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Stres kavramı, günlük yaşamda olduğu kadar, turizm sektöründe de yoğun olarak kul
lanılmaktadır. Sektörün değişik düzeylerinde, sürekli yaşandığı vurgulanmaktadır. Ger
çekten de, turizm işiyle uğraşan tüm insanlar, farklı oranlarda stres etkisindedirler.
Stres, genellikle, olumsuz bir kavram olarak algılanmaktadır. Turizm hizmetinin
özelliklerinden dolayı, bu sektörde stresin olumsuz etkilerinin yüksek olduğu yadsına
maz. Ancak, stresin, performans artışı sağlayan olumlu bir yanı da vardır.
Önemli olan stresi tanıyıp, olumlu ve olumsuz etkilerini bilmektir. Böylece olum
suz yönleriyle, başa çıkmak mümkün olabileceği gibi; olumlu etkileriyle, daha iyi hiz
met sunulması sağlanabilir.
Bu çalışmada; stres tanıtılmaya, olumlu ve olumsuz yönleri, nedenleri, etkileri ortaya
konulmaya çalışılmaktadır. Olumsuz yönleriyle nasıl başa çıkılabileceği ve olumlu yöne
nasıl kanalize edilebileceği irdelenmektedir.
1. STR ES K A V R A M I VE OLUŞUM SÜ REC İ
Stresin olumsuz bir kavram olarak algılanmasının, doğruluk payı olmakla birlikte;
stres, doğal yaşamın bir parçasıdır. Sürekli değişim içinde olan dünyada canlıların bu de
ğişimlere uyum sağlamaları zorunlu olmaktadır. Yaşamın bir özelliği olan değişim, can
lılarda çeşitli baskılara neden olur. İşte bu iç ve dış baskılar toplamı stres olarak ortaya
çıkar(l). Baskıları yaratan değişimler ne kadar az olursa, stres düzeyi de o kadar düşük
olur ve zararlı etkileri olmayabilir. Ancak değişimler büyük olursa ya da küçük küçük
değişimler sıklaşırsa, stresin zararlı etkisinden söz etmek gerekir.
Turizm işletmeleri, diğer işletmelerden daha yoğun biçimde dış değişimlerden etkile
nen işletmelerdir. Bunun yanında, işletme de, çeşitli değişimler gerçekleşürmekte, dola
yısıyla yapısı içindeki ve çevresindeki insanları etkilemektedir. Böylece kişisel stresin
kaynağı kişisel stres olabilir. Yani aksine inanılmak istense bile, özel yaşantımız iş per
formansımızı, iş performansımızda özel yaşantımızı etkiler"(2). İnsan emeğinin yoğun
olduğu turizm sektöründe bu etkileşim, hizmet düzeyini önemli ölçüde etkileyen bir fak
tör olarak ortaya çıkar.
Stres'i, kaynağını ve etkilerini değerlendirirken bireysel-sosyal ve örgütsel davranışı
birlikte ele almak gerekmektedir. Ancak bu çalışmada ayn ayrı gruplar olarak alınmıştır.
Tanımlar yapabilmek ve daha kolay açıklayabilmek amacıyla yapılan gruplamaların bir
birlerinden tamamen soyutlanamayacakları yine vurgulanacaktır.
1.1. ST R E S T A N IM L A R I

i
Stresle ilgili çok sayıda ve değişik tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlardan, stresi sosyal
açıdan ele alan bir tanım şöyledir:
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Stres "Çağdaş teknolojik toplum yapısında belirli, sosyal yapılaşmış durumların do
ğasında bulunan bir üründür"(3).
Diğer iki tanım ise stresi "fiziksel ve psikolojik bir sonuç" olarak ele almaktadır:
"Stres, bir bireyin duygularında, düşünce sürecinde veya fizik koşullarında bireyin
çevresi ile başedebilme gücünü tehdit eden bir gerilim durumudur"(4).
"Bir insanda özel fiziksel ve/veya psikolojik istekler olarak beliren bir olay, durum
ya da güce karşı gösterilen tepkilerin sonucudur"(5).
Aşağıdaki tanımlar da stresi birey-çevre etkileşimi içerisinde değerlendirmektedir.
Stres "iç ve dış güçlerle kişisel yetenek ve tepkilerin etkileşim gücüdür."(6)
"Stres bireysel farklılıklara göre biçimlenen bir olay ya da durum ile kişi arasındaki
etkileşimin sonucudur"(7).
Tanımlarda belirtilen özelliklerin çoğunu içinde toplayan ve genellikle benimsenen
tanımı ise şöyledir:
"Stres, bireysel farklar ve/veya psikolojik süreçler yoluyla gösterilen uyumsal bir
davranım olup, kişi üzerinde aşın psikolojik ve/veya fiziksel baskılar yapan herhangi bir
dış (çevresel hareket, durum veya olayın, organizmaya yansıyan sonucudur"(8).
1.2.

