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ÖZET 

       

                Bu araştırmanın amacı iş stresinin ilköğretim okul yöneticileri üzerindeki etkisini 

ortaya çıkarmaktır.  

              Araştırma tarama modelindedir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler 

anket ve kaynak tarama ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Konya ili merkez 

ilçelerindeki (Karatay, Selçuklu ve Meram) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet 

ilköğretim okullarında 2005 – 2006 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan ilköğretim 

okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada 370 katılımcı yer almıştır. Bunlardan 

%7,84’ü özel okul yöneticisi, % 92,16’sı devlet okulu yöneticisidir. Araştırma için Prof. 

Dr. İnayet Pehlivan’ın doktora tezinde kullanmak üzere geliştirdiği, 75 maddeden oluşan 

likert tipi ölçek kullanılmıştır. 

              Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programı ile analiz 

edilmiştir. Okul yöneticilerinin cinsiyet ve çalıştıkları okul türlerine göre stres 

düzeylerindeki farklılıkları t testi, okul yöneticilerinin yaş grubu ile yöneticilik kıdemlerine 

göre stres düzeylerindeki farklılıkları tek yönlü varyans analizleri yapılarak 

çözümlenmiştir. 

              Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda Konya ili ilköğretim 

okullarında çalışan;  

              Kadın ve erkek yöneticilerin iş stresi boyutlarından aynı düzeyde etkilendikleri,  

              Devlet okullarında görev yapan yöneticilerin örgütsel stres kaynaklarından özel 

okullarda çalışan yöneticilerden daha çok etkilendikleri, 

              Stresle başa çıkma yöntemlerini özel okul yöneticilerinin daha yüksek düzeyde 

kullandıkları, 

              İş ve iş çevresiyle ilgili olarak örgütsel stres kaynaklarından 20-30 yaş arasındaki 

yöneticilerin 31-40 yaş arasındaki yöneticilerden daha çok etkilendiği,  

              Stresle başa çıkma yöntemlerini 20-30 yaş arasındaki yöneticilerin 41-50 yaş 

arasındaki yöneticilerden daha yüksek düzeyde kullandıkları, 

              41-50 yaş arasındaki yöneticilerin 50 yaş ve üzeri yöneticilere göre daha üst 

düzeyde stresle başa çıkma yöntemlerini kullandıkları saptanmıştır.     
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                                                            ABSTRACT 

 

               The purpose of this research is to find out how the managers of primary schools 

are affected by the stress of their work. 

               The research is a kind of scanning. The necessary information for this study, 

which is a qualitative research, have been obtained by scanning questionnaire results and a 

variety of sources. Managers working in the state and private schools of central districts of 

Konya (Karatay, Selçuklu, Meram) in 2005-2006 .Constitute the research. This group of 

managers consists of 370 people.%7,84 of them work for private schools, %92,16 of them 

work for state schools. The measure in Likert type, which Prof.Dr. İnayet Pehlivan has 

developed for his doctoral thesis, is used for this study. 

               The results of the research is analysed by using SPSS 13.0 package program. The 

differences in the stress level of participants, which result from their sexes and schools 

they work for are analyzed by “t” test, and which result from their ages and seniority are 

solved by using one-way variant analysis. 

               The results of the study indicates the followings that are valid for primary schools 

in Konya: 

               Male and female managers are effected equally by the stress of their work  

               The affect of organizational stress sources is stronger on managers of state 

schools. 

               Private school managers uses more effectively the methods of dealing with work 

stress 

               Managers in the 20-30 age range are affected by organizational work stress that 

related to their jobs and working. 

               Managers in the 20-30 age range use the methods of dealing with stress more 

effectively than their colleagues who are at the age of 41-50 

               Managers in the 41-50 age range use the methods of dealing with stress more 

effectively than the managers who are over 50.  

 

 

 



 

 iii  

 

 

İÇİNDEKİLER 

Özet................................................................................................................... ....... i 

Abstract............................................................................................................. ...... ii  

İçindekiler......................................................................................................... ..... iv 

Tablolar listesi .................................................................................................. ..... vi 

Önsöz................................................................................................................ ....vii 
 

                                                  BÖLÜM  I 

                                                                GİRİŞ 

Problem.................................................................................................................... 1 

Araştırmanın Amacı ................................................................................................ 3 

Araştırmanın Önemi ................................................................................................ 4 

Varsayımlar ............................................................................................................. 4 

Sınırlılıklar............................................................................................................... 4 

Tanımlar .................................................................................................................. 5 

 

                                                  BÖLÜM  II 

  İLGİLİ ALANYAZIN 

 1.  STRES  KAVRAMI 

      1.1. Stres  Kavramının Tanımı... ....................................................................... 6  

      1.2.  Stresin  Kavramının  kapsamı.............. ………………………………..…7 

      1.3. Stres Belirtileri ………………………....................................................... 8 

             1.3.1. Fiziksel  Belirtiler ............ ……………………………………….....9 

             1.3.2. Davranışsal  Belirtiler....... ………………………………………..11 

            1.3.3. Psikolojik  Belirtiler .. ……………………………………………..14 

      1.4.  Stres Araştırmaları… ...... ………………….........................................14 

   2.ÖRGÜTSEL  STRES  KAYNAKLARI 

      2.1.İşlevsel  Çevreyi   Oluşturan  Yapılara  İlişkin  Stres Kaynakları............. 16 

      2.2. Toplumsal  Çevre  ve Stres  Kaynakları…………….............. ………….17 

    3.STRESİN  ÖZELLİKLERİ 

       3.1.Stres  Kavramının  Geçirdiği  Aşamalar …........................................... ...19 

 
 

 



 

 iv  

       3.2.Stres  Yararlı Yönleri  ve  Verimlilik…......... ..................... .....................19 

       3.3.Stresten Etkilenme  ve  Kişilik…… ........................................... ………..21 

             3.3.1. ”A”Kişilik Tipinin  Özellikleri……................... …………………21 

             3.3.2. ”B”Kişilik  Tipinin  Özellikleri……… .......................................... 23 

    4.YÖNETİMDE  STRES  YARATAN  FAKTÖRLER  

         4.1.Yönetim  ve  Stres………………… .................................. ……………25 

         4.2.Yönetimde Stres Yaratabilecek Faktörler ve Alınabilecek Önlemler .... 26 

   5. STRESLE BAŞA  ÇIKMA YÖNTEMLERİ   

      5.1.Stresle Başa  Çıkmada  Bireysel  Yöntemler…….............. ……………...28 

            5.1.1. Savunma  Mekanizmaları ................................................................ 29  

            5.1.2. Gevşeme  Eğitimi ........................................................................... 30 

            5.1.3. Biyolojik  Geri  Besleme ................................................................. 31 

            5.1.4. Davranış  Değiştirme....................................................................... 31 

            5.1.5. Beslenme………… ......................................................................... 31 

            5.1.6. Toplumsal  Destek ........................................................................... 32 

            5.1.7. Sosyal, Kültürel  ve  Sportif  Etkinliklere  Katılma ........................ 32 

            5.1.8. Masaj…………… ........................................................................... 33  

            5.1.9.Dua  ve  İbadet…….......................................................................... 33  

            5.1.10.Hobiler…………............................................................................ 33  

      6.2. Stresle  Başa  Çıkmada  Örgütsel Yöntemler ........................................... 33 

        6.2.1. Katılımlı Yöntem……......................................................................... 34  

        6.2.2. Fiziksel  Çalışma  Koşullarının  İyileştirilmesi.....................................34  

        6.2.3. Destekçi  Bir  Örgütsel  Hava  Yaratmak..............................................34  

        6.2.4. Amaçları Belirleme…………………………………………………...35 

        6.2.5. Çalışanların Rollerinin Yeniden Tanımlanması .................................. 35 

        6.2.6. Duygusal  İklim Denetimi ................................................................... 35 

        6.2.7. Stresli Personele Yardım ..................................................................... 36 

        6.2.8. İş Yükü………………….. .................................................................. 38  

        6.2.9. Stres Yönetimi  Eğitimi ....................................................................... 38 

 

 

 



 

 v  

BÖLÜM  III 

İLGİLİ  ARAŞTIRMALAR 

Yurt  İçinde  Yapılan  Araştırmalar ....................................................................... 39 

Yurt  Dışında  Yapılan  Araştırmalar..................................................................... 43 

 

BÖLÜM  IV 

YÖNTEM 

1.Araştırmanın Modeli .......................................................................................... 45 

2.Evren ve  Örneklem............................................................................................ 46 

3.Verilerin Toplanması.......................................................................................... 48 

4.Verilerin Çözümü Ve Yorumlanması................................................................. 49 

                                              

BÖLÜM  V 

BULGULAR VE YORUMLAR ......................................................................... 50 

                         

BÖLÜM  VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER .................................................................................... 63 

KAYNAKÇA........................................................................................................ 67 

EKLER ................................................................................................................. 72 

 Ek-1. Anketler ...................................................................................................... 73 

 Ek-2.İzinler. .......................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 vi  

TABLOLAR  LİSTESİ 

Tablo   1: A ve  B  Tipi  Kişilik  Özellikleri………………………………….. …24 

Tablo 2: Evrendeki  İlköğretim  Okullarının  İlçelere  Göre  Dağılımı…………..45 

Tablo 3:Araştırmanın  Evreni…………………………………………….............46 

Tablo 4: Kaynak  Gruplar  Evren  Ve  Örneklem  Büyüklükleri………………....47  

Tablo 5:Yöneticilerin  Cinsiyet  Değişkenine  Göre  Dağılımı…………………...47          

Tablo 6:Yöneticilerin  Yaş  Değişkenine  Göre  Dağılımı………………………..47 

Tablo 7:Yöneticilerin   Çalıştığı Okul Türü  Değişkenine  Göre  Dağılımı……....48 

Tablo 8– İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre Örgütsel     

Stres Kaynakları Algıları………………………………………………………….50 

Tablo 9- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Çalıştıkları  Okul  Türüne          

Göre Örgütsel   Stres  Kaynakları   Algıları………………………………………51 

Tablo 10 - İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre   Stres 

Belirtilerini  Algıları………… ........................................... ……………………...52 

Tablo 11- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Çalıştıkları  Okul  Türüne        

Göre Stres Belirtilerini   Algıları………… ......... ………………………………..53 

Tablo 12- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre   Stresin 

Performansa Etkilerini Algıları… ........... ………………………………………..54 

Tablo 13- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Çalıştıkları  Okul  Türüne        

Göre Stresin İş Performansına Etkilerini  Algıları………………………………..55 

Tablo 14 - İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin “Cinsiyet”  Göre   Stresle        

Başa Çıkma Algıları……………………………………………………………...56 

Tablo 15- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Çalıştıkları  Okul  Türüne        

Göre Stresle  Başa  Çıkma Algıları……………………………………………….57 

Tablo 16-  İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin “ Yaş Grubu” Değişkenine   

Göre Örgütsel   Stres  Kaynakları Algıları .......................................................... .58 

Tablo 17- İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin “ Yaş Grubu” Değişkenine    

Göre  Örgütsel   Stres  Kaynakları Algıları… ......................................... ………..59 

Tablo 18: İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin  “ Yaş Grubu” Değişkenine   

Göre Stresle  Başa  Çıkma Yöntemleri  Algıları ................................................... 60  

Tablo 19: İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin Örgütsel  “ Yaş Grubu” 

Değişkenine Göre Stresle  Başa  Çıkma Algıları ..................................... ……….61                                     



 

 vii  

 

                                                         ÖNSÖZ 

       Günümüzde  birçok  ülkede  olduğu  gibi ülkemizde de  stres  kavramı, adından  

sıkça  söz  edilen  konulardan  biri  olmuştur. Bunun  nedeni insanlarda  ortaya  çıkan 

hastalıkların pek  çoğunun strese bağlı  olduğunun  anlaşılmasıdır.  

                Stres  bireysel  düzeyde  ele  alınacağı  gibi  organizasyon  düzeyinde de 

değerlendirilebilir. Hem  bireysel  hem de  iş  yerinde  meydana  gelen stres  faktörlerinin  

çalışanlar  üzerinde ne  tür  etkiler  yaratacağının belirlenmesi  önemli  bir araştırma  

konusu  oluşturmaktadır. 

     Stresin  insan  üzerinde  olumsuz  kabul  edilen özellikleri olduğu kadar olumlu 

yanları da  vardır. Olumlu  ve  olumsuz  stres  arasındaki  kritik  farklılık , kişinin  stres  

oluşturucu  olay  yada ortamı  nasıl  algıladığına ve  onunla  nasıl başa  çıktığına  bağlıdır. 

Özellikle  eğitim  kurumlarımızda  yöneticilik  görevi  yapan  öğretmenlerimizin stresle  

başa  çıkma  konusunda  büyük  problemler  yaşadıkları  bir  gerçektir. Eğitim 

kurumlarımızın işleyişi ve yapısını düşünürsek yöneticilerin stresle yaşamayı ve onunla 

nasıl baş etmeleri gerektiğini  bilmeleri çok  önemlidir.  

     Bu araştırmada, iş stresinin  ilköğretim  okullarında görev  yapan yöneticileri ne 

düzeyde etkilediği tespit edilmeye   çalışılmıştır. Eğitim kurumlarında görev yapan 

yöneticileri zorlayıcı ve  onların  bazı  gereksinimlerini  kısıtlayıcı  etkilerin  ortaya  

çıkması  ile  oluşan  stres, yöneticilerin  verimini  düşürmekte  ve  bu  durum yöneticilerin  

içinde  bulunduğu  eğitim  kurumlarını olumsuz yönde  etkilemektedir. Araştırmanın 

yaşanan  stres sonucu örgütlerde işe  gitmede  isteksizlik, hata  yapma, sağlık  

problemlerini  öne  sürerek  işten  uzaklaşma, isabetsiz  kararlar  verme v.b.  olumsuzluklar 

görülmesinden dolayı eğitim kurumları için önemli olacağı düşünülmüştür. 

   Tezimin oluşumunda bilgi ve  önerileri ile büyük katkı  sağlayan  danışman  

hocam Yrd.Doç.Dr. Vicdan ALTINOK’a, çalışma sürecinde değerli görüşlerini  aldığım 

Sayın Prof.Dr. Musa GÜRSEL’e ve Doç.Dr.Ali Murat SÜNBÜL’e, sabırla desteklerini 

sürekli kılan eşim Saadet Hanıma ve dünyanın  en  orjinal  varlıkları olan  çocuklarım 

Mustafa, Gizem  ve  Berkay’a  en  içten  teşekkürlerimi  sunarım. 

    2006, Konya                                                        

                                                                                                                                İsmail OK



 

 

BÖLÜM  I 

                                                                   GİRİŞ 

                   Bu  bölümde araştırmanın problemi, amaçları, önemi, varsayım, sınırlılıklar ve  

araştırmada  kullanılan  kavramlar yer  almaktadır. 

                   Problem 

                   Eğitim örgütleri belli  toplumsal  amaçları  gerçekleştirmek için  

kurulmuşlardır. Bu  amaçlara hizmet  edebilmek  için etkili  ve  verimli çalışmalar yapmak 

zorundadır. Eğitim  hizmetlerinin amacına  ulaşmasında en  büyük  sorumluluk ise bu 

hizmetlerin  üretilmesi  ile  görevli  olan  okullara, bunların  yöneticilerine ve öğretmenlere 

düşmektedir. Okulların etkili  olarak  çalışmasını engelleyen en önemli sorunların başında 

stres gelmektedir. 

                  Eğitim örgütlerinde verimliliği azaltan etkenlerin içerisinde yer alan stres 

kavramı eğitim  çalışanlarının fazlaca tanışık olmadığı bir durumdur. İş ve iş çevresi ile 

ilgili olarak stres oluşturan bir çok stres kaynağının ne derecede stres yarattığı ve bu 

durumun çalışanlar üzerindeki etkilerini bilmek örgüt çalışanlarının verimliliğini artırmada 

önemli bir unsurdur. 

                  Örgüt çalışanlarının stresten uzak tutulması, verimlilik açısından çok önemlidir. 

Stresli bir iş ortamı çalışanların performansını olumsuz etkileyecektir. Mesleki stres 

bireylerde; işe gitmede isteksizlik, işten ayrılmayı düşünme, çevresine kırıcı davranma, 

hata yapma, isabetsiz kararlar verme, işbirliği kuramama gibi davranışlara neden 

olabilmektedir. Bu tür davranışların örgütlerde en aza indirilmesi yöneticilerin performansı 

olumsuz etkileyecek stres ortamlarından çalışanlarını uzak tutabilmesi ile mümkün 

olacaktır.    

                  Hızla gelişen bilim ve  teknoloji toplumsal ve ekonomik  yaşamı  büyük ölçüde  

etkilemekte buna koşut olarak da toplumsal kurumların yapı ve işleyişinde  önemli 

değişmeler kaydedilmektedir. Doğal olarak örgütsel yapının harekete geçirilmesinde temel 

etken olan insan öğesi de değişen koşullara  uyum sağlayabilmek için yeni ve dinamik 

dengelenim süreçleri yaşamaktadır (Aslan,1995;2).  

                   Örgütün yapısı ve örgütle işgören arasındaki karmaşık ilişkiler örüntüsü, her 

zaman istenilen düzeyde ve dengede olmayacağı  için, doğal olarak işgören-örgüt 

ilişkilerinde, örgütün temel girdisi olan işgörende stres meydana getiren birtakım durumlar  

oluşabilmektedir. 
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                  Günümüzde belli bir  örgütte çalışan bir birey, zamanının büyük bir bölümünü 

iş ortamında geçirmekte, belli amaçları gerçekleştirmek üzere kendisinden beklenen rolleri 

ve görevleri yerine getirmektedir. Bu durum, örgüt ortamında meydana gelen “örgütsel 

stres” kavramını ortaya çıkarmaktadır (Pehlivan, 1995;4). 

                  Stresten tamamen uzak bir günlük yaşam düşünmek ne derece olanaksız ise 

toplumsal yaşamın temel  dokusu olan örgütlerdeki iş yaşamının da stresten tamamen uzak 

olması o denli olanaksızdır. Bu durumda stresi, çağdaş örgüt ve yönetim kuramının 

vurguladığı  biçimde toplumsal ve örgütsel yaşamın gerçek bir olgusu olarak  kabul etmek, 

ussal bir yönetici stratejisi uygulayarak stresle başa çıkmak gerekmektedir (Aslan,1995;3). 

                  İnsan  yaşamı ve  iş  hayatındaki  performansı  üzerinde, stresin  etkisi  gittikçe  

artmaktadır. İş yerinde amaçların ve  çalışanların  rollerinin  belirsizliği, iş yükü, kurum  içi  

değişim  ve  buna  uyum sorunları kurum yönetimi  tarafından  dikkate  alınması  gereken  

durumlardır. Yani kurum  içinde  ortaya  çıkan stresin iyi  yönetilmesinin  gerekliliği, iş  

stresinin  yöneticilerdeki  etkisi bir  problem  olarak  karşımıza çıkmaktadır.  

                  Temel girdisi insan olan işleme sürecinde de insan öğesinin başat olduğu eğitim 

örgütlerinde diğer örgütlerde görülmeyen çok daha farklı stres kaynakları ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle eğitim örgütlerinde görev alan  yöneticilerin ve öğretmenlerin 

stres yönetimi konusunda yetkin olmaları gerekmektedir (Kayum,2002;7). 

                 Stresli bir ortamda çalışan okul yöneticisinin verimsizliğinin sonuçları, 

öğretmenleri, öğrencileri, aileleri ve giderek tüm toplumu etkileyecektir. Stres yönetiminde 

yetkin olan yöneticiler topluma olumlu yansımalarda bulunabileceklerdir. 

                 Eğitim örgütlerinde önemli yeri olan okul yöneticilerinin  okullarda hangi 

durumların strese neden olduğunu ortaya çıkarması, stresle başa çıkmayı kolaylaştıracak 

önlemleri alması ve bunları çalışma ortamlarında uygulamaya koyması gereklidir. Buna  

paralel olarak kurum içinde ortaya çıkan stresin  iyi yönetilememesi ve iş stresinin 

yöneticiler  üzerindeki etkisi problem olarak karşımıza çıkmaktadır.  

                  İlköğretim okullarında  çalışan  yöneticilerin iş stresi olarak belirtilen örgütsel  

stres  kaynaklarından  hangi düzeyde etkilendiklerini, stres  belirtilerinin düzeyinin ne 

olduğunu ve  çalışma  performanslarını ne derecede  etkilediğini, stresle  başa  çıkma  

yöntemlerini ne düzeyde kullandıklarını  belirlemek, araştırmanın  problemini  

oluşturmaktadır. 
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                                                    AMAÇ 

             Bu tezin genel amacı iş stresinin ilköğretim  okullarında okul yöneticileri 

üzerindeki  etkisini ortaya  koymaktır. Bunun  için araştırmada; ilköğretim okul 

yöneticilerinin iş  ortamlarındaki  stres  kaynaklarından hangi düzeyde etkilendiklerini,  

stres belirtilerinin düzeyinin ne olduğunu ve  çalışma  performanslarını ne derecede  

etkilediğini, stresle başa çıkma  yöntemlerini  hangi düzeyde kullandıklarını ortaya  

çıkartarak stres  yönetiminde yapılabilecekler  hakkında genel  bir  görüş  verme  

benimsenmiştir. Bu  amaca  ulaşmak  için  cevaplandırılacak  sorular şunlardır:  

1- İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin örgütsel stres kaynakları; 

     a.Cinsiyet, 

     b. Yaş, 

     c. Çalıştığı okul türü değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

2- İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin iş ile ilgili olarak ortaya çıkan stres 
belirtileri;   

     a.Cinsiyet, 

     b. Yaş, 

      c. Çalıştığı okul türü değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

3- İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin yaşadıkları mesleki stres iş 
performansını  

      a.Cinsiyet, 

                  b. Yaş, 

                  c. Çalıştığı okul türü değişkenlerine göre ne derecede etkilemektedir? 

            4- İlköğretim okullarında görevli yöneticiler  

      a.Cinsiyet, 

                  b. Yaş, 

      c. Çalıştığı okul türü değişkenlerine göre stresle başa çıkmada hangi yöntemleri 

kullanmaktadırlar? 

      Araştırmada stres yönetiminin alt boyutları; örgütsel stres kaynakları, stres 

belirtileri, stresin performansa etkileri ve stresle başa çıkmadır. 
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                                                   ÖNEM 

Bu araştırma genelde; 

1-İş hayatında bireyi  zorlayıcı ve  onun  bazı  gereksinimlerini  kısıtlayıcı  etkilerin  

ortaya  çıkması  ile  oluşan  stres, bireyin  verimini  düşürmekte  ve  bu  durum bireyin  

içinde  bulunduğu  örgütleri olumsuz yönde  etkilemektedir. Yaşanan  stres sonucu 

örgütlerde işe  gitmede  isteksizlik, hata  yapma, sağlık  problemlerini  öne  sürerek  işten  

uzaklaşma, isabetsiz  kararlar  verme v.b.  olumsuzluklar görülmesinden dolayı eğitim 

kurumları için önemlidir. 

2-Günlük  yaşamın  dikkate  alınması  gereken bir  zorunluluğu  olan  stres, insan  

sağlığını  ve  üretkenliğini olumsuz  yönde  etkileyen bir  kavram  olarak, okullarda da 

üzerinde  durulması gereken  bir sorun olarak önem taşımaktadır. 

Ayrıca bu araştırma ile ilköğretim  okullarında yöneticilik  yapan  bireylerin;  

1)  Örgütsel  stres  kaynaklarının ve stres belirtilerinin ortaya  çıkması   

2)  Stresin  yöneticiler  üzerindeki iş  performansına  etkileri   

3)  Stresle  başa  çıkma  yöntemlerinin  tespit  edilmesi 

4) Eğitim örgütlerinde  strese  dayalı  olumsuzluklara  gerekli  önlemlerin  alınması 

konularında  bilgi sahibi  olmaları ve stres yönetimi üzerine yeni  araştırmalar yapmaları 

açısından  önemli  olduğu  düşünülmektedir.  

 

                                          VARSAYIMLAR 

Araştırmanın planlanıp yürütülmesinde birtakım varsayımlardan hareket edilmiştir. 

Bunlar; 

      1. Araştırmacı tarafından uygulanan ölçeğin, amaç için gerekli bilgileri ortaya 

çıkaracak nitelikte olduğu varsayılmıştır. 

