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Qahqanlararasmdadaha saglfth iliqkilerin kurulmasLhizmet kalitesinin
ytikseltilmesi,daha etkili ve verimli gahqmakoqullarrmnyaratrlmasrancak,
karmaqftdrgtit yaprlanndastresinbireyselve drgtitselnedenlerinintanrnmasrna,
anlagrlmasma
ve y<inetilmesine
baShdrr.Bu nedenlestres,hem ydneticiler,hem
de gakqanlarigin tinemli bir sorun alam olarak ortaya grkmakta,safihk ve
verimliligi olumsuz yrinde etkileyebilmektedir. 'Kigilik
tiplerinden
faydalanabilme"ve "bu tiplere 6zgn dawamqkahplan" gibi araqtrmalarkalp
rahatszhklarlnm dncedenbelirlenmes
ine onemlikatkrlar getirmektedir.
Bu araqttrmada,
Ankara'dasosyalhizmet ve safhk alanmdagorev yapan
y<ineticilerinsosyo-demografik
ve gahgmahayatrylailgili dzelliklerinin kigilik
dzelliklerini (A ve B Tipi) etkileyip etkilemedifii belirlenmeyegahqrlmrqtr.
Araqtrrmada,aragtrrma
modellerinden"taramamodeli" kullanrlmrqtrr.Araqtrma
sonundatoplam230 yOneticiyeulaqrlmrgtn.
Araqtrma sonucundayoneticilerin btiyuk bir krsmmm A tipi kiqilik
gok dnemli bir yer tutan
Ozelliginesahipoldugubelirlenmiqtir.insanyaqamrnda
psikososyal,ekonomikve saghkgibi alanlardaydneticilik gcirevinisiirdrirenler
agrsurdan
bu sonugarzulananbir durum niteli[inde defiildir. Sosyalhizmet ve
sa$Ift alamnda grirev yapan ycineticiler igin A tipi davrarus biqiminin
de{iStirilmesiyontindeEalrymalarda
bulunmakgerekir.Sosyalhizmetuzmanlarr
yoneticilerle bireyle gahqmayontemini kullanarak onlann yagadrfr stres ve
gerilimin nedenlerineydnelik geribildirim ve geliqtirici danrqmanhkhizmeti
verilebilir. Yoneticilerin gahgmaortamnda yagadrfr sorun ve gerilimlerin
nedenleriniincelemeyiamaglayan
dahakapsamhprojelerbaqlatrlabilir.
AnahtarKelimeler:Stres,Kigilik Tipi, Ydnetici.
ABSTRACT
Establishmentof a healthierrelationshipamongemployees,improvingthe
quality of servicesand the creationof more effective and efficient working
conditions is only possible through the recognition, comprehensionand
managembntof the reasonsof individual and organizationalstressin complex
organizations.Therefore,stress,emergesas an important problem both for
employeesand managerswhich can effect health and efficiency negatively.
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TStudiestitled like "utilization of personalitytypes" and "behavioralpatternsof
thesetypes"haveimportantcontributionsin predictingheartconditions.
In this research,conductedin Ankara, tries to discoverwhether sociodemographicand working characteristics
of managersworking in the fields of
socialworkand health care serviceshave an effect on their personalitytraits
(TypeA andB). The "screening
model"hadbeenusedin this research.A total
of 230managershadbeenreached.
Results of the study showed that most of the managershad Type A
personalitytraits. This is not a preferableline of personalitytrait for managers
working in psychosocial,economicand healthcare fields which are of utmost
importancein the lives of people. It is necessartto carry out studiesto change
the Type A behavioralpatternof managersworking in social work and health
care fields. Social workers can provide feedbackand improving counselling
servicesto suchmanagerson the cousesof stressand tensionthroughutilizing
practice techniqueswith individuals. Further studies on the problems and
tensionsexperienced
by managersin workplacecanbe initiated.
Key Words:Stress,PersonalityType,Manager.

1.ciRi$
Grintlrntizdehrzh teknolojik geligmeleringahqmahayatrndayarattrprbirgok
sorun yanrnda stres kawamr, gtintimtizde giderek y6neticilerin, bilim
adamlarmm ve aragtrmacilarm daha gok ilgisini gekmektedir. Qahganlar
arasurdadaha saghkh iliqkilerin kurulmasl hizmet kalitesinin yiikseltilmesi,
daha etkili ve verimli gahqmakogullarrrunyaratrlmaslancak;karmagrk<irgrit
yaprlanndastresinbireyselve org0tselnedenlerinintarunmasm4anlaqilmasna
ve yOnetilmesine
bafihdn. Bu nedenlestres,hem yoneticiler,hem de galtganlar
igin onemlibir sonrnalanrolarakortayagrkmalcta,
saShkve verimlilipi olumsuz
yondeetkileyebilmektedir.
Bireylerin yagamru etkileyen evrensel bir deneyim olan stresi,
organizmanmfiziksel ve ruhsal srmrlanmntehdit edilmesi ve zorlanmasrile
ortayagrkanpsikolojik bir durum olaraktanrmlamakolasrdr. Birey, streslibir
zanan organamadabir dizi ftzyolojik ve psikolojik olaylar
durumlakargrlagtr$r
meydana gelir. Bu durum zamanla kronik hastahklann geliqimine ortam
hazrlar. Ancak sfiesin srkh$r ve yogunlugubu zamanl krsaltabilir. Pek gok
hastah[rn geligiminde,sfresin yarattrsr fizyolojik ve psikolojik olaylann rol
oynadrSr
artft bilinmektedir(Balta$ve Baltaq,2011).Streslibir ortamdagalryan
kigilerin ig verimi dugmekte,iqten aynlma ve ilag ya da uyugturucumadde
kullanma ahqkanhfr giderek artmaktadr. Stresle baqedebilmek.igin gerilim
altrndakalan bireyin, kendindestresyaratanfaktdrleri bilmesi, streslebagetme
yrintemleri konusundabilgi sahibi olmasr ve gerektiginde bu yOntemleri
kullanmasrgerekir. Aynca strestenetkilenme dtrzeyi kigiden kigiye farkhlft
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gOstermektedir.
Bu nedenleherhangibir meslekigin genellemeyaparakstres
faktcirlerini(stresdr)tanmlamak ve bunlarlabaq etmeyegahgmakyerine, her
durum ve ortama 6zgn olarak ortaya grkan o i$e 6zglo sffes faktclrlerini
tanmlamak ve bunlarla mticadeleedecekyrintemlerekarar vermek dahauygun
bir yaklaqrmolabilir (Iqrkhan,2000,2003,2010).
iq, giirr0miie insarumnyagamrndaOnemlibir yer tuftnaktadrr.insanlar,
zantanlannmbtiyrik bir krsmur igte veya igle ilgili etkinlikleri dUqrinerek
gegirirler.Ozellikleyrinetimbasamaklannda
iqin duqtinutmedigi,
ttimtiylebireye
kalmq bir zarnandilimini bulmak oldukgazordur. Yaprlan iqin bir stresfaktdni
olarak ele ahndr$rkonusundagok fazla maEtrmayaprlmrqtrr.iq stresi, cizel
yaqammgetirdigi sorunlarve zorluklarlabirlegti[indebirey ve orgtit igin daha
da onemli sonuglardogurabilmektedir.
i$ stresi;bireyin psikolojik, fizyolojik ve
<irgiitsel davramq ydnlerinden rinem taqu. Steers (1981)'e gcire iq sfresi,
gahganlar, Ozellikle ydneticiler {izerinde fizyolojik ve psikolojik yrkrm
yapabildiSinden,onlann sa[lft ve Orgtitsel baqanlarmr olumsuz yonde
(Steers,1981,Akt. Akta$ ve Aktag, 1992: 156, Iqrkhan,
etkileyebilmektedir

