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Öz 

Bu ara t rmada örgütsel ve sosyal deste in i /aile çat malar üzerindeki etkileri, 
ayr ca sosyal ve örgütsel deste in ya am tatmini üzerindeki etkileri de erlendirilmi tir. 
Ara t rma, s kl kla gece nöbetlerine kald klar için yüksek i /aile çat mas potansiyeline 
sahip olan hem ireler üzerinde gerçekle tirilmi tir. Elde edilen sonuçlara göre, örgütsel 
deste in i -aile çat mas

 

ile negatif yönlü, örgütsel ve sosyal deste in ya am tatmini ile 
pozitif yönlü bir ili kiye sahip oldu u belirlenmi tir. Ayr ca i /aile çat malar n n ya am 
tatmini ile negatif yönlü bir ili kisinin bulundu u tespit edilmi tir.      

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek, Sosyal Destek, /Aile Çat mas , Ya am 
Tatmini.  

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT, SOCIAL SUPPORT AND                                         
WORK/FAMILY CONFLICTS ON LIFE SATISFACTION  

Abstract 

In this research the effects of organizational and social support on work/family 
conflict are evaluated. The direct and indirect effects of social and organizational support 
on life satisfaction are also evaluated. The Research was conducted on the nurses who work 
over nights frequently. Nurses have great potential for work-family conflict because of 
night works. The results indicate that there is a negative relationship between organizational 
support and work-family conflict. It is also shown that organizational and social support has 
a positive relationship with life satisfaction. In addition, there is a negative relationship 
between work/family conflict and life satisfaction.   

Key Words: Organizational Support, Social Support, Work/Family Conflict, Life 
Satisfaction.   

G R

 

nsan sosyal ve duygusal bir varl kt r. Bu yüzden özel hayat nda ya ad kla-
r i hayat n , i hayat nda ya ad klar da özel hayat n etkilemektedir.  hayat ve 
özel hayat aras ndaki etkile imin yönü, gücü ve kaynaklar

 

belirlenebilirse, perso-
nelin çal ma artlar n ve performans n iyile tirebilecek tedbirlerin al nmas 
mümkün olabilir. Bu ara t rmada ilk olarak örgütsel ve sosyal deste in personel 
üzerindeki etkileri incelenmi tir. Ard ndan i /aile çat malar n n ki inin i hayat na 
ve özel hayat na yans malar de erlendirilmi tir. Son olarak bu unsurlar n ya am 
tatmini üzerindeki etkileri ara t r lm t r. Bu ara t rman n iki temel amac bulun-
maktad r. Birinci amaç, sosyal ve örgütsel deste in ya am tatmini üzerindeki etki-
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lerini belirlemektir. kinci amaç ise i /aile çat malar n n ya am tatmini üzerindeki 
etkilerini belirlemektir. Bu amaçlara ula abilmek için hipotezler geli tirilecek ve 
test edilecektir.   

1. L TERATÜR NCELEMES

  

1.1. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK   

Örgütsel destek, bir örgütün, personelinin örgüte katk lar n n bilincinde 
olmas ve personelin refah na önem vermesidir (Martin, 1995:89). Örgütsel destek, 
ancak insan kaynaklar n n öneminin bilincinde olan örgütlerde bulunabilecek özel 
bir anlay gerektirir. Bu anlay a sahip olan örgütlerde insanlar n yapt klar katk -
lar dikkate al nd ve refah düzeyi art r ld için personel bu durumdan büyük 
gurur ve mutluluk duyar (Watkins, 1995:1). nsan kaynaklar n n makinelerden 
daha önemli görülmedi i örgütlerde, örgütsel deste in sa lanmas mümkün de il-
dir.   

