azalma

Soyle ki, yaklasik olarak 1524m yukseklik seviyesinin uzerinde

V02max degerinin her 305m icin %1.5-3.5 oranmda bir dusus gosterdigine isaret
edilmektedir

(Asma,

1992). Yukseklerde

P02dli~liklligli nedeniyle performansta

gozlenen bu dusus degerleri ytikseklikte belirli zaman sonunda fizyolojik uyum
mekanizmalan

ile karsilamr. Boylece dusen P02'1 ve etkileri kompanse edilmeye

cahsmaktadir, Yukseklikte elde edilen bu uyumlann sportif performansa olan etkisi
tartisilmaktadir (Akgun, 1978).

Yukseltiye

cikildikca

V02max

baglama kapasitesinin dusmesindendir.

duser.

Bunun

nedeni

hemoglobinin

02

Deniz duzeyinde hemoglobinin 02 baglama

kapasitesi %96-98 iken, 2300 metrede %88, 4000 metrede %71 'lik bir dusus gosterir
(Fox ve Ark.,1981; McArdlle ve Ark.,1996).

Yiikseklikte Hiicresel Degisiklikler

Hucresel ve dokusal degisiklikler,

1-2 haftada meydana gelebilir. Deniz

duzeyine indikten sonra da aym suratle kaybolur (Akgun, 1993).

Yukseltide

kanm tasidigi

02'nin dokularada

daha kolay birakilmasi

ve

kullarulabilmesi icin bir takim lokal degisimler meydana gelmektedir (Ergen, 1992).
Bunlar;

•

Mitekondria yogunlugunda artis (Akgun, 1993; Gunay, 1998).

•

Miyoglobin sayismda artis (Akgun, 1993; Ergen, 1992).

•

Kilcal damar sayismda artis.

•

Artan doku kan alarm, dokulann yeterince kanlanmasi Hemoglobin aynsim
egrisinde saga kayma (Bu olay 2,3 difosfogliserat

adh maddenin artist ile

aciklanmaktadir ve hemoglobinin oksijene olan baglanrna egilimi azaltmakta,
boylece dokuya 02 birakilmasi kolaylasrnaktadir),
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•

Eritrosit ve hemoglobin

sayismda, hacminde

ve konsantrasyonunda

artis

(Ergen, 1992).
•

Aerobik enerji yolu enzimlerinde artis.

•

Glikolotik kapasitede artis.

•

Kas ve doku kapilarizasyonunda

artis (Ergen, 1992).

Dayamkhhk
Morehause

ve Miller (1971)'e

gore; vi.icudun si.irekli aktivitesinin

sebep

oldugu streslere dayanabilme yetenegidir.

Dayanikhhk,

belli bir yogunluktaki

cahsma

si.iresinin smirlanm

ifade

etmektedir (Bompa, 1998). Kisinin cahsma si.iresini smirlandiran ana etmenlerden
biri, cahsma icin gerekli olan enerjinin saglanmasi, biri de enerji i.iretim esnasmda
olusan artik maddelerin yogunlugu ve buna bagli yorgunlugun olusmasidir (Fox ve
Keteyian,

1998;

devamhlignu

Sevim,

saglayabildigi

1995).

Sporcu

egzersiz

veya yoruldugu

esnasmda

halde egzersizi

enerji

i.iretiminin

devam ettirebildigi

si.irece dayamkh olarak kabul edilmektedir. Buna gore dayarukhhk, bir isi uzun sure
devam ettirebilme yetisi olarak tammlanabilir. Efor icin gerekli enerji uretimi genel
olarak areobik surecte gerceklesir. Bu nedenle dayamkhhk
olmak uzere ikiye aynlmaktadir

aerobik ve anaerobik

(Bompa, 1998; Fox ve Keteyian,

1998; Sevim,

1995).

Dayamkhhk

vucudun sureli aktivitesinin

yetenegi olarak tammlanabilir.

sebep oldugu streslere dayanma

Diger bir ifadeyle uzun sure devam eden sportif

yi.iklenmelerde yorgunluga karsi koyabilmektedir (Akgun, 1973).

Kuvvet antrenmanlannm
ragmen

aerobik

kapasitesinin

kas gucunu, dayamkhlik perforrnansim arttirmasma
gostergesi

(V02max) etkilemedigi dusunulmektedir.
performansmdaki

olan

maksimum

Kuvvet antrenmanlan

oksijen

tuketimini

sonrasi dayamkhhk

artis bisiklet ergometresinde ve kosu bandmda cahsma suresindeki
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uzama ile bir cahsmada gosterilmistir. Aym cahsmada, dayanikhhktaki artisa karsilik
(V02max) degisimi saptanrmstir (Mathews, 1998).

Normalde ytikseklikte yasamayan biri, yuksek rakimda 8-10 gun kahrsa, bu
ortalama adaptasyon olarak arteriyal 02 konsantrasyonunun

da, yukseklige ilk geldigi

zamana oranla bir artis olur. Bu adaptasyona iki faktor katkida bulunur. Birincisi;
solunumda olan ekstra artis, ani yukseklik nedeni ile azalrms olan, alveolar ve
arteriyal oksijen basmcmi artmr. Ikincisi; kirrmzi kan hucresi azalmadan, plazma
miktannda meydana gelen azalma (hemokonsantrasyon),
ilk hafta boyunca olusur, yani rakim hematokriti
saglandikca,

arteriyal

oksijen

konsantrasyonunun

yukseklige maruz kalman

artmr. Yukseklige
artmasma

ragmen;

adaptasyon
V02max

yukseklige ilk gelindigi zamandaki gibi aym kahr (Tiryaki, 1991).

5000feet
kapasitesinin
etkilerinin

(1524m)

yukseltiden

uzerindeki

ytikseltilerde

organizmanm

is yapabilme

etkilendigi ve ytikseklik arttikca · organizma uzerindeki

daha buyuk baskilar yaratugi

ispatlanrms

bir gercektir. 5000 feet'in

ttzerinde her lOOOfeet artista max V02'de %3-3,5 arasmda dususler gozlenmistir
(Fox ve Ark.,1981).

Motorik ozelliklerden birisi olan dayamkhhk,
organizmanm uzun sure yuklenmeye dayanabilme

yorgunluga karsi koyabilme,
yetenegidir. Bu dayanma gtlcu

ise, kastaki mevcut enerji birikimine bagh olup 02 ile yakmdan ilgilidir. Olabildigi
kadar uzun sure aerobik ise, depolanmis enerji kapasitesi ve anaerob enerji kazanma
sirasmda olusan asit metabolizma urunlerini kompanse etme ve yetersiz dururnlanm
tolere etme yetenegi ile belirlenir (Demir, 1991).

Acikada

ve Ergen, dayamkhligm

tamamen

organizmanm

aerobik enerji

uretimine dayah olarak ortaya cikan bir kondisyon ozelligi oldugunu, tic; dakikanm
uzerinde bir sure yapilan arahksiz cahsmalann zaman uzadikca tamamen aerobik
enerji sistemine dayah olarak gelistirildigini
insanm

maksimal

dayarukhhgi,

kisinin

belirtmektedirler.

maksimal

aerobik

Fizyolojik olarak
kapasitesi

olarak

isirnlendirilir. Bir baska deyisle bu, kisinin maksimal ytiklenmeli bir cahsma anmda
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kullanabildigi 02 miktandir. Bu deger ne kadar fazla ise kisinin dayarukhhgida
denli fazladir. Dayanikhhk

o

sporlannm basmda gelen kros, kros-kayak ve maraton

sporlarmda bu degerin, her kg vucut agirhgi basma 70ml 02 degerinin uzerinde
degerler olarak belirlendigi

gorulmustur. Ancak bu deger, sporcularda bir tabam

olu~turmaktadu. Yukanda bahsedilen sporlarda bu ozellik buytik ihtimalle gerektigi
kadar vardir fakat, olmayan ozelligi maksimal 02 kapasitesinin buyuk bir ytizdesini
aerobik olarak kullanamamaktadir

(Acikada, 1982).

ENERJi SiSTEMLERi

Aerobik metabolizma
Karbonhidratlann,

yaglann

ve gerekirse

proteinlerin,

oksijen

varhgmda

tamamen parcalanarak

karbondioksit

ve suya donusumleri ile sonuclanan bir seri

kimyasal reaksiyondan

olusur ve bu parcalanma sirasmda ATP molekulu tiretilir.

Oksijen kullamlarak olusan bu kimyasal reaksiyonlar, hucre icinde mitokondri adi
verilen bir organel icerisinde meydana gelir ve bu kimyasal olaylara "oksidasyon"
adi verilir (Tiryaki, 2002).

Anaerobik metabolizma
Sadece karbonhidratlann

(yaglar ve proteinler haric) oksijen kullamlmadan

kismen (tamamen degil) parcalanmasi ile bir ara maddeye (laktik asite) donusumunu
icerir. Bu metabolizma ile aerobik metabolizmaya oranla cok daha az miktarda enerji
uretimi gerceklesir. Anaerobik metabolizmada oksijen kullamlmadan
soz konusudur. ATP sentezini saglayan kimyasal reaksiyonlar
incelenebilir (Tiryaki, 2002):

- ATP-CP veya fosfojen sistem.
- Laktik asit veya anaerobik glikoliz sistem.
- Oksijen sistem.
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enerji tiretimi

serisi 3 kategoride

ilk iki sistem, [ATP-CP (fosfojen sistemi) ve laktik asit (anaerobik glikoliz)
sistemi] anaerobik sistemlerdir. Ucuncu sistem olan oksijen sistemi ise, admdan da
anlasilacagi uzere, aerobik sistemdir (Tiryaki, 2002).

MAKSiMAL OKSiJEN TUKETiMi (MAX V02)
(Fiziksel Uygunluk Testleri)

Aerobik kapasite icin, maksimal oksijen tuketimi (V02max) ve aerobik glic;
olmak uzere egzersiz fizyolojisinde aym anlamda degisik terimler kullanilmaktadir
(Senel, 1998).

Kisinin fiziksel uygunlugunun, yani aerobik performansmm olculmesinde en
iyi yol Max V02 tuketim testidir. Bu kardiorespirati:ir uygunlugunun olculmesi icin
basvurulacak ilk secenek olarak belirtilmektedir (Tamer, 1991).

Aerobik kapasite sporculann egzersiz esnasmda verimini belirleyen fizyolojik
bir kriter olarak kabul edilebilir. Fizyolojik olarak maksimal dayanikhhk kisinin
maksimal aerobik kapasitesi olarak ta ifade edilmektedir ( Tamer, 1996).

Aerobik kapasite, maksimal egzersiz esnasmda bir dakikada tuketilen
maksimal oksijen miktan olarak tammlanmaktadir ( Noble, 1998).

Laboratuar kosullannda dogrudan olcum metotlan bazi komplike cihazlar
gerektirmektedir. Fakat bu cihazlan her zaman bir arada bulunduran merkezlerin yok
denecek kadar az olmasi yanmda maksimal efor yapmasmda sakmca gorulen
kimselerin test edilmesi ya da alan · clcumlerinin yapilmasi gerekebilir. Bu sebepler
arasurmacilan daha basit olan dolayh olcum yi:intemlerine sevk etmistir, V02max'i
dogrudan ve dolayh tayin eden testlerin icinde en guvenilir sonuclara yuruyen kosu
bandmda ulasildigr yapilan cahsmalar sonucunda ortaya konulmustur (Akglin, 1989).
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1930'larda,
maksimal

sampiyon

oksijen kullammlan

dayarnkhhk

sporculannm

oldugu biliniyordu.

cahsmalan V02max'm fizyolojik tammlamalan

dikkate

duzeyde

1950, 1960, 1970'lerin

ve dayamkhhk

anahtar rolune odaklanmtstir. Bu donemde V02max'

deger

1

klasik

performansmdaki

krsitlayan faktor olarak oksijen

tasima sistemi uzerinde daha cok tartisma yasanrrustir. Gerceklestirilen

gozlemler

kardiyak ciktmm V02max icin cok onemli oldugunu acikca ortaya koydu. Buna ek
olarak kan hacmi ve total hemoglobin

V02max'm onemli tarumlayicilan

olarak

belirlendi (Joyner, 2003).

Bir kisinin yapabilccegi maksimum is veya egzersiz miktan yine o kisinin
kullandigi oksijen miktan ile orantihdir.

Oksijen tuketim miktan simrh kaldikca,

yapilan egzersizin siddet ve suresini arttirma olanagi yoktur (Kalyon, 1995). Artan i~
yuku ile yapilan bir egzersizde, egzersizin siddeti ve suresi ile birlikte kullamlan
oksijen miktan dogrusal bir sekilde artar. Egzersizde oyle bir noktaya gelinir ki bu
noktadan itibaren i~ artsa bile oksijen kullanimi artik daha fazla bir artis gostermez,
aym duzeyde kahr. Iste bu noktada kisinin kullandigi oksijen miktan maksimaldir.
Bireyin kardiyorespiratuar

dayamklihk kapasitesinin ve kondisyonunun en iyi kriteri

olarak kabul edilen bu duzeye maksimal aerobik kapasite veya V02max adi verilir
(Acikada ve Ergen, 1990; Akgun, 1996; Kalyon, 1995; Martin ve Chen 1984). Max
V02max degeri dakikada litre cinsinden oksijen tuketim miktan olarak da ifade
edilebilir. Dakikada kilogram basma mililitre cinsinden gosterilen ifade sekli daha
dogru ve gercekci bir degerlendirme

sekli olarak kabul edilip daha cok tercih

edilmektedir (Acikada, 1996; Wilmore ve Costell, 1994).

Aerobik kapasite sporcularm egzersiz esnasmda verimini belirleyen fizyolojik
kriter olarak kabul edilebilir. Fizyolojik olarak maksimal dayarukhhk

kisinin

imal aerobik kapasitesi olarakta ifade edilmektedir (Tamer, 1996).

Maksimum

oksijen kullamrm

(V02max) dayamkhhk

sporculannm

iistun

ormanslannm belirleyicisi olarak kullanilmalidir. Bununla beraber solunum esige
--~

gelen V02max ya da tepe gtic; degeri arttirmah (incremental) egzersiz ve
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submaksimal

egzersize metabolik tepkinin verimliliginin

gosterilmesinde

daha iyi

tahmin araclandir (Millet ve ark., 2002).

V02max guvenilir olcumleri laboratuar kosullannda
bandi uzerinde

veya bisiklet

ergometresinde

dogrudan olarak kosu

belirli bir yuke karsi sarf edilen

eforlarda solunan gazlann analizi ile yapilrnaktadir. Bu olcum sonuclanndan
edilen V02max degerleriyle

musabaka

esnasmda

elde edilen sonuclar

elde

arasmda

istatistiksel yonden anlamli bir fark bulunamanusnr (Karahan, 1993).

Aerobik kapasite sporculann egzersiz esnasmda verimini belirleyen fizyolojik
bir kriter olarak kabul edilebilir (Iliev ve Kosseu, 1996).

Maksimum oksijen alum (V02max) orta ve uzun mesafeli yanslarda uzun
suredir bir performans

belirleyicisi

olarak kullarulmaktadir.

Aym sekilde, onun

olcumu elit atletlerin fizyolojik testlerinde rutin haline gelmistir. Ancak, yuksek
antrenmanh

atletlerde oldugu gibi V02max araligr dar oldugunda,

performans

arasmdaki iliski nispeten zayifur. Aslmda, benzer V02max degerine

sahip iki atlet esit performans

gostermesi

sart degildir. Alternatif

V02max ile

olarak, diger

atletlere kiyasla daha dusuk V02max degeri olan bir atlet yans esnasmda aym
oksijen ahrmru (V02 (ml/dak/kg) basarmak icin daha yuksek bir V02max yuzdesi
kullanarak farki telafi edebilir (Bosquet ve ark., 2002).

Birbirini takip eden son iki hizda oksijen ttiketiminin <150ml.dk-1
<2. lml.kg-1.dk-1

veya

artmasi veya azalmasi, kalp atim hiz degerinin 220-ya~+/-10 atim

dk-1 olmasi ve 8 mmol.1-1 La konsantrasyonu (Howley ve ark, 1995; Smith ve ark,
1997)

V02max

kriteri

olarak

degerlendirilir.

Bu

kriterlerden

en

az

ikisi

gerceklestiginde olculen en yuksek oksijen tuketimi V02max olarak kabul edilir.

V02max kardiovasktiler dayamkhhgmda
Kardiyovaskuler

dayamkhhk

olcegidir (Karakus ve Koc, 1996).

02 tasinmasi, kalp, akciger sistemleri, kas sisteminin

oksijen kullanma kabiliyeti ile ilgilidir. Bir sporcunun V02max'si ne kadar yuksek
ise o kadar uzun sureli egzersiz yapabilir (Koc, 1996).
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ARTIRMALI (INCREMENTAL)

EGZERSiZ TESTLER

Son 20-25 yilhk surecte, Zoladz, 1998'y1lmda belirttigi gibi Wasserman ve
McIIory (1964)' in cahsmalanndan

baslamak uzere artirmah (incremental) egzersiz

testleri anaerobik esik ve maksimal oksijen kullammmm tespiti icin en sik kullamlan
testler olmuslardir. Artirmah (incremental) egzersiz testleri uygulamrken kullamlan
egzersiz araclan cesitlilik gostermektedir ancak eek sik kullamlan araclar treadmill
ve bisiklet ergometresidir. Son yillarda bu araclara kurek ergometreside eklenmistir.

V02max

ve anaerobik

esik belirlemek

icin kullamlan,

ilk protokolde

(Franchini ve ark. , 2003) baslangic hizi 6 km/h, hiz artislan 1,2 km/h her seviye 3
dk' dan olusmaktadir

ve protokol denek tlikeninceye kadar arahksiz olarak devam

ettirilmistir. Kosu hizmdaki artislar 2 sn icerisinde saglannustir.

KAN PARAMETRiLERi HAKKINDA GENEL BiLGi

Kandaki hucrelerin %99' dan fazlasiru eritrositler, geriye kalamm da lokositler
ve trombositler

olusturur.

Plazma ekstrasellliler

srvismm bir bolumu

olup, %7

oranmda protein icerir. Kan oksijen, karbondioksit ve besin maddelerinin tasmmasi,
metabolizma artiklanrun bobreklere, bagirsaklara ve deriye nakledilmesi, vucudun 1s1
ve

asit-baz

mekanizmalan

dengesini

ayarlamasi,

lokositlerle

enfeksiyonlara

karsi

savunma

gelistirrnesi gibi fonksiyonlan yerine getirdigi icin oldukca onemlidir

(Vural ve Ark., 1986).

LOKOSiT (BEYAZ KURE)

Y etiskin insanm bir mm3 kanmda yaklasik olarak 5-10 bin lokosit vardir.
Lokositler kismen kemik iliginde, kismen de lenf dokuda olustuktan sonra vucutta
kullanacaklan bolumlere kan srvisi icinde tasnurlar.
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Lokositler

vucudun

savunmasmda

gorev yapan hareketli

uniteler

olup,

hastaligi onlemede iki farkh fonksiyon yaparlar. Birincisi istilaci ajan fogositoz,
ikincisi h olusturarak

veya duyarh lenfositlerle

veya her ikisiyle birlikte tahrip

ederler.

Lokositlerin kanda bulunmalarmm
lenfosid

dokudan,

vucutta

baslica sebebi basitce kemik iligi ya da

ihtiyac duyulan

bolgeye

tasmmalandir,

Bu nedenle

lokositlerin kanda tasinma surelerinin kisa olmasi beklenir. Fagositoz ozellikleri en
onemli mudafaa mekanizmalandir.

Anemi, 1s1 artist fagositoz kuvvetlendirici

rol

oynar ( Guyton, 1986).

ERiTROSiTLER (KIRMIZI KURE)

Y etiskin erkeklerin bir mm3 kanmda 5 mil yon, yetiskin bayanlarm bir mm3
kanmda 4.5 milyon civannda eritrosit vardir, Bu eritrositin %49-61'i protein,% 1012'si lipit ve geri kalam sudur (Noyan, 1989).

Butun

memeli

hayvanlann

eritrositleri

cekirdeksizdirler

ve hemoglobin

tasirlar, Eritrositler iki tarafi cukur disk seklinde bir yapiya sahiptir (Noyan, 1989).

Yetiskin bir insanda eritrositler tamamen kemik iliginde yapihrlar. Fetusta ve
bazi patolojik durumlarda eritropoez kemik iligi dismda da olabilir. Dalak, karaciger,
bobrekler

ve lenf gangliyonlan

bu durumlarda

eritrosit

yapabilen

organlardir

(Berkarda ve Ark., 1981).

Yuksek irtifada yasayan kimselerde eritrosit sayisi ve buna bagli olarak ta
eritrositlerin

yuzeyleri toplarru daha fazla olur. Cunku yuksek yerlerde havanm

basinci gibi, tasidrg; oksijenin de basmci daha dusuk olur. Bu sebeple her soluk alista
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kamn yeteri kadar oksijen alabilmesi icin, daha fazla oksijen alici yuzeye yani
eritrosite ihtiyac vardir (Acikada ve Ergen, 1986).

Eritrositler ortalama 3-4 ay kadardir. Yasadiklan surece damarlar icerisinde
ortalama

lOOOkm'lik bir is gezisi yapmaktadirlar.

eritrositler

karaciger,

dalak ve kirnuzi

tarafmdan hemoglobinleri

Omurleri

kemik iliginde

tamamlanrms

olan

yer alan ozel hucreler

haric sindirilirler. Y etiskin bir insanda, her gun vucut

agirligmm her bir kilogrami icin 3-4 milyar eritrosit parcalamr. Dolayisiyla, kandaki
eritrosit dengesinin

bozulmamasi

icin, aym miktardaki

eritrositin

geliserek kan

dolasimma katilmasi gerekir. Eritrositlerin emme kuvveti (ozmotik basmci) dusuk bir
ortama konulursa, bu ortamda su emerek siser ve neticede zarlan catlayip yirtihr. Bu
arada hemoglobin de hucre disma cikar (Erkoc, 1973). Heyecan, gecici anoksia ve
fiziksel aktivitenin

yuksek oldugu durumlann

eritrosit sayisinda artislara neden

oldugu da belirtilmistir (Harper, 1976).

TROMBOSiT (KAN PLAKETLERi)

Trombositler
sertlesmesinde

kanayan damarlarm kapanmasmda,

onemli fonksiyon

pihtilasmada

ve pihtnun

gosterirler, Cesitli sayim tekniklerine

gore bir

mililitrekup kanda genellikle 200-400 bin arasmda bulunurlar (Noyan, 1989).

Trombositler

kolayca

olmayan partikullerdir.

parcalamr,

oval ve ig manzarasmda

cekirdekleri

% 60 protein, % 15 yagdan tesekkul etmislerdir (Akcay,

1969). Omurleri 2-3 gun olup, oksijen kullamr, karbondioksit

verirler. Glikozu

kullamr, laktik asiti atarlar. Kati kucuk maddeleri fagosite etme ozelligi gosterirler.

Siddetli egzersiz sonucu istirahat durumuna
artma meydana geldigi bildirilmistir (Akgun, 1989).
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gore trombosit

sayismda bir

HEMOGLOBiN

Eritrositlerin
fonksiyonlan
pigmenti

(HB)

esas

kismmi

teskil

eden

hemoglobin,

olan solunumu da yaparlar. Hemoglobine

de denir. Kanm rengini veren hemoglobindir.

eritrositlerin

asil

aym zamanda solunum
Hemoglobinin

ti<; esas

fonksiyonu vardir:

a.

Akcigerlerden oksijeni kalp dokulara goturmek (02 transportu).

b. Dokularda

biriken

karbondioksiti

ahp

akcigerlere

getirmek(C02

Transportu).
c. Kanm asit baz dengesini muhafazaya yardim etmek (Ak9ay,1969).

Total hemoglobin degerleri kadmlarda %14 g/ml ve erkeklerde
dolaymda

olup yuksek

irtifa sartlannda

ve yapilan

egzersizle

%16 g/ml

bu degerlerin

artabilecegi belirtilmistir. Hemoglobin degerindeki artis, kanm 02 tasima kapasitesini
dusurmemek

icin yuksek irtifalarda onemli ise de, deniz duzeyinde hb degerinin

artmasmm aerobik kapasiteye ne derecede olumlu etkide bulunabilecegi

suphelidir.

Bununla beraber hb'nin normal duzeyinin altmda olmasi da kanm kaslara 02 tasima
kapasitesini dusurmektedir (Akgun, 1992).

Hemoglobinin molektiler oksijenle ilgisi, dusuk 02 basmclannda

yuksek 02

basmclanndakine

oranla daha az artmaktadir. 760mm Hg basmcmda oksijen basmci

760x21/100=160

mm Hg oldugu zaman hava ile temasa gecmis olan arterial kanm

hemen hemen butun hemoglobini oksihemoglobin haline gecer. Deniz seviyesinden
yuksek olan yerlerde oksijen basmci duseceginden
dusmektedir,

Yukseklik antrenmanlannda

oksihemoglobin

yuksege cikildiktan

miktan

da

sonra ilk alti gun

icerisinde kandaki hemoglobin miktan artabilmektedir (Akgun, 1992).

Yukseklerde yasayanlarda veya yukseklige uyum saglamis olanlarda hb'nin
barometrik basmctaki dusme ile ters orannli olarak artngi gosterilmistir. Ornegin;
deniz dtizeyinde (760 mm/Hg atmosfer basmc) erkeklerde 100cc kanda 15,5g kadar
olan hemoglobin, deniz duzeyine oranla yuksekligi 7382 feet (2250m) olan Mexico
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City'de (580mm/Hg atmosfer basmc) 17.5g kadardir. Hb'nin artmasi eritrositlerdeki
bir artmanm sonucu ortaya cikrrusur (Brotherhood, 1974).

Surasi bir gercektir ki, yuksek irtifa gercek hemoglobin

yap1ID1 ve art1ID1

yavas olur, zaman ahr ve deniz dtizeyine dondukten sonra da hemen kaybolmaz,
daha uzun sure devam edebilir (Akgtin, 1986).

HEMA TOKRiT (HCT)

Kanm sekilli elemanlannm hacimlerinin bilinebilmesi icin, plazma hacminin
de bilinmesi gerekir. Mikrohematokrit
edildiginde

eritrositler

tupune alman antikoagulanh

dibe coker. Eritrositin

kan, antrifuj

isgal ettigi hacmin, total hacmine

oranma hematokrit denir (Akcay, 1969).

Farkh yontemlerle

hemotokrit

degerleri tespit edilmesine

karsilik en sik

kullamlan yontem Wintrobe yontemidir. Erkekler icin normal sirur %40-52, kadmlar
icin %35-47'dir. Dogumda %60 olarak bulunur. Bir yasmda %32-44, onuncu yastan
sonra giderek ergin degerlere ulasir (Harper, 1976).

Bazal sartlarda kan hacrni aym sahista oldukca sabit bir deger arz eder. Hatta
aym sahista muhtelif
vermektedir.

gtinlerde yapilan olcumler

hemen hemen aym sonuclan

Y emeklerden ve sulu iceceklerden sonra kan hacrni artar. Egzersiz,

heyecan ve gecici anoksia gibi hallerde kan depolanmn (dalak, karaciger) dolasima
bosalmasiyla kan hacrni ve bilhassa eritrosit miktan artar (Akcay, 1969).

Yapilan bir arastirmada atlet olmayanlara kiyasla iyi antrene edilmis endurans
atletlerinde

dusuk hematokrit

ve hemoglobin

degerlerinin

oldugu,

dolasimdaki

hemoglobin degerlerinin ise artnus oldugu belirlemistir (Thomas ve Bunch, 1980).
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ORTALAMA ERiTROSiT

HACMi (MCV)

Ortalama eritrosit hacmi (MCV) ornekteki eritrositlerin

ortalama hacmini

verir. Bu rnl/lOOrnl kamn hematokrit degerinin milyon cinsinden eritrosit sayisma
bolunmesi ile elde edilir ve formul olarak soyle ifade edilir.

MCV(mm3)'de

= Hemoktokrit

Degeri (rnl/lOOrnl/kan)

Eritrosit (106/mm3)

Ortalama olarak erkekte ve kadmda 87 mikron kup (u3) olarak bulunmaktadir
(Wintrobe, 1934).

TEK ERiTROSiT ORTALAMA HEMOGLOBiNi (MCH)

Ortalama
hemoglobin

eritrosithemoglobini

(MCH),

ortalama

eritrositte

belirlenen

agirhgidir. Bu deger, kandaki hemoglobin degerini milyon cinsinden

mm3'deki eritrosit degerine bolmek yoluyla bulunur (Berk, 1989).

MCHC(% olarak )= Hemoglobin (100ml kan)
Eritrosit (106xmm3)

MCHC degerleri ortalama olarak erkek ve kadmda 29 mikro mikro g olarak
bulunmaktadir (Wintrobe, 1934).

ERiTROSiT ORTALAMA HEMOGLOBiN
KONSANTRASYONU(MCHC)

Kanda ortalama degeri bilinen eritrositin kapsadigi hemoglobin
(agirlik/hacim).

degeridir

100ml kanda gr olarak belirtilen hemoglobin degerinin 100ml olarak
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belirtilen hematokrit degerine bolunmesi ve bu degerin 100 ile carpilmasi ile elde
edilir (Berk,1989).
MCHC (% olarak) = Hemoglobin (Gr/lOOmlkan)

Hemotokrit (106/mm3)

MCHC degeri ortalama olarak erkek ve kadmda 34g/100ml olarak
bulunmaktadir (Wintrobe, 1934).

SOLUNUM SiSTEMi
Solunum

sisterni

kan

ile

atmosfer

havasi

arasmda

gaz

degisimi

olusturulabilecek sekilde ozellesmis bir sistemdir. Bu sistem ile hucrelerde
metabolizma sonucu olusan karbondioksit atmosfer havasma verilirken dokulann
ihtiyaci olan oksijen atmosfer havasmdan kana almmaktadir (Ergen ve Ark.;1993;
Guytan ve Hall, 1996; Tun~el,1997). Bu olay 4 btiyiik fonksiyonel olaylar dizisi
halinde gerceklestirilir.
1-

Havanm atmosfer ve akciger alveolleri arasmda ice ve disa akmu; akciger
ventilasyonu (Guytan ve Hall, 1996; Wilmore, 1994).

2-

Alveoller ile kan arasmda oksijen ve karbondioksitin difuzyonu (Guytan ve
Hall, 1996; Wilmore, 1994).

3-

Gerekli oksijeni hucrelere tasmmak ve olusan karbondioksiti hucrelerden
uzaklastirmak uzere kanda ve beden srvilannda oksijen ve karbondioksitin
tasinmasi (Guytan ve Hall, 1996; Wilmore, 1994).

4-

Metabolik olaylan artnus aktif dokular ile kilcal damarlarda bulunan kan
arasmda oksijen ve karbondioksit gazlarmm yer degistirmesi; kilcal (kapiller)
gaz degisimi (Wilmore, 1994).
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5-

Akcigerlere atmosfer havasmm almmasi ve bu hava ile kan arasmdaki oksijen
ve karbondioksit ahsverisini kapsayan ilk iki adirna 'eksternal solunum' (dis
solunum),

hucre

karbondioksit

dtizeyinde

alisverisini

kan

kaplayan

ile

hucreler

4'tincti

arasmdaki

adima

'internal

oksijen

ve

solunum'

(ic

solunum) ad verilir (Gunay ve Cicioglu, 2001; Tuncel, 1997; Wilmore, 1994).

Akciger Ventilasyonu (Pulmoner Ventilasyon ve Alveoller Ventilasyon)

Akciger ventilasyonu

daha oncede soylenildigi

gibi havanm atmosfer ile

alveoller arasmda ice ve disa akimmi ifade etmektedir. Bava dis ortamdan agiz,
burun ve farinks yolunu izleyerek larinks, trekea, brons ve bron~iyollerden gercek
alveollere gelir. Bu isleme inspirasyon ya da soluk alma denir.

Havanm

yukanda

saydigmuz

yollan

tersine

kat

ederek

akcigerlerden

atmosfere dogru akmasma ekspirasyon ya da soluk verme denir.

Bava yollan akcigerin derinliklerine gidildikce dallamp sayilan artan, boylan
kisalan ve caplan daralan tup dizilerini meydana getirirler ve alveol adi verilen
kapah keselerde sona ererler (Gunay ve Cicioglu, 2001; Tuncel, 1997; West ve
Celikoglu, 1982).

Havayollarmm

agiz ve burun bolumlerden baslayip respiratuvar bronsioller

holtimtine kadar olan ve kanla gaz degisiminin yapilmadigi bolgeye anatomik olu
bosluk denir. Bu bolgede her hangi bir gaz degisimi olmamakta ve hava bu bolgeler
sayesinde alveollere iletilmektedir (Gtinay ve Cicioglu,2001; Tuncel, 1997; West ve
Celikoglu, 1982).

inspire edilen havanm alveollere ulasan kismi alveoler ventilasyonu

saglar

(Chen, 1991). Akcigerlerde gaz ahsverisinin oldugu respiratuvar bronsiol, alveoler
duktus ve alveoler sakkulus bolgelerine solunum bolgesi denir ve gaz ahsverisi bu
bolgelerdc olmaktadir (Hole, 1993; Tuncel, 1997; West ve Celikoglu, 1982).
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Alveoler ventilasyon miktan, pulmoner ventilasyon miktanndan daha dusuk
degerdedir. Dakika pulmoner ventilasyonun degeri adi ile solunum dakika volumunu
soluk volumu ve dakikadaki solunum sayisi belirlerken, alveoler ventilasyon icin
soluk vol-Um-Un-Un anatomik olu bosluk dismda kalan bolurnu kullamhr (Gunay ve
Cicioglu, 2001).

inspirasyon

Inspirasyon yeni soluk alma islerni kaslann kasilmasi ile olusan ve
gerceklesmesi icin enerjinin gerektigi aktif bir olaydir (Hole, 1993; Tuncel, 1997;
Hole, 1993; Wilmore, 1994). Normal sakin bir solunumda isnpirasyon yalmzca
diyafram kasmm kasihp akcigerlerin alt boliimlerini asagiya dogru cekmesi ile
gerceklesebilir (Gunay, 2001). Fakat daha derin ve daha hizli soluk almanm gerektigi
durumlarda, inspirasyon kaslan olarak adlandmlan M.Sternocleomasteodeus, M.
Serratur anterir, M. Scaleni gibi kaslar devreye girer ve gogus kafesini ytikselterek
gogtis boslugunu daha da arttmrlar (Ergen ve ark, 1993; Guyton, 1996). Sakin
inspirasyonda hava akimmm olmadigi durumda 0cm H20 olan intraalveoler basinc 1cm H20 ya iner ve bu durumda atmosferden alveollere hava hareket eder.
Boylelikle inspirasyon olayi gerceklesmis olur (Ergen ve ark, 1993; Gunay ve
Cicioglu, 2001; Hole ve Human, 1993; Tunc;el, 1997; Wilmore, 1994).

Soluk alman hava terminal bronsiollerin yakiruna kadar kutle akmu ile gelir.
Bu noktanm otesinde eek sayida dallanmalar nedeni ile hava yollannm enine kesit
alanmm ileri derecede artmasmdan gazm ileriye akis hizi cok azalir. Bu bakimdan
solunum bolgesindeki hava yollarmda ventilasyon gaz molekullerinin diflizyonu ile
saglamr (West, 1982).

Ekspirasyon

Inspirasyonda kasilan diyafram ve inspirasyon kaslan ve sakin bir
ekspirasyonda gevser ve akcigerler gogtis kafesi elastik ozellileri nedeni ile buzulme
durumuna gecer. Bu yuzden ekspirasyon pasif bir olaydir (Hole, 1993). Zorlu
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ekspirasyonun

gerektigi bazi durumlarda sadece diyaframm, inspirasyon kaslannm

gevsemesi ve elastik guclerin etkisi, gerekli luzda ekspirasyon meydana getirecek
gucte degildir (Guyton, 1996). Bunun icin gerekli olan gi.i~, gogi.is kafesini asag; ve
iceri dogru ceken internal interkostal kaslar, kas1ld1klannda diyaframi toraks kafesi
icine yi.ikselten internal ve eksternal oblik kaslar, kas1ld1klannda diyafrarm toraks
kafesi icine yukselten internalve eksternal oblik kaslar, transversus abdominus ve
rectus abdonimus kaslarmm kasilmasi ile saglamr (Guyton, 1996; West ve Celikoglu,
1982; Yildmm ve ark.,

1996). Bu kaslar

siddetli

ekspirasyon

yapmak

icin

kas1ld1klannda akciger hacmini kuculturler. Boylelikle alveol ici basinc artar ve
akcigerler icindeki hava disanya itilir (Hole, 1993) ve ekspirasyon gerceklesmis olur.

AKCiGER HACiMLERi
Solunum sisteminin normal korumunu belirlemede ve akciger hastahklannm
teshisi ve derecesini belirlemede akciger fonksiyon testlerinden yararlamhr (Yildmm
ve ark. 1996; Uzuner, 1989). Bu olcumler spirometre adi verilen cihazlar sayesinde
ger~ekle~tirilir. Gunumuzde

teknolojinin

ve daha

eek

gelismesi ile birlikte bilgisayar

spirometreler

uretilmis

kullamhr

spirometrede

elde edilen degerler cinsiyet,

hale

gelmistir.

Genel

sistemli
olarak

ya~, boy ve kilo gibi ozelliklerin

farklihgmdan etkilenmektedir.

