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6zm
Qahqanlar arasmda daha saglfth iliqkilerin kurulmasL hizmet kalitesinin

ytikseltilmesi, daha etkili ve verimli gahqma koqullarrmn yaratrlmasr ancak,
karmaqft drgtit yaprlannda stresin bireysel ve drgtitsel nedenlerinin tanrnmasrna,
anlagrlmasma ve y<inetilmesine baShdrr. Bu nedenle stres, hem ydneticiler, hem
de gakqanlar igin tinemli bir sorun alam olarak ortaya grkmakta, safihk ve
verimliligi olumsuz yrinde etkileyebilmektedir. 'Kigilik tiplerinden
faydalanabilme" ve "bu tiplere 6zgn dawamq kahplan" gibi araqtrmalar kalp
rahats zhklarlnm dnceden belirlenmes ine onemli katkrl ar getirmektedir.

Bu araqttrmada, Ankara'da sosyal hizmet ve safhk alanmda gorev yapan
y<ineticilerin sosyo-demografik ve gahgma hayatryla ilgili dzelliklerinin kigilik
dzelliklerini (A ve B Tipi) etkileyip etkilemedifii belirlenmeye gahqrlmrqtr.
Araqtrrmada, aragtrrma modellerinden "tarama modeli" kullanrlmrqtrr. Araqtrma
sonunda toplam 230 yOneticiye ulaqrlmrgtn.

Araqtrma sonucunda yoneticilerin btiyuk bir krsmmm A tipi kiqilik
Ozelligine sahip oldugu belirlenmiqtir. insan yaqamrnda gok dnemli bir yer tutan
psikososyal, ekonomik ve saghk gibi alanlarda ydneticilik gcirevini siirdrirenler
agrsurdan bu sonug arzulanan bir durum niteli[inde defiildir. Sosyal hizmet ve
sa$Ift alamnda grirev yapan ycineticiler igin A tipi davrarus biqiminin
de{iStirilmesi yontinde Ealrymalarda bulunmak gerekir. Sosyal hizmet uzmanlarr
yoneticilerle bireyle gahqma yontemini kullanarak onlann yagadrfr stres ve
gerilimin nedenlerine ydnelik geribildirim ve geliqtirici danrqmanhk hizmeti
verilebilir. Yoneticilerin gahgma ortamnda yagadrfr sorun ve gerilimlerin
nedenlerini incelemeyi amaglayan daha kapsamh proj eler baqlatrlabilir.

Anahtar Kelimeler: Stres, Kigilik Tipi, Ydnetici.

ABSTRACT
Establishment of a healthier relationship among employees, improving the

quality of services and the creation of more effective and efficient working
conditions is only possible through the recognition, comprehension and
managembnt of the reasons of individual and organizational stress in complex
organizations. Therefore, stress, emerges as an important problem both for
employees and managers which can effect health and efficiency negatively.

'Azerbaycan Devlet iktisat Universitesi Oiretim Uyesi
*' Hacettepe Oniversitesi ilBF Sosyal Hizmet B<iltim0 Olretim Uyesi

$ahibfrarlry va elm Ns A2U4



T-

Studies titled like "utilization of personality types" and "behavioral patterns of
these types" have important contributions in predicting heart conditions.

In this research, conducted in Ankara, tries to discover whether socio-
demographic and working characteristics of managers working in the fields of
socialwork and health care services have an effect on their personality traits
(Type A and B). The "screening model" had been used in this research. A total
of 230 managers had been reached.

Results of the study showed that most of the managers had Type A
personality traits. This is not a preferable line of personality trait for managers
working in psychosocial, economic and health care fields which are of utmost
importance in the lives of people. It is necessart to carry out studies to change
the Type A behavioral pattern of managers working in social work and health
care fields. Social workers can provide feedback and improving counselling
services to such managers on the couses of stress and tension through utilizing
practice techniques with individuals. Further studies on the problems and
tensions experienced by managers in workplace can be initiated.

Key Words: Stress, Personality Type, Manager.

1. ciRi$
Grintlrntizde hrzh teknolojik geligmelerin gahqma hayatrnda yarattrpr birgok

sorun yanrnda stres kawamr, gtintimtizde giderek y6neticilerin, bilim
adamlarmm ve aragtrmacilarm daha gok ilgisini gekmektedir. Qahganlar
arasurda daha saghkh iliqkilerin kurulmasl hizmet kalitesinin yiikseltilmesi,
daha etkili ve verimli gahqma kogullarrrun yaratrlmasl ancak; karmagrk <irgrit
yaprlannda stresin bireysel ve org0tsel nedenlerinin tarunmasm4 anlaqilmasna
ve yOnetilmesine bafihdn. Bu nedenle stres, hem yoneticiler, hem de galtganlar
igin onemli bir sonrn alanr olarak ortaya grkmalcta, saShk ve verimlilipi olumsuz
yonde etkileyebilmektedir.

Bireylerin yagamru etkileyen evrensel bir deneyim olan stresi,
organizmanm fiziksel ve ruhsal srmrlanmn tehdit edilmesi ve zorlanmasr ile
ortaya grkan psikolojik bir durum olarak tanrmlamak olasrdr. Birey, stresli bir
durumla kargrlagtr$r zanan organamada bir dizi ftzyolojik ve psikolojik olaylar
meydana gelir. Bu durum zamanla kronik hastahklann geliqimine ortam
hazrlar. Ancak sfiesin srkh$r ve yogunlugu bu zamanl krsaltabilir. Pek gok
hastah[rn geligiminde, sfresin yarattrsr fizyolojik ve psikolojik olaylann rol
oynadrSr artft bilinmektedir (Balta$ ve Baltaq, 2011). Stresli bir ortamda galryan
kigilerin ig verimi dugmekte, iqten aynlma ve ilag ya da uyugturucu madde
kullanma ahqkanhfr giderek artmaktadr. Stresle baqedebilmek .igin gerilim
altrnda kalan bireyin, kendinde stres yaratan faktdrleri bilmesi, stresle bagetme
yrintemleri konusunda bilgi sahibi olmasr ve gerektiginde bu yOntemleri
kullanmasr gerekir. Aynca stresten etkilenme dtrzeyi kigiden kigiye farkhlft
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gOstermektedir. Bu nedenle herhangi bir meslek igin genelleme yaparak stres
faktcirlerini (stresdr) tanmlamak ve bunlarla baq etmeye gahgmak yerine, her
durum ve ortama 6zgn olarak ortaya grkan o i$e 6zglo sffes faktclrlerini
tanmlamak ve bunlarla mticadele edecek yrintemlere karar vermek daha uygun
bir yaklaqrm olabilir (Iqrkhan, 2000, 2003, 2010).

iq, giirr0miie insarumn yagamrnda Onemli bir yer tuftnaktadrr. insanlar,
zantanlannm btiyrik bir krsmur igte veya igle ilgili etkinlikleri dUqrinerek
gegirirler. Ozellikle yrinetim basamaklannda iqin duqtinutmedigi, ttimtiyle bireye
kalmq bir zarnan dilimini bulmak oldukga zordur. Yaprlan iqin bir stres faktdni
olarak ele ahndr$r konusunda gok fazla maEtrma yaprlmrqtrr. iq stresi, cizel
yaqamm getirdigi sorunlar ve zorluklarla birlegti[inde birey ve orgtit igin daha
da onemli sonuglar dogurabilmektedir. i$ 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
etkileyebilmektedir (Steers, 1981, Akt. Akta$ ve Aktag, 1992: 156, Iqrkhan,
240r, 2002, 2003).

Bir Orgtit igin en etkin ve en verimli kararlmrn almmasrm sa$layan o
drgiitrin yOneticileridir. Herhangi bir rirgtittin, etkili bir bigimde iqleyiqi hiyerarqi
kademelerinin en tishinde bulunan ve genelde az sayrda kiginin kiqisel
gahgmalarrndaki etkililiSe ba[hdr. Sfrateji belirleyen, belli baqh politikalar
halfttnda karu veren, Orgtitiin tinemli kaynaklanmn da[rtrmrnl yapan ve rirgiite
ycin verirken risk altrna giren yOneticiler yalnaca yetenekleriyle de[il, insan
olarak kendi benlikleriyle de Onemli bir kaynak durumundadn.

