
  

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES 
KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R 

ARA TIRMA  

Prof. Dr. Ali KAYA 
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

akaya@erciyes.edu.tr

  

Ar . Gör. Yasemin KAYA 
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ykaya@erciyes.edu.tr

   

Öz 

Modern toplum hastal olarak ifade edilen stres, pekçok disiplinde 
ara t rmac lar n ilgisini çeken konulardan biridir. Bu çal mada ülke ekonomisi içinde 
önemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli i letme yöneticilerinin stres kaynaklar n tespit 
etmek amaçlanmaktad r. Bu do rultuda Kayseri de faaliyet gösteren KOB lerde 155 
yönetici ile bir ara t rma yap lm t r. Ara t rma bulgular na göre yöneticiler aç s ndan en 
önemli stres kaynaklar ; ekonomide ya anan olumsuz geli meler ve krizler , i letmenin 
finansman problemleri

 

ve dinlenme ve sevilen i leri yapabilmek için yeterli zaman 
bulamama

 

olarak tespit edilmi tir. Bunun yan nda kad n yöneticiler için mü teri 
tercihlerindeki h zl de i melerin önemli bir stres kayna oldu u, ya ilerledikçe i ten 
memnun olmama ve ki isel beklenti-i yeri beklentisi aras ndaki fark n daha az önemli stres 
kaynaklar oldu u belirlenmi tir. Yöneticilerin deneyimi artt kça çal anlar n gelece i ve 
güvenli i ile ilgili endi elerin stres aç s ndan önemli bir kaynak oldu u tespit edilmi tir. 
Son olarak, i letmeye ortak olmayan yöneticiler için ücret yetersizli i, takdir edilmeme, 
uzun çal ma saatleri ve i in monoton olmas n n i letmeye ortak olan yöneticilere k yasla 
daha önemli stres kaynaklar oldu u da belirlenmi tir.  

Anahtar Kelimeler:  1-Stres,  2- KOB , 3- Yönetici   

DETERMINING STRESSOR OF SMEs MANAGERS:                                                            
A CASE STUDY OF KAYSERI 

Abstract 

Stress that is given a name as modern society illness is of issues created interest of 
researchers in many disciplines. The aim of study is to determine stressor of managers of 
SME that is very important for the country economics. The survey is made with 155      
managers of SMEs in Kayseri. According to results, it is determined that the most         
important stressors for managers are crisis and negative progress in economy , financial 
problems of enterprise and find no time to relax and to do something . Furthermore, it is 
determined that rapid changes in consumer preference is an important stressor for female 
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managers and that not to be pleased of job and the difference between personal expectation-
workplace expectation is the less important stressors for declining age of managers. That 
anxiety about workers future and security is an important stressor for experienced       
managers is confirmed. Finally, it is determined that lack of wage, not to be appreciating, 
long working hours and monotony of job are more important for non-partner managers than 
partner managers. 

Keywords:   1- Stres,  2- SME,  3- Manager  

G R

 

Günümüzde her alanda ya anan çok h zl geli meler bireyleri bu 
de i imlere uyum sa lama noktas nda zorlamakta ve strese neden olmaktad r. 
Ya anan h zl de i imlerin yan s ra bireysel özellikler (ki ilik, ya , cinsiyet, e itim 
durumu, alg lama gibi) ve çal lan örgütle ilgili özellikler (fiziki çal ma ko ullar , 
çal ma düzeni, örgüt yap s , örgüt iklimi, i yerindeki ili kiler, i in özellikleri gibi) 
de stres üzerinde etkili olmaktad r. Ayr ca ülkenin içinde bulundu u ekonomik 
durum, politik hayat, hukuk ve adalet sistemindeki aksakl klar, ya anan kentin 
özellikleri, do al çevrede ya anan olumsuzluklar da bireyler için stres kayna 
niteli i ta maktad r. Ara t rmaya konu olan yöneticiler aç s ndan bak ld nda ise, 
yukar da ifade edilen stres kaynaklar n n yan s ra bir yönetici olmaktan 
kaynaklanan stres faktörleri de bulunmaktad r. Bu yöneticilerin stres kaynaklar her 
sektörün kendine has özellikleri ve sorunlar bulunmas ve yine Küçük ve Orta Boy 

letmelerin (KOB ) nitelikleri itibar yla farkl l k arz edebilir. Ayr ca KOB lerde 
stresin çal anlar n verimlili i ve performans n

 

dü ürmesi, i kazalar n

 

art rmas , 
i yerinde yabanc la maya sebep olmas , i güvenli i ve sa l n olumsuz 
etkilemesi, i gücü devri ve i e devams zl klar n art rmas

 

nedeniyle stresle ilgili 
çal malar önem kazanm t r. KOB yöneticilerinin stres kaynaklar n tespit etmek 
bu ara t rman n temel konusudur. Strese yolaçan kaynaklar n belirlenmesi ve 
olumsuz etkilerinin azalt lmas yla yöneticilerin daha ba ar l olmalar na katk da 
bulunulabilir.  

I. STRES KAVRAMININ TANIMI 

Stres, günlük hayatta ve i dünyas nda hemen hemen herkesin çok s k 
kulland bir kavramd r. Ya am boyunca insano lu çe itli stres kaynaklar na 
maruz kalmaktad r.   ya am nda temel bir sorun olan stres (Örücü, Demir, 
1999;59), insanlar n mutsuz bir ya am sürmelerine neden olan etkenlerin ba nda 
gelmektedir. Özellikle sanayi devriminden sonra ya anan h zl de i im, 
beraberinde uyum çabas n gerektirmektedir. nsanlar ve örgütler bu de i imlere 
uyma gereksinimi duyduklar ndan kar la t klar güçlüklere kar boyun e mek ya 
da direnmek aras nda bir çeli ki ya amaktad rlar (Akgemci, 2001; 301). Bireyin d 
çevresindeki fiziksel ko ullar ya da içinde bulundu u sosyal ortamdaki psikolojik 
ko ullar uyumu kolayla t rmakta ya da zorla t rmaktad r. Uyumun zorla t 
anlarda organizma bedensel ve psikolojik olarak yorulmaya ba lamaktad r 
(Cücelo lu, 1998; 321). Ya an lan her an, sürekli olarak uyum gösterilmesi 
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gereken bir an a yerini b rakmakta, bu da insanlar üzerinde endi e ve gerilim 
yarat rken, onlar yüzy l n hastal

 
olarak ifade edilen stres ile 

tan t rmaktad r(Bayrak, 1998; 383). Fakat bu insanlar n eskiden i ve aile 
ortam nda stresle tan mad klar eklinde de erlendirilmemelidir. Geçmi te de 
insanlar n çe itli stres kaynaklar ndan etkilendikleri kabul edilmektedir. Ancak 
eskiye k yasla stresin günümüzde insano luna daha a r ve derin sorunlar ya att 
yads namaz bir gerçektir (Akat, Budak ve Budak, 1994; 344-345). 

Örgütsel davran biliminin stres konusuna ilgi duymas n n iki temel 
nedeni vard r: Birincisi, stres çal anlar n performans ve tatminiyle ilgili bir konu-
dur. kincisi, örgütsel ya am kalitesini art rmak için yönetimin vazgeçilmez 
sorumlulu u vard r. Stresteki bir miktar azal hem genel olarak bireyin sa l n 
hem de bir örgütün i gücünün uzun ömürlülü ünü art rabilmektedir (Robbins, 
1986; 382). Bu da örgütün devaml l için önemli bir konudur. Özellikle 1980 li 
y llarda stres konusuna artan ilgiye paralel olarak i letme literatüründe stresin 
etkilerini inceleyen ara t rmalar n say s nda da art sözkonusu olmu tur (Pollock, 
1988; 381). Bu ara t rmalarda stresle ilgili pek çok tan m yap lmakta ve bunlar n büyük 
bölümünün bireyi zorlayan bir fiziksel veya psikolojik uyar c kar s nda ki inin 
geli tirdi i uyum sa lamaya yönelik tepkileri vurgulad klar görülmektedir (Torun, 
1997; 43). Son zamanlarda en çok kabul edilen, Lazarus ve Folkman n (1991) 
etkile im teorisine göre ise, stres, talepler ve kaynaklar aras ndaki dengesizli in 
sonucunda ortaya ç kan durum olarak tan mlanmaktad r. Bu teoriye göre, ki inin 
uyum kaynaklar n a an ya da zorlayan talepler söz konusu oldu unda stres durumu 
ortaya ç kmaktad r (Yöndem, 2000; 185-186). Stresin uzun sürmesi ya da a r 
olmas halinde, bireyin fizik ve ruh sa l na zararl etkileri olabilece i kabul 
edilmektedir (Ertekin, 1993; 5) . 