STRES SÜ RECİ

Stresin etkenleri sonuçları, süreci ile ilgili günümüze kadar çeşitli çalışmalar yapıl
mış, fiziksel, psikolojik v.b. ayrımlar ortaya konmaya çalışılmıştır. İki çalışma, günü
müze en yakın ve genel olarak benimsenmiş olan Cannon ve Hans Selye isimli bilim
adamlarının çalışmalarıdır. Benzerlik gösterdiği için, bu iki bilim adamının çalışmaları
birlikte değerlendirilerek; stres süreci açıklaması, Selye'nin "Genel Uyum Semdromu"
çerçevesinde yapılabilir.
1.2.1. Genel Uyum Sendrom u
Selye'nin daha çok biyolojik olarak yaklaştığı bu kuram üç aşamadan oluşmaktadır.
1. Alarm tepkisi, 2. Direnç Tepkisi, 3. Bitkinlik Tepkisi.
1.2.1.1. A larm

T epkisi:

İlk basamak olarak, strese gösterilen fiziksel tepkidir. Vücudun kendi kendini aktif
olarak koruma tepkisidir(9). Genel uyum sendromunun bu basamağı, Cannon'un "savaş
ya da kaç" tepkisiyle aynıdır(lO). Organizmanın stres ile ilk karşılaştığında gösterdiği de
ğişiklikleri içeren bu basamakta fizyolojik-biyolojik etkilenmeler olur. Yoğun baskılar
yaratan çeşitli etkiler karşısında (Bir seyahat acenta yöneticisinin, gece, operasyon görev
lisinin yolcu karşılamaya zamanında ulaşamayacağı, haberini alması gibi) organizmada
"olağanüstü etkinlik" etkisi "savaş ya da kaç" tepkisini ortaya çıkarır (Aniden giyinip,
havaalanına gitmeye hazırlanmak gibi).
Stresi ortaya çıkaran bir tepki karşısında, sempaük sinir sisteminin aktifleşmesiyle,
salgılanan hormonlar kana karışır. Böbrek üstü bezlerinin salgısıyla bütün vücuda yayı102

lan hormonlar, kanla birlikte en uç kaslara kadar ulaşır, kalp atışı hızlanır, soluk hızla
nır, kan basıncı yükselir, kaslar kuvvetlenir, gerekli hareket için hazırlık oluşmuş olur.
Vücuttaki bu oluşumlar "özel tepki" olarak isimlendirilir. B öylece tehdit eden etkiye kar
şı "korunmuş ya da karşı koymuş" olunur. Şekil 1 de, I. safhada yer almaktadır.
STRES

Ş e k il 1. S e ly e 'n i n g e n e l u y u m s e n d r o m u
Kaynak: İnci Artan, Ö rgütsel S tre s K a y n a k la n ve Y öneticiler Ü zerinde B ir
Uygulama, İstanbul: Özgün Matbaacılık, 1986, s.54.
1.2.1.2. D iren ç

T e p k isi

"Savaş ya da kaç" tepkisi yeniden uyum zorunluluğu doğurur. Duruma uyma elverişli
olunca direnç tepkisi ortaya çıkar(ll). Şekil l'de ikinci safhada yer alan durum, birinci saf
hada ortaya çıkan özel tepkiler, davranımlar, ortadan kalkarak yerini özel olmayan davranımlara bırakır. Yeniden uyumu sağlayan bu özel olmayan davranımlar stresin kendisi
dir.
I.2.İ.3.

B itk in lik

T e p k isi

Şekil l'de görülen üçüncü safha, bitkinlik safhasıdır. Bir stres yapıcının etkisi uzun
süre devam ederse, sonunda organizma dengeye kavuştuğunda uyum enerjisi tükenmiş
olur. Artık bitkinlik dönemi başlamıştır.