Bilindigi gibi her orgrittin bir kurulu$ ve varoluq nedeni vardr. Orgtitlerin
kurulug amaglmr, yapr ve ozellikleri rirgot igindeki bireylerin farkh sffes
faktcirleriyle karqrlaqmasrna neden olabilir. Ulkemizde birey, grup ve
toplumlann deSiqen kogullanndan dogan psikolojik, sosyal ve ekonomik
sorunlarmm goztimlenmesini ve ihtiyaglannur karqrlanmasrru amaglayan
hizrnetler sosyal hizrnet kuruluglannda sorun gruplanna sunulmaktadr. Hasta ve
yarahlmrn, hastalrktan gtrphe edenlerin ve sa[hk durumlanm kontrol ettirmek
isteyenlerin ayaktan veya yatarak gbzlem, teqhis, tedavi ve rehabilite
edilmelerine yrinelik sa[Ift hizmetleri ise hastanelerde sunulmaktadr.

Psikososyal, ekonomik ve saSlft sorunu olan birey, grup ve ailelere ydnelik
hianetler sunan bu kurum y6neticilerinin, y<inetim fonksiyonlanm (karar venne,
planlam4 orgi,itleme, iletigim, etkileme, eqgUdiiLrnleme ve denetleme) yerine
getirirken karmagft drglit ve toplum yapnl iginde stres olgusuyla
karqilaqmamalan hemen hemen olanaksrz gibidir. Bu yiizden, stresin bireysel ve
cirgiitsel k0kenli olumsuz sonuglannm denetlenip kontrol edilebilmesi ve etkili
bir qekilde ytinetilebilmesi igin bu ydneticileri gahqma ortamnda etkileyen stres
faktorlerinin tanrnmasl ve tanrmlanmasr btiyiik bir onem tagrmaktadr (Igfthan,
2010).
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Ydneticilerin yaqadrgr bir diger guqldk ise, sorun gruplannrn (hasta ya da
mtiracaatgrlann) hizmetlerden en iyi qekilde yararlanmalarmr sa[layacak bir
yapmm oluqturulmasr ve bunun stirdtirtilmesidir. Ozellikle, cirgritsel verimlili$
arttmct <inlem ve teqviklerin uygulanmasrnda ve drgtittin amaglan ile ig
gtirenlerin ihtiyag ve beklentileri arasrnda bir dengenin kurulmasr oldukga
gugtiir. Bu dengeleri kurup siirdiirmeye gahgan yOneticiler g0n boyu bu trir
gal4malann yarattr$r birgok stresle karqr kargrya kalmaktadrr (Iqfthan, 2003).

z. rigir,ix oznlliGi vE srRES
En Onemli bireysel stres kaynaSr kiginin sahip oldugu dzelliklerdir. Kiqilik

analiz ve stres ile ilgili ilk ciddi gahqma Dr. Ray Rosenman ve Dr. Meyer
Friedman tarafmdan 1974 yrlurda ortaya konulmuqtur. Kardiyoloji uzmanr olan
Friedman ve Rosenmn Q97$'m ortaya koymug olduklan A-tipi kigilik/Btipi
kiqilik aynmryla ilgili bugtine kadar birgok araqtrma yaprlmrgtr (Howard ve
dig. 1986, Ankan ve Aktaq, 1988, Al-Mashaan,2001, Kojima ve dig. 2004,
Erdo[an ve ark. 2009). Rosenman ve Friedman,bazr dawamg rizellikleri ile kalp
hastahpr arasrndaki iligkiyi aragtrrdrklan gahqmalan sonucunda ortaya grkan bu
iki kawam kiqililq sfres, ig tatmini grbi drgti'tsel dawamg konularmm yaru sna
kardiyovasktiler rahatsrzlftlar ile de iligkilendirilmigtir.

Qakqmalarmdaki kigilikler A ve B tipi olarak belirlenmiq ve bunlara ait
gegitli ozellikler agaSrda oldugu gibi srralanmrqtr.

Friedman ve Rosenman Q97\ koroner kalp hastahgr olan bireylerde ortak
bir taktm dawamg Ozellikleri belirlemiqler ve bunlara "A-Tipi Dawamq
Ozellikleri" admr vermiglerdir. A Tipi Kigitik Ozeilikleri gu gekilde
belirtilebilir: Ytikselme ve baqan hrsl baqkalanyla yanqmak, heyecanhhk,
duygusalhk, acelecilik, zarrrana kargr yangmak, saldrganhk, iqleri hemen
bitirme e$ilimi, iglere aqrn bafhhk, hareket ve konugmanur hrzh olmasl gabuk
dfkelenmek, bir gtine birgok ig srsdrmak, sabrsnlk, yanrndakilerin yeterince
galrqmadrSmdan yakmmalq insan iligkilerinin zayl-f oluqu, dinlenmeyi
sevmemek, kiqisel ve sosyal yaqantrya zaman ayrrmamak, planlamayr zamarr
kaybr olarak gormek, kuynrkta beklemekten srkilmak, baqkasuln soziinti
kesmek, yerinde duramamak ve otururken stirekli ayaklanru oynatmak.

A-tipi dawaruq tizelli$ olan bireyler hzh gahqnlar ve hzh konuqurlar. Bu
dawanrg <izellikleri siirekli zarnanla yangan, sabrsz, 6fkeli, aynr anda birden
fazla iqi yapmaya gahqan, baqan y<inelimli insanlarda grinilmektedir (Batrgtin ve
$ahin, 2006). Agrn dtizeyde rekabetgi olan A-tipi kiqilik tizelliSi sergileyen
kigiler para-baqan-sorumluluk kawamlannr baganlarmm gOstergesi olarak
g<irorler ve nitelikten gok nicelili cin planda tutarlar (Bluen ve Dig., 1990). Bu
nedenle de zarramn elverdiginden datra fazfa etkinlikle dolu bir progrcma sahip
olmayt tercih ederler. Bu kiqiler aynca dinlenme, dostluk veya zevk verici qeyler
igin gok az zarnarr ayrrmaktadrlar (Guglu, 2001).

B Tipi Kipilik Ozeilikleri gu gekilde belirtilebilir: ig konusunda rahat
olmak, zarrran ve bagan ile pek ilgilenmemek, iqte kalite aramak, bagkalanyla
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yan$m€rmak, kendisinden emin, sa$hsrna driqhin ve bog vakti bol, her qeyi
oldu[u gibi kabul etrnek, herkesle dostluk iginde olmak, geweye agrk ve sosyal
yaqamr seven bir ozellik taqrmak. B-tipi kiqilik cizellikleri ise A-tipi kiqilik
Ozelliklerinin tam tersidir. Bu bireyler A-tiplerine g6re daha rahat, datra uysal,
daha'az rekabetgidirler. Bu tip bireyleri katr kurallardan arulmry esnek bireyler
olarak da tammlamak miimktindtir @rdogan ve Dig., 2009). B-tipleri de stres
yaqamakta fakat zorluklar kargrsrnda daha az pank yaqamaktadrlar (Lazarus,
1994). Bu tip kiqiler bagkalan ile yanga girmez, sakin ve dtizenli gahqmayr
tercih ederler. Bu nedenle de zamanla pek ilgilenmezler. Kendilerinden ve
gevrelerinden emin olduklanndan rahat ve agrk bireyler olarak da bilinirler
(Pehlivan 2000).

Orgti'tlerin b0ytk bir goSunluSu A tipi davramglar g6steren bireyleri
<idtillendirmekte ve kendi yoneticilerinden A tipi dawamq modellerini
benimsemelerini beklemektedir. Bu nedenle de Orgtitlerdeki pek gok birey,
fiziksel ve zihinsel sa[hgr pahasrna bu cizellikleri gcistermeye gahgmaktadrr
(Gtiglii, 2001, Aycan ve Dig., 20AT.