Sonuç olarak, stres bireyin beklentileri, istekleri ve arzular yla ilgili bir 
kavramd r. Bireyin beklentileri ve istekleri kar land sürece bireyler stresle 
kar la mayabilirler. Ancak beklentilerin fazla olmas ve bireylerin hem kendi 
yorumlar ve yetersizlikleri, hem de çal t örgüt ve genel olarak ya ad 
çevreden kaynaklanan nedenlerle beklentilerine ula amamas , bireylerde stres 
durumunu olu turabilmektedir.  

II. STRES KAYNAKLARI 

Çal ma ya am nda bireysel özellikler, i in nitelikleri, örgütsel faktörler ve 
çevresel faktörler strese kaynakl k etmektedir. Bu çal mada stres yaratan faktörler 
üç grupta toplanm t r. Bunlar (Eren, 2001;293): 

a) Bireysel stres kaynaklar : Ya anan stresin daha çok i çevresi, birlikte 
çal lan insanlar ve ekonomik durum gibi bireyin d ndaki faktörlerden 
kaynakland na inan lmaktad r. Ancak bu d etkenler stresi tetikleyici etki 
yapsalar da, stresin gerçek kayna bireyin kendisi ile ilgili olmaktad r (Braham, 
1998; 33). Ara t rma bulgular , stresin her zaman d etkenlerden 
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kaynaklanmad n ; bireylerin yaralanabilirli i, incinebilirli i ve ba etme yetene i 
gibi baz ki isel özelliklerine de ba l oldu unu ortaya koymaktad r. Özellikle 
strese neden olan ko ullar n, tehlikeli ya da tehdit edici olarak alg lanmas nda 
ki ilik özelliklerinin ve ba etme yeteneklerinin önemli oldu u görülmektedir 
(Yöndem, 2000; 186). Lazarus, Dese ve Osler (1952) çe itli stres durumlar n n 
ba ar ya etkisi üzerinde durmu lar, bireye ve duruma ba l özellikleri ve 
farkl l klar tespit etmek için yapt klar incelemelerde, bireysel farkl l klar n 
durumla ilgili de i iklikler kadar önemli oldu u sonucuna ula m lard r (Balta , 
Balta , 1988; 267). Strese kaynakl k eden baz bireysel faktörler unlard r:  

 

Ki ilik: Ki ili in, bireyin çal t i i ve çevreyi alg lamas nda ve onu 
de erlendirmesinde etkili oldu u dü üncesi pek çok davran bilimci taraf ndan 
kabul edilmektedir. Bireyin davran lar , içinde ya ad ortam ile çevresinde yer 
alan bireyler aras ndaki sürekli bir etkile im sonucu olu maktad r. Bireyin ki ili i 
i çevresinden etkilendi i gibi, ayn ekilde birey de ki ili i ile bu çevreyi 
etkilemektedir (Özkalp, K rel, 2001;50). Bireyi di er insanlardan ay rteden en 
belirgin özelliklerden biri olan ki ilik, stres üzerinde de etkili olan faktörlerden 
biridir (Tutar, 2000;222).  

Çe itli çal malar uyum sa lamay zorla t ran baz ki ilik özelliklerinin 
tan nmas n sa lam t r. Dü manl k duygular bask n olan ki iler, kendilerine her 
konuda suçluluk pay ç karanlar, a r duyarl ve duygusal tepkileri önde olanlar 
stresle mücadelede ba ar s z olmaktad rlar. Ayr ca ben merkezci olarak 
adland r lan egoist ki ilik özelli i bask n olanlar, olaylar ya çok iyi ya da çok kötü 
bulanlar (hep veya hiç kural ile hayata bakanlar), çocuksu olarak adland r lan 
olgunla mam ki ilik özellikleri önde olanlar ve çevreleri ile etkile imlerinde 
yetersiz kalan (pasif) ki iler de stresle ba a ç kmada ba ar s z olmaktad rlar 
(Ertekin, 1993; 38).  A tipi ve B tipi davran biçimini ki ilik literatürüne kazand ran Friedman 
ve Rosenman a göre, h zl hareket eden, h zl konu an, kendilerinin daha çabuk 
yapabileceklerine inand klar i lerin ba kalar taraf ndan yap lmas na tahammül 
edemeyen, tatildeyken bile bo durmaktan ve dinlenmekten ho lanmayan, çabuk 
k zan, bir ekibin parças olmak yerine yaln z çal may tercih eden, zaman bask s n 
hisseden, ba ar yönelimli, mücadeleci, öfkeli bireyler A tipi ki ilik özellikleri 
sergilemektedirler (Baransel v.d., 1995; 9). Bu tip insanlar n sempatik sistemi 
çabuk uyar labilmekte ve harekete geçmektedir. Bu insanlar para-sempatik sinir 
sistemini gev etici ve stres etkilerini azalt c ortamlara ihtiyaç 
duymaktad rlar(Eren, 2001; 294). B tipi ki ilik özelliklerine sahip bireyler ise, çok 
seyrek olarak zaman bask s n üzerinde hisseden, A tipi davran biçimi gösterenler 
gibi ya am n sadece ba ar ve kazanma h rs ndan ibaret oldu unu dü ünmeyen, bo 
zaman ve dinlenme sürelerini rahat ve zevkli bir biçimde geçiren, sakin, yava , 
rahat, insanlarla beraber olmaktan ve ekip çal mas ndan ho lanan bireyler olarak 
tan mlanmaktad rlar (Baransel v.d., 1995; 9). Ki ilik, bireyin i çevresinden ve 
genel çevresinden kaynaklanan stres yarat c faktörlerin yorumunda da etkili 
olmaktad r. Özellikle A tipi ve B tipi olarak yap lan s n fland rmada ki ilerin 
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farkl l klar göz önüne serilmekte, strese yatk nl k aç s ndan ki ili in önemi 
vurgulanmaktad r.  

 

Alg lama: Baz insanlar kar la t klar her durumda bir tehlike veya 
stres için bir tehdit görürken, baz lar bunu kendileri için f rsat ve heyecan olarak 
görebilmektedirler. Sufi Rumi nin güzel bir sözü alg lama konusunu kavramada 
aç klay c d r: Bir dilim ekme in sizin için anlam , aç olup olmad n za ba l d r. 
Bu yüzden herhangi bir durumun memnuniyet verici ya da stresli olup olmad na, 
alg lar na ba l olarak birey kendisi karar vermektedir (Braham, 1998; 41). 
Örne in, i ini kaybetme durumuyla kar kar ya olan iki bireyden biri i ini 
kaybetme korkusu ya arken, bir di eri bu durumu daha iyi olanaklar elde etmek 
için bir f rsat olarak de erlendirebilmektedir (Öztürk, 1994; 118). 