Yukarıda da belirtildiği gibi birinci basamakta strese gösterilen fızloyojik reaksiyon
lar oldukça önemlidir. Stres sürecinde buna bağlı olarak psikolojik reaksiyonlar oluşur.
Korku, endişe, gerilim gibi ardından durumun ne kadar kritik olduğunun değerlendirilme
si ve aktif çabalar yer alır.
Son olarak stresle değişik başa çıkma yöntemleri ortaya konur(12).
Bir stres oluşturma ile ilk kez karşı karşıya kalmak ile aynı olayı birden çok yaşa
mak, stres sürecindeki etkiyi farklılaştırır. İlk kez stres yapıcıyla karşılaşmak, daha bü
yük tepkiye neden olurken, tekrar yaşamanın verdiği bilgi ile etkilenmek daha hafif ola
bilir. Böylece kişisel başa çıkma stratejileri geliştirebilir.
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2.

İŞL E T M E A ÇISIN D A N STR E S

İş yaşamında stres her zaman olumsuz olarak algılanan bir kavram değildir. Özellikle
verimliliği artırması açısından olumlu bir etki olarak da değerlendirilir. Konuyu daha ko
lay açıklayabilmek için stres iki gruba ayrılarak değerlendirilebilir.
2.1. STRES T Ü R L E R İ
Stresi, hoş olan stres türleri ve hoş olmayan, stres türleri olarak iki grupta değerlen
dirmek mümkündür.
2.1.1. Hoş Olan Stres Türleri: Terfi etmek, bir anda tüm oteli dolduracak kadar çok
sayıda turist gelmesi, bu türe örnek olabilir. Belli bir heyecan, biyolojik dengeyi bozsa
da, psikolojik olarak iyi duygular yaratır.
2.1.2. Hoş Olmayan Stres Türleri: Sabahlan işe, yolculan karşılamaya zamanında
yetişme sıkıntısı, geç haber verilen bir ziyafeti zamanında yetiştirme baskısı örneklerden
dir. Bu baskı ve sıkıntıların yarattığı duygulann iyi duygular olduğu söylenemez. Hoş
olmayan stres de kendi içinde iki gruba aynlabilir.
2.I.2.I.
Uyarıcı olmayışı ya da az uyarıcı olmasından kaynaklanan stres: Müşteri
olmayan bir otelde önbüroda oturan görevlinin durumu son derece rahatsız edicidir ve

Kaynak: Don Hellriegel, John W.Slocura, Jr. ve Richard W.Woodman, Organizational
Behavior (St. Paul: W est Publishing Company 1983), s.501.
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strese neden olabilir.
2.1.2.2. Çok, aşırı uyarı uyarıcı olmasından kaynaklanan stres:
Aşırı gürültülü bir ortamda çalışmak ya da aşırı iş yükü de stresin nedenlerindendir.
(Otelin tüm odalarının ve salonlarının dolu olması durumunda yapılan çalışmalar gibi).
Aşırı gürültü ile aşırı sessizlik ya da aşırı iş yükü ile işsizlik karşıt olmalarına karşın
benzer biçimde stres kaynağı olabilirler.
2.2.

STRESİN PERFORMANSA ETKİSİ

Etkinlik ve performans ile stres düzeyi arasında yakın bir ilişki vardır. Stres perfor
mans ilişkisi Şekil 2'de görüldüğü gibi ters U biçimindedir(13). Stres düzeyi düştükçe
performans da düşmekte, stres miktarı artınca performans yükselmektedir. Ancak, stres
miktarı çok yükselince performans yine düşüş göstermektedir. Performansın en yüksek
olduğu "opümum stres" düzeyi, orta düzeyde bir stres miktarıdırCM), '
İş yaşamında, opümum stres düzeyini bulabilmek bu şekilde görüldüğü kadar kolay
değildir. Stres düzeyleri kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir, benzer işler her kişide
farklı düzeylerde strese etken olmaktadır. Bu da kişinin yapısı, sinir sistemi tipi, bilgi ve
beceri düzeyiyle yakından ilgilidir.
Başka bir açıdan stres yine farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bir iş belli bir kişi
için aşırı bir strese neden olurken başka bir zamanda aynı yüksek düzeyde strese neden ol
madığı görülebilir. Uzun süreli ve kesinüsiz etkinliklerde stres nedeniyle değişen fizyo
lojik yapının bir süre sonra eski düzeyine dönmediği ancak normal düzeyin üzerinde bir
dereceye yükselerek denge oluşturduğu görülebilir. Örneğin normal kalp atış dakikada 70
vuruş olarak saptanan bir kişinin bir yıl sonra kalp atışlarının 75-80 vuruşa yükseldiği
görülebilir(15).
İş açısından stresin ele alınabileceği bir başka noktada stresin kişisel zararları ile ör
gütün performas beklentileri arasındaki çelişkidir. Özellikle gelişmiş batı ülkelerinde iş
letmelerde etkinlik ve verim artırmak amacıyla özendirilen kişisel rekabet önemli bir
stres kaynağıdır. Her geçen günde stres miktarı artmaktadır. Kişiler ve toplum açısından
yıpratıcı sonuçlar ortaya koyarkan işletmeler açısından performansın yükselmesi nedeniy
le tercih edilmektedir.
Yine personel seçiminde, özellikle kişisel satıcılık gibi işler için, telaşlı ve strese
karşı duyarlı A üpi kişilere öncelik verilmektedir.
Her ne kadar performansı artırarak iş verimini arınıyorsa da grup içinde gergin birey
lerin örgüt iklimini olumsuz yönde etkileyebilecekleri gözönünde tutularak dengeli yak
laşım daha yararlı olabilir.
3. STRES KAYNAKLARI VE PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Stres kaynaklan bir kaç değişik grup altında sınıflanabilir. Burada stres: (1) Bireye
Yönelik Olarak, (2) Örgüt-Birey ayrımına yönelik olarak, iki gruptasınıflandırılmaktadır.
3.1. BİREYE YÖNELİK SINIFLANDIRMA
Bu sınıflandırma grubu, İçsel ve Dışsal Stres Kaynakları olarak iki başlık altında top105