A tipi dzelliklere sahip kiqilerin karundaki kolesterol miktan ve kalp krizi
gegirme olasrhsr gok yiiksektir. B tipindeki kigilerin sigara ve igki ahgkanhgr,
kalrtsal kalp sorunlan olsa bile sa[hkh kiqilerdir. Sfresin etkisinden kolayca
kurtulurlar. igletmeler y<ineticilik igin A tipini tercih eder. Bu kiqiler ytiksek
devirle galryan bir motor gibidir. Verimlidfl ancak gabuk yrpramrlar (Hamner ve
Orgut" 1982. 272). Kiqisel faktrirlerin yaru sr4 algrlama yetenekleri, gegmiq
tecrUbeler, aile drieeninin saphkh olmayrgr, boqanma, gok sevilen bir bireyin
dltimri ve ekonomik sorunlar da ig ortamrna yanslyan bireysel stres kaynaklannr
olugturmaktadr.

Dqadontikltik veya igedoniikltih sinirtilih A ve B kigilik <izelligine sahip
olmak, esneklik veya katrhk grbi kiqilik Ozellikleri stres ve diSer saghk
sorunlanyla karqilaqmada 0nemli rol oynamaktadr. Araqtrmalar, yagamlmmr
yonlendirebilecek ve gevrelerini saran olumsuz kogullan denetleyebilecek grigte
olduklarura inananlarrn yaqamlanru y0nlendirebilecek. gugte olmadrklarurr
duyumsayanlara grire, stres Ogelerinden daha az etkilendiklerini, daha akrlcr
dawandrklannt, gahqmalannda daha baganh olduklanm gostermigtir @otter,
1966; Averil, 1973; Anderson, 1977 Akt; incir, 1993:77). Krise (1985) orta
diieey ycineticilerle ilgili yaptrpr aragtrma sonucunda, sffes ile kiqilik tipi (A
veya B Tipi) arasmda anlamk bir iliqki olmadrgurr bulmuqtur.

Kirkcaldy ve Cooper (1992) ingiltere ve Almanya'da geqitli qirketlerden
segilen 255 ydneticinin yagadrgr, baskr ve gerilimleri ortaya gftarmayr
amagladtklan araqtrma sonucunda; her iki grupta A tipi dawamqrn fazla sayrda
olduSu ve iq baskrct ttrgut drgr baskrlarur A tipi kiqiligi olumsuz y6nde
etkiledilini bulmuqlardr (Kirkcaldy ve Cooper, 1992: 177-190). Maslach
(1982)'m bulgulan; ttikenme ve ruhsal srkmtmm, bireyin kiqilik dzelliklerinden
ziyade iqle ilgili faktorlerine atrf yapmaktadrr. Bu gekilde, stres yaqayan bireyin

Nsazwa
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<ingOrulebilir bir $ey iqin suglanmamasr gerekti[ini ifade eftnektedir. Spesifik
sfresOrlerin olugmasma ek olarak; belirli bireysel ozellikler ve kigilik tarzlan, ig stresi
apsmdan bazr ytineticileri di[erlerine g<ire daha direngsiz yapar. Yonetim
kademesindeki sorumluluklanm, mesleki g<irevleri ile ilgili kiqisel deneyimlerini ve
travmalarm henttz g0zmemiq yOneticiler dikkate deger bir risk altrrdadrr (Cournoyer,
1988: 259-264).

Freudenberger tiikenmiglifie efiilimli iig kigitik tipi olduS'qnu savunur. itt
kiqilik tipi, kendini iSe adaruE kiqidir. Freudenberger'e gore, bu birey kendisini iqe
adamrgtr ve gahgmaya gok fazla zaman ayrmaktadn. Birey, kendisini bagan igin
baskr altrnda hisseder ve hizmet etmeye gahgtrfir niifus gruplannrr ihtiyaglarmm
baslasmt fazlasryla hisseder. ikinci kigilik tipi, drS yagantm memnun edici olmayan
kendini adamry kigidir. Ugiincti tip, otoriter kisiliktir. Bu, stirekli kontrol ihtiyacrnda
olan ve bir iqi kendisi kadar kimsenin yapamayacafiurr dtiqtinen birey tipidir.
Ttikenmiglik, gok az dweyde demografik veya mesleki gegmiq degiqkenleriyle ilgili
bulunmuqtur. Kigisel bir dzellik olan atrlganh[rn ttikenmiqli$i etkisiz bir hale
getirmesi beklenmektedir (LeCroy ve Rank, 1987 23-39). Tukenmiqligin ba[rntrlan
temelde ig durumuna bafh olup kiqilik ozellikleri veya miiracaatgr farkhhklanyla
ilgili degildir.

Ttikenmiglik bir sriregtir. Bu yrieden her donem, farkh <izelliklerine gore
de$erlendirilmeli ve incelenmelidir. Bu degerlendirmelerin birbirini izlemesi, erken
tant ve <inleme gahqmalannda tinemlidir. BAedilemeyen stresin sonucunda ortaya
gftan tiikenmiqli$n olugmasmda bireysel etkenlerin Onemli rol oynadrg kabul
edilmektedir. Bu bireysel faktrirler; agresif ya da gergin bir kigilik yap$l, A tipi
kiqilik Ozelli$, hayr diyememe, kontrolsozluh gugstLzliik duygusu, bagansrzlft
korkusu, engel koyamam4 kendi ihtiyag ve isteklerine ozen gostermeme, gok
gahgm4 ekonomik sorunlm, sosyal izolasyon ve kendi de$erlerinden odtin veffne
olarak belirtilebilir (Igrkh an, 2A02: 1 4-22).

Kiqisel seviyede, ttikenmiglik duguk kendine saygr ve baqa grkma ve gtinltik
hayatrn zorluklan ve A tipi kiqilik dzellikleriyle ilgilidir. Genel olarak, negatif gewe
ve negatif tizellikler ttikenmiglige ba$arur (Maslach, 1987). Ancak bu ba[urtrmn
dof,asr gok net degildir. Ttikenmiglik gok boyutlu bir olgudur. Ttrkenmiqlik, duygusal
ttikenme, duyarsrzla$ma ve kigisel baqan noksanh$ sendromuyla tarumlann.

3. ARA$TTRMA
Kalp rahatsrzlftlan tizerine aragtrmalar yapanlar "kiqilik tiplerinden

faydalanabilme" ve "bu tiplere ozgu dawamg kakplan" glbi konular tieerinde
durmuqlardrr. Bu gahgmalann amacr kalp rahatszhklannr rinceden tahmin efrnede
yardrmcr olacak bilgileri elde etmektir. Yrtneticilerin sosyo-demografik ve gahqma
hayatryla ilgili 0zellikleri ile kiqilik Ozellikleri arasmda iligki olup olmadr[rnrn
belirlenmesiyle sfres altrnda kalan ve bu ytieden orgtitsel sorunlara yol agabilecek
yonetici ve yonetici gruplannr saptamak mtirnktin olabilecektir.

Bu araqtrrmad4 sosyal hizmet ve sa$hk alamnda grlrev yapan ycineticilerin
sosyo-demografik ve gahgma hayatryla ilgili ozelliklerinin kiqilik ozelliklerini

Sahibkarhq va elm

E--

Ne azotn



etkileyip etkilemedi$i belirlenmeye gahgrlmrqtrr. Araqtrmada kigilik ozellikleri (A
B Tipi) ba[rmh desigken, ydneticilerin kigilik dzelliklerini etkilediSi varsayrl
sosyo-demografik ve gahqma hayatryla ilgili rizeltikleri ise bafrmsti Oegigtin
olarak ele almmrqtr.

Araqbrmad4 araqtrma modellerinden "tarama modeli" kullamlmrqtr. Aragtrn
evrenini, yOneticiler oluqturmaktadrr. Qahpma evreni ise Ankara'da; Aile ve Sos.'
Politikalar Bakanhfir (Mtilga, <inceki adr; Sosyal Hizmetler ve Qocuk Esirgei
Kurumu (S.H.Q.E.K.) ve baSh kurutuqlarda [Genel Mtidtir Yardrmcrlan, il Mtic
Yardrmctlan, Kurulug Miidtirleri, Kurulug Mtdiir Yardrmcilarq Daire Bagkanlan
$ube Modtirleril; Saghk Bakanh[r (S.B.)'na balh hastanelerde [S.8.'na baglan
SSK'da gahq.an ydneticiler de araqtrma grubuna dehil edilmiqtirl ve Univers
Hastaneleri 1U.U.)'nde [baqhekim, baqhekim yardrmcilarl hastane mtiduru ve hasta
mtidiir yardrmcrlanl gahgan ydneticilerdir. Bu evrenin tiimti ele ahndr[r i{
tamsaytm ycintemi uygulanmrqtr. Araqtrma sonunda toplam 230 yrinetici
ulaqdmrqtr.

