
1.  GİRİŞ

Hizmeti alanla veren arasındaki ilişkinin yoğun-
luğu, karşı karşıya kalınan karmaşık sosyal durumlar, 
değerleme kriterlerinin belirsiz olması, çok fazla rol 
çatışması yaşanması ve yüksek taleplere cevap ve-
rebilecek kaynakların yetersiz olması gibi koşullar, 
sosyal hizmetleri tükenmişlik riski yüksek bir meslek 
yapmaktadır (Söderfeldt, Söderfeldt ve Warg, 1995). 
Bu nedenle de sosyal çalışmacılarda  tükenmişlik, 
bu alanda sıklıkla ele alınan bir araştırma konusu-
dur (Oktay, 1992; Kahn, 1993; Gilbar, 1998; Martin ve 
Schinke, 1998; Abu-Bader, 2000; Lloyd, King ve Che-
noweth, 2002; Ben-Zur ve Michael, 2007; Rai, 2010). 
Diğer taraftan işe bağlı gerginlik (Karasek, Konstanti-
nos ve Sohail, 1982; Karasek ve Theorell, 1990), stres 
(Cohen ve Wills, 1985) ve tükenmişlikle (Demerouti, 
Bakker, Nachreiner ve Schaufeli, 2001) başa çıkma-
yı kolaylaştıran bir değişken olarak ele alınan sosyal 
destek, sosyal çalışmacılar için önemi sıklıkla vurgu-
lanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Pines ve 
Kafry, 1978; Himle, Jayaratne ve Thyness, 1991; Oktay, 
1992; Poulin ve Walter, 1993; van Dierendonck, Scha-
ufeli ve Buunk, 1998; Acker, 1999; Abu-Bader, 2000; 

Nissly, Barak ve Levin, 2004; Brown vd., 2003; Collins, 
2008). Tükenmişliği önlediği, yapılan araştırmalarla 
da doğrulanan (örn: Burke, Greenglass ve Schwar-
zer, 1996; Zellars ve Perrewe, 2001) sosyal desteğin 
bu etkisinin, stresin sonuçları üzerinde ve stresörler 
üzerinde doğrudan etki ve stres ile sonuçları arasın-
da aracı etki olmak üzere üç şekilde gerçekleştiği be-
lirtilmektedir (House, 1981’den aktaran Fisher, 1985). 
Bu çalışmada sosyal desteğin tükenmişlik boyutları 
üzerindeki doğrudan etkisi incelenerek, ilgili yakla-
şım ve modeller test edilmeye çalışılmıştır. 

Sosyal destek ve tükenmişlik ilişkisini farklı mes-
leklerde inceleyen daha önceki araştırmalara rağ-
men bu ilişkiyi sosyal çalışmacılar örneğinde ele 
alan araştırma sayısı azdır (örn., Ben-Zur ve Michael, 
2007; Brown vd., 2003; Himle vd., 1991). Ülkemizde 
ise tükenmişlik konusu, hemşireler (Metin ve Gök 
Özer, 2007; Altay, Gönener ve Demirkıran, 2010; Şe-
şen, Çetin ve Basım, 2011), hekimler (Ünal, Karlıdağ 
ve Yoloğlu, 2001; Yaman ve Ungan, 2002; Sünter, 
Cambaz, Dabak, Öz ve Pekşen, 2006), öğretmenler 
(Peker, 2002; Gündüz, 2005; Otacıoğlu, 2008) ve üni-
versite akademik personeli (Budak ve Sürgevil, 2005) 
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ÖZET

Araştırmada, yönetici ve çalışma arkadaşlarından algılanan 
sosyal desteğin, sosyal çalışmacıların tükenmişlik düzeyleri 
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
araştırma, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğine üye 152 sosyal 
çalışmacı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen 
sonuçlara göre, yöneticilerden algılanan sosyal desteğin, duy-
gusal tükenme ve kişisel başarı olmak üzere tükenmişliğin iki 
boyutu üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bununla birlikte çalış-
ma arkadaşlarından algılanan sosyal desteğin tükenmişliğin 
hiçbir alt boyutuna doğrudan etkisinin olmadığı görülmüştür. 
Bu sonuç, özellikle sosyal desteğin tükenmişlik üzerindeki 
etkisinin destek kaynakları bazında (yönetici ve çalışma arka-
daşları) farklılaştığına ilişkin daha önceki araştırma sonuçlarını 
desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal destek, tükenmişlik, sosyal çalış-
macı.

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the effect of perceived 
social support from supervisors and co-workers on social 
workers’ burnout levels. In this context, this study conducted 
on 152 social workers who are members of Association of 
Social Workers. According to results, social support from su-
pervisor has direct effect on two burnout dimensions, emo-
tional exhaustion and personal accomplishment. However, 
perceived social support from co-workers has no direct effect 
on three dimensions of burnout. This result support the previ-
ous results that, social support’s effect on burnout might be 
differentiate in accordance with its sources like co-workers 
and supervisors.

Keywords: Social support, burnout, social worker.
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gibi mesleklerde incelenmiş olmakla birlikte, sosyal 
çalışmacılarda konuyu ele alan sadece bir araştır-
maya rastlanmıştır (Basım ve Şeşen, 2005). Ancak bu 
araştırmada da sosyal çalışmacılar ile hemşirelerin 
tükenmişlik düzeyleri karşılaştırılmış olup konu, sos-
yal desteğin etkisi açısından ele alınmamıştır. Diğer 
taraftan Türkiye’de tükenmişlik ve sosyal destek ara-
sındaki ilişkileri inceleyen araştırma sayısının da sınır-
lı olduğu belirtilmektedir (Günüşen ve Üstün, 2010). 
Bu iki konuyu ele alan ve ülkemizde yürütülmüş olan 
çalışmalar incelendiğinde araştırmaların, hemşireler 
(Altay vd., 2010), acil servis hemşireleri (Ersoy-Kart, 
2009), okul psikolojik danışmanları (Yıldırım, 2008) 
ve öğretmenleri (Gündüz, 2005; Mede, 2009) kap-
sadığı görülmektedir. Sonuç olarak yapılan yazın 
taramasında Türkiye’deki tükenmişlik ve sosyal des-
tek arasındaki ilişkileri, sosyal çalışmacılar örneğin-
de inceleyen bir başka araştırmaya rastlanmamıştır. 
Tükenmişlik araştırmaları, bireylerin sahip oldukları 
kültürel farklılıkların, farklı sonuçlara yol açabildiği-
ni göstermektedir (Pedrabissi, Rolland ve Santinello, 
1993; Pines, 2003). Bu noktadan hareketle bu çalış-
mada tükenmişlik-sosyal destek ilişkisi, Türkiye’de 
farklı kültür, istihdam ve çalışma koşulu altında hiz-
met veren sosyal çalışmacılar üzerinde ele alınarak, 
ilgili yazına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca, 
Türkiye’de sosyal çalışmacıların tükenmişlik durum-
larına yönelik yürütülen araştırma sayısının artırılma-
sıyla, konunun ülkemizde bu meslek grubu açısından 
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olunabilecektir. Tüm 
bunlara ek olarak araştırmada sosyal destek kay-
nakları olarak çalışma arkadaşları ve yöneticiler ele 
alındığından, sosyal desteğin tükenmişlik üzerindeki 
etkisinin kaynaklarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
da incelendiğinden, ilgili yazınına katkı sağlanmış ol-
maktadır.  