Akciger Fonksiyon Testleri

Spirometre akcigerlerin solunum kapasitesini olcen bir cihazdir, Spirometre
ile yapilan olcumlerde

akcigerlerin

ventilasyon

kapasitesi

tayin edilir. Akciger

fonksiyon testlerinde genellikle zorlu ve hizh ekspriyum ile disan atilan dinamik
hava voli.imleri yani ekspiratuvar spirogramlar degerlendirilir.
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Statik Akciger volumleri

Mumkun oldugu kadar cok havayi akcigerlere alabilme yetenegi olan statik
solunum voliimleri, solunum sisteminin cahsma yetenegi hakkmda bilgi vermekten
cok kisilerin genetik yaptlan, yas, cins ve viicut biiyiikliiklerine baglr olan solunum

voliimleridir.
Soluk volumii (Tidal volume = TV): Her nefeste alman ve cikanlan hava
miktan 500ml kadardrr.
Soluk alma yedek voliimii (Inspiratory resesve volume =IRV): Normal
bir soluk almanm ardmdan akcigerlere alabilecegimiz maksimum hava miktan
300ml kadardir.
Soluk verme yedek voliimii (Expiratory reserve volume= ERV): Normal
bir soluk vermenin ardmdan kisinin zorlayarak verebilecegi hava miktan 1100ml
kadardir,
Vital kapasite (Vital capacity = VC): IRV, TV, ERV toplami ile
verebilecek maksimum hava miktan 4600ml kadardir.
Soluk alma kapasitesi (Inspiratory capacity = IC): IRV ve TV birlikte
olusturur 3500ml kadardir.
Artik hacim (Residual volume = RV): Zorlu ekspirasyonla dahil
akcigerlerden cikattlmayan hava miktan 1200ml kadardir.
Fonksiyonel artik kapasite (Functionel residual capacity = FRC): RV,
ERV birlikte olusturur. 2300ml kadardir.
Total akciger kapasitesi (Total lung capacity = TLC): VC ve RV birlikte
olusturur. 5800ml kadardrr (H1zal, 1993).
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Dinamik Akciger Voliimleri

Dinamik akciger voltimleri performans ve antrenmanla ilgili olan solunum
fonksiyonlandir. Her ne kadar bir kisim sporcular statik solunum kapasitelerinde
zaman zaman normal insanlar gibi ozellik gosterseler de, sporculann birim zamanda
akcigere

daha

cok

hava

\)~\~i\Tu'c"f..\.'cfa1. \\\"\.'La.\, \~~~).

alabildikleri

veya

akcigerlerini

~'L'c,\\~~'c, 1..,<;:)1.\a.i\Tua.\"\. 'c,~~~~\.a.~':,'s:)i\

bosaltabildikleri

o..\.\. \'.,,~\.1,~\.o..s:.. ~~\.~~~W,._

yolunun bazi seviyelerinde dogabilecek sikmtilan belirtmesi acisindan onern
tasimaktadir.
Zorlu vital kapasite (Forced vital capacity

= FVC): Maksimum bir soluk

almanm ardmdan hizh ve guclu bir soluk vermedir.

Birinci saniye zorlu soluk verme voliimii/Zorlu vital kapasite yiizdesi
(FEV/FVC%): Maksimal soluk alma durumundan baslayarak zorlu bir soluk verme
sirasindaki birinci saniyede cikanlan hava volumudur. Vital kapasitenin yuzdesi
olarak ta ifade edilir.
Birinci, saniye zorlu verme voliimii/Zorlu vital kapasite yiizdesi
(FEVl/FVC % ): Maksimal soluk alma durumunda baslayarak zorlu bir soluk verme
sirasmdaki birinci saniyede cikanlan hava volumunun, maksimal bir soluk almanm
ardmdan hizli ve guclu bir solukla cikanlabilen hava kapasitesine yuzde oramdir.

Maksimum istemli ventilasyon (maximum voluntary ventilation =
MVV): 15 saniye suresince hizh ve derin soluk alirm ve kisinin bir dakikada
alabilecegi maksimum hava miktandir (Hizal,1993).

Akim Hizlari
Akciger voliimune bagh olarak maksimal ekspire edilen hava akim hizlan
akciger fonksiyonlannda

karsilasilan

sikintilar hakkinda bilgi
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vermektedir.

Spirometre

kimografi

ile maksimal

ekspirasyon

egrisinden

degisik akim hizlan

olculur. Bunlar;

Soluk verme tepe akun luzi ( Peak expiratory flow rate

=

PEFR):

Maksimal bir soluk alma durumunda baslayan zorlu bir soluk verme sirasmdaki
maksimum akim hizrdir.

Maksimum soluk vermenin %25 ile %75'inin yapildigr sirasmdaki akim
hizi (Forced expiratory flow rate= FEF25-75%): Zorlu soluk verme esnasmdaki
soluk verme akim hizmm %25 ile %75'i arasmdaki akim hizidir (Tamer, 1991).

ANTRENMAN VE SOLUMUM n.tsxtst
Egzersizin

genclerde solunum parametreleri

tizerine olan etkileriyle ilgili

calismalar farkh gorusleri de beraberinde getirebilmektedir. Bir kisim arastirmacilar,
yogun fiziksel antrenmanlann

solunum parametrelerini

artmci yonde etki yapugmi

savunurken digerleri, bu gelisimin tamamen yas grubunun dinamigi olarak normal
buyumeye

dikkat

cekmektedir.

egzersizm

solunum

Bunun

parametrelerini

dismda

artirmamakla

kalan

bir kisim

arastirmacilar

beraber verimli ve ekonomik

duruma getirdigini ileri stirmektedir (Mcgulkoc, 1997).

Egzersizin en belirgin etkisi sporcularda 02 diftizyon kapasitesini artirmaya

yoneliktir. 02 diftizyon kapasitesi oksijenin alveollerden kana diftizyon hizmm bir
gostergesidir (Gtinay, 1998).

Fiziksel

egzersizlerde

kaslann

02 ihtiyaci

arttigma

gore bu

ihtiyaci

karsilayacak, ternin edecek dolasim ve solunum sistemlerinin de duruma fizyolojik
bir uyum gostermesi dogaldir (Akgun, 1992).
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Antrenmanm
iizerindedir.

onemli

Antrenmamn

etkilerinden
solunum

biriside
sistemi

dolasim
iizerinde

ve solunum
kronik

bahsedilirken vital kapasitenin arttigr soylenmektedir (Durusoy, 1987).
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sistemi

etkilerinden

BOLUMIII

YONTEM

Bu boliimde arastirmadaki denekler, deneysel dizayn, veri toplama araci ve
sureci, verilerin analizinde kullamlan istatistiksel teknikler uzerinde kurulacakt1r.

Denekler
Bu 9ah~manm orneklemi antrenman yapan Atletizm Milli Taklrm'nda 400m
bran~lannda

yer almis

sprinterden

olusmaktadit.

Deneklerin

ya~ ortalamalan

23±16'd1r.
Yukselti antrenmam Atletizm Federasyonunun
Kamp'mda

a9t1g1 Atletizm Milli Takim

27 Subat - 15 Mart 2008 tarihleri arasmda Erzurum - Palandokende

2350m rakimda ger9ekle~tirilrni~tir. Denekler 3 haftahk aym antrenman prograrmna,
aym yeme icme, uyku duzenine ve aym ergojenik destege sahiptirler.

Denekler sezon basmdan beri aym antrenman prograrm ve hayat duzenine
sahiptir.

Butun

denekler

kronik

hastahklan

ve ortopedik

sakathklan

olmayan

bireylerdir.

Butiin
doldurulmu~lar,

denekler

tibbi

9ah~manm

ve

fiziksel

amaci

ile

aktivite

ilgili

katilimlan ile ilgili yazili belge imzalarruslardir.
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durumlan

ile

hilgilendirilmislerdit

ilgili
ve

anket
gonullu

Deneysel Dizayn

Denekler bir yi.ikselti oncesi ve sonrasi olmak uzere iki farkli protokolti
tamamlarruslardir. Kan olcumleri test gunu olacak sekilde yi.ikselti oncesi ve sonrasi
olmak uzere iki defa almrmstir. Kan parametreleri, V02max ve diger parametreleri
yi.ikselti oncesi deniz seviyesinde ve 3 haftalik yi.ikseklik antrenmam (2350m) sonrasi
yine deniz seviyesinde uygulannustir.

Denekler

laboratuar

calismasma

gelmeden

onceki
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saat

suresince

antrenman yapmanuslar ve testten onceki 3 saat suresince bir sey yememis ve kafein
almamislardir.

Olcum

gunune

kadar

sporcular

aktif olduklan egzersiz

programlanna

katildilar.

Birinci olcum: Yukseklige cikrlmadan 3 gun once yapildi.

Ikinci ol~iim: 3 haftahk antrenman yi.ikselti sonrasi deniz seviyesinde
donusun 3. gunu olcum tekrarlanmisur.

Denekler testlerden once asagidaki kurallara uymalan istenildi.

•

Test uygulamalan

oncesi yemek uzerinden

en az tic; saat gecmis

olmasi
•

Testlerden bir saat oncesine kadar kahve, cay gibi uyanci icecekler
icrnemeleri

•

Test oncesi uyku duzenlerini bozmarnalan

•

Test oncesin 1 gun once agir antrenman yapmamalan

Uygulamalardan

once

ogrencilere

Uygulamalar onceden gosterildi,
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tum

testler

hakkmda

bilgi

verildi.

Cahsmarruzdaki olcumler asagidaki sira ile yapildi:
1. Boy ve kilo olcumleri
2. Kan olcumleri (eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCH, MCHC)
3. Akciger fonksiyon testleri (FVC, FEVl/FVC, VC)
4. V02 max olcumleri

5. Fiziksel parametrelerin olculmesi ( dinKAH, maxKAH)

Veri Toplama Araci ve Veri Toplama Siireci

Uygulanan ilgili Olc;iimler

Boy Olc;iimii

Boy olcumleri Holtaine marka stadiometre ile 0.1cm duyarhhkta yapilmrsur.
Denekler ayaklan ciplak olarak, boy skalasma vertebral kolonlan paralel olacak
sekilde durmuslardir. Topuklar bitisik, kollar serbestce yanda tutulmus durumda iken
derin inspirasyon sonrasi, stadiometrenin hareketli aparati basin en ust orta noktasma
(vertex) temas ettirilerek yapilrrustir.

Viicut Agirhg1

Olcum, Tanita marka ve 100 gr hassashgmdaki vucut yag analizatorunde

ciplak ayakla ve uzerlerinde sort ve tisort varken gerceklestirilmistir. 3 haftahk
program sonunda denklerin boy ve kilo olcumleri aym olcum aletleri ile almrmsur.

Akciger Fonksiyon Testleri

Solunum parametreleri Capa Hastanesi Spor Hekimligi Ana Bilim Dali
laboratuannda uzman bir fizyolog tarafmdan bizzat gosterilerek, Ocean Winspiro
marka spirometre ile olculdu. Deneklerin olcurnu sirasmda spirometre agizliguu
iyice agizlanna almalan ve burunluk takmalan saglanarak deneklere oturur
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pozisyonda iken genis bir inspirasyondan
yaptmlarak

parametreler

kaydedildi.

Bu cahsmada

parametreleri

sonra kuvvetli bir ekspirasyon hamlesi

olculdu. Bu islem 3 kez tekrar edildi ve en iyi derece
tic; haftahk

ytikseltide

yapilan egzersizlerin

solunum

uzerine etkisini belirlemek amacryla ytlkseklige cikilmadan tic; gun

once ve ytikseklik sonrasi ucuncu gun olmak uzere iki olcum yapilmistir.

Dinamik

solunum

olcumleri

icin birer dakika ara ile tic; ayn solunum

manevrasi spirometre agizhgma ufletildi. Bunlar:

1. Denekler mumkun oldugu kadar derin nefes aldi ve sonra mumkun oldugu
kadar derin bir sekilde nefes verdi.
2. Bir dakika dinlenmeden

sonra ogrenciler direktiflerle birkac vital kapasite

manevrasi yaparak tamamen ve mumkun oldugu kadar nefeslerini bosalttilar.
3. Bir dakika dinlenmeden

sonra ogrenciler 15 saniye sure ile derin ve hizh

soludular

V02max olctimtl
Capa

Tip

Faktiltesi

Spar

Hekimligi

tarafmdan

Zagrep

Protokolu

uygulannusur. Treadmill aletinde egim sabit olarak 1.5'tur. H1z 3km hizda yuruyerek
baslanlip, her 1 dk'da 1km hiz artinlmaktadir.

Tam Kan Saymn
Tam kan sayimi icin kan ahrm ytikselti antrenmam oncesi ve sonrasi olmak
uzere 2 defa almrrusnr. Kan alum ve olcumleri Dr. Pakize

i.

Tarzi admdaki ozel

laboratuarda yapilnustir.
Yukselti
hematokrit,

antrenmanmm,

trombosit,

ytikselti antrenmanmdan

kan

parametrelerinden

MCH ve MCHC uzerine etkilerini

eritrosit,

hemoglobin,

arastirmak

amaciyla,

3 gun once oncesi ve ytikselti antrenmam sonrasi ucuncu
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gun olmak uzere sporculann kol venlerinden steril enjektor yardmuyla kan ornekleri
laboratuar elemanlan tarafmdan almnustrr.

Kan parametreleri

Bayer

Andrio

2120 marka

otornatik

analizatorunde

olculmustur. Elde edilen kamp oncesi ve sonrasma ait sonuclar ise istatistik yapilarak
degerlendirilrnistir.

V erilerin Analizi

Grup ici anlamlihk analizi icin SPSS.16 paket programmdan 'paired samples
testi'

uygulanrrustir.

Bireysel

farkhliga

analiz etmek

hesaplama kullarulmisur.
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icinde

% 'lik (yuzdelik)

Antrenman Progrann

Tablo 1: Antrenman Progranu

SARAH

OGLEN

AK~AM

(07 .30-08.30)

(11.00-13.00)

(17.30-19.00)

Pazartesi

Aerobik

Anaerobik

Kuvvet

Sah

Aerobik

Anaerobik

Kuvvet

Carsamba

Aerobik

Anaerobik

Kuvvet

Persembe

--------

I. - II. - III. HAFT A
ANTRENMANLARI

Doga yuruyust;

---------

Cuma

Aerobik

Anaerobik

Kuvvet

Cumartesi

Aerobik

Anaerobik

Kuvvet

------------

---------

--------

Pazar

Aerobik Antrenman Siiresi

: 30-45dk

Uygulama Siiresi

: 3 hafta

Haftahk Antrenman Sayisi

: 15 antrenman

Ortalama giinliik antrenman saati : 3-4,5 saat arasi

Sabah

antrenmanlan

gerceklestirilmistir.

(aerobik)

%60'hk

yavas

tempo

kosular

olarak

Anaerobik antrenmanlar bir gun %90'hk bir gun ise %80-85'lik

siddetler araligmda yapilnustir. Kuvvet antrenmanlan

bir gun list kas grubuna bir

gun ise alt kas grubuna yonelik olacak sekilde uygulannustir.
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BOLUMIV

BULGULAR
Deneklerin Bazi Fiziksel Ozellikleri

Tablo 2: Deneklerin Yas, Boy Olcum Degerleri
Denekler

Ya~

Boy

No

Adi

(Yd)

(m)

1

BE

27

1,72

2

B~

23

1,57

3

ZA

21

1,65

4

MS

21

1,82

5

MD

25

1,79

6

TO

22

1,80
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Deneklerin Yas Boy Test Oncesi ve Test Sonrasi Agirhk Olcum Grafik

Sonuclari

Grafik 1: Deneklerin Yas, Boy, Agirhk Olcum Grafikleri
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Deneklerin Viicut Ag1rhg1(kg) Ol~iim Sonuclari

Tablo 3: Vucut Agirligi Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama, Standart
Sapma ve Fark Tablosu

Performans
Degiskenlerl

1.0.

II. 0.

(n=6)

Ort ±Ss

Ort ±Ss

60.83±12,5

64±12,21

t

p

-4,842***

0,005

Viicut Ag1rhg1
(kg)
(***p:S0.005)
Deneklerde vucut agirhg; I. olcum ve II. olcum degerlerinde istatistiksel
olarak anlamli fark bulunmustur. Bu bulguya gore 10. hipotez kabul edilmistir
(p<0.005).

Tablo 4: Bireysel Vucut Agirhg1 Performans Degiskenleri I. Olcum ve II. Olcum
%'lik Degisimleri

Denekler
(n=6)

I. 6.

11.0.

%

No

Adi

1

BE

63.0

66.0

4,8

2

B~

48.0

49.0

2,1

3

ZA

45.0

50.0

11,1

4

MS

70.0

75.0

7,1

5

MD

76.0

78.0

2,6

6

TO

63.0

66.0

4,8
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.•

Bireysel vucut agirligi performans degiskenleri I. olcum ve II. olcum o/o'lik

Cle%\~\~et\\<ID\\) t:i; \~ 'l~t\\Tu.\.~\\.1.
Denekler Dinlenik KAH Olc;iimSonuclari

Tablo 5: Dinlenik KAH Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama, Standart
Sapma ve Fark Tablosu

Performans

1.0.

11.0.

Ort ±Ss

Ort ±Ss

64,33±10,61

61,00±10,27

Degiskenleri
(n=fi)

Denekler

t

p

3,953*

0,011

(*p<0,05)

Deneklerde dinKAH I. olcum ve II. olcum degerlerinde istatistiksel olarak
anlamh fark bulunmustur. Bu bulguya gore 11. hipotez kabul edilmistir (p<0,05).

Tablo 6: Bireysel Dinlenik KAH Performans Degiskenleri I. Olcum ve II. Olcum
o/o'lik Degisimleri

Denekler
(n=6)

1.0.

II. 0.

%

No

Adi

1

BE

75.0

72.0

-4,0

2

B~

80.0

75.0

-6,3

3

ZA

55.0

52.0

-5,5

4

MS

55.0

52.0

-5,5

5

MD

60.0

54.0

-10,0

6

TO

61.0

61.0

0
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Bireysel dinKAH performans degiskenleri I. olcum ve II. olcum o/o'lik
degisimleri tab lo 6' da verilmistir,

Deneklerin Maksimal Kalp Atim H1z1 (Max KAH) Ol~iim Sonuclan

Tablo 7: Maksimal Kalp Atim H1z1 (max KAH) Performans Degiskenleri iki

Olctimun Ortalama, Standart Sapma ve Fark Tablosu

Performans

Degiskenleri

1.0.

11.0.

(n=6)

Ort ±Ss

Ort ±Ss

Max KAH

191,00±5,3

193,33±7,68

t

p

-1,245

0,268

Deneklerde maksimal KAH I. olcum ve II. olcum degerlerinde istatistiksel
olarak fark bulunmamistir. Bu bulguya gore 12. hipotez ret edilmistir.

Tablo 8: Bireysel maxKAH'1 I. Olcum ve IL Olcum o/o'lik Degisimleri

Denekler (n=6)

o.

II.

0.

%

No

Adi

I.

1

BE

189.0

195.0

3,2

2

B~

192.0

194.0

1,0

3

ZA

184.0

190.0

3,3

4

MS

195.0

200.0

2,6

5

MD

186.0

180.0

-3,2

6

TO

200.0

201.0

0,5
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Bireysel max.KAH

'1 performans

degiskenleri I. olcum ve II. olcum o/o'lik

degisimleri tab lo 8' de verilmistir.

Deneklerin Maksimal V02 (maxV02) Oh;iim Sonuclari

Tablo 9: Maksimal V02 (maxV02) Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama,
Standart Sapma ve Fark Tablosu

Performans

Degiskenleri

I.

6.

II.

6.

(n=fi)

Ort ±Ss

Ort ±Ss

MaxV02

56,33±4,54

56,83±4,70

t

p

-0,319

0,762

Deneklerde maksimal V02 I. olcum ve II. olcum degerlerinde istatistiksel
olarak fark bulunmarmstrr. Bu bulguya gore 1. hipotez ret edilmistir,

Tablo 10: Bireysel Maksimal V02 I. Olcum ve II. Olcum %'lik Degisimleri

Denekler (n=6)

6.

II.

6.

%

No

Adi

I.

1

BE

54.0

53.0

-1,9

2

B~

55.0

52.0

-5,5

3

ZA

52.0

60.0

15,4

4

MS

61.0

60.0

-1,6

5

MD

63.0

63.0

0

6

TO

53.0

53.0

0

Bireysel maksimal V02 performans degiskenleri I. Olcum ve II. Olcum %'lik
degisimleri tablo 1 O' da verilmistir,
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Deneklerin Eritrosit Sayisi Olcum Sonuclari

Tablo 11: Eritrosit Sayisi Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama, Standart

Sapma ve Fark Tablosu
Performans

Degiskenleri

I. 6.

11.6.

(n=6)

Ort ±Ss

Ort ±Ss

4,9±0,44

4,84±0,35

t

p

0,823

0,448

Eritrosit
(milyon/ul)

Deneklerde eritrosit sayisi I. olcum ve II. olcum degerlerinde istatistiksel
olarak fark bulunmarrustir. Bu bulguya gore 5. hipotez ret edilmistir,

Tablo 12: Bireysel Eritrosit Say1S1 I. Olcum ve II. Olcum o/o'lik Degisimleri

Denekler (n=6)
Adi

1.6.

11.6.

%

1

BE

4.58

4.96

8,3

2

B~

4.84

4.72

-2,5

3

ZA

4.33

4.23

-2,3

4

MS

5.53

5.30

-4,2

5

MD

5.00

4.94

-1,2

6

TO

5.28

4.89

-7,4

No

Bireysel eritrosit sayrsi performans degiskenleri I. olcum ve II. olcum o/o'lik
degisimleri tab lo 12' de verilmistir.
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Deneklerin Hemoglobin Ol~iim Sonuclari

Tablo 13: Hemoglobin Sayisi Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama,

Standart Sapma ve Park Tablosu

Performans
I.

Degiskenleri

6.

II.

Ort ±Ss

Ort ±Ss

14,73±1,28

14,16±0,91

(n=fi)

t

p

1,832

0,126

6.

Hemoglobin
(g/dl)

Deneklerde hemoglobin sayisi I. olcum ve II. olcum degerlerinde istatistiksel
olarak fark bulunmamistir. Bu bulguya gore 6. hipotez ret edilmistir,

Tablo 14: Bireysel Hemoglobin Sayisi I. Olcum ve II. Olcum %'lik Degisimleri

Denekler (n=6)

1.6.

Adi

No

II.

6.

%

1

BE

13.40

14.10

5,2

2

B~

14.73

13.70

-7,0

3

ZA

13.30

12.70

-4,5

4

MS

16.40

15.40

-6,1

5

MD

14.60

14.50

-0,7

6

TO

16.00

14.60

-8,8

Bireysel hemoglobin sayrsi performans degiskenleri I. olcum ve II. olcum
%'lik degisimleri tablo 14'te verilmistir.
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Deneklerin Hematokrit Sayisr Ol~iim Sonuclari

Tablo 15: Hematokrit Say1S1 Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama,
Standart Sapma ve Fark Tablosu
Performans

Degiskenleri
(n=6)

1.6.

11.6.

Ort ±Ss

Ort ±Ss

44,65±3,95

44,86±2,87

t

p

-0,213

0,840

Hematokrit
(%)

Deneklerde hematokrit sayisi I. olcum ve II. olcurn degerlerinde istatistiksel
olarak fark bulunmarmsnr, Bu bulguya gore 7. hipotez ret edilmistir.

Tablo 16: Bireysel Hematokrit I. Olcum ve II. Olcum %'lik Degisimleri

1.6.

Denekler(n=6)

II.

6.

%

No

Adi

1

BE

40.6

45.5

12,1

2

BS

42.8

42.3

-1,2

3

ZA

41.0

40.8

-0,5

4

MS

49.3

48.5

-1,6

5

MD

44.7

45.1

0,9

6

TO

49.5

47.0

-5,1

Bireysel hematokrit performans degiskenleri I. olcum ve II. olcum %'lik
degisimleri tab lo 16' da verilmistir,
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Deneklerin MCH Olc;iim Sonuclari

Tablo 17: MCH Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama, Standart Sapma ve

Fark Tablosu

Performans

Degiskenleri
(n=6)

I.

0.

II. O.

Ort ±Ss

Ort ±Ss

29,78±0,59

29,30±0,60

t

p

3,145*

0,026

MCH
(pg)

(*p<0,05)
Deneklerde istirahat MCH I. olcum ve II. olcum degerlerinde istatistiksel
olarak anlamh fark bulunmustur. Bu bulguya gore 8. hipotezi kabul edilmistir
(p<0,05).

Tablo 18: Bireysel MCH I. Olcum ve II. Olcum %'lik Degisimleri

Denekler (n=6)

I.

6.

II. O.

%

No

Adi

1

BE

29.3

28.4

-3,1

2

B~

29.5

29.0

-1,7

3

ZA

30.7

30.0

-2,3

4

MS

29.7

29.1

-2,0

5

MD

29.2

29.4

0,7

6

TO

30.3

29.9

-1,3
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Bireysel MCH performans degiskenleri I. olciim ve II. olcum %'1ik
degisimleri tab lo 18' de verilmistir.

Deneklerin Maksimal MCHC Oh;iim Sonuclari

Tablo 19: MCHC Performans Degiskenleri iki Olctrmtin Ortalama, Standart Sapma
ve Fark Tablosu

Performans
Deg;i~kenleri
(n=6)

I.

6.

11.6.

Ort ±Ss

Ort ±Ss

32,85±0,45

31,60±0,61

t

p

6,112***

0,002

MCHC
(g/dl)
(***p<0,05)

Deneklerde MCHC I. olcum ve II. olcum degerlerinde

istatistiksel olarak

anlamh fark bulunmustur. Bu bulguya gore 9. hipotez kabul edilmistir (p<0,05).

Tablo 20: Bireysel MCHC I. Olcum ve IL Olcum %'lik Degisimleri

Denekler (n=6)
No

Adi

I.

6.

11.6.

%

1

BE

33.0

31.0

-6,1

2

B~

33.4

32.4

-3,0

3

ZA

32.4

31.1

-4,0

4

MS

33.3

31.8

-4,5

5

MD

32.7

32.2

-1,5

6

TO

32.3

31.1

-3,7
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Bireysel MCHC performans degi~kenleri I. ol~tim ve II. ol~tim %'1ik
degi~imleri tablo 20' de verilmistir. .

Deneklerin FVC 01.;iim Sonu.;lan

Tablo 21: FVC Performans Degi~kenleri iki Ol~timlin Ortalama, Standart Sapma ve
Fark Tablosu

Performans
Degi~kenleri

I.

o,

II.

t

p

-1,170

0,295

O.

(n=fi)

Ort ±Ss

Ort ±Ss

FVC

89,58±14,82

96,083±14,00

Deneklerde FVC I. ol~tim ve II. ol~tim degerlerinde istatistiksel olarak fark
bulunmarm~t1r. Bu bulguya gore 2. hipotez ret edilmistir.

Tablo 22: Bireysel FVC Sayisi I. Olctim ve II. Olcum %'1ik Degi~imleri

Denekler (n=fi)
Adi

1.0

11.0

%

No

BE

110.7

121.5

9,8

1

BS

85.2

97.5

14,4

2

ZA

65.0

92.8

42,8

3

MS

92.7

83.7

-9,7

4

MD

94.1

97.8

3,9

5

TO

89.8

83.2

-7,3

6

Bireysel FVC performans degi~kenleri I. olcum ve II. olcum %'1ik
degisimleri tablo 22' de verilmistir.
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Deneklerin FEVlFVC Ol~iim Sonuclari

Tablo 23: FEVlFVC Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama, Standart
Sapma ve Fark Tablosu

Performans
Degiskenleri

I.

6.

II.

6.

(nefi)

Ort ±Ss

Ort ±Ss

FEVlFVC

99,90±10,41

103,383±5,2

FEVlFVC

t

p

-0,862

0,428

I. olcum ve II. olcum degerlerinde istatistiksel

olarak fark

bulunmarmstir. Bu bulguya gore 3. hipotez ret edilmistir.

Tablo 24: Bireysel FEVlFVC Sayisi I. Olcum ve II. Olcum %'lik Degisimleri

Denekler (n=6)
No

Adi

1.6

11.0

%

1

BE

95.4

97.1

1,8

2

B~

100.0

112.3

12,3

3

ZA

81.4

99.8

22,6

4

MS

109.4

101.5

-7,2

5

MD

106.2

103.7

-2,4

6

TO

107.0

105.9

-1,0

Bireysel FEVlFVC performans degiskenleri I. olciim ve II. olcum %'lik
degisimleri tablo 24'te verilmistir.
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Deneklerin VC Olc;iim Sonuclan

Tablo 25: VC Performans Degiskenleri iki Olcumun Ortalama, Standart Sapma ve
Fark Tablosu

Performans

Degiskenleri

1.0

11.0

(nefi)

Ort ±Ss

Ort ±Ss

vc

96,38±12,43

100,78±10,0

t

p

-1,309

0,247

VC sayisi I. olcum ve IL olcum degerlerinde

istatistiksel

olarak fark

bulunmanustir. Bu bulguya gore 4. hipotez ret edilmistir.

Tablo 26: Bireysel VC I. Olcum ve II. Olcum o/o'lik Degisimleri

Denekler (n=6)
No

Adi

1.0

11.0

%

1

BE

119.3

119.3

0

2

B~

95.8

95.5

-0,31

3

ZA

81.7

99.8

22,15

4

MS

90.9

96.2

5,83

5

MD

95.1

103.6

8,93

6

TO

95.5

90.3

-5,44

Bireysel

VC performans

degiskenleri

degisimleri tab lo 26' da verilmistir.
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I. Olcum ve II. Olcum

o/o'lik

TARTI~MA SONU<;

Arastrrmamiz;

ytikseklikte

fizyolojik parametrelere

uygulanan

dayamkhhk

antrenmanmm

bazi

ve performansa etkisinin olup olmadigini veya bunun ne

oranda oldugunu, tespit etmek amaci ile yapilnusur.

Kayser'e
Bircok rapor,

(1994). gore yukseklige maruz kalma kilo kaybma neden olur.
kilo kay1plannm %3'tintin 4300 m'de 8 gun, %15'ten fazlasmm ise

5300m' den 8000 metreye kadar olan ytikseltilerde 3 ay kalma sonucunda olustugunu
gostermektedir.

Bu kilo kayiplan yiikseklik ve yukseklige maruz kalma si.iresi ile

ilgilidir. Yapilan cahsmalara gore bu kilo kaybi basta su, sonra yag ve daha sonra
kotu beslenme nedeni ile kas ki.itlesinde gortilen kayiplarla olur.

Roberts ve arkadaslan (1996) 11 erkek uzerinde yapmis olduklan arastirmada
4300 m'de 21 gun kahndiktan
dtismusttir.

Yuksek

irtifada

sonra vucut agirlig; 74,0±7,4'ten
21

gun kahs

sonunda

anlamh

73,8±6,6 kg'a
bir

kilo

kaybi

gortilmemi~tir.

Klausen ve arkadaslanmn
sonucunda,

yuksek

irtifada

kayakc;1smm vucut agirhklan

(1991), 2700 m'de yapmis olduklan arastirmanm

7 gun boyunca

antrenman

yapan

6 erkek kros-

irtifaya cikmadan once ortalama 72kg ( degisim 62-

75kg) iken, yuksek irtifadan donuste 71kg (degisim 60-75) olarak bulunmustur.
Yuksek irtifada anlamh bir kilo kaybi meydana gelmemistir.

Deneklerde

vi.icut agirhg1 ortalamalan;

I. olciimi! 60.83±12,5,

II. olcum

64±12,21 duzeylerde olup (Tablo 3), bu degisimde istatistiksel olarak anlamh fark
bulunmustur (p<0.05).
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Deneklerde bireysel vi.icut aguhg1 yi.izdelik degisimi tablo 4'de verilmistir.
Bu degisimde en yi.iksek degisim %11,l'lik artis ile Z.A.'da, en dusuk degisim ise
%2,1 'lik bir artisla B.S.'de olmustur.

Bu arastirmada yi.iksek irtifada yer alan sporculann ozellikle yi.iksek rakimda
kamp egitim merkezinde di.izenli olarak gi.inde 5 ogi.in beslenmelerinden
agirhklannda

herhangi

bir

dusus

gozlemlenmedigi

hatta

kilo

dolayi vi.icut
artist

oldugu

dusunulrnektedir. Buna ek olarak yi.ikseltide kilo degisimi kalman si.ireye, sporculann
psikolojik,

antropometrik

ve dinlenme

ozelliklerine

bagli

olarak

degi~iklikler

gosterebilecegi dii~iiniilmektedir.

P02'si dusuk hipoksik bir ortamda, dokulann ihtiyaci olan 02 temini ve

hi.icrelere ulastmlmasi

esas

olarak

kardiovaski.iler sistemde

yem

uyum

fonksiyonlanm gerektirmektedir. Yi.ikseklerdekisa bir si.ire sonra gozlenen kalp atnn
hizmdaki artis (tasikardi) ortamdaki 02 azligma bagli olarak kandaki dusuk P02'na
karsi refleks bir yamt olarak ortaya cikar, Solunum havasmdaki azalan P02 aorta
i.izerindeki duyarh reseptorlerce saptanarak kalbe giden sempatik aktivasyonun
artmasma yol acar (Bulloch, 1994). Deniz seviyesinden yukanlarda ozellikle
aklimatizasyonu yetersiz insanlarda dinlenme ve submaksimal calisma esnasmdaki
kalp atim hizlan ve kalp dakika voli.irnlerindeanlamh bir artis gorulurken, kalp atim
voli.irnlerinde (stroke voli.im) degisiklik gorulmez. Bunun esas nedeni yi.ikseklerde
deniz seviyesine oranla azalan arteriyel kan 02 oram, dinlenme ve submaksimal
egzersizde yi.ikselen02 ti.iketimi,artan kan akisi ile kismen dengelenmektedir. Ancak
bu degisim, maksimal bir egzersize akut cevapta, azalan arteriyel kan 02 icerigi
ihtiyaci karsilayamamaktadir (Micarde ve ark. 1991; Tiryaki, 1992).
Roberts ve arkadaslan (1998), 9 kayakciyla deniz seviyesi ve 1800m
yi.ikseklikteki atmosfer sartlannda yaprm~ olduklan arastirmalar sonucunda deniz
seviyest ve yi.iksek irtifa sonrasi olculen dinlenik KAH' da anlamli artis
gori.ilmemi~tir.
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Katayama ve arkadaslan (2000), deniz seviyesi ve yuksek irtifada yapilan 2
haftalik dayarukhhk antrenmanlanna
yaptiklan arastirmalannda,

verilen kardiovasktiler cevaplarla ilgili olarak

14 erkek denek belirlernisler ve bunlan 7'~er kisilik deniz

seviyesi ve yuksek irtifa grubu olarak ikiye ayirrruslardir. Yuksek irtifa ve deniz
seviyesi gruplannm her ikisindede antrenman oncesi, antrenman esnasi ve antrenman
sonrasmda

istirahat

rastlanmanustir.

kalp

Yuksek

atim Iuzi degerlerinde
irtifa

grubunda

dikkat

antrenman

cekici

oncesi

bir

degisime

85±3,6

atim/dk,

antrenman sonrasi 79±3,6 atim/dk ve antrenman doneminde 87±2,8 atim/dk olarak
belirlenen

istKAH,

deniz seviyesi grubunda

antrenman

oncesi 83±4,3 atim/dk,

antrenman sonrasi 82±3,0 atim/dk ve antrenman doneminde

de 90±4,5 atim/dk

olarak tespit edilmistir.

Deneklerde

dinlenik KAH ortalamalan;

I. olcumu 64,33±10,61, II. olcum

61,00±10,27 duzeylerde olup (Tablo 5), bu degisimde istatistiksel olarak anlamli fark
bulunmustur (p<0.05).

Deneklerde bireysel kalp atim hizi yuzdelik degisimi tablo 6'da verilmistir.
Bu degisimde en ytiksek degisim -10,0'hk azalma ile M.D'de; en dusuk degisirn ise
% O'hk sabitlik ile T.0.'de olmustur.

Yukseklik
ytikseklikte
ytiksekli

antrenmanmm

kalmdigi

KAH'1 icin onemlidir.

antrenmamm

3.haftadan

soma

antrenmamm
bulunmakta,

ne kadar ytiksekte yaprldigi,

2 hafta

uygularmslardir

olusmaktadir,

1800m

rakimda

Roberts
yapnus

ve arkadaslan

fakat

yukseklige

ve arkadaslan
ve bu

(1998)

cahsmadaki

bir baska

(2000),

adaptasyon

ise ytikseklik

rakimla

dolayisryla herhangi bir degisimi olmadigi dusunulmektedir.

cahsmada ytikseklik antrenmanmm
sebeplerinden

Katayama

ne kadar surede

farkhhgi
Yapilan

dinlenik KAH' a etkisi oldugu saptannus, artis

neden olarak ise ytikseklik

sporculanna degilde sprinterlere uygulandigmdan
gore farkhhk yarattigi dusunulmektedir.
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antrenmamm

dayarukhhk

dolayi KAH' da diger cahsmalara

Deneklerde maksimal kalp atun hizi ortalamalan;

I. olcumu 191,00±5,3, II.

olcum 193,33± 7 ,68 duzeylerde olup (Tabla 7), bu degisirn istatistiksel olarak anlamh
bulunrnarrustir.

Deneklerde bireysel maksimal kalp atim hizi yuzdelik degisimi tab lo 8' de
verilmistir, Bu degisimde en yuksek degisim %-3,3'lik azalma ile Z.A.'da ve en
dusuk degisim ise % 0,5'1ik artis ile T.0.'de degisim olmustur.

Yapilan cahsmada

dinlenik KAH'da anlamh bir artis bulunmustur,

buna

paralel olarak ta maxKAH'da anlamli bir artis gozlemlenmemektedir.

Terrados (1992), yuksek irtifada antrenmanm kas metabolizmasi i.izerine olan
etkilerini arastirmak icin; insanlarda aerobik kapasitenin etkilendigi en dusuk irtifayi
tamrnlamaya

ve deniz seviyesi ile yuksek irtifada (2300m) yapilan antrenmanlar

arasmdaki farklar i.izerinde calisrmstir. Arastirmalan
ve iyi antrenmanh
sporcularda
gcrulmustur.

ise

sporculann

daha

Aynca;

seviyesindekiler

once

sonucunda 1200 m'de sedanter

V02max degerlerinde
900m

yuksek

aym tutuldugu

ytikseklikte

irtifadaki

V02max

antrenmanlann

takdirde,

azalma gorulmustur,

hipoksiyanm

degerlerinde

ytiklenmeleri
uyaranlan

Elit

azalma
ile deniz

ile antrenman

uyaranlan birleserek, kaslann oksidatif enzirnleri ve miyoglobinin gelisimine neden
olacagmi belirtmislerdir.

Hanel ve arkadaslannm

( 1994) yaprrus olduklan arastirmada 2500 metrede

12 erkek ve 9 bayan uzerinde yaptimus olduklan 5 haftahk antrenmandan sonra
V02max degerinde % 13 artis saptarmslardir.

Erken arastirmalar ile 4300 metredeki 14 gi.inli.ik kisa si.ireli uyumun V02max

'ni artirdigi gosterilmistir.