Küçük akarsular n birle erek büyük bir nehri olu turmas gibi, farkl unsur-
lar, farkl miktarlarda birle erek örgütsel deste in olu mas n sa lar. Bu unsurlar-
dan ilk göze çarpan ileti im deneyimleridir. Örgütsel destek alg lamalar n n önem-
li bir k sm günlük ileti im tecrübelerinden kaynaklan r (Watkins, 1995:2). Perso-
nelin örgütsel destek alg lamalar aç s ndan, yönetici-personel ileti imi üzerinde 
titizlikle durulmas gerekir. Bu yüzden yöneticiler tutarl bir ekilde, ifadelerinde, 
politikalar nda ve uygulamalar nda, aç k veya örtülü, örgütsel destekle ilgili mesaj-
lar n n bilincinde olmal d r. Bu mesajlar alg lanan örgütsel destek üzerinde önemli 
bir etkiye sahiptir. Personel, tepe yönetiminden çe itli kanallarla sürekli olarak 
de erli oldu una yönelik mesajlar, övgü ve onay al yorsa daha yüksek örgütsel 
destek hisseder.  

Konu üzerinde çal an ara t rmac lar örgütsel deste in ileti im d ndaki 
kaynaklar n da aç klam lard r. Eisenberger ve Rhoades alg lanan örgütsel deste i 
olu turan unsurlar , adalet, yönetici deste i, örgütsel ödüller ve çal ma ko ullar 
(ödeme, terfi, i güvencesi, otonomi, rol stresi)  olarak s ralam lard r (Ronald, 
2003:131) (Martin, 1995:90). Ayr ca örgütlerin, personel çocuklar na yönelik kre -
ler açarak, esnek çal ma saatleri düzenleyerek, belirsizli i azaltarak ve e itim 
olanaklar sa layarak personelin örgütsel destek alg lamalar n güçlendirebilece ini 
ifade etmi lerdir. 

Alg lanan örgütsel deste in ekillenmesinde uyum deste i, finansal destek 
ve kariyer deste i de önem ta maktad r (Kraimer, 2004:217). Uyum deste i, i e 
yeni ba layan bir eleman n i e uyumuna yönelik faaliyetlere önem verme derecesi-
ne göre ortaya ç kar. Finansal destek ise, örgütün, personelin mali ihtiyaçlar n

 

dikkate almas , maddi ödüller vermesi, eme inin kar l kadar yla ücretlendirmesi 
derecesine göre olu ur. Kariyer deste i de örgütün, personelin kariyer gereksinim-
lerini kar lamas derecesine göre ekillenir.  
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Personelin ula t ba ar lar n ödüllendirilmesi örgütsel deste in ekillen-

mesi aç s ndan üzerinde önemle durulmas gereken bir konudur (Chandra, 
2005:131). Personelin örgütsel destek alg lamalar n n güçlenmesi için, yönetici 
taraf ndan örgütün biçimsel ödüllendirme sisteminin ötesinde, iste e ba l ve faz-
ladan ödüllendirmelerin gerçekle tirilmesi gerekir (Kacmar, 2001:349)    

Personele kararlara kat lma olana n n sa lanmas da örgütsel destek alg -
lamas n olumlu yönde ve güçlü bir ekilde etkilemektedir. Yöneticilerin merkezi 
olmayan bir karar alma sistemini uygulamalar personele verdikleri de erin bir 
göstergesi olarak alg lanan örgütsel deste e katk sa lar (Watkins, 1995:4).   

nsanlar n örgüt içerisinde önemli gördükleri eyler kendilerine verildi i 
zaman, alg lad klar örgütsel deste in yükseldi i, verilmedi i zaman da azald 
belirlenmi tir. Personelin önemli gördükleri eyler, i letmeye ve ki iye göre de i -
ti i için bu unsurlar n saptanmas örgütsel deste in güçlendirilmesi aç s ndan önem 
ta r. Yap lan bir ara t rmada mavi yakal personel için önemli olan eylerin ücret 
ve i güvenli i oldu u görülmü tür. Beyaz yakal personel için ise i in ilgi çekicili-

i önem s ralamas nda en üstte yer alm t r (Yamaguchi, 2001:434).  