      2. Okul yöneticilerinin, sorulara verecekleri cevapların doğru ve güvenilir olduğu 

varsayılmıştır.   

 

                                          SINIRLILIKLAR 

          1-Bu araştırma, iş stresinin ilköğretim  okullarında  okul yöneticileri  üzerindeki 

etkilerinin düzeylerini tespiti etme ile sınırlıdır. 

          2-Bu araştırma, Konya ili merkez (Meram, Karatay ve  Selçuklu)  ilçelerinde 

bulunan  ilköğretim  okullarında çalışmakta olan okul yöneticileri  ile  sınırlıdır.  
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          3-Araştırma; literatür bakımından, kaynakçada belirtilen kaynaklarla sınırlıdır. 

          4-Amaçlar açısından, araştırmada belirtilen problem ve alt problemlere cevap 

bulunması ile sınırlıdır. 

 

                                             TANIMLAR 

Stres: Bireyin  bir  gereksiniminden vazgeçmesine  yada bir  tepkide bulunmasına  

zorlayıcı, bireyin  içinden  veya dışından  gelen ve  çoğu  zaman  bireyde  gerilime, 

çöküntüye  yol  açan  güçtür(Başaran,1982;218). 

Stresör: Strese  neden  olan  olay, durum  veya  kaynak (Pehlivan, 1993; 8). 

Gerilim: Stres durumunun sistem  üzerindeki  etkisidir (Şahin, 1994; 6). 

Örgütsel  stres: Örgütle ya da  işle  ilgili herhangi  bir  beklentiye karşılık  bireysel  

enerjinin harekete  geçmesi (Pehlivan,1993;4). 

Performans: İş görenin  gösterdiği çaba  ile  elde  ettiği  ürünün, başarısının nesnel  

olarak  ölçülebilen kısmına denir (Başaran, 1982; 184). 

           Kişilik: İnsanın  bir  bütünlük  içinde süreklilik  gösteren davranış  özellikleri  ve 

çevreye  uyum  biçimidir. (Başaran, 1982; 184). 
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BÖLÜM  II 

İLGİLİ  ALANYAZIN 

 

1.1 Stres  Kavramının Tanımı 

                   Alanyazında  stres kavramını  ifade  eden çok  sayıda tanım bulunmaktadır. 

Bununla birlikte en basit ve anlaşılır ifadesiyle stres, bireyin bir gereksiniminden 

vazgeçmesine  ya da bir  tepkide bulunmasına  zorlayıcı, bireyin  içinden  veya dışından  

gelen ve  çoğu  zaman  bireyde  gerilime, çöküntüye  yol  açan  güçtür (Başaran,1982;218). 

                 Stres organizmanın bedensel  ve  ruhsal  sınırlarının tehdit  edilmesi ve  

zorlanması  ile  ortaya  çıkan bir durumdur. Tehdit  ve  zorlanmalar karşısındaki canlı  

kendini  korumaya  yönelik  bir  tepki  zincirini harekete  geçirme  özelliğine  sahiptir. Bu  

özellik  tehlike  karşısında “Savaş  veya Kaç “ diye  adlandırılan cevabın  ortaya  

çıkmasıdır. Bir  tehlike  ile  yüz yüze  gelen  canlı  başa  çıkamayacağına  inandığı  bu  

tehlikeden  uzaklaşmaya  çalışır. Başa  çıkacağına  inandığı tehlike  ile  savaşır ve  

böylelikle  yeni  duruma  uyum  sağlar (Baltaş,1987;23). 

    Günlük  yaşamda  hemen  hemen  herkesin  kullandığı bir  kavram  olan  stres, 

son  yıllarda  üzerinde  yapılan  çalışmaların artmasına  karşın insanoğlunun yaratıldığı  

günden  beri varlığını  hissettiren  bir  durumdur. 

        İçinde  bulunduğumuz 21. yüzyılın zor, rekabetçi aşırı  çalışmaya  dayalı 

endüstriyel  yaşamı iş yerimizde stres  faktörünün  daha  belirgin şekilde  ortaya  çıkmasına 

yol  açmış ve  insanları tehdit  eden bir  büyük  tehlike  olarak belirmiştir 

(Cartwright,Cooper,1997;3). 

      Günümüzde  stres, sokaktaki adamdan, laboratuar da ki  bilim  adamına kadar  

herkesin  kullandığı  bir  sözcüktür. İnsanı  yakın  duygusal  ilişkilerden uzaklaştıran, 

verimliliğini  düşüren ve  en  önemlisi  hayattan  aldığı zevki  azaltan bu  gölgenin adı 

tıbbın  çeşitli  dallarında çalışan  birçok  bilim  adamına  göre “stres”tir. 

       Stres tüm  çevresel, bireysel  ve  örgütsel etmenlerin belli  oranlarda etkili olduğu, 

kişinin tutum ve davranışlarına yön veren  bir  durum olarak değerlendirilmektedir 

(Ertekin,1993;7 ). 
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        Stres tüm  çevresel, bireysel  ve  örgütsel etmenlerin belli  oranlarda etkili 

olduğu, kişinin tutum ve davranışlarına yön veren  bir  durum olarak değerlendirilmektedir 

(Ertekin,1993;7 ). 

        Şimşek’e  göre esenliği  ve  huzuru için bir tehlike işareti veya bir uyarı olarak 

algılanan ve dolayısıyla yetersiz bir şekilde ele alınan olaylara gösterilen ve belirgin 

olmayan fizyolojik ve psikolojik tepkiye stres denir (Şimşek ,1998;295).  

        Hans Selye stresi insan  vücudunun herhangi bir  isteme  verdiği özgül  olmayan  

karşılık olarak  tanımlamaktadır (Selye, 1976;5). 

               1.2. Stres  Kavramının  kapsamı 

         Stres  ile  ilgili  yapılan  tanımlardan  yola  çıkılarak stresi  şöyle  tanımlamak  

mümkündür. Stres çevresel bireysel ve örgütsel etmenlerin kişi  üzerinde fiziksel  ve  

psikolojik  talepler  yaratmasıdır. 

     Biraz stres olmadan yaşamak hemen hemen imkansızdır. Birçoğumuz da bununla 

karşılaşmak istemeyiz ama biraz stres bile hayata bir heyecan ve özellik katmaktadır. Fakat 

eğer stres kontrolden çıkarsa, o zaman sağlığımız, ilişkilerimiz ve yaşam zevkimiz için 

zararlı olmaya başlar. 

    Günümüz dünyasında strese neden olan konulara aşağıdaki durumlar örnek olabilir. 

• Siz ve eşiniz ikiniz birden çalışırken bir yandan da ailenizi toparlamaya çalışırsınız. 

Aynı zamanda anne ve babalarınız emekli olmuşlardır, sağlık sorunları vardır ve 

alışveriş yapmak için bile sizin yardımınıza ihtiyaçları vardır. 

• Siz tek başınıza yaşayan bekar bir insansınız, maaşınız enflasyon oranında yeterli 

miktarda artış göstermiyordur ve her geçen ay borçlarınızı ödemeniz gittikçe 

zorlaşmaktadır. 

• Siz boşanmış birisiniz ve çocuklarınızın bakımını eski eşiniz ile ortak olarak 

üstlenmişsiniz. Çocuklarla ilgili konulardan dolayı eski eşinizle olan sürtüşme daha 

sert ve sık olmaya başlamıştır. 

• İşyerinizdeki rekabet ve beklentiler gittikçe acımasız bir hale gelmiştir. Erken 

saatlerde gelip geç saatlere kadar çalışıyorsunuzdur ve yapabileceğinizden fazla iş 

yükü altına girmişsinizdir. 

    İnsanlar, en çok çalışma ortamında stresle karşılaşırlar. Stres; aşırı ses, ışık, ısı, çok 

fazla yada çok az denetim neticesinde ortaya çıkar. Fakat aynı stres ortamında bulunan tüm 

insanlar bu stresli durumda aynı tepkiyi göstermezler. İş başarma arzusu yüksek olan bir 
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bireyi işle ilgili kabul edilebilir bir gerilim düzeyi motive ederken, aynı durum diğer bir 

bireyin saldırganlık veya iş yapmaktan kaçma gibi tepkiler göstermesine neden olabilir 

(Akgemci,2001;302). 

              Myles  ve Sharon GENEST  tarafından stres  konusunda yapılan  yeni  

araştırmalarda  stresin  ortaya çıkışındaki en  önemli  etmenin ne  stres  kaynağının  ne de 

strese  karşı  gösterilen fiziksel  tepki  olduğu; ancak  en  önemli  etmenin stres  kaynağının  

bireyden  beklentilerini karşılama konusunda bireyin  olayı ve  kendi  yetenekleri konusunda  

yaptığı değerlendirme  olduğu ortaya  çıkmıştır (Pehlivan,1995;11). 

                   1.3. Stres Belirtileri 

     Stres kişi üzerinde psikolojik değişimler yarattığı gibi, aynı zamanda fizyolojik 

tepkilerle de kendini belli eder. Bu belirtiler çoğu zaman açıkça görülebilir niteliktedirler 

ve aşağıda saydığımız belirtiler görüldüğü takdirde tehlike başlamış denilebilir. 

                Araştırmacılara göre tehlike evresinde en çok görülen belirtiler şunlardır: 

• Kalp atışının ve solunumun hızlanması 

• Kan şekerinin yükselmesi 

• Kasların gerginliğinin artması, kasılma ve eklem ağrıları 

• Ağızda ve boğazda kuruluk 

• Bitkinlik 

• İştahsızlık ve zayıflama 

• Çok fazla yemek yeme isteği 

• Baş ağrısı, baş dönmesi 

• Dururken, otururken, yürürken, dengesizlik, sallanma 

• Ellerde ve ayaklarda terleme 

• Uykusuzluk, aşırı uyku, dengesiz uyku 

• Uykuda diş gıcırdatma, konuşma 

• Korkulu rüyalar görme, korkarak uyanma, uykuda yürüme 

• Mide, bağırsak, sindirim bozukluğu 

• Bulantı, kusma, ishal 

• Konuşma güçlüğü, az ya da çok konuşma 

• Gürültüye ve sese duyarlılık (Şimşek, 1998; 296). 

          Vücut bu tehlike unsurlarına karşı bir direnç gösterir. Direnme esnasında 

organizma vücutta oluşan herhangi bir yıkımı onarmaya çalışır. Eğer başarabilirse 
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stresin fiziksel etkileri ortadan kalkar. Aksi halde bireyde kaygı düzeyinin yükselmesi, 

endişe, sinirlilik, karamsarlık, korku, isteksizlik, ilgisizlik gibi belirtiler devam eder. 

          Kişinin direnci, tehlike unsurlarına karşı verdiği savaşı kaybettiği takdirde 

dönüşü olmayan birtakım organik bozukluklarla karşılaşabilir. Baş ağrıları, ülser ve 

yüksek kan basıncı bireyin bu aşamada karşılaştığı rahatsızlıklardır. 

          Stresli bir ortamda bulunan bireylerin en çok karşılaştıkları belirti uykusuzluk ve 

uyku düzensizliğidir. Hayatın üçte birini uykuda geçiren insan, bu sayede bedensel ve 

ruhsal dinlenmesini sağlamış olur. Bireyin stresinden kaynaklanan uyku bozuklukları 

onun kaygı düzeyinin yükselmesine, bundan dolayı da sinir bozukluğuna neden olur.    

               Bu araştırmada stres belirtileri fiziksel, davranışsal ve psikolojik belirtiler olarak 

ele alınmıştır. 

 

               1.3.1.  Fiziksel Belirtiler 

              Zaralı etkenler organizmanın belirli sistemlerinde ve işlevlerinde değişikliklere 

yol açar. Bu değişikliklerin farklı evreleri de çeşitli belirtilerin, yakınmaların ortaya 

çıkmasında rol oynar ( Köknel, 1988, s. 344). 

              Bunların arasında en sık rastlanan belirti ve yakınmalar; tansiyon yükselmesi, 

sindirim bozukluğu, terleme, nefes darlığı, baş ağrısı, yorgunluk, alerji, mide bulantısı ve 

saç dökülmesidir. 

               Belirtilenler ışığında stres  nedeniyle yaşanan sıkıntıların  yöneticilerde, fiziksel 

dışa vurumlarından en çok görünenin saç dökülmesi veya saçlarda beyazlama, yorgunluğa 

bağlı yürüyüş tarzı, göz altlarında halkalar ve anlamsız bakışlar görüldüğü söylenebilir. 

              Tansiyon yükselmesi: Bazı araştırmacılar yüksek tansiyon ile stres arasında ilişki 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Stresin yüksek tansiyona ne derecede etken olduğu hakkında 

hala soru işareti bulunmasına rağmen, önceden mevcut tansiyona etkide bulunduğu 

kesindir. Bünye gerçek ve hayali tehlikelerle karşılaştığında kan basıncı artarak tepki 

gösterir. Tehlike geçtiğinde endişe, korku ve kuşku devam etmiyorsa, kan basıncı normal 

düzeye iner. Eğer bilinçaltı tehlikeler sürerse kan basıncı yüksek kalır ve uzun süreli 

gereksiz gerilim yaratır. Tehlike tamamen ortadan kalksa bile basıncın normale dönmesi 

uzun zaman alabilir. Bu tepkinin her tekrarlanışında basınç az bir miktar düşer ve sonunda 

normalin üstünde bir düzeyde dengeye gelir (Yates, 1985; 16-17).     
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              Yüksek tansiyon, özellikle beyin ve kalp için zararlıdır. Beyine oksijen sağlayan 

damarlarda çatlama yapabilir ya da kalp artan dirence karşı koymak için vargücüyle kanı 

pompalamayı sürdürdüğünden normalin üstünde çalışabilir. Sonuçta kalbin yıpranmasına 

neden olur . 

            Sindirim Bozukluğu: İnsan bedeninde oluşan ishal ve peklik de stresle ilgili olarak 

ortaya çıkan belirtilerdir. Vücutta trioksin salgılanması ishali başlatır. Stres nedeniyle 

kasların büzülmesi ise geçici peklik durumlarına yol açabilir (Pehlivan, 1995 s. 48). 

            Terleme: Korku, öfke ve stres durumları terlemeyi arttırır. Cuno ve arkadaşları 

terlemenin stresten kaynaklandığını belirtmişlerdir. Stres terlemesi özellikle avuç içi, ayak 

tabanı ve koltuk altlarında görülür (Pehlivan, 1995, s. 49). 

            Nefes Darlığı: Aşırı endişe ve sıkıntı durumlarında istem dışı aşırı soluk alıp verme 

görülür. Bunun sonucunda kandaki karbondioksit düzeyi ve serbest kalsiyum düzeyi düşer 

ve ellerde bükülme, çekilme ve kasılmalar, tüm bedende uyuşma, baş dönmesi, 

dengesizlik, halsizlik görülür (Köknel, 1988, s. 366). 

             Baş ağrısı: Fizyolojik rahatsızlıkların dağılımını ele alan araştırmalara göre 

insanların % 50-70‘i baş ağrısı çekmektedir. Yapılan incelemelerde sık rastlanılan baş 

ağrısı türünün gerginlikten kaynaklandığını, diğerlerinin ise damar rahatsızlıklarından 

kaynaklandığı bilinmektedir (Erdoğan, 1996;307). İşte yaşanan çeşitli problemler ve bu 

problemlerin yarattığı stresler de ağrının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Stresin sebep 

olduğu gerginlik damarların daralmasına, kafanın belirli bölgelerine giden kanın bir hayli 

azalmasına yol açar. Diğer taraftan bir dokunun kansız kalması ağrıya sebep olur. Ağrı 

gerginliğe, gerginlik kaygıya, kaygıda ağrının şiddetlenmesine yol açar(Baltaş ve baltaş, 

1993;155). Gerilim baş ağrısı, başta devamlı gerginlik ve basınç hissi olarak tarif edilir. 

Ağrı bazı kimselerde enseden, bazılarında ise alından veya gözlerin üzerinden başlayarak 

başın iki tarafına yayılır. Ağrı biraz artarak devam etmekle beraber, şiddeti çoğunlukla aynı 

kalır ve bazen şiddetlenerek kişinin herhangi bir iş yapmasını engelleyebilir (Baltaş ve 

baltaş, 1993;155). Gerilim baş ağrısı hafif hastalarda herhangi bir stresle ortaya çıkar. 

Ciddi hastalarda hoş olmayan durumların beklentisi bile ağrıyı ortaya çıkarabilir (Baltaş ve 

baltaş, 1993;156). 

              Yorgunluk: Yorgunluk; hoşnutsuzlukla dolu ve onunla birlikte görülen, aşırı bir 

çalışma sonucu işlevsel gücün azalmasıdır. Genel olarak fiziksel ve zihni yorgunluk olarak 

iki şekilde ele alınır. Fiziksel yorgunluk doku ve organların uyarıcılığını yitirmesidir. 
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Kassal yorgunluklar kendini kramplar ve ağrılı sertleşmelerle gösterir. Sinir merkezleri de 

etkilenerek sinirsel bir yorgunluk meydana gelir. Bunun en belirgin yönü uykusuzluktur. 

Kişilikteki çatışmalar bunalımlarla dinlenmekteki başarısızlıklar nevrotik yorgunluğa 

sebep olabilir (Çelebioğlu, 1990;188-189). 

               Stresin neden olduğu uykusuzluk yöneticilerin yorgun düşmesine ve 

performanslarının olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. 

               İş yerindeki stresler, motivasyon eksikliği, devamlı olarak hızlı çalışma, modern 

çalışmanın ruhsal baskısı, sorumluluk duygusu, başarılı olamama endişesi, işini kaybetme 

korkusu gibi psikolojik faktörler yorgunluk yönünden önemli sebeplerdir (Akbulut, 

1994;284). 

               İş süresi, vücut hareketlerinin süresi, grup baskısı, zaman kısıtlamaları, gürültü, 

ısı ve nem, aydınlanma, özerklik ve sorumluluk, belirsizlik derecesi, zihni aşırı yük, rol 

belirsizlikleri, rol çatışmaları ve dinlenme, ekonomik arzu ve bekleyişler de iş sırasındaki 

yorgunluk üzerinde etkili olurlar (Çelebioğlu, 1990;193). 

                Alerji: Alerjiler, aslında zararsız olan, hatta hiç var olmayan tehditlere karşı 

vücudun bilinçsizce meydan okuyarak kendini yaralaması ile ortaya çıkar ( Yates, 

1986;21). İnsanlar aşırı sıkıntı, endişe ile karşı karşıya kaldıklarında diz kapaklarının aşağı 

kısmında, koltuk altlarında, yüzlerinde kızarıklık, sivilce benzeri görüntüler, derinin bazı 

bölgelerinde kaşınma ve yanma gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir (Erdoğan, 1996;308). 

    Stres bireyde aşırı duyarlılık oluşmasında önemli bir rol oynar. Aşırı duyarlılık tepkileri, 

bedenin bağışıklık sistemi üzerinde etki yapan alerji tepkileridir. Bir çok bireyde yalnızca 

stres durumlarında alerji görülmüştür. Bu bir anlamda bedenin strese karşı uyarılmasıdır 

(Pehlivan, 1995;50). Birçok alerji uzmanı, duygusal sorunların alerjik durumları artırdığı 

gibi, alerji nöbetlerini de hızlandırabileceğine inanmaktadır (Yates, 1986;21). 

               Mide Bulantısı: Stresin fizyolojik etkileri nedeniyle mide ve sindirim sisteminin 

etkilenmesi mide bulantısı yapabilir. Özellikle salgılanan adrenalin hormonunun mide 

bulantısında etkili bir rol oynadığı bilinmektedir (Pehlivan, 1995;51). 

 

                1.3.2. Davranışsal Belirtiler    

                Gerilim altındaki birey bu rahatsızlık verici durumdan kaçabilmek için kaçınma 

davranışları gösterir. Bu kaçınma yollarının istenmeyen etkileri de vardır (Albrecht, 

1989;42). 
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                Stresin kişi davranışları üzerinde açık ve doğrudan etkileri vardır. Uykusuzluk 

veya uyuma isteği, iştahsızlık, aşırı yeme, konuşma bozuklukları, sigara veya alkol 

kullanımındaki artış sözü edilen etkilerdendir. 

                Uykusuzluk: Uyku bozuklukları, ilk ortaya çıkan stres belirtilerindendir ve 

bireylerin en çok yakındıkları belirtilerin başında yer alır. Sebebi ne olursa olsun insanın 

ruh sağlığındaki en küçük dalgalanma bile kendisini uyku düzenindeki bir bozuklukla 

ortaya koyar (Batlaş ve Batlaş, 1993;128) 

                Uykunun başlaması için beyinde bir mekanizmanın harekete geçmesi gereklidir. 

Bu mekanizmanın harekete geçmesi için de kaslardan gerilimin azaldığı konusunda bilgi 

gelmesi gereklidir. Kas gerilimi azaltmadığı takdirde beyin sapındaki “uyanıklık” sistemi 

uyarılmaya devam eder ve kişi bir türlü uykuya geçemez (Batlaş ve Baltaş, 1993;128). 

                Uyuma İsteği: İştahsızlık pek çok bedensel ve ruhsal hastalığın ilk ve temel 

belirtilerindendir. İleri derecede iştahsızlık daha çok ruhsal ve toplumsal zorlanmalara 

bağlı belirtilerdendir (Köknel, 1988;367). 

                Aşırı stres durumlarında bireylerde yaşama olan ilgi azaldığı gibi, buna koşut 

olarak beslenme gereksinimi de yavaşlar ve iştah kaybolur. Bireyler sağduyularıyla yemek 

yemeye çalışsalar bile, bunalım ağırlaştıkça yemeğe olan ilgi iyice azalır (Pehlivan, 

1995;52). 

                 Yemede Artış: Aşırı yemek yeme biçimindeki davranışlar bir stres belirtisi 

olduğu gibi aynı zamanda stresten kaçış yoludur. Birey, gerilime tepki olarak gösterdiği 

tüm davranışlarında bilinçsiz olarak, bütünüyle güzel bir duyguyu gerilim duygusunun 

yerine geçirmektedir. Yemede artış da böyle bir davranış biçimidir. İlgisini güzel lezzet ve 

haz verici yeme duygusu üzerinde odaklaştırır (Albrecht, 1989;43). 

                 Eller, beyin ve ağız yemekle uğraşırken sorunlar için endişelenmek ve 

düşünmek için çok fazla zaman harcanmaz. Ayrıca yemenin hipotalamus ve zihin üzerinde 

yatıştırıcı bir etkisi vardır (Pehlivan, 1995;52). Fizyolojik olarak dolu bir mide ve 

bağırsaklar bol kan kullanır. Karındaki bu artan kan ihtiyacı, beyindeki kan dolaşımını 

biraz azaltarak az da olsa rahatlatıcı etki yapar. Böylelikle zihinde tetikte olma hali azalır 

(Yates, 1986;104). Aşırı yemek yiyen, bu nedenle kilo alan insanların çoğu, sigara ve alkol 

bağımlıları gibi yeme içme bağımlılarıdır (Köknel, 1988;397). 

               Konuşma Güçlükleri: Yapılan araştırmalar, stresin bireylerin konuşmasında 

biçimi ve içerik üzerinde değişiklikler meydana getirdiğini ortaya çıkarmıştır. Bunlar 
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kısaca; kekeleme, konuşma güçlüğü, sözcüklerin yuvarlanması, sözcüklerin tekrarı ve uzun 

duraklamalardır. Bunların yanı sıra konuşma sırasında anlamsız sesler çıkarma, cümle 

yapısının değişmesi, duygulanım yükü fazla olan sözcüklerin sıkça kullanılması, sık sık 

cümleye yeniden başlayıp düzeltme girişimleri, konuşmaya başlarken ve konuşma 

süresince duraksama ve kararsızlık, kimi sözcüklerin unutulması, yanlış kullanılması, dil 

sürçmeleri gibi içerik bozulmaları da görülür (Köknel, 1988;351-352). 

               Sigara Kullanma:  Yoğun stres altında yaşamanın sonuçlarından biri de sigara 

tüketimindeki artıştır. Sigara tiryakileri sigaranın gerilimi azalttığını iddia ederler ve stresli 

durumlarda daha yoğun olarak sigara içerler. Özellikle kaygılı bir kişilik özelliğine sahip 

bireyler stresle karşı karşıya kaldıklarında sigaraya sarılarak, bırakmışlarsa bile yeniden 

başlarlar (Pehlivan, 1995;53). 

