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Örgütsel Stres Kaynaklan
İnci ARTAN (*)

insanlık tarihi incelendiği zaman, insanların hep bir arada yaşama eğilimi

gösterdikleri ve topluluklar oluşturdukları görülmekte·dir. Gerçekten de insanlar tüm gereksinmelerini kendi başlarına
karşılayamazlar. Ve bu nedenle diğer insanlara ve onların işbirliği
ne gerek duyarlar. İşte bu işbirliği ve ortak amaçları ·gerçekleştir
mek ic·in biraraya gelme eylemi giderek kurumsal · bir yapıya bürünmüş ve örgütleri ortaya çıkarmıştır.
Özellikle günümüzde örgütler son derece büyük bir öneme sahiptirler ve toplumlar artık birer örgütler bütünü durumuna gelmiş
lerdir. Günümüz insanı doğduğu andan, ölünceye kadar birtakım örgütlerin üyesi olmakta, bazen onları etkilemekte bazen de etkileri
altına girmektedirler. İşte örgütlerle bu denli icice yaşayan insanların, örgüte birşeyler kazandırması dolayısıyle de bundan .kendisinin yararlanması, örgütle insan arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şe
kilde 'oluşturulması ile gerçekleşir.
Örgütle insan arasındaki ilişkiler h~r zaman iyi ve istenilen düzeyde değildir. Çünkü g-erek örgütlerde ve gerek insanlarda zaman
zaman bu ilişkilerde çatışma ortaya çıkaran ve örgütün en önemli
elemanı olan insanı olumsuz olarak etkileyen bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. İşte bu sorunların en önemlilerinden biri de Örgüt ve iş hayatından kaynaklanan stres yapıcıların kişiyi olumsuz
olarak etkilemesidir.

İnsan davranışlarını ve ·g iderek s_ağlığını bozması nedeniyle
stres, örgütler için de tehlike arzetmeye başlamıştır. Çünkü örgütlerin varlığının nedeni insandır.
Tıp Ve psikolojj alanında çalışan bilim adamları stres konusunda çok çeşitli çalış·malar yapmışiardır. İşletme adını verdiğimiz örgütlerin . üyesi olan insanların stres içinde olmaları, örgütün verim~
*) ·Yardımcı Doçent Doktor - İşletme 'Bölümü. ~
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pek çok yönden olumsuz olarak etkiliyeceğinden örgüt kuramcıları da bu konuyla yakından ilgilenmektedirler.
!iliğini

İnsanların stres içinde olmaları örgütü olumsuz yönlerde etki-

örgütte ortaya çıkan veya var olan pekçok
olay ve .olgu da insanlarda yoğun bir strese oeden olmaktadır. Buniarın sağlıklı bir şekilde saptanıp, stres yaratıcı etkilerini ortadan
kaldırmak ya da en aza indirmek, birey örgüt etkileşimini olumlu
·
bir şekle sokacaktır.
ler~en, aynı zçımanda

Örgütsel stres kaynakları olarak adlandırdığımız, iş yaşamın
da ortaya çıkan stres yapıcıları; işin gereklerinden, rol kavramından,
mesleki gefişimden. işteki ilişkiler ve örgütsel yapı ile , iklimden kaynaklananlar olmak üzere 'beş g·rupta toplayabiliriz. Bunları kısaca
açıklamaya çalışalım.

- işin Gereklerinden IS:aynaklanan Stres Yapıcılar

Hemen hemen her iş potansiyel bir stres kaynağıdır. Çünkü her
işin kendi yapısına ve kapsamına göre birtakım gerekleri ve istekleri vardır. Bu istekleri yerine getirmek, bu gereklere uyma davranışında bulunmak, kişileri strese sokabilir .. Bıkkınlık, fiziksel çalış
ma koşullarının kötü olması, zaman baskısı, zaman kısıtlaması, aşı
rı iş ve bilgi yükü ile iş tasarımı ve teknik sorunlar işin gereklerinden kaynaklanan stres yapıcılardır.
İşin ağır ve yorucu olması, çok yoğun bir çalışma gerektirme-