2.TEORİK ÇERÇEVE

2.1.Tükenmişlik

Tükenmişlik bir çalışanın, duygusal çaba harca-
mayı gerektiren iş koşullarına uzun süre maruz kal-
ması sonucunda ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve 
zihinsel tükenme durumu olarak tanımlanmaktadır 
(Schaufeli ve Greenglass, 2001: 501). Maslach ve 
Jackson’ a (1981) göre tükenmişlik, artan duygusal 
tükenme hissi, diğerlerine karşı olumsuz ve alaycı 
tutumların geliştiği ve bireyin başarma hissinin azal-
dığı bir sendromdur. Tanım, tükenmişlik durumunun 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı-
nın azalması olmak üzere kabul edilen üç boyutu-
nu da içermektedir. Buna göre duygusal tükenme, 
duygusal olarak aşırı yüklenmiş olma hissi ve bireyin 

duygusal kaynaklarındaki tükenme olarak tanımlan-
maktadır. Duyarsızlaşma, idealizmin kaybedilmesini 
de kapsayan, çalışanın diğer bireylere karşı olumsuz, 
katı ve ileri derecede mesafeli tepkilerini ifade et-
mektedir ve tükenmişliğin kişiler arası ilişki boyutu 
olarak tanımlanmaktadır. Kişisel başarının azalması 
ise, çalışanın işteki yetkinlik ve verimlilik duygula-
rındaki azalmayı ifade etmektedir (Maslach ve Gold-
berg, 1998; Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001). Tü-
kenmişlik araştırmalarında genellikle her üç boyutun 
da ele alındığı görülmekle birlikte bazı araştırmala-
rın, tükenmişliğin temel yapısını oluşturduğu gerek-
çesiyle sadece duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 
boyutlarını ele aldığı görülmektedir (Salanova, Peiro 
ve Schaufeli, 2002; Hakanen, Bakker ve Schaufeli, 
2006). Özellikle duygusal tükenme, diğer alt boyut-
lara nazaran tükenmişliğin gerçek yapısını en iyi açık-
layan boyut olarak gösterilmektedir (Cropanzano, 
Rupp ve Byrne, 2003) ve tükenmişliği bir süreç olarak 
açıklayan yaklaşıma göre de bu sürecin ilk adımıdır 
(Leiter ve Maslach, 1988; Lee ve Asforth, 1993). Bu 
merkezi rolü nedeniyle de pek çok araştırmada sade-
ce duygusal tükenme boyutunun ele alındığı görül-
mektedir (Stordeur, D’hoore ve Vandenberghe, 2001; 
Deery, Iverson ve Walsh, 2002; Aryee, Sun, Chen ve 
Debrah, 2008; Knudsen, Ducharme ve Roman, 2006; 
2009). Bununla birlikte sosyal desteğin tükenmişlik 
boyutları üzerindeki etkisinin farklılaşıp farklılaşma-
dığını tespit edebilmek amacıyla bu çalışmada üç 
boyut da değerlendirmeye alınmıştır. 

İşgören devri, devamsızlık, düşük moral (Maslach 
ve Jackson, 1981), düşük örgütsel bağlılık (Jackson, 
Turner ve Brief, 1987; Leiter ve Maslach, 1988), müş-
teri ilişkileri kalitesinin azalması (Singh, 2000) ve iş 
tatminsizliği (Bacharach, Bamberger ve Conley, 1991; 
Piko, 2006) gibi çalışanlar, müşteriler ve örgütler için 
yarattığı ciddi sonuçları nedeniyle araştırmacılar ta-
rafından ilgi gören bir konu olan tükenmişlik, özellik-
le sosyal hizmetler, sağlık, eğitim gibi hizmeti alanla 
hizmeti sunan bireyin karşılıklı ilişkisini gerektiren 
insan odaklı meslekler için tehlikeli bir durum olarak 
tanımlanmaktadır (Maslach ve Schaufeli, 1993; Mas-
lach ve Goldberg, 1998). Bu zararlı durumu önlemek 
ya da olumsuz sonuçlarını en aza indirebilmek için 
konuyla ilgili pek çok araştırma, bu sendromu orta-
ya çıkaran nedenlere odaklanmıştır. Örgütlerde tü-
kenmişliği yaratan nedenler ve kimlerin tükenmişlik 
yaşama riskini daha fazla taşıdığını ortaya koymaya 
çalışan araştırmaların, bireysel ve örgütsel nedenler 
üzerinde durduğu görülmektedir. Kişilik (Langelaan, 
Bakker, van Doornen ve Schaufeli, 2006; Bakker,  van 
der Zee, Lewig ve Dollard, 2006),  yaş, cinsiyet, kıdem 
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medeni durum gibi bireysel faktörlerin tükenmişlikle 
ilişkisini sorgulayan araştırmalar (Sun ve Pan, 2008; 
Bauer vd., 2006; Woodside, Miller, Floyd, McGowen 
ve Pfortmiller, 2008; Ahola vd., 2006), aynı örgütsel 
ortamdaki bazı çalışanların, diğerlerine nazaran tü-
kenmişlik yaşamaya neden daha yatkın olduklarının 
anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. 

Diğer taraftan aşırı iş yükü, duygusal ve fiziksel iş 
talepleri, rol çatışması ve rol belirsizliği gibi tüken-
mişliğe yol açan örgütsel nedenler (Bakker, Demero-
uti ve Euwema, 2005; Bakker ve Heuven, 2006), Mas-
lach ve Leiter (2008) tarafından altı örgütsel koşulda 
sınıflandırılmaktadır: İş yükü, kontrol, ödül, topluluk, 
eşitlik ve değerler. İş yükü, çalışanın sorumlu olduğu 
işin miktarı ve iş taleplerinin yoğunluğu ile ilgiliyken, 
kontrol, bireyin kendi işini etkileyen kararlara katılı-
mına yönelik değerlendirmesidir. Ödül, davranışları 
şekillendiren pekiştirme gücü, topluluk ise sosyal 
destek ve bireyler arası çatışma koşulları olarak ta-
nımlanmaktadır. Son olarak değerler, işe ilişkin  he-
def ve beklentilerin bilişsel-duygusal gücünü artıran 
koşullardır. Bu sınıflandırmaya  göre iş-birey uyum-
suzluğu ne kadar fazla olursa, tükenmişlik yaşama 
olasılığı o denli artmaktadır ve iş-birey uyumu ya da 
uyumsuzluğu, bu sıralanan altı boyutta ortaya çık-
maktadır (Leiter, 2005; Maslach ve Leiter, 2008; Leiter 
ve Maslach, 2009).