4. VERI TOPLAMA ARACLART
4.1. Anket Formu: Aragtrrma kapsamrnda bulunan Aile ve Sosyal Politikal

Bakanhfr'nda (Onceki adr S.H.Q.E.K. kurum ve kuruluqtanyla); S.B. ve U.H.,n
gorev yapan ydneticilere uygulanabilecek ortak bir anket formu geliqtiritmiqtir. I
anket formunda; ytineticilerin gakgtrklan kurum, y<inetsel pozisyonlan, cinsiyet, yi
medeni durunr" e$itim durumu, toplam hizmet yrh (krdem), yonetici olarak gtir
yapfiklan toplam hizmet yrll iqlerinden doyum ahp alma&klan, yoneticiliSi Jtre
bir iq olmak kabul edip etmedikleri, ycineticilerin saElft durumlan ve stres arasmda
iliqkiyi saptayrcr sorular yer almaktadr.

veri toplar
veya B Tr

davraruq rizelliklerinden hangisine sahip olduklannr belirlemek
kahplan gegerli olan 14 ctimle) kullamlmrgtr.

amacryla (dawal

Ulkemizde, "Kigilik Ozelli$i Taruma Testi" nin Ankan ve Aktag (1988)
"Kiqilik Ozellikleri ile Aile ve Qewe Yagantrsrmn Kalp Hastahsrrun Olugumu
Ftkisi"' adh maqtrmalmrnda ve K0se (1985) orta diizey yoneticilerde sfres yaral
kaynaklarla ilgili yaptrgr aragtrmada kullamldrsr gonilmektedir. Alkan ve Ak
(1988) yaptrklan aragtrmada kalp hastahklarmm oluqumunda kigilik ozelliklerin
aile ve gevre yagantrlannm etkisini belirlemiglerdir. Araqtrmacrlar kalp hastalalr
A ve B ttpi kiqilik tizelliklerinin hangistne sahip olduklanm belirlemek amacr.
Friedman ve Rosenmamn Kiqilik Envanterini kullanmrglardr (Ankan ve Akt
1988: 725-726).

Kiqilik tiplerinden faydalanabilme ve bu tiplere cizgii davrarug kafuplaru
belirlenmesi gibi komrlar tiaerindeki gahgmalar Friedman ve Rosenman gei+1'n
ve bunun tersi olan B tipi kigilikleri, stres aragtrmalannda kullanmaya baqlamasmc
yaklaEft on yrl 0ncesinde, 1950'li yrllarda baqlamrgtr (Friedman ve Rosenman lg
Akt; KHO, 1987: 531). Bu iki tip karakterin otdukga sabit oldugu ve A tipi karekte

4.2. Kipitik Ozeilifi Tanrma Testi: Aragtrmada kullanrlan ikinci
aracr ise Kigilik Ozetligi Tanrma Testi'dir. Bu dlgelq ydneticilerin A
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sftes ve bunun sonucunda ofiaya grkan fiziksel rahatsrzlftlarla ytiksek derecede
pozitif korelasyon gdsterdigi bulunmugtur (Qizelge 1). A.B.D.'de yaprlan
araqtrmalarda yOneticilerin gofunun A tipi kiqili[e sahip oldugu bulunmugtur. Bir
galqmada 6rnek grubunun o460'mm tam olarak A tipi kiqilige sahip iken
ydneticilerin o/al?'sinin tam anlamryla B tipi kiqilik Ozelli$ gdsterdigi goriilmtigtiir
(Floward ve DiSerleri, 1976: 24-31Akt; KHO 1987:531).

Ara5trmamzda kullamlan ve ydneticilerin A veya B Tipi Kiqilik <izelliklerinden
hangisine sahip oldu$unu belirlemeyi amaglayan rilgek 7 maddedetr oluqmuq ve her
madde Likert tekniSine g0re diieenlenmiEtir. Olgekteki maddelerin hepsinde iki ug
nokta yazir olarak tanrmlanmrqtn. Uzerinde bu ug noklalarur bulundugu I'den 8'e
kadar rakamdan olugan eksenden kiginin durumrura uygun rakamrn tizerini
iqaretleyerek yanrt vermesi istenmigtir.

Kiqilik tizelli$ tamma testinden elde edilen puanlann de[erlendirilmesi ise qu
qekilde yaprlmrgtrr. Olgekteki madde saylsr 7, her madde igin gegerli olan segenek
saylsl sekiz oldu$undan <ilgekten almabilecek en ytiksek puan (test sonucunda elde
edilen toplam puan 3 ile garprlmaktadr) olgekten alurabilecek en yiksek puan 168,
en dtigtikpuan ise 2l'dir. Puanlann 100'denaz olmasr B tipi kigili$, 100'den gok
olmasr ise A tipi kigiligi iqmet etmektedir.

Ozetle, araqtrmalar A tipi kiqilik rizelligine sahip bireylerin stresin etkisiyle
oluqan kalp krizine daha fazla egilimli oldugunu gostermiqtir. Geniq bir <irnesin
kullaruldt[r uzun vadeli bir gahgma (longitudinal study), A tipine sahip olanlarda B
tipine oranla ilk kalp krizine yakalanma riskinin ve rildtirticii kalp krizine yakalanma
riskinin 2kat daha fazlaoldu$unu g6stermigtir. Orgutlerdeki A tipi insanlar daha hrzh
tist kademelere trmarur ve gabuk ytikselir. B tipine gcire daha baganhdr. Kalp krizi
gegirme riskini <inleyebilmek igin y6neticilerin A tipi dawanrqtan B tipi davramqa
do$u defigmesini saSlamak gerekir.

lizelse 1: A ve B T iliklerin Profili
A Tini Kisilik B Tioi Kisilik
Daima faaliyet igerisindedir Zarnan konusunda endiqeli

deEildir
Hrzh yiinir Sabrhdn
Htzh konusur Oviinmez
Sabrsrzdr Kazanmak iqin degil,

eElenmek igin oynar
Aym anda iki qeyi yapar Kendini suglu

hissetmeksizin zamanrnl
dinlenmeye ayffir

Bos vakit nedir bilmez Zwnan tehditi voktur
Zrlni rakamlarla doludur Srcakkanh ve wmwaktrr
Atrlgandr Asla aceleci deEildir
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Rekabetpidir
Daima zarnan tehditi altrnda
olduE"unu hisseder
' Kaynak: Frie*nanve Rosenman 1974 Akt; KHO, 1987: 531.

5. BTITGULAR VE YORUM
Araqtrmamn amaglan g0z timine ahnarak yOneticilerin kigilik rizelliklerinr

etkileyebilecegi varsayrlan sosyo-demografik ve gahqma hayatryla ilgili bulgularrn
yamnd4 ydneticilerin yaptrklan rqin en elveriqsiz Ozelliklerini nasrl deSerlendirdiklerj
ve yoneticileri sftese bagh olarak etkileyen en Onemli sa[Ift sorunlan hakkrnda elde
edilen bulgulara da yer verilmiqtir.

5.1. Yiineticileri Tanfircr Bulgular
Aragtrma sonucunda yrineticilerin sosyo-demografft, gahqma hayatr ve kiqilik

Ozellikleriyle ilgili elde edilen bulgular qu qekilde 0zetlenebilir:
Aragtrma kapsamrndaki sosyal hizmet ve safiIft alannda g6rev yapax

ydneticilerin buytik bir krsmrnrn erkek; ortalama 42 yag; tiniversite mezrmu; hizmel
yrllarmm ortalama l8 pl; y<inetici olarak gahgfiklan toplam stirenin ise ortalama9 yil
oldugu belirlenmiqtir. Y6neticilerin %65'inin saShk, 7o35'inin ise sosyal hizmel
alamnda grirev yaptrgr; gogunluSunun sfrese yatkrn dawanrqlan gdsteren A tipi kigilik
OzelliSine sahip oldu[u; genellikle iglerinden doyum aldrklan ve yoneticilik gorevini
sffesli bir iq olarak deferlendirdikleri saptanmrgtr.