 

Cinsiyet: Kad nlar n ve erkeklerin ya amlar ndaki benzer stres 
kaynaklar na verdikleri anlam ve tepkileri farkl olmaktad r (Hamlan, Perski, Burell 
et al, 2002; 106). Jick ve Mitz in yapt ara t rmada (1985), kad nlar n erkeklere 
oranla daha fazla stres ya ad klar bunun yan nda erkeklerin, bedensel rahats zl kla-
ra daha fazla maruz kald klar belirlenmi tir(Luthans, 1992; 403). Ataerkil toplum-
larda i yerinde kad n yöneticilerin erkek yöneticilere göre daha yüksek düzeyde 
örgütsel strese ve gerilime maruz kald klar tespit edilmi tir (Fielden, Davidson, 
2001; 309). Ayr ca,  ev ve aileden kaynaklanan stres faktörleri, yetkilerini kullana-
mayan kad n rolünün getirdi i gerilimler, cinsel önyarg lar ve genel örgüt 
kültürünün elveri sizli i gibi faktörler de kad nlar n ya ad stres düzeyini 
art rmaktad r (Tutar, 2000; 270). Burada önemli bir nokta cinsiyetle ilgili olarak 
bireylerde yer alan stereotiplerdir. Ara t rmalar baz erkek yöneticilerin kad nlarla 
e it, meslekta olarak çal may ve özellikle kad n patronu kabul etmeyi zor 
bulduklar n göstermektedir (Cooper, Lewis, 1995; 29). Bu tür stereotipler de 
dikkate al n nca kad nlar n daha fazla stres ya ad klar bir gerçektir. Bu konuda 
yap lan bir ara t rmaya göre, yönetici pozisyonunda bulunan kad n say s ndaki 
art a ra men hala erkeklere oranla çok az say da kad n yönetici bulundu u 
belirtilmektedir. Baz kad n yöneticiler erkeklerin say ca üstün olduklar çevrede 
çal makta, bu durum kad n yöneticilerin stres düzeyini etkilemektedir (Gardener, 
Tiggeman, 1999; 301). Cinsiyete yönelik kli ele mi sorunlar bunlarla s n rl 
kalmamaktad r. Örgütler için çok önemli bir konu olan disiplin anlay lar yla ilgili 
yap lan çal malarda  da ilginç sonuçlar elde edilmi tir. Bu sonuçlara göre; örgüt 
içinde disiplin bir kad n taraf ndan sa lan yorsa erkeklere oranla kabul düzeyi hem 
erkeklerde hem de kad nlarda dü mektedir (Kunda, Sinclair, 1999; 20-21). Bir 
di er çal mada ise erkek ile kad n ayn konumda olsa dahi kad n n statüsünün 
daha dü ük görüldü ü belirlenmi tir (Wagner, Ford, 1986, 47; Wagner, Berger, 
1997;25-32). Bu tür kli ele mi dü üncelerin temelinde toplumun de er yarg lar , 
kad n ve erke e bak aç s yatmaktad r. 

 

Ya am Tarz : Birey do al ya am tarz ndan uzakla t kça bir tak m 
saplant lara yönelmekte ve böylece stres ortam n kendisi olu turmaktad r. çki, 
sigara, uyu turucu ya da ilaç ba ml l vücut üzerinde anormal uyar c etkiler 
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yapmaktad r. Bunun yan nda h zl ya am tarz her gece de i ik ortamlarda, de i ik 
ki ilerle zaman geçirilmesi veya kumar gibi heyecan ve parasal aç dan insan 
etkileyecek bir al kanl n bulunmas insan vücudundaki stres yükünü artt ran, 
direncini k ran ve olumsuz etkiler b rakan bir durum olarak kar m za ç kmaktad r 
(Eren, 2001; 295). görenler i inin gerektirdi i pek çok durum kar s nda enerjiye 
ihtiyaç duymaktad r. Bu enerjinin i d nda tükenmi olmas bireyin i ya am nda 
mücadele gücünü azaltmaktad r (Akat, Budak ve Budak, 1994; 351). Bunun 
yan nda monoton bir ya am tarz na sahip bir insan n da gerekli ortam 
bulamaman n verdi i hayal k r kl ve bunal m nedeni ile vücut direnci azalmakta 
ve sa l n yitirmesi söz konusu olabilmektedir (Eren, 2001; 295). Bu yüzden özel 
ya am ahenkli bir ekilde yürütürken, kariyerinde de ba ar göstermek, sorunlarla 
ba edebilmek, hem i ya am n n hem de özel ya am n gereklerini yerine getirmek 
önem kazanmaktad r. 

 

Aile: Ailenin durumu (aile içinde kavgalar n olmas , e lerin 
birbirleriyle ya da çocuklarla uzun süreli gergin ili kiler, aile bireylerinden birinin 
hastalanmas gibi), çal anlar için önemli birer stres kayna olarak rol 
oynayabilmektedir. 1990 l y llarda pek çok insan için ailenin finansal durumunun 
da bir stres kayna oldu u kan tlanm t r (Luthans, 1992; 401).  

 

Zaman Bask s :  ortam nda yöneticilerin olumsuz tutumuna zaman 
bask s da e lik ederse, bireyler stresle kar la maktad rlar. Günlük ya amda hiç 
zaman m yok ya da zaman bana yetmiyor gibi sözler s kça kullan lmaktad r. 
Her birey için zaman önemlidir (Can, 1997; 283). Stresin çevredeki stres 
kaynaklar na verilen tepki olarak tan mland dü ünülürse, bu anlamda zaman 
nas l de erlendirdi imize ba l olarak da stres ortaya ç kabilmektedir. Yetersiz ve 
gereksiz bürokrasi, rastgele haz rlanm bir program, kontrol edilemeyen bir 
durum, s k gelen ziyaretçiler bireylerin zaman kontrol alt na almas n 
engellemektedir. Yap lmas dü ünülen i lerin zaman nda yeti tirilememesi ise 
bireyde gerginlik ve stres olu turmaktad r (Aytaç, 2003; 1). Ancak her birey için bu 
durum geçerli olmayabilir. Özellikle A tipi ki ilik özelli i gösteren bireyler zaman 
bask s n daha fazla hissettikleri, dolay s yla stresi B tipi özellik gösteren bireylere 
göre daha fazla ya ad klar belirtilmi ti. Bunun d nda bireylerin zaman kendi 
h z nda ya ay p ya amad da dikkate al nmas gereken bir faktördür. Ya am n 
h zl ak n n, bir otomobilin h z gibi, herkese göre sabit oldu u dü ünülmemelidir. 
Shakespeare in dedi i gibi zaman farkl insanlara göre farkl h zda ilerler . Ayr ca 
ya am n i leyi h z na uygunluk, ayn zamanda bireyin kendi h z na uygunluk 
anlam na gelmekte ve birey kendi h z n n üzerinde ya da gerisinde kal rsa, bu 
önemli bir stres nedeni olabilmektedir (Tutar,  2000; 298).  

b) Örgütsel Stres Kaynaklar : Örgütsel davran literatüründe örgütsel 
stres kaynaklar yla ilgili olarak farkl s n fland rmalarla kar la mak olas d r. Bu 
çal mada örgütsel stres kaynaklar

 

a a daki gibi aç klanmaktad r: 

 

Örgüt Yap s ve klimi: Örgütün amaç ve yöntemlerinin belirgin 
olmamas , bölümler aras çeki meler, bask , s k denetim, bireyler aras ndaki 
ileti im bozuklu u, tedirgin edici davran lar, sistemdeki karma kl klar, kararlara 
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im bozuklu u, tedirgin edici davran lar, sistemdeki karma kl klar, kararlara 

kat lamama gibi unsurlar stres aç s ndan önemli faktörler aras nda yer almaktad r 
(Özkalp, K rel, 2001; 221). Örgüt yap s nda rol, görev ve sorumluluklar n 
da l m ndaki bozukluklar n yan s ra i i görecek elemanlar n i in gerektirdi i bilgi, 
yetenek, tecrübe ve becerileri sahip olmamas nedeniyle onlardan beklenen ba ar 
düzeyi dü ece i için hem çal anlar n hem de yöneticilerin stres düzeyi 
artmaktad r. Bu da örgüt ikliminin olumsuz etkilenmesine ve tüm çal anlar n 
birbirlerine güvenlerinin sars lmas na, moral düzeyinin dü mesine ve dolay s yla 
motivasyon eksikli ine neden olmaktad r (Eren, 2001; 295-296). 