2.2. Sosyal Destek Kavramı ve Kaynakları

Sosyal destek, bireyin ortak bir yükümlülüğü pay-
laşan bir topluluğa ait olduğuna, bu topluluk tarafın-
dan ilgi gördüğüne, sevildiğine ve sayıldığına inan-
masına neden olan bilgi olarak tanımlanmaktadır 
(Cobb, 1995: 379). Bir başka tanımda sosyal destek, 
stresle başa çıkma aracı olarak ele alınmakta ve bi-
reyin stresli bir durumda kullandığı ‘sosyal sermaye’ 
olarak tanımlanmaktadır (Thoits, 1995: 64). Stres ve 
tükenmişlik araştırmalarında genellikle sosyal des-
teğin iki yönünün ele alındığı görülmektedir: Sosyal 
destek türleri ve kaynakları (Fenlason ve Beehr, 1994: 
158). Bireye sağladığı fayda açısından sosyal deste-
ğin dört türde gerçekleşebileceği belirtilmektedir. 
Bunlar: duygusal destek, pratik yardım desteği (araç-
sal destek), bilgi desteği ve değerleme- geri bildirim 
desteğidir (House, 1981’den aktaran Himle vd., 1991). 

Sosyal desteği sağlayanlar anlamında kullanılan 
sosyal destek kaynakları ise genel olarak aile, arka-
daşlar ve özel biri (Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley, 
1988), iş yaşamında da çalışma arkadaşları ve yöne-
ticiler olarak ele alınmaktadır  (Karasek vd., 1982; Ei-
senberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski 
ve Rhoades, 2002; Griffin, Patterson ve West, 2001; 

Beehr, Jex,  Stacy ve Murray, 2000; Ducharme ve 
Martin, 2000). Bir tanımda sosyal destek, kaynakları-
nı da belirtmek suretiyle ‘işyerinde yönetici ve çalış-
ma arkadaşlarıyla yaşanan yararlı sosyal etkileşimler’ 
olarak tanımlanmaktadır (Karasek ve Theorell, 1990: 
6). Yapılan araştırmalarda, çalışanların işe ilişkin ya-
şadıkları stres, gerginlik ve tükenmişlik durumlarını 
aile, arkadaşlar gibi iş dışındaki destek kaynaklarına 
nazaran, yönetici ve çalışma arkadaşları gibi işyerin-
deki destek kaynaklarının daha çok etkilediği tespit 
edilmiştir (LaRocco, House ve French, 1980; Brown, 
Prashantham ve Abbott, 2003). Bu çalışmada sosyal 
çalışmacıların mesleki tükenmişlikleri ele alındığın-
dan, destek kaynakları olarak bağlı oldukları yöneti-
ciler ve çalışma arkadaşları alınmıştır. 

2.3. Sosyal Desteğin Tükenmişlik Üzerindeki 
Etkisi

Sosyal desteğin tükenmişliği önleyici etkisinin 
anlaşılmasına temel oluşturabilecek modellerden 
biri, Kaynakların Korunması Teorisi (Conservation of 
Resources Theory) (Hobfoll, 1989), diğeri ise tüken-
mişlik sürecini açıklamada kullanılan ‘Talep-Kaynak 
Modeli’dir (Job Demands – Resources Model) (Deme-
routi vd., 2001; Bakker ve Demerouti, 2007). Kaynak-
ların Korunması Teorisi, daha fazla kişisel ya da sosyal 
kaynağa (sosyal destek gibi) sahip bireylerin çevresel 
taleplerle daha kolay başa çıkabileceğini savunmak-
tadır (Hobfoll, 1989; 2001). 

Talep-Kaynak Modeli ise, işe bağlı gerginliğin, 
işe ilişkin talep ve çalışana tanınan karar verme ser-
bestliğinin ortak etkisiyle ortaya çıktığını vurgulayan 
Talep-Kontrol Modelini (Karasek, 1979) geliştirmek-
tedir. Talep-Kontrol Modelinde işe ilişkin taleplerin 
stres üzerindeki etkisini azaltan faktör olarak, çalışa-
nın işiyle ilgili karar verme serbestliği gösterilirken 
Talep-Kaynak Modelinde, bu kaynakların çok çeşitli 
olabileceği vurgulanmaktadır (Bakker, Demerouti 
ve Verbeke, 2004). Modelde Demerouti vd. (2001), 
tükenmişliğin işle ilgili iki temel koşulun sonucunda 
ortaya çıktığını ileri sürmektedir: İşe ilişkin taleplerin 
yüksek ve işe ilişkin kaynakların sınırlı olması duru-
mu. Talep, çalışanın fiziksel ya da ruhsal çabasını 
gerektiren, işin fiziksel, ruhsal, sosyal ya da örgütsel 
koşullarıdır. Kaynak ise (a) hedefe ulaşmaya yardımcı 
olan; (b) işe ilişkin talepleri ve bununla ilişkili fiziksel 
ve ruhsal zararları azaltan ve (c) kişisel gelişimi artı-
ran fiziksel, ruhsal, sosyal ve örgütsel iş koşullarıdır 
(Demerouti vd., 2001; Bakker, Demerouti ve Schaufe-
li, 2003; Schaufeli, Bakker ve Van Rhenen, 2009). Çalı-
şanın işi üzerinde kontrol sahibi olması, karar verme 
süreçlerine katılım, görev çeşitliliği örgütsel kaynak-
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lara örnek olarak gösterilirken, çalışma arkadaşları, 
aile ve eşlerden alınan destek, sosyal kaynak olarak 
tanımlanmaktadır. Bu kaynaklardan yoksun olması 
durumunda birey, aşırı iş yükü gibi işe ilişkin taleple-
rin üstesinden gelemeyecek ve vazgeçme davranışı 
sergileyecektir. Bunun uzun vadedeki sonucu ise tü-
kenmişlik olacaktır (Demerouti vd., 2001).

Talep-Kaynak Modelinin temelinde iş baskısı, rol 
belirsizliği gibi işe ilişkin talep unsurlarının sağlık 
sorunları ve gerginlik gibi süreçleri uyardığı, buna 
karşılık sosyal destek, geri bildirim, otonomi gibi işe 
ilişkin kaynakların ise örgütsel bağlılık gibi sonuçları 
olan motivasyonel bir süreci tetiklediği görüşü vardır. 
Buna göre artan iş talepleri karşısında birey, mevcut 
performans düzeyini sürdürebilmek ve durumu den-
geleyebilmek için fazladan çaba harcamak zorunda 
kalmaktadır. Bu fazladan harcanan dengeleyici çaba 
bireyde bitkinlik, asabiyet gibi fiziksel ve ruhsal so-
nuçlar ortaya çıkarmakta, sürekli olması durumunda 
çalışanın enerjisini tüketebilmekte, tükenmişliğe ne-
den olabilmektedir. 

Buna karşılık işe ilişkin kaynaklar ise çalışanların 
öğrenme ve gelişmelerini sağlayarak ya da iş hedef-
lerine ulaşmalarına yardımcı olarak içsel ve dışsal 
motivasyon sağlamaktadır. Örneğin bir kaynak olarak 
geri bildirim, bireyde öğrenme sağlayarak yetkinliği 
artırırken, karar verme serbestliği ve sosyal destek ise 
sırasıyla otonomi ve ait olma ihtiyaçlarını tatmin ede-
rek içsel motivasyon yaratmaktadır. Bunun yanı sıra 
bu kaynakların sağlandığı bir iş çevresi, sahip olduk-
ları çaba ve becerileri işlerine adamaları konusunda 
çalışanları teşvik edecektir. Böyle bir koşulda da, ça-
lışanlar görevlerini başarıyla yerine getirebilecek ve 
muhtemelen hedeflerine ulaşabileceklerdir. Bu da işe 
ilişkin kaynakların dışsal motivasyon etkisini açıkla-
yan bir durum olarak gösterilmektedir (Schaufeli ve 
Bakker, 2004; Bakker ve Demerouti, 2007; Schaufeli 
vd., 2009).