lanabilir.

3 .U . İç s e l S tr e s K a y n a k la n : K iş in in k e n d is in d e n k a y n a k la n a n k i ş i l i k y a p ıs ın a b a ğ 
lı o la r a k h ır s lı s a ld ırg a n , y a r ış m a c ı o lm a s ın ı sa ğ la y a n d ü r tü le r d ir .
3 .1 .2 . Dışsal Stres Kaynaklan: Kişinin dışında aile, iş, örgüt, arkadaşlar ve benzer
lerinden gelen yasak ve baskılardan oluşurlar.
Daha önce de belirtildiği gibi, stres ne yalnızca kişiye ne de kaynağa bağlıdır. Düzeyi
ve etkisi karşılıklı bir etkileşim olarak ortaya çıkar. Stres düzeyini belirleyen etkileşim
şu üç nokta arasında olmaktadır(16).
(1) Kişilerin sinir sistemi tipi, yapısı;
(2) îş Yaşamında karşılaşılan güçlük ve belirsizlikler;
(3) Kişisel özel yaşamdaki istek ve baskılar;
Bu üçlü etkileşim sonucu stres düzeyi belirlenir.
3.2. ÖRGÜT - BİREY AYRIMINA YÖNELİK SINIFLA ND IRM A
Stres birey üzerinde yoğunlaşıp, bireyi etkilemesine karşın; genel olarak bir işletme
ye, özel olarak bir turizm işletmesine etkisi değerlendirilmeye çalışıldığından böyle bir
aynma gerek duyulmuştur.
Burada sınıflama konuya uygun olarak; örgütsel stres kaynakları ve kişisel stres kay
nakları biçiminde yapılmıştır.
3.2.1. Kişisel 'Stres Kaynakları
Kişisel stres kaynaklan kendi içinde; kişinin kendisine bağlı olanlar ve sosyal çevre
sinden kaynaklananlar olarak iki grupta incelenebilir. '
3.2.1.1. Kişinin Kendisinden Kaynaklanan Stres Yapıcılar
Objektif nedenleri ve etkenleri olmakla birlikte stres, olaylara bakış ve çözüm yakla
şımına bağlı olarak subjeküftir.
Kişiye özeldir(17). Kişiler farklı tepki, duygu ve değer taşıdıkları için, bazı durumlar
kişiyi strese sürüklerken, diğeri için yalnızca uyarıcı olabilir.
Kişilerine göre değişim, esneme sınırları ile anlatılabilirken; dayanıklılığa göre deği
şen esneme sınırı, kişiden kişiye değişmektedir. Kişilerin esneme sınırları içerisinde stres
zararlı olmayabilir.
Uzmanlar, kişiliği anlatırken insanları A ve B tipi olarak gruplarlar. A tipi insan dav
ranışı; aceleci, duyarlı, zamanla yanşan, sürekli stres altında ve işine aşın bağımlıdır(18).
B tipi insan davranışı ise daha rahat, sakin, aceleciliği telaşı olmayan bir özelliktedir(19).
Kişiler yapısal tiplerine göre, çeşitli istek ve dürtülere yaklaşımlara sahiptirler. Bunlann düzeyi strese kaynak oluşturur. Sıralanacak olursa: kaygı, heyecan, gerginlik, ka
ramsarlık, hoşgörü eğilimleridir. Bunlar kişisel farklılıklar gösterirler ve stres düzeyinin
belirlenmesi önemli bir etkendir.
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3.2.1.2. Kişinin Sosyal Çevresinden Kaynaklanan Stres Yapıcılar