 

letme içi ili kiler: Bireylerin yer ald klar gruplar da stres için 
potansiyel bir kaynak olabilmektedir. Grup stresörleri üç bölümde incelenmektedir: 
(1) Grup içinde kayna man n ya da birlikteli in olmamas , (2) grubun üyeleri 
aras nda sosyal destek eksikli i ve (3) bireyin kendi içinde, ki iler aras nda ve grup 
içinde çat ma olmas d r (Luthans, 2000; 405).  tasar m ndan, yöneticinin ya da 
denetleyicilerin yasaklamalar ve engellemelerinden ya da grubun di er üyelerinin 
ileti ime kapal olmas ndan dolay çal anlar aras nda kayna ma eksikli i ya an -
yorsa, bu durum çok fazla stres olu turabilmektedir. Bunun yan nda çal anlar ba l 
olduklar grubun bir ya da daha fazla üyesinin deste inden büyük ölçüde 
etkilenmektedirler. Problemlerini ya da mutluluklar n di erleriyle payla arak 
kendilerini daha iyi hissedebilirler. Bu tür bir sosyal destek eksikli inde birey 
stresli olabilmektedir. Ayr ca, bireyin kendi içinde di er ki ilerle ve grup içinde 
ya anan çat malar da stres kayna olarak de erlendirilmektedir (Luthans, 2000; 
405). Di er taraftan konuya yöneticiler aç s ndan bak ld nda, i letmedeki gruplar 
özellikle de yöneticinin kontrolü d nda olu an informel gruplar n yöneticiler için 
bir stres kayna oldu u ifade edilebilir.  

 

Çok Fazla/Çok Az : A r i yükü, bireylere belli bir zamanda 
yapabilece inden daha fazla sorumlulu un yüklenmesi olarak tan mlanmaktad r 
( im ek, 2002; 318). Niteliksel a r i yükü, verilen bir görevi yerine getirmek için 
bireyin yetenek ve becerilerinin yetersiz olmas durumunda ortaya ç kmaktad r. 
Niceliksel a r i yükü ise, bireylerin belirli bir zamanda tamamlayabilece inden 
daha fazla i i yapmak için çal t zamandan olu maktad r (Greenberg, Baron, 
1995; 250). Niteliksel a r i yükünde i in kendisi ve yap lmas da zordur. Özellikle 
çal anlar i i yapabilecek niteliklere sahip de illerse, bu durum büyük bir stres 
kayna olu turmaktad r. A r i yükü nas l strese neden oluyorsa, bazen az 
çal ma da ayn ekilde strese neden olabilmektedir. Az çal ma, çal anlar n 
yeteneklerini ve yetkilerini kullanmalar gerekti inde bu yetki ve yeteneklerin çok 
az miktar n kulland klar zaman meydana gelmektedir.  hacminin dü üklü ü ya 
da bireyin beceri ve yeteneklerinin çok alt nda olmas birey için i i s k c hale 
getirebilmektedir (Aytaç, 2002; 3). Niteliksel ve niceliksel ay r m az i yükü için 
de yap lmaktad r. Niceliksel az i yüküne göre zaman n n ço unu oturarak geçiren, 
çok az i yapan i görenlerin ço u can s k nt s ya amaktad r. Buna kar n tekrar 
eden, rutin ve zekan n kullan lmad i lerde yani niteliksel az i yükü de bireylere 
s k nt ve stres vermektedir. A r düzeyde basit, monoton ve kolay i lerde 
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çal anlar n sa l da olumsuz biçimde etkilenmektedir. Dünyadaki en zor i , gün 
boyunca hiçbir ey yapmamakt r

 
(Greenberg, Baron, 1995; 250) ifadesi bu 

durumu özetlemektedir. Bu noktada önemli olan bireylerin kendi özelliklerine göre 
optimal durumu yakalayabilmeleridir.  

 

Rol Çat mas ve Rol Belirsizli i: Yöneticilerin en fazla zamanlar n 
alan konular n ba nda i yerinde meydana gelen çat malar yer almaktad r. 

letmelerde görev yapan çe itli personel aras ndaki anlay , de er yarg lar , 
amaçlar ve amaçlara ula lmas için takip edilmesi gereken yollar, sorunlar n 
alg lanmas ve çözümüne ili kin dü üncelerdeki farkl l klar uyumsuzlu a ve 
çat maya yol açmaktad r. Yöneticilerin görevi, bu farkl l klar en uygun biçimde 
yöneterek, bireyleri organizasyon amaçlar n gerçekle tirecek ekilde 
birle tirmektir (Ertürk, 1995; 201). Organizasyonlarda bireylerin rollerindeki 
belirsizlik de bir stres kayna olarak de erlendirilmektedir. Bireyin i ini yaparken 
ba kalar n n ondan bekledi i ile kendisinin kesinlikle yapmas gereken i

 

ve 
i lemlerin neler olaca

 

belli de ilse, i tan mlar ve örgütlenmesi net de ilse rol 
belirsizli inden söz edilmektedir. Bu durumdaki birey neyi nas l yapaca ndan 
emin olamamaktad r (Ertekin, 1993; 78). 

 

Vardiyal Çal ma Düzeni: nsanlar n uyuma ve günlük faaliyetlerini 
düzenli yapmalar n amaçlayan güçlü bir sisteme sahip olduklar belirtilmektedir. 
nsan n bu özelli ine ra men gece vardiyas do al olmayan bir çal ma düzenidir. 

Bu durumda potansiyel bir stres kayna olarak bireyleri rahats z etmektedir 
(Özkalp, K rel, 2001; 224). Buna ra men vardiyal çal ma i ya am n n birçok 
alan nda görülen ve vazgeçilmesi mümkün olmayan bir çal ma düzenidir. Ancak 
bu düzenin hem insan n biyolojik ritmi ile çeli ti i hem de aile ve sosyal ya am 
olumsuz etkiledi i belirtilmektedir. Hatta gece vardiyas nda çal man n do urdu u 
sonuçlar çal lan süreyle de s n rl kalmamaktad r. Norveç te yap lan bir ara t rma 
gece vardiyas nda çal anlarda ak l ve ruh sa l sorunlar yla sindirim sistemi 
rahats zl klar n n daha s k görüldü ünü, ayr ca vardiyal çal may b rakanlar n eski 
çal ma düzeninden dolay rahats zland klar n göstermi tir (Ertekin, 1993; 55).    

 

Fiziki çevre artlar : yerinin s , ayd nlanma, gürültü gibi fiziki 
artlar da çal anlar aç s ndan etkili olmaktad r. Özellikle istenmeyen, rahats z 

edici, insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu 
edilmeyen sesler olarak tan mlanan gürültü kirlili inin bireyler üzerinde fiziksel ve 
psikolojik bak mdan etkilerinin oldu u ve bunun performansa olumsuz yans d 
belirtilmektedir. Bu tür etkilere maruz kalan bireyler hem i hem de özel hayatla-
r nda ciddi performans problemleri ya amakta ve ya am kaliteleri zarar 
görmektedir (Akdo an, 2003; 18). Cottington, Matthews, Talbott ve Kuller (1983), 
üretim i çileri üzerinde kan bas nc yla ilgili yapt klar çal mada i stresi ve gürültü 
aras nda önemli düzeyde etkile im oldu u sonucunu elde etmi lerdir.  

c) Çevresel Stres Kaynaklar : Ülkenin ve çal lan sektörün içinde 
bulundu u ekonomik durum, politik ortam, h zl teknolojik de i imler ve 
belirsizlikler, sosyal ve kültürel de i imler gibi faktörlerde stres kaynaklar 
aras nda yer almaktad r. Bunlar; 
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Ekonomik Ko ullar: Ülkenin ve i letmenin faaliyet gösterdi i sektörde 

çe itli dönemlerde ya anan ekonomik s k nt lar, darbo azlar, belirsizlikler 
i letmeleri ve çal anlar n do rudan etkilemektedir. Bir yandan i letme sahip ve 
yöneticileri maliyetlerin artmas , pazar daralmas , ödeme ve tahsilat güçlükleri gibi 
durumlarla kar la rken, di er taraftan çal anlar i sizlik, dü ük ücret gibi 
konularla ilgili olarak endi eli bir sürece girmektedirler. Bundan dolay ekonomik 
belirsizliklerin ya and dönemler, hem yöneticiler hem de çal anlar aç s ndan bir 
stres kayna d r (Öztürk, 1994; 116). 

 

Politik Hayat: Çe itli de i im ve geli melere paralel olarak politik 
belirsizlikler de önemli bir stres kayna olabilmektedir. Ülkelerde iktidar 
de i iklikleri belirsizli e, güvensizli e ve dolay s yla strese neden olabilmektedir 
(Öztürk, 1994;116). Özellikle Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde demokrasinin 
ko ullar tam olarak olgunla mad ndan siyasal ili kiler ve iktidar de i imi i 
dünyas n da fazlas yla etkilemektedir. Siyasal istikrars zl n kronik hale gelmesi 
durumunda i letmeler daha çok k sa vadeli döngülerle me gul olmaktad r. 
Dolay s yla, i letme sahipleri ve yöneticiler de çarp k siyasal ili kiler içinde stres 
ya amaktad rlar.  