Sosyal destek, stres ve tükenmişliği önleyen 
kaynaklar arasında en çok bilinen ve ele alınan du-
rumsal değişkenlerden biridir (Bakker, Demerouti ve 
Schaufeli, 2003; Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli 
ve Schreurs, 2003; Schaufeli ve Bakker, 2004; Bakker, 
2005). Sosyal desteğin iş stresi üzerindeki etkileri ile 
ilgili yazında bu etkinin, doğrudan ve tampon etki ol-
mak üzere iki şekilde ortaya çıkabileceği belirtilmek-
tedir (Cohen ve Wills, 1985). Doğrudan etki (a) stresin 
sonuçları üzerinde ve (b) stresörler üzerinde olmak 
üzere iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Tampon 
etkisi ise sosyal desteğin, stres ile stresin sonuçları 
arasındaki ilişkideki aracılık etkisini ifade etmektedir 

(House, 1981’den aktaran Fisher, 1985). 

Doğrudan etki modeline göre sosyal destek, bi-
reylerin daha az üzüntülü ve daha sağlıklı olmaları-
nı sağlarken (stresin sonuçları üzerindeki doğrudan 
etki), duruma ilişkin değerlendirmelerini de etkile-
yebilmektedir (stresörler üzerindeki doğrudan etki). 
Sosyal destek alması durumunda bireyin, içinde 
bulunduğu duruma ilişkin algıladığı tehdit azalacak 
ve duruma ilişkin faktörleri stres faktörü olarak gör-
meyecektir (Fisher, 1985; Fenlason ve Beehr, 1994). 
Diğer bir ifadeyle, doğrudan etki modelinde sosyal 
desteğin stres faktörlerinden bağımsız olarak, bazı 
sağlık değişkenleri üzerinde pozitif etkisi olduğu 
vurgulanmaktadır. Tampon etki modelinde ise sosyal 
destek, problemleri yeniden tanımlamasına ve çöz-
mesine yardımcı olarak bireyi stresin olumsuz etkile-
rine karşı korumaktadır (Cohen ve Wills 1985). 

Yapılan pek çok araştırmada sosyal desteğin tam-
pon etkisi ele alınmakla birlikte (örn: Hagerty ve Wil-
liams, 1999; Lee, Koeske ve Sales, 2004; Himle vd., 
1991; Loscocco ve Spitze, 1990) doğrudan etkisinin 
yeterince incelenmediği ve öneminin yeterince vur-
gulanmadığı belirtilmektedir (Thoits, 1982; Abbey, 
Abramis ve Caplan, 1985). Bu çalışmada sosyal ça-
lışmacıların yöneticileri ve çalışma arkadaşlarından 
algıladıkları sosyal desteğin tükenmişlik düzeyleri 
üzerindeki doğrudan etkisi ele alınmaktadır. Cohen 
ve Wills’e (1985) göre sosyal desteğin gerginlik un-
surları üzerindeki doğrudan etkisinin nedeni, sosyal 
desteğin bireye sağladığı sosyal kabul algısının, bi-
reyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan özsaygı-
yı artırmasıdır. Bu doğrudan etki, çeşitli konularda 
yapılan araştırmalarla da doğrulanmaktadır. Fisher 
(1985), çalışma arkadaşları ve yöneticilerden algıla-
nan sosyal desteğin, stres, bağlılık ve tatmin üzerin-
de doğrudan ve güçlü bir etkiye sahip olduğunu vur-
gulamaktadır. Dean, Kolody ve Wood (1990) sosyal 
desteğin depresyonu doğrudan etkilediğini, ancak 
kötü yaşam olayları ve finansal sıkıntılar gibi stres un-
surları ile depresyon arasında herhangi bir tampon 
etkiye sahip olmadığını ifade etmektedir. Buna göre 
yüksek düzeyde sosyal destek algısı, daha az depres-
yon belirtisine neden olmaktadır. Ganster, Fusilier 
ve Mayes (1986) sosyal desteğin stres ve gerginlik 
arasındaki ilişkide tampon etkisinin olmadığını belir-
terek, gerginlik üzerinde doğrudan etkisinin olabile-
ceği yorumunu yapmaktadır. Benzer şekilde LaRocco 
ve Jones (1978) çalışma arkadaşları ve yöneticilerden 
algılanan sosyal desteğin gerginlik üzerinde tampon 
etkisinin değil, doğrudan etkisinin olduğunu tespit 
etmiştir.  
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Sosyal desteğin tükenmişlik üzerindeki etkisine 
ilişkin yazında, hem doğrudan hem de tampon et-
kisinin olduğu vurgulanmaktadır (Leiter, 1991; Gre-
englass, Burke ve Konarski, 1998; Maslach ve Gold-
berg, 1998; Schaufeli ve Greenglass, 2001; Jenkins ve 
Elliott, 2004). Sosyal destek tükenmişliği azaltmakta 
ya da bireyleri bu durumdan korumaktadır çünkü 
çalışanlara bilgi desteği, yardım desteği, geribildirim 
ve duygusal destek sağlayarak kendilerini durum 
üzerinde daha fazla kontrol sahibi hissetmelerini 
sağlamaktadır (Schaufeli ve Greenglass, 2001). Leiter 
(1991) tükenmişlik modelinde, çalışma arkadaşla-
rından algılanan sosyal desteğin, duyarsızlaşma ve 
kişisel başarı gibi tükenmişlik alt boyutları üzerinde 
etkisi olduğunu belirtmektedir. Yapılan diğer iki ça-
lışmada ise, sosyal destekten yoksun olmanın, tüken-
mişlik alt boyutlarından duygusal tükenme ve du-
yarsızlaşma üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu 
vurgulanmaktadır (Bakker vd., 2004; Prins vd., 2007). 
Gündüz (2005) ilköğretim öğretmenleri üzerinde yü-
rüttüğü araştırmada, sosyal destek almayan öğret-
menlerin alanlara göre daha fazla tükenmişlik belirt-
tiklerini tespit etmiştir. Yıldırım (2008), okul müdürü, 
meslektaşlar ve arkadaşlardan alınan sosyal deste-
ğin, psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeyleri 
ile negatif ilişkiye sahip olduğunu belirtmektedir. 
Benzer şekilde üniversitede çalışan İngilizce okut-
manları üzerinde yürütülen araştırmada, yönetici ve 
meslektaşlardan alınan sosyal desteğin, tükenmiş-
lik alt boyutlarıyla ilişkili olduğu ifade edilmektedir 
(Mede, 2009).