Araqhrmamrzda y0neticilerle ilgili <inemli sorulardan birisi de y<ineticilik
gdrevinin en elverigsiz <izelliklerinin neler olduSuyla ilgilidir. Bu elverigsiz rizellikler.
yrineticiler tarafmdan 11 segenek arasrndan segilmek suretiyle saptanmaya
gahqrlmrgtrr. iqle ilgili olarak sralanan bu faktorlerin goztirnlenmesiyle, yoneticileri
olumsuz olarak etkileyen faktorlerin derecelendirmesi yaprlabilmiqtir. Elde edilen
sonuglar toplam puan a[rlftlan tieerinden degerlendirilmigtir (Qizelge 2).

Qizelge 2'e gdre, yrineticiler iqlerinin en elverigsiz rizelliklerinin bagrnda yetki
yetersizli$i (%16.3), ticret yetersizligi (%13.9) ve iqin stresli olmasmr (%13.0) ifade
etmiqlerdir. Bunu siyasal baskq agm sorumlululq hareket surrlilrf,r, gahgma yerindekr
huzursuzluklar, amir ve memur iliqkilerindeki olumsuzluklar, iq yti[dintin fazlahgr.
gahganlarm e[itim dtizeylerinin dugtik olmasl ve igin monoton olmasr izlemigtir.

6ze2: Yapilan Isin E ve likleri
Ydneticilik Gdrevinin En Elverigsiz
dzellikter

Sayt %

Yetersiz vetki r30 16.3
Yetersiz ticret l l l 13.9
Stresli bir is olmasr 100 13.0
Sivasal baskr 99 12.4
Asrn sorumluluk 76 9.58
Hareket smrhhEr 66 8.31
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C ahsma yerindeki huzursuzluklar 61 7.68
Amir-memur iligkilerindeki
olumsuzluklar

55 8.93

ig ytili'uniin faziah$r 53 6.s9
Qal4anlann egitim dtizeylerinin dUqUk
olmasr

22 2.77

isin monotonlufu 2l 2.64
Toplam fBirden fazla yarut verilmistirl 794 r00

Araqtrmada elde edilen bu bulgu Ertekin (1993)'in yaptr[r araqtrma bulgulanna
yakrndr. Ertekin, ycineticilerin, yOneticilik gOrevinin en elverigsiz rizelligi ile ilgili
olarak srasryl4 yetersiz ticret, yetersiz yetki ve iqin stresli bir iq olarak algrlanmasr
olduSumr saptamrqtr. Sonugt4 yoneticilerin buytk bir krsmurrn iqlerinin en elveriqsiz
ozelli$i olarak, sahip olduklan yetkinin ve elde ettikleri gelirin yetersiz oluqunu
g6sterdikleri soylenebilir. Araqtrmada stres sonucunda ydneticilerde en gok gonilen
sa[hk sorunlart da saptanmaya gahgrlmrgtr. Y0neticilerin sa[hk sorunlarryla ilgili
olarak al&klan toplam puanlann sralamasr Qizelge 3'de verilmigtir (Qizelge 3).

Qizelge 3'e gOre, yOneticileri sfrese bath olarak etkileyen en Onemli sa[hk
sorunlarmm baqurda ba$ agrsr (%18.3), tilser (%17.2) ve gastrit tiirti rahatszhklar ve
agrrr sinirliliEin (%15.7) geldiSi g0riilmektedir. Bunu uyku duzensizlikleri, ytiksek
tansiyon, kalp ve damar hastahklan, kabnhk-, haztmsnhk, mide bulanfisr, nefes
darhfr, alerjik reaksiyonlar ve titreme izlemektedir.

Araqtrmada elde edilen bu bulgu Ertekin (1993)'in yaptrg araqtrma bulgulanna
yakm bulunmugtur. Ertekin, ycineticilerde strese ba$h olarak ortaya grkan en rinemli
sa[Ift sorunlanm srasryla bag aSnsl, agrl sinirlilik ve uyku diizensizlikleri olarak
saptamrgtr. Stora ve Cooper (1988: 13-16) ig stresini y0netimsel sorumluluklarla
iliqkilendirdikleri araqtrmalarrrda, y0neticilerrn0/o46'srnrn ciddi ruh saghg sorunlarr
riski tagrdrSr ve bu ruh sa$h[r sorunlamlr b0ytik bir krsmrnur anksiyete, depresyon
ve psikosomatik rahatsrzhklara (o/o32) neden oldu[unu bulmuglardr. Bu olumsuz
sonuglara ra$men ydneticilennYo9}'t iqlerinden oldukga fazla doyum elde ettiklerini
ifade etmiqtir. Bu da ig doyumu ile iq stresi arasrndaki ters iliqkiyi g6stermesi
agsmdan dikkat gekicidir.

Artan (1986) drgtitsel stres kaynaklan ve ydneticilerle ilgili yaptrgr aragtrma
sonucunda ydneticilerin stres dtizeyi ile psikolojik ve fiziksel rahatszhk durumlanmn
paralel oldu$unu bulmugtur. Robinson ve Inkson (1994) stres ve hastane
yoneticileriyle ilgili yaptrklan aragtrrmad4 yrineticilerin cinemli bir kmmr
(o/o24.0)'nrn stres driaeylerinin ytiksek risk kategorisinde oldugunu ve yoneticilerin
bazr saShk sorunlan bulundugunu, fakat bunlann gelecekteki fziksel sa[hk riskleri
igin Onemli olmadrgrru ve igyerindeki stresOrlerin hastahk oluqumunda daha az rol
oynadr[rnt saptamrglardrr. Ozetle, aragtrmada elde edilen bulgulara grire, sftese baSh
olarak y6neticilerin briyak bir krsmrnrn ba$ agnsr ve tilser ve gastrit hirii rahatszhklar
yaqadrSr sdylenebilir.

Sahrbkarlry va elm

I-

Ns azotn



Qizelge 3: Y0neticileri Strese Ba[h Olarak Etkileyen
k Sorunlarr

Yhneticilerde Strese Ba{h Olarak
Ortava Ctkan Sahhk Sorunlan

Sayt %

Bas aEnsr r39 r8.3
Ulser ve gastrit fririi rahatszhklar 131 17.2
Asm sinirlilik 119 15.7
Uvku dtieensizlikleri 106 13.9
Yiiksek tansivon 74 9.76
Kalp ve damar hastahklan 40 5.27
Kabzlft 38 5.09
Hazrmsrzhk 34 4.48
Mide bulantrsr 29 3.92
Nefes darhEr 20 2.63
Aleriik reaksivonlar 19 2.57
Titreme 9 1.18
Toplam fBirden fazla yanfi verilmistirl 758 100

5.2. Yiineticilerin Qahgma Hayatr ve Kigilik Ozellikleriyle ilgiti Bulgular
Aragtrma kapsammda bulunan yoneticilerin btyrik bir gofiunluSunun (%63.9)

tipi kiqilik cizelli[ine ve %36.1'inin B tipi kiqilik ozelligine sahip olduj
bulunmugtur. Yoneticilerin Kiqilik Ozetligi Olgefii'nden aldrklan ortalama puanr
107.683, en duquk puanrn: 0 ve en ytiksek puanm ise: 162 oldu[u belirlenmiq
($ekil 1). A tipi kiqilik ozelli$ gOsteren bu y<ineticilerin, sabrsrz, rekabetgi, dair,
faaliyet igerisinde ve zirman tehdidi altrnda oldupu sciylenebilir. Bu durum gelecek
ytineticilerde fiziksel rahatsrzhklar ortaya grkarma riskini arttrrabilir. Araqtrma
elde edilen bu bulgu, A.B.D'de yrineticilerle ilgili yaprlan araqtrmada ycineticiler
buyuk bir krsmr (%60.0)'nrn A tipi kigilik dzelliSi ve yoneticilerin o/ol}'srnin ta
anlamryla B tipi kiqilik tizelliSi g0sterdi$i bulgulan ile (Howard ve Digerleri 19?
Akt; KHO 1987:531) benzerlik gostermektedir. Araqtrmada elde edilen bu sonur
(ydneticilerin A tipi kiqilige sahip olmasr) ydneticilerin yo$un baskr ve geril.
altrnda kalmalanrun, algdama yeteneklerinin, gegmig tecriibelerinin ve iq ortamm
yasanan kurum dqr stres faktrirlerinin (potitik baskrlar, yofiun toplantrlar, gdn0lhi
sendikalar) etkide bulunmuq olabilecefii soylenebilir. Sonug olarak araqtrmada el
edilen bulgulm yoneticilerin buyuk bir krsmrmn A tipi kiqilik ozellipine sal
oldugunu go stermigtir.
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$ekil 1: Ydneticilerin Kigilik Ozefiifii Olgefinden
Aldrklarr Puanlann Da$lllml

f|Ortalama Puan

t;liEn Ytthsek Puan

BEn DWh Puan

6. v0xrricirnnix sosyo-DEMocRAriK vE CALI$MA
HAvATTvLA il,cir,i Oznr,lixrnni irn ri$irir Oznlr,ixrrniNiN
KAR$rLA $ TTRTLMA SINA VoXnliK BUL GULAR VE YORUMU