 

Teknolojik De i im ve Belirsizlikler: Bilgi ça nda toplumsal ve 
örgütsel düzeyde pek çok de i im ya anmaktad r. Yazar ve sosyolog Alvin Toffler, 
h zl de i imi ya ayan insanlarda meydana gelen belirsizlik ve kronik kayg 
duygusunu tan mlayabilmek için Gelecek oku terimini kullanm t r. Toffler 
h zl de i imin ki ileri kaç n lmaz olarak ya amlar ndaki di er olaylara ve 
bask lara kar daha hassas olmalar sonucunu do uran bir tür biyolojik duyarl l a 
neden oldu una inanmaktad r (Albrecht, 1988; 30-32). Hem yöneticiler hem de 
çal an bireyler aç s ndan strese neden olan bir di er faktör teknolojik de i me ve 
belirsizliklerdir. Günümüzde insanlar hangi i i yaparlarsa yaps nlar ya amlar n n 
büyük bir bölümünü kendi yeteneklerini ve s n rlar n zorlayarak 
sürdürmektedirler. lerleyen zaman ve her yeni yüzy l insanlara di er yüzy llarla 
ölçülemeyecek boyutta bir hareketlilik ve h z kazand rmakta, bu durum ise 
insanlar n sürekli bir yar ve de i im içinde çal malar , böyle bir çevre içinde 
ya amlar n sürdürmeleri sonucunu do urmaktad r. Bu sonuç bireyleri stres ile 
tan t rmaktad r (Ertekin, 1995; 123). Özellikle teknolojik alanda ya anan h zl 
de i imler belirsizlik duygusunu ya atmakta, ya anan bu belirsizlik duygusu da 
endi e, kayg ve korkulara neden olmaktad r. Buradaki temel sebeplerden biri, 
teknolojik de i melerin baz mesleklerin gelece ini tehlikeye sokmas d r. 
Teknolojik geli meler yeni i ve meslek alanlar n n olu mas na neden olurken ayn 
zamanda baz i ve mesleklerin ortadan kalkmas na neden olmaktad r (Eren, 2001; 
302). Bilgisayar ve robotlar n üretim sürecinde kullan lmas örgütleri yo un bir 
rekabet sürecine sokarken, çal anlarda bilgi ve tecrübelerinin gereksiz hale 
gelmesi ve i sizlik korkusu eklindeki stresin kayna olmaktad r (Öztürk, 
1994;116). H zl teknolojik de i imlerin strese olan etkisini ölçmek için bilgi 
teknolojileri yöneticileriyle yap lan bir ara t rmada, endi e ve engellenme gibi 
duygular n yayg n oldu u ve stresten kaynaklanan unutkanl n ise önemli 
boyutlarda oldu u tespit edilmi tir(Kaluzniacky, 2002). Stresin her türü gelecek 
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okundan kaynaklanmasa da gelecek okunun her günkü ya am n ve çal man n 

yaratt di er stres yükleri ile de birle ti inde birçok insan n ruhsal huzurunu ve 
bedensel sa l n kaybetmesine yol açan düzeyde stres yaratt n n anla lmas 
gerekmektedir (Albrecht, 1988; 32).   

 

Sosyal ve Kültürel De i imler: Maddi ve manevi yönleri olan kültür; 
teknolojik, sosyolojik, ideolojik, duygusal veya estetik unsurlar yla ait olduklar 
toplumlar n kurallar na, kurumlar na, süreçlerine, ili kilerine ve yap lar na belli bir 
biçim kazand rmaktad r (Tutar, 2000; 28). Yüzy l n hastal olarak nitelendirilen 
stresin kaynaklar aras nda toplumda ya anan sosyal ve kültürel de i imler de yer 
almaktad r. K rsal ya amdan kentsel ya ama geçi , dura anl ktan hareketlili e 
geçi , kendi kendine yeterlilikten tüketim ekonomisine geçi , kapal sistemden aç k 
sisteme geçi , bedensel aktiflikten hareketsizli e geçi gibi ya anan de i imler 
bireylerde strese neden olmaktad r. Kent ortam , k rsal ortamdan daha yüksek 
düzeyde uyan kl l k ve atakl gerektirmektedir (Albrecht, 1988; 10-11). Ya anan 
kentin ula m sorunlar , özellikle eve gidi -geli saatlerinde i ile ev aras ndaki 
mesafenin uzunlu u, yeterli toplu ta ma araçlar n n bulunmamas , yollar n 
yetersizli i, trafik kalabal kl , her an bir kaza olas l n n do urdu u endi e, 
insanlar n evden i yerine gidene kadar fiziksel ve psikolojik olarak tükenmelerine 
eve dönü lerinde de zaten yorgun olan bedensel, zihinsel ve ruhsal durumlar n n 
ya amdan zevk almayacak hale gelmesine ve mutsuz olmas na neden olmaktad r 
(Eren, 2001; 301). Hem teknik hem de sosyal de i imler ve bunlar n h z , 
insanlar n ya am biçimlerini etkilemekte bu etki organizasyonlara da 
yans maktad r. T p bilimindeki geli meler insanlar n ya am süresini uzatmakta ve 
birçok hastal n tehlikesini azaltmaktad r. Buna kar n modern ya am stresi 
art rmakta ve bireyin mutlulu unu azaltmaktad r (Luthans, 2000; 401). Mutluluk 
kavram , Kreitner taraf ndan bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal aç dan uyumlu 
olmas olarak tarif edilmektedir. H zl , hareketli, kalabal k ehir ya am yüzünden 
insanlar bu uyumlu dengeyi kaybetmekte ve stres için potansiyel artmaktad r 
(Akta , Akta , 1992; 157). 

 

Do al Çevre: Çevre, bir bütün olarak canl lar n ya amsal i levlerini; 
biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel ya amlar n sürdürdü ü ortam olarak ifade 
edilebilir. nsan dü ünen, hisseden, anlayan, bilen, sorumlu bir varl k olarak 
do adaki varl k ve nesnelerle ili kisini dinamik bir ekilde sürdürmektedir. Bu 
varl k ve nesnelerden yararlanmakta ve yenilerini üretmektedir. Yeme, içme, 
bar nma gibi temel birtak m ihtiyaçlar n kar lamaktad r. Ancak insan ihtiyaçlar n 
kar larken a r davran r, israf eder, egemen olma arzusu ile do ay istedi i gibi 
kullanmaya çal rsa do ay tahrip etmeye ba lamaktad r. Bu noktadan sonra 
do adaki denge bozulmakta ve canl lar n ihtiyaçlar n kar lamak üzere sunulan 
do a, tehlike olu turmaya ba lamaktad r (Kula, 2000). Bir ba ka ifadeyle, etkile im 
sonucunda denge do al çevre aleyhine bozulmakta ve çevreyle ilgili kirlilik ve 
di er sorunlar sözkonusu olmaktad r (Akdo an, 2003;10). Bunlar n yan nda genel 
olarak hava kirlili inin ve yanl uygulamalar sonucu havada olu an ve insan 
sa l için zararl etkileri olan gazlar n aç a ç kmas sonucu; akci er kanseri, 
bron it, ra itizm, romatizma, kalp hastal klar , nefes darl , göz yanmalar , çe itli 
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tozlar n vücuttaki birikiminden do an i tahs zl k, suç i leme oran nda art , 
sinirlilik ve ruhsal bozukluklar görülebilmektedir. Ayr ca kirli havada ya ayan 
insanlarda a r derecede ihtiyarlama belirtileri gözlendi i ifade edilmektedir ( lhan 
v.d., 2004). Bu sonuçlar çevre ile hastal klar aras ndaki ili kilerin ortaya 
konmas n n ne kadar önemli oldu unu göstermektedir. Çevreyi etkileyen ve ondan 
etkilenen bir varl k olarak insano lunun çevrede olu an olumsuz durumlara kar 
tepki göstermemesi mümkün gözükmemektedir. Bu durum birtak m fiziksel 
rahats zl klara neden olabildi i gibi strese de neden olabilmektedir. Stresin 
çevreden gelen birtak m uyar c lara gösterilen bir tepki oldu u kabul edilirse, 
çevredeki olumsuz ko ullara insan vücudunun tepkisiz kalmas çok zordur. 
Çevredeki dengenin bozulmas sonucu ya anan olumsuz geli meler ayn zamanda 
insan n ruh sa l n da etkiledi i, özellikle ye il alanlar n azalmas , gürültülü bir 
ya am tarz n n ruh sa l üzerinde olumsuz etkileri oldu u ifade edilmektedir 
(Kula, 2000).  