Personelin yapmalar gereken i lerin aç k bir ekilde tan mlanarak onlar n 
rol belirsizli i, rol çat mas ve dolay s yla stres ya amamalar n n sa lanmas ör-
gütsel destek alg lamas n olumlu yönde etkileyecektir (Hutchison, 1997a:165). 
Gerek i ya am ndaki, gerekse özel ya am ndaki olumsuzluklardan dolay stres 
alt nda bulunduklar zamanlarda, personele ihtiyaç duydu u yard m n yap lmas da 
yine örgütsel destek alg lamas n güçlendirir (Burke, 2003:131) (Chandra, 2005:2).    

Buraya kadar ifade edilen yakla mlarla personelin, yüksek düzeyde örgüt-
sel destek alg lamas sa lanabilir. Böylece gerek i lerin iyi gitti i zamanlarda, ge-
rekse kriz dönemlerinde personelin de i letmesine destek olarak buna kar l k vere-
ce i görülecektir (Martin, 1995:90).       

1.1.1. Alg lanan Örgütsel Destek 

 

Alg lanan Yönetici Deste i  

Örgütlerde deste in türleri bulunmaktad r. Personelin çal t örgütten al-
g lad destek örgütsel destek , yöneticisinden alg lad destek ise yönetici 
deste i olarak isimlendirilmektedir.  

Bir örgütün yöneticisi, örgütün temsilcisi durumunda oldu undan, yönetici 
deste inin örgütsel destek üzerinde önemli etkileri bulunmaktad r (Eisenberger, 
2002:565). Yöneticilerin, personeli yönlendirme ve de erlendirme yetkileri bulun-
du u için bu beklenen bir sonuçtur (Chandra, 2005:7). Personelin örgütsel destek 
alg lamas nda yöneticilerin önem ta d n gösteren çe itli ara t rmalar vard r 
(Stamper, 2002:117).  

Her ne kadar yönetici deste inin örgütsel deste in olu mas nda rolü varsa 
da yönetici deste i ile örgütsel deste in birbirinden farkl kavramlar oldu u gözden 
kaç r lmamal d r. Bir örgütün personelinin örgütsel destek alg lamalar yüksek 
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oldu u halde, yönetici deste i alg lamalar dü ük olabilir (Florence, 2003:253). 

letmelerde yap lan ara t rmalarda personelin örgütsel destek alg lamalar ile yö-
netici deste i alg lamalar n n farkl düzeylerde oldu u saptanm t r (Linden, 
1997:85).  

Bu fark n nedeni, i letme personelinin yöneticileriyle ilgili sorunlar n ge-
çici olarak de erlendirmeleri ve gelecekte bu sorunlar n a labilece ini dü ünme-
leridir. Ayr ca örgüt yöneticilerinin ba ka görevlere atanmalar n n her zaman 
mümkün olmas da bu farkl l n kayna olabilir. Böyle bir durumda alg lanan 
yönetici deste i dü ük oldu u halde, alg lanan örgütsel deste in yüksek olmas 
mümkündür (Linden, 1997:92).   

1.1.2. Alg lanan Örgütsel Deste in Olumlu Sonuçlar

 

Literatürden elde edilen bulgular de erlendirildi inde, alg lanan örgütsel 
deste in çok say da yarar n n bulundu u görülmektedir. Örgütsel deste in i letme-
lerde sa layabilece i yararlar a a da aç klanacakt r.   

1.1.2.1. Çaba Düzeyinde Art  

ini severek, isteyerek, bütün gücüyle yapmakta olan personel en yüksek 
düzeyde gayret gösteriyor demektir. ini zoraki olarak, sevmeyerek, istemeyerek 
yapan bir personel ise en dü ük düzeyde çaba gösteriyor demektir. Çaba, persone-
lin, i ini iyi yapabilmek için ki isel s n rlar na ne kadar yakla t ile ölçülür. Per-
sonelinin tamam veya önemli bir k sm yüksek çaba düzeyinde çal an i letmelerin 
küresel rekabette ne kadar güçlü olabilecekleri çok aç kt r.  

letmeler için bu derecede önemli olan çaba düzeyinin yükseltilmesinde 
en etkili araçlardan birisi örgütsel destektir (Grandey, 1997:161). Örgütsel deste in 
personelin çaba düzeyini yükseltti ini gösteren ara t rmalar vard r (Stamper, 
2002:117).  