si, ·iş yerinde ısı, ış'ık, nem ve gürültü gibi pek çok cevre koşulunun
kötü olması kişilerin işlerinden soğumalarına neden olmaktadır. İşi
ni çok seven kişiler bile uzun süre bu koşullar altında kaldıkları zaman, günlük gerilimler artmakta ve kişide birtakım olumsuz geliş
meler görülmektedir. Ağır çalışma koşullarının tersine işinde istediği hareketliliği bulamayan, yaratıcılığı · ve aktivitesi azalmaya baş
layan kişilerde de bıkkınlık · veya can sıkıntısı dediğimiz nedenlerle
gerilim artmakta ve kişiler stres içine girmektedirler. Bu da pek çok
·
hastalığa yakalanma konusunda bir risk faktörünü olusturur.
Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Yapıcılar
çalışma hayatlarında ve özel yaşantılarınqa yapmak
pekcok rol sözkonusudur. İşte bu roller, bir çok
oldukları
zorunda
noktada kişiler için sorun yaratmaktadır. Bu sorunlar iki önemli
stres kaynağı olan rol çatışması ve rol belirsizl@ni ortaya çıkarır~
Kişilerin
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Bunun yanısıra insanlardan sorumlu olma ve kendi alanının (çalış
tığı yerin) sınırları içinde egemen olma konuları da yöneticilik rolünün doğasında bulunan önemli stres kaynaklarıdır.
birden çok üste bağlı olması, aynı anda farklı iki işle
qirden uğraşmak zorunda kalması ya da aynı anda farklı iki rolü
birden üstlenmesi (baba veya anne _olmak ile çalışan bir kişi olmak
gibi). kendi değer yargılarına ters düşen bir rolü benimseme k zorunda kalması, rol çatışmalarını ortaya çıkaran olgulardır. Böyle
durumlarda gerilim artmakta ve ·g iderek strese neden olmaktadır.
Kişilerin

İşletmelerin çok katı bir şekilde örgütlenme si ·ve sorumluluk la-

belirgin bir şekilde saptanmış olması, yaratıcı ve sorumluluk alma arzusunda olan kişileri işten soğutup arıları bunalıma sokacağı
gibi. tam tersine aşırı bir özerklik ve serbestlik verilmesi de iş tanımlarında belirsizliği arttıracağından, kişiler ·için stres kaynağı olabilir. Bu nedenle ne çok katı, ne de çok s.erbest bir örgüt yapısı oluşturularak, bu stres kaynağı ortadan kaldırılabilir. ·
rın

Mesleki

Gelişimden

Kaynaklana.n Stres

Yapıcılar

Örgütteki çevresel stres yapıcılardan olan, meslek gelişimine
ilişkin stres kaynakları da kişi üzerinde önemli bir etki yaparlar.
Çalışanların önem verdiği konulardan biri de meslekte ilerlemedir.
Yeterince ilerleyememe kadar, aşırı ilerlemede kişiler üzerinde
olumsuz etkiler yapar. İlerleme olanaklarından yoksun bir işte çalışan kişinin iş tatminsizliği artar. Aynı şekilde çok aşırı ilerleyen
· kişiler de yeteneksizl ik düzeylerine gelir ve işin taleplerini karşıla
_yamayabilirler. Bu da kişinin yerini koruması acısından aşırı bir gayret sarfetmesin i gerektirebil ir. Bu da giderek gerginlıği arttırır. Aynı
durum bqşarı için de söz konusudur. Başarılı olan kişiler, çevrelerinin kendilerind en aynı başarıyı her zaman beklemeleri nedeniyle
tedirgindirle r. Tedirginlikl eri ve gerginlikler i onları stres içinde olmaya itebilir.
Kişi gelmeyi arzµ ettiği yönetim basamağının altında bir yerlerde görev yapıyorsa, bu hayal kırıklığı, onu stres içine sokacaktır.
Bu durum özellikle fazla duygusal insanlarda daha fazla stresten
etkilenmeye yol açacaktır.

İşteki İlişkilerden Kaıyna. klanan Stres Yapıcılar

İş yerindeki ilişkiler de potansiyel bir 'stres kaynağıdır. İlişkiler471

ı

den kaynaklanan stres

kişileri

olumlu veya olumsuz olarak etkiler.

İş yerindeki ilişkilerin temelini oluşturan, kişiler için önemli bir potansiyel stres kaynağı yaratan durum, işyerinde kişinin · çevresini
çok sayıda insanın oluşturmasıdır. Bu kişiler astlar, üstler, · ve meslekdaşlardır. Meslekdaşlar . olarak adlandırdıklarımız ise
di düzeyinde bulunan kişilerdrr. ,

kişinin

ken-

Veni bir işe giren kişi ile bu kişiyi işe alanları ilk önceleri çok
uzun süre meşgul eden konu diğerleri ·ile olan ilişkilerinin nasıl olacağıdır. Gruba yeni katılan kişinin diğerlerini · gerilime sokacağı düşünülür. Aynı şekilde birey de yeni gireceği işte diğerlerinin kendisine nasıl davranacağı düşüncesi içindedir. Bu da kişiyi gerilime
sokar.
Davranış

bilimcilerinin

lıklı olmanın diğer kişilerle

çoğu kişisel

iyi

ilişkiler

ve örgütsel yaşamda sağ
içinde olmayla mümkün ola-

cağı görüşündedirler.