240r,2002,2003).
Bir Orgtit igin en etkin ve en verimli kararlmrn almmasrm sa$layan o
drgiitrinyOneticileridir.Herhangibir rirgtittin,etkili bir bigimdeiqleyiqihiyerarqi
kademelerinin en tishinde bulunan ve genelde az sayrda kiginin kiqisel
gahgmalarrndakietkililiSe ba[hdr. Sfrateji belirleyen, belli baqh politikalar
halfttnda karu veren,Orgtitiintinemli kaynaklanmnda[rtrmrnl yapanve rirgiite
ycin verirken risk altrna giren yOneticileryalnaca yetenekleriylede[il, insan
olarakkendi benlikleriylede Onemlibir kaynakdurumundadn.
Bilindigi gibi her orgrittinbir kurulu$ve varoluqnedenivardr. Orgtitlerin
kurulug amaglmr, yapr ve ozellikleri rirgot igindeki bireylerin farkh sffes
faktcirleriyle karqrlaqmasrnaneden olabilir. Ulkemizde birey, grup ve
toplumlann deSiqenkogullanndan dogan psikolojik, sosyal ve ekonomik
sorunlarmm goztimlenmesini ve ihtiyaglannur karqrlanmasrruamaglayan
hizrnetlersosyalhizrnetkuruluglanndasorungruplannasunulmaktadr.Hastave
yarahlmrn, hastalrktangtrpheedenlerinve sa[hk durumlanm kontrol ettirmek
isteyenlerin ayaktan veya yatarak gbzlem, teqhis, tedavi ve rehabilite
edilmelerineyrinelik sa[Ift hizmetleriisehastanelerde
sunulmaktadr.
Psikososyal,ekonomikve saSlft sorunuolanbirey, grupve ailelereydnelik
hianetler sunanbu kurum y6neticilerinin,y<inetimfonksiyonlanm(karar venne,
planlam4 orgi,itleme,iletigim, etkileme, eqgUdiiLrnleme
ve denetleme)yerine
getirirken karmagft drglit ve toplum yapnl iginde stres olgusuyla
karqilaqmamalan
hemenhemenolanaksrzgibidir. Bu yiizden,stresinbireyselve
cirgiitselk0kenli olumsuzsonuglannmdenetlenipkontrol edilebilmesive etkili
bir qekildeytinetilebilmesiigin bu ydneticilerigahqmaortamnda etkileyenstres
faktorlerinintanrnmaslve tanrmlanmasr
btiyiik bir onemtagrmaktadr(Igfthan,
2010).
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Ydneticilerinyaqadrgrbir diger guqldk ise, sorungruplannrn(hastaya da
mtiracaatgrlann)hizmetlerdenen iyi qekilde yararlanmalarmrsa[layacak bir
yapmm oluqturulmasrve bunun stirdtirtilmesidir.Ozellikle, cirgritselverimlili$
arttmct <inlem ve teqviklerin uygulanmasrndave drgtittin amaglan ile ig
gtirenlerin ihtiyag ve beklentileri arasrndabir dengenin kurulmasr oldukga
gugtiir. Bu dengelerikurup siirdiirmeyegahganyOneticilerg0n boyu bu trir
gal4malannyarattr$rbirgokstreslekarqrkargryakalmaktadrr(Iqfthan,2003).