Gerek mesleki, gerekse örgütsel koşulları nede-
niyle tükenmişlik yaşama riski yüksek olan sosyal 
çalışmacılar (Maslach ve Schaufeli, 1993; Söderfeldt 
vd., 1995; Acker, 1999; Gilbar, 1998; Evans vd., 2006) 
üzerinde yürütülen tükenmişlik araştırmalarında sos-
yal desteğin doğrudan (El-Bassel,  Guterman, Bargal 
ve Su, 1998) ve tampon etkisi (Himle vd., 1991; Ko-
eske ve Koeske, 1989; Um ve Harrison, 1998) doğ-
rulanmaktadır. Himle vd. (1991) çalışma arkadaşları 
ve yöneticilerinden algıladıkları bilgi desteğinin ve 
yardım desteğinin, sosyal çalışmacıları tükenmişlik-
ten koruduğunu belirtmektedir. Koeske ve Koeske 
(1989), özellikle çalışma arkadaşlarından algılanan 
sosyal desteğin, aşırı iş yükünün tükenmişlik üze-
rindeki olumsuz etkisini azalttığını ifade etmektedir. 
Diğer bir ifadeyle aşırı iş yükünün, tükenmişlik üze-
rindeki etkisi, sosyal desteğin düşük düzeyde olması 
durumunda çok daha fazla olmaktadır. El-Bassel vd. 
(1998) çalışma arkadaşları desteğinin, sosyal çalışma-
cıların duygusal tükenme düzeyleri üzerinde doğ-
rudan etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Brown vd. 
(2003) sosyal desteğin özellikle duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma üzerinde önemli etkisi olduğunu ifade 
etmektedir. 

Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri

Bu araştırmanın amacı, sosyal çalışmacıların yö-
neticileri ve çalışma arkadaşlarından algıladıkları sos-
yal desteğin, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 
kişisel başarı boyutları üzerindeki doğrudan etkisini 
incelemektir.

Bu amaç doğrultusunda araştırmanın hipotezleri 
aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

H1: Sosyal çalışmacıların yöneticilerinden algıla-
dıkları sosyal desteğin duygusal tükenme düzeyleri 
üzerinde negatif etkisi vardır.

H2: Sosyal çalışmacıların çalışma arkadaşlarından 
algıladıkları sosyal desteğin duygusal tükenme dü-
zeyleri üzerinde negatif etkisi vardır.

H3: Sosyal çalışmacıların yöneticilerinden algıla-
dıkları sosyal desteğin duyarsızlaşma düzeyleri üze-
rinde negatif etkisi vardır.

H4: Sosyal çalışmacıların çalışma arkadaşlarından 
algıladıkları sosyal desteğin duyarsızlaşma düzeyleri 
üzerinde negatif etkisi vardır.

H5: Sosyal çalışmacıların yöneticilerinden algıla-
dıkları sosyal desteğin kişisel başarı düzeyleri üzerin-
de pozitif etkisi vardır.

H6: Sosyal çalışmacıların çalışma arkadaşlarından 
algıladıkları sosyal desteğin kişisel başarı düzeyleri 
üzerinde pozitif etkisi vardır.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Örneklemi

Araştırma, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğine 
üye sosyal çalışmacılar üzerinde yürütülmüştür. Veri 
toplama aracı olarak kullanılan soru formu, adı geçen 
derneğin web sayfasında duyurulmuş ve 152 geri dö-
nüş sağlanmıştır. Araştırmaya katılan sosyal çalışma-
cıların %52’si kadın, %48’i erkek, %58,6’sı evli, %41,4’ü 
ise bekardır. Yaş grubu açısından bakıldığında araştır-
ma kapsamındaki çalışanların çoğunluğunun 26-32 
ve 33-40 yaş aralığında olduğu görülmüştür (sırasıy-
la %26,3 ve %36,8). Araştırma kapsamındaki sosyal 
çalışmacıların %30,3’ünün 2 ile 6 yıl, %17,1’inin 7 ile 
12, %25’inin 13 ile 19 ve %19,1’inin ise 20 yıl ve üstü 
mesleki kıdeme sahip olduğu, tümü lisans mezunu 
olmakla birlikte %21,7’sinin yüksek lisans, %2’sinin 
ise doktora derecesine sahip olduğu görülmüştür.
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3.2. Veri Toplama Araçları 

Tükenmişlik Ölçeği

Sosyal çalışmacıların tükenmişlik düzeylerinin be-
lirlenebilmesi için Ergin (1992) tarafından Türkiye’de 
geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Mas-
lach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer 
alan ifadelere 5’li Likert formatında yanıt istenmiştir, 
buna göre; (1) “hiçbir zaman”, (5) “daima”ı ifade et-
mektedir. Ölçeğin tümüne ilişkin bu çalışmada he-
saplanan Cronbach alfa değeri ,74 olup, alt ölçeklerin 
güvenilirlik değerleri, duygusal tükenme için ,88; du-
yarsızlaşma için ,74 ve kişisel başarı için ,79’dur (bkz. 
Tablo 2). Ergin (1992) tarafından yapılan çalışmada 
tükenmişlik alt ölçeklerinin güvenilirlik katsayıları 
duygusal tükenme için ,83, duyarsızlaşma için ,65 ve 
kişisel başarı için ,72 olarak hesaplanmıştır.   

Sosyal Destek Ölçeği

Sosyal destek algısını ölçmek için Peeters, Buunk 
ve Schaufeli’nin (1995) geliştirdiği daha sonra van 
Dierendonck, Schaufeli ve Buunk (1998) tarafından 
kullanılan ölçek Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır. 

Ölçek her bir sosyal destek türünü (duygusal, bilgi, 
pratik yardım ve değerleme-geribildirim) ölçen iki 
ifade olmak üzere toplam sekiz ifadeden oluşmak-
tadır. Bu ifadeler iki sosyal destek kaynağına yönelik 
algıyı ayrı ayrı ölçebilmek amacıyla “bağlı olduğum 
yöneticim” ve “çalışma arkadaşlarım” şeklinde ikişer 
defa yöneltilmiştir. Cevaplayıcılardan işyerinde algı-
ladıkları sosyal destek türlerine ilişkin düzeyi her bir 
kaynak için belirtmeleri istenmiştir. Ölçek 5’li aralıkta 
düzenlemiş olup (1) “hiçbir zaman”, (5) “daima”yı ifa-
de etmektedir. Ölçeğin, sosyal destek türlerine ilişkin 
yapısını belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi so-
nucunda sosyal destek türlerinin tek bir boyutta yer 
aldığı görülmüştür. Buna göre ölçek sosyal desteği, 
duygusal destek, bilgi desteği, pratik yardım desteği 
ve değerleme-geribildirim desteği olmak üzere dört 
farklı türde ölçmemektedir. Bu sonucu destekler şe-
kilde Thoits (1995) sosyal destek türlerinin genellikle 
yüksek düzeyde korelasyona sahip olduğunu ve ‘al-
gılanan’ ya da ‘alınan sosyal destek’ şeklinde tek bir 
boyutta şekillendiğini belirtmektedir. Bu çalışmada 
ölçeğin, yöneticiden ve çalışma arkadaşlarından algı-
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lanan sosyal destek olmak üzere iki faktörlü bir yapı 
sergilediği görülmüştür (Tablo 1). Bu iki faktörlü yapı 
toplam varyansın %70,81’ini açıklamaktadır. Yönetici 
desteği alt boyutunda yer alan ifadelerin faktör yük-
leri ,807 ile ,897 arasında değişmekte olup toplam 
varyansın %46,33’ünü açıklamaktadır. “Bağlı oldu-
ğum yöneticim duygularıma önem verir”, “Bağlı ol-
duğum yöneticim işimde bana yardımcı olur” bu bo-
yutta yer alan ifadelere örnektir. Çalışma arkadaşları 
alt boyutunda yer alan ifadelerin faktör yükleri ,690 
ile ,906 arasında değişmekte olup, toplam varyan-

sın %24,48’ini açıklamaktadır. “Çalışma arkadaşlarım 
duygularıma önem verir” ve “Çalışma arkadaşlarım 
işimde bana yardımcı olurlar” bu boyutta yer alan 
ifadelere örnektir. ‘Algılanan sosyal destek’ olarak ad-
landırılabilecek ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach alfa 
değeri ,92 olup, yönetici desteğine ilişkin katsayı ,95, 
çalışma arkadaşları desteğine ilişkin iç tutarlılık değe-
ri ,92’dir (Bkz. Tablo 2). Van Dierendonck, Schaufeli ve 
Buunk (1998) yönetici desteği ve çalışma arkadaşları 
desteğine ilişkin iç tutarlılık katsayılarının sırasıyla ,89 
ve ,85 olduğunu belirtmektedir.