               Nikotinin etkisi dozla bağlantılı bir değişim gösterir. Nikotin başlangıçta bir 

merkezi sistem uyarıcısı iken, zamanla belli yetileri uyuşturmaya başlar. Dikkati toplama 

yeteneği bunlardan biridir. 

               Sonuçta sigara içmek zaten yorgun olan beden üzerindeki yükü artırır ve 

bağışıklık sistemini bastırır. Beden her türlü hastalığı daha kolay kabul edecek duruma 

gelir (Batlaş ve Batlaş, 1993;227) 

               Alkol Kullanma: Çalışma hayatındaki değişik etkenler kişiyi alkol kullanmaya 

itebilir. İş görende gerginlik yaratan bu etkenler alkolün geçici rahatlatıcı etkisi ile 

giderilmek istenebilir. 

               Düşük dozlarda alınan alkol, merkezi sinir sistemini uyarır; biraz daha arttırılınca, 

sakinleştirici bir etki yapar. Ancak miktar ve sıklığı giderek fazlalaştığında depresyon 

durumu yaratabilir. 

               Alkol kullanan insanlarda sıksık karşılaştığımız boşanmalarla sonuçlanan 

olumsuzluklarda görülebilmektedir. Boşanmalar eşleri ve çocukları sürekli stres altında 

bırakan bir yaşama zorlayabilmektedir. 

               Alkol kullanımı sürekli kaygı düzeyini yükselten bir kısır döngü oluşturur. Uzun 

süre alkol kullananlarda duygusal ve bilişsel işlevlerdeki olumsuz değişiklikler de ruhsal 

kaynaklı zararlı etken olabilir (Köknel, 1988;394). Bu etkenler diğer yandan da içinde 

bulunulan stresin düzeyini de artırır. 
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               1.3.3.Psikolojik Belirtiler 

              Örgütlerde stresten kaynaklanan psikolojik belirtiler gerginlik, geçimsizlik, 

işbirliğinden kaçma, sürekli endişe, yetersizlik duygusu ve yersiz telaştır. 

               Gerginlik: Stres arttıkça gerginliğin yeğinliği de artma gösterir. İş gören gerilim 

içinde olduğunu genellikle açlık, doyumsuzluk, huzursuzluk, tedirginlik, kızgınlık, öfke 

gibi durumlarla ortaya koyar (Başaran, 1992;238). 

               Stres altındaki insanlar genel olarak daha kolay sinirlenir ve oldukça önemsiz 

olaylarda bile çok ters bir tepki gösterirler. Bu insanların uyku düzeni değişir, daha fazla 

içki ve sigara içerler ve gittikçe daha yoğun ve huzursuz olurlar (Norfolk, 1989;29). 

               Geçimsizlik: Stres, sözel ve fiziksel olarak başkalarına kötü davranışlara yol 

açar. Stres içindeki birey, bu sıkıntısını iş ve aile çevresine olumsuz bir şekilde 

yansıtmaktadır (Pehlivan, 1995;54). 

               Stres kişileri daha saldırgan bir hale getirebilir. Fizik saldırganlık bu davranışın 

en uç örneğidir (Koçel, 1986;339). Aşırı tepki gösterme çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. 

Başkalarına yönelik öfke nöbetleri, kırıcı olma bunlardan bazılarıdır (Lazarus, 1994;60). 

               İşbirliğinden Kaçma: Bireyler çevrelerindeki insanlardan kendisini çeker ve 

içine kapanır, pasifleşir. Bazen da sorunları tümüyle  yok  sayarak  olayların  dışına  çıkar. 

Böyle  bir  davranış  o  insanın  karşısındaki kişiye  sıkıntı ve  öfke  duyguları  

yaşatabileceğinden, bu kez  ilişkilerde  sıkıntıya  yol  açabilir (Lazarus, 1994;60). 

               Sürekli  Endişe: Bazı  insanların çevrelerini  yeteri  kadar  algılayamama veya  

hatalı  algılamaları  sonucunda, endişeli  oldukları ve  zamanla  davranış  bozuklukları  

gösterdikleri  bilinmektedir. İş  hayatında  kişinin gelecek  endişesinin onda  istenmeyen  

davranışlar  yarattığı, şüpheci, kendine  güvensiz  tiplerin bu  tür  davranışların  sebepleri 

arasında endişenin de  bulunduğu  bilinmektedir (Erdoğan, 1996;311-312). 

               Düş Kırıklığı:Çeşitli  nedenlerle amaçlarına  ulaşamayan bireyler  düş  kırıklığı 

ve  çaresizlik  duyguları  yaşar. Amaca  ulaşamamanın ortaya  çıkardığı  problemler insan  

davranışı  üzerinde önemli  etkiler  yapar. Kişi  kendini  heyecanlı, huzursuz  hisseder, 

etrafına düşmanlık  hisleri  besler (Hatiboğlu, 1993;263). 

 

              1.4. Stres Araştırmaları 

              Stres günümüzde çok iyi tanınmasına rağmen sadece modern çağ insanına özgü 

değildir. Tarih öncesindeki insanların bile stresin etkilerinin farkına varmış olduklarını 



 

 15  

düşündüren kanıtlar vardır. Eski  çağlardaki çeşitli  kurban  törenleri ya da işkence  

türlerini incelediğimizde, bu  dönemde de insanları aşırı  stres  altında bırakmanın  

etkilerinin  bilindiğini  biliriz (Roskies, 1994; 19). 

              Avusturya doğumlu bir bilim adamı olan Hans Selye de stresin fizyolojik etkileri 

üzerindeki çalışmalarıyla tanınmıştır. Selye, stres araştırmalarının isim babası 

sayılmaktadır. Yaptığı bir seri deneyden sonra “Genel Uyum Sendromu” adını verdiği bir 

süreç tanımlamıştır. Genel Uyum Sendromu, stres sürecini incelemede kullanılan bir 

yoldur. Genel Uyum Sendromu’nda üç aşama vardır. Bu aşamalar, alarm, direnç ve 

tükenme aşamalarıdır. Alarm aşamasında vücudun baskı altında kalması nedeniyle vücutta 

fizyolojik değişmeler görülür(adrenalin akışı artar, kan basıncı yükselir, göz bebekleri 

büyür ve kaslar gerilir). 

              Gerilim yaratan uyaranla ilk karşılaştığı zaman ortaya çıkan şaşkınlık, 

uyumsuzluk, gerçeğin saptırılması gibi bedenin kendini korumaya hazırlandığı aşamadır. 

Bu aşama kısa sürelidir. Stres yaratıcı faktör ortadan kalkmaz ve etkisini sürdürmeye 

devam ederse, ikinci aşama olan direnme ortaya çıkar. Bu aşamada vücut, bozulan dengeyi 

yerine getirmeye çalışır. Farklı psikolojik, fizyolojik  ve  biyolojik tepkiler  strese karşı  

koymanın  yollarıdır. Eğer bu  aşamada organizma başarılı olursa, stresin fiziksel  

belirtileri  ortadan  kalkmaktadır. 

               Ancak stresli  durum  daha  uzun  süre  devam  ettiği ve  şiddeti  artırdığı  

takdirde, vücut  zayıf  düşer ve  üçüncü  aşama olan  tükenme  aşamasına  geçilir. 

               Stresörler kullanılabilecek tüm  enerjiyi  tüketebilir ve  fiziksel ve ruhsal  

hastalıklar meydana  gelebilir. Örneğin; baş  ağrıları, ülser, kan basıncının artması, kalp  ve  

damar  hastalıkları  ortaya  çıkabilir (Steers,1981; 343).  

 

                                     II.  ÖRGÜTSEL  STRES  KAYNAKLARI 

               Örgütsel davranış, iş görenin örgütün işlevsel ve toplumsal çevreleri ile 

etkileşiminin ürünüdür (Başaran, 1990: 39). 

               İş gören ile örgütün işlevsel ve toplumsal çevresi arasında doğrudan bir ilişki 

vardır ve bunlar birbiriyle tümleşik bir bütündür. İş görenler örgütteki işlevsel ve toplumsal 

çevre ile etkileşerek toplumsal çevreyi gerçekleştirirler. İş görenler bu etkileşim içinde 

istenmeyen davranışlar da gösterebilirler. Stres kavramı iş görenin kendisi, işlevsel ve 

toplumsal çevresi ile yakından ilgilidir. İş gören davranışını etkileyen ve iş görenin işlevsel 
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ve toplumsal çevreyle etkileşme sürecinde ortaya çıkan bir kavram olduğundan, örgütsel 

stres kaynaklarının da örgütsel davranış modeline uygun olarak kurulması gerekmektedir 

(Pehlivan, 2000: 31). 

              1.1.   İşlevsel  Çevreyi  Oluşturan  Yapılara  İlişkin  Stres  Kaynakları 

              İş görenin işlevsel çevresi doğrudan iş ile ilgili olan görevleri ve bu görevlerin 

gereklerinin oluşturduğu bir yapıdır. İş görenin ürettiği ürün ile ilgili tüm canlı ve cansız 

varlıklar onun işlevsel çevresini oluşturur. Örgütün işlevsel çevresini örgütle ilgili üç yapı 

oluşturur. Bunlar görev, yetke ve üretim yapılarıdır (Başaran, 1982: 12). Aşağıda bu 

yapılara ilişkin stres kaynakları incelenmiştir. 

1- Görev Yapısına İlişkin Stres Kaynakları 

İşin sıkıcı olması 

Ücret yetersizliği 

Yükselme olanağı 

Çalışma saatlerinin uzun olması 

Çalışma koşulları 

Kalabalık 

Aşırı iş yükü 

2- Yetke Yapısına İlişkin Stres Kaynakları 

Karar verme 

Karara katılma 

Yetkilerin yetersiz olması 

Sorumluluğun verdiği endişe 

Değerlendirmede adaletsizlikler 

Yöneticilerin teşvik etmemesi 

3- Üretim Yapısına İlişkin Stres Kaynakları 

Zaman Baskısı    

Araç-gereç  yetersizliği 

Yeteneklerin  işin  gereklerine  uygun  olmaması 

Çalışmaların  karşılığını  alamamak 

             1.2. Toplumsal  Çevre  ve  Stres Kaynakları         

İş görenin örgüt içinde işlevsel çevresinin yanında bir de toplumsal  çevresi  vardır. 

Toplumsal  çevrenin  iş görenden  istediği eylem  ve  işlemler, iş görenlerle  ilgili  diğer  
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bireylerin  beklentileriyle  biçimlenir. Toplumsal  çevrenin yaptırım  gücü  gelenek  ve  

göreneklerle, toplumsal  baskıdan  kaynaklanır. Örgütün  toplumsal  çevresi kültürel yapı, 

kümeleşme  yapısı ve  rol  yapısından  oluşur (Başaran, 1982; 15-16).  

1-Kümeleşme  Yapısına  İlişkin Stres  Kaynakları 

          İş ortamında  huzursuzluk 

          Ast-üst ve  iş  arkadaşlarıyla anlaşmazlık 

          Toplumsal  desteğin  düzeyi 

          İş  yerinde  dedikodu  yapılması 

         Yaranma  ve  dalkavukluğun  yarattığı  huzursuzluk 

2-Rol  Yapısına  İlişkin Stres  Kaynakları 

        Rol  Çatışması 

        İş  gerekleri  ile  kişilik  uyumsuzluğu 

        Rol  belirsizliği 

3-Kültürel  Yapıya İlişkin  Stres  Kaynakları 

        İş ortamında  görüş  farklılıkları 

        İş  çevresindeki  değer  ve  normlara  uyma  zorunluluğu 

        Statü  düşüklüğü 

        Moral  ve  doyum   düşüklüğü 

        Coper  ve  Marshal’ın  1976  yılında, organizasyonlarda stresin  beş  temel  kaynağı 

üzerine  yaptıkları  çalışmalarıyla, örgütsel  stresin nedenlerini  ortaya  koydular. Buna 

göre  örgütsel  stres  kaynakları  şunlardır (Tutar, 2000; 238). 

         1-İşin  niteliği 

         2-Rol  belirsizlikleri 

         3-Bireyler  arasındaki  ilişkiler 

         4-Kariyer  geliştirme  faktörleri 

         5-Örgütsel  yapı  ve  iklim 

         Coper  ve Torrington (1979) örgütsel  stres  kaynağı olarak  hem örgüt  hem de  örgüt  

dışı  etkenler üzerinde durmaktadır. Bireysel stres kaynaklarının örgüt dışı  etkenleri 

oluşturduğunu  belirleyen  araştırmacılar, örgüt  içi  etkenler  olarak da  örgütte  oynanan  

rol, mesleksel  ilerleme, insan  ilişkileri, örgütsel  yaşam  ile dışarıdaki  yaşam  arasında 

yapılan  işe  ilişkin özellikleri  ele  almaktadır (Aslan, 2000; 238). 
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         Mocan (2001), Örgütsel  stres  kaynaklarını  şu  şekilde  sıralamıştır (Mocan. www. 

Tip2000.com). 

1- Politikalar 

Adaletsiz, keyfi performans değerlendirmeler 

Ücret eşitsizlikleri 

Esneklik  taşımayan  kurallar 

Vardiyalı çalışma 

Belirsiz yöntemler 

Sık  bölüm değiştirme 

Gerçekçi  olmayan  iş  tanımları 

2- Yapılar 

Merkeziyetçilik; kararlara  katılıma  izin  verilmemesi 

Sınırlı  ilerleme  imkanları 

Resmiyet  derecesinin  fazlalığı 

Yüksek  düzeyde  uzmanlaşma 

Bölümler  arası  karşılıklı  bağımlılık 

Personel - yönetici çatışması 

3- Süreçler 

Bozuk  iletişim 

Performansla  ilgili  yetersiz, hatalı  geri  bildirim 

Belirsiz  ya da çatışan  hedefler 

Hatalı veya  belirsiz performans  ölçümü 

Adaletsiz  kontrol  sistemleri 

Yetersiz  bilgi 

         Görüldüğü gibi eğitim bilimcileri tarafından örgütsel  stres  kaynakları farklı  

şekillerde  sınıflandırılmıştır. Bu  sınıflandırmalarda  benzer  noktalar  bulunmasına  

rağmen  ortak ve  kabul  gören bir  örgütsel  stres  modelinin  ortaya  konulmadığı  

anlaşılmaktadır. 

           Bu  durumu eğitim bilimcilerinin  uğraşım alanlarının insanlar olması ve 

araştırmanın en  zor yapılabildiği insan ve stres birleşeni gerçeğinin görüldüğü şeklinde 

ifade edilebiliriz. 
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               III. STRESİN  ÖZELLİKLERİ 

              3.1. Stres  Kavramının  Geçirdiği  Aşamalar  

             “Stres” Latince’den türemiş  ve  İngiliz  dilinde kullanılan  bir  terimdir.İnsanla  ve  

canlılarla ilgili durumu tanımlamada kullanılan bir  kelime olmadan önce, fizik  ve  

mühendislik bilimlerinde  kullanılmıştır. 

               Ayrıca  kelime “bütünlüğünü koruma ”ve “ esas  duruma  dönmek  için çaba 

harcama” halini de ifade  eder (Boyacıoğlu, 2001; 7). 

              Psikoloji alanında  stresle  ilgili  çalışmalar 1950’li  yıllarda Amerikan Psikoloji 

Derneği  yıllık raporlarında  yer  almaya  başlamıştır.1955 yılındaki  raporlarından  stres  

kavramının psikolojinin  pek çok  alanında kullanılmaya  başladığı  görülür. Hatta  

fizyolojik veya  hormonlarla ilgili faktörlerin hiç  ele  alınmadığı alanlarda  bile stres  

teriminin kullanımı  yaygınlaşmıştır (Baltaş, 1987; 269). 

     

               3.2. Stresin Yararlı  Yönleri ve  Verimlilik 

               Stresin  insan  yaşamı  üzerinde  zararlı  yanlarının  olması  gibi  yararlı  

yanlarının da  bulunduğunu  belirtmek  gereklidir. Bu  inanılması  güç  bir  durum  gibi  

görülebilir. Fakat  yapılan  araştırmalar  ve  bireysel deneyimler  bunu doğrulamaktadır. 

1950’li yılların  ortalarında modern stres araştırmalarının babası olan Dr. Hans SELYE, 

yararlı “eustress” (yunanca da” eu” ,”iyi” anlamında) ile performansı  zayıflatan, distress 

(üzüntü) kavramlarını  birbirinden  ayırmıştır. 

               Geoergetown Üniversitesi, Tıp  Fakültesi  Psikologlarından Dr.Estelye  

Ramsey’in yakın  zamanda yaptığı  bir  çalışma; üstün  başarıları sayesinde  kendilerine  

basının, “Kim  kimdir? “köşelerinde yer  kazanan  insanların, toplumun  geri  kalan  

kısmına  göre daha  mutlu  ve  daha  uzun  yaşadıklarını göstermiştir. “Bunlar  yeryüzünün 

en  hırslı  insanları  arasındadırlar...” diye  açıklar Dr. Ramsey “…Fakat, grup  olarak aynı  

zamanda en  sağlıklılarının da arasındadırlar ” (Lewis, 1995; 36). 

               Stresin  sürekli kötü  bir  şey  olduğu  kanaati  doğru  değildir. 

(Davis,2000;1)Belli  bir  düzeyde  stresin olması  normaldir aynı  zamanda  gereklidir de. 

Kişi  bütün  olarak  bir  davranış  sergilemek  için strese  ihtiyaç  duyar ve  bu  stres kişinin 

hayatını  en  iyi  şekilde  yaşamasına  yardımcı  olur (Philips, 1998; 274).                                                                  
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              Böyle  bir durumda  hiçbir  stresin, yani  gerginliğin  olmamasının, insanı  

tamamen  mutlu  ve  sağlıklı  yapacağı  var  sayılmaktadır. Oysa  uygun  bir  miktardaki 

gerilim  yaşamak  için  asgari  şarttır (Loehr, 1998;18). 

               Mesela  bir  müzik  aletinin tellerinin belli  bir  sesi  çıkaracak  miktarda  

gerilmediği takdirde herhangi  bir  müziğin çalınmasının mümkün olmaması  gibi, insanın 

da sağlıklı  ve  mutlu  bir  şekilde yaşayabilmesi  için motivasyonu sağlayacak  oranda bir  

gerilime  ihtiyacı  vardır. Sıfır  gerilimdeki bir  telin hiçbir  sesi  çıkaramayacağı gibi sıfır  

gerilimdeki  insanında hareket  edebilmesi  mümkün  değildir. Akortlu  bir  sazın  

mükemmel bir  müzik  sesi  sağlaması  gibi uygun  bir  şekilde motive  edilen  insan tüm  

sorunlarının üstesinden  gelebilecektir (Birkök, www.geocities.com.).   

               Stresi  meydana  getiren zorlanmaları  insanı, yeniliği  artırmak, çalışmak, ortaya  

çıkarmak  konusunda harekete  geçirdiği  bilinmektedir. Bu anlamıyla  stresler bireyi  

ileriye  götürücüdür. Çeşitli  kültürlerde zorlamaların insan hayatına  getirdiklerini anlatan  

özdeyişler  vardır. Öğrenmek için stres gereklidir. Gerçekte  sağlıklılığın korunması  ve  

aşama  yapılması için  belirli bir  düzeyi  aşmayan stres  vericilere  ihtiyaç  vardır. Ancak  

bu  düzeyin kişiden  kişiye  büyük  değişiklik gösterdiğini  unutmamak  gerekir (Ünal, 

www.geocities.com.). 

              Olumlu olan stres, hoşa giden aktivitelerin getirdiği yaşamsal zorluklardan  

kaynaklanır. Buna  üniversiteyi  kazanmak, duygusal  bir  ilişkiye  başlamak, yaşadığımız  

çevreyi  değiştirmek  gibi  örnekler  verilebilir. Bu  olumlu  durumların yarattığı  stresle 

başa  çıktığımızda  olgunlaşırız, kendimize  güvenimiz  artar. Bu da  stresin  hayatımıza  

getirdiği olumlu  etkidir (Örücü, www.tip2000.com.). 

               Rus Spor psikologu Yuri Hanin, atletik performansın belli bir seviyedeki itici 

güce bağlı olduğunu öne sürdü. İtici güç yeterli olmadığında kendinizi sıkkın, ilgisiz ve 

yarışçı ruhtan yoksun hissedersiniz. İtici gücün fazla olması ise bunun tam tersi olarak, 

aşırı endişeye,  karmaşaya ve kendine güvenin azalmasına yol açar. 

               Yaşam her alanda rekabeti gerektirir. Rekabet her zaman ve her durumda ortaya 

çıkabilir. Bu rekabette üstün olmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak gerekmektedir. 

Her araç bir silah olarak kullanılmalıdır. Stresin bir silah olarak kullanılması ile ilgili 

olarak askeri aktivitelerden fikir alabiliriz. Örneğin, eski Sovyetler Birliği stresi bazı askeri 

alanlarda bir silah olarak kullanabilmiştir. Bir Doğu Alman taarruzu sırasında şok geçiren 

Sovyet Askerleri’ni tekrar kendilerine getirebilmek için sınırlardaki hoparlörlerden ani ve 
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yüksek gürültü yayarak  insan sağlığı  açısından stres  yaratan bu  faktörü  uyarıcı  olarak  

kullanmıştır (Lewis, 1995; 65). 

               Stresin  iş  verimliliği  üzerinde hem  olumlu  hem de  olumsuz  etkileri  vardır. 

Başka bir ifade ile stresin düşük olduğu ortamlarda verimlilik genellikle düşük  olmaktadır. 

Bu nedenle  verimliliği  yükseltmek  için stres  düzeylerini ve  yoğunluğunu  artırmakta  

yarar  vardır. Bu takdirde  birey  daha  çok gayrete  gelmekte, bilgi  ve  becerilerini ortaya  

koymaktadır. Ancak stres  yoğunluğu  ve  düzeyi aşırı  ölçüde  yükseldikçe  bireyde  

tükenme  meydana geleceğinden verimlilikte  hızlı  bir  düşüş  yaşanabilmektedir. Bu  

nedenle  stresin  yoğunluğu hiç  bir  zaman  orta  ya da optimum düzeyin altına  

düşürmemek  gerekecektir (Eren, 2000; 288). 

 

               3.3. Stresten Etkilenme  ve  Kişilik 

               Strese  dayanıklılık  insandan  insana  değişebilmektedir. Bazı  insanlar  daha  

şiddete ve  süratle  alarm durumuna  geçerek stresten  daha  çabuk  etkilenirken, bazı  

insanlar  ise daha yavaş  ve  daha  geç alarm  durumuna  geçerler. Aynı  şekilde  bazı  

insanların strese  dayanıklılığı daha  uzundur, bazılarının  daha  kısadır. Yine  bazı  

insanların direnç  düzeyleri diğer  insanlara oranla  daha  düşük veya  daha yüksek  olabilir. 

               Ancak  genelde her  konuda  olduğu  gibi strese  daha  duyarlı olanlar  ve strese  

daha  az  duyarlı  olanlar olmak  üzere  stresten etkilenen  insanları iki  grupta  

toplayabiliriz. Stresten  çok  etkilenen  insanlara A kişilik  tipine sahip  kişiler, stresten  az  

etkilenen kimselere ya da  daha  az  strese  giren kimselere de  B kişilik tipine  giren  

insanlar  adı  verilmektedir (Eren, 2000; 289). 

 

               3.3.1.”A”Kişilik  Tipinin  Özellikleri 

              Kişilik  analizi konusunda  ilk  çalışmalar Rosenman ve Friedman tarafından  

1950’lerden  sonra  yapılmıştır. Bu  çalışmalar  sonucunda  A  ve  B Tipi  Kişilik  olmak 

üzere iki  tip  kişilik  belirlenmiştir  (Sabuncuoğlu, 1988;192).  

              Rosenman ve Friedman A Tipi Kişiliği en az  zamanda en çok  işi, gerekirse  diğer  

kişilerle çatışarak yapmaya  çalışan, hırslı, rekabetçi, beklentileri  en üst  düzeyde  olan, 

kendini  yoğun  baskı  altında  hisseden ve  kavgacı  kişilik  olarak  nitelendirmiştir. 