Kişilerin içinde b u lu n d u k la r ı s o s y a l ç e v r e ve k o ş u l l a r d a s t r e s d ü z e y i n d e ö n e m l i b i r
etkendir. Aile sorunları, maddi sorunlar, ulaşım sorunları gibi çevreden kaynaklanan so
runlar insanların dirençlerini azaltarak ya da yeni stresler oluşturarak etkilerler.
3.2.2. ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
İnsanların evlerinden daha uzun bir süreyi geçirdikleri işleri ve iş yaşamları gün geç
tikçe artan stres kaynakları oluşturmaktadır. Bu kaynaklar genel olarak aşağıdaki başlık
lar altında toplanabilir.
(1) İşin yapısından kaynaklanan stres yapıcılar,
(2) Rol sorunlarından kaynaklanan stres yapıcılar,
(3) İş yükünden kaynaklanan stres yapıcılar,
(4) Sorumluluktan kaynaklanan stres yapıcılar,
(5) Mesleki gelişimden kaynaklanan stres yapıcılar,
(6) Diğer etkenler.
3.2.2.1. İşin Yapısından Kaynaklanan Stres Yapıcılar
Bazı işlerin diğerlerine göre daha stres yapıcı olmaları yanında bazı kişiler için yalnız
ca belirli bir işyerinde olmak bile stres kaynağı olabilir. Kişisel farklılıkları bir yana bı
rakarak genel olarak işin yapısından kaynaklanan stres yapıcılar belirli başlıklar altında
toplanabilir(20).
(1) İşin sıkıcı ya da yorucu olması. Sürekli aynı işi yapmak (pas-pas yapmak gibi),
yeterince yapacak işi olmamak bir doyumsuzluk yaratabilir. Sıkıntıya bıkkınlığa neden
olabilir. Yine yorucu ancak tek düze bir işte çalışmak d a benzer duygular yaratabilir.
Ağır tek düze bir işte çalışmak da benzer duygular yaratabilir. Ağır tek düze bir iş ile, ha
fif ve az bir işin sonucunda her iki tarafında benzer yakınmaları görülebilmektedir.
(2) Çevre koşullarının kötü olması, çevresel stres kaynaklan da denilebilecek bu gru
bun içine gürültü, soğuk bir oda, kötü ışıklandırma, kirli ve kötü bir yer girer (Gürültü
lü, havasız bir diskotekte çalışmak gibi).
(3) Teknik Sorunlar: Yeterince teknik olanak bulamama ya da teknolojiye yabancı
kalma da stres yaratan etkenlerdendir (Önbüroya yeni alman bilgisayarla çalışmak gibi)
(4) Zaman Baskısı: Belirli süreler içerisinde işi yetiştirme zorunluluğu da önemli
stres yapıcılardan biridir. Turizm sektöründe çok sayıda hizmete talep, belirli zamanlara
yoğunlaştığından, hep işi yetiştirme zorunluğu yaşanır (Kongre Konuklarına, bir saatte
yemek yedirtme baskısı gibi).
3.2.2.2. Rol Sorunlarından Kaynaklanan Stres Yapıcılar
Birbirinden değişik ve farklı roller üstlenmek durumunda olan insanların daha çok rol
belirsizliği ve rol çatışmasından kaynaklanan sorunları olmaktadır.