3.3. Analizler

Verilerin analizinde korelasyon ve çoklu regres-
yon analizlerinden yararlanılmış, veriler SPSS 16 pa-
ket programında analiz edilmiştir.

3.4. Bulgular

3.4.1. Betimsel İstatistikler

Tablo 2’deki değişkenlere ilişkin ortalama de-
ğerlere bakıldığında, araştırma kapsamındaki sos-
yal çalışmacıların genel olarak duygusal tükenme 
ve duyarsızlaşma düzeylerinin ortalamanın altında, 
buna karşılık kişisel başarı düzeylerinin ortalamanın 
üzerinde olduğu görülmektedir. Bu da genel olarak 
tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğuna işaret et-
mektedir. Basım ve Şeşen (2005), sosyal çalışmacı-
larla hemşirelerin tükenmişliklerini karşılaştırdıkları 
çalışmalarında, sosyal çalışmacıların hemşirelere na-
zaran daha düşük oranda tükenmişlik yaşadıklarını 
ifade etmektedir. Burada özellikle dikkat çeken nokta 
hem bu araştırmada hem de Basım ve Şeşen’in (2005) 
çalışmasında, sosyal çalışmacıların duyarsızlaşma 
düzeylerine ilişkin ortalamanın diğer tükenmişlik 
boyutlarına göre daha düşük olmasıdır (Bu çalışma 
için duyarsızlaşma ortalama değeri 2,00 dir. Diğer 
çalışmada 0-6 arasında değişen 7’li Likert ölçeği kul-
lanılmış olup duyarsızlaşma ortalama değerinin 0,71 
olduğu belirtilmiştir). Bu sonuç, sosyal çalışmacıların 

tükenmişlik düzeylerinin düşük olması ile birlikte 
özellikle duyarsızlaşma yaşamadıkları anlamına gel-
mektedir.

Yönetici desteği ve çalışma arkadaşlarından algı-
lanan desteğe ilişkin ortalamalara bakıldığında ise 
sosyal çalışmacıların, yöneticilerinden çok çalışma 
arkadaşlarından sosyal destek aldıklarını belirttikleri 
görülmektedir. (YD Ort= 2,89; ÇAD Ort= 3,60). 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre sosyal çalış-
macıların yöneticilerinden algıladıkları sosyal des-
teğin tükenmişlik boyutlarından duygusal tükenme 
ile negatif, kişisel başarı ile pozitif ilişkili olduğu gö-
rülmektedir. Bununla birlikte yöneticiden algılanan 
sosyal desteğin duyarsızlaşma ile anlamlı bir ilişkiye 
sahip olmadığı görülmektedir. 

Sosyal çalışmacıların çalışma arkadaşlarından al-
gıladıkları sosyal desteğin sadece duygusal tükenme 
ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu, buna karşılık di-
ğer tükenmişlik alt boyutlarıyla ilişkisinin anlamlı ol-
madığı görülmektedir. 

Tükenmişlik alt boyutları arasındaki korelasyon 
değerlerine bakıldığında, tüm değerlerin anlamlı ol-
duğu, bununla birlikte duyarsızlaşma ve duygusal tü-
kenme alt boyutları arasındaki korelasyon değerinin 
göreli olarak daha yüksek olduğu (,612) görülmekte-
dir. Bu sonuç, duygusal tükenmenin duyarsızlaşma-
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ya neden olduğu, bu nedenle de, duyarsızlaşmanın 
duygusal tükenmeyle başa çıkma tekniği olarak ele 
alınabileceğini vurgulayan araştırmalarla tutarlılık 
göstermektedir (Maslach vd.., 2001). 

3.4.2. Sosyal Desteğin Tükenmişliğe Etkisine 
İlişkin Bulgular

Sosyal çalışmacıların yöneticileri ve çalışma ar-
kadaşlarından algıladıkları sosyal desteğin duygu-
sal tükenme düzeylerine etkisinin belirlenebilmesi 
için çoklu regresyon analizi yapılmış ve elde edilen 
sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre modelin 
genel olarak anlamlı olduğunu söylemek mümkün-
dür (F=18,897; p<0,001). Yönetici desteği ve çalışma 
arkadaşları desteği değişkenleri duygusal tükenme 
düzeyindeki değişimin %22’sini açıklayabilmektedir. 

Bağımsız değişkenlerin Beta katsayıları ve anlamlılık 
seviyelerine bakıldığında çalışma arkadaşları desteği 
bağımsız değişkeninin, duygusal tükenmeyi açıkla-
mada anlamlı olmadığı görülmektedir. Buna karşılık 
yönetici desteğinin Beta katsayısına bakıldığında 
güçlü ve negatif bir etki görülmektedir. Buna göre 
sosyal çalışmacıların algıladıkları yönetici desteğin-
deki bir birimlik artış, duygusal tükenme düzeylerin-
de %44’lük bir azalışa neden olmaktadır. Bu sonuçlar-
dan yola çıkılarak araştırmanın “Sosyal çalışmacıların 
yöneticilerinden algıladıkları sosyal desteğin duygu-
sal tükenme düzeyleri üzerinde negatif etkisi vardır” 
şeklindeki birinci hipotezinin kabul edildiği buna 
karşın “Sosyal çalışmacıların çalışma arkadaşlarından 
algıladıkları sosyal desteğin duygusal tükenme dü-
zeyleri üzerinde negatif etkisi vardır” şeklindeki ikinci 

hipotezinin reddedildiği söylenebilir. Sosyal çalışmacıların yöneticileri ve çalışma arka-
daşlarından algıladıkları sosyal desteğin duyarsızlaş-
ma düzeylerine etkisinin belirlenebilmesi için çoklu 

regresyon analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar 
Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4 incelendiğinde yönetici desteği ve çalış-
ma arkadaşları desteği değişkenlerinin, duyarsızlaş-
ma değişkendeki değişimin sadece %0,1 gibi çok 
küçük bir bölümünü açıklayabildiği, modelin genel 
olarak anlamsız olduğu söylenebilir. İki bağımsız de-
ğişkenin de duyarsızlaşma bağımlı değişkenini etki-
lemediği görülmektedir. Bu durumda araştırmanın 3. 
ve 4. Hipotezlerinin reddedildiği söylenebilir. 