z.rigir,ix oznlliGi vE srRES
En OnemlibireyselstreskaynaSrkiginin sahipoldugudzelliklerdir.Kiqilik
analiz ve stres ile ilgili ilk ciddi gahqmaDr. Ray Rosenmanve Dr. Meyer
Friedmantarafmdan1974yrlurdaortayakonulmuqtur.Kardiyoloji uzmanrolan
Friedmanve Rosenmn Q97$'m ortayakoymugolduklan A-tipi kigilik/Btipi
kiqilik aynmryla ilgili bugtinekadar birgok araqtrmayaprlmrgtr (Howard ve
dig. 1986,Ankan ve Aktaq, 1988,Al-Mashaan,2001,Kojima ve dig. 2004,
Erdo[an ve ark. 2009).Rosenmanve Friedman,bazrdawamgrizellikleri ile kalp
hastahprarasrndakiiligkiyi aragtrrdrklangahqmalansonucundaortayagrkanbu
iki kawam kiqililq sfres,ig tatmini grbi drgti'tseldawamgkonularmmyaru sna
kardiyovasktilerrahatsrzlftlarile de iligkilendirilmigtir.
kigilikler A ve B tipi olarak belirlenmiqve bunlara ait
Qakqmalarmdaki
gegitliozellikler agaSrda
oldugugibi srralanmrqtr.
Friedmanve RosenmanQ97\ koronerkalp hastahgrolan bireylerdeortak
bir taktm dawamg Ozellikleri belirlemiqler ve bunlara "A-Tipi Dawamq
Ozellikleri" admr vermiglerdir. A Tipi Kigitik Ozeilikleri gu gekilde
belirtilebilir: Ytikselme ve baqan hrsl baqkalanylayanqmak,heyecanhhk,
duygusalhk, acelecilik, zarrranakargr yangmak, saldrganhk, iqleri hemen
bitirme e$ilimi, iglereaqrnbafhhk, hareketve konugmanurhrzh olmasl gabuk
dfkelenmek,bir gtine birgok ig srsdrmak, sabrsnlk, yanrndakilerinyeterince
galrqmadrSmdanyakmmalq insan iligkilerinin zayl-f oluqu, dinlenmeyi
sevmemek,kiqisel ve sosyalyaqantryazamanayrrmamak,planlamayrzamarr
kaybr olarak gormek, kuynrkta beklemekten srkilmak, baqkasuln soziinti
kesmek,yerindeduramamakve otururkenstirekli ayaklanruoynatmak.
A-tipi dawaruqtizelli$ olan bireylerhzh gahqnlarve hzh konuqurlar.Bu
dawanrg<izelliklerisiirekli zarnanlayangan,sabrsz, 6fkeli, aynr andabirden
fazlaiqi yapmayagahqan,baqany<inelimliinsanlardagrinilmektedir(Batrgtinve
$ahin, 2006). Agrn dtizeyderekabetgiolan A-tipi kiqilik tizelliSi sergileyen
kigiler para-baqan-sorumlulukkawamlannr baganlarmm gOstergesiolarak
g<irorlerve nitelikten gok nicelili cinplandatutarlar(Bluenve Dig., 1990).Bu
nedenlede zarramnelverdigindendatrafazfaetkinlikle dolu bir progrcmasahip
olmayttercih ederler.Bu kiqiler ayncadinlenme,dostlukveyazevk verici qeyler
igin gok az zarnarrayrrmaktadrlar(Guglu,2001).
B Tipi Kipilik Ozeilikleri gu gekilde belirtilebilir: ig konusundarahat
olmak, zarrranve baganile pek ilgilenmemek,iqte kalite aramak,bagkalanyla
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yan$m€rmak,
kendisindenemin, sa$hsrnadriqhin ve bog vakti bol, her qeyi
oldu[u gibi kabul etrnek,herkesledostlukigindeolmak, geweyeagrkve sosyal
yaqamrseven bir ozellik taqrmak.B-tipi kiqilik cizellikleri ise A-tipi kiqilik
Ozelliklerinintam tersidir. Bu bireyler A-tiplerine g6re daharahat,datrauysal,
daha'azrekabetgidirler.Bu tip bireyleri katr kurallardanarulmryesnekbireyler
olarak da tammlamakmiimktindtir @rdoganve Dig., 2009).B-tipleri de stres
yaqamaktafakat zorluklar kargrsrndadahaaz pank yaqamaktadrlar(Lazarus,
1994). Bu tip kiqiler bagkalanile yanga girmez, sakin ve dtizenli gahqmayr
tercih ederler. Bu nedenle de zamanla pek ilgilenmezler. Kendilerinden ve
gevrelerindenemin olduklanndanrahat ve agrk bireyler olarak da bilinirler
(Pehlivan2000).
Orgti'tlerin b0ytk bir goSunluSuA tipi davramglarg6sterenbireyleri
<idtillendirmekteve kendi yoneticilerinden A tipi dawamq modellerini
benimsemelerinibeklemektedir.Bu nedenle de Orgtitlerdekipek gok birey,
fiziksel ve zihinsel sa[hgr pahasrnabu cizellikleri gcistermeyegahgmaktadrr
(Gtiglii, 2001,Aycan ve Dig., 20AT.
A tipi dzellikleresahipkiqilerin karundakikolesterolmiktan ve kalp krizi
gegirmeolasrhsrgok yiiksektir. B tipindeki kigilerin sigarave igki ahgkanhgr,
kalrtsal kalp sorunlan olsa bile sa[hkh kiqilerdir. Sfresinetkisindenkolayca
kurtulurlar. igletmelery<ineticilikigin A tipini tercih eder. Bu kiqiler ytiksek
devirlegalryanbir motor gibidir. Verimlidfl ancakgabukyrpramrlar(Hamnerve
Orgut" 1982. 272). Kiqisel faktrirlerinyaru sr4 algrlamayetenekleri,gegmiq
tecrUbeler,aile drieenininsaphkh olmayrgr,boqanma,gok sevilen bir bireyin
dltimri ve ekonomiksorunlarda ig ortamrnayanslyanbireyselstreskaynaklannr
olugturmaktadr.
Dqadontikltik veya igedoniikltih sinirtilih A ve B kigilik <izelliginesahip
olmak, esneklik veya katrhk grbi kiqilik Ozellikleri stres ve diSer saghk
sorunlanylakarqilaqmada0nemli rol oynamaktadr.Araqtrmalar, yagamlmmr
yonlendirebilecekve gevrelerinisaranolumsuzkogullandenetleyebilecek
grigte
olduklarura inananlarrn yaqamlanru y0nlendirebilecek.gugte olmadrklarurr
duyumsayanlaragrire, stres Ogelerindendaha az etkilendiklerini, daha akrlcr
dawandrklannt,gahqmalanndadaha baganh olduklanm gostermigtir@otter,
1966;Averil, 1973;Anderson,1977Akt; incir, 1993:77).Krise (1985)orta
diieey ycineticilerleilgili yaptrpraragtrmasonucunda,sffes ile kiqilik tipi (A
veyaB Tipi) arasmdaanlamkbir iliqki olmadrgurrbulmuqtur.
Kirkcaldy ve Cooper(1992) ingiltere ve Almanya'da geqitli qirketlerden
segilen 255 ydneticinin yagadrgr,baskr ve gerilimleri ortaya gftarmayr
amagladtklanaraqtrmasonucunda;
her iki gruptaA tipi dawamqrnfazla sayrda
olduSu ve iq baskrct ttrgut drgr baskrlarurA tipi kiqiligi olumsuz y6nde
etkiledilini bulmuqlardr (Kirkcaldy ve Cooper, 1992: 177-190). Maslach
(1982)'m bulgulan;ttikenmeve ruhsalsrkmtmm,bireyin kiqilik dzelliklerinden
ziyadeiqle ilgili faktorlerineatrf yapmaktadrr.Bu gekilde,stresyaqayanbireyin
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<ingOrulebilirbir $ey iqin suglanmamasrgerekti[ini ifade eftnektedir. Spesifik
sfresOrlerin
olugmasma
ek olarak;belirli bireyselozelliklerve kigilik tarzlan,ig stresi
apsmdan bazr ytineticileri di[erlerine g<ire daha direngsiz yapar. Yonetim
kademesindekisorumluluklanm,meslekig<irevleriile ilgili kiqisel deneyimlerinive
travmalarm henttzg0zmemiqyOneticilerdikkatedegerbir risk altrrdadrr (Cournoyer,
1988:259-264).
Freudenbergertiikenmiglifie efiilimli iig kigitik tipi olduS'qnusavunur. itt
kiqilik tipi, kendini iSeadaruEkiqidir. Freudenberger'e
gore, bu birey kendisini iqe
adamrgtr ve gahgmayagok fazla zaman ayrmaktadn. Birey, kendisini bagan igin
baskr altrnda hissederve hizmet etmeyegahgtrfirniifus gruplannrr ihtiyaglarmm
baslasmtfazlasrylahisseder.ikinci kigilik tipi, drSyagantm memnunedici olmayan
kendiniadamrykigidir. Ugiincti tip, otoriter kisiliktir. Bu, stirekli kontrol ihtiyacrnda
olan ve bir iqi kendisi kadar kimsenin yapamayacafiurrdtiqtinen birey tipidir.
Ttikenmiglik,gok az dweyde demografikveya meslekigegmiqdegiqkenleriyleilgili
bulunmuqtur.Kigisel bir dzellik olan atrlganh[rn ttikenmiqli$i etkisiz bir hale
getirmesibeklenmektedir(LeCroy ve Rank, 1987 23-39).Tukenmiqliginba[rntrlan
temeldeig durumunabafh olup kiqilik ozellikleri veya miiracaatgrfarkhhklanyla
ilgili degildir.
Ttikenmiglik bir sriregtir. Bu yrieden her donem, farkh <izelliklerinegore
de$erlendirilmelive incelenmelidir.Bu degerlendirmelerin
birbirini izlemesi,erken
tant ve <inlemegahqmalannda
tinemlidir. BAedilemeyenstresinsonucundaortaya
gftan tiikenmiqli$n olugmasmdabireysel etkenlerin Onemli rol oynadrg kabul
edilmektedir.Bu bireysel faktrirler; agresif ya da gergin bir kigilik yap$l, A tipi
kiqilik Ozelli$, hayr diyememe,kontrolsozluh gugstLzliikduygusu, bagansrzlft
korkusu, engel koyamam4 kendi ihtiyag ve isteklerine ozen gostermeme,gok
gahgm4 ekonomik sorunlm, sosyalizolasyonve kendi de$erlerindenodtin veffne
olarakbelirtilebilir(Igrkhan,2A02:14-22).
Kiqisel seviyede,ttikenmiglik dugukkendine saygr ve baqagrkma ve gtinltik
hayatrnzorluklan ve A tipi kiqilik dzellikleriyleilgilidir. Genelolarak,negatif gewe
ve negatif tizellikler ttikenmigligeba$arur (Maslach, 1987).Ancak bu ba[urtrmn
dof,asrgok net degildir. Ttikenmiglikgok boyutlubir olgudur.Ttrkenmiqlik,duygusal
ttikenme,duyarsrzla$ma
ve kigiselbaqannoksanh$sendromuylatarumlann.
3. ARA$TTRMA
Kalp rahatsrzlftlan tizerine aragtrmalar yapanlar "kiqilik tiplerinden
faydalanabilme" ve "bu tiplere ozgu dawamg kakplan" glbi konular tieerinde
durmuqlardrr.Bu gahgmalannamacrkalp rahatszhklannrrincedentahmin efrnede
yardrmcrolacak bilgileri elde etmektir.Yrtneticilerinsosyo-demografik
ve gahqma