III. ARA TIRMANIN METODOLOJ S

 

a. Evren ve Örneklem 

Ara t rman n ana kütlesini Kayseri de imalat sanayinde faaliyet gösteren 
küçük ve orta ölçekli i letmelerin yöneticileri olu turmaktad r. Bu do rultuda 
Kayseri Sanayi Odas kay tlar ndaki personel say s dikkate al narak, KOSGEB 
taraf ndan yap lan tan m do rultusunda (1-50 çal an olan i letmeler küçük ölçekli, 
51-150 çal an olan i letmeler de orta ölçekli i letme olarak tan mlanm t r) 150 ye 
kadar çal an olan i letmelerin listesi elde edilmi ve buradan tesadüfi yöntemle 
örneklem tespit edilmi tir. Ara t rma 80 küçük ve orta ölçekli i letmede 155 
yönetici ile gerçekle tirilmi tir.  

b. Verilerin Toplanmas

 

Ara t rmada veriler, geli tirilen bir anket formu arac l yla toplanm t r. 
Ara t rmayla ilgili anketin birinci bölümünde yöneticilerin stres düzeylerini tespit 
etmek amac yla Thurstone Tipi Ölçek kullan lm t r. Bu bölümde çal ma 
ya am ndan ve genel olarak yöneticinin kendi özelliklerinden ve ya am ndan 
kaynaklanan stres düzeylerinin ortalamas al nmaktad r. Buradaki amaç, özellikle 
stres ortalamas dü ük düzeyde olan yöneticilerin cevaplar n de erlendirmeye 
almamakt r. kinci bölümde yöneticilerin   ya amda üstlendi im roller aras ndaki 
çat ma türünde bireysel, i letmenin finansman problemleri türünde örgütsel ve 
politik alanda ya anan çalkant lar ve belirsizlikler türünde genel olarak 

ya ad klar çevreden olu an stres kaynaklar yla ilgili olarak 68 ifade bulunmaktad r 
ve yöneticilerin bu ifadelerin kendileri için ne kadar önemli olup olmad yla ilgili 
de erlendirme yapmalar istenmi tir. Bu bölümde 5 li Likert Ölçe i kullan lm t r 
(1-Hiç önemli bir stres kayna de il, 5-Çok önemli bir stres kayna ). Ölçe in 
Cronbach alfa de eri .905 olarak hesaplanm t r. Üçüncü ve son bölümde 
yöneticilerin demografik özellikleri ve çal lan i letmeyle ilgili sorular 
bulunmaktad r. Anket formundan elde edilen veriler SPSS paket program 
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lunmaktad r. Anket formundan elde edilen veriler SPSS paket program kullan larak 
analiz edilmi , analizlerde tan mlay c istatistiklerin yan s ra t testi ve ANOVA 
testlerinden de yararlan lm t r.  

IV. ARA TIRMANIN BULGULARI 

a) Yöneticilerin demografik özelliklerine ili kin bulgular 

Ara t rmaya kat lan yöneticilerin daha çok 25-55 ya aral nda oldu u 
belirlenmi tir. Bunun d nda 25 ya ndan küçük olan yöneticilerin oran %4,5 tir. 
56 ya ve üstünde olan yöneticilerin oran ise %2,6 d r. Ara t rmaya kat lan 
yöneticilerin  %91 i erkektir. Buna kar l k kad n yöneticilerin oran ise sadece 
%9 dur. Ara t rmaya kat lan yöneticilerin % 11 i yönetim kurulu ba kan , % 3,2 si 
yönetim kurulu ba kan yard mc ve %17,4 ü yönetim kurulu üyesi, %19,4 ü genel 
müdür, %6,5 i genel müdür yard mc s olarak görev yapmaktad r. Departman 
müdürü olarak görev yapanlar n oran %25,8, koordinatörlerin oran %4,5, fabrika 
müdürü olarak görev yapanlar n oran ise %7,7 dir. Yöneticilerin %83,9 u 8 saatten 
fazla çal maktad r. 8 saat ya da daha az çal anlar n oran ise sadece %16,1 olarak 
belirlenmi tir. Ara t rmaya kat lan yöneticilerin çal t klar i letmelerin  %74,2 si 
küçük ölçekli, %25,8 i de orta ölçekli olarak belirlenmi tir.   

b) Bireysel stres kaynaklar na ili kin bulgular 

De erlendirme sonuçlar na göre bireysel olarak yöneticilerin önem 
verdikleri stres kaynaklar Tablo 1 de görülmektedir:   

Tablo 1: Bireysel Stres Kaynaklar na li kin Bulgular 

Bireysel Stres Kaynaklar

 

Ortalama Standart 
Sapma 

1. Dinlenmek ya da sevilen eyleri yapmak için yeterli zaman 
bulamama  

3.64 0.93 

2. Aileye ve sosyal ya ama yeterli zaman ay ramama  3.50 1.03 
3. Ya amda üstlenilen roller aras ndaki çat ma ve e le ilgili 
problemler  

3.45 1.19 

4. Ev hayat nda denge/güvenilirli in olmamas  3.43 1.19 
5.  ve özel hayattaki ili kilerde ya tan kaynaklanan sorunlar 
(ku ak çat mas , ilgi ve zevklerdeki farkl l klar v.s.)  

3.32 0.99 

6. Çocuklarla ili kilerde ya anan sorunlar 3.22 1.27 
7. Aile sorunlar n n çal ma hayat n olumsuz etkilemesi  3.08 1.16 

 

1-Hiç önemli bir stres kayna de il, 5-Çok önemli bir stres kayna

  

c) Örgütsel stres kaynaklar na ili kin bulgular 
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Ara t rmaya kat lan yöneticilerin verdikleri cevaplar n ortalama de erlerine 

bak ld nda, yöneticiler taraf ndan en önemli örgütsel stres kaynaklar olarak kabul 
edilen ilk be ifade Tablo 2 de görülmektedir.   

Tablo 2: Örgütsel Stres Kaynaklar na li kin Bulgular 

Örgütsel Stres Kaynaklar

 

Ortalama Standart 
Sapma 

1. letmenin finansman problemleri 3.99 1.11 
2. Yeterince e itilmemi personelle çal ma 3.89 0.99 
3. Bir i i belirli bir sürede bitirme zorunlulu u 3.87 0.99 
4. Anahtar konumda olan personelin s k s k devams zl k 
yapmas ve a r mali sorumluluk duygusu içinde bulunma 

3.85 0.99 

5.Ucuz ve kaliteli hammaddenin istenilen zamanda ve miktarda 
tedarik edilememesi 

3.73 1.12 

1-Hiç önemli bir stres kayna de il, 5-Çok önemli bir stres kayna

 

Bu sonuçlar küçük ve orta ölçekli i letmelerin ya ad genel sorunlar 
aras nda yer almaktad r. Küçük ve orta ölçekli i letmelerin bu tür s k nt lar ya amas 
sonucu yöneticilerin stres aç s ndan olumsuz etkilemesi muhtemeldir.   

d) Çevresel stres kaynaklar na ili kin bulgular 

De erlendirme sonuçlar na göre yöneticilerin çevresel stres kaynaklar na 
ili kin bulgular u ekilde s ralanmaktad r (Tablo 3).  

Tablo 3: Çevresel Stres Kaynaklar na li kin Bulgular 

Örgütsel Stres Kaynaklar

 

Ortalama Standart 
Sapma 

1 Ekonomide ya anan olumsuz geli meler ve krizler.  4.45 1.58 
2. Hukuk ve adalet sisteminde ya anan aksakl klar ve 
haks zl klar  

3.85 1.01 

3.Politik alanda ya anan çalkant lar ve belirsizlikler 3.54 1.08 
4.Teknolojide ya anan h zl geli me ve yenilikler   3.23 1.17 
5. ehir ya am n n getirdi i problemler(hava kirlili i, gürültü 
v.s.) 