Yrineticilerin kiqilik ozelliklerini etkileyen faktorler arasmda yOneticilerin sahip
oldu[u bireysel, sosyo-demografik ve gahgma hayatryla ilgili Ozellikleri Onemli bir
yer tutnaktadn. Aga$rdaki boliimde; gahgrlan kurum, cinsiyet, medeni durum, esitim
durumlan, iq doyumu, yo$, toplam hizmet yrh (krdem), ycinetici olarak gegirilen
toplam hizmet yilr ve yaptrklan iqi stresli bir iq olarak kabul etme durumunun
ycineticilerin kigilik Ozelligini nasil etkiledigi incelenmigtir. Yrineticilerin gahgtftlarr
kurum ile kiqilik cizellikleri arasmda iligki olup olmadrst X2 analiziyle karqilaqtrrlmrg
ve elde edilen sonuglar Qizelge 4'de sunulmugtur.

Qizelge 4, ycineticilerin gahgtrklan kurum ile kiqilik Ozellikleri arasrnda p>0.05
rinemlilik dtiaeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki olmadrfrm
gostermektedir. Bu iliqki hesaplanan iliqki katsayrsrna grire (C:0.09) oldukga duqiik
diiaeydedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhg'na ba[h kurum ve kuruluqlannda
yrineticilik yapmak ile S.B. ve di$er kurumlarda y<ineticilik yapmamn y6neticilerin
kiqilik ozelliklerinde fmkhhklar yarafinadrg soylenebilir. Sonugta, gahqilan
kurumun, yoneticilerin kigilik ozelliklerini etkileyen bir defiigken olmadrgt
belirlenmiqtir.

Ozeizelqe 4: Ydneticilerin Cahstrklan Kurum ile Kisilik Ozellikle

QahSilan Kurum A Tini Kisilik B Tini Kisilik Toplam

Sayt % Savt % Savt %
S.H.C.E.K. 47 20.43 34 t4.7 81 35.2
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S.B. ve

ri rru . r L

100 43.48 49 21.3
0

149 64.7
8

Toplam 147 63.91 83 36.4
9

230 t00

X2: 1.880 Sd:1 P0.0s C:0.09
Yrineticilerin cinsiyetleri ile kiqilik <izellikleri arasurd,a iliqki olup olmadr[r

analiziyle kargilaqtrnlmrg ve elde edilen sonuglar Qizelge 5'de sunulmugtur.

6zexze 5: Y6neticilerin C r le Kisilik Ozellikleri
Cinsiyet A Tipi Kisilik B Tipi Kisilik Tonlam

Savt % Savt % Sayt %
Kadrn 37 16.09 32 13.91 69 30.0
Erkek l l0 47.83 5l 22.r7 161 70.0
Toplam t47 63.9 r 83 36.09 230 r00

X2: 4.525 Sd:l p<0.05 C:0.13

Qizelge 5'de ycineticilerin cinsiyetleri ile kiqilik Ozellikleri arasrnda, p<0
cinemlilik dtizeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki oldu$u gOrtilmekte
Bu iligki, hesaplanan iliqki katsayrsrna grire (C:0.13) dugik dtiaeydedir. Qizelger
de anlaqrlaca$r tieere erkek yOneticilerin b0yiik bir krsmr (%47.83)'nrn A tipi kiq
ozelliSine sahip oldu$u, dolayrsryla erkek y6neticilerin kadrn y6neticilere ora
sfrese daha yatkrn ve gelecekte kalp rahatsrzhgr gibi safhk sonrnlanm daha ft
yaqama riski altrnda olduklan soylenebilir. Sonugta cinsiyetin, ytineticilerin kig
ozelliklerini etkileyen <inemli bir deSiqken oldufiunu ortaya koymaktadrr.

Y<ineticilerin medeni durumlan ile kigilik dzelikleri arasmda iliqki olup olmar
XZ analiziyle karqrlaqtrrlmrg ve elde edilen sonuglar Qizelge 6'da sunulmu$
Qizelge 6'daki veriler, yoneticilerin medeni durumlan ile kigilik rizellikleri arasr
p<0.05 onemlilik diiaeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki oldug
gostermektedir. Bu iliqki, hesaplanan"iliqki katsayrsma gore (C:0.15) du
duzeydedir. Evli ycineticilerin bflytik bir krsmr (%56.09)'ntn A Tipi Kiqilik Ozelli6
sahip olduSu, dolayrsryla evli ycineticilerin bekar ve diger grupta yer alan ycinetici
oranla strese daha yatklr oldu[u gortilmektedir. Sonugta Qizelge 6'daki vel
medeni durumun, y6neticilerin kiqilik 0zelliklerini etkileyen bir desiqken olduS
g<istermelctedir.

Ne azotSahrbka rlry va elm



Qizelge 6: Yiineticilerin Medeni Durumlarl lle K ilik kleri
Medeni Durum A Tipi Kisilik B Tipi

Kisilik
TopIam

Sayt % Soyr % Savt %
Evli 129 56.0

9
63 27.39 192 83.4

8
Bekar (Dul-
Bosanmu)

18 7.83 20 8.70 38 16.5
2

Toplam r47 6i.9
I

83 36.09 230 100

X2:5.44 Sd:l p<0.05 C:0.15
Ydneticilerin e$itim durumlan ile kiqilik <izellikleri arasmda iliqki olup olmadr[r

X2 analuiyle kargtlagtrnlmrg ve elde edilen sonuglar Qizelge 7'de sunulmugtur.
Quelge 7'deki veriler, y6neticilerin egitim durumlan ile kigilik ozellikleri

arasrnd4 p>0.05 dnemlilik drizeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki
olmadr$rm gOstermektedir. Bu iliqki, hesaplanan iliqki katsayrsrna gore (C:0.00)
dUgtik dUzeydedir. Universite veya Fakiilte meannu yOneticilerin biiytik bir krsmr
(%49.57)'nur A tipi kigilik ozelligine sahip oldupu gcinilmektedir. Epitim diLzeyi
y0kseldikge yoneticilerin gahqma hayatrnda kargrlaqtrklan sonmlarla bag edebilme
yeteneklerinin geligmesi ve stresten uzalq sakin ve huzurlu bir yaqam gegirmeleri
beklenir. Fakat araqtrmada bumrn zrttr bir bulgu elde edilmigtir. Bunun nedenleri
arasmda yOneticilerin sorunlan algrlam4 g0zme becerileri, tecrtibe ve iqe verdikleri
rinemin etkide bulunmug olabilece[i soylenebilir. Sonugta egitim durumunun
ytineticilerin kigilik Ozelliklerini etkileyen bir degiqken olmadr gr saptanmr$tr.

Qizetge7: Ytineticilerin EEitim Durumlan K ik l ikleri
Egitim Durumu A Tini Kisilik B Tioi Kisilik Tonlam

Sayt % Sov, % Sayt %
Universite veva
Faktilte Mezunu

tt7 49.5
4

64 27.8
J

178 77.39

Universite Ustti
Epitim (Master-
Doktora)

a . t
J J 14.3

5
t9 8.26 52 22.61

Toplam 147 63.9
I

8i 36.0
9

2i0 r00

X2: 0.06 Sd:l p0.05 C:0.00
Y6neticilerin iq doyumlan ile kiqilik rizellikleri arasmda iliqki olup olmadrgr X2

analiziyle karqrlagtrrrlmrg ve elde edilen sonuglar Qizelge 8'de sunulmu$tur.