Deniz seviyesindeki miktara gore % 10 civannda fazla

olan bu artis 300 metreye gore % 20 daha az bulunmustur. Yakin bir calismada ise
2500 metrede yapilan 8 haftalik antrenmanmda

V02max'mda anlamli bir artisa

(p<0.05) yol acngi ifade edilmistir (Masuda ve ark., 2001; Vogt ve ark., 2001;
Robergs, 1997).
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6 elit atleti 2300m, yi.ikseltide toplam 42 gun sure ile takip etmisler ve
antrenmanlar

sonucunda deniz seviyesi V02max degerlerinde %4,4 degerinde bir

yukselme gozlemislerdir (Rusko, 1996).

Burtscher ve Ark. (1996), elit atletleri 2 gruba ayirarak (deniz seviyesi grubu
ve yi.ikselti grubu) 12 gunluk normal kosu antrenmam

ve interval

antrenman

yaptirarak belli zamanlarda test etrnisler. Antrenmanlar sonrasi yi.ikselti antrenmanm

V02max degerleri,

deniz

seviyesi

grubundan

anlamli

derecede

daha

yi.iksek

cikrmsur.

Finlandiya' da 25 atlet uzerinde yapilan yi.ikselti calismalarmda deniz seviyesi

V02max'mda bir degisim gozlenmemistir (Rusko,1996).
Steinacker ve arkadaslan (1996), 11 erkek dagci uzerinde 4900m yi.ikseklikte
arastirma yaprmslardir. Kamptan (30 gun 4900m) once ve sonra maksimum guclerini
(Pmax)

ve

maksimal

(p <0.05).

Bu

dususe

oksijen

tuketimini

(V02max)

sonra V02max %5,1 [ 61.0±6.2 den 57.9±10.2 ml.

olcmuslerdir. Aklimatizasyondan

kg.dk-1] ve Pmax %9.9 [5.13±0.66 dan 4.62±0.42 W.kg-1] oranlannda dusmustur,
fakat bu dusus istatistiksel acidan anlamsiz bulunmustur. Sebep olarak; 4900 m' de
deneklerin

yapngi

egzersizlerdeki

yi.iklenme

yogunlugunun

azalrms

olmasi

gosterilmistir.

Roberts

ve arkadaslan

(1998), 9 kayakciyla

deniz seviyesi

ve 1800m

yi.ikseklikteki atmosfer sartlannda V02max yaprrus olduklan arastirmalar sonucunda
deniz seviyesi ve yi.iksek irtifa sonrasi olculen V02max'da (61,7'e karsm 70,2
ml/kg/dk) anlamli artis gorulmemistir.

Adams
antrenmanlan

ve

arkadaslan

(1999),

orta

mesafe

kosuculannda

sonrasmda deniz seviyesi V02max'mda degisiklik

yi.ikselti

gostermemistir.

Jensen ve arkadaslan (1993) kurekcilerde bir grubu 1800 metrede 3 hafta, diger bir
grubu da deniz seviyesinde

antrenman

yaptirrms ve deniz seviyesinde
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bulunan

%3, V02max's1

grubun performansi

%4 artarken,

yukselti

grubunda

bir artis

gozlenmemistir.

Bisikletciler (n:8) i.izerinde yapilan 4000m ytikselti antrenmam deniz seviyesi
V02max'1 ve hemoglobin ki.itlesi i.izerinde bir degisiklik gostermemistir

(Gore ve

Ark., 1998).

Daniels

ve arkadaslan

(1985) deniz sevi yesinde

ve 2000m

yukseklige

cikildigmda test ettikleri elit uzun mesafe kosan sporcularda V02max'da azalma
belirlemislerdir,

Deneklerde maksimal V02 ortalamalan;
56,83±4,70

I. Olcumu 56,33±4,54, II. Olcum

di.izeylerde olup (Tablo 9), bu degisirn istatistiksel

olarak anlamli

bulunmamistir.

Deneklerde bireysel maksimal V02max hizi yuzdelik degisimi tablo 10' da
verilmistir. Bu degisimde en yuksek degisim %15,4'1ik artis ile Z.A.'da ve en dusuk
degisim ise % O'Iik sabitlikle T.O.'de olmustur.

Yukseklere aklimatizasyon sonrasmdaki deniz seviyesi egzersiz performansi
ve V02max degerindeki
antrenmanlannm

degisikliklerin

faydasim

koymustur

(Robergs

ytikseltinin

farkhligma,

temel almdigi bilimsel cahsmalar,

hem onaylayan,

ve Roberts,
antrenman

hemde

inkar eden sonuclar

1997). Arastirma
yogunluguna

sonuclanndaki

ve antrenman

irtifa
ortaya

farkhhklar

siddetine

gore

cesitlilik gosterebilir.

Gore ve Ark.(1998), Adams ve Ark.(1999), Jensen ve Ark.(1993), Roberts ve
arkadaslan (1998) ve Rusko'nun (1996) cahsmalanyla
arasmda paralellik gostermekte, yukselti antrenmanmm
dusunulmektedir.
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yapilan bu cahsma sonuclan
V02max'a etkisi olmadrgi

Yapilan cahsmada istatistiksel olarak fark bulunmama nedenlerinden birisi
olarak ta bireysel farkhliklann

oldugunu, bu yuzden grup duzeyinde bir gelisim

gorulmedigi dttsunttlmektedir. Bireysel olarak bakildigmda en yuksek degisim % 15 ,4
ile Z.A.' de gorunmekte, sebebinin ise daha onceki antrenman yogunluk ve siddetinin
daha az oldugu dusuntilmektedir.

Ozcan

(1991),

2150m

yukseklikte

3

haftalik

uyguladigi

antrenman

programmda, 12 kayak sporcunun eritrosit dagilmunda %3,6 oranmda artis oldugunu
belirlemistir.

Yukseklerde
sayisinda

artmci

bobreklerden

kahs suresi uzandigmda
bir etki

(uyan)

yapar.

hipoksi total kirrmzi kan hucreleri
Ortamdaki

eritropoitin hormonunun sahnmunm

kirmizi kan hucresi yapmumn uyanlmasma

oksijenin

PO'nin

azlrgi

artisma ve uzun kernik iliginde

( eritropoizis) yol acmakta ve boylece

gercek bir hucre arnsi ile polisiterni meydana gelmektedir

(Vander,

1990). Bu

sekilde, hemapoetik organlardan yeni alyuvarlarm yapihp kana verilisi 6-7 haftalik
bir sureyi gerektirmektedir (Ergen ve ark., 1993).

Deneklerde
4,84±0,35

eritrosit degerleri ortalamalan;

duzeylerde

olup (Tablo

I. olcumu 4,9±0,44,

11), bu degisim istatistiksel

II. olcum

olarak anlamli

bulunmamisnr.

Deneklerde bireysel eritrosit sayisi degerleri yuzdelik degisimi tablo 12' de
verilmistir, Bu degisimde en yuksek degisim %8,3'ltik artis ile B.E.'de,

en dusuk

degisim ise % -1,2'lik ile M.D.'de olmustur.

Literaturde,
gozlemlenmektedir.

ytikselti

antrenmam

sonrasi

eritrosit

degerlerinde

artis

Yukseklige cikilmasini takiben ilk 11 gun icinde eritrositlerde

bir artis gozlenir, Fakat bu artis deniz seviyesine dondukten 3-8 gun icerisinde
normale doner (Acikada ve Ergen, 1986). Yapilan cahsmada testler deniz seviyesine
donusten

3 gun soma

yapildigi

icin eritrosit
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degerlerinin

normal

degerlere

dusebilecegini

aynca

yaratmayabilecegide

bireysel

farkhhklannda

grup

duzeyinde

degisim

dusunulmektedir.

Ingjer ve Myhre (1992), 7 elit erkek kros kayakcisma
boyunca

bir

antrenman

yapnrrruslardir.

(Hb), hematokritlerini

Deneklerin,

(Hct), maksimal

hemoglobin

oksijen ahmlanni

1900 m'de 3 hafta
konsantrasyonlanm

(V02max) ve standart

submaksimal ytiklenme suresince enerji harcamalanm yuksek irtifadan once ve sonra
olcmuslerdir.

Arastirmalannm

sonucunda Hb ve Hct degerlerinde

anlamh artis

bulmuslardir.

Boutellier ve arkadaslan

alti kiside 5200m yaprms oldugu cahsmada 3-5

haftahk tirmams sonrasi yaptiklan olcurnlerde hemoglobin degerlerinde % 11,7'lik
bir artis olmustur (Boutellier, 1990).

Green ve arkadaslan (2000), 5 erkek dagci (yas: 28,2±2 yil; kilo: 76,9± 4,3kg)
uzerinde yuksek irtifaya cikmadan once, yuksek irtifada (6194m) ve donuste testler
yaprmslardir.

Tirmarustan sonra hemoglobin konsantrasyonunda

istatistiksel acidan

anlamli artis ( 15±0.49vs. 15.8 ± 0.41 g/100 ml, P<0.05) bulmuslardir.

Chapman

ve arkadaslan

(1998), deniz seviyesinde

yasayan

39 mesafe

kosucusu (27 erkek, 12 bayan) uzerinde 2500-3000 m ytikseklikte yaprms olduklan
antrenmanlar sonucunda hemoglobin konsantrasyonu

ve hematokritte anlamli artis

saptaIIll~lard1r. Yuksek irtifada 4 haftadan sonra kirmizi kan hucreleri rniktarmda

0Jo'6'\l'f.. u\\.\a.11\\\a.l\\':} \~'S1)\\~\IB.\':}\~1\i'\.1."B\).l\.\).l\. ~a.l\.\l\.lia ~K<s~K \~\.\fa an.\.~en.m.an.\:a.n.
sonucunda V02max, hemoglobin, hematokrit ve kirrmzr kan hucrelerinin rniktannda
olusan degisimlerin cinsiyete gore farkhhk gozetmedigini bildirmislerdir.

Yukseltide yasayanlar, deniz seviyesindeki insanlardan daha fazla kirmizr kan
hucre kutlesine
(antrenman

sahiptir.

olmadan)

Sedanterlerde

3-4 haftalik

yukseltide

kirmizi kan hucresi artmaktadir.

sonrasi

Bunun sporcularda

sonucu vermesi oldukca zordur. Cunku deniz seviyesindeki
kirnuzi kan hucresi kutlesini

yasama

antrenmanm

aym

kendisi

onemli olcude arttmr. Elit dayamkhhk sporculan
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sedanterlerden

%20-25 daha buyuk kinrruzi kan hucre kutlesi sergilerler (Rusko,

l 996) Yuk."&elh antrenmam "&amas1. b.rffi\.Z\. kan hncre kiitlesinde sporcularda artis
oldugunu gosteren cok az calisma vardir.

Ashenden

ve arkadaslan

(1999), 23 gunluk yukselti antrenmam

sonrasi

hemoglobin ve kirrruzi kan hucre kutlesinde artis gozlemlememi~lerdir.

Pottqiesser

ve arkadaslan

(2008), 7 elit bisikletcide

yaptigi cahsmada

3

haftahk yiikselti antrenmam ( 1816) oncesi ve sonrasmda hemoglobin degerlerinde
artis gozlemlememistir.

Deneklerde

hemoglobin

degerleri ortalamalan;

I. olcumu

14,73±1,28, II.

olcum 14,16±0,91 duzeylerde olup (Tablo 13), bu degisim istatistiksel olarak anlamh
bulunmarmstir.

Deneklerde

bireysel hemoglobin

sayisi degerleri yiizdelik degisimi tablo

14'de verilmistir. Bu degisimde en yuksek degisim %-8,8'lik azalma ile

r.o.ae

en

dusuk degisim ise % -0,7'lik azalma ile M.D.'de olmustur.

Yukselti hipoksiasmm

ortaya cikardigi durum plazma volumundeki

azalma nedeni ile hemoglobin konsantrasyonunda
neden olmaktadir.
degerlerinin

plazma

Sporculann

uyum sonrasi

hacmi degisimlerinden

hizh

ve hematokritte gecici bir artisa
artan hemoglobin

kaynaklandignu

ve hemotokrit

fakat bu durumun

yukselti sonrasi kirrruzi kan hucre kutlesini de arttiracagi anlamma gelmemektedir
(Rusko, 1996).

Sonucta sporcularda yukselti antrenmanlannm
artisa pek faydasi olmadigi dusunulebilir.
yukselti

antrenmam

oncesi

kirrmzi kan hucre kutlesindeki

Stray-Gundersan

normal ferritin

duzeyi

ve arkadaslan

gosteren

atletlerin

(1992),
yukselti

antrenman sonrasi kirnuzi kan hucrelerinde artis olabilecegini bulmuslardir. Eger
ferritin duzeyi dusukse kirmizi kan hucre kutlesinde artma goriilmeyebilir. Baslangic
ferritin duzeyleri ve kirrruzi kan hucresi kutlesi arasmda iliski bulunamarrustir. Fakat
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dusuk ferritin duzeyleri olan bayan sporcularda kirrmzi kan hucre kutlesi rniktannda
degisim olmanustir.
erkek

atletlerde

faktorlerin

Bununla birlikte yuksek baslangic ferritin duzeylerine sahip

kirrruzi kan hucresi

etken

oldugunu

kutle rniktannda

gostermistir.

Bunlar,

artma olmamasi
ytikselti

baska

antrenmanmdan

kaynaklanan asm stres, arteriyel hipoksi duzeyi ve kernik iligindeki eritropoetinin
zayiflamasma neden olan yukselti antrenmam sirasmda artan asititedir (Rusko,1996).

Baska onemli bir dusunce ise hucre, platelet ve kernik iligi yap1m1 icin cok
gerekli olan dernirin kanda olan mevcudiyetidir.
antremanmm
(1992)

olasi yararlanm

ytikseltiye

maruz

Eksik dernir depolannm yukselti

gozle gorulur sekilde kisitladrgi gorulur. Berglund

kalmdigmda

deniz

seviyesinde

yasayanlann

dernir

erniliminde, yaklasik 3.8 kat artis oldugunu, plazmadan dernirin ternizlenmesinin ise
yuzde
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arttignu

one

surmustur.

Bu

durumdan

kurtulmak

icin

yukselti

antremanmdan 2-3 hafta onceden ve ytikselti antremamn sirasmda 2-4 hafta dernir
takviyesi

yapilmasmi

tavsiye etrnistir. Fakat Friedmann

ve arkadaslan

(1999)

tarafmdan yapilan arastirmada dernir eksikligi olmayan atletlere ytikseltide yapilan
dayamkhlik

antremam sirasmda demir takviyesi yapilmasirun

deneklerin toplam

vucut hemoglobin (tbh) seviyelerine zarar verdigi icin arastirmasmda aciklanamayan
nedenlerden tavsiye edilmedigi sonucuna varmistir.

Diger cahsmalarda
Ashenden

ve arkadaslan

hemoglobin

degerlerinde

(1999) ve Pottqiesser

farkhhklar

tespit edilmistir.

ve ark. (2008 )' lannm

cahsmalar ile bu calisma arasmda paralellik bulunmakta,

yaptigi

ytikselti antrenmanmm

hemoglobin uzerine etkisi olmadigmi bunun nedeni olarak ta ytikseltinin miktanyla
da iliskili olabildigi dusunulmektedir.

Aynca vucuttaki dernir ve ferritin duzeyi;

antrenmanm yogunlugu ve siddeti; bireysel farkhhklarda sonucu etkilemektedir.

Boutellier ve arkadaslan

alti kiside 5200m yaprrus oldugu calismada 3-5

haftalik tirmams sonrasi yaptiklan olcumlerde hematokrit degerlerinde % 6,2'lik bir
artis olmustur (Boutellier, 1990) (p<0.05).
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Ozcan
programmda,

(1991),

2150m

yukseklikte

3

haftalik

12 kayak sporcunun hematokrit dagihmmda

uyguladigi

antrenman

% 2,1 oranmda artis

oldugunu belirlemistir.

Pottqiesser ve ark. (2008), 7 elit bisikletcide yaptrgi cahsmada 3 haftahk
yukselti

antrenmam

( 1816) oncesi ve sonrasmda

hematokrit

degerlerinde

artis

gozlemlememistir.

Deneklerde

hematokrit

degerleri

ortalamalan;

L olcumu 44,65±3,95,

IL

olcum 44,86±2,87 duzeylerde olup (Tabla 15), bu degisim istatistiksel olarak anlamli
bulunmanusur.

Deneklerde bireysel hematokrit sayisi degerleri yuzdelik degisimi tabla 16'da
verilmistir. Bu degisimde en yuksek degisim %12,l'lik artis ile B.E.'de, en dusuk
degisim ise % -0,5'lik azahs ile Z.A.'da olmustur.

Yapilan cahsmayla Pottqiesser ve arkadaslarmin (2008) cahsmasi paralellik
gostermekte

yukselti

antrenmanmm

hematokrit

degerleri

uzerine

bir etkisinin

olmadigi dusunulmektedir.

Deneklerde
29,30±0,60

MCH degerleri ortalamalan;

duzeylerde

olup (Tabla

L olcumu 29,78±0,59

17), bu degisirn istatistiksel

IL olcum

olarak anlamh

bulunmustur.

Deneklerde MCH sayisi degerleri yuzdelik degisimi tab lo 18' de verilmistir.
Bu degisimde en yuksek degisim %-3,1 azahs ile B.E.'de, en dusuk degisim ise %
0,7'lik artma ile M.D.'de olmustur.

Schmidt
degerlerinin

ve

arkadaslan

azaldigmi,

(1990)

yuksek

deniz seviyesinden

degerlerinin arttigmi bildirmislerdir.
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irtifada

yasayanlarda

MCHC

yuksek irtifaya cikildigmda

MCHC

Ozcan

(1991),

prograrnmda,

2150m

ytikseklikte

12 kayak sporcunun

3

haftahk

MCHC dagihmmda

uyguladigi

antrenrnan

% 4.84 oranmda artis

oldugunu belirlemistir.

Deneklerde MCHC degerleri ortalamalan;
31,60±0,61

diizeylerde

I. olcumu 32,85±0,45 II. olcum

olup (Tablo 18), bu degisim istatistiksel

olarak anlamh

bulunmustur (P<0.05).

Deneklerde MCHC sayisi degerleri yuzdelik degisimi tablo 19'de verilmistir.
Bu degisimde en ytiksek degisim %-6, 1 'Irk azalis ile B.E. 'de, en dusuk degisim ise
% -1,S'lik azahs ile M.D.'de olmustur,

Yapilan

cahsmayla

MCHC

degerlerinde

anlamli

bir

dusus

oldugu

gozlemlenmistir.

Dusuk akciger kapasitesinin Max V02 kullamrnmm snurlayacagi dolayisi ile
dayanikhhgi dusurecegi bildirilrnektedir (Erg en ve ark., 1993).

Solunurn volumu istirahat kosullannda vital kapasitenin % lO'u kadar oldugu
halde, egzersizde
kapasitelerinin
dayarukhhk
cahsmasi

bu oran % SO'ye cikabilmektedir.

Bu halde sporculann

vital

ytiksek olusu sportif yansmalarda bir avantaj saglayabilir. Ozellikle
gerektiren

ve sporculann

bedensel

aktivitelerde

vital kapasitesinin

solunurn

sisterninin

yiiksek olmasi,

yapilan

ekonornik
aktivitede

sporcuyu basanya goturmektedir (Tarner ve ark., 1991). Daha onceleri bu dusunce
ile hareket edilerek akcigerlerin dinarnik voliirnlerindeki artism performansi olurnlu
yonde etkileyecegi savunulmaktaydi.
belirgin farkhhklar

Ancak yapilan arastirmalar bu pararnetrelerde

olmadigmi olsa bile korelasyon gostermedigini

belirtrnektedir

(Karatoy, 1993).

Egzersizin en belirgin etkisi sporcularda 02 difiizyon kapasitesini artirmaya
yoneliktir, 02 difiizon kapasitesi oksijenin alveollerden kana difiizyon hizmm bir
gostergesidir (Giinay, 1998).
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Mogolkoc ve ark (1997)'1 12 kisilik kontrol, 18 kisilik kontrol, 18 kisilik
atletizm ve 12 kisilik basketbolcu olmak uzere toplam olmak uzere 42 birey uzerinde
ger9ekle~tirdikleri cahsmada, atletizm ve basketbolculann
benzer

sekilde anlamh farklilik bulamamistir

ekspirasyon degerlerinde

(Fiori ve ark, 2000). insprasyon

(havamn akcigerlere almmasi) yani soluk alma goglis kafesi (inter kotsal) kaslan ve
diyaframm katildigm aktif bir olaydir (Gunay ve ark., 1998).

Fiori ve ark., Asyah erkek sporculann

ekspirasyon

degerlerinde

benzer

sekilde anlamh farkhhk bulamamisur (Fiori ve Ark., 2000).

Yapilan

baska

bir

arastirmaya

kar~1la~tmld1gmda hesaplanan

0.364

boksorlerin

't' degerine

inspirasyon

degerleri

gore her iki takim arasmda

istatistiksel acidan anlamh bir fark bulunamamistir (Cakmakci ve ark, 2005).

Antrenmanm
lizerindedir.

onemli

Antrenmamn

etkilerinden
solunum

biriside
sistemi

dolasim
uzerinde

ve solunum
kronik

sistemi

etkilerinden

bahsedilirken vital kapasitenin arttigi soylenmektedir (Durusoy, 1987).

Daha
kapasitesinin
etkili

onceki

bazi

cahsmalarda

spar

yapanlarda

oksijen

kullanma

yuksek bulundugu tespit edilmistir. Bu durumda oksijen kullarumma

olabilecek

akciger

ventilasyonu

yamnda,

kanda

oksijen

tasmmasmda

(transportunda) etkili olabilecek faktorlerin de spor yapanlarda farkh olmasi gerektigi
dusunulebilir (Dincer ve ark., 1993).

Solunum

parametrelerinde

egzersizin

tipine bagli olarak

gorulen

artis;

solunum kaslarmm gelisimi akcigerlerin ve gogus kafesinin geni~leyebilme yetenegi
ile brons ve bronsiollerin elastikiyetine baghdir. Fiziksel egzersizde kaslarm oksijen
ihtiyaci artmakta buna paralel olarak artan oksijen ihtiyacim karsilayacak

olan

solunum sisteminin fizyolojik uyumu ortaya crkmaktadir (Gozu ve ark, 1998).

Spirometre ile elde edilen dinamik solunum fonksiyonlan
antrenman ile ilgilidir. Spirometrik degerlendirmelerde,
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performans ve

sporcularm birim zamanda

akcigerlerine

daha

cok

hava

alabildikleri

ve

akcigerlerini

bosaltabildikleri

gozlenmektedir (Acikada, 1982).

Dinamik

solunum

fonksiyonlannda

elde edilen bilgiler daha cogunlukla

disanya atilan ekspiratuvar spirograrnlar ile degerlendirilmektedir.
gozlenilen

yuksek olcumler

sporculann

ventilasyon

(1998),

9 kayakciyla

kapasitesini

FVC degerinde
yansitmaktadir

(Akkaynak, 1980).

Roberts ve arkadaslan
yilkseklikteki

atmosfer sartlannda

deniz seviyesi ve 1800m

yapnus olduklan arastirmalar sonucunda deniz

seviyesi ve yuksek irtifa sonrast olculen ventilasyonda anlamh artis gorulmemistir.

Deneklerde FVC degerleri ortalamalan;
96,083±14,00

I. olcumu 89,58±14,82,

II. olcum

duzeylerde olup (Tablo 21), bu degisim istatistiksel olarak anlamh

bulunmanusnr.

Deneklerde FVC sayisi degerleri yuzdelik degisimi tablo 22'de verilmistir,
Bu degisimde en yuksek degisim %42,8'lik artis ile ZA.'da,

en dusuk degisim ise %

3,9'luk artis ile M.D.'de olmustur.

Deneklerde
olcum 103,383±5,2

FEVlFVC degerleri ortalamalan;
duzeylerde

I. olcumu 99,90±10,41,

olup (Tablo 23), bu degisim istatistiksel

II.

olarak

anlamli bulunmamisur.

Deneklerde

FEVlFVC

sayisi

degerleri

yuzdelik

degisimi

tablo

verilmistir. Bu degisirnde en yuksek degisim %22,6'hk artis ile ZA.'da,

24'de

en dusuk

degisim ise % -1,0'hk azahs ile M.D.'de olmustur,

Deneklerde

VC degerleri ortalamalan;

100,78±10,0 duzeylerde

I. olcumu 96,38±12,43,

olup (Tablo 25), bu degisim istatistiksel

bulunmarmsnr.

64

II. olcum

olarak anlamh

Deneklerde

VC degerleri yiizdelik degisimi

tablo 26'de verilmistir.

Bu

degisimde en yiiksek degisim %22, 1 'lik artis ile ZA.' da, en dusuk degisim ise %
O'Iik sabitlikle B.E.'de olmustur.

Yeni cahsmalar hipoksik antremanlannm

etkisini arastirmak icin hipobarik

cemberde antrenman yapip; deniz seviyesinde yasayan denek:ler kullamrken bazilan,
yiikseltiye bagli fizyolojik degisimlerin

etkisini azaltmak icin yiikseltide stirekli

yasayan deneklere yiikselti antremam yapnrrruslardir. Bu arasnrmacilar
hemoglobin

seviyesinde

ve hematokrit'te

belirli

bir degisim

V02max,

bulamarruslardir,

Dolayisiyla yiikseltide yapilan antreman ile onceden yiikseltiye uyum ile saglanan
fizyolojik gelismeden daha fazla yarar saglanmadigr gorunmustur

(Fulco ve ark.

2000, Wolski ve ark. 1996).

Wolski ve ark ( 1996) ve Levine ve ark. ( 1990) yaprms olduklan calismalarda,
yiikseltiye uyum ile yiikselti antremamm

birbirinden

ayirmaktadirlar.

Yaptiklan

calismada bir grup denek yiikseltide kahp, deniz seviyesinde antrenman yaprrus;
diger kontrol

grubu ise deniz seviyesinde

antrenman

yapip, deniz seviyesinde

kalnuslardir, Sonne olarak yiikseltide kahp alcakta antrenman yapanlar diger gruba
gore V02max'lanm yuzde 5 arttirrms ve en onemlisi 5000metre zamanlanm
saniye

azaltrmslardir.

antrenmanmdan

daha

Arastirmacilar
cok

deniz

yiikseltiye

seviyesi

saglanan

performansiru

uyumun
arturdigi

30

yiikselti
sonucuna

varmislardir.

Ytikseltide kalmak fizyolojik, hematolojik ve metabolik adaptasyonlara yol

actigr dusunulmektedir. Bu adaptasyonlann dayarukhhk egzersizlerinde performansi
arttirdigi

kabul

edilir.

Ytikseltide

antrenman

yapmamn

performansi

arttirdigi

dusunulurken, ytikselti antrenmanmm deniz seviyesindeki dayaruklihk performansmi
arttiracagi bu kadar desteklenmez.
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'Yi.ikseltide

yasa,

deniz

seviyesinde

antrenman

yap.'

stratejisi

hayata

gecirilmeye baslamisur. Bu yaklasim yi.ikseltiye uyma ve yararh adaptasyonlannm
gelismesine;

egzersiz sirasmda aciga cikan gucun azalmadan antrenman yapma

firsatmm saglanmasina neden olur. Boylece bu strateji bilim adarnlan, atletler ve
antrenorler tarafmdan dayarukhhk atletlerinin deniz seviyesi performansmi

arttiran

en avantajh metod olarak destek gormektedir,

ONERiLER
Bu arastirmada yer alan deneklerin sirurh olmasmdan dolayi 6 sprinter
uzerinde yapilmistir. Elde edilen bulgulann daha gi.ivenilir olmasi icin ve farkh
cahsmalara 1~1k tutabilmesi icin;

• Denek sayist arttmlabilir.
• Yi.ikseltiantrenmanmm si.iresi uzatilabilir.
• Farkh iklim kosullanru iceren sartlarda kamp gerceklestirilebilir.
• iki denek grubu olusturulup, farkli yi.iksekliklerdeaym antrenman programi
uygulamp aradaki farklihklar gozlemlenebilir.
• Farkh antrenman prograrnlan uygulanabilir.
• Yi.iksektekamp yapilip, alcak rakimda antrenman yaptmlabilir.
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Egitim toplurnlar

ic;in 90k onernlidir.

Egitimle toplumun qeleceqini

belirlersiniz. Bir kOltorO, bir nesti ve bir gelecegi sekillendirebilir veya yok
edebilirsiniz.
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ogretmenlerindir. .AtatOrk,. "Ogretmenler, yukselen yeni nesll sizin eseriniz
olacaktrr." diyerek ogretmenlere verdigi onemmi vurqularmst«.

Ogretmenferin

r§inden

doyum

almasi

egitimdeki

hedeflerin

gerc;ekle§mesindeonemli rol oynamaktadu.

Bu arastumarun ger~kle~Urifmesinde birc;ok ki§inin onemli destek ve
katkilan olmustur. Basta bu ya~ ve bu konurna gelene kadar beni sonuna
kadar destekleyen aileme, esirn ~engu.f'e ve gulucukleriyle bana gOc; veren
oglum Nedret'e, Ardmdan beni okutan tom ogr.etmenlerime.En son olarak ise
arastirmanm yaptrmnda, basmdan sonuna kadar her konuda surekli yardtmci

olan ve bana yol gosteren degerli hocam Yard. Doc. :Or. Hakan At,lgan'a
sonsuz te~ekkur ediyorum.

Gazimaqusa, 2008

Fahri TOMKAN

IV

OZET
Bu arastirma, ozel ve devlet ilkokullannda cahsan ogretmenlerin

cesitli

degi§kenlere gore sahip olduklan i§ doyumu ve i§ doyum onem dOzeylerini
ortaya 91kanlabilmek amaci ile yap1lm1§tlr.

Arastrrmarnn evrenini Lefko~a Bolgesi'ndeki toplam 34 ozel ve devlet
ilkokulunda

cansan

ogretmenlerden,
edecek

sekilde

629

stmf

ve

brans

ogretmeni.

olu$turmm1tur.

Bu

her okuldan vansizuk kurahna gore, evrenin % 35' ini temsil
ve

oransiz

eleman

orneklerne

yoluyla

220

ogretmen

orneklerne ahnrmstu.

Veri toplamak ic;in, <;etinkanat(2000)

tarafmdan geli§tirilen "I§ Doyumu

Olc;egi" k.ullantlmt§hr. Oortl.O derecel.emeye gore otusturulan olyek, alg1lanan
durum icin 32, verilen onem derecesi ic;in 32 olmak uzere toplam 64 sorudan
ve alt, alt boyuttan olusmustur. Verilerin c;o:zumlenmesi icin yOzde, frekans,
aritmetik ortalama, standart saprna, tek yonlO varyans analiz], t testi, LSD testi
tekniklerinden yararlanurmstrr.

Arasnrmada a§ag1daki sonuclar ortaya crkrmstrr:

1. Devlet ilkokullannda

~l1§an

ogretmenlerin, ozel ilkokuUarda cahsan

ogretmen1ere oranla, i§ doyumlan ve i§ doyum onern duzeyleri daha
yuksek olarak tespit edilml$tir.

2. En son rnezun oldukian okullara gore, Ogretmen Koleji rnezunlannm
diger mezunlara

gore

i~ doyum dOzey,leri ve i§ doyum onern dOzeyleri

bakimmdan daha yuksek otdugu ertaya c;1.km1§ttr.

3. Hizmet ydlanna(K1dem) .baktld1grnda 21 - 25 y1I hizrnet suresi ile 26 ve
uzeri hizmet y1llanna sahip ogretmenlerin
diger hizmet ydlanna sahip ogretmenlere
ortaya c;1km1§tlr.

V

i~ doyum onem duzeylerinin
gore daha anlamh oidugu

4. Ogretmenlerin

lsyerleri

ile cinsiyetlerine,

ya§tanna,

hizmet y1Harma gore i§ doyum dOzeyleri arasmda

branstanna

ve

anlamh bir fark

ortaya crkrnarmstn.

5. Ogretmenlerin

lsyerleri ile cinsiyetlerine, yaslanna ve branslanna gore

i§ doyum onern du,zeyleri arasmda herhangi bir fark gorulmemektedir.

Vl

SUMMARY
This research was conducted in order to find out teachers job
satisfaction and the importance of job satisfaction in private and state primary
schools.
629 class and branch teachers working at 34 different private and state
primary school teachers in Nicosia formed the population of the research.
According to impartiality in every school, 220 teachers illustrated as
representatives of 35% of this globat and proportiorness illustrations.

In order to collect the data" Job Satisfaction Scale" formed by
<;etinkanat(2000) was used. The. scale that was formed according.to quartet
rank includes 64 questions; 32 questions for perceived situation, 32 questions
for the importance of job satisfactlon and six subdimensions. To analyze the
data, we benefited from .percentage,frequency, arithmetic average, standard
deviation, one way anova, t test and LSD test.

In this research these results were found:

1- Teachers working at state primary schools have higher job satisfaction
and give more importance to job satisfaction than teachers working at
primary school.

2- According to schools where teachers graduated lastly, teachers
graduated from Teachers Collage (Ogretmen Koleji) have higher job
satisfaction and find job satisfaction more important than teachers
graduated from other schools.

3- When looking at the working years, teachers working for between 2125 years or 26 and more find job satisfaction more important and
meaningful·than teachers working less.

Vll

4- No difference has been found be.tween schools that teachers working
at, gender, ages, branches and working years on job satisfaction level.

5- There is no difference between the schools teachers working at,
gender, ages and branches on the importance of Job satisfaction level.
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BOLOM I

GiRi~
Bu bolurnde, arasnrrnarun konusunu oiusturan problem durumu,
arastrrmarun amaci ve onemi, problem cOmlesi ile alt problemler beltrtitmistir:
sayrthlan ve srrurhhklan aciklanrrns, arastrrmada gec;en terimler tammlanarak
arastrrmada kullarulan krsaltrnalar kullarulrmstrr.

Problem Durumu
Orqutler,

onceden

betirlenmis

arnaclara

ulasmak

icin olusturulan

toplumsal birimlerdir. <;agda§ toplumlar orqutludur. insanlar orqutlerde doqar,
orqutlerds

egitilir ve yasarnlanrun

qecirir. Orqutler,
araclardan

buyuk bir kisrruru orqutlerde

ki§i ve toplum arnaclarma

biridir.

Bu araclarda

onceden

ulasrnada kullamlan
belirlenen

amaclara

calisarak
en etkin
ulasrnayi

basarabilrnek ise buyuk olcuoe insan ogesine baghdir.
Orgute canlilrk kazandtran, ona dinamizm veren, insandrr. lnsansrz bir
orqut,

bir serna olmaktan

<;ag1m1zda insanlann

baska

bir anlam tasrrnaz

potansiyellerinden

(Karkut,

1990: 3).

maksimum fayda saqtanrnast eek

onernli bir hale gelmi§tir. Her istetrnenin kendi capmda bir

gelecek ufku

vardrr. Uzun soluklu olmak isteyen kurumlar en buyuk yatmrru cahsanlarma
yapmak zorundadrrlar (Durmus, 2005). Bu yatinmlann

cansanlann islerine kars: tutumlanru

yani

i§

6nemli bir kisrruru ise

doyumlanm

quclendirrne

cahsrnalan almaktadir (Cetinkanat, 2000).
insanlar, achklanrn giderecek sekilde yasamlanru elbette kazanabilirler,
ancak

uzun

soluklu

bir i§ yasarnmda

insanlann

organizasyon

icerisinde doyurulmas, gerekmektedir.

ortarru

yaratitmasmda

zihinsel

maddi faktorler

kalrnaktadrr.

i§

sosyal,

sadece

yonetirne

1

ve

psikolojik

yetersiz

yonlerinin

de

Bu bakrrndan, mutlu bir

cok

buyuk

qorevler

dusmektedirler (Durmns,

2005).

i~gorenterin

9ah~t191

iste

doyumunun

saqlanmasi, artik orqutun urun uretmek gibi amaclanndan sayrlmaktadrr. Yani
bir orgut bir yandan amaci otan urunun ya da urunlerin niceliqim ve niteligini
yukseltrneye cahsirken, obur yandan da buna kosut olarak i§g6renlerin isten
doyumlanrn yukseltrneye calrsmakla yukurnludur (Turk, 2006).

0 halde denilebilir ki, bireyin i§ ortamrndaki beklentilerinin doyumu 90k
onernlidir. Bu konu 6zellikle hizmet ureten 6rgutlerde ve ozellikle de egitim
hizmeti orqutleri icin 90k buyuk onern tasrrnaktadrr. Egitimdeki insan gucu de
hi<; kuskusuz

ogretmenlerdir.

Egitimin

niteligi acrsrndan

en kritik 6genin

ogretmen oldugu, ogretmenlerin i§ doyumlanrn saqlarnamn sistemin verimliligi
acrsindan 6nemli oldugu dikkate almd1grnda, ilkokul 6gretmenlerinin i§ doyum
duzeylerinin yuksek olmasi bircok acrdan onern ta§tmaktadtr(Tellioglu,
i§ doyumu yuksek olan ilkokul 6gretmeni
aksamamasrna

2004).

isine ozen qosterir, cahsmatann

dikkat eder, isine oort elle sanhr, i§ arkadaslan,

rnudur ve

rnufettislerle uyum icinde cahsnken: i§ doyumu du§Ok olan ilkokulu 6gretmeni
zarnarunda isine gelmeyerek veya devarnsrzhk yaparak islerin aksarnasma
veya yanhs yaprlrnasina

sebep olur. Kuzey Ktbns

baskenti

il9esi

olan

doyumlannrn

Lefkosa

ilkokullannda

Turk Cumhuriyeti'nin

cahsan

6gretmenlerin

i~

ne durumda olduqunun belirlenmesi, i§ doyumlanrn olumlu ve

olumsuz yonde etkileyen

faktorlerin

ortaya crkanlmasi

gerek 6gretmenler

gerekse yoneticiler acismdan 90k onernlidir.
Bu nedenlerle
boyutlanndaki

ilkokullannda

causan

6gretmenlerin

i§ doyumu

alt

i§ doyum duzeyleri, is doyumu alt boyutlanna verdikleri onern

derecesi ve i§ doyum duzeyteri ile 6nem derecesinin 6gretmenlerin cahstrklan
okul, cinsiyet, yas, mezun olunan okul, kidem, brans gibi bireysel 6zelliklerine
gore farkhhk gosterip

gostermediginin

belirlenmesi

problemini olusturrnaktadrr.