Son olarak yönetici ve çalışma arkadaşları deste-
ğinin kişisel başarıya olan etkisinin belirlenebilmesi 
amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları 
Tablo 5’de verilmektedir. Modeldeki bağımsız değiş-
kenlerin kişisel başarı değişkenindeki değişimi dü-

şük düzeyde açıklayabildiği görülmektedir (Uyr.  R2= 
,032). Bununla birlikte kurulan model %5 düzeyinde 
anlamlıdır (F= 3,116; P= ,048). Bağımsız değişkenle-
rin Beta katsayıları incelendiğinde yönetici desteği 
bağımsız değişkenine ait değerin istatistiki olarak 
anlamlı (Beta=,187; p=,041), buna karşın çalışma 
arkadaşları desteğine ilişkin değerin anlamsız oldu-
ğu görülmektedir (Beta=,069; p=,445). Bu durumda 
araştırmanın 5. Hipotezinin kabul edildiği, 6. Hipo-
tezinin reddedildiğini söylemek mümkündür. Diğer 
bir deyişle sosyal çalışmacıların yöneticilerinden al-
gıladıkları sosyal destek kişisel başarı algılarını pozitif 
yönde etkilerken, çalışma arkadaşlarının desteğinin 
kişisel başarı algılamaları üzerinde herhangi bir etkisi 
yoktur denilebilir.   
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sosyal çalışmacıların yöneticileri ve çalışma arka-
daşlarından algıladıkları sosyal desteğin, tükenmişlik 
düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi ama-
cıyla yapılan bu araştırmada yönetici desteğinin, sos-
yal çalışmacıların tükenmişlikleri açısından önemli bir 
‘kaynak’ sayılabileceği görülmüştür. Çünkü yönetici 
desteği sosyal çalışmacıların hem duygusal tüken-
meleri hem de kişisel başarıları üzerinde doğrudan 
etkiye sahiptir. Gerek kaynakların korunması teori-
sinde, gerekse talep-kaynak modelinde sosyal deste-
ğin, işe ilişkin taleplerle başa çıkmayı kolaylaştırarak, 
sonuçlarından bireyi koruyabileceği belirtilmektedir. 
Bu araştırmada elde edilen sonuç yöneticilerden alı-
nan sosyal desteğin tükenmişliği doğrudan da etkile-
yerek azaltabileceğini göstermektedir. 

Araştırmada dikkat çeken sonuç, yönetici des-
teğinin tükenmişliğin iki alt boyutu üzerinde etkili 
olmasına karşın, çalışma arkadaşları desteğinin tü-
kenmişliğin hiçbir alt boyutu üzerinde etkili olma-
masıdır. Konuyla ilgili yazında sosyal desteğin çalı-
şanlar üzerindeki etkisinin, kaynağına bağlı olarak 
değişebildiği belirtilmektedir (Dean vd., 1990; Baker, 
Israel ve Schurman, 1996). Ancak araştırma sonuçları, 
yönetici ve çalışma arkadaşlarından alınan desteğin 
göreli önemleri konusunda tutarlılık göstermemek-
tedir. Bazıları çalışma arkadaşlarından alınan deste-
ğin etkisinin daha fazla olduğunu belirtirken (LaRoc-
co vd., 1980; Greenglass, Fiskenbaum ve Burke, 1996; 
Greenglass, Burke ve Konarski, 1997; Haddad, 1998; 
Arens vd., 2001; Susskind, Kacmar ve Borchgrevink, 
2007), bazıları yönetici desteğinin daha önemli bir 
etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Wells, 1982; 
van der Doef, Maes ve Diekstra, 2000; Ng ve Soren-
sen, 2008; Huffman, Watrous-Rodriguez ve King, 
2008). Susskind vd. (2007) restoranda çalışan servis 
elemanları üzerinde yaptıkları araştırmada servis 
elemanlarının müşteri odaklı davranışlarını çalışma 
arkadaşları desteğinin etkilediğini, yönetici desteği-
nin bu davranış üzerinde herhangi bir etkisinin ol-
madığını belirtmektedir. Haddad (1998) okul psiko-
lojik danışmanları üzerinde yürüttüğü çalışmasında, 
yöneticiden algılanan sosyal desteğin tükenmişliğin 
hiçbir boyutu üzerinde etkisinin olmadığını, çalışma 
arkadaşları desteğinin kişisel başarı üzerinde etkili 
olduğunu tespit etmiştir. Yönetici ve çalışan arasın-
daki emir-komuta ilişkisinin, taraflar arasındaki ilişkiyi 
daha resmi kılması nedeniyle, çalışma arkadaşların-
dan alınan sosyal desteğin etkisinin daha fazla olma-
sı mantıklı görülebilirse de bunun aksini doğrulayan 
araştırmalar çelişki yaratmaktadır. Ng ve Sorensen 
(2008) algılanan yönetici desteğinin iş tatmini, duy-

gusal bağlılık ve işten ayrılma niyetini, çalışma ar-
kadaşları desteğinden daha fazla etkilediğini tespit 
etmiştir. Van der Doef vd. (2000) ulusal ve bölgesel 
gazetede ilan yoluyla dağıtılan anketlerin doldurul-
ması sonucunda ulaşılan 4000 çalışan üzerinde yaptı-
ğı araştırmada, çalışanların sahip oldukları kontrolün 
işe bağlı gerginliği azalttığını, ancak bu etkinin daha 
çok yönetici desteğinin olması durumunda ortaya 
çıktığını vurgulamaktadır. Diğer bir ifadeyle yönetici 
desteği olduğunda kontrolün işe bağlı gerginlik üze-
rindeki etkisi daha da belirginleşmektedir. Huffman 
vd. (2008) iş tatmini üzerindeki etkileri açısından 
çalışma arkadaşları, yönetici ve örgüt desteğini kar-
şılaştırdıkları araştırmalarında, sadece yönetici deste-
ğinin iş tatmini ile ilişkisinin anlamlı olduğunu tespit 
etmişlerdir. Glasberg, Eriksson ve Nordberg (2008) 
sağlık personeli üzerinde yürüttüğü araştırmada, 
çalışanların istedikleri halde yeterince hizmet vere-
miyor olmalarının yarattığı stresi yöneticilerinden al-
dıkları desteğin azalttığını, buna karşılık aile/arkadaş 
ve çalışma arkadaşları desteğinin bu durum üzerinde 
herhangi bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. 
Russell, Altmaier ve Van Velzen (1987) öğretmenler 
üzerinde yürüttükleri araştırmada, yönetici deste-
ğinin tüm tükenmişlik boyutlarıyla ilişkili olduğunu 
buna karşın çalışma arkadaşları desteğinin hiçbiriyle 
ilişkili olmadığını tespit etmişlerdir. 