               A Tipi  Kişilik Özellikleri; yükselme ve başarı  hırsı, heyecan, duygusallık, 

acelecilik, saldırganlık, işleri  zamanında  bitirme, işe  aşırı  bağlılık, hızlı  konuşma, çabuk  
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öfkelenme, sabırsızlık, insan  ilişkilerinin  zayıf  olması, dinlenme  yerine  çalışmayı tercih 

etme, özel  ve  sosyal  yaşantıya zaman  ayırmama, beklemekten  sıkılma ve  yerinde  

duramamadır (Jamal, 1990; 749-745). 

              Bu  kişilik  özelliğinin ardında  özgüven  eksikliği  yatmaktadır. Bu  kişilik  

tipindeki  kişiler kendilerini  diğer  insanlarla karşılaştırarak, yerlerini  korumaya  veya 

daha  iyi  olma  çabasına  zorlarlar. A tipi  insanların çoğunda  rekabetçilik  eğilimi  

kendisini iş  bağımlılığı  olarak  gösterir. Bu tür  insanlar  işlerine, giderek  daha  fazla  

zaman ayırırlar. Halbuki  bu  verimliliklerini  azaltmaktadır. A tipi davranış  biçimini  

benimsemiş kişiler  hayatı  mücadele olarak  algılama  eğiliminde olabilirler. Bu  sebeple, 

yaşanılan her günü, karşılaştıkları  her  insanı ve  her  durumu üstesinden  gelinmesi  

gereken bir  sorun  olarak  algılarlar. Bu  şiddet  duygusu bir çok  araştırmacı  tarafından 

kalp  krizinin  temel  sebeplerinden  biri  olarak  görülmektedir (Artır, 

2002/07/10/kadın/butun.htm). 

               A tipi davranış biçimine sahip kimseler, kendileri ve başkaları için yüksek bir 

beklenti düzeyleri koyar ve bunun gerçekleşmemesi durumunda kuvvetli bir rahatsızlık 

duyarlar. 

              A tipi davranışına sahip bir kişi, çoğunlukla kendisi ile meşgul ve “ben merkezci” 

dir. Bu kimseler büyük çoğunlukla hayatın diğer cephelerini ve ailelerini ihmal edecek 

ölçüde kendilerini işlerine vermişlerdir. 

               Bu tipler özet olarak: 

• Başkalarının başarılı çalışmalarından rahatsız olmaya ve üstlerince yanlış 

anlaşılmaya meyillidirler. 

• Uzun süre zor saatler boyunca işlerini bir an önce bitirme baskısı altında ve 

fazla iş yüklenerek çalışırlar. 

• Sürekli olarak kendileri ile rekabet ederler ve yüksek üretkenlik standartları 

vardır. 

• Geceleri ve hafta sonları sık sık evlerine iş götürürler ve işlerini bitirseler bile 

uzun süre rahatlayamazlar. 

• A tipi davranış biçimini benimsemiş bir kişinin kesin bir konuşma biçimi 

vardır. Bazı kelimeleri patlayıcı olarak vurgular, sık ve kuvvetli jestlerle 

konuşurlar. 
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                Örgütlerin çoğu A tipi davranışlar sergileyen kişileri ödüllendirmekte ve kendi 

yöneticilerinden A tipi davranış modellerini benimsemelerini beklemektedirler. Bu nedenle 

de örgütlerdeki pek çok erkek ve giderek de kadın iş görenler fiziksel ve zihinsel sağlıkları 

pahasına bu özellikleri göstermektedirler.   

                 A Tipi  Kişilik özelliklerine  sahip  kişilerde kolesterol oranı  yüksektir ve kalp  

krizi geçirme  krizi  daha  yüksektir (Pehlivan, 1995;39). 

 

               3.3.2.”B”Kişilik  Tipinin  Özellikleri 

               A tipinin aksine B tipi insanlar katı kurallardan arınmış ve esnektirler. Rahat ve 

sabırlıdırlar. Daha az askı ve çatışma içindedirler. Acelecilik ve karmaşıklık gibi konulara 

meydan vermezler. İşte daha az yarış halinde bulunur ve zamanı iyi kullanırlar. Yapılan 

araştırmalar sonucu tepe yöneticilerinin B tipi kişiler arasından çıktığı görülmüştür. 

              B tipi insanlar yaşamdaki küçük şeylerden zevk almaya da zaman  ayırırlar. 

Gevşek,  sakin  ve  zaman  baskısını  çok hissetmeyen bir yapı vardır. Mesela sabah işe 

giderken güneşin doğuşunu izlerler. 

              Tamamen  işlerine  odaklanıp hayatın  diğer  boyutlarını unutmazlar;  B tipi insan 

işinden de  zevk almaya çalışır. Toplantılarda sadece iş konuşmazlar, hayatın eğlenceli 

tarafını görmeyi sağlayan becerileri objektif ve dengeli olmalarını da sağlar. 

İşlerine vakit ayırdıkları kadar ailelerine ve dostlarına da zaman ayırırlar. 

              Friedman ve Rosenman’ın çalışmaları sonucunda A Tipi kişilik özelliklerine sahip 

bireyler strese daha yakın oldukları benimsenmiş, ancak daha sonraki dönemlerde yapılan 

çalışmalar ile bu düşüncenin etkisi kırılmaya başlamıştır. A tipi kişiliğe sahip bireyler fazla 

stres yaşasalar da B tipi kişilik özelliklerine sahip bireylere oranla stresle başa çıkmada 

daha fazla başarılı oldukları görülmüştür. Belirli görevleri ifa etmede A tipi bireyler B tipi 

bireylere oranla daha avantajlıdırlar. Çünkü çalışmayı çok severler ve yorulmaktan pek de 

şikayetçi olmazlar. 

               B tipi kişiliğe sahip olan bireyler örgütsel ilişkiler ve iş başarısı açısından stresten 

uzaktırlar. Friedman ve Rosenman tarafından yapılan çalışmalar sonunda A ve B tipi 

kişilik özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
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Tablo 1: A ve  B  Tipi  Kişilik  Özellikleri (Luthans,1989;407). 

A  Tipi  Profili B  Tipi  Profili 

• Zaman baskısını hisseder 

• Hızlı yürür 

• Hızlı konuşur 

• Hızlı yer 

• Rekabetçidir. 

• Başarıyı iş miktarı ile ölçer 

• İki işi aynı anda yapmaya 

çalışır 

• Sürekli hareketlidir 

• Saldırgandır 

• Boş vakti olmaz 

• Sabırsızdır 

• Zaman baskısı hissetmez 

• Aceleci değildir 

• Sabırlıdır 

• Kibirlenmez 

• Kazanç için değil eğlence için 

oynar 

• Dinlenirken suçluluk duymaz 

• Ilımlı davranır. 

 

               Stres  insanları farklı  şekillerde  etkilemektedir. Herhangi bir  olaya farklı  

insanlar  farklı  tepkiler  vermektedir. Araştırmalar genelde iki ayrı kişilik özelliği üzerinde  

yoğunlaşmaktadır. Bunlar  A ve  B tipi  kişilik  özellikleridir…A tipi  davranış  sergileyen 

bir  insan A tipi  davranışın  tümünü  taşımamakla  birlikte B tipi  davranış  özelliklerini 

taşıyan  birçok  insanda bazı A tipi davranış  özelliklerini  derece  derece  gösterebilir. 

               Stres  faktörleri, farklı  kültürel  ve  etnik  çevrelerden gelen  insanlar üzerinde  

farklı stres etkileri  yaratmaktadır. Aile içindeki anlaşmazlıklar veya  iş  arkadaşları  ile 

uyumsuzluk  sosyal stres  yaratıcı etkenlerin en  önemlileri  olarak  sıralanmaktadır. Bu  

stres  yaratıcı  etkenlere gösterilen  tepkiler ise  yaş  ve  cinsiyet gibi  yan  etkiler 

dolayısıyla farklılık  göstermektedir (Esin, 1981; 10). 

               Friedman ve  Rosenman  araştırmalarında   özellikle  bireysel  farklılıkların strese  

yol  açtığını  bulmuşlardır. A tipi  davranışın da  kadınlardan  çok   erkeklerde   daha    

yaygın    olduğu  görüşünde  birleşmişlerdir. Fakat  bu  konuda   günümüz  şartlarında 

kadınlar  üzerinde fazla  bir  araştırma  yapılmamıştır (Köknel, 1998; 15). 
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                   IV. YÖNETİMDE  STRES  YARATAN  FAKTÖRLER 

              Stres  olayı ve  insan  üzerindeki  etkileri  incelendiğinde, yönetimde  stres  

kaynağı olan  başlıca  faktörler  sırası  ile ; 

              a-Yönetim  olayı  ile  stres  arasındaki ilişkiler 

              b-Yönetimde  ve  yönetim olayının  gerçekleştiği organizasyonlarda stres  yaratan  

başlıca  faktörler 

              c-Yönetim   ve   Organizasyon   uygulamaları   açısından alınabilecek  önlemler 

olarak  sınıflandırılabilir. 

 

               4.1.Yönetim  ve  Stres 

              Yönetimin  çeşitli  tanımları  yapılmıştır. Yönetim  amaçların  etkili ve  verimli  

bir  biçimde gerçekleştirilmesi  maksadıyla bir  insan  grubunda işbirliği  ve  koordinasyon 

sağlamaya  yönelik faaliyetlerin  tümünü  ifade  eder (Tosun, 1992 , s.5). 

              Yönetim  “hiyerarşideki  bir  üstün  örgütleyici  çalışmaları “olarak  

tanımlanmaktadır. Kısaca  açıklamak  gerekirse yönetim, toplumsal  yaşayışın  değişik  

kesimlerinin düzenli  çalışmalarını  amaçlamakta, ama, her şeyden  önce, insanların  bir  

başkasının egemenliğini  benimsemelerini, kendilerinin  dışındaki  bir  iradeye boyun  

eğmelerini  içermektedir (Fişek, 1979; 51-52). 

  Yönetimin  amacı  kaynak  israfına yer  vermeden, elimizdeki  kaynakları  en  iyi biçimde  

kullanarak, işlerin  daha  basit, daha  ucuz  ve  daha  iyi yapılmasını  sağlamaktır (Tortop, 

1990; 7). 

               Eğitim  yönetimini öteki  yönetimlerden ayıran  özellikler eğitimin  özelliğinden  

doğmaktadır. Eğitimin  olduğu  gibi, eğitim  yönetiminin de en  önemli  konusu  insandır. 

Eğitim  yönetimi, insan  ve  insanların  oluşturduğu toplumu her  yönden  geliştirip, 

zenginleştirmeyi  amaçlar (Bursalıoğlu, 1982; 3). 

               Eğitim  yönetiminin özellikleri, eğitimin  amaç  ve  işlevlerinden 

kaynaklanmaktadır. Buna  göre eğitim  yönetimini  diğer  sistemlerden ayıran  özellikler  

kısaca  şöyle  özetlenebilir (Kaya, 1979; 38): 

              a-Eğitim sistemi  amaçlarına  uygun  olarak insan  davranışlarını  değiştirmek  

ister. 

              b-Yönetim  düşünen  insanın  düşündüklerini  ortaya  koymasını  sağlar. 



 

 26  

             c-Eğitim  sistemi  ve  okullar toplumda  birçok  kişi  tarafından formal  veya  

informal  olarak  denetlenir. 

            d-Eğitim  sistemindeki yöneticilerin  büyük  bir  kısmının asıl  mesleği  

öğretmenliktir. Bu durum  teknik  yetkiyi  kullanmayı  zorlaştırır. 

            e-Eğitim  yönetimi okul  öncesi  kurumlardan yüksek  öğretime  kadar  çeşitli 

kademe  ve  alanlarda  şehirlerden  en  küçük  yerleşim birimlerine  kadar  her  yerde  

bulunur. 

             f-Eğitim  sisteminin  ve  yetiştirdiği insanların  başarılarını objektif  olarak  

değerlendirmek   güçtür (Gürsel, 1997; 37-41).  

             Günümüzde  insan  yaşamı ve  iş  hayatındaki  performansı  üzerindeki  etkisi  

gittikçe  artan stres  olayına  gelince stresin  çeşitli  tanımları  bulunmaktadır. Bazen  stres  

yerine gerilim  ve  kaygı  terimlerinin  kullanıldığı  da  görülmektedir. Stres” bireyde 

fizyolojik  ve  psikolojik  dengesizlik  oluşturan  durum” veya ” insan  duygu, düşünce  

süreçleri, bedensel  sağlığı  ve davranışlarını  olumsuz  etkileyen  koşul  ve  durumlar” 

olarak  tanımlanabilir. Kısaca  belirtilmek  istenen  stresin bireysel  bir  olay  olduğu, 

bireylerin  stres  yaratan  faktörlere tepkilerinin  değişik olduğudur. 

              Yönetim ve  stres  ile  ilgili bu  genel  açıklamadan  bir  sonuç  çıkaracak  olursak,  

şunu  söyleyebiliriz. Yönetim  olayı  ve  bunu  gerçekleştiği  organizasyon, kişi  açısından  

stres  kaynağı  olan  çeşitli  faktörleri bünyesinde  taşımaktadır.Yönetici  veya  yönetilen  

olarak  çalışma  hayatına katılan  kişi, kendi  kişisel  özelliklerine de  bağlı  olarak, bu  

çeşitli  stres  faktörlerinden  etkilenecektir. 

              Yöneticinin beklenti  ve  hedefleri çok  farklı  kişilerle ilişki  kurarak amaçlarının 

gerçekleştirecek  olması, yöneticiliği  stresli bir  faaliyet  haline  getirmektedir. Bu  

bakımdan  yönetim ve  stres  olaylarının  madalyonun  iki  yüzü  gibi  olduğunu söylemek  

mümkündür. 

 

              3.2.Yönetimde  Stres  Yaratabilecek  Faktörler  ve  Alınabilecek  Önlemler 

              Yönetim  ve  organizasyon  uygulamalarında stres  yaratan  çeşitli  faktörleri,  

herhangi  bir  önem sırası  gözetmeksizin aşağıdaki  gibi  ifade  edebiliriz. 

              1-Amaçlar  Konusundaki Anlaşmazlık veya  Belirsizlik:Yönetim  olayının belli  

bir  amaca  yönelik olduğu  ve  tüm organizasyon birimlerinin bir  amaçlar hiyerarşisi 

halinde  birbirine bağlı  olması  gerektiği bilinmektedir. Çalışanların  performansını 
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olumsuz  etkileyecek bu  durumun  değiştirilmesi için  her  kademe  yönetici  ve  

personelin  amaçlarını açık  hale  getirecek yönetim  tekniklerini kullanmak  gerekecektir. 

              2-Personel Değerleme  Uygulamalarındaki  Belirsizlik:İster  performans  

değerleme, ister başarı  değerleme, ister  liyakat  takdiri veya  sicil  takdiri  olarak 

adlandırılsın, personelin  hangi  kriterlere göre  değerlendiği  belirsiz ise bu  durum  stres  

yaratan  bir  faktör  olacaktır. 

              Personelin  organizasyondaki geleceği, amirinin  hakkında  yapacağı değerlemeye  

bağlı  olacak, fakat değerlemenin  kriterleri belli  olmayacak. Bu  durum, önemli  bir  stres  

kaynağı  olacaktır. Bunu  ortadan  kaldırmanın  yollarından  birisi, ölçülebilir  amaçlar  

belirleyip bütün  değerleme  sistemini bunun  üzerine  oturtmaktır. 

              3-Organizasyon İçindeki  Kişilerarası İlişkilerin  Niteliği:Ekip  çalışmasının  

olmadığı, herkesin  şahsi  oynadığı, yardımlaşmanın  olmadığı, birlikte  sorun  çözme  

yerine kişisel  rekabet, kayırma  ve  güç  mücadelesinin hakim  olduğu  durumlar, önemli  

bir  stres  kaynağı  olacaktır. Bunu  ortadan kaldırmanın yollarından  en  önemlisi, çeşitli  

organizasyon  geliştirme  tekniklerinin kullanılmasıdır. 

              4-Yetki  ve  Sorumluluk  Belirsizliği:Yönetim  uygulamalarının çok  tekrarlanan  

ilkesi karşılık, yetki  ve sorumluluk belirsizliği, önemli bir  stres  faktörü  olmaya  devam  

etmektedir. Bu  stres  faktörünü  ortadan  kaldırmanın en  önemli  yolu, kim  hangi  

konularda,  hangi  kararları  verebilir, hangi  sonuçları  almaktan  sorumludur, açıkça 

belirlemektir. 

              5-İletişim   Eksikliği:  Organizasyona   dinamizm  veren  önemli faktörlerden  biri 

de  iletişimdir. Bu  stres  faktörünü  ortadan  kaldırmanın  en  önemli  yolu organizasyon  

içinde etkin  bir  haberleşme kolaylaştırıcı  yönetim  tekniklerinden   yararlanmaktır. 

              6-Organizasyon Yapısının  Özelliği: Organizasyonların yapılandırılma  tarzı da 

bazen  önemli bir  stres  kaynağı  olarak belirmektedir. Bu  konuda  en  tipik  örnek, proje  

yönetiminde çok  kullanılan matris  organizasyon yapısıdır. Bu  yapının emir  verme  

yerine  ikna etmeye  dayanması ve  bazı  personel  için iki emir  getirmesi önemli  bir  stres  

faktörüdür. Bu stres  faktörünü  ortadan  kaldırmanın en  önemli  yolu, böyle bir 

organizasyon yapısı  içinde çalışmaya  yatkın personeli  seçmektir.  

               7-Gelişme  ve  Değişimler Karşısında Yetersiz  Kalma:Her  organizasyonun 

sürekli  bir  değişim içinde  olduğu  bilinmektedir. Dış  çevredeki  yeni  gelişmeler, 

organizasyonları değişik  iş  yapma  metotları bulmaya  zorlamaktadır. Bunun sonucu  
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olarak, personele  yeni  nitelikler gerekmektedir. Niteliklerini geliştiremeyen ve yeni  

değişimlere ayak  uyduramayan  personel, iş  açısından yetersiz  hale  gelmekte ve  tipik  

stres  davranışlarına  meyletmektedir. Bu  stres  faktörünü  ortadan  kaldırmanın en  önemli  

yolu ,bir  yandan “planlı  değişim” olarak  adlandırılan yönetim  tekniğini  uygulamak; bir  

yandan da personel  eğitim ve  geliştirme  faaliyetlerini gerçekleştirmektir. 

              8-Kişilik  Çatışmaları: Yöneticiliğin, hedef ve  beklentileri çok  farklı  kişi ve  

gruplarla diyalog kurup birlikte  çalışabilmeye  dayanır. Her  bireyin  kendine  has  bir  

kişiliğe  sahip  olması,  esasında  yöneticiliği  kişilerarası farklılıkları  yönetme işi  haline  

getirmektedir. Kişilik özelliklerindeki farkın  derecesine ve  bu  özelliklerin işle  ilgisine  

göre  stresin  önemi  artmaktadır. Bu  stres  faktörünü  ortadan  kaldırmanın en  önemli  

yolu, bu derecede  farklı  kişilik  özellikleri olan  bireyleri, zorunluluk  olmadıkça   

birbirini  etkileyen   işlerde bir arada  çalıştırmamaktır. 

               Sonuç  olarak yönetici  veya  yönetilen,  bunların  bilincinde  olduğu sürece,  bu  

faktörlerin olumsuz  yöndeki  etkileri  daha  az  olacaktır (Litterer, 1996; 157-161). 

 

                          V. STRESLE BAŞA  ÇIKMA YÖNTEMLERİ 

               Stres  kaçınılmaz  bir  olgudur. Çünkü  canlı  bir  organizma  olan insanın 

karşılaştığı bazı  durumlara  tepki  göstermesi, bunlar  karşısında heyecanlanması  doğaldır. 

Yalnızca  ölüler  çevresindeki hiçbir olaya  tepki  göstermezler. 

               Demek ki, insanın  dış  dünyayla ilişkilerini düzenleyip sağlam bir  oryantasyon 

yapabilmesi  için belirli bir  düzeyde strese  ihtiyacı  vardır. 

               Araştırmacılar bu  konuda, bir  çok  aydınlatıcı ve  kişinin stresi kullanabilmesi  

yolunda yararlı  tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Stresin  verdiği  zararları nasıl  ortadan  

kaldırabiliriz ve  stresi  gelişme  yolunda  bir  araç  olarak  nasıl kullanabiliriz? 

               Şurası  muhakkak ki sağlıklı  yaşamak  için “ stresi  olmayan  bir  hayat  

dileyerek “ stresin  yol  açtığı zararlardan  ve muhtemel  tehlikelerden  uzak  duramayız. 

Çünkü  hem  stres  veren  pek çok  şey  hayatın  içinde  vardır, hem de  stres  vericilerin  

bir  bölümü  başarı  için  gerekli  olan  dinamizmin  ve  gelişmenin sebebidir. 

               Stresle  başa  çıkabilmenin çeşitli  yöntemleri  mevcuttur. Örgütsel  stresi 

önlemeye  ve  azaltmaya  yönelik  yöntemler örgütsel  ve  bireysel  olarak  iki  kümede  

toplanabilir.  
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               5.1. Stresle Başa  Çıkmada  Bireysel  Yöntemler 

               Stresi  önleme  ve  tedavi  yolları ile  ilgili  tüm  girişimlerde hastayı  tedavi  eden 

doktor, uzman  ve  yardımcılarının iradeli  yaklaşımı  ile  karşılaşmaktayız. İnsan  biyolojik  

bir makine  olarak  kabul  edilmekte, yıpranma  yani  duygusal ve  bedensel  tükenme 

durumunda  iradeli bir  girişimle  gücünü yeniden  toparlayıp çabucak işinin  başına  

dönmesi  istenmektedir. Fakat  stresin  insan  sağlığı  üzerinde yol açtığı  sonuçların  

analizini  yaparken ayırt  etmemiz  gereken  iki  düzey  vardır. Bunlar sosyolojik  düzey  ile 

bireysel  tepkilerin biyolojik  ve  psikolojik  düzeyi. 

                Stres  faktörü  uygun  bir  şekilde  ele  alınıp  yönetilmediğinde ortaya  çıkacak  

bireysel ve  örgütsel  maliyetler oldukça  fazla  olacaktır. Bireysel  anlamda  bu  maliyetler 

fiziksel,  psikolojik ve  davranışsal rahatsızlıklar olurken, örgütsel  anlamda  çalışanlar 

üzerinde  baskı  ve zorlanma  yaratan stres  ciddi  problemlerin doğmasına  neden  

olabilmektedir.  

 

               5.1.1. Savunma  Mekanizmaları 

               Stresle  başa  çıkmada  en çok başvurulan  yöntemlerden biri  savunma  

mekanizmalarıdır. Savunma  mekanizmaları bireylerin  kısa süreli  stresten uzaklaşmaları 

için  sıkça başvurdukları  yöntemlerdir.  

               Kişi  bir  zorlanma  ile  karşılaştığında bu  durumla  baş  edebilme gücünü  

kendisinde  bulursa çabaya  yönelik  bir  davranış  biçimi  gösterir ve içinde  bulunduğu  

duruma uyum  sağlamaya  çalışır. Yetersiz  kaldığı  durumlarda ise  belirmeye başlayan 

stresten  kurtulabilmek amacıyla  savunmaya yönelik  tepkiler  geliştirir (Ertekin, 1993; 

102). 

  Bunlardan  bazıları; 

               Yüceltme: Gerginlikleri  asıl  hedeflerinden  başka olan  ve  çoğu  kere de toplum  

tarafından kabul  edilmiş  hedeflere veya  faaliyetlere intikal  ettirme  sürecidir. Bir  alanda  

başarılı  olamayan birinin  başka  bir  alanda kendini  kanıtlamaya  çalışması bu  duruma  

örnek  gösterilebilir. 

               Özdeşleşme:Herhangi  bir  kişi  yada  grupla kendini  bütünleştirmeye  çalışma. 

               Dengeleme:Kişinin  tatmin  edilmeyen, engellenen  istek  ve  amaçlarının yerine  

başkalarını  koyması. Derslerinde  başarısız  olan  öğrencinin  sporda  başarılı  olmaya  

çalışması. 



 

 30  

               Bahane  Bulma: Akla  uydurma da  denebilir. İnsanın  kendine  ve  başkalarına 

karşı  akla  uygun  sebepler  bulmaya  çalışmasıdır. Öğrencinin  başarısızlığını çalışma  

koşullarının  kötü  olmasına bağlaması  gibi. 

              Yansıtma:Başkasını suçlama da diyebileceğimiz yansıtma da  başarısızlıkların 

sorumluluğunu  başkasının  üzerine atma  söz  konusudur. 