2

bu arastrrrnarun temel

Problem Cumlesi
Bazi degi§kenlere gore devlet-ozel ilkokul ogretmenlerinin alqilanan i~
doyumu duzeyleri ve i§ doyumunu onernserne duzeyleri arasmda anlarnh
farkhhk var rrudrr?

Alt Problemler
1.

Ozel ve Devlet okullannda c;all§an ogretmenlerin algtlanan i§ doyumu
duzeyleri arasinda anlamlt fark var mtdtr?

2.

Cinsiyete gore ozel ve devlet okullannda cahsan ogretmelerin alqrlanan
i§ doyumu duzeyleri arasmda anlamh fark var rrudir?

3.

Yaslanna gore ozel ve devlet okullannda cahsan ogretmelerin alqilanan
i§ doyumu duzeyleri arasmda anlamlt fark var rmdrr?

4.

Bran§lara gore ozel ve devlet okullannda c;alt§anogretmelerin algtlanan
i§ doyumu duzeyleri arasmda anlamh fark var rrudir?

5.

En son mezun olduklan okula gore ozel ve devlet okullannda cahsan
ogretmelerin alqilanan i§ doyumu duzeyleri arasrnda anlamll fark var
rrudrr?

6.

Meslekteki hizmet suresine {ktdem) gore ozel ve devlet okullannda
cahsan ogretmelerin alqilanan i§ doyumu duzeyleri arasmda anlarnh fark
var rrudrr?
Ozel ve Devlet okullannda cahsan ogretmenlerin

i§ doyumu onern

duzeyleri arasmda anlamll fark var rmdrr?
Cinsiyete gore ozel ve devlet okullannda cansan ogretmelerin i§ doyumu
onern duzeyieri arasmda anlamlt fark var rnrdrr?
Yaslarina gore ozel ve devlet okullannda calisan ogretmelerin

t§

doyumu onern duzeyleri arasmda anlamh fark var rmdrr?
Bran§lara gore ozel ve devlet okullannda cahsan ogretmelerin
doyumu onern duzeyleri arasmda anlamlt fark var mrdrr?
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i§

11. En son mezun olduklan okula g.ore ozel ve devlet okullannda
ogretmelerin
12. Meslekteki

cahsan

i§ doyumu onern duzeyleri arasmda anlamh fark var rrudrr?
hizmet suresine

cahsan ogretmelerin

(krdern) gore ozel ve devlet okullannda

i§ doyumu onern

duzeyleri arasmda anlamll fark

var rrudir?

Ara§tlrmamn Arnaci
Arastrrma ile; ozel ve devlet ilkokullannda gorev yapan ogretmenlerin,
i§ doyumu duzeylerinin; cinsiyet, yas, brans, mezun olunan okul, krdem gibi

acismdan farkhhk gosterip

degi§kenler
Boylelikle

ogretmenlerin

ozel

ya

da

gostermedikleri
devlet

incelenecektir.

ilkokuUannda

cahsrnalan

bakurundan i§ doyumlann duzeyleri ve nedenleri belirlenmeye cahsrtacaktrr.

Arasnrmamn Onemi
Son yrllarda farkll acilardan ele alman i§ doyumu qunumuzde en fazla
arasnrma konusu yaprlan alanlardan biri alma ozeHigini kazanrnaktadrr.
Okulun birincil amaci egitimdir. Ogretmenlerin

i§ doyum duzeyleri ise

egitime dogrudan etti etmektedir. Bu nedenden dolayi ogretmenlerin i§ doyum
duzeyler: egitim acrsmoan c;ok onemlidir.
i§ doyumu

ozellikle

meslegi

ogretmenlik

olan

ki§ilerde

iletisimde

ulunduqu ogrenci, ogretmen, veli, yonetici ve diger personel acismdan da
cok onemlidir
1 . Bu causrna oncelikle, ilkokullarda qorev yapan ogretmenlerin i§ doyum
uzeylerinin ortaya crkanlmast acrsmdan onemlidir.
2. Arastirrna ile ilkokul ogretmenlerinin, i§ doyum duzeylerinin saptanarak
konuda yapuabilecek cahsrna ve qelisrnelere veri saqlanrnasi urnulrnaktadrr.
3.

Aynca

arastrrma

,yumsuzluk faktorlerini

ile yoneticilerin

ogretmenlerdeki

qoz onene alarak, ogretmenlerin

4

doyum

ve

bu doyum

ve

kar~, yonetici,l:erin serg:He.yecekleri tavir ve yonternleri

doyumsuzluklenna

belirlemeleridaha kolay olacaktrr.

Sayiltrlar
1. Kullarulan anketteki i§ doyumu etkenleri, ilkokul ogretmenlerinin i§
doyumu duzeylerini olcrnek icin yeterlidir.
2. ilkokul

ogretmenlerinin

ankete

verdikleri

cevaplar

ilkokul

ogretmenlerinin i§ doyum duzeylerini betimlemek icin yeterlidir.

Suurhlrklar
1. Arastrrrnarun sadece ozel ve d.evlet ilkokullarda cahsan ogretmenlerin
i§ doyumlan duzeyleri ile sirurhdrr.
2. Arastrrrna sadece l.efkosa bolqesi ilkokullan ile srrurhdtr.

3. Arastirma 2006 - 2007 egitim - ogretim yrh ile srrurhdrr.

4.

Arastrrrnada ogretmenlerin i§ doyumlanna ili§kin veriler; i§ doyumu
ol9eginin yonetirn bicerni, cahsrna olanaklan, geli§me ve yukselme
olanaklan, i§ arkadaslan, fiziksel ortam, ucret ve personel alt boyutlan
ile smrrhdir.

Tammlar
Arastirmada 90k srk kullarnlan kavramlardan baztlanrun tanirm asaqida
verumistir.

Egitim: Onceden betirtenmis arnaclara gore, insanlann davramslannda belli
geli§meler saglamaya yarayan planll faaliyetlerdir (Simsek, 2002: 136).
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Doyum: Bir baska ki:§i tarafmdan dogrudan gozlenemeyen
birey taranndan

ve yalmzca ilgili

hissedilerek tasvir edilen ve ifade edilebilen zevki veya ic;

huzuru anlatmak icin kullamlan terimdir (Eroplu, 2004:250-251 ).

i!} doyumu:

i§ doyumu, i§g6renin i§ini ya da i§ yasarruru degerlendirmesi

sonucunda duydugu haz ya da ula§t1g1 duygusal doyum olarak ifade edilebilir
(Akc;amete, 2001 :7).

ilkokul: 6 - 11 yaslanndaki

cocuklarm egitim ve 6gretimini kapsayan, krz ve

erkek butun vatandaslar icin zorunlu ogretim basamaqrdrr.

S1mf ogretmenleri :Bir okulda herh.angi bir smrf veya sube (derslik) de egitim
e 6gretim gorevlerini yerine getiren ogretmen (KKTC Og. Yasasi.s ) .

Bran!} ogretmenleri:
idaresi derslerini

Beden egitimi, rnuzik .yabaoci dil, resim .is bilgisi ve ev

6gretmek ve okul 6ncesi egitim ile 6zel egitim kurumlan ic;in

etistirilip g6revlendirilmi§ 6gretmeni anlatrr (KKTC Og. Yasasrs ) .

kokul Ogretmeni:

Ogretmen, ogrenme yasannlan

olusturarak

saqlayan ki§idir. Ogretmen, 6gretim yontern ve tekniklerinden
ogrenme

yasantrlan

duzenler

ve istenilen

davramsm

ogrenmeyi
yararlanarak

ogrenci

tarafmdan

kazarulrp kazarulrnadrqrru degerlendirir (Fidan ve Erden, 1994:234 - 235).

ALTMALAR
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BOLOM II
LiTERATOR TARAMASI

KURAMSALTEMELLER

Cahsrnarun bu bolumunde
doyumu kavramma
doyumsuzluk

konuya acrkhk kazandirrnak

arnaciyla

i§

ili§kin tarnmlar, i§ doyumu ile ilgili kuramlar ve isten

ile ilgili kuramsal

temeHer ve bu konularla

ilgili yaprlrrus

arastrrrnalar yer almaktadrr.

i$ DOYUMU iLE iLGiLi KAVRAMLAR
i§ doyumu kavrarru bircok yazar ve arasturnact tarafmdan farkh sekilde
tarurnlanrrustrr. A§ag1da bu tarnmlardan birkac tanesi verilrnistir: i§ doyumu,
kismin i§le ilgili degerlerinin iste karsrlandiqm:

alqrlanrnast ve bu deqerlerin

bireyin ihtiyaclan ile uyumlu olrnasi olarak tarnmlanmakta, bir baska deyisle i§
doyumu, i§gorenin (calisarun) i§ini ya da i§ hayatrru degerlendirmesi
duyduqu

haz ya da ula§ttg,

duygusal

doyum

olarak

sonucu

ifade edilmektedir

(Cetinkanat, 2000).
McCormick
boyutlan

ve Tiffin'e gore isdoyumu; iscinin, i§i ya da isintn farkh

ile ilgili duyqularnrru

tuturnudur

ve

kisinin

ya da duygularnmsal

i§indeki

davrarustanru

yarutidrr.

belirleyen

de

i§iyle ilgili
i§i

ile

ilgili

1tumudur(Akt. BPG Grup, 2004)
Erdoqan'a (1996) gore i§ doyumu, cahsanlann ise ve i§ ortarnma karsi
umlandrr. Davis'e (1988) gore de calisanlann islermden duyduqu hosnutluk
ya da hosnutsuzluk

olarak da tarnrnl.anan i§ doyumu,

isin ozellikleri

ile

cahsanlann istekleri birbirine uydugu zaman ger9ekle§ir.
Locke ise i§ doyumunu
emnuniyet

"bir bireyin isini ya da isle ilgili yasantrsim,

verici veya olumlu bir duygu il.e sonuclanan

takdir etmesi" seklinde tamrnlarmsnr.

bir durum olarak

i§ doyumu, i§gorenlerin onemli olarak

qordukleri

seyleri i,§lerinden ne kadar elde ettiklerine

sonucudur.

ili§kin alqrlannm

bir

Genellikle orqutsel davranrs alamnda en onemli ve en srklikla

cahsilan tutumdur seklinde yorumlarnaktadir

(Luthans, 1992; Akt. Cetinkanat,

2000:1 ).
Genel duygusal
orqutlerde

havarnn

i§ doyumuyla

ilgisini kurabilmek

igin bazi

hem i§ doyumu, hem de yasarn doyumu karsilastmlmak

tararur. i§ doyumu

ile yasarn doyumu genellikle

yakmdan

uzers

iliskilidir.

Buna

sacilrna etkisi denir ve birinin digeri uzerins dokulup sacrlmas: anlarnma gelir
(Iris ve Barret 1972; Akt. Varmk, 2003).
yasarnda

yuksek

doyum

saqlansa

i~ doyurnunun dusuk olmasi, i§ d1§1

bile, bireyin

genel yasarn doyumunu

dusurur. Bu i§ yasarmrun, bireyin tum yasarru icinde oynad191 onemli rolun
dogal bir sonucuourtvarruk,
Yasam
derecesidir.

doyumu

2003)

bir anlamda

bireyin

belirlediq:

hedeflere

ulasrna

Bireysel hedeflere ulasrna ouzeyinin artrnasr, yasarn doyumunu

artrrrr. i§ ya da cahsma zamam bireyin yasarm icinde onernli bir yer tutar. Bu
yuzdsn yasarn doyumunun artmlrnasmda

i§ doyumu onernli bir faktordur. i§

doyumunun saglanmas, ise; bireyin ki§ilik, yetenek ve isteklerine uygun bir
iste cahsmasma ve kisisel hedeflerine uygun kariyer hedefleri belirlemesine
bagl1dir. Bundan degi§ik ve daha az rastlanan bir iliskl ise du§uk i§ doyumu
olan bireylerin bunu yuksek yasam doyumu elde etrneye calisarak giderme
yonunde caba gostermeleridir.

Buna giderme etkisi denir (Davis, 1988: 96).

i§ doyumu, bireyin yasarn felsefesi

ile de yakrndan ili§kilidir. Bireyin

yasarna iliskin hedefleri ve bunun bir parcasr olarak kariyer hedefleri, bireyin i§
ya§amr

aracrlrgr

ile

kar§rlamayr

umdugu

gereksinimlerinin

onem

ve

onceliklerini de ortaya koyar. Diger bir deyisle, birey kariyer hedefleri ile i§
asarrundan

beklentilerini

de belirler.

Bireysel

beklentilerin

duzeyi de, i~

,yumunun saglanmasmda 6nemlidir. Ayn, 6zelliklere sahip bir isten, yukse«

•.•.. e sanrp brr 'ia(tfan

az, <iu~uk oek(ent1ye sanip o(r d(ger Ga(1~an daha

~~1-um~a~\aya'tit\,
.
i§ doyumu, bireysel kariyer yonetirni ile de ili§kilidir. $irketler calrsanlann
i§ doyumlanrn artirmak icin birc;ok teknik uygulayabilir. Ancak nicbir teknik,
sevrnediqi bir i§i yapan ya da yapt1g1 isin gerektirdiginden
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az ya da fazla

tkinlikleri

bulunan

saglayamaz.

bir i;ah~arnn,.

yuksek

i§ doyurnuna

sahip

olrnasiru

Bireyin yetki:nlik ve isteklerine uygun islerde cahsmasr, sirket

~1s1ndan 6nemli olduqu kadar, birey acismdan da 6nemlidir. Bu yuzden
ireyler, yuksek i§ doyumunu saglamak uzere, bireysel kariyer yonetirni
onusunda caba harcamak zorundadirlar.

"Ceou« emecien arzulama, kD<;Dk ctkerten da arama! Eger cebuk netice
almak istersen, gayeyi elde edemezsin. Eger basit ,;,karlar yOzOnden yolunu
kaybedersen, bOyOk seyten de beceremezsin."
KonfO<;yOs

i, Doyumunu

Etkileyen Etkenler

Cahsanlann i§ bakrrnmdan belirli niteliklere sahip olma gerekliliklerinin

yarn sira, onlann da isten beklentileri vardrr. Bir cahsan, cansrnak istedigi bir
i§te en azmdan am kosula sahip olmayi ister. Bu kosullar sunlardir; 6denti, rs
ve niteliqi, sayqi gorme, cahsanlar arast ili~kiler, ilerleme olanaklan ve cahsrna
kosullan (Varruk, 2003).

1. Odenti: Bir cahsarun ald1g1 odenti onun orgute yapt191 katkrrun

kar§1l191dir. Bir orqut, cahsamn bilgi ve becerileri kar§1l1gmda 6demede
bulunur. Yeterli 6dentili bir cahsarun kendisini isde iyi hissetmesini saqlar.
Yetersiz bir 6denti ise cahsamn orgute karsi olumsuz bir tutum geli§tirmesine
yol agar. Bu durum ayru zamanda cahsanm oz benligini de olumsuz etkiler.
Yeterli bir 6denti 90k sayida faktore baglrdir. Odentilerin cahsanlann
sunduqu bilgi ve beceriler arttikca yukselrne egilimi qosterir. Bu yuzden bir
garson icin yuksek olan bir 6denti bir bilgisayar proqramcrsi icin dusuk olabilir.
Diger taraftan insanlann yasarn bicirnleri de farkllhk gosterir ve bu durum
onlann paraya olan ihtiyaclanm etkiler. Ayru i§e sahip ancak yasarn bictmleri
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farkh olrnasr bakrmmdan, bir c;alt~an ic;in yeterli: olan bir 6denti, diger cahsan
icin yeterli olmayabilir.

2. i~ ve Niteligi: Cahsanlar yapbklan i§in ya kendileri acismdan ya da
digerleri acismdan bir anlama sahip olmasrru isterler. Bir cok cahsan onernll
bir i§ yapt1g1rn dusunerek bundan doyum saqlar. Genellikle butun isler bir
orqutun i§lerligi bakimmdan §U ya da bu sekilde anlamltdir. Bir orgut gereksiz
bir qorevi

ustlenrnesi

icin bir cahsana

rnaas odeyerek

parasrru

bosa

harcamaz.
insanlar genellikle degi§iklik, farklrlrk ve yeni bir seyler aradiklan
kolayca

srkrhrtar.

Bu yuzden

bir

cok

cahsan

bazi

cabalara

icin

degecek

rnucadeleci bir i§ ister. Saatlerce aym aktiviteyi gerektiren bir i§ krsa zamanda
srkrci bir hale gelir.
lsinden srkrlrms bir birey c;ogunlukla iyi bir cahsan olamaz. Bir cok isin
az da olsa stkrci ozellikieri vardrr. Bununla birlikte, bir cok calisan islerini daha
ilginc; bir hale getirmek icin yarancurqiru ve becerisini kullanma olanaqma
sahip olrnayi ister. Orneqin bir 6gretmen hem ogrencileri hem de kendisi icin
srruf ortarruru daha heyecan verici ve ilginc; bir yer haline getirmek icin butun
ogretme

becerilerini

kullanarak,

isinin

getirdigi

sikrcrhktan

kendisini

kurtarabilir.
3. Sayg1 Gorme: Her cahsan bir ki§i olarak sayg1 gormek ister. Onlar
ayrn zamanda iste rolleri dolduran msanlardrr. Durum b6yle olunca da kendi
bireyselliklerine

sayq: gosterilmesini

arzularlar ve i§ bakrmmdan garanti gibi

gorulmek istemezler. Kendilerine ait basanlanrun da gorulmesini isterler. Bu
duruma ornek olarak orgute cok yararh erkek bir cahsarun uzun saclarma
orqut yoneticisl tarafmdan qoz yumulmas, verilebilir.

4. Cah~anlar Aras1 ilhjkiler: Bir eek insan sevebileceqi vH sayg1
ouyabileceqi

kisilerle

cansrnak

ister.

Cahsrna

arkadaslanyla

samimiyeti

hissedebilme cahsam i§ takrm,mn bir parcast gibi hissetmesini saqlar. Boyle
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bir butuntesrne de cahsan acismdan doyumu g.etirir. Calt§t1g.1 ortamdaki diger
calisanlarla iyi qecinen grup birlikteligini saqtayan ve grup desteqini alan bir
cahsan daha fazla bir i§ doyumu saglayacag1 icin 9c3l1§t191 orqute kendini daha
fazla ait hissedecektir.

5. ilerleme Olanaklan: <;ogu ise yeni baslayan calrsanlar kendilerini
iste ispat etmek zorundadrrlar.
birlikte

cahsanlann

Terfi ve ilerlemeler

9ogu islerinin

Ostesinden

kolay olmaz. Bununla

gelebildiklerini

gosterdikleri

zaman ilerleme olanaqma sahip olrnayi ister.

6. Cah§ma Kosullan: Call§anlar i§te memnun edici fiziksel cevreye
sahip olabilmeyi ister. Bu memnun edici cevrenin guzel ve temiz olrnasrm
isterler. Fiziksel ortarrun iyi olmasi cahsanlar acrsinoan onern tasrrnaktadrr.
Yukanda
arastrrrnacilara
oymaya

acrklanrnaya
gore

cahstlan

farkllhklar

i§

doyumunu

gostermektedirler.

ili§kin olarak arastirmacrlann

bu konudaki

etkileyen

etkenler

Bu farkhliklan
tespitleri

ortaya

§U sekilde

ozetlenebilir (varruk, 2003).

Varruk (2003), Krech ve Crutchfield'm
sonuclarrna gore calisanlann

i§ doyumlanm

(1962) yaptiklan arastirma
etkileyen etkenleri u9 boyutta

oplarruslardrr:

1. Bireyden kaynaklanan etkenler: Yetenek, sagl1k, yas, rnizac,
azular ve istekler, nevrotik egilimler, bilin9 dt§t catismalar vb.

2. Ozel ya§amdan kaynaklanan etkenler: Evdeki kosullar, eglenme,
-· etim sorunlan, sendika cahsrnalan, toplumsal ekonomik ve siyasal kosullar.

3. <;ah§ma ya§ammdan kaynaklanan etkenler: Ocret, i§ guvenligi,
ilacak isin 9e§itliligi, denetim, egitim, i§ olanaklan, iste ilerleme olanaklan,
enekleri kullanma olanaklan,

iste toplumsal ili§kiler, iste basanrun takdir
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edilmesi,

katnma otaneklan,

dO§Oncelerin oz.g.urce tartrsilrnasr, sikayetlerin

zarnarunda ve doqru coztrlmesi, isveren tarafindan

qosterilecek

anlayis ve

sayqr.

Varruk'm

(2003)

yaprrus oldugu

arastrrrnada

Armstrong,

(1938)

i§

doyumunu etkileyen etkenleri bes bashk altmda ele alrmstrr:

1. lste gudtileyici etkenler: Bunlar i§in ic;erigiyle ilgili taktorlerdir ve
bashcalan sunlardir; isin c;e§itliligi, yansmaci olrnasr, sorurnluluqu, i§ metotlan
uzerinde kontrol, ism gidi§atl uzerinde kontrol, bilgi ve becerileri kullanma
olanaklan ve karar uzerindeki etkisidir.

2. D1~ etkenler: Bunlar odenti ve isin yap1ld1g1 ortamla ilgilidir.
3.
cahsanlarm

Denetimin

kalitesi:

davraruslanrun

eden

arasnrmalan

en onernli belirleyicisi

koyrnustur. Ohio State Oniversitesi
bunu takip

Hawthorne

oldugu iddiastru ortaya

Liderlik Arastrrrnalan

bir cok arasnrma

denetimin

denetmenlerin

(Halpin 1957) ve

anlayrs

qostermesini

causanlann i§ doyurnlanru artrrdrklanru ve bunun neticesi olarak isten aynlma
ve i§e devamsrzhqm

azaldrqtru

ortaya

koyrnustur.

B6ylece

duzenli

bir

denetimin calisanlarm i§ doyum ve tutumlarrru etkileyen bir cok etmenden bir
tanesi olduqunu soyleyebiliriz.

4. Grup ~ah~mas1: Bir bireyin surekli olarak arkadas grubuyla
ozdesleserek cahsrna istegi guc;lu bir insansal ozelliktir. Sosyal butunlesmenin
c;ogu insan acismdan
durumda

orgut

son derece odullendirici

icindeki

i§

doyumunun

otabileceqi doqrudur ve bu

temel

ozelliklerinden

biridir.

Arastrrmalar etkilesirnin du§Ok oldugu buyuk gruplann daha kucuk gruplardan
moral olarak daha dusuk oldugunu ortaya koyrnustur. Emir komuta zincirinde
var olan sosyal izolasyon doyumsuztuqun bilinen bir nedenidir.
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5. Ba,an

ve baJanstzhk: Ba.§an i;ah§arnn becerilerini etkili bir

sekilde kullanarak kendisini ispat etmesine olanak sagl1yorsa geri;ekten
doyumu varatir. Bunun tersi bir durumda ba§ans1zllk icin esit derecede
dogrudur (Akt. Varruk, 2003).

i~ Doyumuve Yonetim
Orgutlerinde makul olcude yuksek i§ doyumunu korumayi vicdani bir
sorumluluk olarak hisseden yoneticiler de vardrr (Reitz, 1987). i§ doyumu
hakkmda kesin olan bir nokta, dinamik olduqudur. voneucuer bir kez yuksek i§
doyumunu saglay1p sonra da bu konuyu birka<; y1I gozden uzak tutamazlar. i§
doyumu geldigi kadar cabuk gidebilir; bu nedenle i§ doyumunun y1ll1k olarak,
hatta ayllk olarak dikkatlice izlenmesi ve korunmas, gerekir (Davis, 1988: 9697). Diger taraftan i§ doyumuna neden olan etmenin, i;all§anlar acismdan
ta§1d191 onemin ayn ayn belirlenmesi de, i§ doyumunun yorumlanmasmda
yoneticilere yardrmci olur. Aynca yoneticilerin, i§ doyumunun i;all§anlann i§le
ilgili davrani§lanyla olan ilgisini bilmesi de orgutsel kosullann duzenliligini
saglamas1acismdan ayn bir onern tasir (Varruk, 2003).

i~

Doyumuve i~gorenlerinDavram~lan
Yoneticiler i§gbrenlerin i§ doyumu ile <;e§itli nedenlerle ilgilenirler:

i§gbrenlerin kendilerini iyi hissetmelerinden kendini sorumlu hissetme
duygusu, kendi i§ ortamlanrn cahsrnak icin daha hos bir hale getirmek,
i§gbrenlerin §ikayetlerine bir yarnt otarak ya da i§ doyumunun i§e devams1zl1k,
i§e ge<; gelme, isten aynlma ve performansla yakmdan ili§kili olouquna
inanmalan gibi (<;etinkanat, 2000).

Devams1zhkve i~e Ge~ Gelme
Etkililik ve yeterlilikle ilgilenen her yonetici, i§gbrenlerin uretebilmeleri
i<;in var olmalan gerektiginin farkmdad1r. i§ doyumu elde edemeyen ve mutsuz
olan bireylerin i§e karsi egilimleri az olur, srk srk i§e ge<; gelir ya da

13

devarnsiztrk yaparler. i~e gi1lmekten daha cazip yapacak baska seyler bulurlar.
lsinde cok mutsuz olan bireyler bu tor cezalandrrmadan kacmrnak icin, ise gee;
gider ya da devamsizlrk yaparlar (Cetinkanat, 2000).
Orneqin,

bazi dersler cok ilginc; olabilir. Ogrenci,

konu ile ilgilenir,

ogretim elemarurun bakrs acrsiru begenir veya yakm arkadaslan

ile birlikte

oturursa ya da siruf rahatsa cok cahsmasa bite, og.retim elemarnnrn bak1§
acisi ilginc; ya da nefret edecek kadar olmasa bile, derse girebilir. Ya bu i§ icin
para narcandrq: icin, srnavda gelebilecek birseyleri kacrrrnaktan korktuqu icin,
ogrencilerin c;ogu gittigi rein; ya da konuyu muUaka ogrenmeye gereksinmesi
olduqu icin derse girme egilimi olabilir. Arna ara srra derse gee; girmekte bir
sakrnca qormez. Eger arkadaslan

ile yapacak daha ilginc; birseyler varsa

derse girmek cok zor gelebilir. Ogrenci, ogretim elemamrnn dersi kitap d1§1,
her

ders

bir

konusrnalanru

tartismaya
dinlemek

acik,

ogrencilerin

zorunda

hissediyor

kendisine

anlamsrz

ve onlardan

daha

gelen
az sey

biliyorsa, bir de siruf rahatsiz, kampusun ta obur ucunda, ders sabahrn erken
saatlerine ya da ogleden sonra gee; saatte ise, ogretim elernaru da haber
vermeden

birkac kez derse gelmemi~se

bu durumda

ogrenci,

basaqnsr,

doktor randevusu ya da baska srnavlara c;alt§acagr gibi bahanelerle bu dersi
buyuk

bir

olasrlrkla

brrakir.

Ayrn

sekilde

Waters

ve

Roach'rn

(1971)

cahsrnatan da daha az doyum elde edenlerin, daha cok doyum elde edenlere
gore daha cok ise devarnsrzhk ettiklerini gostermektedir. Ayrn §ekilde i§e gee;
gelme ya da devamsizhkla

ilgili cahsrnalar bu duruma, i§ doyumunun dusuk

olduqu bireylerde, doyumu yuksek olan bireylerden daha fazla rastlandrqtru
gostermi§tir (Akt. Reitz 1987:221 ).
Ancak

Hachett

ve Guion,

(1985:

340-341 ), son yrllarda

yapuan

arastrrrnalann farklrhk gosterdigini ifade etmektedirler. Arastirrna sonuclarina
gore deqerler i§e devamsizhktan daha onemli bulunrnustur. i§ doyumsuzluqu
ve i§e devamsizhk arasmdaki ili§ki oldukca dO§Ok outunrnustur. Kadrnlar da
erkeklerden
devamstzhkta

daha

fazla

ise

azalma olmustur.

devamstzlrk

etrnisler,

yasa

Kadmlarm

rollerindeki

bagl,

olarak

degi§melere

karsrn

burada gene; annelerin c;ocuklanyla hastahk ya da evle ilgili sorunlarda evde
almalan

gerektiginde,

birinci derecede

14

sorumluluk

hissettikleri

sonucuna

vanlm1§ttr.

Gupta

and

Jenkins,

(1,983,:

61-75)'in

yaprms

oldugu

i§e

devams1zhkta degerlerin incelendigi diger bir ara§tirma sonucunda, doyumla
devams1zl1k

arasmdaki

ili§kinin

kayboldugunu

saptanm1§t1r. Arasnrrna

sonuctan ya§amlanrn devam ettirmek i·c;in i§in cok onemn olduqu durumlarda,
moralleri cok du§Clk ya da yuksek de olsa, bireylerin i§e devam ettiklerini
gostermi§tir. Clegg, (1983: 88-101 )'in yaprrus oldugu bir diger ara§tirmada da
benzer sonuclar bulunmu§, i§ doyumunun i§e devams1zl1k ve i§e geg gelmede
anlamu

bir etken

olrnadrqi

sonucuna

vanlrrustrr.

i§e gee; gelen

ya da

devams1zl1k edenlerde i§ doyumsuzlugu oldugunu ileri surmek arnk zor olabilir
(Akt. <;etinkanat 2000: 4).

i~ Degi~tirme
i§ doyumu

dusuk clan

personel,

genellikle

i§lerini brrakma ve i§

ba§tnda bulunmama gibi davrarn§larda bulunmaktadtr. i§yerinden uzakla§ma,
i§

c;evresindeki

saglamaktad1r.
degi§tirmek

ho§larnlmayan

i§ doyumsuzlugu

istemekte,

durumdan

kacmavr.

ozaklasmayi

yuksek olan kisiler, islerini bir an once

i§letmeye ve i§e bagllllklan

az olmaktadtr.

Eger i§

doyumu olmayan ki§iler, i§ degi§tirme ic;in uygun ortarru bulamazlarsa
sosyo-ekonomik

nedenlerle

) bu kisiler, ailevi sorumluluklar

i§letmede cansmava devam edebilirler.
izinleri

ald191,

i§e gee;

gozlemlenmi§tir.

geldigi,

Boyle i§g6renlerin

vs. nedeniyle

srk sik mazeret

devams1zl1k oranlannm

Aynca hep gah§ma ortamindan

( kotu

yuksek

oldugu

§ikayetc;i olurlar (Ceylan,

1998: 83).
Bu konuda yap1lan ara§ttrmalar g.enellikle doyum ve isten aynlmanin
birbiri ile yuksek duzeyde

ili§kili oldugunu ve diger i§ olanaklanrnn

otasi

olduqu durumlarda, i§ doyumu ile i§ degi§tirme aras1nda kuskosuz yuksek bir
ili§ki bulundugunu ortaya c;1karm1§ttr.
Mangione

(1973)

i§ doyumu

ile i§ degi§tirme

arasmdaki

ili§kinin

bireysel degi§kenlere gore fark gosterdigini saptarrustrr. Erkeklerde genellikle
i§ degi§tirmedeki doyumsuztuk nedeni; ucret iken, kadinlann i§ degi§tirmedeki
i§

doyumsuzluklan

nedeni

c;al1§ma
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ko§ulland1r.

Oc;

yrldan

fazla

i§

doyumsuzluqunoan

isten aynlanlann

doyumsuzluk

nedeni ucret degil, i§e

ilgisizlik ve antamlt bir i§ yapamamak olrnustur (Akt. Reitz, 1987:224).
Yine de sonuc olarak, i~ yasarru boyunca aym orqutte kalan insanlar
olduqunu

soyleyebihriz.

Bazen

i§ doyumu

bazen

i§ doyurnsuzluqu

da

hissetseler, durum ne olursa olsun baska bir yerde cahsmak istemeyen ya da
bunu hie; dusunmeyen i§g6renler olduqu da bir gerc;ektir.

i!}

Doyumu ve Saghk Sorunlan

ls

doyurnsuzluqu

kalmalanna

i§g6renlerin

yol acrnaktadir.

bedensel

bazi

rahatsizhklarm

Zihinsel

ve

bedensel

doyurnsuzluqundan

bazt sag.Irk sorunlan

i§ doyurnsuzluqu
artt191

yorgunluk,

yaprlan

artt191 oranda
cahsrnalardan

isteksizlik,

da kaynaklanmaktadir.

ile kars: karsiya

basit

Kolesterol

zihinsel

ve

gorulmu§tur.
hastahklar

i§

orarurun degi§mesi,

mide ve kalp rahatsizhklan ile i§ doyurnsuzluqu arasrnda 6nemli denilebilecek
iliskiler de yapilan arasurmalann

bulgulanndandtr

( Erdoqan, 1991, s. 379 -

380 ).
Ruh sagl191 ile i§ doyumsuzluqu

arasmdaki

iliskilerin saptandiqi

bir

arastirma Kornhauser (1965) tarafmdan gerc;ekle§tirilmi§tir. Bu arastrrrnada, i§
doyumu ve ruh sagl191 arasmda
sagllgm1

etkileyen

i§

doyumu

anlarnh ili§ki olduqu
etkilerinin,

saptanrrustir.

i§g6renlerin

Ruh

yeteneklerini

kullanabilme olanaklan ve anlamlt bir i§ yapmalan olduqu saptanrmstrr. Ozetle
a§ag1lay1c1, srkrci, hayal k1nkllg1 yaratan bir i§ yapmamn, i§ doyurnsuzluquna
ve ruh sagl191mn bozulmasma yol ac;abilecegi s6ylenebilir (Akt. <;etinkanat,
2000, s. 5 - 6 ). Ozetle; a§ag1lay1c1, srkrci, hayal k1r1kllg1 yaratan bir i§
yapmamn, i§ doyurnsuzluquna

ve ruh sagllg1rnn bozulmasma yol acabileceqi

soylenebilir.
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Verimlilik

Yuksek duzeyde i§ doyumunun i.§le ilgili olumlu davrarusla, ozellikle
yuksek performans, du§uk duzeyde isten aynlma ve du§uk duzeyde i§e
gelmeme davrarn§lanyla dogrudan ili§kili oldugunu kabul etmek olasrorr.
brgutlerde liderlerin i§ doyumunun artmasmm, yuksek verimlilikle ili§kili
olduqu du§unulmu§tur.Gudulenme ile i§ performansmm karrnasik oldugu ve

bireysel ozellikleri geni§ olcude kapsad191 soylenebilir. i§ doyumu ile i§
davramst arasmda bir ili§ki oldugu hala kabul edilmekle birlikte, verimlilik
sorunlanrnn basit bir yamu oldugunu soylemek pek mumkun degildir (Schultz
ve Schultz 1990: 345). i§ doyumu gerc;ektenverimlilikle ilgiliyse doyum mu
verimliligi, verimlilik mi doyumu ortaya c;1karmaktadir?
Ce§itli ara§ttrmalardai§
doyumu ve verimlilik arasmdaki ili§ki mcetenrnistir. Cherrington, Reitz ve
Scott'un(1985) ara§ttrmalannda doyum ve performansm diger degi§kenlerin
sonucu

oldugu,

doyumu

odullendirilmenin,

onceki

odullendirilmi§

performansmda yeni performans1ortaya c;1kard191 ileri surulmu§tur(Akt. Reitz
1987:226-227).

Performans
i§ doyumu ve performans arasmdaki ili§ki konusunda tart1§malar
devam etmektedir. i§ doyumu ile performans arasmda olumlu bir ili§ki
olmasma karsm c;e§itli ara§ttrmalarda c;1kan sonuc;lar incelendiginde i~
doyumunun performans1etkilemedigi gorulmektedir.Buna karsrhk son y1llarda
gerek

ulkemizde gerekse

yaoanci

tdkelerde yap1lan ara§ttrmalara

bak1ld19mda
performansm i§ doyumunu etkiledigini ileri surrnek daha olanakll
gorunmektedir. Buna karsm i§

doyumsuzlugunun fiziksel ve

ruhsal

hastallklara yol ac;abildigi soylenebilir. i§ doyumsuzlugu, ozellikle diger i§
olanaklanrnn cok olduqu durumda ve isine bagll olmayan i§ gorenler
arasmda, yuksek duzeyde is degi§tirmeyeneden olabilir (Cetinkanat,2000).
Son olarak da i§

doyumunun performans1rnn degil, ozellikle

17

performansrn

orgut9e

odCrll:endirildigi:

durumlarda,

i§ doyumunu

etkiledigi

s6ylenebilir (Reitz, 1987: 228). Bu durum $ekil 1'de qosterilmistir.

Odi.iller - - - - - - - - - - - - - - - - .+Doyum

Fiziksel ve ruhsal hastahklar
Doyumsuzluk

i~ degi~tirme

Orgi.ite Baghhk
Performans

• (Odi.iller)

Doyum

Sekil 1. i§ doyumu ve i~9orenl'erin91ktls1 (Kaynak: Reitz 1987: 229).

Gi.idi.ilenmeninD0gas1
GCrdCrlenme icse] bir gCrc; oldugu i9In, bireylerin gCrdCrlenmesini direkt
olarak olcemeyiz. Bunun yerine bireylerin gCrdCrlenip gCrdCrlenmediklerini
onlann davraruslanrn gozleyerek anlayabiliriz. Orneqin

her aksarn gee;

saatlere kadar cahsan, hafta sonlan i§yerine giden, bu alandaki en son
yayinlan okuyan bir mCrhendisinyCrksek duzeyde gOdOlendigi dusunulebilir.
Buna karsrhk, son dakikada ise gelen, cok nadir olarak fazla cahsan ve
genellikle kendi alamndaki son geli~meleri okumaya 90k az zaman ayiran bir
uhendisin pek de iyi gCrdCrlenmedigini soylenebilir. Sonuc olarak, iki
uhendisin de kendi projelerinde ne kadar basanh oldugu, sadece onlann
- dCrlenmelerine degil, harcadrklarr cabatara ve rnuhencislik konulanndaki
tsneklerine de bagl1d1r. <;evresel kosullar, calrsrrken karsuastiklan cesitli
qeller,

fazla

qorevler

veya

ofislerindeki
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alarun

sirurhhklan

da

performanslanm

olumsuz

yardrrnci personelin

etkileyebilir.

yardum,

Diger ta.rattan i§ yerinin

destekleyici

kaynaklar

sessizliqi,

(arac qerec gibi) da

performansi olumlu etkileyen etkenler olabilir. Boylece performansm yetenek,
gudulenme ve cevresel kosullann fonksiyonu oldugu soylenebilir(Cetinkanat,
2000).
Bir isteki performansrn yetenek, g.udulenme ve cevresel kosullarm bir
fonksiyonu oldugu $ekil 2'de qorulrnektedir.