(
Yaptığı işte rolün belirsiz olması, neyden kime karşı sorumlu olacağını bilememe
stres yapıcı bir etkendir. Turizm sektöründe, özellikle seyahat acentalarında çok yaygın
olarak yaşanan bir durumdur, önceden planlanmadığı ve/veya aniden ortaya çıktığı için,
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gerekli hizmeti o anda kim uygunsa yapmak durumunda kalır. Emirleri verenler de, her
defasında başka kişiler olabilir.
Bunun yanında rol çatışması dasık görülen stres yapıcılardandır. En belirgin olanları:
(1) îş ve özel yaşantıda üstlenilen rollerin çatışması(21): (Evde işleri kadının yapması
nı savunan bir kişinin, garsonluk yapması)
(2) îş yerinde birden fazla rol ¿m a: İki farklı işi yürütmek zorunda kalmak gibi(Acenta Yöneüciliği ve rehberliği birlikte yürütmeğe çalışmak).
(3) Bireysel özellikler ve rol için çatışma : (içkiden anlamayan, hoşlanmayan birinin
barmen olması çelişkisi) Kişilik yapısı, bilgi ve beceri ile görevin gerektirdiği rolün
uyumsuzluğu da stres yapıcılardan biridir.
3.2.2.3. îş Yükünden Kaynaklanan Stres Yapıcılar
Stres = performans ilişkisinin açıklandığı bölümde belirtildiği gibi aşırı iş yükü ve
gereğinden az iş yükü stres yapıcı kaynaklardandır. îş yükünün az oluşu sonucu işletme
lerde devamsızlığın ortaya çıktığı gözlenmektedir(22). İş yükü nicel ve nitel olarak iki
ayrı grupta incelenebilir:
(1) Nicel olarak işyükü; sayısal olarak az ya da çok olabilir. Plajda tüm gün, çevreyi
gözleyen cankurtaranın normalin altında bir iş yükü vardır.
(2) Nitel olarak işyükü; Kişinin bilgi ve becerisinin altında ya da üstünde olarak
açıklanabilir. Yaratıcı kapasitede olan bir kişinin basit işlerde çalıştırılması ile kapasitesi
düşük bir insana büyük sorumluluklar vermek strese etken olabilecek davranışlardır (23).
İyi eğitimli ve deneyimli bir yöneticinin, yabancı yönetici çalıştırmayı prensip edinmiş
bir otelde çalışması, kapasitesinin altında yapılan bir çalışmaya örnektir. Öte yandan, bir
otelde ahçı olarak çalışan bir kişi, başka bir otele, yiyecek-içecek müdürü olarak geçerse,
aşın bir iş yükü altına girmiş olur.
3.2.2.4. Sorumluluktan Kaynaklanan Stres yapıcılar
Bazı işler, belirli konularda sorumluluk gerektirir. Örneğin, Seyahat acentası, anlaş
masına göre, tur operatörünün turistlere vaat ettiği hizmetleri gerçekleşürme sorumlulu
ğunu taşır. Bazı sınırlılıklara karşın sorumluluğun gereğini yapmaya çalışmak, önemli
bir stres kaynağıdır.
3.2.2.5. Mesleki Gelişmeden Kaynaklanan Stres Yapıcılar
Terfi etme, yeni göreve atanma, mesleki gelişme insanları işlerine motive eden
önemli faktörlerdendir(24). Bu ve benzeri faktörlerin oluşması, olumlu bir stres kaynağı
olurken; aksaması ya da uygun olarak yapılmaması motivasyon eksikliği yanında, strese
de yol açmaktadır.
Mesleki gelişmeden kaynaklanan sorunlar şöyle sıralanabilir:
(1) Yetersiz Pozisyon: Performansının ve kapasitesinin altında bir görevde kalmakta
dır.
(2) Aşın İlerleme: Performans ve kapasitenin üzerinde bir pozisyonda bulunmaktır.
(3) îş Güvenliğinden Yoksunluk: îşin ya da pozisyonun sürekliliğinden duyulan gü
vensizliktir. Bunların yanında kişisel olarak düşünülen pozisyondan farklı bir yerde ol
mak ya da çevreden beklenilen performansı göstermeye çalışmakta strese neden olan et
kenlerdendir.
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3.2.2.6. Diğer Stres Yapıcılar
Diğer stres yapıcılar arasında örgüt atmosferi ve beşeri ilişkiler yer alır H er işletm e
nin belirli bir yaklaşımı bir atmosferi vardır. Çalışanlar bu iklime uym ak zorundadırlar.
Uyum içinde harcanan çabalar, yabancı kalma, kişilerin geldikleri alt kültürler ile örgüt
yaklaşımının çelişmesi hem çalışanları hem de örgütü etkileyebilecek sorunlardandır.