hayatryla ilgili 0zellikleri ile kiqilik Ozellikleri arasmdailigki olup olmadr[rnrn
belirlenmesiylesfresaltrndakalan ve bu ytiedenorgtitsel sorunlarayol agabilecek
yoneticive yoneticigruplannrsaptamakmtirnktinolabilecektir.
Bu araqtrrmad4sosyal hizmet ve sa$hk alamndagrlrev yapan ycineticilerin
sosyo-demografikve gahgma hayatryla ilgili ozelliklerinin kiqilik ozelliklerini
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etkileyip etkilemedi$ibelirlenmeyegahgrlmrqtrr.
Araqtrmadakigilik ozellikleri (A
B Tipi) ba[rmh desigken,ydneticilerin kigilik dzelliklerini etkilediSi varsayr
sosyo-demografikve gahqmahayatrylailgili rizeltikleri ise bafrmsti Oegigtin
olarakele almmrqtr.
Araqbrmad4araqtrmamodellerinden"taramamodeli" kullamlmrqtr. Aragtrn
evrenini,yOneticileroluqturmaktadrr.
Qahpmaevreni ise Ankara'da;Aile ve Sos
Politikalar Bakanhfir (Mtilga, <incekiadr; Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirge
Kurumu (S.H.Q.E.K.)ve baSh kurutuqlarda[Genel Mtidtir Yardrmcrlan,il Mtic
Yardrmctlan, Kurulug Miidtirleri, Kurulug Mtdiir YardrmcilarqDaire Bagkanlan
$ube Modtirleril; SaghkBakanh[r (S.B.)'nabalh hastanelerde
[S.8.'na bagla
SSK'da gahq.anydneticiler de araqtrma grubuna dehil edilmiqtirl ve Univers
Hastaneleri1U.U.)'nde[baqhekim,baqhekimyardrmcilarl hastanemtiduruve hasta
mtidiir yardrmcrlanl gahgan ydneticilerdir. Bu evrenin tiimti ele ahndr[r i{
tamsaytm ycintemi uygulanmrqtr. Araqtrma sonunda toplam 230 yrinetic
ulaqdmrqtr.
4. VERI TOPLAMA ARACLART
4.1. Anket Formu: AragtrrmakapsamrndabulunanAile ve SosyalPolitika
Bakanhfr'nda(Oncekiadr S.H.Q.E.K.kurum ve kuruluqtanyla);S.B. ve U.H.,n
gorev yapanydneticilereuygulanabilecekortak bir anket formu geliqtiritmiqtir.I
anketformunda;ytineticileringakgtrklankurum,y<inetselpozisyonlan,cinsiyet,yi
medeni durunr"e$itim durumu,toplam hizmet yrh (krdem),yonetici olarak gtir
yapfiklan toplam hizmet yrll iqlerindendoyum ahp alma&klan, yoneticiliSi Jtre
bir iq olmakkabul edip etmedikleri,ycineticilerinsaElft durumlanve stresarasmd
iliqkiyi saptayrcrsorularyer almaktadr.
4.2. Kipitik Ozeilifi Tanrma Testi: Aragtrmadakullanrlanikinci veri toplar
aracrise Kigilik Ozetligi TanrmaTesti'dir. Bu dlgelq ydneticilerinA veya B Tr
davraruqrizelliklerindenhangisinesahip olduklannr belirlemek amacryla(dawa
kahplangegerliolan 14 ctimle)kullamlmrgtr.
Ulkemizde, "Kigilik Ozelli$i TarumaTesti" nin Ankan ve Aktag (1988)
"Kiqilik Ozellikleri ile Aile ve Qewe YagantrsrmnKalp HastahsrrunOlugumu
Ftkisi"' adh maqtrmalmrndave K0se (1985) orta diizey yoneticilerdesfresyaral
kaynaklarlailgili yaptrgr aragtrmadakullamldrsr gonilmektedir.Alkan ve Ak
(1988) yaptrklan aragtrmadakalp hastahklarmmoluqumundakigilik ozelliklerin
aile ve gevreyagantrlannmetkisini belirlemiglerdir.Araqtrmacrlarkalp hastalalr
A ve B ttpi kiqilik tizelliklerinin hangistnesahip olduklanm belirlemek amacr
Friedman ve RosenmamnKiqilik Envanterini kullanmrglardr (Ankan ve Akt
1988:725-726).
Kiqilik tiplerinden faydalanabilmeve bu tiplere cizgii davrarugkafuplaru
belirlenmesigibi komrlartiaerindekigahgmalarFriedmanve Rosenmangei+1'n
ve bununtersi olanB tipi kigilikleri, stresaragtrmalanndakullanmayabaqlamasm
yaklaEfton yrl 0ncesinde,1950'li yrllardabaqlamrgtr(Friedmanve Rosenmanlg
Akt; KHO, 1987:531).Bu iki tip karakterinotdukgasabitolduguve A tipi karekte
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sftes ve bunun sonucundaofiaya grkan fiziksel rahatsrzlftlarlaytiksek derecede
pozitif korelasyon gdsterdigi bulunmugtur (Qizelge 1). A.B.D.'de yaprlan
araqtrmalardayOneticileringofunun A tipi kiqili[e sahip oldugu bulunmugtur.Bir
galqmada 6rnek grubunun o460'mm tam olarak A tipi kiqilige sahip iken
ydneticilerino/al?'sinintam anlamrylaB tipi kiqilik Ozelli$ gdsterdigigoriilmtigtiir
(Flowardve DiSerleri,1976:24-31Akt;KHO 1987:531).
Ara5trmamzdakullamlanve ydneticilerinA veyaB Tipi Kiqilik <izelliklerinden
hangisinesahip oldu$unubelirlemeyiamaglayanrilgek 7 maddedetroluqmuqve her
madde Likert tekniSine g0re diieenlenmiEtir.Olgekteki maddelerinhepsindeiki ug
nokta yazir olarak tanrmlanmrqtn.Uzerindebu ug noklalarurbulunduguI'den 8'e
kadar rakamdan olugan eksenden kiginin durumrura uygun rakamrn tizerini
yanrtvermesiistenmigtir.
iqaretleyerek
Kiqilik tizelli$ tammatestindeneldeedilenpuanlann de[erlendirilmesi ise qu
qekildeyaprlmrgtrr.Olgektekimaddesaylsr7, her maddeigin gegerliolan segenek
saylsl sekiz oldu$undan<ilgektenalmabileceken ytiksekpuan (test sonucundaelde
edilen toplam puan 3 ile garprlmaktadr)olgektenalurabileceken yiksek puan 168,
en dtigtikpuanise 2l'dir. Puanlann100'denazolmasrB tipi kigili$, 100'dengok
olmasrise A tipi kigiligi iqmetetmektedir.
Ozetle, araqtrmalarA tipi kiqilik rizelligine sahip bireylerin stresin etkisiyle
oluqan kalp krizine daha fazla egilimli oldugunu gostermiqtir.Geniq bir <irnesin
kullaruldt[r uzun vadeli bir gahgma(longitudinalstudy),A tipine sahipolanlardaB
tipine oranla ilk kalp krizine yakalanmariskinin ve rildtirticii kalp krizine yakalanma
riskinin 2kat dahafazlaoldu$unug6stermigtir.OrgutlerdekiA tipi insanlardahahrzh
tist kademeleretrmarur ve gabukytikselir. B tipine gciredahabaganhdr.Kalp krizi
gegirmeriskini <inleyebilmekigin y6neticilerinA tipi dawanrqtanB tipi davramqa
do$u defigmesinisaSlamakgerekir.
lizelse1: A ve B T
iliklerin Profili
A Tini Kisilik
B Tioi Kisilik
Daimafaaliyetigerisindedir Zarnankonusundaendiqeli
deEildir
Hrzh yiinir
Sabrhdn
Htzh konusur
Oviinmez
Sabrsrzdr
Kazanmak iqin
degil,
eElenmekigin oynar
Aym andaiki qeyiyapar
Kendini
suglu
hissetmeksizin zamanrnl
dinlenmeyeayffir
Bos vakit nedir bilmez
Zwnantehditi voktur
Zrlni rakamlarladoludur
Srcakkanhve wmwaktrr
Atrlgandr
Asla acelecideEildir
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Rekabetpidir
Daima zarnantehditi altrnda
olduE"unu
hisseder
' Kaynak:Frie*nanve Rosenman
1974Akt; KHO, 1987:531.
5. BTITGULAR VE YORUM
Araqtrmamn amaglan g0z timine ahnarak yOneticilerinkigilik rizelliklerin
etkileyebilecegivarsayrlansosyo-demografikve gahqmahayatrylailgili bulgularrn
yamnd4 ydneticilerin yaptrklan rqin en elveriqsizOzelliklerininasrldeSerlendirdikle
ve yoneticilerisftesebagh olaraketkileyenen Onemlisa[Ift sorunlanhakkrndaelde
edilenbulgularada yer verilmiqtir.
5.1.Yiineticileri TanfircrBulgular
Aragtrma sonucundayrineticilerinsosyo-demografft,gahqmahayatrve kiqilik
Ozellikleriyleilgili eldeedilenbulgularquqekilde0zetlenebilir:
Aragtrma kapsamrndakisosyal hizmet ve safiIft alannda g6rev yapax
ydneticilerinbuytik bir krsmrnrnerkek;ortalama42 yag;tiniversitemezrmu;hizme
yrllarmmortalamal8 pl; y<ineticiolarakgahgfiklantoplamstireninise ortalama9yil
oldugu belirlenmiqtir. Y6neticilerin %65'inin saShk,7o35'inin ise sosyal hizme
alamndagrirevyaptrgr;gogunluSunun
sfreseyatkrndawanrqlangdsterenA tipi kigilik
OzelliSinesahipoldu[u; genellikleiglerindendoyumaldrklan ve yoneticilik gorevin
sffeslibir iq olarakdeferlendirdiklerisaptanmrgtr.
Araqhrmamrzday0neticilerle ilgili <inemli sorulardan birisi de y<ineticilik
gdrevininen elverigsiz<izelliklerininnelerolduSuylailgilidir. Bu elverigsizrizellikler
yrineticiler tarafmdan 11 segenek arasrndan segilmek suretiyle saptanmay
gahqrlmrgtrr.
iqle ilgili olarak sralananbu faktorlerin goztirnlenmesiyle,
yoneticiler
yaprlabilmiqtir.Elde edilen
olumsuz olarak etkileyen faktorlerin derecelendirmesi
(Qizelge2).
sonuglartoplampuana[rlftlan tieerindendegerlendirilmigtir
Qizelge2'e gdre,yrineticileriqlerinin en elverigsizrizelliklerininbagrndayetk
yetersizli$i(%16.3),ticretyetersizligi(%13.9)ve iqin stresliolmasmr(%13.0)ifade
etmiqlerdir.Bunu siyasalbaskqagmsorumlululqhareketsurrlilrf,r, gahgmayerindek
huzursuzluklar,amir ve memur iliqkilerindeki olumsuzluklar,iq yti[dintin fazlahgr
gahganlarm
e[itim dtizeylerinindugtikolmaslve igin monotonolmasrizlemigtir.
2: YapilanIsin E ve
6ze likleri
Ydneticilik Gdrevinin En Elverigsiz
Sayt
%
dzellikter
Yetersizvetki
r30
16.3
Yetersizticret
lll
13.9
Streslibir is olmasr
100
13.0
Sivasalbaskr
12.4
99
Asrn sorumluluk
76
9.58
HareketsmrhhEr
66
8.31
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Cahsmayerindekihuzursuzluklar
Amir-memuriligkilerindeki
olumsuzluklar
ig ytili'uniin faziah$r
Qal4anlannegitim dtizeylerinindUqUk
olmasr