6ze

Ile Oze
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8: Yiineticilerin is Dovumlan ile Kisilik Ozeilikleri
IS Doyumu A Tipi Kisilik B Tini Kisilik Tonlam

Savt % Savt % Savr. %
Var 118 51.30 62 26.96 180 78.26
Yok 29 12.61 2l 9.13 50 21.74
Toolam 147 63.91 83 36.09 230 100.0

X2:0.969 Sd:l p>0.05 ,C:0.06

Qizelge 8'deki veriler, ydneticilerin iqlerinden doyum alma durumlan ile kiqilil.
cizellikleri arasmda, p>0.05 Onemlilik dtieeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir
iliqki olmadr[rnr gcistermektedir. Bu iligki, hesaplanan iligki katsaynma gdre
(C:0.06) duquk dtizeydedir. Sonugta Qizelge g'daki veriler iqten doyum almr
durumunun y6neticilerin kiqilik Ozelliklerini etkileyen bir degigken olmadr[rn
gostermektedir.

Yoneticilerin yaglan ile kiqilik rizellikleri arasrnda iliqki olup olmadrfir X!
analiziyle karqrlagtrnlmry ve elde edilen sonuglar Qizelge 9'da sunulmuqtur. Veriler
yrineticilerin ya$lan ile kigilik 0zellikleri arasrnd4 p>0.05 onemlilik dtieeyindr
istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki olmadrfrm gOstermektedir. Bu iligki
hesaplanan iliqki katsaymma grire (C:0.10) dflqtik diieeydedir. Orta yaq ddnemindr
(37-46 yag) bulunan yrineticilerin buyuk bir krsmr (%30.87) A tipi kiqilik OzelliSint
sahiptir. Yoneticilerin ortalama yaglanmn 42 oldu$u dtiqtinoltirse, bu yaq grubundak
yoneticilerin strese daha yatkur ve kalp rahatszhfr gegirme olasrhklarrnrn difer
gruptaki yOneticilere gdre daha fazla oldugu soylenebilir. Sonugta, yagrn ydneticilerir
kiqilik ozelliklerini etkileyen bir deligken olmadrSrnr ortaya koymuqtur.

Qizelge 9: Yiineticilerin Yaplan ite firitik Ozetlikleri

Ya{ A Tini Kisilik B fipi Kisilik Toplam
Savt % Savt ok Savt %

27 -36 3l 13.48 24 10.43 55 23.9r
3746 7l 30.87 40 r7.39 111 48.26
47 ve Ustti 45 19.57 t9 8.26 64 27.83
Toplam 147 63.91 83 36.09 230 100

X2:2.49 Sd:2 p>0.05 C:0.10

Yrineticilerin toplam hizmet yrlr
olmadrgr X2 analiziyle karqrlaqtrnlmrg
sunulmuqtur.

ile kiqilik ozellikleri arasmda iligki olu
ve elde edilen sonuglar Qizelge 10'd
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Ozetlikleriizelse l0: Yiineticilerin Tonlam Hizmet Yrh (Krdem) Ile ik
Toplam Hizmet

Yth
A Tipi Kiq/itik B Tipi Kisilik TopIam

Sayt % Sayt % Savt %
1-10 ul 16 6.96 1l 4.78 27 11.74
I l-20 vrl 78 33.91 52 22.61 130 56.52
2I vrlve Ustti 53 23.04 20 8.70 73, 3r.74
Toplam 147 63.91 83 s6.09 230 100

X2: 3.507 Sd:2 p>0.05 C:0.12

Quelge l0'daki veriler, y<ineticilerin toplam hizmet yrh ile kiqilik ozellikleri
arasmda p0.05 onemlilik dtieeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iligki
olmadrSrm gristermektedir. Bu iliqki, hesaplanan iligki katsaysma gdre (C:0.12)
duqtik dtieeydedir. A tipi kiqilik Ozelli[ine sahip olan ycineticilerin buyuk bir krsmr
(%33.91)'nur toplam hizmet yrh 1l-20 yrldr. Ydneticilerin ortalama hizmet yrlmrn
18 ve ortalama ya$m 42 olduSu bulunmugtur. Bu bulgulara ragmen yoneticilerin
toplam hizmet yrh ile kiqilik cizellikleri arasrnda bir iliqki kurmak gugtrir. Sonugt4
toplam hizmet yrhmn, kigilik Ozelliklerini etkileyen bir degiqken olmadrpr
saptanmrytr.

Qizelge 11: Y0neticilerin Ydnetici Olarak Gegirdikleri

q

l-oplam Hizmet l'rh (Krdem) lle llikleri
Yiinetici Olarak
Gegirilen
Toplam Hizmet
Yilt

A Tipi KiEiltk B Tipi Kisilik Toplam

Sayt % Savt % Savt %
1-10 vrl 96 41.74 60 26.09 156 67.83
1l-20 vrl 4l 17.83 13 5.65 54 23.48
2l vrl ve Ustti l0 4.35 l0 4.35 20 8.70
Toplam r47 63.91 83 36.09 2i0 r00

X2: 5.439 Sd:2 p<0.05 C:0.15
Y0neticilerin y<inetici olarak gegirdikleri toplam hizmet yrh ile kiqilik ozellikleri

arasmda iligki olup olmadrgXZ analiziyle karqrlaqtrnlmrgtr. Qizelge l1'deki veriler,
ytineticilerin yOnetici olarak gegirdikleri toplam h:u,met yrh ile kiqilik ozellikleri
arastnda, p<0.05 onemlilik diizeyinde istatistiksel bakrmdan anlamh bir iliqki
oldu$unu gostermektedir. Yalnz bu iliqkinin, hesaplanan iliqki katsay$illa g6re
(C:0.15) dii$uk dtieeyde oldugu goriilmektedir. Qizelge l2'den de anlaqrlacafr iizere,
ydnetici olarak 1 ile l0 ytl arasmda gahgan yrineticilerin bflyuk bir krsmr
(%41.74)'mn A tipi dawamq gosterdigi belirlenmiqtir.

ile xisitik Oze
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Sonugt4 y6netici olarak galryrlan toplarn hizmet yrlmrn, y6neticilerin kiqilik
ozelliklerini etkileyen bir degigken olduSu saptanmrgtr. Ydneticilerin iqlerini stresli
bir ig olarak kabul etme durumlan ile kiqilik ozellikleri arasurda iliqki olup olmadr[r
X2 anallaiyle karqrlaqtrnlmrq ve elde edilen sonuglar Qu,elge 12'de sunulmuqtur.

Qizelge 12:
Durumlan

Yiineticilerin Yaptrklan iqi Stresli Bir ip Olarak Kabul Etme
ite xisitiX Ozeiliklerirl

iSi Stresti Bir
ig Olarak
Kabul Etme
Durumlart

A Tipi Kisilik B Tipi Kisilik toplam

Sayt % Sayt % Suyt %
Evet r26 67.38 6l 33.62 r87 78.26
Havr 2l 48.84 22 51.16 43 2r.74
Toplam 147 63.91 83 36.09 230 100
X2:5.212 Sd:2 p<0.05 C:0.14

Qnelge l2'deki veriler, ydneticilerin iqlerini sfresli bir iq olarak kabul etme
durumlarura gdre kiqilik tipleri arasrnd4 p<0.05 <inemlilik dtizeyinde istatistiksel
bakmdan anlamh bir iliqki oldupunu gdstermektedir. Yalmz bu iligkinin, hesaplanan
iliqki katsaysma grlre (C:0.14) dugiik dtieeyde oldugu gorulmektedir. Sonugt4
iqlerini stresli bir iq olarak kabul eden yrineticilerin buyuk bir krsmr (%67.38)'mn A
tipi kiqilik ozelli$ gdsterdiSi ve y6neticiligi sfresli bir i9 olarak kabul etme
durumunun, yoneticilerin kiqilik rizelliklerini etkileyen bir defiiqken oldu[u
belirlenmiqtir.