Örgütsel deste e temel olu turan dü ünce sistemi sosyal de i im teorisine 
dayal d r. Örgüt ile personel aras nda gerçekle en al veri te, yüksek düzeyde ör-
gütsel destek alg layan personel bunun kar l n daha çok çaba göstererek ödeme 
e iliminde olacakt r (Kraimer, 2004:216). Bu al veri te personel, çabas n , sa la-
nan olanaklar ve sosyal ödüller kar l nda de i tirmektedir (Hutchison, 
1997a:160).  

Blau, al veri teorisini, sosyal al veri çerçevesinde aç klam t r. Sosyal 
al veri anlay , bir ki i di er bir ki iye bir iyilik yapt zaman, bunun kar l -
n n beklenmesini gerektirmektedir (Linden, 1997:82). Böylece örgütsel destek 
alg layan personelin bunun kar l n ödemek için i lerine daha ba l ve çal kan 
olmalar beklenmektedir (Howes, 2000:208).   
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Sosyal al veri modeline göre personel, ba l l n ve çabas n

 
sosyal 

ödüller ve olanaklara kar l k de i ir (Hutchison, 1997a:159). Kar l kl l k temelin-
de personel, alg lad örgütsel deste i, örgütün amaçlar na ula mas na katk sa la-
yacak çabalar n art rarak geri ödemeye çal r (Eisenberger ve Aselage, 2003:492). 
Alg lanan örgütsel destek, personelde yükümlülük duygusu olu turdu u için daha 
fazla çaban n ortaya ç kmas n sa lar (Hong, 2006:4).  

Personel örgütle olan ili kisinde verdi ini ve ald n hesap ederek, tutum-
lar yla ve davran lar yla bir dengeye ula maya çal r (Linden, 1997:83). Bu çer-
çevede dü ük düzeyde örgütsel destek alg layan personelin de örgüt için gösterece-

i çabalar azaltmas beklenir.  

1.1.2.2. Yarat c l k ve Bulu lar n Artmas  

Yüksek düzeyde örgütsel destek alg layan personelin, bir bulu

 

gerçekle -
tirme olas l yükselmektedir (Ramus, 2001:87). (Watkins, 1995:1). Farkl ara -
t rmalarda bu sonucu destekleyici bilgilere ula lm , alg lanan örgütsel deste in 
bulu lar ile anlaml ve pozitif yönlü bir ili kisinin bulundu u görülmü tür (Linden, 
1997:83). Özellikle yöneticinin personel ile bilgi payla m , personel-yönetici ara-
s nda olu turulacak güven, personel ile yöneticiler aras nda basamaksal olmayan ve 
esnek ileti im kanallar yarat c l güçlendirmektedir (Ramus, 2001:87).   

1.1.2.3. Sorumluluk Duygusunun Güçlenmesi 

Örgütsel deste in ortaya ç kard olumlu sonuçlardan birisi de sorumluluk 
duygusunun güçlenmesidir (Linden, 1997:83). Yap lan ara t rmalara göre, alg la-
nan örgütsel destek güçlendikçe örgütsel amaçlara ula lmas na yard m etme so-
rumlulu u da güçlenmektedir (Eisenberger ve Aselage, 2003:494). Eisenberger in 
yapt ara t rmalarda örgütsel destek ile i sorumlulu u aras nda anlaml bir ili ki 
bulunmu tur (Martin, 1995:89). Dolay s yla personel, alg lad örgütsel destek 
yükseldikçe i le ilgili görevlerini gerçekle tirmede daha bilinçli olmaktad r 
(Hutchison, 1997a:160). Alg lanan örgütsel deste in, personelin sorumluluk duy-
gular n güçlendirdi ini gösteren farkl ara t rmalar bulunmaktad r (Eisenberger, 
2002:566; Chandra, 2005:8).      