61

55

7.68
8.93

53

6.s9

22

2.77

isin monotonlufu

2l
2.64
ToplamfBirden fazla yarutverilmistirl
794
r00
Araqtrmadaeldeedilenbu bulguErtekin(1993)'inyaptr[r araqtrmabulgulanna
yakrndr. Ertekin, ycineticilerin,yOneticilikgOrevininen elverigsizrizelligi ile ilgili
olarak srasryl4 yetersizticret, yetersizyetki ve iqin streslibir iq olarak algrlanmasr
olduSumrsaptamrqtr.Sonugt4yoneticilerinbuytk bir krsmurrniqlerininen elveriqsiz
ozelli$i olarak, sahip olduklan yetkinin ve elde ettikleri gelirin yetersiz oluqunu
g6sterdiklerisoylenebilir.Araqtrmadastressonucundaydneticilerdeen gok gonilen
sa[hk sorunlartda saptanmayagahgrlmrgtr.Y0neticilerin sa[hk sorunlarrylailgili
olarakal&klan toplampuanlannsralamasrQizelge3'de verilmigtir(Qizelge3).
Qizelge 3'e gOre,yOneticilerisfresebath olarak etkileyen en Onemli sa[hk
sorunlarmmbaqurda
ba$agrsr (%18.3),tilser(%17.2)ve gastrittiirti rahatszhklarve
agrrrsinirliliEin (%15.7) geldiSi g0riilmektedir.Bunu uyku duzensizlikleri,ytiksek
tansiyon,kalp ve damar hastahklan,kabnhk-, haztmsnhk, mide bulanfisr,nefes
darhfr, alerjik reaksiyonlarve titremeizlemektedir.
Araqtrmadaeldeedilenbu bulguErtekin(1993)'inyaptrg araqtrmabulgulanna
yakm bulunmugtur.Ertekin, ycineticilerdestreseba$h olarak ortayagrkanen rinemli
sa[Ift sorunlanmsrasryla bag aSnsl,agrl sinirlilik ve uyku diizensizlikleriolarak
saptamrgtr.Stora ve Cooper (1988: 13-16) ig stresini y0netimselsorumluluklarla
iliqkilendirdikleriaraqtrmalarrrda,y0neticilerrn0/o46'srnrn
ciddi ruh saghg sorunlarr
riski tagrdrSrve bu ruh sa$h[r sorunlamlr b0ytik bir krsmrnuranksiyete,depresyon
ve psikosomatikrahatsrzhklara(o/o32)neden oldu[unu bulmuglardr. Bu olumsuz
sonuglarara$menydneticilennYo9}'tiqlerindenoldukgafazladoyumelde ettiklerini
ifade etmiqtir. Bu da ig doyumu ile iq stresi arasrndakiters iliqkiyi g6stermesi
agsmdandikkat gekicidir.
Artan (1986) drgtitsel streskaynaklanve ydneticilerleilgili yaptrgr aragtrma
ydneticilerinstresdtizeyiile psikolojik ve fiziksel rahatszhkdurumlanmn
sonucunda
paralel oldu$unu bulmugtur. Robinson ve Inkson (1994) stres ve hastane
yoneticileriyle ilgili yaptrklan aragtrrmad4 yrineticilerin cinemli bir kmmr
(o/o24.0)'nrn
stresdriaeylerininytiksek risk kategorisindeoldugunuve yoneticilerin
bazr saShksorunlanbulundugunu,fakat bunlann gelecektekifziksel sa[hk riskleri
igin Onemliolmadrgrruve igyerindekistresOrlerinhastahkoluqumundadahaaz rol
oynadr[rntsaptamrglardrr.
Ozetle,aragtrmadaeldeedilenbulgularagrire,sftesebaSh
olaraky6neticilerinbriyakbir krsmrnrnba$agnsrve tilserve gastrithirii rahatszhklar
yaqadrSr
sdylenebilir.
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Qizelge3: Y0neticileriStreseBa[h Olarak Etkileyen
k Sorunlarr
YhneticilerdeStreseBa{h Olarak
Sayt
%
Ortava Ctkan SahhkSorunlan
BasaEnsr
r39
r8.3
Ulserve gastritfririi rahatszhklar
131
17.2
Asm sinirlilik
119
15.7
Uvku dtieensizlikleri
106
13.9
Yiiksektansivon
74
9.76
Kalp ve damarhastahklan
40
5.27
Kabzlft
38
5.09
Hazrmsrzhk
34
4.48
Mide bulantrsr
29
3.92
NefesdarhEr
20
2.63
Aleriik reaksivonlar
19
2.57
Titreme
1.18
9
Toplam fBirden fazla yanfi verilmistirl
758
100

5.2.Yiineticilerin QahgmaHayatrve Kigilik Ozellikleriyleilgiti Bulgular
Aragtrma kapsammda
(%63.9)
bulunanyoneticilerinbtyrik bir gofiunluSunun
tipi kiqilik cizelli[ine ve %36.1'inin B tipi kiqilik ozelligine sahip oldu
bulunmugtur.Yoneticilerin Kiqilik Ozetligi Olgefii'ndenaldrklan ortalamapuan
107.683,en duqukpuanrn:0 ve en ytiksekpuanmise: 162 oldu[u belirlenmi
($ekil 1). A tipi kiqilik ozelli$ gOsteren
bu y<ineticilerin,
sabrsrz,rekabetgi,dair
faaliyet igerisindeve zirmantehdidi altrndaoldupusciylenebilir.Bu durumgelece
ytineticilerdefiziksel rahatsrzhklarortaya grkarmariskini arttrrabilir. Araqtrma
elde edilen bu bulgu, A.B.D'de yrineticilerleilgili yaprlanaraqtrmadaycineticile
buyuk bir krsmr (%60.0)'nrnA tipi kigilik dzelliSi ve yoneticilerin o/ol}'srnin ta
anlamrylaB tipi kiqilik tizelliSig0sterdi$ibulgulanile (Howardve Digerleri 19?
Akt; KHO 1987:531)benzerlikgostermektedir.
Araqtrmadaeldeedilenbu sonu
(ydneticilerin A tipi kiqilige sahip olmasr) ydneticilerin yo$un baskr ve geril.
altrndakalmalanrun,algdamayeteneklerinin,gegmigtecriibelerininve iq ortamm
yasanankurum dqr stresfaktrirlerinin(potitik baskrlar,yofiun toplantrlar,gdn0lhi
sendikalar)etkidebulunmuqolabilecefiisoylenebilir.Sonugolarak araqtrmadael
edilen bulgulm yoneticilerin buyuk bir krsmrmn A tipi kiqilik ozellipine sal
oldugunugostermigtir.