               Tepki  Oluşturma: Gerçek  duygu  düşünce  ve  beklentilerin tam  karşıtlarını  

benimseme. Arkadaşını  sevmeyen  iş  görenin, bu  duygusundan utanarak  onu takdir  

etmeye  başlaması  gibi. 

               Uzlaşma:Atılım yada  çekilme  tepkileriyle  çözümlenemeyen durumlarda  

kullanılan  bir  tepki  biçimidir. 

                

              5.1.2.Gevşeme  Eğitimi 

              1930’larda Jacobson tarafından bir  stres  azaltma  yöntemi  olarak gevşeme  

eğitimi  ileri  sürülmüştür (Ertekin,1993; 95). Bu  yönteme katılanlara  kendi  vücutlarının 

belli  bir  kısmı  üzerinde  yoğunlaşmaları  ve  daha  sonra  kaslarını  dinlendirmeleri  

öğretilmiştir. Bu  biçimdeki  bir  yoğunlaşma giderek  tüm  vücutta bir  gevşeme  ve  

rahatlama  sağlamaktadır. Konu  ile  ilgili  bir çok  araştırıcılar 1930’lardan  beri bu  

yöntemi  geliştirmeye  çalışmışlardır. 1960’lardan  sonra  bir  kalp  uzmanı ve  araştırmacı  

olan Herbert  Benson  tarafından  bilim  alanına  bir  teknik  olarak  kazandırılmıştır 

(Batlaş, 1986;162). 

              Meditasyon derin  ve  düzenli  nefes  almalarla ve  bazı  ses  ve  ifadeleri tekrar  

etmede  yoğunlaşmaktadır. Gevşeme  yanıtı  bu  teknikle  birlikte  katılanlara  daha  çabuk  

dinlenmelerini  ve  rahatlamalarını  öğretmektedir. 

               Aslında  araştırmalar, meditasyonun  fizyolojik  işlevleri yavaşlatmada, bireyin  

oturma  durumundaki  gibi  çok  etkili  olmadığını 214  İsveçli  asker  üzerinde 8  ay  süre  

ile  yapılan ve  hem  gevşeme  hem de  meditasyon tekniklerini  ölçmeyi ve  

değerlendirmeyi  amaçlayan çalışma,  askerlerin  stresli durumlarla daha  iyi  bir  biçimde 

başa  çıktığını,  oysa  araştırma da kullanılan kontrol  grubunun   bu  denli  başarılı  

olmadığını göstermiştir (Larson, 1987; 88-89). 
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               5.1.3.Biyolojik  Geri  Besleme 

               Biyolojik  Geri  Beslemede, kalp  atışları ve  kas  gerilimlerinin elektronik  bir  

araçla  ölçülmesi de  vardır. Bu  ölçümler,  ışık  veya  ses  sinyalleri halinde  bedendeki  bir  

takım süreçlerle ilgili  bilgi  vermektedir. Bu  geri  bildirim  sistemini  kullanarak 

vücudumuzun iç  durumu  ile ilgili  denetimleri daha  sağlıklı  yapabilmemiz mümkün  

olabilmektedir. 

               Örneğin dinlenme  halindeyken kalbimiz  çok  hızlı  çarpıyor ve  ışık  yanıyorsa 

biz  bu  kalp  atışını koruyarak  ışığın  yanmasını sağlayacağımızı  biliyoruz. Bu  konudaki  

deneyimlerimiz  geliştikçe  ve  biyolojik  geri  besleme aygıtından  yararlanarak kendi  

fizyolojik  işlevlerimizi araçsız  olarak  denetleme olanağına  kavuşabiliriz. Biyolojik  geri  

besleme yöntemi  ile bireyler  yalnız  kalp  atışlarını değil  kas  gerilimi,  vücut  sıcaklığı,  

beyin  dalgaları,mide  asidi ve  kan  basıncını da denetleye  bilmektedirler (Baltaş, 1986; 

170). Böylece biyolojik  geri  besleme hem  stresi  denetim altında  tutmayı hem de  

bireyleri stresle  ilgili ortaya  çıkabilecek  rahatsızlıklardan korumayı  sağlamakta etkili  

olmaktadır. Stres  altında  çalışan  insanların vücut  fonksiyonlarının stresin  artması  ile  

birlikte  azaltılması da sağlanabilmektedir.  

              5.1.4.Davranış Değiştirme 

              Davranış değiştirme özellikle stresin daha çok etkisinde kalan A tipi bireylerin 

davranış özelliklerinin değiştirilmesinde uygulanabilir. 

              Bilindiği gibi bu tür kişilik yapılarında yüksek düzeyde hareketlilik, aşırı hırs ve 

çalışma, zamanla yarışma ve insanlarla ilişkilerde ortaya çıkabilecek iletişimle ilgili 

olumsuz gelişmeler dikkat çekmektedir. Davranış değiştirme ile bu tür olumsuzlukların 

stresli durumlarda daha olumlu tepkilere dönüşmesi sağlanabilir. Bu yöntemle A tipi 

özellikleri taşıyan bir birey genel olarak daha dinlenmiş ve sağlıklı yanıtlar verebilen bir 

kişiliğe sahip olabilir. Bu konuda yapılan araştırmalar,  davranış değiştirme 

uygulamalarından sonra A tipi bireylerin kan basınç düzeylerinin önemli ölçüde düştüğünü 

göstermiştir (Suinn, 1982; 933 -949). 

               5.1.5. Beslenme 

              Araştırmalar  beslenme  ile stres  arasında  bir  ilişki  olduğunu göstermiştir. 

Schafer (1987)’e göre  stres  ve  beslenme  ilişkisi temel  noktalarda  şu  şekilde  

özetlenmiştir (Pehlivan, 1993: 177). 
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            a)Yetersiz  kalori  insan  organizmasını  zayıflatarak, stresle  ilgili  hastalıklara 

daha  kolay  yakalanmasına  neden olmaktadır. 

            b)Mineral  ve  vitamin  eksikliği de yetersiz  kalori  gibi  aynı etkiyi  yapmaktadır. 

            c)Uzun  süreli ve şiddetli  stres belli  vitaminlerin alışılmış  miktardan daha  fazla  

tüketilmesine  neden  olur. 

            d)Kahve, çay, kakao ve  çikolatada bulunan  kafeinin  kendisi stres  tepkisi  yaratan 

bir maddedir. 

           e)Sigara  içmek  veya  dumanlı  ortamlarda  uzun  süre  bulunmak normal  

miktardan daha  fazla  C  vitamini tüketilmesine  neden  olur. Bu da  stresi  artırır. 

           f)Çok  fazla  kalori  alınması, özellikle  hareketsizlikle  birleştiğinde ortaya  çıkan  

şişmanlık, beden  üzerinde  doğrudan  stres  yaratır, psikolojik  olarak  sıkıntı  verir ve  

enerji  düzeyini  düşürerek bireyin  kendisine  saygısını  azaltır.  

           5.1.6. Toplumsal  Destek 

           Toplumsal  destek  sağlama stresin  zararlı  etkilerini  azaltabilir. Toplumsal  destek 

başlıca  aile ve  iş  çevresinden  kaynaklanır. Aileden  gelen  destek, iş  ile  ilgili  

doyumsuzlukları, çevreden  gelen  başarı  ve  desteklerle iyileştirici  bir  etki  yapar. Bu tür  

bir  destek  kişinin  işle  ilgili olumsuz  düşünce  ve  duygularını ortadan  kaldırarak 

kendine  güven, başkalarınca  kabul  edilme  ve  takdir  edilme  sağlar (Ertekin, 1993;37). 

          Sosyal  destek  sağlamanın bir  yolu da  sosyal  yardım  faaliyetlerine  katılmaktır. 

Böylelikle başkalarına  yardım  etme hazzı  duyarak yaşama  daha  fazla  bağlanmak  

mümkün  olabilmektedir (Can, 1994;287). 

           5.1.7.Sosyal, Kültürel  ve  Sportif  Etkinliklere  Katılma 

           Boş zamanı değerlendirme, bireyin özbenliğine uygun yapmaktan zevk aldığı 

toplumsal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak, kişinin günlük yaşamın sıkıntılarından 

kurtulması ve insanlarla etkileşerek toplumsal bir kişilik kazanmasıdır. 

           Spor, aşırı reaksiyonlar, sinirlilik, hırçınlık ve kavgacılık gibi eğilimleri ortadan 

kaldırmak için yararlı görülmektedir. Stres etkisi ile kana geçen hormon fazlalıklarının 

tüketimi sağlanırken, tüm yaşamsal organların gücünü artırmakta, kandaki yağ ve şeker 

oranlarının normal düzeyde kalmasını desteklemektedir. Düzenli egzersiz yapan kişilerde, 

strese karşı büyük bir direnç oluştuğu gibi, sonrasında tam bir gevşeme ve ruhsal 

dinginlikte gözlenmektedir (Erkan, 1993;45).  
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             5.1.8. Masaj 

             Stresin olumsuz etkileriyle başa çıkmanın bir yolu da iyi bir masajdır. Masaj, bu 

konuda bilgili bir kişi tarafından uygulanmalıdır. Masaj programı doktor kontrolünde 

olmalı ve bedensel yapı ile uyumlu bir biçimde uygulanmalıdır. Sıcak ve sakin bir ortamda 

tatbik edilen masaj kasları gevşetecek, zihni dinlendirecek ve en önemlisi geçici bir süre 

için de olsa kişiyi stres kaynaklarından uzak tutacaktır (Erdoğan, 1996;323). 

             5.1.9.Dua ve İbadet 

             Dinler uzun yıllardır insanların temeldeki güvensizliğine çare olmuş, beden ve ruh 

sağlığının korunmasında önemli bir “araç” haline gelmiştir. Bireylerin davranışları 

üzerinde önemli etkileri vardır. 

             Dua sırasında ayetler, meditasyon da olduğu gibi odaklaşmayı sağlayacağından, 

bireyin gevşemesini sağlayabilir. Dua ederken kaygı v hareketlilik azalır. Bireyler dua 

ederken içlerindeki sesi daha iyi duyabilirler ya da Tanrı inancı, rehberlik ve avunma yolu 

ile kişi de kendine olumlu bir inanç sağlayabilir. 

              5.1.10. Hobiler 

              Yapılan çalışmalar stresle başa çıkmada hobilerinde önemi bir yeri olduğunu 

göstermiştir. Kişi zihinsel ve vücut stresini artırmayan hobiler seçerek, kendisine zevk 

veren, ilgisini çeken davranışlar sergileyerek de stresle başa çıkabilir (Erdoğan, 1996;324). 

                

             6.2. Stresle Başa Çıkmada Örgütsel Yöntemler 

             Daha önce sık sık bahsettiğimiz üzere bireysel yada örgütsel anlamda stres 

faktörüyle karşılaşma kaçınılmazdır. Fakat tüm stres faktörlerinin olumsuz olmadığını 

belirli düzeydeki stresin motive edici etkisi olduğunu biliyoruz. Ancak yanlış yönetilmiş 

stresin hem bireysel hem de örgütsel maliyeti oldukça fazladır. Stresle bireysel başa çıkma 

yöntemleri üzerinde daha önce durulmuştu. Ancak şunu bilmek gerekir ki stresle başa 

çıkmada bireysel ya da örgütsel yöntemler tek başına yeterli değildir. Bu nedenle her iki 

yöntemin bir arada kullanılması gerekir. 

               Stresi önleme yöntemi, bireysel ve örgütsel stresi önleyerek bireylerde örgüt 

sağlığını koruyabilecek belirli metotları olan bir örgüt felsefesidir. Stres yönetiminde üç 

adımdan söz edilebilir: 

               1. Adım, aşırı ve gereksiz örgüt taleplerini azaltarak bireylerin gereksiz yere stres 

altında kalmalarını önlemektir. Bu adımda yönetim, katılımı artıracak bir yönetim 
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anlayışını benimseyebilir. Çalışma saatlerini esnek hale getirebilir. Çalışma koşullarını 

iyileştirebilir. İşi ve çalışma düzenini,  yetki ve sorumlulukları yeniden dizayn edebilir. 

               2. Adım, bireylere kendilerinin başa çıkabileceği stresi önleme yöntemlerini 

göstermektedir. Örneğin bireylere düzenli spor, dengeli beslenme, meditasyon ve olaylara 

sakin ve mantıklı bir şekilde yaklaşma tavsiye edebilir. 

               3. Adım, bireylerde stres yaratabilecek faktörlerin belirlenmesidir. Alınan bütün 

tedbirler işe yaramadığı takdirde bu adıma geçilmelidir. Bu adımda tıbbi yardım 

gerekebilir (Himmetoğlu, 1994; 79). 

              6.2.1.Katılımlı Yöntem 

              Katılımlı yöntemin temel amacı çalışanlara sorumluluk ve otorite vererek onlara 

işin bir parçası olduklarını hissettirmektir. Bu durum stresi azalttığı gibi performansı da 

arttırabilir. Katılımlı yöntemde önemli bir nokta, katılımın derecesinin bireylerin ihtiyaç ve 

yeteneklerine göre düzenlenmesidir. Çünkü bazı insanlar daha bağımlı bir kişiliğe sahip 

olabilir ve onlara yetki vermek onları daha çok strese sokabilir (Ertekin, 1993; 91). 

 

             6.2.2. Fiziksel Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi 

             Zamanın büyük bir kısmını işyerinde geçiren iş gören çalıştığı yerdeki fiziksel 

ortamdan etkilenmektedir. Bu nedenle çalışma yerinin ve iş göreni etkileyen koşulların çok 

iyi seçilmesi ve düzenlenmesi gerekir. 

             İş görenin çalışma koşulları en fazla verim alınabilecek ve en az stres yaratacak 

şekilde dikatle kontrol edilmelidir. Fazla soğuk, fazla sıcak, dumanla dolu veya havasız 

olan şartlarda bir iş görenin verimli şekilde çalışamayacağı ortadadır. Sakin, serin, iyi 

planlanmış ahenkli şekilde renklendirilmiş çalışma çevrelerinde en iyi sonuçlar alınır 

(Norfolk, 1989;163-165). 

 

            6.2.3.Destekçi Bir Örgütsel Hava Yaratmak 

            Bireysel, örgütsel ve çevresel özelliklerin etkileşimiyle oluşan iklim kavramı, 

stresli durum ve sorunların çözüme ulaştırılmasında üzerinde durulması gereken bir 

konudur (Ertekin, 1993;31). 

            İş görenlere sağlanan sosyal destek ile onların streslerden etkilenme düzeyi 

azaltılır. Bu da çalışma ortamı içinde destekleyici bir grup yaratarak sağlanabilir 

(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1995;157). İş görenler, karşılıklı ilişkilerini oldukça içten, işbirlikçi, 
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yapıcı ve duygusal açıdan doyurucu olarak tanımlatabiliyorsa, stres düzeyi düşük bir 

örgütsel hava yaratabilmiş demektir (Albrecht, 1994;316). 

          İşletmenin örgütsel işleyişi planlanırken yapıyı merkeziyetten uzak, katılımcılığı 

destekleyici, ortak karar vermeye özendirici, ast-üst arasında iletişim engellerini yok edici 

stres, önemli ölçüde engellenecektir (Erdoğan, 1996;325). 

 

               6.2.4.  Amaçları Belirleme  

               Amaç belirleme işlemi iki aşamada gerçekleşebilir. 1. Aşamada amaçlar 

belirlenir. 2.Aşamada amaçlarla ilgili performans incelenir ve geri bildirimden yararlanılır. 

Bu faaliyetler belirli bir sosyal destek sağlanması, yaptıkları iş hakkında bilgilendirilmeleri 

bireylerin işle ilgili çatışmalarını azaltması bakımından önemlidir. 

    

               6.2.5. Çalışanların Rollerinin Yeniden Tanımlanması 

               Araştırmalar rol belirsizliği ve rol çatışmalarının da çalışanlarda kayıtsızlık, 

öfkelenme, tatminsizlik, sorumluluğu başkalarına yükleme gibi bazı problemlere yol 

açtığını göstermiştir. Bu problemlerin önlenebilmesi için rollerin açık bir şekilde 

tanımlanması gerekmektedir. Bunun için roller yeniden tanıtılabilir, görevler yeniden 

belirlenerek rol yükü azaltılabilir. 

               Rol belirlenmesi ve sınıflandırılması yanında, rol çatışmasını önlemek için 

örneğin yöneticilerin davranış, tutum ve değerlerinin değiştirilmesi, otokritik yönetimden, 

katılımcı yönetime geçişin sağlanması gibi önlemler alınabilir. Rol yükü dolayısıyla 

oluşabilecek stresi önlemede de çalışanlara makul oranda iş verilmesi, gerçekçi bir iş 

değerlemesinin yapılarak ona göre davranılması gerekmektedir. Bu işten sorumlu yönetici 

işler arasındaki geçişmeleri ve çalışanların değer yargıları ve ölçütleri arasındaki birbirine 

zıt davranış kalıplarını saptama yeteneğine sahip olmalıdır.  

    

               6.2.6. Duygusal İklim Denetimi 

               Örgütlerde değişim ve sonucunda uyum sorunu da önemli stres faktörlerindendir. 

Çağdaş örgütsel yaşam birçok stres etmenleriyle doludur. Böyle bir ortamda çalışanların 

güven duygularını geliştirmek ve onların gerek kendi işleri gerekse örgütsel yapı ve 

işleyişleriyle ilgili kararlara katılmalarını sağlamak çok büyük önem taşımaktadır. Örgütte 

yönetici ile çalışan arasında iyi bir iletişimin kurulması, değişimin gerekliliğinin 



 

 36  

çalışanlara doğru ve açık bir şekilde anlatılması çalışanların fikirlerinin dikkate alınması ve 

katılımın sağlanması stresin önlenmesi ve başarı için önemli faktörlerden biridir.   

 

               6.2.7.Stresli Personele Yardım Sağlama 

               İşyerlerinde sosyal desteğin insanları olumlu ölçüde etkilediği, son yıllarda 

üzerinde durulan konulardan birini oluşturmuştur. İşyerlerinde kurulan yakın arkadaş 

ilişkileri, iş dışı aile toplantıları, komşuluk ilişkileri, dernek üyelikleri vb. sosyal destek 

sağlamaktadır. 

               Sosyal destek, stresin ortaya çıkması ve azaltılmasında etkin bir rol 

oynamaktadır. Aile üyeleri ve arkadaş grupları ile yakın ilişkileri bulunan bireylerin stresle 

daha kolay başa çıktıkları söylenebilir. Çünkü bu kişilerle yakın ilişkilerde bulunan birey 

bu kişilerin desteğini alacak ve olaylara daha farklı bir gözle bakabilecektir. Sosyal destek 

konusu üzerinde oldukça fazla araştırma yapıldığı ve bu tür yardımın stresin olumsuz 

etkilerini azalttığı sanılmaktadır. Ancak araştırmaların birbiri ile uyumlu olduğunu 

söylemek çok zordur. Başka bir değişle stresin olumsuz etkilerini böyle bir sosyal destek 

sağlama programının nasıl yerine getirdiğini anlamak pek kolay değildir. Bir varsayıma 

göre stres altında kalan insan için böyle bir yardım stres etmenlerinin etkisini azaltan bir 

tampon görevi görmektedir. Bir başka görüş ise sosyal desteğin kişinin stresle başa çıkma 

yeteneğini geliştirdiği ve böylece stresin etkilerini azalttığı yöndedir. Bu iki görüşü de 

destekleyen araştırma bulguları vardır (Dooley, 1987; 115-132). 

               Araştırmaların büyük bir kısmı sosyal desteğin özellikle ilk kademe 

yöneticilerinin olumlu rolleriyle ilgili olduğunu göstermektedir. Buna örnek olarak, 102 

hemşire üzerinde yapılan bir çalışmada sosyal destek programlarının ilk kademe amirleri 

tarafından stresle ilgili etmenleri daha da birleştirdiği ve güçlendirdiği sonucuna 

varılmıştır. Bir başka deyişle bazı iş ortamlarında sosyal destek programları bir stres 

kaynağı olarak görülmektedir. Böyle bir destek programının bir stres etmeni olduğu 

anlaşılmaktadır (Dooley, 1987; 98). 

               Bazı durumlarda ise çalışanlara sosyal destek sağlama, çalışanların tümü 

tarafından algılanan bir durum değildir. Örneğin, 442 İngiliz pilot üzerinde yapılan bir 

çalışma, pilotların genellikle sosyal desteklerini en önce kendi eşlerinden ve sonra da 

çalışma arkadaşlarından sağladıklarını göstermiştir. Bu araştırmadaki en önemli etmen, 
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pilotların stresle başa çıkmada gösterdikleri başarının aile düzenindeki kararlılığa ve 

eşleriyle olan ilişkilerinin olumlu oluşuna bağlamış olmasıdır (Sloon,1986;49-52). 

               Gerek kamu gerekse özel kesim kuruluşları, stresli personeline yardım 

programları geliştirme çabası içindedirler. Örneğin Sağlık Teşkilatı’nda bu program 

başlatılmıştır. 

               Bu yöntem ayrıca gevşeme eğitimi ile birlikte öğretilmekte ve böylece strese 

karşı psikolojik ve fizyolojik tepkilerde önemli oranda azalmaların olduğu saptanmış 

bulunmaktadır. 

               Çalışanlar için geliştirilen ve kısaca EAP (Employee Assistance Programs) olarak 

adlandırılan çalışanlara yardım programları üzerinde psikologlar tarafından birçok 

araştırma yapılmıştır. Çalışanlarına yardım programları (EAP) değerlendirildiğinde bu 

programların gevşeme yöntemlerini, biofeedback (biyolojik geri besleme yöntemleri) ve 

algılama becerilerinin geliştirilmesi bölümlerini kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu yöntemlerin 

sonucu olarak strese ilişkin belirtilerinin azaldığı saptanmıştır (Bruning, 1987; 515-521). 

               Çalışanlara yardım programları, psikolojik etki düzeylerini azaltmakta, 

katılanların gerginliklerini düşürmekte, uyumlarında daha sistemli olmalarını ve çalışma 

ortamındaki zorluklarla daha etkili bir biçimde başa çıkmalarını sağlamaktadır (Higgens, 

1986; 68-69). 

               Aslında bu tür örgütsel programlar, stresin nedenlerini ve kaynaklarını ortadan 

kaldırmamakta ancak çalışanlara stresli durumla nasıl başa çıkmaları gerektiğini 

öğretmektedir. Burada henüz çözümlenmemiş olan önemli bir sorun da stresle başa çıkma 

davranışının ölçülmesiyle ilgilidir. 

               Her örgüt, üyelerinden oluşacak olan ve birçok etmenden kaynaklanan stresli 

durumlarda başa çıkmayı kendi personeline öğretmeli ve bunun için bir program 

geliştirmektedir. Ancak bir kısım yöntemler personelin bizzat kendisi tarafından da 

öğrenilebilir ve uygulanabilir. Bu yöntemlerin başında fiziksel hareketler ve jimnastik 

gelmektedir. Fiziksel hareket duyguları artıran ve gerilimleri azaltan bir etkiye sahiptir. 

Ayrıca çalışanların gayret ve çabalarının da daha kararlı bir çizgide oluşmasına yardımcı 

olur. Çalışanlar iş dışında veya çalıştıkları örgütün desteklediği veya kurup yönettiği spor 

alanlarında, bu tür etkinlikleri kendi başlarına yapabilecekleri gibi, bunu örgütün bir 

etkinliği olarak ve belli bir program çerçevesinde de yapabilirler. 
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               Bugün birçok büyük kamu ve özel kesim kuruluşu kendi personeli için bu tür 

etkinlikleri (Yürüyüş grupları, aerobik, egzersiz sınıfları, sauna v.b.) örgütlenmektedir. Bu 

tür çalışmalara karşın iş görenlerin ancak %25 inin bu tür spor etkinliklerine katıldığı, 

ötekilerinin ise bu etkinliklerde rol almadığı anlaşılmaktadır. Örgütler, katılımı 

arttırabilmek için bir takım parasal özendiricileri gündeme getirmektedir. Örneğin sağlık 

sigortası ve vergi düzenlemelerinde ayrıcalıklar, para ödülleri gibi (Ertekin, 1993; 95). 