Yetenek

X

X I Guduleme

I

=

Cevresel
Kosullar

I Verimlilik

~ekil 2. Verimlilik ile yetenek, gudulenme ve cevresel kosullann
ili§kileri. (Kaynak: Bartol ve Martin 1991 : 446, Akt. <;etinkanat (2000)).

S0nu9 olarak, orqut arnaclanna ulasrnak icin, yoneticiler bireyleri
gudulemek ve cevresel kosullan hazrrtamakla ugra§mak yerine, oncelikle isin
gerektirdigi

yetenege

sahip

bireyleri

ise

almalannrn,

onemli

olduqu

soylenebilir.

Boylece yonetirnin cabasr, orqutsel amaclar doqrultusunda bireylerin
gudulenmesini destekleyecek §ekilde cevresel kosullann duzenlenrnesi
olrnahdir (Bartol ve Martin 1991; Akt. Cetinkanat, 2000).
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ts DOYUMU

i,LE iLGiLi KURAMLAR

1. Klasik Yaktasimlar

i§ doyumu ile ilgili olarak bu ba§llk altlnda incelenebilecek olan belli
bash kuramlar gereksinim kuramlan ve deger (beklenti) kuramlan olmak uzere

ikiye aynlmaktadrr.
1.1. Gereksinim Kuramlan

Bireyin gereksinimlerinden yola 91k1larak olusturulan i§ doyumu
modelleri Gereksinim Kuramlanna dayanmaktadir (Brief, 1998:20).

Bu

noktada ug temel gereksinim kurammdan soz edilebilir. Bunlar Maslow'un
Gereksinim Hiyerarsisi Kurarm (Need Hierarchy Theory), Alderfer'in Varolus,
ilgililik ve Buyume Kurarm (ERG-Existence, Relatedness and Growth Theory)
ile Herzberg'in Guduleyici Koruyucu Kurarrudrr (Motivator-Hygiene Theory).

1.1.1. Gereksinim Hlyerarstsl Kurarru

Maslow, bireylerin temel gereksinimlerini bes ana baslik altmda
toplarmstir. Bunlar, fizyolojik, guvenlik, ait olma, sayqmhk ve kendini
gergekle§tirme gereksinimleridir. Maslow'a gore bu gereksinimlerin bir
hiyerarsik

srralarnast vardir.

Orneg.in, ancak

ait

olma

gereksinimi

doyurulduktan sonra bir ust srrada yer alan saygmllk gereksinimi ortaya cikar.
Maslow fizyolojik gereksinimleri sagllkll bir buyurne/qetisirn icin ilk
olarak karsrlanmasi gereken yiyecek, giyecek, bannak, uyku, seks vb. olarak
tarurnlar.

Hiyerarsik

siralarnada

ikinci

olan

korunma

ve

guvenlik

gereksinimidir. Birey, gereken guvenli ortamm surekliliqinin saqlanmamasi
durumunda Ost duzey gereksinimlerinden vazqecerek, yeniden quvenli bir
ortam arayisma girecek ve geli§imi enqellenrnis olacaktir. Maslow'un uguncu
sirada belirlediqi ait olma gereksinimi bir aileye, topluluqa ait olma ve
arkadaslrk ve sevgi gibi gereksinimleri icermektedir. Saygmllk gereksinimi,
toplumun bireyi kabulu, deg.er vermesi ve ona duydugu sayqmm yarn sira
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bireyin

ozsayqisrrn

da igermektedir.

Bi.reyin ki§iliginin

kendisi

ve toplum

tarafmdan kabul ve sayg1 gormemesi, takdir edilmemesi durumunda psikolojik
sagl191ni korurnasi rnurnkun olrnayacaktrr. Maslow, gereksinimlerin

hiyerarsik

siralarnasmda bireyin yetenek ve kapasitesini tarn olarak geli§tirme ozgurlugu
olarak tarumladrq:

kendini qerceklestirmenin

tam bir insan olmak,

insan

turunun veya bireyin ula§abilecegi en ust noktaya ulasrnak anlarnma geldigini
belirtmektedir.
hem

de

Maslow'a gore kendini gen;ekle~tiren
cevreyle

ozcesiesebiten

bireyler hem baqrmsrz

bireylerdir.

Maslow,

kendini

ger9ekle§tirmenin sureklt bir durum ofmad191m, yasla ili§kili olouqunu ve 90k
az bireyin bunu basarabildiqini de belirtmektedir.

Maslow'un gereksinim hiyerarsisi bireylerin neden 9e§itli ozverilerde
bulunarak baska bireylerin dusunce ve emirleri doqrultusunda orqutlerde
cahsmayi kabul ettikleri konusuna acrkhk getirmek uzere degerlendirildiginde
bireylerin;
~

fizyolojik gereksinimlerini karsrlamak uzere bir ise gereksinim

duyduklan,
~

herhangi bir nedenle issiz kaldrktan ya da hakstzliqa ugrad1klan

durumlar icin siqortah, sendikall olmak, gelecek icin tasarrufta bulunmak gibi
birtakrrn onlernleri guvenlik g.ereksinimlerinikarsilamak uzere aldrklan,

~

sosyal varllklar olduklan icin ve ait olma gereksinimleri nedeniyle

anlasabilecekleri i§ gruplan icinde gafl§1p, kulup, sendika ve dernekler
kurduklan,
~

saygmhk gereksinimlerini karsilamak uzere diger insanlara hizmet

vererek onlann takdirini kazandiktan, bu sekilde kendilerine guvenlerinin
geli§tigi ve topluluk icinde bir mevki sahibi olduklan; sayqmlik gereksiniminin
topluma yansiyan en belirgin niteliginin terfi etme, daha fazla qorev ve
sorumluluk yuklenrne ve sosyal statuyu artrrrna durumlan oldugu,
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kendini, ger~ekle~tirme gereksinimlerinin ise cansnklan

islerde

yarat1c1lrklanm kullamp kendil'erini gostermeleri olarak tammlanabilecegi
soylenebilir (Eren, 2004:28-29).

Maslow'un kurarm, daha sonra yapilan ara§tirmalar sonucunda genel
olarak kabul gormu§ olmakla birlikte bazi ele§tirilere hedef olmustur. Ornegin,
Urban, Maslow'un insan dogas1mn gizlerini a91.klama cabalartrun kulturei
baglamdan uzak olduqunu aktanrken; gereksinim hiyerar§isinin yasarnm i§ ve
bes zaman, aile ve i§ yasarm, ozel ve kamusa] olarak ooiumlenrnis olduqu
modern sanayi toplumunda

bir

inamllrhk ta§1yabilecegini ancak,

bu

hiyerar§inin tarih boyunca her kulture uygulanmas1mn yanhs olduqunu
belirtmektedir.
.r

"Yap1/1rken heyecan duyulmayan i§ler ba§anlamaz."

Emerson

1.1.2. Varolu~, ilgililik ve Bilyilme Kuram1
Bu kuram, birey davrarn§lanmn olusup, kahciuk kazenmasmrn
bireyin 9evresinde olusan hangi durumlara bagll oldugunu a91klamaktad1r.
Alderfer'e (1972) gore, doyum ve istek kavramlan bireye ait oznel durumlardir.
Doyum, bireyin cevresiyle olan ili§kisi sonucunda elde ettiklerinin bireyde
yaratt191 igsel bir durumdur. istekler ise, doyum gibi mutlaka dissal bir durumla
ilgili olmalan gerekmediginden daha ozneldirler. Gereksinim ise hem istek
hem doyumu ya da bunun zrtn olan hayal ktr1khg1rn iceren bir kavrarnorr.
Alderfer, Varolus, ilgililik ve suvume (ERG) Kuramm1 bu kavramlar uzerine
temellendirirken temel gereksinimleri kurammm adiru olusturan u9 sirufta
toplarrus ve Maslow'un Gereksinim Kuram1mnbir alternatifini geli§tirmi§tir.
Varolus gereksinimleri, maddesel ve fizyolojik isteklerin tum farkl 1
bigimlerini (yiyecek, su, giyecek, barrnma ve guvenli bir cevre) icerir. Orgutsel
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baglamda du§unuldugunde
arasmdadrr.

ucret ve cahsma kosullan varolus gereksinimleri

ilgililik gereksinimleri,

duygu ve dusunce

paylasuru

bireyin diger bireylerle olan karsrhkh bir

surecine

dayanan

iletisirn gereksinimleridir.

Kabul, onay, anlayis ve etki ilgililik surecirsn unsurlandir.

Alderfer'e

(1972)

gore bireylerin gereksinim duzeyleri kendilerinin ve iliskide olduklan bireylerin
doyum duzeyini etkilemektedir.
buyurne gereksinimleri
bireyin

becerilerini

Kendini geli~tirme, yaratrc: ve verimli olma

arasmdadtr.

Bu gereksinimlerden

kullanabilmesine

ve

yeni

doyum saqlanmasi

beceriler

bagl1d1r. Baz: ortamlar buna olanak saqlayacak

geli§tirebilmesine

sekilde ki§iyi zcrlayrci

ve

tesvik edici olurken bazt ortamlar engelleyici olmaktadrr. Ortarrun engelleyici
olmasi

durumunda

bireyin

buyurne istegi bir anlam tasrrnaz ve buyurne

doyumundan soz edilemez.
ERG Kuram,, Maslow'un kurammdaki bes temel gereksinime karsihk
gelen uc gereksinimi

icerrnektedir.

karsrlanmasi

durumunda

karsm

farkli

bazi

Her iki kuram da bir alt gereksinimin

ust duzey bir istegin dogacagm,

yonleri

vardrr.

ERG

Kuram,na

kabul etmesine

gore

gereksinimler

karsrlanrnadrqmda bir alt duzey gereksinim belirir. Buna hayal kinkllg1-9ekilme
ad, verilrnistir; nedeni bireyin daha somut arnaclara yonelme egilimidir; ancak
bu bireyin alternatif

uyanci

kaynaklan

ararnasi anlarruna geldiginden

asil

isteqin bu §ekilde karsrlanmasi murnkun degildir (Alderfer, 1972). Alderfer'in
kurarru da bir hiyerarsi icermekle birlikte Maslow'un

hiyerarstsl kadar kati

degildir. Alderfer gereksinim duzeylenni somuttan soyuta dogru siralarmstrr.
Aynca

birden fazla gereksinimin

aym anda dogabilecegini

belirtmektedir.

Orneqin, karn, ac bir insarun bir gruba ait olup olrnadrqrru hissetmesinin
rnurnkun oldugunu

ve bir aktiviteyle

ullamp kullanarnayacaqmtn

ugra~mak

farkmda olabileceqini

2002).
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konusunda

yeteneklerini

soylemektedir

(Akt. Sun,

1.1.3. Gudi.ileyici Koruyucu Kuram

Herzberg,
sonucunda

Mausner

ve

Guduleyici-Koruyucu

Snyderman

yaptiklan

arastrrmarun

Kurarm qelistirrnislerdir.

Herzberg ve

digerlerinin (1959), yarut aradrklan temel soru, 6zellikleri geregi cesitl:
fakt6rlerin i§ doyumu ya da doyurnsuzluqu yaratma konusunda nasil bir
etkilerinin olduqudur. Arastrrmacuar, bu fakt6rleri doqrudan isin yaprlmasi ile
ilgili olanlar ve i§in yaprlmas: srrasrnda karsilasuan durumlar olarak iki ayn
grupta toplarruslar; isin kendisi ile ilgili olan faktorlere doyum saqlayrcuar ya
da guduleyiciler,
doyumsuzluk

isin yapilmasi

yaratan

ya

da

sirasmda
koruyucu

karsilasrlan durumlara
faktorler

adrm

ise

vermislerdir.

Arastirrnacuar bu gruplamay1 yaparken, fakt6rleri yuksek sekansh ve dusuk
sekanslt durumlar seklinde srruflarruslardir. Yuksek

sekanslilar

(high-

sequence events) bireylerin iyi olarak tarnmladrklan, dusuk sekanslrlar (lowsequence events) ise k6tu olarak nitelendirdikleri yasantilarla ilgili duyqulardir.
Yuksek sekanslr duygular bireyin isine kars: olumlu tutum geli§tirmesini
saqlarken dusuk sekansh duygul.ar onun isinden doyum saglamas1rn
engellemektedir. Basan, tarunrna, isin kendisi, sorumluluk ve ilerleme (doyum
saqlayrcrlar) doqrudan isin yaprlrnasr ile ilgili; sirket politikalan ve y6netim,
denetim, ucret ve cahsrna kosullart (koruyucu fakt6rler) ise isle ilgili genel
durumun parcasidirlar. Bireyin isine kars: olumlu tutum geli§tirmesini ilk bes
faktor saqlarnakta: yani birey bir isi

basanyla tamarnladrqr, cahsrna

arkadaslan, astlan ve ustleri tarafrndan fark edildigini hissettigi, isini ilginr;
buldugu, i§ini yapmas, ir;in gereken sorurntuluqun kendisine verildigi ve isinde
ilerlediqi surece isinden doyum saglamaktad1r. Herzberg ve digerlerinin
yapt1g1 cahsmarnn sonuclartna gore bu bes fakt6r dusuk sekansli duygulara
oranla yuksek sekanslr duygulann olusumunda 90k daha sikhkla yer almakta
ve 6nemli bir rol oynamaktadtr; bu fakt6rlerin dusuk sekansh duygulara neden
olduqu durumlann s1kltg1 qozardi edilebilecek kadar azdrr. Buda, soz konusu
fakt6rlere doyum saqlayictlar ya da guduieyiciler ad, verilmesinin ve bunlann
yokluqunda

bireyin

isinden

doyum

saglayamamas1rnn

nedenini

acrklarnaktadrr. Bireyin isine karst olumsuz tutum geli§tirmesine neden olan
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faktorler

ise sirket

kosullandir.

pohtikalan

ve yonetirn,

denetim,

ucret

ve

Bireyin c;alr§tl91 i§yerinde yaprlan isin planlarnasmm

cahsrna
ve gorev

tarnrmrun etkili bicimde yaprhp yaprlrnayrsr, yonetimin yeterli veya yetersiz
olusu,

uygulanan

denetiminden

personal

polltikalanrun

adH

olup

olrnayrsr,

sorumlu ustun yetenegi ya da yeteneksizligi,

olusu, bireyin ucretindeki bir artrs beklentisinin
havalandtrma,

rstklanduma,

arac-qerec

isin

ilk

ilgili ya da ilgisiz

karstlarup karsilanrnayrst

ile

ve mekantn uygun olup oimarnast

isten saqlanan doyum duzeyine etki eder. Herzberg ve diger arastrrrnacrlann
ulastiklan

sonuc,

bu taktorlerin

daha

cok

d:O§Ok

sekansli

duygulann

olusumunda onemli oldugu ve srklikla rol oynad191 ve tek baslanna i§ doyumu
saqlarna konusundaki

etkilerinin gozard1 edilecek kadar az olduqudur. Soz

konusu faktorlere bu nedenle guduleyici faktorler arasrnda yer verilrnemistir.
Bunlara

koruyucu

(hijyen)

taktorler

adt verilmesinin

nedeni

trbb: hijyen

ilkelerine benzer bicimde islev qoruyor olrnalandrr: hijyenin sagl1k icin tehlikeli
olan dururnlan ortadan kaknrrna i§levini i§yerinde koruyucu taktorler
gormektedir. Bu taktorterin de hijyen gibi tedavi edici ozellikleri yoktur; ancak
mevcut

olmamalan

durumunda

daha

fazla

rahatsizhk

yasanmasi

kacmnmazdrr (Herzberg, 1959; Akt. Sun, 2002).

sonuc olarak, i§ doyumunda bu iki farkll etkenin rolunu dusunursek i§
doyumunun zrtt: is doyumsuzluqudur denemez. i§ doyumunun olabilmesi ic;in
guduleyici taktorlere ihtiyac vardir. Bunlann olmamasi durumunda lsten
doyum saglanamad191soytenebilir; i§ doyumsuzluqundan ise ancak koruyucu
aktorterin bireyin kabul edilebilir gordugu duzeyin altma ousrnesi durumunda

soz edilebilir.
Bu kuramrn guduleyici faktorler uzerinde yogunla§1lmas1na ve
c;all§anlann gudulenmesindeki etkileri ve bunlann en ust duzeye crkanlrnasi
~klinde

tarnmlanan

i§

zenginle§tirme

causmaianna

l§lk

tuttuqu

lirtilmektedir. Diger taraftan, Herzberg'in kurarru, koruyucu taktorler olarak
lirlenmi§ olan taktorlerden bazilanrun ayrn zamanda guduleyici taktorler de
bilecegi seklinde elestirilrnistir (Sun, 2002).
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Buraya
ara§ttrmalannin

kadar

aynnblanan

gereksinim

kuramlan,

i§

doyumu

temeli otrnus ve bu kuramlardan 90k sonra qerceklestirilen i~

doyumu olcurnleri bile isin bireyin gereksinimlerini

ne olcude kar§1lad1g1ndan

hareketle yapilrrusttr. Bundan sonraki alt bolurnde yer verilecek olan kuramlan
gereksinim kuramlanndan
birlikte,

bireylerin

keskin bicirnde ayrrrnak mumkun degildir. Bununla

yaptrklan

i§lerin

ozellikleri

ve

bu

isler

kar§1l1ginda

alabilecekleri odullerle ilgili beklentlleri ile bu beklentilerinin olusurnunda etkili
olan deger yarqilanru konu almalan nedeniyle soz konusu kuramlan deger
(beklenti) kuramlan ba§l1g1 altmda srrutlarnak daha isabetli olacaktir.

1.2. Deger (Beklenti) Kuramlan
Deger (beklenti) kuramlan arasmda ilk olarak anlatilabilecek

kuram,

Cornell Doyum <;alt§malan olarak bilinen, Smith, Kendall ve Hulin tarafmdan
qelistirilen

Cornell Modelidir. Smith ve digerlerine

bireyin i§i ile ilgili duygulan,

ya da i§ durumunun

geli§tirdigi duyussal tepkileridir.

Arasnrmacilara

(1969) gore, i§ doyumu
farklt boyutlanna

gore, bu duygular,

karsi
bireyin

verili bir durumda mevcut olan alternatiflerle baglant1II olarak makul ve adil bir
karsurk bulma beklentisi ile ya§antlladrklan

arasmda farkltltk alqrlarnasmdan

kaynaklanmaktad Ir.
Smith ve digerleri Cornell 9ah§malanrnn temelini olusturan referans
cercevesi

(frame

arastrrrnactlardir.

of

reference)

Referans

kullandrq: ig standartlardtr.

kavrarrurn

cercevesi,

ilk

olarak

ortaya

bireyin bir degerlendirme

crkaran
yaparken

Bu standart bireyin onceki yasannlan, beklentileri

ve verili bir uyanci karsismdaki degi§im e§igi ile ilgilidir. Referans cercevesi
kavrarm iki yonludur.
durumlann
ikincisi

agirltklt

ise bireyin

alternatiflerdir.

ilki, bireyin yasantrlan

ortalamasrru
oznel

Bireyin

temsil

alternatifler
yasarrunda

eden

arasmdaki

Genet Adaptasyon

dizisindeki
gene!

tum uyancilar

ve

Duzeyi,

arnac

noktalan

ya da

adaptasyon

duzeyi

kadar

ula§abilecegi alternatifler de onernlidir. Orneqin sahip olabilecegi en iyi ve en
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kotu isler duygulanmn ve davrernslannm
edebilecegi

temeUni, olusturur. Mevcut i§i hayal

en iyi ise, yani pozitif oznel arnac noktasma

yakmsa isinden

doyum saqlayacaktir (Eren, 2004).
Referans cercevesi kavrarmrnn krsa sureti ve uzun sureli olmak uzers
zaman perspektifi, rnutlak-qoreli ve tamrnlaytct-deqerlendirici
boyutu

vardrr,

olmak uzere uc

Birey isini yasarru boyunca elde edebileceqi butun isler

cercevesine degerlendirebilir. Bu referans cercevesi (uzun sureli) bireye
yapmak istedigi i§ sorulduqunda veya bireyin isini degi§tirmek istemesi
durumunda ortaya crkacaktir. Bireyin isine gitmek Ozereyken yapacaq: isleri,
bu isler icin harcayacaqi surenin makul olup olmarnasi ve amirinin o gunku
sabrrsizhqr, alinganllg1 gibi seyteri dusunrnesi ise krsa suref referans
cercevesine

ornektir.

Birey,

degerlendirmelerini

bir

referans

noktas,

belirleyerek, yani bir standarda gore yapar. Bu standart bazen icsel, verili bir
baqlarndan baqrrnsiz olrnast nedeniyle mutlak; bazen de dissal, yani verili bir
baglama ozgu olrnasi nedeniyle goreli olabilir. Bireyin isyerine yapt1g1 katkuar
ile bunlann sonucundaki ucret, sosyal olanaklar, kendini gerc;ekle§tirme,
oduller gibi kazarurnlan ile kendisininkine benzer bir isi yapan bireylerin katki
ve kazarumlanrn karsrlasnrrnasr goreli degerlendirmedir. Mutlak yarqilar qoreli
yarqilara kiyasla genel adaptasyon duzeyi ile daha yakindan baglant1l1dirlar.
Referans cercevesinin tarurnlayrcr boyutu sicakhk, kirlilik, mesai saatleri gibi
tamamen i§e ozgu, yoruma acrk olmayan konularla ilgilidir. Degerlendirici
boyut ise amirin yeterliligi, i§in ne kadar iyi oldug.u, yonetirnin ne kadar adil
davrandiq: gibi tamamen oznel konularla ilgilidir (Sun, 2002).
Smith ve digerleri (1969) referans cercevesi kavrarnmdan yola cikarak
i§ doyumunun olculrnesinde en onernli oldugunu dusundukleri isin kendisi,
ucret, yuksslrne olanaklan, denetim ve cahsrna arkadaslan boyutunu dahil
ettikleri i§ Tarumlarna Olc;egini (Job Descriptive Index) geli§tirmi§lerdir.
Bu alt bolumde aktanlabilecek olan ikinci kuram, Hackman ve
Oldharn'rn (1975) i§ doyumunun nedenlerini aciklayan

[sin Ozellikleri

Kurarmdir. Bu kuram, arastrrrnacuarm isin bes temel ozelligi olarak
nitelendirdikleri beceri c;e§itliligi, gorev butunlugu, qorevin onemi, ozerklik ve
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geri bildirim boyutlan uzerme kurulmu§tur. Kurama: gore, soz konusu ozellikler
bireylerde uc psikolojik duruma yol acrnakta, bu durumlar ise bireylerin i~
doyumu

ve gudulenmesinde

onernli

sonuclar

yaratmaktadir.

[sin beceri

ge§itliligi gerektirdigi, gorevlerin bir butunluk igerdigi ve onernli oldugu oranda
bireyde i§inin anlamh oldugu duygusu olusmakta, isin bireye ozerklik tarumasi
bireyde sorumluluk duygusu yaratmakta, geri bildirim ise bireyin isin sonucu
hakkinda bilgi sahibi olmasiru saglamaktadir ($ekil 1 ).

Beceri Cesitliligi
Gorev Butunlugu
Gorevin Onemi

[

Isin Anlamh
Oldugu Duygusu
I

Somm.!uluk
Ozerklik

Sonu~lar

Psikolojik Durumlar

Temel Ozellikler

••

Geri Bildirim

Duygusu

•...

Guduleme
Go rev
Perfonnans1
I~ Doyumu
Katihm

Sonuclardan
Haberdar Olma

Buyume
Gereksinimi

Gucu

$ekil 1. Hackman ve Oldham'm i~in Ozellikleri Kurarm

(Akt.

Spector, 1997:32)

Vine bu kurama gore isin ne derece guduleyici olabilecegini bu be§
emel ozeliik belirlemektedir.

Bu ise Guduleme Potansiyeli Puamrun (GPP)

a§ag1daki torrnulle hesaplanmas,yla bulunabilmektedir:
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GPP= (B.C + G.B. -t G.0.)/3 X Ozerklik X Geri Bil. (Hackman ve

Oldham, 1975)
(B.<;.= Beceri <;e§itliligi; G.B.= Gorev ButunlOgO; G.O.= Gorevin
Onerni)
FormOldeki carpim, bir isin gudOleyici olabilmesi icin O<; psikolojik
durumu da yaratabilmesi gerekliligini ima etmektedir. GPP puaru ne kadar
yuksek ise i§ o kadar gOdOleyici ve tatmin edici olacaktrr. Hackman ve
Oldham 1976 yrlmda kuramlanna bir kisilik degi§keni olan Buyurne
Gereksinimi Gucunu (BGG) de eklemislerdir. BGG degi§keni bireyin ozerklik
ve kisisel buyurne gibi Ost dOzey gereksinmelerinin ger9ekle§tirilmesi
anlarruna gelmektedir. Bu degi§ken eklendiginde kuram, isin ozelliklerinin
ancak Buyurne Gereksinimi Gucu yuksek olan bireyler icin gOdOleyici
clabileceqini soylemektedir (Spector, 1997:31-33):Bu kuram, ozetle, ilgin<; ve
zor isleri tercih eden bireyleri karmasrk i§lerin daha 90k mutlu edip,
guduleyecegini soylemektedir. Bu bireyler 90k kolay islerden doyum
saqlayamayacak olmalan nedeniyle bu gibi islerdsn kacrnrnak isteyeceklerdir.
BGG degi§keninin i§ doyumu Ozerindeki etkisi hipotezini denemek uzere
Loher, Noe, Moeller ve Fitzgerald (1985) tarafmdan yaptlan meta-analiz
cahsrnalan da BGG duzeyi yuksek olan bireyl.er icin isin ozellikleri ve i§
doyumu arasmdaki korelasyonun BGG duzey: dusuk olanlara oranla daha
yuksek oldugunu desteklemektedir (Spector, 1997; s.34). Hackman ve
Oldham (1975) kuramlanndaki tum degi§kenleri olcrnek icin i§ Teshisi
ketini (Job Diagnostic Survey) geli§tirmi§lerdir (Sun, 2002).
Porter ve Lawler (1968) taratrndan geli§tirilen kurama gore, i§ doyumu
rformans ve adil olarak verilen odutlerte ilgilidir. Bireyin kendisine verilen
:e gosterdigi performans odullendirilir ve oduller doyuma yol acar. Bu odul
,yum iliskis: bireyin adalet alg1s1 tarafmdan ouzenlenir; yani performansi
1l1gmda ald191 odulun adil olup olrnadrqt konusunda bireyin hissettikleri
lidir. Birey kendi cabalan sonucunda ald1g1 odOIO diger bireylerin caba
odulleri ile k1yaslad1gindakendisine adil davranumadrqrru dusunuyorsa i!j
mu olumsuz etkilenecektir. Porter ve Lawler, aynca, orqutlerde bireylerin
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gudulenme, caba ve basansun otumsuz bi9imde etkileyen rol 9at1§malannin
bulunduqunu belirtmislerdir.

Roi catrsrnalan, orqutlerde gorev tarurnlanrun iyi

yapilmad1g1, yetki ve sorumluluklann
91kmaktadir.

Oyleyse,

rol

acikca belirlenmedigi durumlarda ortaya

9atl§malanrnn

minimize

edildigi

orqutlerde

gudulenme kolayla§acaktir ($ekil 2) (Eren, 1993 :357).

Yetenekler

Guduleme

Gey1ni~
Yrllann
DeneY 1111ler i

Caba

PratikZeka
veRol
Algilama

Doyum

Orottt
t:;J
Yaprsr ve
Gorevlerin
Befugmligi

Algrlanan
Odul Adaleti

$ekil 2. Porter ve Lawler'in Beklenti Kuram1(Eren, 1993; s.357)

Brief (1998:27-28), Porter ve Lawler'in geli§tirdigi bu kurarnm sadece
gorev performans1ve dag1trlanadalete (distributive justice) dikkat 9ektigini; i~
doyumunun adil yordamlar kullarnlarak (yordamsal adalet-procedural justice)
ocullendirilen baqlamsal partorrnansm sonucu olarak da dO§Onulebilecegini
belirtmektedir.
Yukanda

aynnt1lanan ur; deger (beklenti) kurarru, Gereksinim

Kuramlanndan baslanarak a91klanmakta olan ve Klasik Yakiasrmlar olarak
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smiflandinlan

i~ doyumu kuramlannm

butunu degH, bu konudaki yazil:

kaynak

tararnasi sonucunda botOnO en iyi temsil ettigi dO§Cmulen kurarnlardir. Bundan
sonra a91klanacak olan kuramlar, 70'1i y1llardan 2000'1ere kadar i§ doyumu
ara§tirmalannda katedilen yolu g.ostermeleri;bireyi daha cok vurgulamalan ve
9al1§ma ortarru-bitey iiiskisini daha kapsaml1 bicirnde ele almalan nedeniyle
Modern Yakla§1mlarba§l191 altmda anlat1lacakt1r.

2. Modern Yakla!}1mlar
Salancik ve Pfeffer'in (1978) sosyal bilgi i§leme yaklasrrru (Social
Information Processing Approach), i§ tutumlanrn gereksinim ve beklenti
kuramlanyla

kar§1la§t1rmalt olarak

actklar.

Ara§tirmacllar,

gereksinim

kuramlanrnn dogrudan bireyle ilg.ili gereklilikler uzerine kurutrnus oldugu ve
bireyin 9al1§t191 sosyal baglamm dikkate almmadrqm: belirtirler. Salancik ve
Pfeffer (1978) i§in sosyal baglam1rn ve bu baqlarnm bireyin tutum ve
eylemlerinde etkili oldugunu savunurlar. Sosyal bilgi i§leme yaktasrmr,
c;evreninve dissal gerc;ekligin verili bir durum otrnadrqiru, bireye bu gerc;ekligi
urmak uzere kullanacag, blrtakrm ipuclan sundugunu one suren ve kokeni
a91smdan beseri bilimlere dayanan bir kuramdir. Bu anlamda dissal
gerc;ekliginoiusturutmasr bilissel ve etken bir surectir ve kurulan gerc;eklik her
zaman toplumsal bir csvreyi gerektirir.
Bu kuram gereksinim kuramlanndan farkh olarak bireyin kendi sosyal
cevresini ve gec;mi~ yasanti ve tutumlanrn secict bir bicimde alg1lamak ve
rumlamak suretiyle kendi i~ doyumunu etken bir sekilde oiustorma
,tenegine sahip olduqunu belirtir. Ornegin, bu sosyal c;evrenin bireyden
erini yeniden tarnmlamalannr isteyen idarecilerin ve uzmanlann oldugu
- sunulurse. fikirleri sorulan bireyler, kendi konumlanrn ve i~lerini bu
- evlilerin kulland191 kavramlardan hareketle anlamaya ve degerlendirmeye
usacakur. Bireyden bu sakilde elde edilen bilgi, gereksinim kuramc,lanrnn
ta ettiginin tersine, bireylerin mevcut gereksinimlerini yans1tmayacak;
ce kendi durumlanrn orqutun ve idarecilerin dayatt191 dissal otcutler
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ozerinden yorurnlamalanndan
yarntlann
sorduklan

sorulanrn

ibaret olacakhr. Bireyden isyeri ile ilgili ahnan

yoneticilerden

du§Cmulurse, bireyin

farkh bir grubun,
sosyal

9evresi

ornegin

anketorler

anketorlerin
olarak

kabul

edilebilir; bu kez birey farkh bir sosyal 9evreden tarkl: bicimde etkilenerek,
i§ine kars: olan tutum ve i~yerine karsi olan davrarn§lanrn a91klay1c1 ve

rasyonalize edici bir dizi gerek<;eve tutum geli§tirecektir. Her iki durumda da
birey kendisini ve i§yerindeki konumunu kendisine sosyal 9evresinden
yoneltilen sorular ve ol9utler uzerinden deforme ederek yorumlayacakt1r. Bu
da bir 9al1§ma alarn olarak ism yeniden tasarlanmas1mve bir yontern olarak i§
doyumu anketlerini sorunsalla§ttrmaktad1r. Bu nedenle, Salancik ve Pfeffer'e
(1978) gore, Hackman ve Oldham'm (1975) geli§tirdigi, isin ozelliklerinin bir
soru cevap niteliginde anketle ortaya 91kanld1g1 i§ Te§hisi Anketi inandinc1l1g1
ve kesinligi acrsindan suphe uyandirmaktad1r. Salancik ve Pfeffer'e (1978)
gore tutumlar, davramstann, sosyal bilginin etkisinin ve durumsal ozelliklerin
degerlendirilmesinin bir sonucudur. D0lay1s1yla, sosyal problemler sadece i~
tutumu ol9ulerek tespit edilemez.
lsten aynlmamn aynlma istegi, bireyin isten aynlmarnn kolay
olacagma dair alqis: ve i§ olanaklan arasmdaki ili§kiyi inceleyen modellerden
yola cikarak. Hulin, Roznowsky ve Hachiya (1985) butunsel bir i§ doyumu
modeli geli§tirmi~lerdir. Hulin ve digerteri, bireyin, bir taraftan orgut d1§1ndaki i§
olanaklanrn diger taraftan, mevcut i§inin nrsat a91smdankendisine maliyeti ve
getirilerini

mukayeseli

bicimde

degerlendirerek,

i§

doyumu

ya

da

doyumsuzlugu ya~ayabilecegini ve baska bir i§ aray1§ma ge9ebilecegini
soylemi§lerdir. Bireyin piyasadaki i§ olanaklan ile ilgili alqrsi ekonominin o
donemdeki canlanma veya daralma egilimlerine bagl1 gorunmektedir ( orneqin,
ekonominin buyudugu ve i§sizlik orarnnm azald1g1 oonernlerde bireyin
alternatif i§ olanaklanmn arttrqim alg1lad1g1 ve bunun sonucunda, mevcut
i§inin maliyet ve getirisini du§unerek i§ine katk1s1mn 9ogald1g1rn, buna karsihk
i§yerinin kendisine olan katkismm azaldiqrru

hissettigi gozlenmi§tir). Bu

modelin i§ doyumu 9ah§malan acismdan onerni ve butunsel olarak
adland1nlmas1mnnedeni, firsat maliyeti ve ism getirisinin daha once Cornell
modelinin referans 9er9evesi yakla~1m1rn ve isten aynlma modellerini ayrn
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baglam icerisme oturtabilmesidir.

Bu model bu alandaki birc;ok kuramcrrun

(orn. Salancik ve Pfeffer; 1987), i§ doyumunun kisinin etken olarak geli§tirdigi
bir alg1 ve tutum oldugu yonundeki saviyla kosuttur. Her iki kuramda da birey,
bir dizi degi§keni, ornegin, (Hachiya, 1985) piyasadaki i§ olanaklan ile mevcut
i§inin maliyetini ve getirisini kar§ila§tirmah

olarak degerlendirebilmekte

ve

buradan yola cikarak bir tutum olarak i§ doyumunu geli§tirebilmektedir.