Saftiblrarl,q va elm

Ns a2ffi4

$ekil 1: YdneticilerinKigilik OzefiifiiOlgefinden
Aldrklarr PuanlannDa$lllml
180
150
f|Ortalama

Puan

t;liEn Ytthsek Puan
BEn DWh

ii$tiifi:

120
90

Puan

60
30
0
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KAR$rLA $TTRTLMASINA VoXnliK BUL GULAR VE YORUMU
Yrineticilerinkiqilik ozelliklerini etkileyenfaktorlerarasmdayOneticilerinsahip
oldu[u bireysel,sosyo-demografik
ve gahgmahayatrylailgili OzellikleriOnemlibir
yer tutnaktadn. Aga$rdakiboliimde;gahgrlankurum, cinsiyet,medenidurum,esitim
durumlan, iq doyumu, yo$, toplam hizmet yrh (krdem), ycinetici olarak gegirilen
toplam hizmet yilr ve yaptrklan iqi stresli bir iq olarak kabul etme durumunun
ycineticilerinkigilik Ozelligininasil etkiledigi incelenmigtir.Yrineticileringahgtftlarr
kurum ile kiqilik cizellikleriarasmdailigki olup olmadrstX2 analiziylekarqilaqtrrlmrg
ve eldeedilensonuglarQizelge4'de sunulmugtur.
Qizelge4, ycineticileringahgtrklankurum ile kiqilik Ozellikleriarasrndap>0.05
rinemlilik dtiaeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki olmadrfrm
grire (C:0.09) oldukgaduqiik
gostermektedir.
iliqki katsayrsrna
Bu iliqki hesaplanan
diiaeydedir.Aile ve SosyalPolitikalar Bakanhg'na ba[h kurum ve kuruluqlannda
yrineticilik yapmakile S.B. ve di$er kurumlarday<ineticilikyapmamny6neticilerin
kiqilik ozelliklerinde fmkhhklar yarafinadrg soylenebilir. Sonugta, gahqilan
kurumun, yoneticilerin kigilik ozelliklerini etkileyen bir defiigken olmadrgt
belirlenmiqtir.
izelqe4: YdneticilerinCahstrklanKurum ile Kisilik Ozellikle
Oze
Toplam
QahSilanKurum A Tini Kisilik B Tini Kisilik
%
Sayt
%
Savt
%
Savt
35.2
20.43 34
t4.7
81
S.H.C.E.K. 47
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43.48

49

147

63.91

83

riu . rrr
L

Toplam

21.3
0
36.4
9

149

64.7
8

230

t00

C:0.0
X2: 1.880
Sd:1
P0.0s
iliqki olup olmadr[r
Yrineticilerincinsiyetleriile kiqilik <izellikleriarasurd,a
ve eldeedilensonuglarQizelge5'de sunulmugtur.
analiziylekargilaqtrnlmrg

r le Kisilik Ozellikleri
6ze
5: Y6neticilerinC
B Tipi Kisilik
Tonlam
A Tipi Kisilik
Sayt
%
Savt
%
Savt
%
1 3 . 9 1 69
16.09 32
30.0
Kadrn
37
47.83 5 l
22.r7 1 6 1 7 0 . 0
Erkek
ll0
83
36.09 230 r00
Toplam
t47
63.9r
p<0.05
C:0.13
X2: 4.525
Sd:l
xze
Cinsiyet

Qizelge 5'de ycineticilerincinsiyetleri ile kiqilik Ozellikleri arasrnda,p<0
cinemlilik dtizeyindeistatistikselbakrmdananlamhbir iliqki oldu$u gOrtilmekt
grire(C:0.13) dugik dtiaeydedir.Qizelge
Bu iligki, hesaplanan
iliqki katsayrsrna
tieereerkek yOneticilerinb0yiik bir krsmr (%47.83)'nrnA tipi kiq
de anlaqrlaca$r
ozelliSine sahip oldu$u, dolayrsrylaerkek y6neticilerin kadrn y6neticilere ora
sfresedahayatkrn ve gelecektekalp rahatsrzhgrgibi safhk sonrnlanmdaha ft
yaqamariski altrndaolduklan soylenebilir.Sonugtacinsiyetin,ytineticilerin kig
oldufiunuortayakoymaktadrr.
ozelliklerinietkileyen<inemlibir deSiqken
Y<ineticilerinmedenidurumlan ile kigilik dzelikleri arasmdailiqki olup olma
XZ analiziyle karqrlaqtrrlmrgve elde edilen sonuglarQizelge 6'da sunulmu
Qizelge6'daki veriler, yoneticilerinmedenidurumlanile kigilik rizellikleri arasr
p<0.05 onemlilik diiaeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki oldug
gostermektedir.Bu iliqki, hesaplanan"iliqkikatsayrsmagore (C:0.15) du
duzeydedir.Evli ycineticilerinbflytik bir krsmr(%56.09)'ntnA Tipi Kiqilik Ozelli6
sahipolduSu,dolayrsrylaevli ycineticilerinbekarve digergruptayer alanycinetic
oranla strese daha yatklr oldu[u gortilmektedir.SonugtaQizelge 6'daki vel
medenidurumun,y6neticilerinkiqilik 0zelliklerini etkileyenbir desiqkenolduS
g<istermelctedir.
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Qizelge6: YiineticilerinMedeniDurumlarl lle K ilik 6ze kleri
MedeniDurum
A Tipi Kisilik
B Tipi
TopIam

Kisilik
Sayt

Evli

129

%
56.0

Soyr

7.83

20

%
27.39 192 8 3 . 4
8
8.70 38
16.5

83

2
36.09 230 100

63

9
(DulBekar
Bosanmu)
Toplam

18

r47

6i.9

%

Savt

I

p<0.05 C:0.15
Sd:l
Ydneticilerine$itim durumlanile kiqilik <izellikleriarasmdailiqki olup olmadr[r
X2 analuiylekargtlagtrnlmrg
ve eldeedilensonuglarQizelge7'de sunulmugtur.
Quelge 7'deki veriler, y6neticilerin egitim durumlan ile kigilik ozellikleri
arasrnd4 p>0.05 dnemlilik drizeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki
olmadr$rmgOstermektedir.
Bu iliqki, hesaplananiliqki katsayrsrnagore (C:0.00)
dUgtikdUzeydedir.Universiteveya Fakiilte meannuyOneticilerinbiiytik bir krsmr
(%49.57)'nurA tipi kigilik ozelligine sahip oldupu gcinilmektedir.Epitim diLzeyi
y0kseldikgeyoneticilerin gahqmahayatrndakargrlaqtrklansonmlarlabag edebilme
yetenekleriningeligmesive strestenuzalq sakin ve huzurlu bir yaqamgegirmeleri
beklenir. Fakat araqtrmadabumrn zrttr bir bulgu elde edilmigtir. Bunun nedenleri
arasmdayOneticilerinsorunlanalgrlam4 g0zmebecerileri,tecrtibeve iqe verdikleri
rinemin etkide bulunmug olabilece[i soylenebilir. Sonugta egitim durumunun
ytineticilerinkigilik Ozelliklerinietkileyenbir degiqkenolmadrgr saptanmr$tr.
X2:5.44

Qizetge7: YtineticilerinEEitimDurumlan Ile K ik Ozel ikleri
Egitim Durumu
A Tini Kisilik B Tioi Kisilik
Tonlam
Sayt
Sov, % Sayt
%
%
Universite
veva tt7
49.5 64 27.8 1 7 8 77.39
FaktilteMezunu
4
J
a.t
Universite
14.3 t9 8.26 52 22.61
Ustti J J

Epitim
Doktora)