    

               6.2.8. İş Yükü 

    Stresin etkilerini azaltmada kullanılan bir yöntem de iş dağıtımının adil ve uygun 

olması, işe uygun ve eğitilmiş personelin seçimi ve yükseltilmesi ile ilgili kararların 

isabetinde görülebilir. Bazı durumlarda yönetim çalışanlar arasında bu tür bir düzenlemeyi 

yapabilmelidir. Bir başka deyişle yönetim iş gerekleriyle personelin yeteneklerine uyumlu 

bir düzeyde tutabilmelidir. Eğer bu uyum sağlanmazsa örneğin personelin becerisi ile işin 

karmaşıklığı uygun değilse ya da iş gören çok fazla veya çok az iş üretebiliyorsa bunun 

doğal sonucu olarak stres meydana gelir (Higgens, 1986; 91). 

 

               6.2.9. Stres Yönetimi Eğitimi 

           Stresle başa çıkma konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalardan 

biri de örgütsel stresle iki şekilde başa çıkabileceğini öne sürmüştür. Bunlardan birincisi 

örgütle çevresel stres faktörlerini ortadan kaldırmak veya azaltmaktır. İkincisi ise bireylere 

stresle başa çıkmanın yollarını öğretmektir. Stres yönetimi eğitimi programında öncelikle 

stresin neden ve sonuçları hakkında bilgi verirler. Bu sonuçların (psikolojik, fizyolojik) 

nasıl azaltılacağını öğretir. Bunun yanında yoğun baskı altında olan çalışanlara psikoterapi 

yada bireysel rehberlik hizmetleri sunulması da en popüler ve etkin yöntemlerden biridir 

(Ertekin, 1993; 92) 
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BÖLÜM  III 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

             Yurt  İçinde  Yapılan  Araştırmalar 

             Özdayı  tarafından  yapılan “Resmi  ve  Özel  Liselerde Çalışan  Öğretmenlerin İş  

Tatmini ve  İş  Streslerinin Karşılaştırmalı  Analizi “başlıklı  araştırmanın amacı resmi  ve  

özel  liselerde çalışan  öğretmenlerin iş  tatmini ve iş  stres  düzeylerinin  belirlenmesi  ve  

farklılıkların  ortaya  konulmasıdır.Araştırmada 1987-88 öğretim  yılında İstanbul  il 

merkezinde 804’ü  resmi  liselerde, 330’u özel liselerde  olmak  üzere 1134 öğretmen  

denek  olarak  alınmıştır. 

            Araştırma  sonucunda  resmi  liselerde  çalışan öğretmenlerin özel  liselerde  

çalışanlara  göre iş  doyumlarının  düşük, stres düzeylerinin  yüksek  olduğu  

saptanmıştır.En  fazla  stres  alınan  maaşların  yetersiz  olması  ile  ilgilidir.Sırası  ile  

sonra  resmi  liselerde mesleki  gelişme  azlığı ,  öğrencilerin  verimsiz  çalışma  alışkanlığı 

, sınıfların  kalabalıklığı, mesleki  statü  durumu, bakanlık  emirlerine  aynen  uyma  ve 

kırtasiyecilik gelmektedir.Özel  liselerde de sırasıyla öğrencilerin  verimsiz  çalışma  

alışkanlıkları , öğrencilere  araştırma  yaptıramama , boş  zaman azlığı ve  sınıfların  

homojen  olmaması gelmektedir. Her  iki  grupta en  az  strese  neden  olan  kaynaklara  ise 

, yönetim  veli  ilişkileri, meslekteki  siyasi  ayırımlar, kendini  yetersiz  hissetme zaman  

yetersizliği  ve yönetimin  ayrıcalıklı  tutumu noktalarında  yoğunlaşmaktadır (Özdayı, 

1990;351).                           

            Kırel tarafından yapılan “Örgütlerde Stres Kaynaklarının Çalışan Kadınlar 

Üzerindeki Etkileri ve Eskişehir Bölgesinde Bir Uygulama Çalışması” başlıklı araştırmada, 

işin niteliğinden kaynaklanan stresin özellikle çalışan kadınlarda hangi tür bireysel ve 

örgütsel sonuçlara yol açtığını saptamaktır. Araştırmanın örneklemi Eskişehir bölgesinde 

tekstil ve bankacılık sektöründe çalışan 350 kadın denekten oluşmuştur. Veri toplama aracı 

40 sorudan meydana gelen bir ankettir. Araştırma yapılan işin niteliğinden kaynaklanan 

stres kaynakları; çok fazla veya çok az iş, zaman baskısı, vardiyalı çalışma düzeni, işte 

tehlike unsurlarının varlığı, rol çatışması ve rol belirsizliği olarak belirtilmiştir. İşin 

niteliğinden kaynaklanan psikolojik sorunlar, endişe, aşırı yorgunluk sonucu rahatsızlık 

korkusu, kaygı nevrozu, isteksizlik, bıkkınlık ve uyku problemleri; davranışsal sonuçlar ise 

sigara alışkanlığı ve aile ile ilgili problemler olarak saptanmıştır. Örgütsel sonuçlar ise 

yabancılaşma, tatminsizlik ve iletişim kopukluğu olarak görülmektedir (Kırel, 1991; 124). 
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             Kayum  tarafından  yapılan “İlköğretim  Okulu Yöneticilerinin Örgütsel  Stres  

Kaynakları “başlıklı  araştırmada  yöneticilerin örgütsel  stres  kaynaklarının neler  olduğu 

ve  bu  stres  kaynaklarının yöneticiler  tarafından  yaşanma  düzeyleri  belirlenmeye  

çalışılmıştır.Araştırmanın örneklemi Van İli merkezi ve ilçelerinde  çalışan 8’i kadın 

yardımcısı, 121’i erkek  129 yöneticiden  oluşmuştur. Veri  toplama  aracı 81  sorudan  

oluşan  bir  ankettir.Araştırmada  kadın yöneticilerin daha  yüksek  düzeyde  örgütsel  stres  

yaşadıkları, yaşı  büyük  olan  yöneticilerin yaşı  küçük  olanlardan  daha  fazla stres  

yaşadıkları  tespit edilmiştir.Ayrıca örgütsel  yapının yöneticilerde  daha  fazla  stres  

nedeni  olduğu  görülmektedir (Kayum,202,s.157).   

            Pehlivan’ın “Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” başlıklı araştırmasında Milli 

Eğitim Bakanlığı bakanlık müfettişleri ile teknik liselerde görev yapan okul müdürleri ve 

öğretmenlerin örgüt ve işle ilgili olarak karşılaştıkları stres yaratıcı durumların ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır.Araştırmada stres kaynakları işlevsel ve toplumsal çevre 

boyutlarında ve bu boyutları oluşturan çeşitli yapılar temel alınarak incelenmiş üç gruba 

göre benzerlik ve farklılıklar açısından ifade edilmiştir. Tanımlanan iki boyutta elde edilen 

bulgular şunlardır. 

      İşlevsel Çevre Boyutunda Stres Kaynakları 

           Görev Yapısına Ait Stres Kaynakları: Ücret yetersizliği okul müdürü ve 

öğretmenlerde çok derecede stres yaratmaktadır. İş yükünün ağır olması, üç denek 

grubunda orta derecede stres yaşanmasına neden olmaktadır. 

           Yetke Yapısına Ait Stres Kaynakları: Yetkilerin az olması okul müdürlerinde, 

personel değerlendirmede adaletsizlikler olması öğretmenlerde çok derecede strese yol 

açmaktadır. Mevzuatın karışık olması, önemli karar verme zorunluluğu, yetki ve 

sorumlulukların açıkça belirlenmemiş olması, verilen kararların yarattığı vicdanı 

sorumluluk üç denek grubunda da orta derecede stres yaratmaktadır. 

           Üretim Yapısına Ait Stres Kaynakları:  Araç-gereç yetersizliği öğretmenlerde, 

çalışmaların karşılığını alamamak hem öğretmenlerde, hem de okul müdürlerinde çok 

derecede strese yol açmaktadır. Yeteneklerin yapılan işte tam olarak kullanılamaması üç 

grupta da orta dereceli stres yaratmaktadır. 

           Toplumsal Çevre Boyutunda Stres Kaynakları 

           Kümeleşme Yapısına Ait Stres Kaynakları: Öğrenci velilerinin haksız talepleri, iş 

ortamındaki huzursuzluklar ve üstlerle anlaşmazlık okul müdürü ve öğretmenlerde orta 



 

 41  

dereceli strese yol açmaktadır. İşyerinde dedikodu yapılması üç denek grubunda da orta 

dereceli stres yaşanmasına neden olmaktadır.   

             Rol Yapısına İlişkin Stres Kaynakları: İş yerindeki kişilerin farklı beklentilerinin 

olması okul müdürü ve öğretmenlerde orta derecede strese yol açmaktadır. 

             Kültür Yapısına İlişkin Stres Kaynakları: Mesleğin statüsünün düşük olması 

öğretmenlerde, moral bozukluğu hem okul müdürlerinde hem de öğretmenlerde orta 

derecede stres yaratmaktadır.(Pehlivan, 1993, s. 88) 

             Ertekin  tarafından yapılan “Yönetsel Stres” başlıklı araştırmada, stres kavramının 

orta düzeyde kamu yöneticileri tarafından nasıl algılandığı, stresle ilgili birtakım konuları 

(stres nedenleri, yapılan işin özellikleri ve stres, iş değiştirme, stres nedeniyle oluştuğu 

sanılan sağlık sorunları gibi) nasıl değerlendirdiklerinin saptanması amaçlanmıştır. 

Araştırma Türkiye Elektrik Kurumu, Emekli Sandığı, Ankara Numune hastanesi ve 

TODAİE – Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı öğrencilerinden tesadüfi örneklemle 

seçilen 150 orta düzey yöneticinin verdikleri yanıtlara dayanmaktadır (Ertekin 1993, s. 

105). Belirlenen altı faktöre göre stres nedenleri “asla”, “seyrek olarak”, “Bazen”, “Sık 

sık”, “Daima” şeklinde derecelendirilmiştir. Tanımlanan altı faktöre göre elde edilen 

bulgular şunlardır: 

             Genel Faktör: Bu faktörde haberleşme kanallarının dışında kalma, kararlara 

katılamama, aşırı disiplin ve baskı, aile sorunlarının çalışma hayatını olumsuz olarak 

etkilemesi, güven vermeyen bir ortamda çalışma ile görev ve yetkilerdeki dengesizlik en 

belirleyici stres kaynaklarıdır. 

             İş Faktörü: İş yükünün fazlalığı, bir işi belirtilen zamanda bitirme zorunluluğu ile 

uzun ve yorucu çalışma saatleri bu faktörü belirleyen başlıca değişkenlerdir. 

             İlişki  Faktörü: İlişki faktörü başlığı altında toplanan ve belirleyici olan 

değişkenler, halkla ilişkilerde ortaya çıkan zorluklarla çalışanlar arasındaki tartışma ve 

anlaşmazlıkların varlığıdır. 

             Kariyer Geliştirme Faktörü: Burada en belirleyici stres etmeni olarak ortaya çıkan 

değişken mesleki yönden kendini geliştirme olanağının sağlanmamasıdır. 

            İş Monotonluğu Faktörü (1): Bu faktör kariyer geliştirme ile önlenebilecektir. 

            İş Monotonluğu Faktörü (2): İşin monotonluğu tek başına stres etmeni değilken 

vatandaş tarafından şikayet edilme ile birleştiğinde stres etmeni olmaktadır. 
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           Yıldırım tarafından yapılan “Hacettepe Üniversitesinde Stres Tipleri” başlıklı 

araştırmada, Hacettepe Üniversitesinde çalışan yönetici ve memurların hangi tip strese 

sahip olduklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi Hacettepe 

Üniversitesi, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığında görev 

yapan 121 memurdan oluşmaktadır. Araştırmada stres tiplerini betimleme anketi 

kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda 5 faktörün stres tiplerini betimlediği ortaya 

çıkarılmıştır. Bunlar baskı faktörü, iş yönelimi faktörü, kazanma isteği faktörü, sabırsızlık 

faktörü ve aktivite eğilimi faktörüdür. (Yıldırım, 1995, s. 187) 

           Çakmur (1993) tarafından yapılan “ Yöneticilerde Kişilik Faktörü İle Stres 

Arasındaki İlişki ” konulu araştırmada, yöneticilerde stresin içten ya da dıştan denetimli 

olmakla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bilgi 

toplama aracı olarak Rotter’in “Denetim Odağı Ölçeği” ve Batlaş ve Baltaş’ın “ Stres 

Kaynağı Ölçeği ” kullanılmıştır. 

           Araştırmanın evrenini ve örneklemini Atatürk Üniversitesi’ndeki yöneticilik 

pozisyonunda bulunan akademisyenler oluşturmaktadır.  

           Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: 

           Dıştan denetim inançlı yöneticilerin stres oranları daha yüksek bulunmuştur. Dıştan 

denetim inançlıların olayların sonucunu kader, şans, tanrı gibi etkenlere bağlamalarından 

dolayı strese kapılmaları içten denetimlilere oranla daha fazla olduğu belirtilmektedir. 

İçten denetimliler olayın sonucunun kendisinden kaynaklandığını, bunun akışını 

değiştirmenin kendi elinde olduğunu düşündüğünden stres düzeyi diğer gruptakilere oranla 

daha düşük olmaktadır.  

           Demir (1997) tarafından yapılan “Ortaöğretim Okullarında Okul Yöneticisi ve 

Öğretmenlerin Stres Kaynakları Nelerdir?”  konulu araştırmada yönetici ve öğretmenlerin 

stres kaynakları ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 

             Araştırmadan Elde Edilen Bulgular  

             1- İşlevsel çevre boyutunda yer alan; 

   Görev yapısının stres kaynaklarından, ücret yetersizliği, 

   Yetke yapısının stres kaynakları boyutunda yer alan stresörlerden yetkilerin az olması, 

            Üretim yapısının stres kaynakları boyutunda yer alan stresörlerden, çalışmalarının 

karşılığını alamamak, beklenen işleri çok kısa bir sürede bitirme zorunluluğu, yeteneklerin 
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yapılan işte tam olarak kullanılamaması, araç – gereç yetersizliği, yöneticilerde stres 

yaratmaktadır. 

        Toplumsal çevre boyutunda yer alan; 

              Kümeleşme yapısının stres kaynakları ile ilgili stresörlerden, öğrenci velilerinin 

haksız talepleri, yöneticilerde “orta” derecede strese neden olmaktadır. 

              Rol yapısı boyutunda yer alan stresörlerden, işyerinde farklı kişilerin yöneticiye 

ilişkin farklı beklentiler içinde olmaları ve işi ile kişiliği arasında uyumsuzluk bulunması, 

yöneticilerde “az” derecede strese strese neden olmaktadır. 

   

               Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar      

               Çeşitli ülkelerde stres kaynakları ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Konu ile 

doğrudan ilgili olanlardan bazıları seçilerek aşağıda özetlenmiştir. 

               Pullis tarafından araştırmada öğretmenlerin stres kaynakları, etkileri ve başa 

çıkma yöntemleri açısından mesleki streslerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 244  

öğretmen araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma sonucunda okulda kariyer gelişimi ve 

işyükü ile ilgili stres kaynaklarının öğrenci ile ilişkilerle ilgili olanlardan daha stresli olarak  

algılandığı görülmüştür. Tükenme, engellenmişlik ve okul dışındaki yaşama olumsuz  

etkiler sıklıkla görülen stres sonuçları olarak belirtilmiştir(Pullis, 1992;191). 

               Strassmeier yaptığı araştırmada, zihinsel özürlü çocukların öğretmenlerinin stres 

düzeylerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Zihinsel özürlü çocuklarla çalışan 716 

Öğretmen örnekleme alınmıştır. Araştırmada 716 öğretmenin % 12’sinde yüksek düzeyde 

Stres ve tükenme eğilimi bulunmuştur.(Strassmeier, 1992, s. 235) Bu bireyler,  

         1-Yüksek eğitim düzeyine sahiptirler, 

         2-Kendilerini yetersiz hissetmektedirler, 

         3-Olumsuz tutumlara sahiptirler, 

         4-Genel olarak işte doyumsuzdurlar,  

         5-İş arkadaşları ile uyuşmazlık içindedirler. 

              Billingsley ve Cross,  yaptıkları araştırmada, öğretmenlerin bağlılık, iş doyumu ve 

öğretmenlikte kalma nedenlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamışlardır. Araştırmanın bir 

diğer amacı bağlılık ve iş doyumu verilerinin öğretmenlikte kalma isteğinin üzerindeki 

etkisinin miktarını saptamaktır. Bu amaçla rastgele örneklem yoluyla seçilen 558 özel 

eğitim ve 589 genel eğitim öğretmenine sorular yöneltilmiştir. 956 öğretmen örnekleme 
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alınmıştır. Her iki grubunun % 83!ü soruları tamamlamıştır. Araştırma sonucunda 

yöneticinin desteğinin olmaması, rol çatışması, rol belirsizliği ve stresin, iş doyumu ve 

bağlılık üzerinde demografik belirtilerden daha etkili olduğu belirlenmiştir (Billingsley ve 

Cross, 1992, s.453). 

               Manthei ve Gilmore, tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin stres 

kaynaklarını saptamayı amaçlamışlardır. Yeni Zelanda’da sekiz ilkokul, ortaokul ve lisede 

çalışan 640 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan 

araç son dört yılda aynı okullarda beş kez uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin stres nedenlerini önceki yıllarda yapılan çalışmalarla aynı olduğu 

bulunmuştur. Yüksek düzeyde stres düşük iş doyumu ve uzun çalışma saatlerinin etkisiyle 

oluşan zayıf ilişkilerle ilişkilidir. Devamsızlık ile stres arasında ilişki bulunamamıştır. 

Öğretmenlerin stres düzeyinde önceki çalışma sonuçlarına göre önemli bir artış olmamıştır 

(Manthei ve Gilmore, 1995, s.3). 

               Renz ( 1991 ) tarafından yapılan araştırmada “Okul büyüklüğü ve yöneticilik 

deneyimi değişkenlerinin, okul müdürlerinin çeşitli stres kaynaklarından etkilenme 

düzeyleri ve erken emeklilik kararlarını etkileyip etkilemediğinin” ortaya çıkartılması 

amaçlanmıştır(Pehlivan, 1993: 84). 

                Araştırmanın evrenini ABD’nin İndiana eyaletindeki 289 okul, örneklemini ise 

büyük, orta ve küçük boyutlardaki okullardan toplam 165 okul müdürü oluşturmaktadır. 

                Araştırmada okul büyüklüğü ve deneyimin, müdürlerin stres kaynaklarından  

etkilenmeleri üzerinde az bir etkisi olduğu, yine okul  büyüklüğü  ve  deneyim 

değişkenlerinin müdürlerin erken emeklilik eğilimleri üzerinde anlamlı bir etki  yapmadığı  

görülmüştür. 

                Miller (1991) tarafından yapılan araştırmada bürokrasi, inanç sistemi ve iş ile 

ilgili stres arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Amerika’da büyük okul 

bölgelerinde yer alan 214 lise müdürü ve yardımcısı örneklemini oluşturmaktadır. Ölçek 

olarak Boyd Swent’in Yönetici Stres Endeksi, Milton Rokeach’ın Dogmatizm ölçeği ve 

Richard Hall’ın Örgütsel Envanteri kullanılmıştır. 

                Araştırma sonuçlarına göre, inanç sistemlerinin, müdürlerin iş ile ilgili stres 

algılarını etkilediği ancak müdür yardımcılarını etkilemediği, bürokratik yapı ise müdür 

yardımcılarının iş ile ilgili stres algılarını etkilerken, müdürlerin algılarını etkilemediği 

görülmüştür. 
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BÖLÜM IV 

                                                    YÖNTEM 

   Bu bölümde Araştırmanın Modeli, Evren, Örneklem, Verilerin Toplanması ve 

Analizine ilişkin  açıklamalara yer verilmiştir. 

 

   Araştırmanın Modeli 

  Araştırma tarama modelindedir. Karasar (2004:79)’a göre genel tarama modelleri;    

  “Çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya 

varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem 

üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir.” 

  Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler, ölçek uygulama ve kaynak tarama ile 

toplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra tablolar oluşturulmuş, istatistiki yöntemlerle 

sonuçlar değerlendirilmiş ve elde edilen bilgiler vasıtası ile genellemeler yapılarak  

bunların grafikler yardımı ile anlaşılması  kolaylaştırılmıştır. Sonuç tüme varım yöntemiyle 

ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 

 

  Evren 

  Araştırmanın evrenini, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Konya ili merkez 

ilçelerindeki (Karatay, Selçuklu ve Meram) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan 252 

ilköğretim okulunda görev yapan  497 okul  yöneticisi oluşturmaktadır.  

 Evrende  yer  alan ilköğretim  okullarının ilçelere  göre  dağılımı Tablo  2’de  

gösterilmiştir. 

 

      Tablo 2: Evrendeki  İlköğretim  Okullarının  İlçelere  Göre  Dağılımı         

İLÇE İLKÖĞRETİM  OKULU  SAYISI 

MERAM 76 

SELÇUKLU 91 

KARATAY 75 

TOPLAM 252 
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Konya  İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  Araştırma, İstatistik  ve  Planlama (APİ) 

Bürosundan  alınan Haziran 2006 tarihli  verilere  göre, Konya ili merkez ilçelerindeki 

(Karatay, Selçuklu ve Meram) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet ilköğretim 

okullarında görev  yapan yöneticilerin   sayıları  Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3:Araştırmanın  Evreni          

İLÇE GÖREV KADIN ERKEK TOPLAM 

MERAM Okul Yöneticisi 8 160 168 

SELÇUKLU Okul Yöneticisi 10 184 194 

KARATAY Okul Yöneticisi 6 129 135 

TOPLAM  24 473 497 

 

 

  Örneklem 

  Örneklemin temel kuralı yansızlıktır. Yansızlık, (randomness, tesadüfilik, 

seçkisizlik) belli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmada, evrendeki her ünitenin (bireyin, 

nesnenin, parçanın) örnekleme girebilme olasılığının belli, bağımsız ve birbirine eşit 

olması durumudur ( Karasar, 2004;112). 

  Araştırmada Konya ili  merkez ilçelerinde görev yapan okul yöneticileri için 

evrenden örneklem belirleme yoluna gidilmemiş; çalışma evreninde yer alan ilköğretim 

okullarının hepsine ulaşılmaya çalışılmıştır. 

  Araştırma iş stresinin ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin 

üzerindeki etkisini saptamak olduğundan, evrende yer alan 497 okul yöneticisinin çalışma 

ortamlarına gidilmiştir. 

 Ancak okul yöneticilerinden 35 tanesi araştırma tamamlandıktan sonra göreve 

başlamış, 92 tanesi ise ölçekte yer alan soruları cevaplandırmak istememiştir. Bu nedenle 

ölçek uygulanan 370  okul yöneticisi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

  Kaynak  grubların  evren  ve örneklem büyüklüklerine oranı cevaplanan  anket  

sayıları  ile  birlikte Tablo 4’te  verilmiştir.   
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Tablo 4: Kaynak  Gruplar  Evren  ve  Örneklem  Büyüklükleri   

KAYNAK GRUPLAR İLKÖĞRETİM YÖNETİCİLERİ ORAN % 

N 497 100 

n 370 74 

 

 

  Tablo 4’te  görüldüğü  gibi 497 kişilik  evrenden; ilköğretim  okulu  yöneticileri  

toplamı 370 kişi örneklem  olarak  alınmıştır. Bu örneklem  evrenin %74’ünü  

oluşturmaktadır. 

  Evrenden alınan örneklemlerin cinsiyet  değişkenine  göre  dağılımları Tablo 5’te  

gösterilmiştir. 

 

  Tablo 5:Yöneticilerin  Cinsiyet  Değişkenine  Göre  Dağılımı          

CİNSİYET n % 

Kadın 12 3.24 

Erkek 358 96.76 

TOPLAM 370 100.0 

 

               Tablo 5’de  görüldüğü  gibi , araştırma  kapsamına  alınan yöneticilerden 

   kadınlar, tüm  grubun % 3.24’ünü  erkekler  ise %96,76’sını oluşturmaktadır.   

   

 Evrenden alınan örneklemlerin  yaş değişkenlerine  göre  dağılımları Tablo 6’da  

gösterilmiştir. 