Bu

yaklastm

bireyin

drssa! taktorler

(i§ ortarru) ve icsel taktorler

kar§1smda

edilgen bir konumda yer alrnast ve i§ doyumunu bu fakt6rlerin yaratt191 bir his
olarak alg1lamas1ndan farkl1dir (Akt. Sun, 2002).
Bu bolumde yer verilecek olan en yeni ve bili§sel ag1rl1kl1 yaklastm
Motowidlo'nun i§ doyumunda bireysel farkhhklar kurarrudrr. Bu kurama gore i§
doyumu,

i§ ortarmrun

olu§turdugu

yarqidrr.

bireyi

nosnut

etme derecesi

konusundaki

bireyin

Birey, bu yarg1y1 olustururken bilgisi, becerisi ve

yetenekleri gibi bireysel ozelliklerini kullanarak i§ ortam1nda qelisen bir dizi
olay ve kosulu nanzasmda saklar; i§iyle ilgili bir yargrda bulunacag1
zamanlarda dapoladtqt bu bilgiyi gag1nr(Brief, 1998:31).
Motowidlo'nun kurarm agtrhklt olarak bili§sel olmasma ve bu kurama
modern yakla§1mlar arasinda yer verilmesine ragmen, klasik yakla§1mlardan
olan Cornell modelindeki referans c;erc;evesi fikrinin tamamlay1c1s1dir.
80'1i yulann sonlarina doqru ve 90'1arda geleneksel kuramlan
karsisma alarak geli§en ve bireysel ozellikleri dikkate alan bazi kuramlardan
soz edilebilir: ls zenginle§tirme goru§Onu destekleyen kuramlar (orn.; Maslow,
Herzberg, Hackman ve Oldham ve Lawler'in kuramlan) ile sosyal bilgi isleme
kuramlan arasmdaki tartrsma, Staw, Bell ve Clausen'in (1986) i§ tuturntanru
etkileyen bir faktor olarak bireysel egilimler kavramrrn yeniden gundeme
getirmelerine yol ac;m1§ttr. Staw ve digerleri, doyumun bireysel boyutunun
qozden

c;1kanld1g1

(longitudinal)

du§Oncesinden

arastnma

sonucunda,

etkileyecegini savunmu§lardir.
kuramcllan

gibi,

lslerin

hareketle,
bireysel

egilimlerin

Staw ve digerleri,

karma§lk

yapt1klan
i§

boylamsal
tutumlanrn

sosyal bilgi

uyanc1tar oldugu

ve

islerne

bili§sel

bir

manipulasyona tabi olduklanrn kabul etmekle birlikte bireylerin olumlu ve
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olumsuz duyus egHimlerini i:§ ortamma ta§,1dtklanrn, i§ ortamlanndaki bilgiyi bu
egilimleri

dogrultusunda

doyurnsuzlugu
egilimlerinin

i§lediklerini

yasadiklanru
yasarndaki

ve

sonucta

soylernislerdir.

uyancrlan

olurnlu

is

Buradan
ya

da

doyumu
bireylerin

ya

da

duyussal

olumsuz

olarak

degerlendirmelerini saqlayan genel bir y6nelim olduqu anlasilmaktadtr. Staw
ve digerleri, 90k olumsuz bir i§ ortammda cuyussal egilimin bireyin alqismr,
isin 90k guzel olduqunu savunacaqr kadar etkileyebilecek
qorusuru;

degil,

i§

tutumlanrnn

6nemli

bir

gugte olduqu

belirleyicisi

olduqunu

belirtmektedirler.Bu kuram, duyusun sabit olup otmadiqr, kaynaqrnm genetik
ya da sosyal olusu konulannda net degildir; ancak kaynag16nceki toplumsal
yasantilar da genetik 6zellikler de olsa bireyin gelecekteki i§ doyum duzeyim
stkilediqini ileri surmektedir. Bu kuramm, i§ doyumu ve orqutsel geli§im
konusunda belirttiqi 6nemli bir ayrmti ise i§in yeniden tasarlanmasi
durumunda bireysel tarkhlrklann dikkate almrnast gerekliligidir. Kuram, i§in
yeniden tasarlanrnasinm, kronik olarak mutlu ya da mutsuz olan bireylerden
90k duyussal egilimleri zamanla ve farkh durumlar karsismda degi§ebilen
bireyler icin daha uygun olacaqrrubelirtmektedir(Sun, 2002).
1980'1i ynlann ikinci yansmda i§le ilgili duygularnmm oncullen ve
sonuclanrun kapsarru geni§letilerek, onculler yani duyqularurru yaratan
fakt6rler arasmda Staw ve digerlerinin de (1986) uzerinde durduqu gibi kisilik
6zellikleri ve

egilimlerin rolu

aynmsanmaya baslanrrustrr. Isle

ilgili

duyqutarurmn oncullerinin yarusira sonuclanna da Orgutte§lik Davrarusi
(OCB-OrganizationalCitizenship Behaviour) ya da sosyal yonetimn orqutsel
davraruslar gibi yeni kavramlar eklenmistir. Bu arastrrrnalarda kisilik ile
uygularnm ve duygularnm ile davrarus arasmdaki ili§kiler bireysel analiz
uzeyinde tncelenrnrstir. George (1990), bu iliskilerin bireysel analiz
uzeyinde incelenebilecegigibi i§yeri gruplan duzeyinde de cahsuabileceqini
savlamaktadir. George'nin savmm kuramsal temeli Schneider'in 1987 yilmda
yrrnlanan

<;ekicilik-Se9im-Bi9imlendirme (ASA)

Kurarru

ve

grup

yalizasyonu literaturudur. ASA Kuramma gore, orqutun i§e yeni alman
yin 9all§t1r1lacag1 yeri belirlemesinde 6rtuk olarak da olsa ki§ilik 6zellikleri
oynayacak; birey, kisilik 6zelliklerine uygun bir gruba dahil edilecektir. Bu
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surecte birey de kendi ki~iliik oz.elHklerineyakm ozellikler barmdiran bireylerin
buiunduqu

gruplan cekici bulacak ve bu gruplarla cahsmayi surdurrneye

gudulenmi~olacaktrr. Boyiece, ASA sureclen grup/ar ic;inde ki~i/ikbenzer/ik/eri
olusturrnaktadrrlar(Sun, 2002).
George (1990),

kisilik 6zellikleri olarak olumlu ve

olumsuz

duygulanrmdansoz eder. Olumlu duygularnm, bireyin genel anlamda sagl1kl1
olduquna, di§ dunya ile zevk veren ve etkili bir ileti§imi olduqu gibi pozitif
duygu durumlannr yasantilama egilimine; olumsuz duygulanrm ise bireyin
gerginlik, kayg, ve uzuntu gibi negatif duyqu durumlanru yasantilarna
egilimine isaret eder. George, bu ki§ilik 6zelliklerinin bireylerden olusan
gruplann duygulanrm atmosferini, yani grup ic;indeki tutarh ve homojen
tepkileri olusturacaqim, bu tepkil'erin tutarn olmamas, durumunda grup
duygulanrmatmosferindensoz edilemeyeceqinis6yler.
George (1990), kisilik ozelliklerinin 6rgutsel davrarusm oncullerinden
olduqunu ASA sureclerinden yola cikarak aciktadiktan

sonra i§le ilgili

duyqularurnm sonuclan olan orqutteslik davrarust ve devamsrzhqm

bu

onculler doqrultusunda nasrl olustuquna acrklrk getirir. George'ye gore, orqut
icindeki gruplann
devamstzhk,

olumsuz duygulanrm atmosferi

duzeyi

yuksekse

olumlu duygulanrm atmosferi duzeyi yuksekse orqutteslik

davrarus:ortaya cikrnaktadrr.
George ve Brief'in (1992)

ortaklasa yazd.klan bir makale de

George'nin yukanda soz edilen orgutsel davrarusm onculleri ve sonuclan
uzerine yapt191 arastrrrnamn qenisletilrnis bir versiyonu olarak orqutsel
gonulluluk modelinin bir incelemesidir. Bu makalede de duygulanrm anahtar
kavrarndrr ve

grup

duygulanrm atmosferinin

ruh

halini

etkiledigi

belirtilmektedir. Burada i~ doyumunun duyussal ve bilissel ic;erigindensoz
edilmekte, ruh halinin i§ doyumununduyussal ic;eriginikabaca yansrtabilenbir
sey oldugu ve boylece duygulanrm alanrnrn sirndiiik ruh hali uzerinden
degerlendirilipi~ doyumunun olc;ulebilecegisavunulmaktadrr.Duygulanrmlai§
akkmdaki duyus kastedilirken, ruh hali isyerindeki duyusu anlatrnaktadir. Bu
oktada oncelikle orqutsel gonullulugun bicimlerini tarurnlayrp, ruh halinin
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etkilerine daha soma yeniden donmek uygun olacaktrr. George ve Brief'in
(1992)

orqutsel

g6nulluluk

olarak

tarnmladtklan

kavram,

cansma

arkadaslanna yardim, orqutu korumak, yaprci 6nerilerde bulunmak, kendini
geli§tirmek ve iyi niyet yaymak seklinde tormute edilrnistir ki, bunlar orqut
tarafmdan belirlenen rollerden degildir, gerc;ekle§meleri durumunda formel
oduller verilmez ve bu nedenle orqutsel rollerden baqrmsiz olarak ruh
halinden etkilenmektedirler. Yazarlara gore, ruh hali kavrarru duygularnm
yerine kullanilabileceginden, olumlu duyqularum ve olumsuz duyqularurn
yerine olumlu ve olumsuz ruh hallerinden soz edilebilmektedir. George ve
Brief'e (1992) gore, i§yerindeki ruh hali orqutsel gonullulugun yap, tasidir: bir
anlamda dusunce surecleri ve orqutte g6nullu davraruslar uzerinde en onernli
etkiye sahiptir. Olumlu ve olumsuz ruh hallerinin her ikisinin de pozitif ve
negatif etkileri olabilir. Olumlu ruh hali bir yandan qonullu davraruslara neden
olurken diger yandan bu ruh halinin bozulrnasma yonelik bir tehdit olarak
atqrlanan degi§imin reddedilmesine yol acar. Olumsuz ruh hali bireylerde
saknrqanhk

egilimi doqurrnakla birlikte, ornegin orqutte politika olusturrna

surecinde onerilen bir alternatifin olasi sorunlanrun ve dezavantallanrun
onceden fark edilmesini saqlayabilir (Akt. Brief, 1998).
Brief, 1990'1ara kadar geli§en i~ doyumu kuramlannda, Locke'nin i~
doyumu tarurrurun esas almd1gm1 iddia eder. Buna gore, is doyumu,
"bireylerin islerinin ve i§ deneyimlerinin degerlendirilmesinden kaynaklanan
haz verici veya olumlu bir duygu durumudur'' (Brief, 1998:86).
Bu kuramlar, John Locke'nin insan zihninin di§ dunyadan gelen duyu
verileri tarafmdan belirlendigi, yani dt§ dunyayi yasantrlamasma bagl1 olarak
olustuqu ve geli§tigi yonundeki kuramma sadik kahr. Brief, ls doyumu
c;al1§malannda dissal kosullann (i§yeri kosullan, ucret, vs) belirleyici birer
unsur olarak qorulme nedenini de bu kuramm etkisi olarak gorur.
Brief (1998:88), bu yaklasrrrun karstsma, 1990'1ardan sonra ortaya
cikan ve kendi iddiasma gore, Immanuel Kant'm insan zihninin "a priori"
kategoriler sayesinde cevresinin bilgisini olu§turabildigi yonundeki saviru esas
alan kuramlan crkartir. Bu kuramlar, bireyi c;evresindekileri icsel niteliklerinden
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(ki§ilik ozelliklen, vs.) hareketle yorumlayan ve onlara anlam yukleyen bir ozne
olarak gorur.
Brief (1998; s.90), bu iki yakla§1mm ayrn potada eritilerek bazi onemli
kazarnmlar

saglanabilecegini

iddia eder. Buna gore, drssa' ko§ullar her

defas1nda bireyin krsisel suzgecinden ge9irilerek yorumlarnr. Ornegin nesnel
bir degi§ken olarak ucret yerine, tatminkarhg1ve hakkaniyeti birey taraf mdan,
kendi ki§iliginden hareketle ve gevresindekilere k1yaslabicilen bir ucretten soz
etmek daha anlamlldir; ancak burada drssal kosullar boyutu da dikkate
almmaktad1r. Bu dogrultuda, Brief, i§ doyumunun bireylerin i§lerini nasil
yorumlad1klanna bagll olarak etkilendigini ve bu yorumlann kendi ki§ilikleri ile
i§lerinin nesnel ko§ullanrnn bile§iminden olu§tugunu soylemektedir. Bunun
sonucunda, bireyin kisrsel ozelliklerinden hareketle olu§turdugu alg1s1 i9inde
yer alan bir dizi degi§keni dikkate almak mumkun olabilecektir. Brief, bu
degi§kenleri bili§sel ve duygularnmsal olarak ayirmarnn gerekli ve yararh
,,
'

oldugunu iddia eder.
Brief'in tumle§ik modeli, bireyi ve bireyin hem i9inde rol ahp hem de
etkilenebilecegi durumlan hesaba katmasr a91smdan i§ doyumu modelleri
arasmda §U ana kadar onerilen en akla yatkm yakla§1mmbireyin duyus, tutum
ve davrarn§lanrn bireysel ve grup analizi duzeyinde inceleyecek tumle§ik
modeller olabilecegini du§undurmektedir. Bununla birlikte, bu modelde
tutumlann hem bili§sel hem de duygularnmsal degerlendirmeler olduklanrnn
belirtilmesine ragmen, bireylerin bir degerlendirme yapt1klan zaman bunun ne
kadanrnn bili§ ne kadanrnn duyus duzeyinde oldugunu anlamanm zor olacag1
acrktrr.

3.

i~ Ooyumunun

Boyutlan

Yukanda anlat1lan kuramlar, modeller ve yap1lan diger ara§tirmalar
dogrultusunda i§ doyumunu yaratan fakt6rler, ba§ka bir deyi§le, i§ doyumunun
boyutlanrn iki ana ba§llk alt1nda toplamak mumkundur. Bunlardan birincisi, i§
ortami ve i§le baglant1l1 faktorterdir. Burada bireye nasil davrarnld1g1,
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kendisine verilen gorevlerin ozeUi,kl:eri,, i§, ortammdaki diger bireylerle iliskileri

ve odullerden soz edilebitir. ikincisi, bireylerin ki~ilik ozellikleri ve oncekl
yasantrlandrr. iki grupta toplarulan bu degi~kenler birbirleri ile etkileserek i§
doyumunu etkilerler. Spector'un, iki grup altmda toplad191 bu degi§kenleri
cevresel ve bireysel faktorler olarak adlandirmak ve onun snutlandrrmasrm
esas alarak a§a91dakisekilde srralamak murnkundur (Spector, 1997).

3.1. <;evresel Faktorler

Spector'un smrtlandirmastna gegmeden once i§ doyumunu yaratan
cevresel taktorler arasmda i§le ilgili ozelliklerin oldugundan hareketle ilk olarak
akla gelen kuramm Hackman ve Oldham'm (1975) lsin Ozellikleri Kurarm
olduqu soylenebilir. ikinci bolurnde avnntrlanan bu kurama gore isin, beceri
ge§itliligi qerektirdiqi, butunluk ta~1d191, ozerklige olanak saglad1g1, onemli
oldugu ve geri besleme saglad191 oranda cahsanlann gudulenmeleri ve i~
doyumlan yuksek olmaktadir. Bundan sonra cevresel faktortere ayn ayn yer
verilecektir.
3.1.1. Ocret

Ocret ve i§ doyumu arasmdaki korelasyon oldukca dusuktur. Spector
(1997), farkh i§ gruplanndan segtigi ug orneklemle yapt191 cahsrna sonucunda
bu korelasyonun 17 oldugunu butmustur (Spector, 1997; s.42). Brief,
(1998:23) ucret duzeyinin adil olandan saprnasrrun, farkltl1gm nedeni onernli
olrnaksrzm bireyde bir cesit dengesizlik durumu yarattrqim acrklarrustrr.

3.1.2. Yi.ikselme Olanag1

i§ doyumu acrsrndan yukselrne olanag1 ucretten daha etkilidir. Terfi
etmek birey icin maddi destek olmasmm yarn sira bireyin sosyal statusunu de
yukseltmektedir. Bireyin yaptig1 iste basarih olrnasi halinde terfi etmesi
doyumu aruracaktrr. Basan degerleme sisteminin hatah olrnasr, yeterlinin
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yanrnda yetersizin

de odull:endirHmesi basanh olduguna

inanan bireyin i§

doyumunu olumsuz yonde etkileyecektir (Erdogan, 1996:240).

Buradan anlasrlacaqi uzere, ucretin adil dag1hm1nm onern tasirnas:
gibi, ilerleme olanaq: konusunda da birey kendi basan durumunu cevresindeki
bireylerin performanslan ile kiyaslayacak ve ilerleme olanaklarrnrn adilligi
doqrultusunda doyum duzeyi artacak ya da azalacakttr.

3.1.3. Kontrol
Kontrol, bireylerin isleri ite ilgili karar alabilmeleri ozqurluqudur.
Bireylerin ozerklikleri de kendi yaptrklan isteri ne kadar kontrol edebildikleri ile
srrurhdrr. Ancak orqutsel baglamda kontrolCm bireylerle 90k az ilgili olan
boyutlarr da vardrr. Bireylerin orgutteki gene! politikalarrn olusturulrnasmda
soz

sahibi

olmalanna

geli§tirmelerinin

i§

izin

doyumu

verilmesi
uzerinde

seklinde
olumlu

bir

kontrol

etkileri

duygusu
olabileceg:

dusunulrnektedir. Bazi islerde i§in h1z1 birey yerine makineler tarafrndan
belirlenir. Bu turden bir kontrol ile ilgili olarak Frankenhaeuser ve Johansson
(1986) tarafmdan yapilan bir arastnma, i§i makinelerin hrzrnrn belirlemesinin

y1k1c1 etkileri olablteceqine

dair ipucu vermektedir. Benzer §ekilde, Smith,

Hurrell ve Murphy, (1981) i§ hrzlan makineler tarafrndan belirlenen postane
cahsanlan ile benzer islerde makinelere bag,mh olmadan cahsanlann i§
doyum duzeylerini karsrlasnrrruslar ve makinelerte cahsanlarda i§ doyumunun
daha az oldugunu bulmuslardrr (Akt. Spector, 1997:44).

3.1.4. Denetim (ilk Amirle ili§kiler) ve Cah§ma Arkadaslan
Birey bir orqutte kendisine verilen i§leri yapmaya baslaymca orgut
icinde ge9erli olan ili;;kiler sistemine de dahil olur. Ustlendiqi qoreve gore
denkleriyle birlikte cahstr, ustlendigi role gore amirleri ya da astlan vardir.
Amirler isin planlamasrm yapar ve planlanan sekilde yururnesi icin astlannr
denetler. Bu denetim calisanlara 90k az serbestlik taruyrp kendi baslanna
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karar

almalanrn

cikmaktadrr.

ve katlllmlanrn

zortastmyorsa

i§ doyumsuzluqu

ortaya

Bireyin dahil oldugu cansma grubu da i§ doyumunu

benzer

bicimde etkilemektedir.

Birey basanh sayilan bir grup icinde yer ahp, hayat

g6rCt§Ct kendisininkine

benzer insanla.rla bi:rlikte 9ah~hg1 oranda i§ doyumu

artacaktir (Erdoqan, 1996:241-242).

3.1.5. hetlslm
Yonetirn bilimi acrsmdan iletisim bireylerin birbirlerine bilgi ve talimat
aktarmasi, sistemli raporlar crkarrnasi ve calrsanlar arasmda bilgi ve duygu
birliginin

saglanmas1d1r. Yapilan

arasttrmalar

iletisirnsizlipin

doyumsuzluk

yaratttrqiru ancak iyi iletisimm her zaman i§ doyumu yaratmaya yetrnediqini
ortaya crkarrrustrr (Erdoqan, 1996:242).

3.1.6. Orgiltiln Sosyal Gorilnumu ve Cah§ma Ko§ullan
Her orqutun di§ gorunu§Ct, elemanlanna

saglad191 haklar ve di§

dunyaya

yansryan

imajrna

etkileme

Bireyler,

cevreden

kabul

cahsmayi

tercih

edip,

lsyerindeki calisma
olabilmektedir.

bag.I,
goren

bu tur

kosullan

olarak

cevreyi

ve ozelhkli
orqutlerde

da

doyum

olarak

alqilanan

cahsmaktan
ya

da

gucu farkhdtr.
orqutlerde

doyum

saqlarlar.

doyumsuzluk

kaynag1

lsm birey i9in tehlikeli olrnasi, i~ ortamrnrn asm soguk ya da

srcak olmasr i§ doyumunu

etkilemektedir.

Cahsrna kosullan

hem kisise]

rahathk hem de i~i iyi yapmak acrsrndan onemlidir. Bircok cahsan evlerine
yakrn, temiz,

modern

ve yeterli arac ve gerecin

bulunduqu

isyerlerinds

causrnak istemektedir (Erdogan, 1996:243-245).

3.2. Bireysel Faktorler
i§ doyumunu

yaratan bireysel faktorleri

gozden gec;irirken yine ilk

olarak Hackman ve Oldham'rn lsin Ozellikleri Kuramrnda yer alan Buyurne
Gereksinimi

Gucu (BGG) degi§keninden

hareket edilebilir.

BGG degi§keni

bireyin ozerklik ve kisisel geli§im gibi ust duzey gereksinimleri
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karsilarna

ihtiyacrru

gosterir.

Kuram,

i§in ozelliklertnin

gudu:leyici

etkisinin

sadece

Buyurne Gereksinimi Gucu yuksek olan bireylerde ortaya 91kacag1ni belirtir.

Ism Ozellikleri Kurarru, zor ve ilginc; isleri tercih eden

Baska bir deyisle,
bireylerin kendilerine

karmasik

Isler verildi.ginde daha cok gudulenip

daha

mutlu olacaklanru, basit islerden kacmacaklanru belirtmektedir.

i§ doyumunu yaratan bireysel faktorlere gosterilen ilgi 1980'1i yillann
ortalanna

dogru

doyumunu

yaratan

arastrrrnalarda

yogunla§maya
unsurlardan

bireylerin

baslarrus;
oldujiunu

i§ doyum

yaprlan

cahsrnalar

karutlarrustrr. Yapilan

duzeyleri

zaman

ki§iligin

i§

boylamsal

icinde tekrar

tekrar

olc;ulmu~ ve sonuclar dikkate deger bicirnde sabit kalrmstrr. Bu durum, i§
doyumu duzeyinin sadece isle de9il ki§ilikle de baglant1l1 oldugu kurarnlanrun
onern kazanmasrna neden olrnustur (Spector, 1997). Staw ve Ross (1985) da
bu doyum tutarl1l191 dusuncesinden
i§i degi§tiren

bireylerin

yola cikarak isverenini ve/veya yaptiklan

doyurn duzeylerini

olc;mu§, bu bireylerde

doyum

duzeyinin sabit kald191nt bulrnuslardrr; yani bir i§i seven insanlar baska bir i§i
de sevebilirler.
olduqu

Staw ve Ross (1993) i§ doyumunun

sonucuna

digerlerinin

varrruslar;

olrnayabiteceqiru

bazt

insanlar

soylemislerdir.

kisrnen kisilikle ili§kili

i§i sevmeye

yatkrn

olurken

i§ doyumu tutarirhqmm genetik

kaynakll olabileceqini destekleyen bir arastrrma ise Arvey ve digerleri ( 1991)
tarafindan birbirlerinden farklt ortamlarda buyutulen tek yurnurta ikizlerinden
olusan bir grup uzerinde yaprlrrustrr. Bu arasnrrnamn sonucu ise i§ doyumu
varyansrnt

%30 orarnnda

genetik faktorlerin

acikhyor

olabileceqidir

calrsrnalar

yaprlrrustrr.

(Sun,

2002).
iki kisilik ozelligi
denetim

odag1

(locus

ile ilgili kapsamh
of control)

ve oturnsuz

duyqularnrndrr

Bunlar;

(negative

affectivity). Spector'a (1997) gore, denetim odag1 bili§sel bir degi§ken olup,
ireyin yasarnmdaki olumlu ve olumsuz olaylar uzerindeki denetim gucunu
-stermektedir.
ileyebilme
yler

'icsel'

olarak

guc;lerinin olduquna

denetimin

kendilerinin

tarnmlanan
inamrlarken,
dt§andaki
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bireyler
'dissal'

guc;ter ve

olaylan/surecleri
olarak adlandmlan
bireyler

tarafrndan

sagland1gma

inarurtar. Bu iki ki§ilik ozelligi

etkilemektedir.
performansi

bireylerin

i§e olan tavrrlanru

Spector (1997), denetim odag1 ve i§ doyumu

tarafmdan

y6nlendiriliyor

olabileceqini

iliskisinin

i~

ve icsel denetim odakh

bireylerin isterini daha iyi yapmaya drssallardan daha yatkm olduklanru belirtir.
Bu durumda performans

isyerinde ahnan odullerle ilgiliyse islerini daha iyi

yapan bireyler ooullendiriiecek ve b6ylece isten doyum saglayacaklard1r.
i§ doyumu ile iliskisi acrsmdan uzerinde cansrlan diger kisilik 6zelligi
olan olumsuz

duypularum

konusunda

Staw, Bell ve Clausen

(1986)

ile

George'nin (1990) ayrrnttlan daha 6nceki bolumde verilen cahsrnalanna gore,
olumsuz duyqularum duzeyi yuksek olan bireyler i§ doyumsuzluqu
olmak

uzere isyerindeki her

yasannlayabllecekterdir

turlu olurnsuzluqu

da dahil

siddetli olarak

daha

(Sun, 2002).

i$TEN DOYUMSUZLUK

lsten
Tukenmistik:
basansiz

doyumsuzlukta

de

soz

enerji, guc; ve kaynakl:ar uzerindeki

olmak, yavas yavas yrpranrnak

Pines ve Aronson
yogun

tukenmislikten

olduqu

uzun

sure

rnumkundur

asrn taleplerden

yada yorulmaktir

(1988) ise, oznel olarak yasanan.

ortamlarda

etmek

cahsrnaktan

dolayi

(Jones, 1981 ).

Duygusal taleplerin
kaynaklanan,

fiziksel

yipranrna, caresizlik, umitsizlik duygusu. Hayal k1r1kl191, olumsuzluk bir benlik
kavrarrurnn geli§mesi.
tutumlarrn

qelisrnesi

tarurnlamaktadrrlar.

lse, isyerinde catrsanlara ve yasarna karsi olumsuz
gibi

belirtilerin

e§lik

ettigi

bir

Tukenrnislikte de i§ doyurnsuzluqundaki

durum

olarak

gibi uzuntu elem

vermektedir. insanlara yardrrn eden daha ic;li d1~l1 olan mesleklerde daha fazla
olduqu qorulrnektedir (Akt. Turk, 2006).
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iLGiLi ARA~TIRMALAR

Bu bolurnde
alrnaktadir.

is doyumu

alanmda

yapllmi§

olan

arastrrmalar

Bu arastrrmalar daha cok arnac, yontern ve bulgulann

verilerek tamtilmaya

cahsilrmstrr.

yer

ozetleri

i§ doyumu alarnnda yaprlrrus eek sayida

arastrrrna vardir. Ancak bunlann hepsini burada vermek olanaksiz olduqu gibi,
ayru zamanda arastrrmanm
Bunun

ic;in

konu

ile

arnac ve kapsarru bakrmmdan

ilgili

son

yularda

yurtici

ve

da gereksizdir.

yurtdismda

yapilan

arastrrrnalardan, bu arasnrma ile ilgili: olanlan secilerek ozetlenmistir.

Olkemizde Yaprlan Ara,brmalar:
Olkemizde egitim cahsmatanmn

i§ doyumuna yonelik arastirrnalardan

birisi Varruk (2003) taraftndan yapurrusnr.
Duzeyleri

iskele

ogretmenleri

llcesi

Orneqi"

isimli

i§ doyumu etkenlerinden;

yonetirn ve degerlendirme,

"ilkokul Ogr_etmenlerinin i§ Doyum
arasnrmasi

ile Varnrk'm,

llkokul

is ve niteligi, ucret ve yan oderneler,

geli§me ve yukselrne imkanlan, cahsrna sartlan

kisiter arasi iliskiler, orqutsel

ortam ve sosyal konum etkenlerinden

elde

ettikleri doyum duzeyleri asaqida verilrnistir.
1.1. llkokul ogretmenleri gorevini geregine uygun olarak yapabilmek icin
cahstrklar: ortarmn fiziksel sartlanrun uygun olmad191 konusunda fikir birligi
icinde bulunmaktacnrlar.
1.2. ilkokul

ogretmenleri

ki§iler

arasi

ili§kilerde,

kisisel

problemlerini

paylasacak arkadas bulamadrklanrn belirtmislerdir,
1.3. ilkokul

ogretmenleri

arasmda

terfi

mekanizmastntn

adil

olarak

9al1§mad191 gorO§O hakim durumdacrr,
1.4.

ilkokul

ogretmenleri

yoneticileri

taratmdan

kendilerine

esit

davran I lmad 191 dusuncesindedirler:
1.5. ilkokul ogretmenleri aldrklan maasm yaptiklan i§e orannh olmadiqrru
dusunrnektedlrter,
1.6. ilkokul ogretmenleri okul yoneticilerinin
demokratik

davranmadtklan

ve

karusmdadrrlar.
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tutarsiz

baz: durumlarda
davraruslar

kendilerine
sergiledikleri

Bu ara~tlrmasiy\a

Vam1k (2003,), i\kokul

mudurierinin

i~ doyum

ouzeylerinin tespit edilmesi amaclanrrustrr. Bu amaca ulasmak icin toplam 77
ilkokul rnudurunun, hizmet oncesi alman egitim, krdern, cinsiyet ve gorev
yapuan ilcelere gore i§ doyumlanm belirlemeye yonelik qelistirilen anketle
qorusleri almrrustir. Arastirma sonucundan elde edilen sonuclar §LI §ekilde
6zetlenebilir.
ilkokul rnudurleri;
I.

i§leri ile ilgili yetki ve sorumluluk dag1hmmm dengeli olmasi gerektigi

konusunda gorO§ birligi icerisindedirler.
Aldiklan maasm yaptiklan isle orantm olrnadtqrm dusunrnektedirler.

2.

3. Amirlerinin

kendilerine

kars: davrarnslannda

tutarh olmadiklan

konusunda fikir birligi icerisinde bulunmaktadirlar.
4. Aralannda

gorevleri s,rasmda tespit ettikleri hata ve eksiklerin,

geli§tirdikleri gorO§ ve onerilerin ilgili makamlarca dikkate almmad191
gorO§O hakim dururndadtr.
5.

<;all§tikfan ortamfar,n fiziksef §artlann,n daha iyi ofmas, gerektigi

dusuncesindedirler.
6. Okul icerisindeki ogretmenlerle ve kendi Ost yoneticiieri ile iliskilerini
iyi

tutarak

daha

basanu

bir

yonetirn

gosterebileceklerini

dusunrnektedirler.

Olkemizde egitim cahsmalanrun i§ doyumuna yonelik arasnrmalardan
bir digeri Tayfunoqlu
Ogretmenlerinde

hazirtanrrustrr.

i§ Doyumu ve Tukenmislik

Tayfunoqlu,

ilkokul

tukenmislik

duzeyini

etkileyebilecek

(2006) tarafmdan

ogretmenlerinin
degi§tirdigi

i§

"KKTC

ilkokul

lliskis!" isimli arastirmas:
doyum

varsaytlarak,

duzeyirnn,
tukenrnislik

ile

mesleki
duzeyini

bazi etkenler arastrrrlrrustrr. Eide edilen bulgular a§ag1da

verilmistir.
1.

ilkokul

ogretmenlerinin

i§

doyum

duzeyi

arttikca

mesleki

tukenrnislik duzeyleri azalrnaktadrr. Mesleki tukenrnislik duzeyi azaldrkca
da i§ doyum duzeyi dusrnektedir.
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2.

Arastrrrna

bulgulanna

gore

erkek

ve kadrn 6gretmenlerin

mesleki tukenmislik duzeyleri arasrnda anlamh farkrn olrnadrq. s6ylenebilir.
3.

Bu bulgulara gore srruf

ve 6zel ders 6gretmenlerinin

mesleki

tukenrnislik duzeyleri arasmda anlamh farkm olrnadrqt soylenebilir.
4.

En yuksek tukenmtslik

ise bir universitenin

srruf 6gretmenligi

dismdaki bir bolurnunden mezun olan 6gretmenlerde g6rulmektedir.

Yurtdismda Yaprlan Arasnrmalar:
Turkiye'de egitim cahsanlannm

i§ doyumuna y6nelik arastrrmalardan

birisi Balci (1985) tarafrndan yaprhrust«. "Egitim Yoneticisinin i§ Doyumu" adh
arastrrmasi ile Baler, ilkokul ve ortaokul y6neticilerinin i§ doyum duzeylerim ve
deneklerin
olup

i§ doyumu etkenlerine

olrnadrqun

belirlemeyi

ili§kin tepkileri arasrnda manidar bir fark

amaclarnrstrr.

Bu catrsrnada:

ucret,

cahsrna

kosullan, geli§me ve yukselrne olanaklan, teftis sistemi, i§ ve niteliqi, birlikte
cahsilan kimseler, orqutsel ortam i§ doyum boyutlan olarak ele almrrustrr.
Arastrrrna sonuclanna
doyumsuzluqu

gore, y6neticilerin

yasadrklan

gorulmu§tur.

isin tum boyutlannda
Ancak,

duzeyleri yuksek bulunrnarrus ve doyumsuzlugun

gene! bir i§

deneklerin

doyumsuzluk

i§ ve isin niteligi faktorunds

farkhliklar g6sterdigi sonucuna vanlrrustrr. Bu arasnrrnamn bir diger bulgusu
ise; egitim y6neticilerin,

en yuksek i§ doyumunu i§ ve isin niteliqmden, en

dusuk i§ doyumunu ise ucretten saglad1klan yonundedir. Aynca y6neticiler
icin argot havasrna iliskin fakt6rler daha doyurucu bulunmustur.

Minibas (1990) tarafrndan "Ozel ve Devlet ilkokullannda
Ogretmenlerin

i§

Tatmini

Duzeyi ve Bu Duzeyin

Gorev Yapan

Frustrasyon

Karsismda

Gosterilen Tepki Tipi ve Agresyon Yonu ile ili§kisi" adh cahsma dusuk sosyoekonomik ve kulturel duzeyli 9evrelerde

bulunan ilkokullarda

g6rev yapan

ogretmenlerle, yuksek sosyo-ekonomik ve kulturel duzeyli 9evrelerde bulunan
ilkokullarda cahsan 6gretmenlerin i§ doyum duzeyi acrsmdan karsrlastmlrnasi
ve dusuk, yuksek i§ doyumu g6sterenler arasmda frustrasyon ( engellenme)
karsrsmda

g6sterilen

tepki tipi ve agresyon

yonu acismdan

olmadiqrru saptamak amacryla yaprlrmstrr. Arasnrma,
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farkhlik olup

istanbul'da

19 devlet

ilkokulu ve 14 ozel ilkokulda, 180 s1rnf ogretmeni Ozerinde gerc;ekle§tirilmi§tir.
Arasnrmada i§ doyumu dOzeyini olcrnek icin Minnesota i§ Doyum Olc;egi ve
frustrasyon karsismda gosterilen tepki tipi ve agresyon yonunu incelemek icin
Rosenzweig

Picture-Frustration

testi kullarnlm1§tir. Arastirrna

sonunda

§U

sonuclara ulasurmstrr:
1. Ozel ilkokullardaki
sosyo-ekonomik

ogretmenlerin

genel i§ doyum duzeyi, dusuk

ve kOltOrel duzeyti cevrelerde bulunan devlet ilkokullannda

cahsan ogretmenlerin i§ doyum duzeyinden daha yOksektir.
2. i§ doyumu alt boyutlannda
devlet

ilkokullannda

cahsan

ozel ilkokullarda

ogretmenlerden

daha

cahsan ogretmenler,
Ost duzeyde

doyum

saqlarnaktad I rlar.
3. Gene! i§ doyumu ve i§ doyumunun alt boyutlannda yuksek duzeyde
doyum qosterenler, frustrasyon karsrsmda daha cok saldrrqanhktan kacman,
uyum ve sabrr gosteren, cozurn arayan davrarus tipleri ortaya koymuslardrr.
4. Gene! i§ doyumu ve i§ doyumunun alt boyutlannda

duzeyi qosterenler, engelleri
saldirganltklanni

asrlrnast

ya drsa yoneltrnekte

guc;

engeller

ya da kendilerini

dO§Ok doyum

olarak

alqrlayrp,

suclarnaktadirlar.

Cozurn arama yerine engeller Ozerinde fikse olup, suciamaiar karsismda ya
satdirqan

tavrrla reddederek

ya da kosullan

one surerek

sorumluluktan

kacrnrnaya cahsan davrarus tipleri ortaya koyrnustardir.

Hossain (1992), Banglade§' te 50' si devlet okulunda, 50' si ozel okulda
qorev

yapan

ogretmenlerle

yapt191

arasurma

sonucunda

§LI

bulgulara

ulasrrustrr:
1. Devlet okulunda

causan ogretmenlerin

i§ doyum duzeyleri,

ozel

okulda cahsan ogretmenlerin i§ doyum duzeylerinden daha fazladir.
2. i§ doyumsuzluqunun

en 6nemli

nedenleri,

6zel okulda

cahsan

ogretmenlerde i§ guvensizligi, yonetirnin etkisi altmda kalma ve dusuk ayhktir.
3. Devlet okulunda cahsan 6gretmenlerdeki
onernli

nedenleri

ise

dusuk

aylrk,

demokratik

olanaklanrnn olrnarnasr, kotu cahsrna kosullandrr.
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i§ doyurnsuzluqunun
olmayan

kosullar,

en
terfi

"Orgutlerde
(1995),

Abant

izzet

Baysal

Oniversitesi'nin

Egitim,

Fakultelerindeki

profesor,

arastrrrna

gorevlisi

incelemistir.

i§

Gudulenme ve

Doyumu" adh cahsrnasi ile <;etinkanat

Oniversitesi(AiBO)

Fen

-

Edebiyat,

docent,

Arastrrmada

frekans

docent,

i§ doyum

ve yuzde,

Orta

iktisadi

yardunci

ve okutmanlann

ve

ve

Dogu

Teknik

idari

Bilimler

ogretim

qorevlisi,

ya da doyurnsuzluklanru

aritmetik

ortalama,

standart

sapma, bir yonlu varyans analizi, Scheffe testi, t testi gibi istatistiksel teknikler
kullarulrrusttr. Veriler, Cetinkanat tarafmdan geli§tirilen i§ Doyumu Olc;egi ile
elde edilrnistir. Arastirmada a§ag.rdaki sonuc;lar elde edilmistir:
1. Faktor analizi cahsmaian
olarak

"yonetim

bicirni",

olanaklan", "i§ arkadaslan",

sonucunda

"cahsma

i§ doyumunun

olanaklan",

"geli§me

kritik ogeleri
ve

yukselrne

"fiziksel ortam", "ucret ve personel" alt boyutlan

saptanrrustrr.
a)

AiBO'

nun;

Egitim,

Fen-Edebiyat,

Fakuttelenndeki ogretim elemanlanrnn

ve

ldari

Bilimler

i§ doyumlanna iliskin atqrlan "yonetirn

bicerni", "geli§me ve yukselme olanaklan",
anlamh fark bulunmarmstrr.

iktisadi

"fiziksel ortam" alt boyutlannda

Bu alt boyutlara

ili§kin uc; fakultenin

ogretim

elemanlannm dusuk duzeyde i§ doyurnsuzluqu alqrladrklan: bu alt boyutlarda
goru§ birligi icinde olduklan saptanrmstrr.
b)

ODTO'

Fakultelerindeki

nun

Egitim,

Fen-Edebiyat,

ogretim elemanlannrn

iktisadi

ve

ldan

Bilimler

i§ doyumuna ili§kin alqrlan arasrnda

"cahsma olanaklan", "geli§me ve yukselme olanaklan", "fiziksel ortam", "ucret
ve personel" alt boyutlannda anlarnh fark bulunmamaktadrr. "Yonetirn bicerni",
"i§ arkadaslan" alt boyutlannda ise anlamlr fark saptanrmsnr.
2. Ogretim elernanlanrun

i§ doyumlan ile yonetirn gorevleri arasmda

anlamlr iliski olrnadrq: saptanrrusnr.
a) Ogretim
unvanlan
yukselrns

elernanlanrun

arasmda "yonetim
olanaklan",

i§ doyumlanna

bicerni",

"fiziksel

ortam"

buiunrnustur.
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"cahsrna
alt

iliskin

alqrlsn

olanaklan",

boyutlannda

ile gorev

"geli§me
anlarnh

ve
iliski

b) Ogretim elemanlanrnn

i§

doyumlanna ili§kin alqrlan ile krdernleri

arasmda "yonetirn bicirni", "geli§me ve yukselme olanaklan", "fiziksel ortam"
alt boyutlarrnda anlamll ili§ki saptanrrustrr. Ktdem arttrkca doyurnsuzluqun
azald191 qozlenrnistir.
c) Ogretim elemanlannm i§ doyumlan ile egitim durumlarr arasinda
"cahsma olanaklan", "geli§me ve yukselme olanaklarr", "fiziksel ortam" alt
boyutlannda anlamh ili§ki bulunmaktad,r.
d) Ogretim elemanlanmn i§ doyumlan ile yaslan arasmda "yonetirn
bicemi", "geli§me ve yukselrne olenaklen", "fiziksel ortam" alt boyutlarrnda
anlamll iliski saptanrmsnr. "Cah§ma olanaklan", "i§ arkadaslan", "ucret ve
personal" alt boyutlan ile ya§ arasmda anlamll ili§ki bulunrnarmsnr.
e) Ogretim elemanlanrnn i§ doyumlanna ili§kin alg1lan arasmda
cinsiyetlerine gore; "geli§me ve yukselrne olanaklan" ile "ucret ve personal" alt
boyutlarr arasmda anlamh fark saptanrmstrr. "Gelisme ve yukselme olanaklan"
alt boyutunda kadmlar erkeklerden; "ucret ve personel" alt boyutunda ise
erkekler kadmlardan daha fazla doyumsuzluk alg1lam1§lardir.