(Master-

Toplam

5
147

63.9
I

8i

36.0 2i0
9
C:0.00

r00

p0.05
X2: 0.06 Sd:l
Y6neticileriniq doyumlanile kiqilik rizellikleri arasmdailiqki olup olmadrgrX2
analiziylekarqrlagtrrrlmrg
ve eldeedilensonuglarQizelge8'de sunulmu$tur.
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8: Yiineticilerinis Dovumlan ile Kisilik Ozeilikleri
IS Doyumu
A Tipi Kisilik B Tini Kisilik
Tonlam
Savt
Savt
%
%
Savr. %
1 1 8 5 1 . 3 0 62
26.96 1 8 0 78.26
Var
Yok
29
12.61 2 l
21.74
9.13
50
Toolam
1 4 7 63.91 83
36.09 230 100.0
,C:0.06
p>0.05
X2:0.969
Sd:l
Qizelge8'deki veriler, ydneticileriniqlerindendoyum almadurumlanile kiqilil.
cizellikleri arasmda,p>0.05 Onemlilikdtieeyindeistatistikselbakrmdananlamh bir
iliqki olmadr[rnr gcistermektedir.Bu iligki, hesaplananiligki katsaynma gdre
(C:0.06) duquk dtizeydedir.SonugtaQizelge g'daki veriler iqten doyum almr
durumunun y6neticilerin kiqilik Ozelliklerini etkileyen bir degigken olmadr[rn
gostermektedir.
Yoneticilerin yaglan ile kiqilik rizellikleri arasrndailiqki olup olmadrfir X!
analiziylekarqrlagtrnlmry
ve elde edilen sonuglarQizelge9'da sunulmuqtur.Verile
yrineticilerin ya$lan ile kigilik 0zellikleri arasrnd4 p>0.05 onemlilik dtieeyind
istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki olmadrfrm gOstermektedir.Bu iligki
hesaplananiliqki katsaymmagrire (C:0.10) dflqtik diieeydedir.Orta yaq ddnemind
(37-46yag)bulunanyrineticilerinbuyuk bir krsmr (%30.87)A tipi kiqilik OzelliSin
sahiptir.Yoneticilerinortalamayaglanmn42 oldu$udtiqtinoltirse,bu yaqgrubunda
yoneticilerin strese daha yatkur ve kalp rahatszhfr gegirme olasrhklarrnrndifer
gruptakiyOneticileregdredahafazlaoldugusoylenebilir.Sonugta,yagrnydneticileri
ortayakoymuqtur.
kiqilik ozelliklerinietkileyenbir deligkenolmadrSrnr
Qizelge9: Yiineticilerin Yaplan ite firitik Ozetlikleri
Ya{

27-36
3746
47 ve Ustti
Toplam

X2:2.49

Toplam
A Tini Kisilik B fipi Kisilik
ok
Savt
Savt
Savt
%
%
10.43 55
23.9r
1 3 . 4 8 24
3l
r7.39 1 1 1 48.26
7l
30.87 40
27.83
45
19.57 t9
8.26
64
1 4 7 63.91 83
100
36.09 230
p>0.05
C:0.10
Sd:2

Yrineticilerin toplam hizmet yrlr ile kiqilik ozellikleri arasmdailigki olu
olmadrgr X2 analiziyle karqrlaqtrnlmrgve elde edilen sonuglar Qizelge 10'd
sunulmuqtur.

Sahibkarl,q va ekn

Neuzau

r

t
q izelsel0: YiineticilerinTonlamHizmetYrh (Krdem)Ile
ToplamHizmet
Yth

A Tipi Kiq/itik
Sayt

1-10ul

x2
iler
nde
;ki,
nde
iine
laki
i[er
rin

Sayt

%
4.78

TopIam
Savt

%
11.74

27
78
33.91 52
22.61 130
53
23.04 20
8.70
73,
1 4 7 63.91 83
s6.09 230
p>0.05
Sd:2
C:0.12
16

I l-20 vrl
2I vrlve Ustti
ilik
bir
0re
ma
iun

%
6.96

B Tipi Kisilik

ik Ozetlikleri

Toplam

X2: 3.507

1l

56.52

3r.74
100

Quelge l0'daki veriler, y<ineticilerintoplam hizmet yrh ile kiqilik ozellikleri
arasmda p0.05 onemlilik dtieeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iligki
olmadrSrmgristermektedir.
Bu iliqki, hesaplananiligki katsaysmagdre (C:0.12)
duqtik dtieeydedir.A tipi kiqilik Ozelli[ine sahip olan ycineticilerinbuyuk bir krsmr
(%33.91)'nurtoplamhizmetyrh 1l-20 yrldr. Ydneticilerinortalamahizmetyrlmrn
18 ve ortalamaya$m 42 olduSu bulunmugtur.Bu bulgulararagmen yoneticilerin
toplam hizmet yrh ile kiqilik cizellikleriarasrndabir iliqki kurmak gugtrir.Sonugt4
toplam hizmet yrhmn, kigilik Ozelliklerini etkileyen bir degiqken olmadrpr
saptanmrytr.
Qizelge11: Y0neticilerinYdneticiOlarak Gegirdikleri
l-oplam Hizmet l'rh (Krdem) ile
lle xisitik Ozellikleri
Yiinetici Olarak
Gegirilen
Toplam Hizmet
Yilt

A Tipi KiEiltk

Sayt

1-10vrl
1l-20vrl
2l vrl ve Ustti

96
4l
l0

Toplam

r47

%

B Tipi Kisilik

Savt

41.74 60
17.83 13
4.35
l0
63.91 83

%

26.09
5.65
4.35
36.09

Toplam

Savt
%
1 5 6 67.83

54
20
2i0

23.48
8.70

r00

X2: 5.439

llup
)'da

T

p<0.05
Sd:2
C:0.15
Y0neticileriny<ineticiolarakgegirdikleritoplamhizmetyrh ile kiqilik ozellikleri
arasmdailigki olup olmadrgXZ analiziylekarqrlaqtrnlmrgtr.Qizelgel1'deki veriler,
ytineticilerin yOnetici olarak gegirdikleri toplam h:u,metyrh ile kiqilik ozellikleri
arastnda,p<0.05 onemlilik diizeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki
oldu$unu gostermektedir.Yalnz bu iliqkinin, hesaplananiliqki katsay$illa g6re
(C:0.15) dii$ukdtieeydeoldugugoriilmektedir.Qizelgel2'den de anlaqrlacafriizere,
ydnetici olarak 1 ile l0 ytl arasmda gahgan yrineticilerin bflyuk bir krsmr
(%41.74)'mnA tipi dawamqgosterdigibelirlenmiqtir.
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Sonugt4 y6netici olarak galryrlantoplarn hizmet yrlmrn, y6neticilerin kiqilik
ozelliklerini etkileyenbir degigkenolduSusaptanmrgtr.Ydneticileriniqlerini stresli
bir ig olarakkabul etmedurumlanile kiqilik ozellikleri arasurdailiqki olup olmadr[r
X2 anallaiylekarqrlaqtrnlmrq
ve eldeedilensonuglarQu,elge12'desunulmuqtur.

Qizelge12: YiineticilerinYaptrklan iqi StresliBir ip Olarak Kabul Etme
rl ite xisitiX Ozeilikleri
Durumlan
iSi StrestiBir A Tipi Kisilik B Tipi Kisilik
toplam
ig
Olarak
Kabul Etme
Durumlart
Sayt
Sayt
Suyt
%
%
%
Evet
r26 67.38 6 l
33.62 r87 78.26
Havr
2l
48.84 22
2r.74
5 1 . 1 6 43
Toplam
1 4 7 63.91 83
36.09 230
100
p<0.05
X2:5.212
C:0.14
Sd:2
Qnelge l2'deki veriler, ydneticilerin iqlerini sfresli bir iq olarak kabul etme
durumlaruragdre kiqilik tipleri arasrnd4p<0.05 <inemlilikdtizeyindeistatistiksel
Yalmz bu iligkinin, hesaplanan
bakmdan anlamhbir iliqki oldupunugdstermektedir.
iliqki katsaysma grlre (C:0.14) dugiik dtieeydeoldugu gorulmektedir.Sonugt4
iqlerini streslibir iq olarakkabul edenyrineticilerinbuyuk bir krsmr (%67.38)'mnA
tipi kiqilik ozelli$ gdsterdiSive y6neticiligi sfresli bir i9 olarak kabul etme
durumunun, yoneticilerin kiqilik rizelliklerini etkileyen bir defiiqken oldu[u
belirlenmiqtir.
Araqtrmanm sonundayoneticilerincinsiyet,medenidurum, yoneticili$i stresli
bir iq olarak deSerlendirmedurumu ve yonetici olarak gahgrlantoplam hizmet
yrllannn kiqilik cizellikleritizerindeetkili oldu["ubulunmugtur.Bir baqkadeyimle,
erkek ycineticilerinkadrn yoneticilere; evli yoneticilerin bekar ve boqanmrq-du
yoneticilere;ycineticiliSistreslibir iq olarakdeferlendirenlerinde[erlendirmeyenlere
ve 1-10 yil arasrndayrinetici olarak galryanyOneticilerin 10 yil ve daha iistii
gahqanlara
grlre stresedahayatkrnA tlpi dawaruqkahplanmgristerdi$ive gelecekte
kalp rahatsrzhsrgibi saShksorunlarmyagayabilecekleri
s6ylenebilir.