 

       Tablo 6:Yöneticilerin  Yaş  Değişkenine  Göre  Dağılımı 

YAŞ  GRUPLARI n % 

20-30  yaş 33 8.91 

31-40  yaş 157 42.43 

41-50  yaş 152 41.09 

51 ve üzeri 28 7.57 

TOPLAM 370 100.00 

 



 

 48  

              Tablo 6’da 31-40 yaş grubundaki yöneticilerin % 42.43   ile çoğunluğu   

oluşturduğu ;bunu % 41.09 ile 41-50 yaş grubundakilerin izlediği, en genç olan 20-30 yaş 

grubunun % 8.91, en yaşlı  grubun %7.57 ile en az sayıda  oldukları  görülmektedir. 

 

Evrenden alınan örneklemlerin çalıştıkları okul  türleri  değişkenlerine  göre  

dağılımları  Tablo 7’de  gösterilmiştir. 

 

            Tablo 7:Yöneticilerin   Çalıştığı Okul Türü  Değişkenine  Göre  Dağılımı 

       ÇALIŞTIĞI OKUL TÜRÜ n % 

Devlet  Okulu 341 92.16 

Özel  Okul 29 7.84 

TOPLAM 370 100.00 

 

             Tablo 7 de  görüldüğü  gibi devlet  okulu  yöneticileri  araştırma  grubunun %92.16 

‘sını  özel okul  yöneticileri  ise %7.84’ünü  oluşturmaktadır. 

 

  Verilerin Toplanması 

  Özellikle eğitim ve öğretim ile ilgili kaynaklar gözden geçirilmiş, sonra stres 

yönetimi ile ilgili kaynak kitaplar, internet, tez çalışmaları ve süreli yayınlar incelenmiştir. 

Bu kaynaklardan yola çıkılarak ortak noktalar tespit edilmiş ve gerekli yerlerden örnek ve 

görüşler doğrudan veya dolaylı olarak alınarak aktarmalar yapılmıştır.                  

  Araştırma için veri toplarken; ölçek uygulaması ve literatür taraması yapılmıştır. 

  Araştırmada  verileri  toplamak  için; Prof. Dr.İnayet  Pehlivan’dan (1995) Milli  

Eğitim  Bakanlığı bakanlık  müfettişleri ile  teknik  liselerde görev yapan  okul  müdürü ve  

öğretmenlerin örgüt  ve  işle  ilgili karşılaştıkları stres  yaratıcı durumları  ortaya  çıkarmak  

amacı  ile doktora tezinde kullanılmak  üzere  geliştirdiği  ölçek izin  alarak  kullanılmıştır. 

Bu, likert  türü beşli  dereceleme  ölçeğidir. 

   Ölçek  75 maddeden oluşmaktadır. Birinci  bölümün  dışındaki bölümlerde 

sorular için beşli  dereceleme  ölçeği  kullanılmıştır. Bu dereceleme  pek çok(5), çok(4), 

orta(3), az(2), hiç(1)  seçenekleri  ile  sayısallaştırılmıştır. 
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   Ölçeğin  uygulanmasında  okul  yöneticilerinin çalışma ortamlarına gidilmiş ve   

uygulanan  370  ölçek değerlendirmeye  alınmıştır. 

                 Değerlendirmeye alınan  ölçeğin her bir boyutu için hesaplanan Cronbach Alpha 

güvenirlilik katsayıları şöyledir. 

                Boyut: Örgütsel Stres Kaynakları; C.Alpha .94 (1-35. sorular) 

             Boyut: Stres Belirtileri; C.Alpha .90 (36-55. sorular) 

             Boyut: Stresin Performansa Etkileri; C.Alpha .88 (56-64. sorular) 

             Boyut: Stresle  Başa  Çıkma; C.Alpha .73 (65-75. sorular) 

 

 

  Verilerin  Çözümü ve Yorumlanması 

  Verilerin çözümlenmesinde  betimsel ve anlam  çıkartıcı istatistik  teknikleri  

kullanılmıştır. Sorulara verilen  yanıtların frekans, yüzde, ortalama ve  standart sapmaları  

hesaplanmıştır.Okul  yöneticilerinin cinsiyet ve çalıştıkları  okul  türlerine  göre stres 

düzeylerindeki  faklılıkları belirlemek  için t  testi  ve okul yöneticilerinin yaş grubuna 

ilişkin stres düzeylerindeki  farklılıkları tek yönlü varyans analizleri  yapılarak  

çözümlenmiştir. 

            Anlamlılık derecesi  belirlemede 0.05 manidarlık düzeyi  kabul edilmiştir. Ölçek 

kullanılarak beşli dereceleme  ölçeğine uygun olarak  elde edilen  ortalama  puanların 

yorumlanması ve derecelendirilmesi için; 

              Hiç(1) -            1.00-1.80  

              Az(2) -             1.81-2.60  

              Orta(3)-           2.61-3.40  

              Çok(4)  -          3.41-4.20 

              Pek çok(5) -     4.21-5.00  puan aralıkları  kullanılmıştır.  

            Verilerin  çözümlenmesi SPSS 13.0 paket programından  yararlanılarak  

yapılmıştır. Çözümleme  sonucunda  elde edilen  bulgular , araştırmanın amacına  uygun  

olarak tablolara dönüştürülerek yorumlanmıştır. 

 

 

 

 

 



 

 50  

 

BÖLÜM V 

BULGULAR VE YORUMLAR 

    Araştırmanın bu bölümünde, İlköğretim  okullarında  görev  yapan  okul  

yöneticilerine yapılan anket sonuçlarına ait  bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.  

    Aşağıda belirtilen  başlıklar  altında , denek  gruplarına ilişkin veriler tablolara  

işlenmiştir. Bu araştırmada yüzde, frekans, ortalama, standart sapma ve t-testi sonuçlarına  

ilişkin  tablolarda yer alan  bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. 

    İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin Örgütsel   Stres  

Kaynaklarının  Arasında Bir Farkın Olup Olmadığına Ait Bulgular Ve Yorumlar. 

       İlköğretim okullarında çalışan yöneticilerin cinsiyetlerine göre örgütsel  stres 

kaynakları algılamaları arasında farklılaşma olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş olup 

analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.  

 

Tablo 8– İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre Örgütsel  

Stres Kaynakları Algılamaları 

      * p< .05 

 

              İlköğretim  okul  yöneticilerinin cinsiyetlerine  göre    Örgütsel  Stres Kaynakları 

boyutunu  algılamaları  t  testi ile  analiz  edilmiştir. Bu  boyutun  t değeri  1,176 olarak  

hesaplanmıştır. Bu  değer 0,05 anlamlılık  düzeyinde anlamlı  değildir.  

              Bu  sonuca göre Örgütsel  Stres Kaynakları algılamaları açısından erkek ve  kadın 

yöneticilerin iş  stresi  düzeylerinde bir  farklılık  yoktur. Örgütsel  stres  kaynakları  alt  

boyutunda cinsiyetler  arasında anlamlı bir  farklılığın  bulunmamış  olması her iki  

cinsinde aynı  stres kaynaklarından etkilendiğini  göstermektedir. 

Erkek Kadın 

n= 358 n=12 

 

 

ALT   BOYUT (B) 

 

ALT  BOYUT (B) 

X  S X  S 

t p 

 

Örgütsel  Stres  Kaynakları 

 

98,72 24,89 107,33 26,959 1,176 0,24 
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               Örgütsel  stres  kaynaklarından  özellikle  iş  yükünün  ağır  olması, yetkilerin  

yetersizliği, personel  değerlendirmede  adaletsizliklerin  olması, çalışmaların  karşılığını  

alamamak, ast  ve  üstlerle  anlaşmazlık ile mesleğin  statüsünün  düşük  olması gibi 

maddelerinin  üst  düzeyde  çıkmasının  nedenini  ilköğretim  okullarında  kadın  ve  erkek  

yöneticilerin  davranış  bilimleri  ile  ilgili  yeterli  destekleyici eğitimi  almamış  olmaları 

sebep oluşturmaktadır  şeklinde yorumlanabilir.   

    İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin Örgütsel   Stres  Kaynakları 

Arasında Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine Ait Bulgular  ve  Yorumlar. 

       İlköğretim okullarında çalışan yöneticilerin çalıştıkları  okul  türüne göre stresle  

başa  çıkmada farklılaşma olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş olup analiz sonuçları 

Tablo 9’de verilmiştir. 

 

Tablo 9- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Çalıştıkları  Okul  Türüne 

Göre Örgütsel   Stres  Kaynakları   Algıları 

   * p< .05 

            

             İlköğretim  okul  yöneticilerinin çalıştıkları  okul  türlerine  göre   Örgütsel  Stres  

Kaynakları  boyutunu algılamaları  t  testi ile analiz edilmiştir. Bu  boyutun  t değeri 

2,007olarak  hesaplanmıştır. Bu  değer 0,05 anlamlılık  düzeyinde anlamlı  bulunmuştur.  

             Bu  duruma göre  iş ve iş çevresi ile  ilgili  olarak ortaya çıkan örgütsel stres 

kaynakları çalıştıkları  okul  türlerine  göre  yöneticileri farklı  şekillerde etkilemektedir.                                        

             Grupların  ortalamalarına  bakıldığında  Örgütsel  Stres  Kaynakları   boyutunda 

devlet  okullarında  görev  yapan  yöneticilerin  örgütsel  stres  kaynaklarından  

etkilenmeleri  algılarının özel  okullarda  görev  yapan  yöneticilere göre daha yüksek 

derecede  olduğu  tespit  edilmiştir. 

Devlet  Okulu Özel  Okul 

n= 339 n=31 

 

 

 

ALT   BOYUT (B) X  S X  S 

t p 

 

Örgütsel  Stres  Kaynakları 

 

99,78 24,766 90,42 25,971 2,007 0,045 
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             Devlet  okullarında  görevli yöneticiler okulların  fiziki  şartlarının yetersiz  

olması, iş yerinin  kalabalıklığı, iş  arkadaşları  ile  politik  görüş farklılıklarının  bulunması 

gibi  nedenlerden  etkilenerek stres yoğunluğu  yaşadıkları ve özel  okullarda  bu  

olumsuzluklara  fazla  rastlanmamasının  bu  farkı  oluşturduğu söylenebilir. 

   

 İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin İşi İle İlgili Olarak Ortaya 

Çıkan Stres Belirtilerinin Arasında Bir Farkın Olup Olmadığına Ait Bulgular ve 

Yorumlar.  

    İlköğretim okullarında çalışan yöneticilerin cinsiyetlerine göre  stres belirtilerini 

algılamaları arasında farklılaşma olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş olup analiz 

sonuçları Tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10 - İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre   Stres 

Belirtilerini  Algıları 

    * p< .05 

      

             İlköğretim  okul  yöneticilerinin cinsiyetlerine  göre  C   boyutunda  Stres 

Belirtilerini algılamaları  t  testi ile analiz edilmiştir. Bu  boyutun t değeri 1,673 olarak 

hesaplanmıştır. Bu  değer 0,05 anlamlılık  düzeyinde anlamlı  değildir.  

             Buna göre  iş ve iş çevresi  ile ilgili  olarak ortaya çıkan  stres belirtilerini 

kendilerinde  ne  derecede  gözlediklerine ilişkin algılamaları açısından erkek ve  kadın 

yöneticilerin iş  stresi  düzeylerinde bir  farklılık  yoktur. Stres  belirtileri  alt  boyutunda 

cinsiyetler  arasında anlamlı bir  farklılığın  bulunmamış  olması her iki  cinsinde aynı  

stres  belirtilerinden etkilendiğini  göstermektedir. 

Erkek Kadın 

n= 358 n=12 

 

 

 

ALT  BOYUT (C) X  S X  S 

t p 

 

Stres  Belirtileri 

 

43,77 13,234 50,25 11,577 1,673 0,095 
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                İş  ve  iş çevresi  ile  ilgili  olarak ortaya  çıkan  stres  belirtilerini gerginlik, 

sigara  kullanmada  artış, endişe, baş  ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık  gibi  durumlar  olarak  

ifade  edebiliriz. Kadın ve erkek yöneticilerin  stres  belirtilerinden aynı  düzeyde 

etkilenmesinin  nedeni  ile ilgili olarak, okul  ortamlarında  rehberlik  ve  sağlık  

hizmetlerinin gerektiği  gibi  yürütülmemesi  gösterilebilir.    

   İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin İşi İle İlgili Olarak Ortaya 

Çıkan   Stres  Belirtilerinin Arasında Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine  Ait  

Bulgular ve  Yorumlar. 

      İlköğretim okullarında çalışan yöneticilerin çalıştıkları  okul  türüne göre stres  

belirtilerinde farklılaşma olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş olup analiz sonuçları Tablo 

11’da verilmiştir. 

 

Tablo 11- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Çalıştıkları  Okul  Türüne 

Göre Stres Belirtilerini   Algıları 

                 * p< .05 

 

               İlköğretim  okul  yöneticilerinin çalıştıkları  okul  türlerine   göre  C   boyutunda  

“Stres Belirtileri”ni algılamaları  t  testi ile analiz edilmiştir. Bu  boyutun t değeri 1,214 

olarak  hesaplanmıştır. Bu  değer 0,05 anlamlılık  düzeyinde anlamlı  değildir.  

              Buna göre  iş ve iş çevresi  ile ilgili  olarak ortaya çıkan  stres belirtilerini 

kendilerinde  ne  derecede  gözlediklerine ilişkin algılamaları açısından, devlet ve  özel 

okul yöneticilerinin  iş  stresi  düzeylerinde bir  farklılık  yoktur. Stres  belirtileri  alt  

boyutunda devlet  veya  özel  okullar  çalışan  yöneticiler arasında anlamlı bir  farklılığın  

bulunmamış  olması her iki  okul  çalışanında  aynı  stres belirtilerinden etkilendiğini  

göstermektedir.  

Devlet  Okulu Özel  Okul 

n= 339 n=31 
 

 

ALT   BOYUT (C) 
X  S X  S 

t p 

 

Stres  Belirtileri 

 

43,73 13,346 46,74 11,584 1,214 0,225 
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              İnsanların  doğal dengesini  bozan  durumların  ortaya  çıkması bireylerde 

uykusuzluğa, gerginliğe, sigara  ve  alkol  kullanımına, sürekli  endişeye  ve yorgunluğa  

yol  açabilir. Özel ve devlet okullarında  çalışan  yöneticilerin bu  durumları  aynı  düzeyde  

yaşamalarının  nedeni, okul  ortamlarının eğitim sistemi içerisinde aynı  özelliklere sahip 

olduğu ve  değişimi  aynı  düzeyde gerçekleştiriyor olduğu şeklinde yorumlanabilir.      

  İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin Yaşadıkları  Mesleki Stresin,  

İş Performansını Ne Derecede Etkileyip  Etkilemediğine  Ait Bulgular  ve  Yorumlar.   

     İlköğretim okullarında çalışan yöneticilerin cinsiyetlerine göre yaşadıkları  

mesleki   stresin iş performansına etkilerini algılamaları arasında farklılaşma olup olmadığı 

t testi ile analiz edilmiş olup analiz sonuçları Tablo 12’de verilmiştir. 

 

Tablo 12- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre   

Stresin Performansa Etkilerini Algıları 

* p< .05 

          

              İlköğretim  okul  yöneticilerinin cinsiyetlerine  göre  D   boyutunda  Stresin 

Performansa  Etkilerini  algılamaları  t  testi ile analiz edilmiştir. Bu  boyutun t değeri 

0,926 olarak hesaplanmıştır. Bu  değer 0,05 anlamlılık  düzeyinde anlamlı  değildir.  

             Buna duruma göre  içinde bulunduğu mesleki stres, iş performansını  ne  derecede  

etkilediklerine ilişkin, stresin performansa etkilerini algılamaları açısından erkek ve  kadın  

yöneticilerin  iş  stresi  düzeylerinde bir  farklılık  tespit edilmemiştir. Stresin performansa  

etkileri  alt  boyutunda cinsiyetler  arasında anlamlı bir  farklılığın  bulunmamış  olması her 

iki  cinsinde aynı  stresin  performansa etkilerinden etkilendiğini  göstermektedir. 

Erkek Kadın 

n= 358 n=12 

 

 

 

ALT  BOYUT (D) 
X  S X  S 

t p 

 

Stresin Performansa Etkileri 

 

17,99 6,501 19,75 5,848 0,926 0,355 
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               İş stresi  performansı  etkilemektedir. Bu  etki  kendisini iş yerine  gitmede  

isteksizlik, yetersizlik hissetme, sürekli hata yapma, isabetsiz kararlar verme şeklinde 

göstermektedir. Mesleki  stresin kadın  ve erkek yöneticilerin performanslarını aynı 

düzeyde etkilemesinin sebebi yönetim bilimi ile ilgili bir alanda yöneticilerin eğitimden 

geçirilmemiş olmalarından kaynaklanıyor şeklinde yorumlanabilir.  

   İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin Yaşadıkları Mesleki Stresin, İş 

Performansını  Ne  Derecede Etkileyip Etkilemediğine Ait Bulgular  ve  Yorumlar.   

      İlköğretim okullarında çalışan yöneticilerin çalıştıkları  okul  türüne göre stresin iş 

performansına  etkilerinde farklılaşma olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş olup analiz 

sonuçları Tablo 13’de verilmiştir. 

 

Tablo 13- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Çalıştıkları  Okul  Türüne 

Göre Stresin İş Performansına Etkilerini  Algıları 

        * p< .05 

 

               İlköğretim  okul  yöneticilerinin çalıştıkları  okul  türlerine göre  D   boyutunda   

Stresin Performansa  Etkilerini  algılamaları  t  testi ile analiz edilmiştir. Bu  boyutun t 

değeri 1,876 olarak hesaplanmıştır. Bu  değer 0,05 anlamlılık  düzeyinde anlamlı  değildir.  

               Bu duruma göre  içinde bulunduğu mesleki stres, iş performansını  ne  derecede  

etkilediklerine ilişkin, stresin performansa etkilerini algılamaları açısından devlet ve özel 

okul  yöneticilerinin  iş  stresi  düzeylerinde bir  farklılık  tespit edilmemiştir. Stresin  

performansa  etkileri  alt  boyutunda devlet  veya  özel  okullar  çalışan  yöneticiler  

arasında anlamlı bir  farklılığın  bulunmamış  olması her iki  okul  çalışanının da stresin  

performansı  aynı derecede etkilendiğini  göstermektedir.  

Devlet  Okulu Özel  Okul 

n= 339 n=31 

 

 

 

ALT   BOYUT (D) 
X  S X  S 

t p 

 

Stresin Performansa Etkileri 
17,86 6,475 20,13 6,276 1,876 0,061 
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               Özel ve  devlet okulu  yöneticilerinin içinde  bulundukları ortamdaki  mesleki 

stresin performansı aynı düzeyde etkilemesinin sebebi stres azaltıcı tedbirlerin her iki  

ortamda da düşünülmemesi olabilir. Bu tedbirleri davranış bilimleri hakkında seminerler 

ve  uygulama ortamlarının hazırlaması, rehberlik çalışmalarının etkili yürütülmesi şeklinde 

sıralayabiliriz. 

  İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin  Stresle  Başa  Çıkmada  

Hangi  Yöntemleri   Kullandıklarına  Ait Bulgular  ve  Yorumlar. 

     İlköğretim okullarında çalışan yöneticilerin cinsiyetlerine göre örgütsel  stres 

kaynakları algılamaları arasında farklılaşma olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş olup 

analiz sonuçları Tablo 14’de verilmiştir. 

 

Tablo 14 -İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin “Cinsiyet”  Göre   Stresle 

Başa Çıkma Algıları 

         * p< .05 

 

              İlköğretim  okul  yöneticilerinin cinsiyetlerine  göre  E   boyutunda  Stresle 

başa çıkma  algılamaları  t  testi ile analiz edilmiştir. Bu  boyutun t değeri 0,567 olarak 

hesaplanmıştır. Bu  değer 0,05 anlamlılık  düzeyinde anlamlı  değildir.  

             Bu duruma  göre  iş  ile ilgili  olarak çeşitli  etkilerin yarattığı  stresten  

kurtulmak  için  hangi  yöntemlerin  ne  derecede kullanıldığına dair stresle  başa çıkma 

yöntemlerini algılamaları açısından erkek ve  kadın yöneticilerin iş  stresi  düzeylerinde 

anlamlı  bir  farklılık  yoktur. Stresle  başa çıkma  alt  boyutunda cinsiyetler  arasında 

anlamlı bir  farklılığın  bulunmamış  olması her iki cinsin de stresle  başa çıkma 

yöntemlerini aynı düzeyde  kullandıklarını  göstermektedir.  

Erkek Kadın 

n= 358 n=12 

 

 

 

ALT  BOYUT (E) X  S X  S 

t p 

 

Stresle  Başa Çıkma 

 

30,82 6,569 31,92 7,513 0,567 0,571 
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             İş ile ilgili çeşitli etkenlerin erkek ve  bayan yöneticilerde yarattığı  stresten 

kurtulmak için güvenilen biriyle konuşmak, sportif etkinliklere katılmak, sanat, müzik, 

spor, okuma gibi zevk veren uğraşılarla meşgul olmak ve ibadet etmek üst düzeyde 

kullanılan stresle başa çıkma yöntemleri olarak karşımıza çıkmıştır. 

            Bunun nedenini toplumsal çevrenin değerleriyle, ekonomik imkanlarının her iki 

cins tarafından da kullanılabilme şeklinin aynı olmasındandır biçiminde açıklayabiliriz. 

    

     İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin   Stresle  Başa  Çıkmada  

Hangi  Yöntemleri   Kullanıp  Kullanmadıklarına Ait  Bulgular  ve  Yorumlar. 

        İlköğretim okullarında çalışan yöneticilerin çalıştıkları  okul  türüne göre  stresle  

başa çıkmada kullandıkları yöntemlerde farklılaşma olup olmadığı t testi ile analiz edilmiş 

olup analiz sonuçları Tablo 15’de verilmiştir. 

 

Tablo 15- İlköğretim Okullarında Çalışan Yöneticilerin Çalıştıkları  Okul  Türüne 

Göre Stresle  Başa  Çıkma Algıları 

            * p< .05 

 

                  İlköğretim  okul  yöneticilerinin çalıştıkları  okul  türlerine göre  E   boyutunda  

Stresle başa çıkma  algılamaları  t  testi ile analiz edilmiştir. Bu  boyutun t değeri 3,332 

olarak  hesaplanmıştır. Bu  değer 0,05 anlamlılık  düzeyinde anlamlı  bulunmuştur.  

                  Bu duruma  göre  iş  ile ilgili  olarak çeşitli  etkilerin yarattığı  stresten  

kurtulmak  için  hangi  yöntemlerin  ne  derecede kullanıldığına dair stresle  başa çıkma 

yöntemlerini algılamaları açısından, özel okul  yöneticilerinin stres yaratan  faktörleri  

ortadan  kaldırmak  için belirtilen  yöntemleri  devlet  okulu  çalışanlarına  göre  yüksek  

düzeyde kullandıkları  tespit  edilmiştir. 

Devlet  Okulu Özel  Okul 

n= 339 n=31 

 

 

 

ALT   BOYUT (E) 
X  S X  S 

t p 

 

Stresle  Başa Çıkma 
30,51 6,513 34,58 6,418 3,332 0,001 
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               Özel okul yöneticilerinin stresle başa çıkma yöntemlerini yüksek düzeyde 

kullanmış olmalarının nedenini stres yönetimi seminerlerinden geçmiş olmaları şeklinde 

açıklanabilir. 

              Ayrıca özel okul yöneticilerinde en üst düzeyde kullanılan stresle başa çıkma 

yöntemlerinden biri ibadet etmektir. Bunun nedeni özel okulların kurucularının 

benimsediği hayat görüşlerinin çalıştırdıkları okul yöneticileriyle aynı paralelde olmasına 

özen gösterdikleri şeklinde açıklanabilir. 

 

  İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin Örgütsel Stres  Kaynaklarının 

Arasında  Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine  Ait  Bulgular  ve Yorumlar. 

 İlköğretim  okullarında görevli  yöneticilerin örgütsel   stres  kaynakları “ yaş 

grubu” değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla varyans 

analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 16’de verilmiştir. 

     Tablo 16-İlköğretim  Okullarında Görevli Yöneticilerin “Yaş Grubu”      

     Değişkenine Göre Örgütsel   Stres  Kaynakları Algıları 

 

 

         

 

 

 

 

 

          

           * p< .05 

            Tablodaki p değerine bakıldığında  .035 ile yöneticilerin yaş  gruplarına  göre 

örgütsel  stres kaynakları boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Farkın 

hangi bölümlerden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey testi yapılmış ve 

sonuçları Tablo 17’de verilmiştir. 