Bu araştırmada tükenmişliği çalışma arkadaşları 
yerine, yöneticilerinin desteğinin etkilemesinin bir 
nedeni, sosyal çalışmacıların yöneticilerini işlerinde 
karşılaştıkları problemlerin çözümüne daha yakın 
görmeleri olabilir. Çünkü sosyal çalışmacıların, işte 
karşılaştıkları durumlara ilişkin sıklıkla yöneticilerinin 
yardımına başvurdukları belirtilmektedir (Lloyd vd., 
2002). Bu nedenle de sosyal çalışmacılar için yöne-
ticilerinin desteği, işe ilişkin problemlerin çözümün-
de önemli bir destek şekli olmaktadır. Bu sonucun 
aynı zamanda işe ilişkin sosyal destek kaynaklarının 
işe ilişkin sonuçlar üzerinde, buna karşın iş dışındaki 
destek kaynaklarının daha genel sorunlar üzerinde 
etkili olduğu (LaRocco vd., 1980; Huffman vd., 2008) 
görüşünü desteklediği söylenebilir. Her ne kadar ça-
lışma arkadaşları işteki destek kaynaklarından biri 
olarak görülse de, Frone (2000), Fisk’in Sosyal İlişki-
ler Teorisinden yola çıkarak yaptığı araştırmada, ça-
lışanların yöneticileriyle aralarındaki çatışmanın, işe 
ilişkin algılarını etkilediğini, çalışma arkadaşlarıyla 
yaşadıkları çatışmaların ise kendileri ile ilgili algılarını 
etkilediğini belirtmektedir. Frone’a (2000) göre çalış-
ma arkadaşları ile ilişkiler, Sosyal İlişkiler Teorisinde-
ki ‘toplumsal paylaşım’ grubuna girmektedir ve bu 
gruptaki ilişkilerde dayanışma ve birlik ruhu esastır. 
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Buna karşılık yönetici ile ilişkiler Teorideki ‘yetki sınıf-
landırması’ grubuna girmekte ve böyle bir ilişki için-
deki ast genellikle, saygı ve itaat davranışı sergilemek 
durumunda olmaktadır (Fiske, 1993). Yönetici, çalışan 
tarafından doğrudan işle ilişkilendirilmekte ve nega-
tif ilişkiler çalışanın işe ve örgüte olan duygularını et-
kilemektedir. Buna karşılık çalışma arkadaşları deste-
ği daha kişiseldir ve kişisel sonuçlar üzerinde etkilidir. 
Bu açıdan bakıldığında sosyal çalışmacıların çalışma 
arkadaşlarından algıladıkları sosyal desteği, işe ilişkin 
bir sonuç olarak ele alınan mesleki tükenmişliklerini 
etkileyen bir faktör olarak görmemeleri anlamlı gö-
rülebilir.

Ülkemizdeki araştırmalara bakıldığında, bu araş-
tırmada elde edilen bulgularla tutarlılık gösteren 
araştırmalara rastlanmaktadır. Gündüz (2005) okul 
psikolojik danışmanından destek alan ilköğretim öğ-
retmenlerinin en az tükenmişlik yaşayan grup oldu-
ğunu belirtmekte, bu sosyal destek kaynağının, aile 
ve eş desteğinden daha önemli olduğunu vurgula-
maktadır. Bu sonuç, tükenmişlik açısından bakıldığın-
da, işteki sosyal destek kaynaklarının iş dışındaki kay-
naklardan daha önemli olduğunu göstermektedir. 
Benzer şekilde Altay vd. (2010) hemşireler üzerinde 
yürüttüğü araştırmada tükenmişlik ve aile desteği 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirtmektedir. 
Buna karşılık okul psikolojik danışmanları üzerinde 
yürütülen bir araştırmada, çeşitli sosyal destek kay-
nakları arasında yönetici ve meslektaşlardan alınan 
sosyal desteğin, üç tükenmişlik boyutu üzerinde de 
etkili olduğu bulunmuştur (Yıldırım, 2008). 

Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise, ne 
yönetici ne de çalışma arkadaşlarından algılanan 
sosyal desteğin, tükenmişliğin duyarsızlaşma alt 
boyutu ile anlamlı ilişkiye sahip olmamasıdır. Diğer 
bir ifadeyle sosyal çalışmacıların yöneticileri ve ça-
lışma arkadaşlarının desteği, onların diğer bireylere 
karşı olumsuz, katı ve mesafeli tepkiler göstermele-
rini etkilememektedir. Bu sonuç Talep-Kaynak Mo-
delinden hareketle, işe ilişkin taleplerin daha çok 
duygusal tükenme ile kaynakların ise duyarsızlaşma 
ile ilişkili olduğuna dair görüşle tezatlık göstermek-
tedir (Leiter, 1991; Demerouti, Bakker, Nachreiner 

ve Schaufeli, 2000). Ayrıca bu çalışmada bir kaynak 
olarak ele alınan sosyal desteğin, duyarsızlaşma ile 
negatif ilişkiye sahip olduğunu gösteren araştırma-
lar da (Brown vd., 2003; Kahn, Schneider, Jenkins ve 
Moyle, 2006; Mede, 2009) bu araştırmada elde edilen 
sonuçla uyumlu değildir. Buna karşılık tükenmişlik 
araştırmalarında genellikle, ele alınan değişkenlerle 
duygusal tükenme boyutunun, duyarsızlaşma boyu-
tuna nazaran çok daha güçlü bir ilişkiye sahip olduğu 
(Maslach ve Schaufeli, 1993; Lee ve Ashforth, 1996; 
de Rijk, Le Blanc, Schaufeli, de Jonge, 1998), hatta 
duyarsızlaşma boyutunun herhangi bir ilişkisinin ol-
madığı belirtilmektedir (Van Dierendonck vd., 1998). 
Duygusal tükenmenin, diğer iki tükenmişlik alt bo-
yutunun gelişmesinde oynadığı merkezi rol (Leiter, 
1991) bu sonucun bir nedeni olarak görülebilir. Ör-
gütsel stres faktörleri bireyde duygusal tükenmeye 
neden olmakta, duygusal tükenme de duyarsızlaşma 
ve kişisel başarının azalması sonuçlarını ortaya çıkar-
maktadır. Diğer bir ifadeyle örgütsel stres faktörleri-
nin duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutları üzerin-
de doğrudan etkisi oldukça azdır. Bunun yerine bu 
faktörler duygusal tükenme yoluyla duyarsızlaşma 
tepkisine neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışma-
da sosyal desteğin duyarsızlaşma üzerinde doğrudan 
etkisinin bulunmamış olmasının bir nedeni, duygu-
sal tükenme değişkeninin bu iki değişken arasındaki 
aracılık rolü olarak görülebilir. Bu noktadan hareketle 
ileride yapılacak araştırmalarda, duygusal tükenme-
nin sosyal destek-duyarsızlaşma ilişkisinde aracı rolü 
oynayıp oynamadığının incelenmesi önerilebilir.

Sosyal destek kaynaklarından yönetici ve çalışma 
arkadaşlarının tükenmişlik üzerindeki göreli önemini 
ortaya koyması açısından bu araştırmanın hem tü-
kenmişlik hem de sosyal destek yazınına katkı sağ-
ladığı söylenebilir. Bu sonuç özellikle sosyal destek 
araştırmaları açısından, farklılaşan etkileri nedeniyle 
sosyal destek kaynaklarının ayrı ayrı değerlendirilme-
si gereğine işaret ettiğinden önemli görülebilir. Ay-
rıca Talep-Kaynak Modeli ve Kaynakların Korunması 
Teorisinin farklı bir meslek grubuna da uyarlanabi-
leceğini göstermesi ve Türkiye koşullarında incelen-
miş olması açılarından araştırmanın ilgili yazına katkı 
sağladığı söylenebilir.

*Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge-
nel Müdürlüğü’nün yayımladığı genelgeyle (2007/09), 
ilgili meslek elemanlarının “sosyal hizmet uzmanı” olarak 

kullanılan kadro unvanları ‘sosyal çalışmacı” olarak de-
ğiştirilmiştir.
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