Örgüt Yapısı ve İkliminden Kaynaklanan Stres Yapıcılar
İş hayatındaki önemli bir stres kaynağı da örgüt yapısı ve onunla ilgili konulardır. Kişiler herhangi bir örgütte sistemin bir parçası
olmak için k~ndi özgürlüklerini ve kişiselliklerini bırakmak zorundadırlar. Örgüt kurallarına uymak ve o · yaşantıya ayak uydurmak
durumundadırlar. Bu nedenle örgütsel yaşamın kuralları karşımıza ,
pek çok stres kaynağı da çıkarmaktadır. Bunlar katılmanin olmayışı, bürokratk engeller, uyum baskısı ve heves azalması konularıdır.
Kişinin

işinde

ki,

işle

ilgili kararlara

katılması

için bir

fırsa- .

tın olması ya da olmaması · kişiler ve onların işleri üzerindeki etkisi

büy.üktür. Kişi kendisi ile ilgisi olmayan konularda kararlara katıl
ma konusunda .pek hassas değ,ildir. Ancak tam aksine· kendisi ile
ilgili konularda kararlara- katılma onun için oldu~çd önemlidir. İş -·
te bu nedenle kişiler için kararlara katılma konusunda olumsuz etkiler yapan, kendileri ile ilgili kararlara katılmamadır_. Kişisel özellikler de bu konuda oldukça önemlidir. Cünkü bazı kişiler pasif olmaları ya da ilgisiz olmaları nedeniyle hangi konuda olursa olsun
kararlara katılma eğilimi göstermezler. Kararlara kaMmanın yanı
sıra bürokratik sorunlar da kişileri olumsuz yönden etkiler. Toplumda genellikle sorumluluk taşıyan kişiler otoriteye sahip değil
dirler. Böyle bir durum kişisel sorumluluğu azaltır . Sorumluluk ol472

madan otorite, otorite olmadan sorumluluk sahibi olan
şadıkları sisteme karşı öfkelidirler ve hüsrana uğrarlar.

kişiler

ya-

Bürokratik sorunların bir diğer genel şekli ise, klasik bir takım
görüşlerle ortaya çıkan, «bu benim iş tanımıma uymuyor», «bu iş diğer bölümlerin işi» gibi cümleler bürokratik sorunların oluşmasına
yol açan davranışların söze · dökülmesidir. Bir iş yapmaya çalışan
k·işilerin karşılaştıkları bu iki cümle onlarda stres yaratabilir. Aynı
zamanda bu davranışlar örgütlerin hasta örgütler şekline geldiklerinin de bir göstergesidir. Bu tür örgütlerde yaratıcılık ve olağanüs
tü davranışlar gözükmez veya çok ender ortaya çıkar. Sorunlar alı
şılagelmiş olduğu için Çözümler de alışılagelmiş yöntemlerdir.
örgütsel stres kaynaklarının yanısıra, kişisel stres kaynokları olarak sayabileceğimiz kişinin kendinden kaynaklanan ya da işletme dışı sosyal hayattan kaynaklanan birtakım · stres yapıcılar da vardır. Kişinin kuvvetli bir kişilik yapısına sahip olması, •şl~tme dışı sosyal hayatının huzurlu ve sorunsuz denecek kadar az sorunlu olması, örgütsel stres kaynaklarının
. oluşturduğu gerğinliği azaltabilir, ya da tam tersine buradaki olumsuzluklar gerginliği ve stres düzeyini daha da fazlalaştı'rabilir. Böyle
bir durumda kişide pekcok rahatsızlığın ortaya çıkması kaçınılmaz
dır. Bu rahatsızlıklar, kişinin davranışlarına, psikolojik durumuna ve
giderek sağlığına etki etmektedir.
Yukarıda 'kısaca açıkladığımız

Bir konu üzerinde yoğunlaşamayan, karar veremeyen, tedirgin
insanlarda iş tatminsizliği artmakta, işe de'(amsızlık, performans
düşüklüğü gibi örgütsel davranış bozuklukları ortaya çıkmaktad~r.
Bunun yanısıra pek çok hastalıkla stres arasında da son derece
yakın ilişkiler bulunduğu günümüzde genel ;kabul görmüş bir husustur.
Stres kaynaklarının olumsuz etkisi kişiden kişiye, hatta · aynı kizamanlarda değişik şekilde ortaya çıkabilir. Strepin bu
farklı etkileri toplumun çeşitli kesimlerinde hatta çeşitli toplumlarda da kendini gösterir. Örneğin endüstrileşmiş toplumlarla, henüz
endüstrileşme cabası içinde olan toplumlarda, kişilerin farklı stres
kaynaklarından ·etkilendi·kleri görülmektedir.
şide farklı

Stres tehlikeli boyutlara ulaştığında kişiler, işletmeler, hatta
toplum bundan büyük zarar görecektir. · işte böyle bir durumun oluş
maması için, kişilerin · daha rahat ve huzurlu olması, bazı olayları
473
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normal kabul edebilmesi, başa çıkamayacağı olaylarla 'karşı karzamanlarda ise bu işin uzmanı bir rehberden yardım istemesi, sağlıklı kişiler ve dolayısıyla sağlıklı toplumlar oluşmasına
yardımcı oiabilir.
şıya kaldığı
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