3.06 1.02 

6.Gelenek, örf, adet ve kültürel de erlerdeki köklü de i iklikler 3.06 1.18 
7. ehirdeki dinlenme ve e lence yerlerinin yeterli olmamas

 

2.95 1.15 

1-Hiç önemli bir stres kayna de il, 5-Çok önemli bir stres kayna

 

Sonuç olarak, yöneticilerin stres kaynaklar n önem düzeyine göre 
s ralad m zda bireysel aç dan ilk s ray dinlenmek ya da sevilen eyleri yapmak 
için yeterli zaman bulamama almaktad r. Ara t rman n bulgular na göre, 
yöneticilerin %83,9 u 8 saatten fazla çal maktad r. Dolay s yla dinlenmek ya da 
sevilen eyleri yapmak için yeterli zamanlar n n olmamas kaç n lmazd r.  Stres 
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kaynaklar aç s ndan örgütsel düzeyde ilk s ray i letmenin finansman problemleri 
almaktad r. Finansal sorunlar, küçük ve orta ölçekli i letmelerin en önemli sorunlar 
aras nda yer almaktad r. Kurulu a amas ndan ba layarak, faaliyet gösterdikleri 
zamanlarda da finansal s k nt lar ya amaktad rlar. Bu yüzden yöneticiler için 
finansal sorunlar n ilk s rada yer almas tesadüf de ildir. Genel çevresel stres 
kaynaklar aç s ndan ilk s rada ise, ekonomide ya anan olumsuz geli meler ve 
krizler yer almaktad r.   

e) Demografik de i kenler itibariyle stres kaynaklar n n farkl l k 
gösterip göstermedi ine yönelik sonuçlar 

Ara t rmaya kat lan yöneticilerin demografik özellikleri itibariyle stres 
kaynaklar aç s ndan farkl l k olup olmad na yönelik yap lan analiz sonuçlar da 
a a daki gibidir: 

 

Yöneticilerin cinsiyetleri itibariyle mü teri tercihlerindeki h zl 
de i meler aç s ndan anlaml bir farkl l k (p= 0.035<0.05) oldu u tespit edilmi tir. 
Erkek yöneticilere oranla kad n yöneticilerin mü teri tercihlerindeki h zl de i me-
leri önemli bir stres kayna olarak gördükleri belirlenmi tir.   

Tablo 4.  Mü teri Tercihlerindeki H zl De i me De i keni tibariyle Cinsiyet Durumlar 
Aras ndaki Fark Gösteren t Testi Sonuçlar

 

Demografik 
Özellikler De i ken Gruplar Aritmetik 

Ortalama 

 

t     
De eri

 

Serbestlik

 

Derecesi

 

(df) 

Anlaml l k 
Düzeyi 

C NS YET 
Mü teri 
tercihlerindeki h zl 
de i me 

Kad n 
Erkek 

3,64 
3,02 

2,12 153 0,035 

   p< 0,05  

 

Tablo 5 de görüldü ü gibi ya itibariyle veriler de erlendirildi inde 
i ten memnun olmama ve ki isel beklentilerle i yerinin beklentileri aras ndaki 

fark faktörleri aç s ndan anlaml farkl l klar oldu u tespit edilmi tir. 25 ya ndan 
küçük olan yöneticiler ( 4,57), 56 ya n üzerinde olan yöneticilere (2,57) k yasla 

i ten memnun olmama durumunun çok önemli bir stres kayna oldu unu 
dü ünmektedirler. Ki isel beklenti ve i yerinin beklentileri aras ndaki fark 
aç s ndan incelendi inde yine gençlerden ya l lara do ru önem düzeyinde azalma 
görülmektedir. Yani ya genç olanlar için beklentiler aras ndaki fark daha önemli 
iken; ya ilerledikçe bunun daha az önemli bir stres kayna oldu u görülmektedir.      
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Tablo 5.  ten Memnun Olmama ve Ki isel Beklenti- yeri Beklentisi De i kenleri         
tibariyle Ya Gruplar Aras ndaki Fark Gösteren ANOVA Tablosu 

Demografik 
Özellikler De i ken Gruplar Aritmetik 

Ortalama 

 

F Anlaml l k Düzeyi 

ten Memnun Olmama 

25 den az 
25-40 
41-55 
56+ 

4,57 
3,53 
3,63 
2,50 

2,755 0,045 

YA

 

Ki isel beklenti-i yeri 
beklentisi fark

 

25 den az 
25-40 
41-55 
56+ 

3,85 
3,58 
3,31 
2,25 

2,814 0,041 

p< 0,05 

 

Ara t rmaya kat lan yöneticilerin deneyimleri aç s ndan stres kaynaklar 
aras nda farkl l k olup olmad na yönelik analiz sonuçlar na göre, yöneticilerin 
deneyimi artt kça çal anlar n gelece i ve güvenli i ile ilgili durumlar n daha 
önemli bir stres kayna oldu u tespit edilmi tir. Ayr ca kalite ve standardizasyon 
faaliyetleriyle ilgili olarak da yöneticilerin deneyimine göre anlaml farkl l klar 
oldu u belirlenmi tir (Tablo 6).  

Tablo 6.  Çal anlar n Gelece i ve Güvenli i le lgili Endi eler De i keni tibariyle 
Yöneticilerin Deneyimleri Aras ndaki Fark Gösteren ANOVA Tablosu 

Demografik 
Özellikler De i kenler  Gruplar Aritmetik 

Ortalama  F Anlaml l k Düzeyi 

Çal anlar n gelece i 
ve güvenli i ile ilgili 
endi eler 

1y ldan az 
1-5 y l 
6-10 y l 
11-20 y l 
21+ 

3,14 
3,32 
3,14 
3,42 
4,23 

2,554 0,030 

DENEY M 

Kalite ve 
standardizasyon 
faaliyetleri 

1y ldan az 
1-5 y l 
6-10 y l 
11-20 y l 
21+ 

3,42 
3,29 
3,32 
3,44 
4,38 

2,969 0,014 

   p< 0,05  
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letmede çal an say s na göre stres kaynaklar aç s ndan anlaml 

farkl l k olup olmad na bak ld nda sadece a r i

 
yükü aç s ndan anlaml 

farkl l k oldu u tespit edilmi tir. Burada beklendi i gibi orta ölçekli i letme yöneti-
cileri için a r i

 

yükünün küçük ölçekli i letme yöneticilerine k yasla daha önemli 
bir stres kayna oldu u ifade edilebilir (Tablo 7). 

Tablo 7.  A r yükü De i keni tibariyle Çal an Say s na Göre Fark Gösteren t Testi 
Tablosu 

Demografik 
Özellikler Faktörler Gruplar Aritmetik 

Ortalama 
t   

De eri 

Serbestlik 
Derecesi 

(df) 

Anlaml l k 
Düzeyi 

ÇALI AN 
SAYISI 

A r yükü 
1-50 ki i 

51-150 ki i 
3,36 
3,80 

-0,213 153 0,043 

   p< 0,05  

 

Yöneticilerin günlük çal ma süreleri itibariyle stres kaynaklar 
aç s ndan farkl l k olup olmad na ili kin yap lan analiz sonucunda ehirdeki 
dinlenme ve e lence yerlerinin yetersizli i, fazla çal ma ve hafta sonunu da içine 
alan çal ma süreleri nedeniyle ailenin bask s

 

aç s ndan farkl l klar oldu u tespit 
edilmi tir. Günde 8 saatten fazla çal an yöneticiler için ailenin bask s 8 saatten 
daha az çal an yöneticilere k yasla daha önemli bir stres kayna d r.   