z.OxnniLER

rAra$trma sonucundaydneticilerinbtiyuk bir krsmrnrnA tipi kiqilik Ozelli[ine
sahip oldugu belirlenmigtir,insan yaqamurdagok Onemlibir yer tutan psikososyal,
ekonomikve sa$hkgibi alanlardayoneticilik gdrevinistirdtirenleragnmdanbu sonug
arzulananbir durumniteli[inde degildir.Bilindigi gibi A tipi davramqbigiminin en
belirgin ozelli$ kalple olan iliqkisinin yanr sra genelsaflft tZerinde gok olumsuz
etkiler yaratmasrdrr.Qtinkti A tipi dawanq bigimi bazr ozellikleri ile genel saghfa
hem doSrudan,hemde dolayholarakzardrvermektedir.
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.Sosyal hizmet ve sa$hkalanurdag<irevyapanyrineticilerigin A tipi davrarus
biEimininde{iStirilmesiydniindegalrymalardabulunmakgerekir. Bu nokxadaA tipi
dawanrgbigimine sahip y<ineticilerideSigmeyeikna etmek oldukqazor olacaktr.
Fakat y<ineticilerA tipi <izelliklerve sonuglanylailgili olarak uygun bir bigimde
aydmlatilabilirse,bu durum onlardadegigimy6ntindeistekleryaratabilir.Saldrgan
dawaruq yerine giivenli dawamg bigiminin benimsenmesi,zaman dtizenleme
teknikleriyle acelecilikve telagtankurtulmak gibi y<intemlerlebu davramqdzelliSi
,
degiqtirilmeyegahqrlmahdr.
rStres faktorlerininazaltrlmasrigin, yoneticilerinigindebulunduklanbelirsizlik
ve kuqku durumlan (terfi ve ytikselme)azaltrlabilir.Bunun igin onlmdanbeklenen
davranrglaragrk segik tanrmlanmahdrr.Bir iist ydnetimdengelen baskrlareSitim
bolumUyardrmrylayumugatrlmahdr.Ustlerin anlayrqhve destekleyiciyrinetimi bu
gekildesa$lanabilir.Aile ve SosyalPolitikalarBakanhlr, S.B. ve diger kurumlarca
gegitlie$itim etkinliklerindestresinbelirtileri ve stresleba$agrkma
dtizenlenebilecek
y0ntemlerine iligkin konulara da yer verilerek her dtizeydeki yrineticinin bu
egitimdengegmesisaSlanmahdr.
rYoneticilerin yaqadr[r stres onlann kigisel yaqantrsrmetkilemekte,ailesini
ihmal etmeve ig doyumsuzluguyanurdakendi saghgrda tehlikeyedtiqebilmektedir,
Sosyal hizmet uzmam (SHU), bireyle gahgmayontemi ile ycineticilerinkiqisel
yaganfisrntve hayat hikdyesini, grirtigme formu ve diger psikolojik testlerle
inceleyebilir.Bu ytiedeny<ineticilerinyaqadrg stresi agrklamayayonelik olarak ig
arkadaqlanve aile iiyelerindenbilgi alabilir. Ttim bunlann rgr[rnda SHU, sosyal
hizmet ve sa$Ift alamnda grirev yapan y6neticilere geribildirim ve geliqtirici
damgmanhkhizmeti verilebilir. Qahgmaortamrndayaqadr[r sorun ve gerilimlerin
nedenleriniincelemeyiamaglayandahakapsamhprojeleri baqlatabilir.
oDiEer y6neticiler glbi sosyal hirnet ve sa$hk alamnda gorev yapan
yOneticilerinztmanr ydnetme konusundapek de baqanholmadlklan gozlenmiqtir.
Bu ba$lamdasosyalhizmet ve saghk alanrndabulunanyoneticilereyrinelik olarak
zamanyOnetimiprogramlangeliqtirilebilir.Zanan yonetimi gahqmahayatrndastresi
azaltxr ydntemlerdenbirisidir. Bu progranlar yoluyla zamantmrasyonelbir gekilde
planlanmastve kullamlmasro$etilebilir. Boylece dinlenmeye,enerji toplamaya,
hobilere zarnanayumayadatragok vakit kalacak,boylecestresve gerginlikler de
azalacal'rtr.Zarnanycinetimindeamag,dUqtinceve aynntrlarlazamankaybenneyip
gok ig yapmakde$ildir.Tam tersinerincelikleribelirleyip insamnzamarurugergekten
yapmakistedigigeylereayffrp,yagamdan
dahafazlatatalmasmrsaplamaktn.
Ydnetimin dolayrsrylayoneticilerin,verimini zamanagsmdanolumsuzyonde
etkileyen "zaman tuza${' denilen etrnenlery0neticilerce gok iyi saptanmahve
gerekti$indede yonetilebilmelidir.Ornegin,ziyaretgiler,gelig nedeninegore ilgili
gOrevlilerehavaleedilmelive kahgstiresinazikgesmnlandrrlmah,gereksiz,yararslz,
amagsv,gtindemsiztoplantrlaryaprlmamalqkararsrzhkdurumumumkiin oldu$unca
en azaindirgenmelive asttist iliqkileri gok iyi organizeeditmelidir.Etkili bir zaman
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planlamasryapilmadr$rtaktirde ise bu ve buna benzer sorunlarurortaya gftmr
kagrnrlmazolacaktr.
rRol oyn€rmave duyarhhk eSitimi gibi bazr egitim teknikleri yolul
yoneticilerin gorevlerini daha etkin ve dolayrsryla daha az gaba ve gerginli
yapabilmelerisa[lanabilir. Ozellikle duyarhhk egitimi ile yOneticilereig iginde
drqrnda iyi iligkiler kurmak iqin duygusal yonden, duyarhhk kazandrrlab
Yoneticilereyonelik hazrrlanacak"Duyarhlft E[itimi Programlan"ile yoneticile
olumlu yrindedefiqmeleri,kiqiliklerini geligtirmelerive osflin yeteneklerkazanma
iqin gerekli ortam yaatrlabilir. Kendi dawamglannill baqkasr tieerinde
baqkalanmndawaruqlannmkendisi iizerinde ne gibi duygusal etkiler yapaca
bilmesi sallanr. Yrineticiler duqtirrmeye,yenilikgi, samimi ve yaraflct olma
zorlarur. Bu qekildetutumlannr daha kolay degigtirecek,di[erlerinin duygulan
kargr duyarhhk kazanacakbriylece kendilerini denetlemeimkant bulacaklardr. l
nedenlekurumlar e$itim konusunadaha fazla 6nem vermeli ve egitim bolumun
iglerligini artrmahdr.
.Organizasyonyapnr ile ilgilenmek oldukgaonemlidir. Kurumdaki tiim iq
tanrmlanmahve gahqanlannsorumlulu$uagrkgabilinmelidir. Bu iqlerde ilerle
imkam olmall basamakve gegigleragrkgaanlaqrlmahdr.Orgtitselyapr katrhk
kurtanlmall iq gorenlerinkatilrmrnaizin verenve iletiqim yollarurragtk tutan esn
bir duruma getirilmelidir. Ayrca y6neticiler yiiklerinden dolayr karar ven
stirecindegecikmelereneden olmaktadr. Bu yiikleri azaltmakigin orta kade
yoneticileri ydnetimin deste[ini aldrklanm hissetmeli,yalnrzcaastlan ilgilendit
bazrkonulardadefil ttiLrnOrgtitkonulanndakararlarakatrlmalannaizin verilmelidit
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