Bir

baska

arastuma

gergekle§tirilen "Amerikall

ise

Perie

ve

Baker

Ogretmenler Arasmdaki

(1997)

tarafmdan

i§ Doyumu, i§yeri

Sartlanrun Etkileri, Gegmi§ten Gelen Ozellikler ve Ogretmen Tazminatr,
istatistiksel Analiz Raporu" adh <;all§madir. Bu cansma, isyerindeki bazi
etkenlerin, ogretmenlerin i§ doyumunu nasil etkilediqini belirlemek arnaciyla
yapnmrsnr.
Sozkonusu olan bu etkenler arasmda okul ve calrsrna yerinin ozellikleri,
ogretmenin ge9mi§i, rnaasi ve diger avantajlan (Ocret) sayabiliriz.
Arasnrrna sonunda elde edilen bulgulara gore, doyumun yonetirnden
gelen destek ve liderlik yetenegine, ogrenci davraruslan ile okulun genel
atmosferine (iklim) bagh oldugu saptanrrustrr. Ogretmenlere verilen Ocretler
ise isten doyumla az ilgilidir.
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Gunbay1 (1999), "ilkogretim Okulu Ogretmenlerinin i§ Doyumu" adlt
arastrrrnasrm. i§ doyumu ve i§ doyumu etkenlerine verilen onern acismdan

sirnf ve brans ogretmenlerinin gorO§leri ve bunlann cinsiyet, yas, kidern ve
ogrenim durumlan a91lanndan farkhhk gosterip gostermedigini belirlemek
amaciyla yaprmstrr. Malatya ii merkezindeki 33 resmi ilkogretim okulunda
cahsan siruf ve brans ogretmenlerinden 221 ki§ilik ornekleme arastirrnact
tarafmdan geli§tirilen anket uygulanm1§tir. Arasnrrna sonunda a§a91daki
sonuclar elde adilrnistir:
1) ilkogretim okulu ogretmenlerinin i§ doyumlan yuksek oulunmustur.
S1rnf ve brans ogretmenleri "yonetirn ve denetim bicirru", "9al1§anlar arasi
iliskiler" etkenlerinde "gok yuksek"; "i§ ve niteligi", "yukselme, yeti§tirme ve
geli§tirme olanaklan"nda "yOksek";"gall§ma ko§uUan"nda"orta" ve odentilerde
"du§Ok"i§ doyumu saglamaktadirlar.
2) ilkogretim okulu strut ve brans ogretmenlerinin i§ doyumlan arasinda
anlarnh bir farkhlrk yoktur. Srrnf ve brans ogretmenlerinin i§ doyumu duzeylerl
arasrnda "i§ ve niteligi", "yonetirn ve denetim bicim:" , odentiler", "yukselme,
egitim, yeti§tirme ve geli§tirme olanaklan", "<;ah§ma kosullan" ve "galt§anlar
arasi ili§kiler'' i§ doyumu etkenlerinde anlamll bir fark bulunmamaktad1r.
3) Cinsiyet degi§keninde, erkek ogretmenlerle kadrn ogretmenlerin is
doyumlan arasmda anlamh farkhhk bulunmu§tur. "Yonetim ve denetim bicimi",
"odentiler" ve "galt§ma kosullan" i§ doyumu etkenlerinde kadmlar, erkeklerden
daha az oranda i§ doyumu saglamaktadirlar.
4) Yas degi§keninde yuksek ya§ grubundaki ogretmenlerle dusuk yas
grubundaki ogretmenler arasmda anlamh farkltltk bulunmustur. "Odentiler" i§
doyumu etkeninde; 30 yas ve daha az ya§ grubundaki ve 31 - 40 arasi ya§
grubundaki ogretmenler, 41 - 50 arasi ya§ grubundaki 6gretmenlerden daha
dusuk duzeyde i§ doyumu saglamaktadirlar.
5) ilkogretim okulu ogretmenlerinin i§ doyumu etkenlerine verdikleri
onern dereceleri yuksektir. "i§ ve niteligi", "yonetirn ve denetim bic;imi",
"odentiler'', "yukselme, egitim, yeti§tirme ve geli§tirme olanaklan" ve "c;al1§ma
kosullan" i§ doyumu etkenlerinde suuf ve brans ogretmenleri ayru duzeyde
onern puaru vermektedirler. Ogretmenler, en du§Ok onem puaruru "yukselme,
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egitim, yetistirme

ve geli~tirme

olaneklan";

en yuksek

6nem puarum da

"6dentiler'' i§ doyumu etkenine vermektedirler.

"Istanbul
Ogretmenlerinin

iii

Beyoglu

ilc;esi'nde

<;ah§an

Okulu

ilk6gretim

i§ Doyum Duzeyleri" adh calrsmasi ile Tellioqlu (2004), Bu

arastrrma, resmi ilk6gretim okulu 6gretmenlerinin

i§ doyumu alt boyutlanndaki

i§ doyum duzeyleri, i§ doyumu alt boyutlanna verdikleri 6nem derecesi ve i§
doyum duzeyleri

ile 6nem derecesinin

ogretmenlerin

bireysel ozelliklerine

gore farklrhk gosterip gostermedigini belirlemek arnacryla yaprlrrustrr.
Arastrrmada §U sonuclar ortaya c;1km1§hr.
1.

Ogretmenler,

doyumsuzluk

i§

alqrlarruslardu.

doyumu

alt

boyutlannda

Ogretmenler "i~ arkadaslan",

dO§Ok

duzeyde

"yonetirn bicerni",

"geli§me ve yukselrne olanaklan" alt boyutlannda "katrhyorurn" seklinde g6ru§
belirterek doyumlu olduklanru alqrlarken; "fiziksel ortam", "ucret ve personel",
"cahsrna olanaklan" alt boyutlannda

"katilrruyorurn" seklinde g6r0§ belirterek

dusuk duzeyde doyumsuzluk alqrlarruslardrr. Ogretmenler, en yuksek doyumu
"i§ arkadaslan";

en dusuk doyumsuzluqu

"gah§ma olanaklan" alt boyutunda

alqrlarruslardrr.
2. Ogretmenler,

i§ doyumu alt boyutlanna

yuksek derecede

6nem

vermisler ve alt boyutlann

her birinin kendileri icin "cok onernli" olduqunu

behrtmisleroir. Ogretmenler

alt boyutlar icerisinde en yuksek 6nemi "fiziksel

ortam", en dusuk onerni ise "i§ arkadaslan" alt boyutuna vermislerdir.
3. Ogretmenlerin,
bireysel

degi§kenlerde

cinsiyet ve medeni durum degi§kenleri
i§ doyumu

alt boyutlanna

haric diger

iliskin alqrlan arasmda

anlarnh bir fark bulunrnustur.
4. Ogretmenlerin,

krdern degi§keni

haric

diger

degi§kenlerde,

i~

doyumu alt boyutlanna verdikleri 6nem dereceleri arasmda anlarnh bir fark
bulunrnustur.
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BOLOM 111

YONTEM
Arasnrrnanm Modeli

Arastrrmada
amaclanrnaktadir.
bir

durumu

ogretmenlerin

i~

doyumlannm

belirtilmesi

Betimsel arasnrma modeli, gec;mi§te ya da halen var olan

varolduqu

yaklasrmlarrdrr. Arasnrmaya

~ekliyle

betirnlemeyi

amac;layan

arastrrrna

konu olan clay, kendi sartlan icinde ve olduqu

gibi tarurnlanmaya cahsrhr. Olay, degi~tirme ve etkileme cabasi gosterilmez.
Onemli olan bilinmek istenen seyi g6zleyip, var oldugu haliyle ortaya cikararak
belirleyebilmektir (Karasay, 2005: 77).

Arasnrmamn Evreni
Arastrrmarun evrenini 2006 - 2007 6gretim yrlmda Kuzey Krbns Turk
Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhg1'na bagh Lefkosa ilc;esindeki ozel ve devlet
ilkokullannda g6revli 629 srruf ve brans 6gretmenleri olusturmaktadrr.

Orneklem
l.efkosa llcesi Ozel ve Devlet ilkokullanndaki
629'dur.

toplam 6gretmen sayrsi

Evrenin %35'i ahnd1gmda 220 sayrsi ortaya crkrnaktadrr. Evrenin

%69'u devlet ilkokulu, %31 'i ozel ilkokuldur. Bu yuzdeye toplamda denk gelen
6gretmen sayrs: 220 olduguna gore, bu saymm devlet ilkokullanna
%69'un kar§1l1g1

dusen

152 6gretmen. Ozel ilkokullara dusen %31 'in kar§1l1g1 ise 68

ogretmen olarak belirlenrnistir. Lefkosa ilc;esi'nde random y6ntemiyle 1 O tane
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BOLOM Ill

YONTEM
Arastrrmarun Modeli

Arastrrmada

6gretmenlerin

i§

doyumlannm

belirtilmesi

amaclanmaktadrr. Betimsel arasnrma modeli, g.ec;mi§te ya da halen var olan
bir

durumu

varolduqu

sekliyle

betirnlemeyi

arnaclayan

arastrrrna

yaklastmlandrr. Arastirrnaya konu olan olay, kendi sartlan icinde ve olduqu
gibi tarumlanrnaya cahsihr. Olay, degi§tirme ve etkileme cabast qosterilmez.
Onemli olan bilinmek istenen seyi g6zleyip, var oldugu haliyle ortaya cikararak
belirleyebilmektir (Karasay, 2005: 77).

Arastrrmanm Evreni
Arastrrrnarun evrenini 2006 - 2007 6gretim yrltnda Kuzey Krbns Turk
Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanhgr'na bagl, Lefkosa llcesindeki ozel ve devlet
ilkokullannda g6revli 629 srruf ve brans 6gretmenleri olusturmaktadrr.

Orneklem
l.efkosa llcesi Ozel ve Devlet ilkokullanndaki toplam 6gretmen sayrsi

629'dur. Evrenin %35'i ahnd1ginda 220 sayrsi ortaya crkrnaktadrr. Evrenin
%69'u devlet ilkokulu, %31 'i ozel ilkokuldur. Bu yuzdeye toplamda denk gelen
ogretmen sayrsi 220 olduquna gore, bu saymm devlet ilkokullanna dusen
%69'un kar§1hg1 152 6gretmen. Ozel ilkokullara dusen %31 'in kar§1hg1 ise 68
ogretmen olarak behrlenrnistir. Lefkosa llcesi'nde random y6ntemiyle 10 tane
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ilkakul se9ilmi§tir . Boylece arastrrmarun orneklemi secilen bu okullarda gorev
yapan 220 ogretmen olarak behrlenmistir, 220 6gretmenin ozel ve devlet okul
sayilan Tabla 1 'deki gibidir. Aynca 6rneklemi olusturan okullar ve ogretmenler
Tabla 2'de g6sterilmektedir.

TABL0-1
Devlet

ve

ozel

ilkakullann

toplam

saynan,

yuzdelikleri

ve

bu

yuzdeliklere bakilarak uygulanan anket sayilan venlrnistir.

DEVLET iLKOKULLAR

OZEL iLKOKULLAR

TOP LAM

434

195

629

69

%31

% 100

68

220

Toplam
Ogretmen Sayrsi
%'1ik olarak
devlet ve ozel

o/o

okullara dag1l1m1
0Ku\\ara
uygulanan anket

152

sayrsi
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TABLO- 2

r:, p..~f(
1

\'c·•'

Orneklem Grubunu Olusturan OQretmenlerin Okullara Gore DaQ1hm1 ~
Uygu/anan Anket Sayisr.
Gi.)~e\l\\ O{!~e\.me~

1

01~ ,

U~<Ju\anan ~n\<..e\ 1

O/o 1

NO

OKULUN ADI

1.

$ht. Tuncer ilkokulu

42

12.4

33

15.0

2.

Sht. Ertuqrul ilkokulu

39

1.1.6

28

12.7

3.

9 Eylul ilkokulu

32

9.5

23

10.4

4.

Ataturk llkokulu

28

8.3

19

8.6

5.

$ht. Mehmet Eray ilkokulu

23

6.8

18

8.2

Alaykoy ilkokulu

19

5.6

11

5.0

7.

Haspolat ilkokulu

12

3.5

10

4.6

8.

Degirmenlik ilkokulu

11

3.3

10

4.6

Yakm Dogu llkokulu

132

39.0

68

30.9

TOP LAM

338

100

220

100

doyumu

etkenleri

6.

/

Say1s1

Say1s1

'

'

9.

Veri Toplama Aractan
Arastrrrnada

ilkokul

ogretmenlerinin

i§

ve

arastrrrnanm kuramsal temelleri titeratur tararnasiyla toplanan bilgilerden
olusturulrnustur. Arastrrmarun kuramsal temelinin olusturulrnasrndan sonra, i§
doyumu ile ilgili doqrudan ve dolayh arastirmalarda

kullamlan anket formlan

gozden gegirilmi§tir.
Arastirmada veri toplama araci olarak ilkokulu ogretmenlerinden olusan
bireylerle, <;etinkanat (2000) taranndan geli§tirilen anket formu uyqulanrrustrr.
Anket formunun ornegi Ek' 1 de verilmistir. <;etinkanat tarafindan i§ Doyumu
Olgegi'nin geli§tirilmesinde oncelikle titeratur ve arasnrrnalar taranrrus, konu
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ile ilgili olc;ekfer incelenmi§tir. Ozetlikle ogretim kurumlannda cahsan bireylerin
"birey" olarak isyerlermde

gereksinimlerinin giderilmesi, i§ doyumunun bir

gostergesi olarak nitelenebileceqinden, i§ doyumunun etkenleri bireysel
gereksinimlerden cikanlrmsur. Bu durumda, i§ doyumunun alt boyutlan
Maslow'un gereksinim hiyerarsisine dayall ve Porter'rn otonomi gereksinimi
eklenerek olusturulrnustur. Bu cahsmalar sirasmda konu, bilim alanrndaki
uzmanlarla tartrsurmstrr. Fizyolojik, guvenlik, sevgi ve ait alma, saygrnllk,
otonomi, kendini gerc;ekle§tirme alt boyutlannr iceren

soru maddeleri

crkanlrrustrr. Aynr maddelere ili§kin bireylerin verdigi onern derecesini
saptamak uzere, algrlar olculrnek istenrnistir (Cetinkanat, 2000:56-57).
Anket iki bolurnden olusrnaktadir. Birinci botum anketi dolduran
ogretmenin kisisel bilgilerini ogrenmeye yonekk 6 sorudan olusrnaktadrr. ikinci
bolurn ise her biri 32 sorudan olusan iki ayn formdan olusrnustur. Formlardan
biri (Form A) 32 soruyla alg1lanandoyumu, diger form ise (Form B) 32 soru ile
onem derecesini olcmektedir.

Anket 6 alt boyuttan olusmaktadir. Bu alt boyutlar ve anket soru
numaralan Tabla 1'de verilmistir.

Tablo 1

i~

Doyumu Alt Boyutlan ve Anket Soru Numaralan

i~

Doyumu Alt Boyutlan

Anket Soru Numaralan

I. Yonetirn Bicerni

6, 11, 13, 14, 18, 19,22,23,27,29

II. Cahsrna Olanaklan

24,25,26, 30,31, 32

Ill. Gelisme ve Yukselrne Olanaklan

1,4,5,8,28

IV. i§ Arkadaslan

9, 12, 15, 16, 17,20,21

V. Fiziksel Ortam

3, 2

VI. Ocret ve Personel

7, 10
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i§ doyumu olc;eginin ( al.g1lanan) Cronbach Alfa degeri =.8523, onern
dereceleri icin ise =.8175'dir. Bu degerler yeterli bulunmustur. Bu nedenle i§
doyumu olc;egi gec;erli ve guvenilir kabul edilebilir (Cetinkanat, 2000:62-63).
Anketi uygulayabilmek

icin KKTC Milli Egitim Bakanllg1, Talim Terbiye

Dairesi'nden izin almrrustir. izin onayi Ek 3'te yer almaktadir. izin onaymdan
sonra 9ogalt1lan formlar, 15 $ubat-15 Mart 2007 tarihleri arasmda arasnrrnact
tarafmdan

belirlenen okullara uygulanm,~t,r.

Anket uygulanan ogretmenler,

okul rnudurunden izin ahnarak secilrnistir.

Verilerin Analizi
Uygulanan anketlerdeki verilerin analizi icin SPSS for Windows 13.0
(Statistical Package for Social Sciences} paket proqrarm kullarulrmstu. SPSS
proqrarm kullarnlarak veri giri§ plant yaprlrrus ve bu plan dogrultusunda anket
formlanndaki veriler bilgisayara girilmi§tir.
SPSS program, kullarnlarak veriler amaclara uygun olarak islenmistir
Bunun icin deneklerin i§ doyumu alt boyutlanrn nasrl alg1lad191rnn ve bu alt
boyutlara ne derece 6nem verdiginin belirlenmesi arnacryla yuzde, frekans,
aritmetik ortalama, standart sapma, tek yonlu varyans analizi, t testi, LSD testi
teknikleri kullarulrrustrr. Verilerde hesaplanacak anlamllllk duzeyi p<.05 olarak
almrmstir. Veriler tablolara donusturuterek arastrrma problemlerine gore
sirasryla acrklanarak yorurnlanrmstrr.
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR

Alt Problem 1: Ozel ve Devlet okullannda

cahsan ogretmenlerin

alg1lanan i§ doyumu duzeyleri arasmda anlamll fark var rmdir?

Ozel ve devlet ilkokullannda c;alt§an ogretmenlerin i§ doyumu duzeyleri
arasinda
gruplar

anlamli

olup olmad191rn test etmek icin bag1ms1z

bir farkltllgin

icin t testti yapurmsnr.

Yapilan

bu t testi sonuclan

Tabla

1 'de

verilrnistir.

Tablo 1. Ozel ve Oevlet ilkokullannda
Duzeyleri Arasindaki

Cal1§an Ogretmenlerin

i§ Ooyumu

lcin Bag1ms1z Gruplar

Farkllhklan

Belirlemek

Sd

t

p

218

11.84

.001

lcin t Testi Sonuc;lan

N

X

5

Ozel

68

52.32

9.96

Deviet

152

71.12

11.05

Tablo 1 'de goruldugu gibi, ogretmenlerin i§ doyumlan c;al1§t1klan okula
gore anlarnh bir farkllllk gostermektedir
ogretmenlerinin
( X =52.32)

(t<21s>=11.84, p<.01 ). Oevlet ilkokullan

i§ doyum duzeyleri ( X =71.12), Ozel ilkokulu ogretmenlerine

gore anlamll

ilkokullan ogretmenlerinin

duzeyde

yuksektir.

Bu bulgu;

ozel ve devlet

i§ doyumu duzeyterinin devlet ilkokullannda cahsan

ogretmenler lehine daha yuksek oldugunu gostermektedir.

Ozel ilkokullardaki ogretmenlerin
sebepleri; i§ garantilerinin
ogretmenlere

i§ doyum duzeylerinin

du§uk olma

olmarnasr, ders saynanrun devlet ilkokullanndaki

gore fazla otmasi ve ozel ilkokuldaki
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ogrencilerin

ailelerinin

paras, ile okuduklan icin smmn otoritesini bozduklanndan
soylenebilir. Aynca Maslow'un

du§Clk olabileceqi

ihtiyac;lar Hiyerar§isi piramidinde bulunan en

alttaki bolurnde insarnn Fizyolojik ve Pisikolojik Gereksinimleri (Yemek, icmek,

uyumak, solumak, seks gibi) ic;in devlet okulunda c;ah§anogretmenlerin ders
ve

sayilanrun

cahsma saatlerinin

az

sebebi

olmasi

ile

ozet

okul

ogretmenlerinden daha fazla bu ihtiyac;lan gerc;ekle§tirebilmesi icin vakti
olduqu

soylenebilir.

Bu da

devlet

okulu

ogretmenlerinin

ozel

okul

ogretmenlerden daha fazla ismden doyum saglad191 soylenebilir.
Hossain'in (1992) Banglade§'te 50'si ozel ve 50'si devlet okullannda
cahsan ogretmenler Ozerinde yaprrns oldugu arastirrnada elde edilen bulgular,
bu arastrrmadaki bulgularla paralellik gostermektedir.
Alt Problem 2: Cinsiyete gore ozel ve devlet okullannda cahsan
ogretmelerin alg1lanani§ doyumu duzeyleri arasmda anlamll fark var rmdir?
Ozel ve devlet ilkokullannda cahsan ogretmenlerin cinsiyetlerine ve
cahstrklan okulun 6zel ya da devlet olmasma gore i§ doyumu duzeyleri
arasmda anlamll farkhhk olup olmad191nrntest edilmesi icin 2x2'1ik faktoriyel
ANOVA yaptlrrustrr. Yaprlan analize gore ANOVA sonuclan Tabla 2'de
varilrnistir.

Tablo 2. [syeri ve Cinsiyete Gore Alg1lanan i§ doyum Ouzeyleri Arasmdaki
Farkrn Belirlenmesi ic;in Faktoriyel ANOVA Sonuclart

Varyans

Karel er

Kaynag1

Toplam1

sd

Karel er

F

p

Ortalamas1
101.70 .000

12131.467

1

12131.467

Cinsiyet

.002

1

.002

.0001

.996

i,yeri x Cinsiyet

5.369

1

5.369

.045

.832

Hata

25765.589

216

119.285

Toplam

42368.982

219

i!!Jyeri
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Tabla 2'de goruldugu gibi, cinsiyet aynrm yap1lmaks121n ogretmenlerin
6zel ya da devlet okulunda 9<1ll§malanna gore i§ doyumu duzeylerinin i§yeri
ana etkisi anlamll bulunmu~tur (F<1-21s>=101.70, p<.01 ). Bu bulgu, Alt Problem

~·cte o\dugu gibi~ devlet ilkokullannda 9<1h§an ogretmenlerin i§ doyumu
duzeylerinin ozet ilkokullarda cahsan 6gretmenlerden anlamh duzeyde yuksek
olduqunu gostermektedir. Ozel ya da devlet ilkokulu ayrurn yap1lmaks1zin,
ogretmenlerin cinsiyetlerine gore i§ doyumu duzeylerinin ortalamalanna ili§kin
cinsiyet ana etkisi anlarnh bulunmarrusur (F<1-21s)=.0001, p>.01). Baska bir
ifade ile, ogretmenlerin cinsiyetlerine gore i§ doyumu duzeyleri arasmda
anlamh fark yoktur.
Ozel ve devlet ilkokulunda cansma i\e ogretmen\erin cinsiyet\erine
ili~kin i~ doyum duzey\eri ortak etk.isi an\amh bulunmam1~t1r.(F<1-21s)=.045,
p>.05). Yani, ozel ve devlet

ilkokullannda cahsma ile ogretmenlerin

cinsiyetlerine gore i§ doyumu puan ortalamalan anlamh duzeyde farklrlrk
gostermemektedir. Baska bir ifade ile erkek ve kadm ogretmenlerin ozel ya da
devlet

okullannda

cahsrnalanrun beklenti

duzeylerini

farkhla§trrmad191

soylenebilir. Aynca cinsiyete gore ozel ve devlet ilkokulunda cansan
ogretmenlerinin

i§

doyum

duzeyleri

arasmda

anlamlr

bir

farkhlik

bulunmamasrnrn sebebi cinsiyete gore i§ doyumunda, her iki cinsiyetin de
aym algr duzeyine sahip olduklan soylenebilir.
KKTC'de Varruk'm (2003) yaprms olduqu ogretmenlerde i§ doyumu
(lskele ornegi) ve Tayfunoglu'nun (2006) yaprrus oldugu arastrrrnada da
cinsiyete gore ogretmenlerin i§ doyumu duzeylerinin anlamh duzeyde farklr
olrnadrqm: ortaya koyrnustur. Aynca Tellioglu'nun (2004) TOrkiye'de yaprms
olduqu arasnrrnada da cinsiyete gore anlamlt fark olmad191 ortaya cikrmstrr.
Alt Problem 3: Yaslanna gore ozel ve devlet okullarrnda cahsan
ogretmelerin algrlanan i§ doyumu duzeyleri arasrnda anlamh fark var mrdrr?

Ozel ve devlet ilkokullannda calisan ogretmenlerin yaslanna ve
canstiklan okulun ozel ya da devlet olmasma gore i§ doyumu duzeyleri
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arasmda anlamlt farkhhk olup olmadr,grrnn test edilmesi igin 2x2'1ik taktonyet
ANOVA

yepnrrustrr. Yaprlan

analize

gore ANOVA

sonoctan

Tabla

3'de

verilmi~tir.
Tablo 3. iineri ve vaslanna Gore Alg1lanan i§ doyum Duzeylen Arasmdaki
Fark1n Belirlenmesi igin Faktoriyel ANOVA Sonuglan
Varyans

Karel er

Kaynag1

Toplam1

Karel er

sd

F

p

Ortalamas1

13195.519

1

131'95.519

112.579

.000

Ya~

884.674

5

176.935

1.510

.188

ixY

884.674

5

69.254

.591

.707

Hata

24262.651

207

117.211

Toplam

42240.502

218

i~yeri

Tabla 3'de verilen ANOVA sonuclanna gore, ozel ya da devlet ilkokulu
aynrm yaprlmaksrzm, ogretmenlerin yaslanna gore i§ doyumu ortalamalanna
ili~kin ya~ ana etkisi an\am\1 bu\unmamt§\\r lft1.-2on=-'\ .5'\0, p>.05). Ba~Kab,r
ifade ile ogretmenlerin
fark yoktur.

yaslanna gore i§ doyumu duzeyleri arasmda anlamu

Ozel ve devlet ilkokulunda gah§ma ile ogretmenlerin

ili§kin i§ doyum duzeyteri ortak etkisi anlamh butunmarrustir
p>.05).

Baska

ogretmenlerin

bir
yaslan

ifadeyle,

ozel

ve

devlet

ilkokullannda

yastanna

(F<1-207)=0.591,
cahsrna

ve

birlikte ele ahnd1gmda i§ doyum . puan ortalamalan

anlarnh duzeyde tarkh degildir.

Yaslara gore 6gretmenlerin
nedeni

yaslan

kag

olursa

i~ doyum duzeylerinin tarkh olmarnasrrun

olsun

tum

6gretmenlerin

yaptiklari

islertn

(bulunduklan bransa gore verdikleri ders sayilanrun, okul giri§ ve 91k1§ saatleri
esit olrnasr) ve okul icindeki

ald1klan sorumluluk/anrnn

ayrn olmasmdan

kaynaklanabilir.
Tayfunoqlu'nun

(2006)

547 ogretmene

yaprrus olduqu llkokul Ogretmenlerinin
Arasrndaki lliski arastrrmasmda

ulasarak,

KKTC genelinde

i§ Doyum ve Tukenrnislik

Duzeyleri

yas ile i§ doyum duzeyleri arasmda anlarnh
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bir fark bulunmam1§tlr. Cetinkanat'm {19H5) Orgutlerde Gudulerne ve i§

Doyumu adh arastrrrnasmda da yas degi§keni icin anlarnh bir fark
bulunrnarrustrr. Bu bulgular da arastirma sonucu destekler niteliktedir.

Alt problem 4: Branslara gore ozel ve devlet okullannda calrsan
ogretmelerin alqrlanan i§ doyumu duzeyleri arasmda anlarnh fark var rmdrr?

Ozel ve devlet ilkokullannda cahsan ogretmenlerin branslanna
cahstiklan

ve

okulun ozel ya da devlet olmasma gore i§ doyumu duzeyleri

arasmda anlamlt farkltlrk olup olrnadrqmrn test edilmesi icin 2x2'1ik faktoriyel

ANOVA yapilrmstrr. Yapilan

analize gore ANOVA sonuclan

Tablo 4'de

verilrnistir.
Tablo 4. lsyen ve Bransa Gore Alg1lanan i§ doyum Duzeyleri Arasrndaki
Farkrn Belirlenmesi it;in Faktoriyel ANOVA Sonuclan

Varyans

Kareler

Kaynag1

Toplam,

sd

Kareler

F

p

Ortalamas,

l!}yeri

5606.045

1

5606.045

46.589

.000

Brans

326.035

4

81.509

.677

.608

ix 8

82.269

4

20.542

.171

.953

Hata

25149.137

209

120.331

Toplam

41938.913

218

Tablo 4 incetendiqinde; ozel ya da devlet ilkokulu aynrru yaprlrnaksrzm,
ogretmenlerin branslanna gore i§ doyumu ortalamalanna ili§kin brans ana
etkisi anlamh bulunmarnrstrr (F<1-200}=.677,
ogretmenlerin

branslarina

gore

i§

p>.05).

doyumu

Baska bir ifade ile

duzeyleri

anlarnh olarak

tarkhlasmarnaktadrr. Ozel ve devlet ilkokulunda cahsma ile ogretmenlerin
branslari birlikte ele alindrginda; i§ doyumu duzeylertnin okul turu-brans ortak
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etkisi anlamh bulunmarmsnr

(F<1-2os>=0.171, p>.05). Baska bir ifadeyle, ozel

ve devlet ilkokullarrnda cahsrna ile ogretmenlerin branslarina gore i§ doyumu
puan ortalamalan anlamh duzeyde farkll bulunmarrustrr. Bu sonuca gore,
ilkokul ogretmenlerinin branslanna ve okul turlerine gore i§ doyum
duzeylerinde bir fark olmad1g1, ozel ve devlet ilkokullannda cahsan
ogretmenlerin branslanna

gore i§ doyumu alg1lanrnn farkh olrnadrqr

soylenebitir.

Bu bulgunun nedeni ise, srruf ve brans ogretmenlerinin ayru okuldan
mezun olmalan olabilir. Bunun yarn sira ulkernizdeki ilkokullarda brans
ogretmenliginin yasal
istedikleri

zaman

bir statoye oturtulmamas,, siruf ogretmenlerinin

brans

ogretmenligine

ve

ayrn

zamanda

brans

ogretmenlerinin de istedikleri zaman srrnf ogretmenligine gec;ebilmesinden
dotayi beklentilerinin de aym olrnasi olabilir.

Varruk'm (2003) yaprrus oldugu arastirmada da brans ogretmenleri ile
siruf ogretmenleri arasmda anlamh bir farkhltk olrnadrq: sonucuna ulasrrustrr,
Gunbay'in (1999) Malatya ilkogretim okullannda yaprrus olduqu arastrrmada
brans ogretmenleri ile srruf ogretmenleri arasrnda i,§ doyumu bakrrrundan
anlarnh bir farkm olmadiqrru qostermektedir.
Alt Problem 5: En son mezun olduklan okula gore 6zel ve devlet
okullannda cahsan ogretmelerin algrlanan i§ doyumu duzeyteri arasmda
anlamh fark var rrudrr?
Ozel ve devlet ilkokullannda cahsan ogretmenlerin en son mezun
olduklan okula ve cahstiklan okuhm ozel ya da devlet olmasma gore i§
doyumu duzeyleri arasrnda anlamh farkftltk olup olmadrgrmn test edilmesi icin
2x2'1ik faktoriyel ANOVA yapilrrustrr. Yapilan analize gore ANOVA sonuclan
Tabla 5'de verilrnistir.
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Tablo 5. i§yeri ve Ogrenim Duzeyleri Gore Alg1lanan i§ doyumu Duzeyleri
Arasmdaki Farktn Belirlenmesi i9in Faktoriyel ANOVA Sonuclan

Varyans Kaynag1

sd

Kareler

F

Karel er

p

Ortalamas,

Toplarm
l1Jyeri

4801.667

1

4801.667

41.577 .000

Ogrenim

1320.166

4

330.042

2.858

.025

48.471

3

16.157

.14

.936

Hata

22368.280

211

115.489

Toplam

42368.982

219

Duzeyleri

ix

OD

Tablo S'de verilen ANOVA sonuclanna gore; ozel ya da devlet ilkokulu
aynrru yaprlrnaksrzm,
ortalamalarrna

ogretmenlerin

ogrenim duzeylerine

ili§kin ogrenim duzeyi ana etkisi anlamll

gore i§ doyumu
bulunrnustur

(F<1-

211)=2.858, p>.05). Baska bir ifade ile ogretmenlerin ogrenim duzeylerine gore
i§ doyumu duzeyleri arasmda anlamh fark vardu.

Bu

farkhlt91n hangi ogrenim

duzeyleri arasmda oldugunu belirlemek i9in yaprlan LSD testi sonuclan Table
6'da verilrnistir.

Tablo 6. Ogrenim Duzeyine Gore i§ Doyumu Duzeylerinin ikili Karsrlastrrmasi
i9in LSD Sonuclan

Ogrenim Duzeyi
Turk Ogretmen Koleji

On lisans Li sans
0,24

On Lisans
Li sans

Lise

Oiger

0,47* 0,84*

0, 18*

0,24 0,60*

-0,05

0,36* -0,29*

Lise

-0,65*

* P<.05
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Tablo 6'da vernen ogrenim

d:uzeylerine gore i§ doyumu

duzeyleri

arasmdaki farklar incelendiqinde; Turk Ogretmen Koleji mezunlan ile on lisans

mezunlan arasmda, on lisans ve lisans mezunlan arasmda ve de on lisans ile
diger (yuksek lisans yapanlar ve herhangi bir 6grenim kurumuna devam
edenler) arasinda anlamh farkhhk olmad1g1 qorutmektedir,

Turk Ogretmen

Koleji mezunlan ile lisans, lise ve diger mezunlar arasmda Turk Ogretmen
koleji mezunlan lehine anlamh fark butunrnustur. Bu sonuc Turk Ogretmen
koleji mezunlannm on lisans mezunlan haric diger ogrenim duzeylerinden
olanlara gore i§ doyumu duzeylerinin daha yuksek oldugunu gostermektedir.
On lisans mezunlan ile lisans ve diger mezunlardan i§ doyumu duzeyleri farkll
bulunmarrustrr. Buna karsm, on lisans mezunlan ile lise mezunlanrnn i§
doyum duzeyteri, on lisans mezunlan lehine anlamh bulunrnustur, Lisans
mezunlanrnn i§ doyumu duzeyleri ile lise mezunlannm i§ doyumu duzeyleri
arasmda lisans mezunlan lehine anlamh fark bulunurken, Hsans mezunlanrnn
i§ doyumu duzeyleri ile diger mezunlann i§ doyumlan duzeyleri arasrnda diger
mezunlar lehine anlamlt fark bulunrnustur. Lise mezunlanrnn i§ doyumlan
duzeyleri ile diger mezunlann i§ doyumu duzeyleri arasmda digerleri lehine
anlamll fark bulunmaktadtr.
Tablo 5 incelendiqinde, ozel ve devlet ilkokulunda causma ile
6gretmenlerin 6grenim duzeyleri ortak etkisine gore i§ doyumu duzeyleri
arasmda anlamlt fark bulunrnarrusnr (Fc1-211)=.14, p>.05). Baska bir ifadeyle,
ozel ve devlet

ilkokullannda cahsma ve 6gretmenlerin 6grenim duzeyleri

birlikte ele ahndrqmda i§ doyum puan ortalamalan arasmda anlamlt fark
bulunrnarrustrr,
Ogretmen Koleji son yrllarda i§ garantisi nedeniyle ulkemizde tercih
edilen bir okuldur. Bu yuzden birc;ok ki§i bu okula kabul edilmek icin smava
girmektedir. Bu smav sonucu ile okula alman sirurh sayidaki 6gretmen
adaylan, d6rt yilhk 6gretmenlik egitiminden sonra meslek hayatma atrhrlar.
Srrurh sayrda okula altnan ogretmen adaylannm

mezun olup devlet

okullannda g6reve nasramalert, Ogretmen Koleji mezunu 6gretmenlerin
kalitesinin artma sebeplerinden biri oldugu soylenebilir.
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Buna ek olarak Ogretmen Kofeji mezunu o.gretmenlerin, aldiklan egitim
ile yaptrklan

i§ birbirini

tamarnlarnaktadir.

Bir baska

ifade

ile, ogrenim

gordukleri Ogretmen Koleji'nde aldrklan egitimi uygulamalanndan
etmekte olduklan

meslekteki

i§ doyum

dolayi icra

dOzeyleri diger alanlardan

rnezun

olanlara gore daha yuksektir.
Arastrrrnada ogrenim duzeylerine

gore en yuksek degerler O,gretmen

Koleji mezunu olan ogretmenleri gostermi§tir. Ogrenim duzeyine gore ikinci en
yuksek

deger

ise on lisans

mezunu

olan ogretmenlerde

gorulmektedir.

Varmk'm (2003) yaprrus ofdugu arasnrmada ise 6grenim duzeylerine gore i§
doyumu on Jisans mezunlan en yuksek duzey olarak gorulmektedir.

Alt Problem 6: Meslekteki hizmet suresine (ktdem) gore ozel ve devlet
okullannda

cahsan ogretmelerin

alqilanan

i§ doyumu

duzeyleri

arasmda

anlarnh fark var rmdrr?

Ozel ve devlet ilkokullannda

cahsan ogretmenlerin

mesleki hizmet

suresine (kiderne) ve calrsnklan okulun ozel ya da devlet olmasma gore i§
doyumu duzeyleri arasmda anlamlr farklthk olup olmad1g1rnn test edilmesi icin
2x2'1ik faktoriyel ANOVA yaprlrmstrr. Yaptlan analize gore ANOVA sonuclan
Tabla ?'de venlmistir.