Tablo 8.  ehirdeki Dinlenme ve E lence Yerlerinin Yetersizli i ve Fazla Mesai ve     
Çal ma De i kenleri tibariyle Çal ma Saatlerine Göre Fark Gösteren t Testi 
Tablosu 

Demografik 
Özellikler De i ken Gruplar Aritmetik 

Ortalama 
t   

De eri 

Serbestlik 
Derecesi 

(df) 

Anlaml l k 
Düzeyi 

ehirdeki 
dinlenme ve 
e lence yerinin 
yetersizli i 

8 saate 
kadar 
8 saatten 
fazla 

2,56 
3,07 

-2,073 153 0,040 

ÇALI MA 
SAATLER

 

Fazla mesai 
fazla çal ma 
nedeniyle 
ailenin bask s

 

8 saate 
kadar 
8 saatten 
fazla 

2,92 
3,41 

-2,095 153 0,038 

   p< 0,05  

 

Yöneticilerin i letmeye ortakl k durumlar itibariyle stres kaynaklar 
aç s ndan farkl l k olup olmad na ili kin yap lan analiz sonuçlar na göre ücret 
yetersizli i, takdir edilmeme, uzun çal ma saatleri, i in monoton olmas , i 
güvencesinin bulunmamas , ki isel beklentilerle i yerinin beklentileri aras ndaki 
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çat malarla ilgili olarak i yerine ortak olmayan yöneticilerin ortalamalar

 
ortak 

olanlara k yasla daha yüksektir (Tablo 9).    

Tablo 9.  Ortakl k Durumlar itibariyle Stres Kaynaklar na ili kin t Testi Sonuçlar

 

Demografik 
Özellikler De i ken Gruplar Aritmetik 

Ortalama 
t   

De eri 

Serbestlik 
Derecesi 

(df) 

Anlaml l k 
Düzeyi 

Ücret          
yetersizli i 

Ortak 
Ortak de il 

3,08 
3,57 

-2,474 153 0,014 

Takdir      
edilmeme 

Ortak 
Ortak de il 

3,34 
3,81 

-2,413 153 0,017 

Uzun çal ma 
saatleri 

Ortak 
Ortak de il 

2,98 
3,62 

-3,392 153 0,001 

in monoton 
olmas

 

Ortak 
Ortak de il 

3,05 
3,54 

-2,828 153 0,005  

güvencesinin 
bulunmamas

 

Ortak 
Ortak de il 

3,35 
4,04 

-3,530 153 0,001 

Ki isel 
beklenti- i yeri        
beklentisi 
çat mas

 

Ortak 
Ortak de il 

3,25 
3,62 

-2,279 153 0,024 

ORTAKLIK 
DURUMU 

Teknolojide 
ya anan h zl 
geli me ve 
yenilikler 

Ortak 
Ortak de il 

3,41 
3,02 

2,034 153 0,044 

   p< 0,05  

Sadece teknolojide ya anan h zl de i melerle ilgili olarak ortak olan 
yöneticilerin ortalamas ortak olmayanlara göre daha yüksektir.  

SONUÇ VE DE ERLEND RME  

Kayseri de faaliyet gösteren küçük ve orta boy i letme yöneticilerinin stres 
kaynaklar n tespit etme amac n ta yan çal man n sonuçlar dikkate al narak u 
önerilerde bulunulabilir: 

 

Bireysel stres kaynaklar aç s ndan ilk iki s rada dinlenmek ya da 
sevilen eyleri yapmak için yeterli zaman bulamama ve aileye ve sosyal ya ama 
yeterli zaman ay ramama gelmektedir. Ara t rmaya kat lan yöneticilerin ço unlu u 
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günde 12-14 saat çal t klar n ifade etmi lerdir. Yöneticilerin zaman yönetimiyle 
ilgili çal malara kat lmalar yararl olabilir.  

 

Örgütsel stres kaynaklar yla ilgili sonuçlar dikkate al nd nda, 
i letmenin finansman problemleri ilk s rada yer almaktad r. Küçük ve orta ölçekli 

i letmelere yönelik destekler art r larak finansman problemleriyle ilgili stres 
kayna n n etkileri yöneticiler aç s ndan azalt labilir. Yine küçük ve orta boy 
i letmelerin sorunlar aras nda yer alan yeterince e itilmemi personelle çal ma 
zorunlulu u da ara t rmaya kat lan yöneticilerin önemli gördükleri stres kaynaklar 
aras nda yer almaktad r. Bu soruna yönelik olarak i e personel al mlar nda objektif 
de erlendirme kriterlerinden yararlan lmal d r. letme içinde ise hem yap lan i e 
yönelik hem de strese yönelik e itimlerin verilmesi etkili olabilir.  

 

Çevresel stres kaynaklar na ili kin sonuçlar dikkate al nd nda 
yöneticiler için en önemli stres kayna n n ekonomide ya anan olumsuz geli meler 
ve krizler oldu u tespit edilmi tir. Çevresel stres kaynaklar n ortadan kald rmak 
bireysel olarak yöneticilerin kontrolünde olmamakla birlikte, bu tür stres 
kaynaklar n n olumsuz etkilerini en aza indirebilmek ve kendileri için mümkün olan 
optimum stres seviyesine ula abilmek için hem bireysel hem de örgütsel düzeyde 
uygulayacaklar yöntemler etkili sonuçlara yol açabilir.  

Yukar da say lanlar n d nda stresle mücadele etmeye yönelik genel olarak 
u öneriler sunulabilir: 

 

letmelerde görev tan mlar aç k ve net yap lmal d r. Bu durum 
sorumluluk alanlar n n belirlenmesini sa layarak, i yerinde rol belirsizli ini ve rol 
çat malar n azaltan bir etkide bulunabilir.  

 

Niteliksel ve niceliksel i yükleri ki ilerin yetenekleri ve becerileri 
do rultusunda belirlenmelidir.  

 

Ücret yetersizli ine yönelik tedbirler al nmal d r.  

 

Personelin i e geç gelmesi, devams zl k ve i ten ayr lmalara kar 
yönetim taraf ndan önleyici tedbirler al nmal d r.  

 

yerinde yetki devredilmeli ve çal anlar n da kararlara kat l m 
sa lanmal d r. Böylece hem yaln z karar vermenin getirdi i sorumluluktan 
kaynaklanan stres azalm , hem de kararlar n çal anlar taraf ndan kabul edilmesi 
konusunda ba ar

 

sa lanm olacakt r.  

 

yerinde s cak ve huzurlu bir çal ma ortam n n olu turulmas na önem 
verilmelidir. Bunun için etkin haberle me sistemleri olu turulmal d r. yerinin 
fiziki ko ullar n da iyile tirilmesine yönelik çal malar yap lmal d r.  

 

Mü teri tercihlerindeki de i meler takip edilmeli, bu do rultuda Ar-Ge 
çal malar na önem verilmeli ve modern pazarlama etkinlikleri sergilenmelidir.  
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Son olarak, de i ime aç k olunmal , de i imi reddeden de il; de i imin 

öncüsü olan bir anlay içinde bulunulmal d r. Bu konuda reaktif tutumlar yerine 
proaktif tutumlar sergilenmelidir. 

Sonuç olarak bir yandan küçük ve orta ölçekli bir i letme olman n yaratt 
sorunlar, di er yandan belirsizliklerin ve yo un rekabetin oldu u bir ortamda 
çal ma zorunlulu u yöneticilerin zorlanmas na neden olmaktad r. Yönetim 
rasyonel bir faaliyettir. letmede bu sorumlulu u üstlenen yöneticilerin amaçlara 
ula abilmeleri için etkin ve verimli çal malar gerekmektedir. Bunu yaparken hem 
kendi özelliklerinden hem çal t klar i letmelerden hem de genel olarak ya ad klar 
çevreden kaynaklanan pek çok stres kayna yla da mücadele etmek zorunda 
kalmaktad rlar. Bu stres kaynaklar n tespit etmek uygun çözüm önerilerinin 
geli tirilebilmesi aç s ndan önem ta maktad r. Kayseri de faaliyet gösteren küçük 
ve orta ölçekli i letme yöneticilerinin stres kaynaklar n tespit etmeye yönelik olarak 
haz rlanan bu çal ma ile de bundan sonraki çal malara bilgi kayna olmak ümit 
edilmektedir. Ayr ca gelecekte stres konusunda yap lacak çal malarda tükenmi lik 
boyutu ve örgütsel kademeler aras ndaki ili kilerin ele al nmas ile çal ma 
ya am nda kalitenin art r lmas na katk da bulunabilece i de ümit edilmektedir.                    
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