Araqtrmanm sonunda yoneticilerin cinsiyet, medeni durum, yoneticili$i stresli
bir iq olarak deSerlendirme durumu ve yonetici olarak gahgrlan toplam hizmet
yrllannn kiqilik cizellikleri tizerinde etkili oldu["u bulunmugtur. Bir baqka deyimle,
erkek ycineticilerin kadrn yoneticilere; evli yoneticilerin bekar ve boqanmrq-dul
yoneticilere; ycineticiliSi stresli bir iq olarak deferlendirenlerin de[erlendirmeyenlere
ve 1-10 yil arasrnda yrinetici olarak galryan yOneticilerin 10 yil ve daha iistii
gahqanlara grlre strese daha yatkrn A tlpi dawaruq kahplanm gristerdi$i ve gelecekte
kalp rahatsrzhsr gibi saShk sorunlarm yagayabilecekleri s6ylenebilir.

z. OxnniLER
rAra$trma sonucunda ydneticilerin btiyuk bir krsmrnrn A tipi kiqilik Ozelli[ine

sahip oldugu belirlenmigtir, insan yaqamurda gok Onemli bir yer tutan psikososyal,
ekonomik ve sa$hk gibi alanlarda yoneticilik gdrevini stirdtirenler agnmdan bu sonug
arzulanan bir durum niteli[inde degildir. Bilindigi gibi A tipi davramq bigiminin en
belirgin ozelli$ kalple olan iliqkisinin yanr sra genel saflft tZerinde gok olumsuz
etkiler yaratmasrdrr. Qtinkti A tipi dawanq bigimi bazr ozellikleri ile genel saghfa
hem doSrudan, hem de dolayh olarak zardr vermektedir.
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.Sosyal hizmet ve sa$hk alanurda g<irev yapan yrineticiler igin A tipi davrarus
biEiminin de{iStirilmesi ydniinde galrymalarda bulunmak gerekir. Bu nokxada A tipi
dawanrg bigimine sahip y<ineticileri deSigmeye ikna etmek oldukqa zor olacaktr.
Fakat y<ineticiler A tipi <izellikler ve sonuglanyla ilgili olarak uygun bir bigimde
aydmlatilabilirse, bu durum onlarda degigim y6ntinde istekler yaratabilir. Saldrgan
dawaruq yerine giivenli dawamg bigiminin benimsenmesi, zaman dtizenleme
teknikleriyle acelecilik ve telagtan kurtulmak gibi y<intemlerle bu davramq dzelliSi
degiqtirilmeye gahqrlmahdr. ,

rStres faktorlerinin azaltrlmasr igin, yoneticilerin iginde bulunduklan belirsizlik
ve kuqku durumlan (terfi ve ytikselme) azaltrlabilir. Bunun igin onlmdan beklenen
davranrglar agrk segik tanrmlanmahdrr. Bir iist ydnetimden gelen baskrlar eSitim
bolumU yardrmryla yumugatrlmahdr. Ustlerin anlayrqh ve destekleyici yrinetimi bu
gekilde sa$lanabilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhlr, S.B. ve diger kurumlarca
dtizenlenebilecek gegitli e$itim etkinliklerinde stresin belirtileri ve stresle ba$a grkma
y0ntemlerine iligkin konulara da yer verilerek her dtizeydeki yrineticinin bu
egitimden gegmesi saSlanmahdr.

rYoneticilerin yaqadr[r stres onlann kigisel yaqantrsrm etkilemekte, ailesini
ihmal etme ve ig doyumsuzlugu yanurda kendi saghgr da tehlikeye dtiqebilmektedir,
Sosyal hizmet uzmam (SHU), bireyle gahgma yontemi ile ycineticilerin kiqisel
yaganfisrnt ve hayat hikdyesini, grirtigme formu ve diger psikolojik testlerle
inceleyebilir. Bu ytieden y<ineticilerin yaqadrg stresi agrklamaya yonelik olarak ig
arkadaqlan ve aile iiyelerinden bilgi alabilir. Ttim bunlann rgr[rnda SHU, sosyal
hizmet ve sa$Ift alamnda grirev yapan y6neticilere geribildirim ve geliqtirici
damgmanhk hizmeti verilebilir. Qahgma ortamrnda yaqadr[r sorun ve gerilimlerin
nedenlerini incelemeyi amaglayan daha kapsamh proj eleri baqlatabilir.

oDiEer y6neticiler glbi sosyal hirnet ve sa$hk alamnda gorev yapan
yOneticilerin ztmanr ydnetme konusunda pek de baqanh olmadlklan gozlenmiqtir.
Bu ba$lamda sosyal hizmet ve saghk alanrnda bulunan yoneticilere yrinelik olarak
zaman yOnetimi programlan geliqtirilebilir. Zanan yonetimi gahqma hayatrnda stresi
azaltxr ydntemlerden birisidir. Bu progranlar yoluyla zamantm rasyonel bir gekilde
planlanmast ve kullamlmasr o$etilebilir. Boylece dinlenmeye, enerji toplamaya,
hobilere zarnan ayumaya datra gok vakit kalacak, boylece stres ve gerginlikler de
azalacal'rtr. Zarnan ycinetiminde amag, dUqtince ve aynntrlarla zaman kaybenneyip
gok ig yapmak de$ildir. Tam tersine rincelikleri belirleyip insamn zamaruru gergekten
yapmak istedigi geylere ayffrp, yagamdan daha fazlatat almasmr saplamaktn.

Ydnetimin dolayrsryla yoneticilerin, verimini zaman agsmdan olumsuz yonde
etkileyen "zaman tuza${' denilen etrnenler y0neticilerce gok iyi saptanmah ve
gerekti$inde de yonetilebilmelidir. Ornegin, ziyaretgiler, gelig nedenine gore ilgili
gOrevlilere havale edilmeli ve kahg stiresi nazikge smnlandrrlmah, gereksiz, yararslz,
amagsv, gtindemsiz toplantrlar yaprlmamalq kararsrzhk durumu mumkiin oldu$unca
en aza indirgenmeli ve ast tist iliqkileri gok iyi organize editmelidir. Etkili bir zaman
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planlamasr yapilmadr$r taktirde ise bu ve buna benzer sorunlarur ortaya gftmr
kagrnrlmaz olacaktr.

rRol oyn€rma ve duyarhhk eSitimi gibi bazr egitim teknikleri yolul
yoneticilerin gorevlerini daha etkin ve dolayrsryla daha az gaba ve gerginlil
yapabilmeleri sa[lanabilir. Ozellikle duyarhhk egitimi ile yOneticilere ig iginde
drqrnda iyi iligkiler kurmak iqin duygusal yonden, duyarhhk kazandrrlabil
Yoneticilere yonelik hazrrlanacak "Duyarhlft E[itimi Programlan" ile yoneticiler
olumlu yrinde defiqmeleri, kiqiliklerini geligtirmeleri ve osflin yetenekler kazanma]r
iqin gerekli ortam yaatrlabilir. Kendi dawamglannill baqkasr tieerinde
baqkalanmn dawaruqlannm kendisi iizerinde ne gibi duygusal etkiler yapacafi
bilmesi sallanr. Yrineticiler duqtirrmeye, yenilikgi, samimi ve yaraflct olma
zorlarur. Bu qekilde tutumlannr daha kolay degigtirecek, di[erlerinin duygulan
kargr duyarhhk kazanacak briylece kendilerini denetleme imkant bulacaklardr. l
nedenle kurumlar e$itim konusuna daha fazla 6nem vermeli ve egitim bolumun
iglerligini artrmahdr.

.Organizasyon yapnr ile ilgilenmek oldukga onemlidir. Kurumdaki tiim iq
tanrmlanmah ve gahqanlann sorumlulu$u agrkga bilinmelidir. Bu iqlerde ilerler
imkam olmall basamak ve gegigler agrkga anlaqrlmahdr. Orgtitsel yapr katrhkl
kurtanlmall iq gorenlerin katilrmrna izin veren ve iletiqim yollarurr agtk tutan esn
bir duruma getirilmelidir. Ayrca y6neticiler yiiklerinden dolayr karar ven
stirecinde gecikmelere neden olmaktadr. Bu yiikleri azaltmak igin orta kadet
yoneticileri ydnetimin deste[ini aldrklanm hissetmeli, yalnrzca astlan ilgilendit
bazr konularda defil ttiLrn Orgtit konulannda kararlara katrlmalanna izin verilmelidit
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