Tablo 7. i§yeri ve Hizmet Yilma

Gore Alg1lanan i§ doyumu

Duzeyleri

Arasrndaki Farkrn Belirlenmesi i9in Faktoriyel ANOVA Sonuclan

Varyans

Kareler

Kaynag1

Toplarm

sd

Kareler

F

p

Ortalamasi

6821.462

1

6821.462

56.437

.000

420.638

5

84.128

.696

.627

21.724

4

5.431

.045

.996

Hata

25140.825

208

120.869

Toplam

42363.626

218

lfyeri
Hizmet Yulan

ix

HY
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Ozel ya da devlet ilkokufu aynrru yapumaksizm,
yrllarrna gore i§ doyumu ortalamalarina

ogretmenlerin hizmet

Hi§kin, hizmet y1II ana etkisi anlarnh

bulunmarmstrr (F<1-2os)=.696, p>.01 ). Baska bir ifade ile ogretmenlerin
yillanna

gore i§ doyumu duzeyleri arasmda anlamh fark yoktur.

devlet ilkokulunda calrsrna ile ogretmenlerin

hizrnet
Ozel ve

hizmet yillanna ili§kin i§ doyum

duzeyleri ortak etkiside anlamlt bulunmarrustrr (Fc1-2oa)=.045, p>.05).

ilkokul ogretmeligine ilk baslarulan yrlda da, 20 senelik olunduqunda da

srrufa girildiginde yapmakla yukumlu olunan i§ ayrndrr, Aynca ogretmenlik
mesleqinin kisinin icmden gelen bir olay olmas, ve bir seyler ogretme zevkinin
kiside yaratt191 hazzm kidern ve yas ile degi§meyeceginden
Varruk'm
6gretmenlerin

(2003)
hizmet

arastrrmasmoa

bulunan

yrllarr ile i§ doyumu

kaynaklanabilir.

sonuclar

arasrnda

incelendiqinde;

anlarnh bir farkhhk

olmad191 gorulmektedir.

Alt problem 7: Ozel ve Devlet okullannda causan ogretmenlerin

i§

doyumu onern duzeyleri arasmda anlamlt fark var rrudir?

Ozel ve devlet ilkokullannda
duzeyleri

arasrnda

calrsan ogretmenlerin

i§ doyumu onern

anlamh bir farkhhgrn olup olmad191rn test etmek icin

bag1ms1z gruplar icin t testi yapilrmsnr. Yaptlan but testi sonuclan Tabla 8'de

verilrnistir.
Tabla 8. Ozel ve Devlet ilkokullannda
Onem Duzeyleri

Arasrndaki

Cahsan Ogretmenlerin

Farkhlrklan

i§ Doyumu

lcin Baqrrnsrz

Belirlemek

Gruplar lcin t T esti Sonuclan

N

X

5

Sd

t

p

Ozel

68

44.46

10.66

218

2.59

.01

Deviet

152

48.96

12.44
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Ogretmenlerin i§-doyumu onern duzeyleri cahstrklan okula gore anlarnh

bir farkltltk gostermektedi'r(tc21a)=2.59,
p<.01}. Devlet ilkokullannm i§ doyum
onern duzeyleri (X=48.96}, Ozel ilkokullara (%=44.46) gore daha olumludur.

Bu bulguya dayalt olarak; is doyumu onern duzeyleri bakmundan devlet
ilkokulunda cahsan ogretmenlerin c;ogunlugu ogretmen koleji mezunu
olduqundan islerini daha fazla onemsediqi du§unulebilir. Aynca Alt Problem
1 'deki Maslow'un lhtiyaclar Hiyerarsis! buras, icin de gec;erli oldugu
dusunulebilir.
Alt Problem 8: Cinsiyete gore ozel ve devlet okullannda cahsan
ogretmelerin i§ doyumu onem duzeyleri arasmda anlamlt fark var rrudrr?
Ozel ve devlet ilkokullannda cahsan ogretmenlerin cinsiyetlerine ve
cahstrklan okulun ozel ya da devlet olmasrna gore i§ doyumu onern duzeyteri
arasmda anlamlt farkltltk olup olmadrqmm test edilmesi icin 2x2'1ik faktoriyel
ANOVA yaprlrmstrr. Yapitan

analize gore ANOVA sonuclan Tabla 9'da

verilrnistir.

Tablo 9. lsyeri ve Cinsiyete Gore Alg1larian i§ Doyumu Onem Duzeyleri
Arastndaki Farkrn Belirlenmesi icin Faktoriyel ANOVA Sonuclan

Varyans

Kareler

Kaynag1

Toplam,

sd

Kareler

F

p

Ortalamasi
5.363 .022

l~yeri

759.546

1

759.546

Cinsiyet

136.489

1

136.489

.964

.327

ixc

51.590

1

51.590

.364

.547

Hata

30592.337

216

142.631

Toplam

31919.977

219

Tabla 9'a baktrqrrmzda; ogretmenlerin cinsiyetlerine bakrlmaksizm ozel
ya da devlet ilkokullannda cahsrnalanna gore i§ doyum onern duzeylerinin i§
yeri ana etkisi anlarnhdir (F<1-21s>=5.363, p<.01). Bu bulguya gore alt problem
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7'de oldugu gibi; devlet ilkokulunda

cahsan ogretmenlerin

duzeyi ozel i1kokulda <;alt§an ogretmenlerin

i§ doyum onern

i§ doyum onern duzeylerinden

anlamh duzeyde yuksektir. Ozel ya da devtet ilkokuUu aynrm yapmaksizm,
ogretmenlerin

cinsiyetlerine

bak1ld1gmda

ortalamalanna

ili§kin cinsiyet ana etkisi anlamh bulunrnarmstrr (F<1-21s):;:::.964,

p>.01 ). Diger bir itade ile, ogretmenlerin

i§

doyum

cinsiyetlerine

onern

duzeylerinin

gore i§ doyum onern

duzeyleri arasmda anlamh bir fark yoktur.
Ozel ve devlet ilkokulunda
ili§kin i§ doyum

<;alt§ma ile ogretmenlerin

cinsiyetlerine

(F<1-

onern dOzeyleri ortak etkisi anlarnh butunmarrusttr

21s)=.364, p>.05). Baska bir ifade ile, ozel ve devlet ilkokullannda c;all§ma ile
ogretmenlerin

cinsiyetlerine gore i§ doyumu onem puan ortalamalan anlarnh

duzeyde farkhlrk gostermemektedir.
lsyeri ve cinsiyet bakrrmndan bak1.ld•gmda i§ doyumlannda

da anlamli

bir tarkhhk bulunrnarmstir. i§ doyum onern duzeylerinde de kadrn ve erkeklerin
yaptiktan

isin,

beklentilerinin

bulunduklan
ayru duzeyde

ortarnm,

okul

oldugundan,

yonetiminden

i§ doyumu

ve

okuldan

onern dOzeylerinin

cinsiyetle bagda§mad1g1 soylenebilir.
Tellioglu'nun

(2004) yaprrus oldugu arastnrnada cinsiyet ile i§ doyum

6nem duzeyi arasmdaki

alt boyutlan

incelediginde;

ucret ve personel,

i§

arkadaslan, cahsrna olanaklan ile geli§me ve yOkselme olanaklan bakrrnrndan
anlamll bir farkm olrnadrqrm ortaya konutrnustur.

Alt Problem 9: Yaslanna
ogretmelerin

Ozel

gore ozel ve devlet okullannda

cahsan

i§ doyumu 6nem duzeyleri arasmda anlamh fark var rrudrr?

ve devlet

ilkokullannda

cahsan

ogretmenlerin

yaslarma

ve

cahstrklan okulun 6zel ya da devlet olmasma gore i§ doyumu onern duzeyleri
arasmda anlamll farklrhk olup olmad1gmm test edilmesi i9in 2x2'1ik fakt6riyel
ANOVA

yaprlrmstrr. Yaorlan

analize gore ANOVA

vanlrnistir.
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sonuclan

Tabla

1 O'da

10. lsyeri ve Yasa Gore Alg1lanan i§ Doyumu Onem Duzeyleri

Tablo

Arasrndalo Farkrn Belirlenmesi icm Faktoriyel ANOVA Sonuclan

Varyans

Karel er

Kaynag1

Toptarm

Sd

Kareler

F

p

Ortalamasi

l~yeri

1446.808

1

1446.808

10.809

.001

Ya~

1398.690

5

279.738

2.089

.069

ixY

861.534

5

172.307

1.287

.271

Hata

27713.218

207

133.880

Toplam

31680.749

218

Table 1 O'da verilen ANOVA sonuclanru inceledigimizde; ozel ya da
devlet ilkokulu aynrm yapnrnaksizm, ogretmenlerin yaslarma gore i~ doyumu

6nem duzeyleri ortalamalanna iliskin yas ana etkisi anlamh bulunmarrustrr (F<1207)=2.089, p>.05). Baska bir ifadeyle, ogretmenlerin yaslanna gore i§ doyumu
duzeyleri arasmda anlamll bir fark bulunmarrustir. Ozel ve devlet ilkokulunda
cahsrna ile ogretmenlerin yaslarma ili§kin i§ doyum duzeylen ortak etkisi de

anlamll bulunmarrustir (F<1-207)=1.287, p>.05). Baska bir ifadeyle, ozel ve devlet
ilkokullannda cahsrna ve ogretmenlerin yaslan birlikte ele alindrqmda i§
doyum puan ortalamalan anlamll duzeyde farkhhk gostermemektedir.
Yas

bakimmdan

incelendipinde:

ogretmenlerin

i:}

doyum

onern

duzeyleri

statusu ayrn olan ogretmenlerin yasa bakrlmaksrzrn ayrn i$i

yaprnas: ve aynr zorluklarla ksrsrlasarak aynr beklentilere sahip olmalan i§

doyumunu aynr duzeyde onemsemelerinin nedeni olabilir.
Tellioqlu'nun (2004) yapmrs oldugu arastuma sonucunda da i~ doyum
onern duzeyi bakrrrundan, ogretmenlerin yaslanna gore anlarnh bir farkhhk
bulunrnarrusnr.
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Alt problem 10: Bran~\aragore oz.e\. \le de\llet oKullannda~l\~an
ogretmelerin i§ dayumu onern duzeyleri arasmda anlamlr fark var mrdrr?

Ozel ve devlet ilkokullannda calrsan ogretmenlerin branslanna

ve

caustrklan akulun ozel ya da devlet otrnasina gore i§ dayumu onem duzeyleri
arastnda anlamlt farkltllk olup otrnadiquun test edilmesi icin 2x2'1ik faktoriyel
ANOVA yapilrrustrr. Yaprlan analize gore ANOVA sonuclarr Tabla 11 'de
verllrnistir.

Tablo 11. lsyen ve Bransa Gore Algrlanan i§ Doyumu Onem Duzeyleri
Arastndaki Farktn Belirlenmesi icin Faktoriyel ANOVA Sonuclan

Varyans

Karel er

Kaynag1

Toplarm

Sd

Ka refer

f

p

Orta lamas,

l~yeri

1427.229

1

1427.229

10.245

.002

Bran~

870.012

4

217.503

1.561

.186

ix 8

725.507

4

181.377

1.302

.270

Hata

29115.401

209

139.308

Toplam

31876.639

218

Tabla

11 'e

bakt1g1m1zda; ozel

ya

da

devlet

ilkakulu

aynm,

yapnmaksrzm, ogretmenlerin branslartna gore i§ dayumu onem duzeyleri
artalamalanna ili~kin brans ana etkisi anlamlt bulunrnarmstrr (F<1-209)=1.561,
p>.05). Baska bir ifade ile, ogretmenlerin branslanna gore il? dayumu 6nem
duzeyleri anlamlt alarak farkhltk gostermemektedir. Ozel ve devlet ilkakulunda
catisma i\e ogretmenlerinbran~\an birlikte e\e ahnd1gmda; i§ doyumu
duzeylerinin, akul turu ve brans artak etkisi anlamlt bulunrnarrustrr (F<1209)=1.302, p>.05). Basks bir anlatim ile, ozel ve devlet ilkakullannda cahsrna
ile 6gretmenlerin branslarma gore i:§ doyumu 6nem duzeyleri puan
artalamalan anlamlr duzeyde farklr bulunmamtstrr.
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Brans

ogretmenl.eri

ile s1rnf

o.gretmenf.erinin i§

doyum

duzeyleri

arasmda fark crkrnarrustr. i§ doyum onem duzeyine de bak1ld1g1nda herhanqt

bir fark gozlenmemektedir. Bu da ogretmenlerin berabet alrrus olduklan
egitimden ve istedikleri. zaman srmfa veya brans ogretmenligine ge9me
sanslanmn olmalanndan dotayi kaynaklanabilir.

Alt Problem 11: En son mezun olduklan okula gore ozel ve devlet

okullannda cahsan ogretmelerin i§ doyumu onern duzeyleri arasmda anlamh
fark var m Id rr?
Ozel ve devlet ilkokullannda cansan ogretmenlerin en son mezun

olduklan okula ve cahstiklan okulun ozel ya da devlet olrnasma gore i§
doyumu onern duzeyleri arasmda anlamh farkllllk olup olmadrqmm

test

edilmesi icin 2x2'1ik taktoriyel ANOVA yapurmstrr. Yapilan analize gore
ANOVA sonuclan Tabla 12'de verflmistir.
Tablo 12. lsyeri ve Ogrenim Duzeylerine Gore Alg1lanan i§ Doyumu Onem
Duzeyleri Arasrndaki Farkm Belirlenmesi icin Faktoriyel ANOVA
Sonuclan

Varyans

Karel er

Kaynag1

Toplarm

Sd

Karel er

F

p

Ortalamast

451.513

1

451.513

3.376

.068

808.711

4

202.178

1.512

.200

2147.881

3

715.960

5.354

.001

Hata

28217.370

211

133.732

Toplam

31919.977

219

l!}yeri
Ogrenim

Duzeyleri

ix

OD

Tabla 12'de verilen ANOVA sonuclanru

inceledigimizde; ozel ya da

devlet ilkokulu aynrm yaprlmaksizm, ogretmenlerin ogrenim duzeylerine gore
i§ doyumu onern duzeyleri ortalamalanna iliskin ogrenim duzeyi ana etkisi
anlarnh

farkllk g6stermemektedir (F(1-211>=1.512, p>.05). Ozel ve devlet
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ilkakullannda

,;ah§ma ile birlikle 6Qretmenlerin 6grenim dilzeyleri birlikte ele

ahnd1Qinda; i§

dayumu

dilzeylerinin

okulun

toril

ve

akulun

ogrenim

durumunun artak etkisi anlamh bulunmu§tur (F,1-211,=5.354, p> .05). Ba§ka bir
ifade ile; ozet ve devlet ilkakullannda

,;ah~

ile 6gretmenlerin

ogrenim

dilzeylerine gore i§ dayum onern dilzeyleri puan artalamalan anlamh ouzeyde
farklihk

gostermektedir.

Bu farkhhQin hangi

6grenim

dUzeyleri

arasinda

alduQunu belirlemek i<;in yap1lan LSD testi sonu<;lan Tabla 13'de verilmi§tir.

Tabla

13. OQrenim dUZeyine Gore

i§ Dayumu

Onem

ouzeylerinin

lkili

Kar§1la§t1rmas1 igin LSD Sonuc;lan

Ogrenim DUzeyi

Diger

Lise

On lisans

Li sans

2,51

2,78

12,41*

3,34

0,26

9,90

0,82

9,64

0,56

TUrk Ogretrnen Koleji
On Lisans
Li sans

-9,08

Lise
* P<.05
Tabla 13'de verilen ogrenim duzeylerine
arasindaki

farklar incelendiginde;

gore i§ doyumu duzeyleri

Turk Ogretmen

lisans, lisans ve diger (Yuksek lisans yapanlar

Koleji mezunlan
ve herhangi

ile on

bir ogrenim

kurumuna devam edenler) mezunlan aras1nda, on lisans mezunlan ile lisans,
lise ve diQer mezunlan aras1nda ve de lisans ile diQ"r mezunlan aras,nda
anlamh farkhhk almad1Q1 g6r0lmekledir.

TOrk OQretmen Kaleji mezunlan ile

Jise mezunlan arasinda Turk OQretmen kaleji mezunlan lehine anlamh lark
bulunmu§tur. Bu sonuc Turk Ogretmen koleji mezunlanrnn lise mezunlanndan
i§ doyumu onern duzeylerinin oaha yuksek oldugunu gostermektedir.
Burada da anla§1ld191 gibi ogretmen koleji mezunu ogretmenlerin

i§

dayum onem dOzeyleri de i§ dayum dilzeylerinde alduQu gibi yilksek <;1km1§t1<.
Bu

durumun

g6stermesi

nedeni
alabilir.

alrms

Tilrk

alduklan

Ogretmen

eQitimle
Kaleji

yapt1klan

mezunu

isin

paralellik

6gretmenlerin

alm1§
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olduklart egitime uygun t§ yapmalan

nedeni ile i§ dayumu onern duzeylerl

yuksek 91km1§ alabilir.

Alt problem

12: Meslekteki

hizmet suresine (kidem) gore ozel ve

devlet akullannda cahsan ogretmelerin

i§ dayumu onem

duzeyleri arasmda

anlarnl: fark var rrudrr?

Ozel ve devlet ilkakullannda

cahsan ogretmenlerin

mesleki hizmet

suresine (kiderne) ve cahstiklan okulun ozel ya da devlet olrnasrna gore i§
dayumu

onern duzeyleri

arasmda

edilmesi

icin 2x2'1ik faktoriyel

anlamlt farklllrk

ANOVA

olup olrnadrqmm

yapurrustrr. Yaprlan

analize

test
gore

ANOVA sonucran Tabla 14'de verilmi~tir.

Tablo 14. lsyen ve Hizmet Yilma Gore Alqrtanan i§ Dayumu Onem Duzeyleri
Arasmdaki Farkm Belirlenmesi icin Faktoriyel ANOVA Sonuclan

Sd

F

p

Varyans

Karel er

Ka'{na~

""Ca~\am\

l~yeri

298.642

1

298.642

2.154

.144

1707.640

5

341.528

2.463

.034

372.711

4

93.178

.672

.612

Hata

28840.036

208

138.645

Toplam

31878.420

218

Karel er

O~a\ama~,

Hizmet
Y1llan

ix

HY

Tablo 14'deki ANOVA sonuclanna baktlarak; ozel ya da devlet ilkokulu
aynrm yapilrnaksrzm,
duzeyleri

ogretmenlerin

artalamalarrna

hizmet yrnanna gore i§ dayumu onern

ili§kin hizmet

yillan

ana etkisi

anlarnh farkhhk

gostermektedir (Fc1-211>=2.463, p>.05). Baska bir ifade ile ogretmenlerin hizmet
yrllanna gore i§ dayumu onem duzeyleri

arasmda anlamh fark vardir. Bu

farkl1l1grn hangi hizmet yillan arasmda olduqunu belirlemek icin yapilan LSD
testi sonuclan Tabla 15'de verilrnistir.

72

Tablo 15. Hizmet Ytllanna Gore i~ Doyumu Onem Duzeylerinin ikili
Karstlastrrrnast ic;in LSD Sonuclan

HizmetY1llan

5 Y1I ve Daha

6-10

11-15

16-20

21-25

26ve

Y1I

Y1I

Y1I

Y1I

Ozeri

0,71

-3,70

-2,60

-5,38

-6,42

-4,41

-3,31

-6,09*

-7,13*

1, 10

-1,68

-2,72

-2,78

-3,82

Az

6-10

Y1I

11 - 15 Y1I
16- 20 YII

-1,04

21 -25 Y1I
* P<.05

Tabla 15'de verilen hizmet y1llanna gore i§ doyumu onern duzeyleri
aras,ndaki farklar incelendiginde; 5 y,I ve daha az hizmet eden/er ile 6-10 y,I,

11-15 y1I, 16-20 y1I, 21-25 y1I ve 26 y1I ve uzeri hizmet edenler ve 6-10 y1I
hizmet edenler ile 11-15 y1I ve 16-20 y1I hizmet edenler ve 11-15 y1I hizmet
edenler ile 16-20 y1I, 21-25 y1I ve 26 ve uzeri hizmet eden ve 21-25 y1I
hizmet eden ile 26 ve uzeri hizmet eden ogretmenler arasmda anlamh farkhlik
olmad1g1 gorulmektedir. 6-10 y1I hizmet eden ile 21-25 y1I ve 26 ve uzeri
hizmet edenler arasinda i§ doyum onern duzeylerinde anlarnh bir fark
bulunrnustur. Bir baska ifade ile 6-10 y1I hizmet edenler ile 21-25 y1I hizmet
edenler arasrnda i§ doyum onern duzeyi bakrrrundan 21-25 yll hizmet eden
6gretmenlerin lehine anlamh fark bulunrnustur. 6 - 10 y1I hizmet edenler ile 26
ve uzeri hizmet edenler arasrndaki i~ doyum 6nem duzeyinde 26 y1I ve uzeri
hizmet edenler lehine anlamll fark gorulmektedir.
Tabla 14'e bakt191m1z zaman, ozel ve devlet ilkokulunda cahsrna ile
ogretmenlerin hizmet yillan ortak etkisine gore i~ doyumu onern duzeyleri
arasrnda anlamll fark bulunrnarmstrr (Fc1-211>=0.672, p>.05). Baska bir ifadeyle,
ozel ve devlet ilkokullannda cahsma ve ogretmenlerin hizmet yrllan birlikte
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~

e\e a\md,gmda i;~ doyum anem duz.e-y\et\ µuan. orta\ama\an arasmda an\am\,
fark gorOlmemektedir.
Hizmet yillanna gore mesleqinin sonlannda olan 21-25 yrlhk ile 26 ve
Ozeri yrlhk ogretmenlerin

emeklili.klerine de yaklasrrus olmalanndan

doyumlanna verdikleri onern daha da artrms olduqu dusunulebilir.
deyisle

rnesleqinin

sonuna

yaklasan

ogretmenlerin

dotay: i§
Bir baska

hayatlanndaki

onern

srralarnalarma baktrklannda yapbklan i§in doyumunu gerc;ekten onemseyerek
yaptrklan dusunulebilir.
Diger hizmet yrllanna

da bakrld1ginda aralarmda

ortaya crkrrusnr. Nitekim Tetlioqlu'nun

bir fark olmad1g1

(2004) yapm1§ oldugu arastrrrnada,

ogretmenlerin hizmet yillanna gore i§ doyum 6nem duzeyleri arasmda anlarnh
bir farklrhk gorOlmemekteydi.
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BOLUMV
SONUCLAR VE ONERiLER
Bu bolumds arasnrmadan elde edilen sonuctar ve bu sonuclara dayalt
olarak geli§tirilen oneriler yer almaktadtr.

SONUCLAR
1. Devlet ilkokullanndaki ogretmenlerin i§ doyum duzeyleri ozel ilkokullardaki
ogretmenlerden anlamlt duzeyde yuksek oldugu ortaya cikrrusur.
2. Cinsiyet degi§keni gore, ozel ve devlet ilkokullannda cahsan ogretmenlerin
cinsiyet degi§kenine baktiquruzda aralannda anlamlt bir farkltltk bulunrnacnq:
ortaya cikrrustrr. Bir baska ifadeyle, cinsiyet degi§keni ogretmenlerin i§
doyumlan Ozerinde anlamh bir farkltltk olusturmarnaktadrr.
3. Yas degi§keni ele altnd1gmda, i§yeri ve yaslanna gore alquanan i§ doyum
onem duzeyleri arastnda anlamlt bir farkhltk olmad191 ortaya cikrmstrr. Bir
baska ifade ile yas degi§eni, ogretmenlerin i§ doyum alg, duzeyleri Ozerinde
anlamlt bir farkltltk gostermemektedir.
4. Brans degi§kenine bak1ld1gtnda,isyeri ve bransa gore alqrlanan i§ doyum
duzeyleri arasrnda anlamlt bir farkltltk behrlenmernistir. Bir baska ifade ile
branslan farkt, olan ogretmenlerin i§ doyum alg1 duzeyleri arasmda fark
gorulmemi§tir.
5. En son mezun olduklan okul'lara gore, ozel ve devlet okullannda cahsan
ogretmelerin

alqrlanan

i§

doyumu

duzeyleri

arasrnda

anlamh

fark

bulunmustur. Bu fark ise On lisans mezunu ogretmenler haric digerlerinin
(lise, lisans ve digerleri) hepsinde Ogretmen Koleji mezunu ogretmenler
lehine ortaya crkrmstrr.
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6.

Hizmet

y1llan ele

ahnd1gmda,

ozel

ve devlet

ilkokullannda

ogretmenl.erfri hizmet yrllan degi§kenine bakt191m1zda aralannda

cahsan

anlarnh bir

fark olmad1g1 ortaya cikrmstrr.

7.

Devlet

ilkokullanndaki

ilkokullarindaki

ogretmenlerin

ogretmenlerin

i§

i§ doyum

onern

duzeyleri

doyum onern duzeylerinden

ozel

daha yuksek

olarak belirlenmistir.
8. Cinsiyet degi§kenine gore ozel ve devlet okullarmda cahsan ogretmelerin

i§ doyumu onem

duzeyleri arasmda anlamlr bir farkhlrgin olmad191

gorulmektedir. Farklr bir ifade ile 'i§ doyumu onem duzeyi cinsiyete gore
tarkhlasrnarnaktadrr.
9. Yaslanna gore ozel ve devlet okullannda cahsan ogretmelerin i§ doyumu

onem duzeyleri arasmda anlamll fark ortaya crkrnarrustrr.

1 O.

Brans

ogretmelerin

degi§kenlerine gore ozel

ve devlet

ilkokullannda cahsan

i§ doyumu onem duzeyleri arasmda anlamlr fark olmad1g1

ortaya crkrmstrr. Farklr bir ifade ile, brans degi§keni ogretmenlerin i§ doyum
onern duzeylerini tarkhtasurmamaktadir.
11. En son mezun olduklan okul degi§kenine gore ozel ve devlet okullannda

cansan ogretmelerin

i§ doyumu onern

duzeyleri arasmda anlamli fark

bulunrnustur. Bu anlamh fark ise Turk Ogretmen Koleji lehinedir.
12. Meslekteki hizmet suresine (kidern) gore ozel ve devlet okullannda
cahsan ogretmelerin i§ doyumu onem duzeyleri arasmda anlarnh fark ortaya
crkrrustir. Bu fark ise meslek y11tanrnn sonlarrnda 21-25 y1I ve 26 ile uzeri
hizmet yillanna sahip olan ogretmenler lehinedir.
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ONERiLER

Arasnrmarun bulgulanna

gore, uygulay1c1lara ve arastirrnacrlara

a§ag1daki onerilerde bulunulabilir.
1 . Ozel okullardaki ogretmenlerin devlet okullanndaki ogretmenlere gore i§
doyum duzeyleri ve i§ doyum onern duzeylerinin dusuk crkmasi qoz onunde
bulundurulacak olursa, ozel okullardaki ogretmenlerin ozluk haklannda ve
calrsrna kosuilannda iyilestirme yaprlrnasi ile ogretmenlerin islerinden aldiklan
doyumu artrrabilrne.
2. Ogretmen Koleji mezunu ogretmenlerin i§ doyum duzeyleri ve i§ doyurn
6nem

duzeyleri

daha

yuksek

c;1kttg1m dikkate

alarak,

ogretmenlige

bastarnadan once tum ogretmen adaylarmrn once Ogretmen Koleji'nde belirli
bir sure egitim almalan sonra ogretmenlige baslamalari i§ doyumlan ve i§
doyum onern duzeyleri acismdan olumlu olabilir.
3. Ogretmenlik egitimi alrrus olanlann ogretmen olarak c;al1§tmlmas1 i§
doyumu yuksek olacaqrndan verim artacaktrr,
4. Milli Egitim Bakanliqt bunyesindeki okullarda causan ogretmenlerin i§
doyumlarmm belirlenmesine yonelik causmalar sik srk KKTC genelinde
yapilmast yerinde olabilir.

ARA$TIRMACILARA ONERiLER
1. Medeni durumlanna gore ogretmenlerin i§ doyumlan ve i§ doyum onem

ouzeyleri arasmda farkhlrk olup olmad191 arastinlabilir.
2. Oevlet ilkokullanndaki ogretmenlerin i§ doyumlanmn yuksek olrnasmrn
nedenleri arastmlabilir.
3. Ozel ve devlet ilkokullarda qorev yapan ogretmenlerin i§ doyumlan ve i§
doyum 6nem duzeyleri arasmda farkhltk olup olmadrq: ada genelinde
arastmlabilir.
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EK-1

OL<;EK FORMU
gerli Meslekta§1m,
arastirmamn amaci, isinizin niteligi cahsrna sartlan, yonetirn ve degerlendirme, yukselrne ve degi§me
kanlan, i§ arkadaslan gibi i§inizin degi§ik boyuUanna il'i§kin istekl.erinizi ve bu isteklerinizin qerceklesms
recesini bulmaya cahsrnaktrr.
ket iki bolumden olusmaktadrr: I. Bolumde kisisel bilgiler, II. Bolurnde goru§lerinizi belirtmeniz istenmektedir.
ag1da maddeler halinde, isinizin degi§ik boyutlan aciklanmaya yah~11·m1§tir. Sizden istenen. Maddelerin ifade
·kleri kanlrna derecesinden size uygun dusen seceneqin karsismdaki parantez D icine "X" veya " ./" isareti
yarak isaretlernenizdir.
·
-tfen anket sorulannr dikkatlice okuyarak

tum

sorulan cevaplayrmz. i.sminiz arastirmada yaymlanmayacaktir.

i ve katkrlanmzdan dolayt tesekkur eder en derin sayqilanrm sunanm.
Fahri TOMKAN
YD0 Yuksek Lisans Ogrencisi

BC>LOM I
Ki$iSEL BiLGiLER
4. Cah§bgm1z Kurum

Cinsiyetiniz
DKadm

Obzel

D Erkek

D Devlet
5. En son mezun oldugunuz okul

Branstmz
D S1rnf ogretmeni
D ingilizce ogretmeni

---

- ..•..
~
D Resim ogretmeni
··D Beden Egitimi Ogretmeni
D Muzik Ogretmeni
Yasrruz

..,;--

.,.._

.•.•...•..

D Turk Ogretmen Koleji veya
D On Lisans

Akademisi

D Lisans
Olise

D Diger

(belirtiniz)

.

6. Meslekteki toplarn hizmet si.ireniz

D 25 ve daha az

D 5 y1I ve daha

D 26 - 30 arasi
D 31 -35 arasi
D 36 - 40 arasi
D 41 -45 arasi
D 46 ve uzeri

D 6-10 y1·1
D 11-15 y1I

D 16-20 y1I
0 21-25 y1I
D 26 y1I ve
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uzeri

az

BC>LOM
i$ DOYUMU CLCEGi
H.

-- FORM A-Yonerge
ag1da i§ doyumunuzu belirleyecek sorular verilmi§hr. Lutfen size uyan seceneqi
kandaki vazilanlara bakarak "X" veya "/" ~eklinde isaretleyiniz,

D DD D
D DD D

. Okuldaki i~imi gen;ekten severek yapryorurn.
. Okuldaki smrtlann fiziki ortarm yeterlidir.
. Okuldaki cahsrna ortamlanrnn ismrna, aydmlanma, dekorasyon acismdan fiziksel
kosullan yeterlidir.
. Okuldaki gbrevimi yaparken yeteneklerimi (bilgi ve beceriferimi} kullanabiliyorum.
. Okuldaki gorevim, yeteneklerimin (bilgi ve becerilerimin) geli~mesine olanak saqhyor.
- -- ---- - - . Okulda, gbrevimle ilgili kar~1la~tig1m sorunlann giderilmesinde ybneticiler ellerinden
geleni yaparlar.
Okulda ald191m Ocretten memnun degilim.

-

Okulda gelecegimin otacaqma inarnyorum.

-· ·- ·--···

- - - - --

-

Okuldaki i~ arkadaslanrnla iyi ili~kilerim vardrr.
Okulda qorevli memur ve hizmetlilerin nitelikleri yeterlidir.
·- ·-· - ·-- - -·- - ·- Okuldaki yoneticilerin, gorevl'erini iyi yapttklanna inamyorum.
Meslegine toplum tarafrndan deger verdigine inarnyorum.
Meslegime okulda deger verildigine inamyorum.
-------·-·"-·-·-·
Okuldaki yoneticilerin bana deger verdigine inamyorum.
•H-

--

0

-

-·

~-

~

·-

-

---

-

Okuldaki i~ arkadastanrrun bana deger verdigine inamyorum.
Okuldaki memur ve hizmetlilerin bana deger verdigine inamyorum.
-

••••••

-

Okuldaki i~ arkadaslanrnla,

:a.

-

-

-

-n

~

--·

_,

-

-

·-

-

.,

i~ dismda da birbirimizi ziyaret ederiz.
---

Okuldaki gOnlOk islerin dOzenlenmesinde yoneticiler benim fikrimi ahrlar.
-

-

-

-

..,

. Okulda beni ilgilendiren kararlara katrlma olanag,m var.

-

---

-

. Okulda Ostlendigim gorevleri en iyi ~ekilde yapabilecegim
guveniyorum.
- -- •..
---- -1. Okuldaki guvenlik onlernleri yeterlidir .

D D1D
D 100

D
0
D

D DD
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

DD 0
DD·D
DD'.O
DD D
DD D
DD D
DD 0
DD D
DD D
DD 0
DD D
D D._D
DD D
DD D
1

konusunda kendime

D DD D
D D .. D D

. Okulda bana darusnrnadan gOnluk i~lerime ek olarak beklenmedik gorevler verilmez.
Okuldaki yoneticiler yenilik ve degi~ikliklerle ilgili onerilerimi dikkate ahrlar.
-

-

Okula geli~ - gidi~ olanaklan yeterlidir.
Okulda spor ve dinlenme olanaklan yeterlidir.
. Okuldaki kantin ve yemekhane gibi beslenme olanaklan yeterlidir.
. Okuldaki yoneticiler gorevimi en iyi §ekilde yapablleceqirne guvenirfer.

-

-·-

. Okulda, gelecekte mesleqirnde yukselebileceqirne

-

inamyorum.

. Okulda, gorevimle ilgili bilgilendirme ve duyurular ac;1k ve net olarak zamamnda
yapihr.
Okulumuzun kutupnanesi yeterlidir.

1. Okuldaki arac ve gere9ler yeterlidir.
,2. Okuldaki bilgisaya·r olanaklan yeterlidir.
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D
D
D
D
D
D
D

D1D D
DDi D
DD D
DiD· D
DD D
DD D
DD D

D
D
·-·
D
D

DD
DD
-DD
DD

D
D

0
D

i$ DOYUMU CLCEGi
-- FORM' B -Yonerge
ag1da

N

'iii

doyumunuzu belirleyecek sorular verilmistir. Sizce ne derece ~
NEMLi/ONEMSiZ olduqunu dusununuz. Her maddenin sizin icin onem derecesini =<5
lirten uygun bo§luga yukandaki yazilanlara bakarak " X '' veya " ./ " seklinde ~
retleyiniz.
&
.

N

EQ)

E
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Okuldaki isirni geryekten severek yap1yorum.

.

Okuldaki srruflann fiziksel kosullan.
. Okuldaki causma ortamlarmm ismrna, aydmlanma, dekorasyon acrsmdan fiziksel
kosullan.
-

. Okuldaki gorevimi yaparken yeteneklerimi (bilgi ve becerilerimi) kullanabilme.
-
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. Okuldaki gbrevim, yeteneklerimin (bilgi ve becerilerimin) gefi~mesine olanak saqlanmasr.
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. Okulda, qorevirnle ilgili kar~1la~tig1m sorunlann giderilmesinde yoneticilerin eHerinden
geleni yaprnasi.
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Okulda ald1g1m Ocretten memnun olma.
Okulda, gelecegimin otacaqma marusun.
Okuldaki i~ arkadaslanrnla

iyi ili~kiler olmasr,

---------------Okulda gorevli memur ve hizmetlilerin niteliklerinin yeterli olmasi.
-·----- -

Okuldaki yoneticilerin, gorevlerini iyi yaptiklanna lnarusnn.
-

Meslegine, toplum tarafmdan deger verdigine inamsim.
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Meslegime okulda deger verildigine inarusim.
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Okuldaki yoneticilerin bana deger verdigine inarusim.

5. Okuldaki i~ arkadaslanmm bana deger verdigine manrsirn.
6. Okuldaki memur ve hizmetlilerin bana deger verdigine marusim.
7. Okuldaki i~ arkadaslanmta,

i~ dismda da birbirimizi ziyaret etmemiz.

8. Okuldaki gCmluk islerin duzenlenmesinde

yoneticiler benim fikrimi almalan.

9. Okulda, beni ilgilendiren kararlara katilrna olanaqrmm olmasr.
. Okulda, Ostlendigim gorevleri en iyi sekilde yapabilecegim
quvenirn.
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konusunda kendime
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1. Okuldaki quvenlik onlemleri yeterli olrnasr.
. Okulda, bana darusdrnadan gunluk i~lerime ek olarak bekJenmedik gorevler
verilmemesi.
Okula geli~ - gidi~ olanaklan yeterli olrnasi.
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Okulda spor ve dinlenme olanaklanmn yeterli olmasr,
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Okuldaki yonetlciler yenilik ve degi~ikliklerle ilgili onerilerimi dikkate almalan.

Okuldaki, kantin ve yemekhane gibi· beslenme olanaklan yeterli olmasi.
. Okuldaki yoneticilerin gorevimi en iyi ~ekilde yapabileceqime
. Okulda, gelecekte mesteqimde yukselebilecegime
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guvenmeleri.

inarnsrm.
-···

. Okulda, gorevimle ilgili bilgilendirme ve duyurulann acrk ve net olarak zamamnda
yaptlrnasr.
Okuldaki kutuphanenin yeterli olmasr.
Okuldaki arac ve gere~ler yeterli olrnasr.
..

Okuldaki bilgisayar ortamlarmm yeterli olrnasr.
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Sn. Fahri Tiimkan
Mormenekse Ilkokulu
Gazimagusa.

"Ilkokul Ogretmenlerinin i~ Doyumu" konulu anketin sorulan Talim ve
Terbiye Dairesi Miidiirliigii tarafi.ndanincelenmis ve uygulanmasmda bir sakmca
gonilmemistir.
Anketi uygulamadan once okul miidiirliikleri ile temas kurulmasi ve uygulama
tamamlandiktan sonra da anket sonuclannm Miidiirliigiimiizeve Talim Terbiye Dairesi
Miidiirliigiine iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.
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