Örgütte insan ilişkileri de bir başka sorundur. Ast-üst ilişkileri aynı düzeyde k işiler
arasındaki ilişkiler ister formel ister informel olsunlar, uyumsuz olurlarsa çalışanları
olumsuz olarak etkilerler. Örneğin, sorumluluk duygusu oldukça yüksek ve yaratıcı kişi
likte bir astın, otokratik bir üstle çalışması ne kadar büyük bir gerilim yaratırsa; bu özel
liklerde bir üstüde sorumsuz, beceriksiz bir astla çalışması bezer biçimde strese yol aça
bilir.
4. STRESİN ETKİLERİ
Stresin iki yönlü etkisi olduğu, önceki bölümlerde açıklanmıştı. İş performansını
yükseltebilecek olan uyumlu etkinin derecesinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Derece
sinin iyi belirlenememesi, stresi olumsuz bir etkiye dönüştürebilir. Stresin olumsuz et
kilerini de ortadan kaldırabilmek için, belirlemekte yarar vardır.
Daha önce üç grup altında açıklanmaya çalışılmış olan stres etkileşimi (kişilik yapısı-iş yaşantısı- özel yaşantı sorunları) kişiler üzerinde düzeltilmesi olanaksızlaşabildi ra
hatsızlıklara neden olabilmektedir. Bu durum kişilerin sağladıklarını tehdit ederken örgüt
sel yapıyı da etkilemektedir. Altı ana başlık altında incelenebilecek stres etkenleri şöyle
sıralanabilir:
(1) Öznel,
(2) Davranışsal,
(3) Bilişsel
(4) Fizyolojik,
(5) Sağlıkla ilgili,
(6) Örgütsel stres etkileri(25).
4.1. Özsel Etkiler: Stresin öznel etkileri, kaygı, agresif olma, sıkıntı, depresyon,
suçluluk, yalnızlık, utanç v.b. biçimlerde ortaya çıkmaktadır.
4.2. Davranışsal Etkiler: Uyuşturucu, alkol kullanımı, aşırı yeme, iştahsızlık, siga
ra alışkanlığı, kaza yapma eğilimi gibi davranış bozukluklarıdır.
4.3. Bilişsel Etkiler: Karar verememe, unutkanlık, yoğunlaşamama, bilişsel stres
etkileri olarak görülür.
4.4. Fizyolojik Etkiler: Kalp atışı ve kan dolaşımının hızlanması, kan şekerinin art
ması, ağız kuruluğu, terleme, soluk alma güçlüğü, üşüme gibi belirtiler stresin fizyolo
jik etkileridir.
4.5. Sağlıkla İlgili Etkiler: Stresin sağlığa yaptığı etkilerle ortaya çıkabilecek hasta
lıklar ise; astım, şeker, omuz ve sırt ağrısı, kroner kalp hastalıkları, migren, ülser, güç
süzlüktür.
4.6. Örgütsel Etkiler: Zayıf iş ilişkileri, düşük verimlilik, kaza oranlarının yüksel
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mesi, yüksek işgücü dönüşü, örgüt atmosferinin zayıflığı, iş doyumsuzluğu, İşe devam
sızlık gibi etkenler yine stres sonucu ortaya çıkabilen durumlardır.
5. STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖ NTEM LERİ
Gerek kişilerin sağlığına gerek iş sağlığına zararlı olabilecek stres etkilerini azalt
mak, zararı önlemeye çalışmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve geliştirilmeye çalı
şılmaktadır. "Stresle başa çıkma” olarak isimlendirilen bu yöntemler kişisel teknikler ve
örgütsel teknikler olarak açıklanabilir.
5.1. KİŞİSEL TEKNİKLER (26)
Stresle başa çıkma yöntemleri arasında kişisel teknikler gruplanarak değerlendirildi
ğinde aşağıdaki teknikler ortaya çıkar.
5.1.1. Stresle Fiziksel Başa Çıkma Teknikleri: Düzenli ye dengeli beslenme, düzenli
ve yeterli uyku, kültür-fızik egzersizleri strese karşı dirençli olmayı sağlayan yöntemler
olarak önerilmektedir.
5.1.2. Stresle Psikolojik Başa Çıkma Teknikleri: Bu tekniklerden bazıları kişinin
kendi kendine yapabileceği tekniklerdir. Relaksiyon ve meditasyon teknikleri ile gevşe
meye çalışmak, Biofeedback yöntemi ile bozulmakta olan fizyolojik yapının kontrol al
tına alınması gibi yöntemlerdir.
Ancak ileri durumlarda profesyonal bir uzmanın da yardımı gerekebilir. Psikoanaliz,
stres danışmanlığı, davranış değiştirme teknikleri gibi yöntemler kullanmak gerekebilir.
5.13. Stresle Sosyal Açıdan Başa Çıkma Teknikleri:
Stresli ortamdan kurtulmaya çalışıp, daha rahat edebilecek yerler ve arkadaşlarla bir
likte olma, bazı sosyal etkinliklerde bulunmakta yöntemlerden biridir.
5.1.4. Kişisel Düzenlemelerle Başa Çıkma Teknikleri:
Kişilerin ortadan kaldıramadıkları stres ortamının etkilerini belirli düzenlemelerle
azaltmaları da olasıdır. Örneğin her gün uzun bir yolculuk yapmak gerekiyorsa, yolda za
manı değerlendirecek bir şeyler bulmak gibi. Stres planı geliştirme, zaman denetimi, vb.
teknikler kişiler yöntemlerden belirgin olanlardır.
5.2. ÖRGÜTSEL TEK N İK LE R
Örgütsel açıdan stresle başa çıkma yöntemleri olarak daha çok örgütün neden olduğu
stres yapıcıları ortadan kaldırma ya da etkisini hafifletmek için önlemler gerekmektedir.
Bunun yanında kişilerin kendilerinden ya da sosyal çevrelerinden getirdikleri sorunların
stres yapıcı etkisini hafifletecek önlemlerde alınabilir. Başlıca örgütsel teknik şunlar olabilir(27):
5.2.1.
Örgütün Yapı ve Fonksiyonlarının Değiştirilmesi: örgütte rol çatışması, rol
belirsizliği, aşırı yüklenme, doyumsuzluk, kararlara katılma eksikliği gibi sorunlardan
kaynaklanan sorunlar var ise bunları giderecek bir örgüt yapısı için organizasyona gidile
bilir. îşin ve çalışanların yapısına uygun bir düzenleme iş ve işgören tanımlamalarını,
iyi bir haberleşme ağının kurulmasını yetki devri koordinasyonun ve benzeri yönetim iş
levlerinin düzenleştirilmesini sağlayarak stres yapıcıları ortadan kaldırabilir.
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5.2.2. Örgüt İkliminin Düzenlenmesi: Fiziksel çevre düzenlemeleri (ısı, ışık, deko
rasyon, dinlenme yerleri, vb.) yanında çalışanların ilişkilerini düzenleme ve perform ansı
ve morali yükseltmek amacıyla çeşitli teknikler kullanılabilir. Örneğin; örgüt geliştirm e
programlan, meslek danışmanlığı, psikolojik rehberlik, eğitim programlan v.b. Bö'j'VCCO
örgüt üyelerinin tutum ve davranışlarındaki değişiklik bireysel sağlıklarını koruyacağı
gibi işte işte verimliliği de artıracaktır.
5.2.3. Özel işlerin Yapısını Değiştirmek: Doğası gereği bazı işlerin zor ya da rahat
sız edici oluşlarını düzenlemek, etkilerini hafifletmek amacıyla da önlemler alınabilir.
Bunlar:
(1) Araç gereç yardımı yeni program önerileriyle işi kolaylaştırmaka çalışmak.
(2) Insan-teknoloji yabancılaşmasını öğretme ile azaltmaya çalışmak.
(3) Görevlerin çeşit ve sayısını artırarak iş yükünü azaltacak iş genişletilmesi çalış
maları yapmak.
(4) İşe anlam kazandıracak, özendirecek iş zenginleştirmesi yöntemlerini uygulamak.
(5) İş değiştirmek zor ya da olanaksız ise, dönüşümlü olarak çalışılmasını sağlamak
olabilir.
6. SONUÇ
Stres düzeyi, çok iyi ayarlanması gereken bir değişim faktörü olarak kendini göster
mektedir. Kişilerin, işletmelerin, değişimden uzak yaşayabilmeleri olanaksızdır. Özellik
le turizm sektörü değişimlerle özdeşleşmiş, dönemsel olarak değişim yaşayan bir yapıda
dır. Dolayısıyla stres yapıcılar sayılamayacak kadar çoktur. İşletme sahibi, yöneticisi ve
her düzeyde çalışanı stresle birlikte yaşamak zorundadır.
Deneüm alüna alınmazsa, stresin olumsuz etkileri, bir yandan bireyleri, diğer yandan
işletmeleri ve giderek toplumu etkileyip zincirleme olumsuzluklar getirebilir.
Yapılması gerekenlerden biri, düzeyini iyi ayarlayarak, stresi, olumlu bir performans
aracı durumuna getirmeye çalışmaktır.
İkinci olarak, olumsuz stres yapıcı faktörleri azaltmaya çalışmak gerekir.
Son olarak, stresin olumsuz etkilerini en aza indirecek yöntemler geliştirilmelidir.
Bunun için: Stresi tanıyıp, stres yapıcıları belirlemek, insanları ve örgütü iyi tanıyarak,
işletmenin ve çalışanların yapılarına uygun yöntemler geliştirmek yararlı olacaktır.
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