 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 

 
5338,954 0,3 1779,651 2.899 0.035* 

Grup içi 

 
224707,046 366 613,954   

Toplam 230046,00 369    
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Tablo 17- İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin “ Yaş Grubu” Değişkenine 

Göre  Örgütsel   Stres  Kaynakları Algıları 

   * p< .05 

   Okul  yöneticilerinin yaş  grubu   değişkenine  göre iş  stresleri  karşılaştırmalı  

olarak  incelenmiştir.Tek  yönlü  varyans  analizlerine  göre  yapılan incelemelerde  F 

değeri B  boyutunda  2,89   hesaplanmıştır. F  değerine  göre  okul  yöneticilerinin  yaş  

değişkenlerinde örgütsel  stres  kaynakları boyutunda  anlamlı  bir  farklılık  bulunmuştur. 

Bu boyuttaki anlamlı  farklılığın kaynağını  tespit  etmek  amacıyla “Tukey  Testi” 

uygulanmıştır. 

Tukey  analizlerine  göre örgütsel stres kaynakları  boyutunda   20-30 yaş  

grubunda olanlar, yaşı 31-40  arası olanlardan  anlamlı  düzeyde örgütsel  stres  

kaynaklarından  etkilendikleri  ortaya  çıkmıştır. 20-30  yaş  arasındaki  yöneticiler, 31-40 

yaş  arası yöneticilerden  daha  çok  örgütsel  stres  kaynaklarından  etkilenmektedir. 

Okul yönetiminde görev alan 20 – 30 yaş grubundaki yöneticilerin tecrübesiz ve 

yönetim alanında yetersiz oluşları ve eğitim sistemini tam olarak kavrayamamaktan 

kaynaklanan sorumluluk alma endişesine kapılmaları bu grubu daha tecrübeli olan 31 – 40 

BAĞIMLI 

DEĞİŞKEN 

 

YAŞ 

 

YAŞ 

ORTALAMALAR 

ARASI  FARK 

 

P 

31-40 12,792(*) ,037 

41-50 7,683 ,372 

 

20-30 

51 ve üzeri 6,698 ,719 

20-30 -12,792(*) ,037 

41-50 -5,109 ,269 

 

31-40 

51 ve üzeri -6,093 ,628 

20-30 -7,683 ,372 

31-40 5,109 ,269 

 

41-50 

51 ve üzeri -,985 ,997 

20-30 -6,698 ,719 

31-40 6,093 ,628 

 

 

 

ÖRGÜTSEL 

STRES 

KAYNAKLARI 

 

51 ve üzeri 

41-50 ,985 ,997 
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yaş arası yöneticilere kıyasla daha üst düzeyde örgütsel stres kaynaklarıyla karşı  karşıya 

bırakmıştır şeklinde yorumlanabilir.   

            İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin “Yaş” Değişkenine Göre  

Stresle  Başa Çıkma Yöntemleri Hangi Düzeyde Kullandıklarına  Ait Bulgular  ve  

Yorumlar. 

 

    İlköğretim  okullarında görevli  yöneticilerin “ yaş grubu” değişkenine göre  stresle   

başa çıkma yöntemlerinde farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla varyans 

analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 18’de verilmiştir. 

 

Tablo 18: İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin  “ Yaş Grubu” Değişkenine 

Göre Stresle  Başa  Çıkma Yöntemleri  Algıları  

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 

 
639,150 0,3 213,050 5,062 0.002* 

Grup içi 

 
15402,969 366 42,085   

Toplam 16042,119 369    

     * p< .05 

 

                Tablodaki p değerine bakıldığında  0.002 ile yöneticilerin yaş  gruplarına  göre   

stresle  başa  çıkma boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Farkın hangi 

bölümlerden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey testi yapılmış ve sonuçları 

Tablo 19’da verilmiştir.    
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Tablo 19: İlköğretim  Okullarında Görevli  Yöneticilerin Örgütsel  “ Yaş Grubu” 

Değişkenine Göre Stresle  Başa  Çıkma Algıları  

                                           

   * p< .05 

                Okul  yöneticilerinin yaş  grubu   değişkenine  göre iş  stresleri  karşılaştırmalı  

olarak  incelenmiştir.Tek  yönlü  varyans  analizlerine  göre  yapılan incelemelerde  F 

değeri  stresle  başa  çıkma  boyutunda  5,062 olarak   hesaplanmıştır. F  değerine  göre  

okul  yöneticilerinin  yaş  değişkenlerinde stresle  başa çıkma  boyutunda  anlamlı  bir  

farklılık  bulunmuştur. Bu boyuttaki anlamlı  farklılığın kaynağını  tespit  etmek  amacıyla 

“Tukey  Testi” uygulanmıştır. 

                 Tukey  analizlerine  göre E boyutunda  1-3 arasında  1 lehine  farklılık  3-4  

arasında  4  lehine  anlamlı  farklılık  bulunmuştur. Yaşları 20-30  arası olan  yöneticiler ile 

yaşları  41-50 arası  olan  yöneticiler karşılaştırıldığında, yaşları  20-30  arası  olanların 

daha  yüksek  düzeyde   stresle  başa  çıkma  yöntemlerini  kullandıkları, yaşları 41-50 

arası olan  yöneticiler ile yaşları 50 ve  üzerinde  olan  yöneticiler karşılaştırıldığında 

yaşları  41-50  arası  olanların daha  yüksek  düzeyde   stresle  başa  çıkma  yöntemlerini  

kullandıkları  tespit  edilmiştir. 

BAĞIMLI 

DEĞİŞKEN 

 

YAŞ 

 

YAŞ 

ORTALAMALAR 

ARASI  FARK 

 

P 

31-40 3,170 ,054 

41-50 4,060(*) ,007 
 

20-30 
51 ve üzeri ,552 ,987 

20-30 -3,170 ,054 

41-50 ,890 ,624 
 

31-40 
51 ve üzeri -2,618 ,202 

20-30 -4,060(*) ,007 

31-40 -,890 ,624 
 

41-50 
51 ve üzeri -3,508(*) ,044 

20-30 -,552 ,987 

31-40 2,618 ,202 

 

 

 

 

STRESLE 

BAŞA 

ÇIKMA 

 

51 ve üzeri 
41-50 3,508(*) ,044 
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             Stresle başa çıkma yöntemleri çoğu zaman farkına varamadığımız ama kendimizi 

içinde buluverdiğimiz ve alışkanlık haline gelmiş davranış biçimleri  olarak  karşımıza 

çıkmaktadır. 

             Mesleğe başlangıcın ilk yıllarında yöneticilik görevi üstlenmiş öğretmenlerimiz, 

bilgisizlik ve yönetim konusundaki  yetersizlikleri  nedeniyle  stresten  etkilenmektedirler. 

Böyle  durumlar iş stresini  ortadan kaldırmak için paylaşım yerine içsel rahatlamanın 

tercih nedeni  olmasını sağlayabilir. 

               Yaş  grupları karşılaştırıldığında daha  genç olan  insanların üst düzeyde stresle 

başa çıkma yöntemlerini kullanmalarının nedeni, karşılaştıkları problemleri başkalarıyla 

paylaşıp yardım talep etme yerine, kendi içsel rahatlama tercihlerini  kullanarak sorunlarını 

çözmeye çalışıyorlar  şeklinde yorumlanabilir.  
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BÖLÜM VI 

                                     SONUÇ VE ÖNERİLER 

     Sonuçlar 

     Tezin amacı iş stresinin ilköğretim  okullarında okul yöneticileri üzerindeki  

etkisini ortaya  çıkarmaktır. Bunun  için araştırmada; ilköğretim  yöneticilerinin iş  

ortamlarındaki  örgütsel stres  kaynakları, stres  belirtileri ve  bunların  yöneticilerin 

performanslarına etkileri ile stresle başa çıkma  yöntemlerinin düzeylerini ortaya  

çıkartarak stres  yönetiminde yapılabilecekler  hakkında genel  bir  görüş  verme  

benimsenmiştir.        

     Araştırmada  elde  edilen sonuçlar amaca  uygun  olarak aşağıda  verilmiştir. 

    İlköğretim  okullarında görevli  yöneticilerin örgütsel   stres  kaynaklarının   

cinsiyet , yaş ve çalıştığı okul türü  değişkenine ilişkin  sonuçları  

     İlköğretim  okullarında   çalışan erkek ve  kadın  yöneticilerin, iş ve iş  çevresi  

ile  ilgili  olarak belirtilen örgütsel  stres  kaynaklarından etkilenme düzeyleri 

karşılaştırılmış  ve  etkilenme düzeylerinde bir farklılık tespit edilmemiştir.  

    Yöneticilerin yaş grubu değişkenine göre örgütsel  stres kaynaklarında anlamlı  

bir  farklılık  olduğu  ortaya  çıkmıştır. İş ve  iş  çevresi  ile  ilgili  olarak örgütsel  stres  

kaynaklarının  20-30 yaş arasındaki  yöneticileri,    31-40 yaş  arasındaki  yöneticilerinden  

daha  çok  etkilediği tespit edilmiştir.  

     İlköğretim okulu  yöneticilerinin çalıştıkları  okul  türü  değişkenine göre 

örgütsel  stres kaynakları karşılaştırılmış ve devlet okullarında görev yapan  yöneticilerin 

örgütsel  stres  kaynaklarından özel  okullarda  çalışan  yöneticilerden  daha  çok  

etkilendikleri  ortaya  çıkmıştır.  

    İlköğretim  okullarında görevli  yöneticilerin iş ve iş çevresi ile ilgili olarak 

ortaya çıkan stres belirtilerinin  cinsiyet , yaş ve çalıştığı okul türü  değişkenine ilişkin  

sonuçları 
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    İlköğretim  okullarında   çalışan erkek ve  kadın  yöneticilerin iş  ve  iş  çevresi  

ile  ilgili olarak  ortaya  çıkan stres  belirtileri karşılaştırılmış ve anlamlı   bir  farklılık  

olmadığı  tespit  edilmiştir.  

   Yöneticilerin yaş grubu değişkenine göre iş  ve  iş  çevresi  ile  ilgili olarak  

ortaya  çıkan stres  belirtileri karşılaştırılmış ve anlamlı   bir  farklılık  olmadığı  tespit  

edilmiştir.  

    İlköğretim okulu  yöneticilerinin çalıştıkları  okul  türü  değişkenine göre iş  ve  

iş  çevresi  ile  ilgili olarak  ortaya  çıkan stres  belirtileri karşılaştırılmış ve anlamlı   bir  

farklılık  olmadığı  tespit  edilmiştir.  

   İlköğretim  okullarında görevli  yöneticilerin yaşadıkları mesleki stresin  iş 

performansına  etkilerinin  cinsiyet , yaş ve çalıştığı okul türü  değişkenine ilişkin  

sonuçları 

    İlköğretim  okullarında   çalışan erkek ve  kadın  yöneticilerin yaşadıkları 

mesleki stresin  iş performansına  etkileri karşılaştırılmış ve anlamlı   bir  farklılık  

olmadığı  tespit  edilmiştir. 

   Yöneticilerin yaş grubu değişkenine göre yaşadıkları mesleki stresin  iş 

performansına  etkileri  karşılaştırılmış ve etki düzeylerinde anlamlı   bir  farklılık  

olmadığı  tespit  edilmiştir.   

    İlköğretim okulu  yöneticilerinin çalıştıkları  okul  türü  değişkenine göre 

yaşadıkları mesleki stresin  iş performansına  etkileri karşılaştırılmış ve anlamlı   bir  

farklılık  olmadığı  tespit  edilmiştir.  

   İlköğretim  okullarında görevli  yöneticilerin stresle başa çıkmada 

kullandıkları yöntemlerin cinsiyet , yaş ve çalıştığı okul türü  değişkenine ilişkin  

sonuçları 

      İlköğretim  okullarında   çalışan erkek ve  kadın  yöneticilerin, stresle başa 

çıkmada kullandıkları yöntemlerin etki düzeyleri karşılaştırılmış  ve anlamlı bir farklılık  

olmadığı  tespit edilmiştir.  
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                Yöneticilerin yaş grubu değişkenine göre stresle başa çıkmada kullandıkları 

yöntemleri kullanma düzeyleri karşılaştırılmış ve yaş grupları arasında  anlamlı  bir  

farklılık  olduğu  ortaya  çıkmıştır. Yaşları 20-30  arası olan  yöneticiler ile yaşları  41-50 

arası  olan  yöneticiler karşılaştırıldığında, yaşları  20-30  arası  olanların daha  yüksek  

düzeyde   stresle  başa  çıkma  yöntemlerini  kullandıkları, yaşları 41-50 arası olan  

yöneticiler ile yaşları 50 ve  üzerinde  olan  yöneticiler karşılaştırıldığında yaşları  41-50  

arası  olanların daha  yüksek  düzeyde   stresle  başa  çıkma  yöntemlerini  kullandıkları  

tespit  edilmiştir. 

              İlköğretim okulu  yöneticilerinin çalıştıkları  okul  türü  değişkenine göre stresle 

başa çıkmada kullandıkları yöntemler karşılaştırılmıştır. Özel okullarda çalışan  

yöneticilerin, stresle başa çıkma yöntemlerini kullanma düzeylerinin devlet  okullarında  

çalışan  yöneticilerden daha fazla olduğu tespit edilmiştir.   

 

                 Öneriler 

                 İş stresinin ilköğretim  okullarında okul  yöneticileri  üzerindeki  etkisinin  

incelendiği  bu  çalışmadan elde  edilen  bulgulara  dayalı  olarak aşağıdaki  önerilerde  

bulunulabilir: 

Araştırmacılara  Yönelik  Öneriler 

1-Devlet okullarında görev  yapan  yöneticilerin iş  stresinden,  özel okullarda  görev  

yapan  yöneticilerden  daha  çok  etkilenme nedenleri ile  özel  okulların  yöneticilerinin 

performanslarını  artırıcı  tedbirleri ve  bunların  devlet  okullarında  uygulanması  

olasılıkları araştırılabilir. 

2-Yaş  grubu  değişkenine göre yöneticilerin  iş  stresinden etkilenme  nedenleri  ile 

performansa etkileri üzerine  iller  arasında  karşılaştırmalar yapacak  yeni bir  araştırma  

gerçekleştirilebilir. 

3-İş ve iş çevresi ile ilgili olarak örgütsel  stres kaynaklarının daha  genç  olan  yöneticileri 

neden yüksek  düzeyde etkilediği incelenebilir. 

4-İlköğretim  okullarında görev yapan yönetici ve  diğer çalışanlar  için iş  stresini  

oluşturan etkenler  göz  önünde  bulundurularak gerekli  düzenlemeler yapılmalıdır. Stres 

ile  başa  çıkma  yöntemlerinin hangilerinin  daha  sıklıkta  kullanıldığı  ve  nedenleri  

üzerine bir  araştırma  yapılabilir. 
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Eğitim Kurumlarına  Yönelik Öneriler 

1-Yöneticileri en fazla  etkileyen,  “örgütsel  stres  kaynakları” boyutudur. Örgütsel  stres 

kaynaklarının en aza indirilmesi için  üst  yönetimler destek  vermelidirler. 

2-İlköğretimlerde görev yapan yöneticiler ve diğer çalışanlar “Stres Yönetimi” 

seminerlerine  alınmalıdır. Seminer verecek öğretim görevlilerinin konuya ilişkin 

yeterlilikleri ve uygulama  alanlarındaki faaliyetleri  kontrol edilmelidir. 

3-Yönetici  ve  öğretmenlerin davranış  bilimleri  alanında eğitim  görmelerini  sağlayacak  

yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Okullarda yapılan  düzenlemeler gerçekçi ve uygulanabilir 

düzeyde olmalıdır.Yasak savma adına yapılan yada uygulanırlılığı olmadığı halde 

değişiklik olsun diye yapılan düzenlemeler eğitim yöneticilerinin karşılaştıkları 

problemleri çözmeyecektir. Eğitim kurumları üst yöneticilerinin düzenlemeleri problemleri 

çözmeye yönelik olmalıdır.  

4-İlköğretim  okullarında  çalışanlar arasında  iletişim  güçlendirilmeli, stresin yönetiminde  

kullanılan bireysel  ve  örgütsel  yöntemler anlatılarak iletişimin önemi  vurgulanmalıdır. 

5-Okul  örgütlerindeki yönetici ve diğer çalışanlar için stres  yaratan etkenler  göz  önünde  

bulundurularak gerekli  düzenlemeler yapılmalıdır. Okulların  fiziki  donanımları ve  diğer  

ihtiyaçlarının  karşılanması için  eğitime  ayrılan  pay  artırılmalıdır. 
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                                                                 ANKET FORMU 

 
Sayın yöneticim, bu anket formu; “İş stresinin ilköğretim  okullarında okul yöneticileri  

üzerindeki  etkisi. (Konya  ili  örneği)” konulu yüksek lisans tezinde, durum tespiti amacıyla 
hazırlanmıştır. 
• Bu anket formunda kimlik belirtilmeyecek; sonuçlar, isim verilmeden kullanılacaktır. Lütfen 

bunu göz önüne alarak bütün soruları cevaplayınız. 
• Lütfen soruları sıra ile ve bir defada cevaplayınız. 
• Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 
 

                 İsmail  OK 
                                               Selçuk Üniversitesi 
                                            Sosyal Bilimler Enstitüsü 
                                             Eğitim Bilimleri A.B.D. 

 
 
A-KİŞİSEL  BİLGİLER 
 
   I. Cinsiyetiniz:   ( ) Erkek         ( ) Bayan 
 
  II. Yaş gurubunuz:    ( ) 20-30            ( ) 31-40           ( ) 41-50            ( ) 51 ve üzeri 
 
  III. Çalıştığınız  okul  türü:       ( ) Devlet Okulu            ( ) Özel   Okul 
       
B-ÖRGÜTSEL  STRES  KAYNAKLARI 
  İşiniz  ve  iş  çevrenizle ilgili  olarak aşağıda  belirtilen hususlar sizde  ne  derecede  stres  
yaratmaktadır? 

 
 

Pek çok 
    (5)  

  Çok  
    (4) 

  Orta 
    (3) 

   Az 
   (2) 

   Hiç  
   (1) 

1. Çalışma  saatinin  uzunluğu 
 

     

2.Ücretin  yetersizliği 
 

     

3.Yükselme  olanağının az  olması. 
 

     

4.İşin  sıkıcı  olması. 
 

     

5.İş yerinin  kalabalık  olması.  
 

     

6.Çalışma  ortamının  gürültülü  olması. 
 

     

7.İş yerinde  aydınlatmanın  kötü  olması. 
 

     

8.İş yükünün ağır  olması. 
 

     



 

 74  

 
 

Pek çok 
    (5)  

  Çok  
    (4) 

  Orta 
    (3) 

   Az 
   (2) 

   Hiç  
   (1) 

9.İşinizde sizden ne beklendiğinin açık 
olmaması. 

     

10.Mevzuatın karışık olması. 
 

     

11.Yöneticilerin teşvik etmemesi. 
 

     

12.Yetkilerin yetersiz olması. 
 

     

13.Sorumlulukların endişe yaratması. 
  

     

14.Önemli kararlar verme zorunluluğu      
15.Görevle  ilgili yetki  ve  sorumlulukların 
açıkça belirlenmemiş olması 

      

16.Personel değerlendirmede adaletsizlikler 
olması. 

     

17.Verilen kararların yarattığı vicdani 
sorumluluk  

     

18.Beklenen işleri  çok kısa bir  sürede  
yapma  zorunluluğu 

     

19.Çalışırken kullanılan araç ve gereçlerin 
yetersizliği 

     

20.Yeteneklerin yapılan işte tam olarak 
kullanılmaması. 

     

21.Çalışmaların karşılığını almamak 
 

     

22.Görev sırasında tarafsız kalabilmenin 
güçlüğü  

     

23.İş ortamındaki huzursuzluk  
 

     

24.İş arkadaşları  ile  geçimsizlik      
25.Üstlerle anlaşmazlık  
 

     

26.Astlarla anlaşmazlık 
 

     

27.Öğrenci velilerinin haksız talepleri      
28.İş arkadaşları ile ortak ilgilerin 
bulunmaması. 

     

29.İş  yerinde  dedikodu yapılması. 
 

     

30.İşyerinde  farklı  kişilerin  sizden  farklı 
beklentiler  içinde  bulunması. 

     

31.İş  ile  kişiliğiniz  arasında  uyumsuzluk  
bulunması. 

     

32. Moral  bozukluğu 
 

     

33.İş  arkadaşları  ile politik  görüş  
farklılıkları 

     

34.Meslektaşların  koyduğu ortak  kurallara 
uyma zorunluluğu 

     

35. Mesleğin  statüsünün  düşük  olması. 
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C –STRES  BELİRTİLERİ 
İşinizle  ve  iş  çevrenizle  ilgili  olarak  ortaya  çıkan  aşağıdaki  stres  belirtilerini 
kendinizde  ne  derece  gözlüyorsunuz?(Lütfen  soruları  cevaplarken, iş  stresi nedeniyle  
gözlenen  belirtiler  olmasına  dikkat  ediniz.) 
 

 
 

Pek çok 
    (5)  

  Çok  
    (4) 

  Orta 
    (3) 

   Az 
   (2) 

   Hiç  
   (1) 

36.Uykusuzluk 
 

     

37.Gerginlik   
 

     

38.Tansiyon yükselmesi 
 

     

39.Sindirim bozukluğu 
 

     

40.Sigara kullanma 
 

     

41.Alkol kullanma 
 

     

42.Başkalarıyla işbirliğinden kaçınma 
 

     

43.Sürekli endişe 
 

     

44.Yetersizlik duygusu 
 

     

45.Terleme 
 

     

46.Geçimsizlik 
 

     

47.Nefes daralması 
 

     

48.Baş ağrısı 
 

     

49.Yorgunluk 
 

     

50.Yemek alışkanlığında artış 
 

     

51.İştahsızlık 
  

     

52.Alerji 
 

     

53.Uyuma isteği 
 

     

54.Mide bulantısı 
 

     

55.Yersiz telaş 
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D-STRESİN  PERFORMANSA  ETKİLERİ 
İçinde  bulunduğunuz  mesleki  stres , iş  performansınızla  ilgili  olarak  aşağıda  belirtilen  
hususlarda  sizi  ne  derece  etkiliyor? 

 
 

Pek çok 
    (5)  

  Çok  
    (4) 

  Orta 
    (3) 

   Az 
   (2) 

   Hiç  
   (1) 

56.İşe gitmede isteksizlik 
 

     

57.İşten ayrılmayı düşünme. 
 

     

58.İşte kendini yetersiz hissetme. 
 

     

59.Birlikte çalışılan kişilerle işbirliği kuramama. 
 

     

60.İş çevresine karşı kırıcı davranma. 
 

     

61.İşte hata yapma. 
 

     

62.İzin veya rapor alarak işten uzaklaşma isteği 
 

     

63.İsabetsiz kararlar verme. 
 

     

64.Yapılan işin niteliğinin düşmesi. 
 

     

 
 
E-STRESLE  BAŞA  ÇIKMA 
  İşle  ilgili  çeşitli  etkenlerin sizde  yarattığı  stresten  kurtulmak  için  aşağıda  belirtilen  
yöntemleri  ne  derecede  kullanıyorsunuz? (Lütfen  belirtiniz.) 

 
 

Pek çok 
    (5)  

  Çok  
    (4) 

  Orta 
    (3) 

   Az 
   (2) 

   Hiç  
   (1) 

65.Stres yaratan durumu düşünmemeye çalışmak, boş 
vermek.  

     

66.Olay veya durumun üstüne gitmek       
67.”Daha da kötü olabilirdi “diye düşünmek (kendini 
avutmak). 

     

68.Konu ile ilgili olarak birini suçlamak.      
69.Bedensel egzersizler yaparak rahatlamaya çalışmak      
70.Çeşitli  gevşeme yöntemlerini kullanma 
(meditasyon,yoga vb.). 

     

71.Aile fertleri ve dostlarla eğlenceli ortamlarda birlikte 
olmak. 

     

72.Stres yaratan durumu güvenilen biri ile konuşmak.      
73.Kültürel ve sportif etkinlikleri izlemek.      
74.Yetenekli olunan bir alanda etkinlik 
göstermek(sanat, müzik, spor, okuma v.b. zevk veren 
uğraşılar). 

     

75.İbadet etmek. 
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