1.1.2.4. Stres ve Tükenme Davran lar nda Azalma  

Stres ve tükenme davran lar örgütlerde mücadele edilmesi gereken önem-
li sorunlar aras nda yer almaktad r. Örgütsel deste in stres ve tükenme davran la-
r n n azalmas na katk sa lad bilinmektedir (Asad, 2003:139).   

Personele örgütsel destek sa lanmas

 

stresle ba a ç kmalar na yard m eder 
(Asad, 2003:140). Örgütsel deste in yüksek oldu u bir i yerinde çal an personel i 
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yerini daha ho ve stresi olmayan bir yer olarak görür (Grandey, 1997:162). Alg -
lanan örgütsel deste in personelin stres düzeyini azaltt yönünde güçlü kan tlar 
bulunmaktad r (Stamper, 2003:572). Örgütsel destek yükseldikçe personelin stres 
düzeyinin azalaca na ili kin olarak ara t rmac lar n görü birli i vard r (Grandey, 
1997:165). Benzer ekilde, alg lanan örgütsel deste in tükenme davran lar nda 
azalmaya neden oldu u konusunda da ara t rmac lar aras nda görü birli i söz ko-
nusudur (Asad, 2003:144).   

Stresin ve tükenme duygusunun psikosomatik hastal klara yol açt bilin-
mektedir. Dolay s yla stresin ve tükenme davran lar n n azalmas n sa layan ör-
gütsel deste in psikosomatik hastal klar da azaltmas beklenmelidir (Ronald, 
2003:151). Bir y l boyunca iki grup üzerinde yürütülen çal maya göre örgütsel 
destek alg lamalar yüksek olan grup üyelerinin di erlerinin yar s kadar hastalan-
d

 

görülmü tür (Ronald, 2003:140).    

1.1.2.5. Devams zl k ve ten Ayr lman n Azalmas

 

Zorlu rekabet ko ullar nda ba ar l olmak isteyen i letmelerin, yo un de-
vams zl a ve yüksek i gücü devir h z na maruz kalmamas gerekir. Bu sorunlar n 
a lmas nda örgütsel deste in önemli katk lar n n oldu u bilinmektedir 
(Eisenberger ve Aselage, 2003:494). Personelin alg lad örgütsel destek yüksek 
oldu u zaman daha dü ük i gücü devir h z ve devams zl k ortaya ç kmaktad r 
(Howes, 2000:209). Yüksek düzeyde örgütsel destek alg layan bireylerin daha az 
alternatif i arad klar

 

veya böyle i leri kabul ettikleri görülmü tür (Allen, 
2003:100). Bu yüzden, alg lanan örgütsel destek yüksek oldu u zaman personelin 
örgütlerinde çal maya devam etme olas l klar artmaktad r (Stamper, 2003:581). 
Yap lan bir ara t rmada alg lanan örgütsel deste in örgütten ayr lma iste i ile ters 
yönlü ve anlaml bir ili kisinin bulundu u belirlenmi tir (Grandey, 1997:163). 
Di er ara t rmalarda da alg lanan örgütsel deste in, i gücü devir h z n

 

azaltt 
do rulanm t r (Eisenberger, 2002:566).   

Alg lanan örgütsel destek devams zl n azalmas na da katk sa lamakta-
d r. Eisenberger in yapt ara t rmada, örgütsel destek ile i e devams zl k aras nda 
negatif yönlü ve anlaml bir ili ki görülmü tür (Martin, 1995:89). Bir örgütün per-
sonelini önemsemesi ve onu desteklemesi ile ilgili alg lamalar n i te devaml l k ile 
aras nda anlaml bir ili ki bulunmaktad r (Allen, 2003:100).Yap lan di er pek çok 
ara t rmaya göre de alg lanan örgütsel destek yüksek oldu u zaman personelin 
daha az devams zl k yapt görülmü tür (Hutchison, 1997a:160).     

1.1.2.6.  Tatmini  

Örgütsel deste in sa lad yararlardan birisi de personelin i tatminini 
yükseltmesidir (Allen, 2003:99). Alg lanan örgütsel destek personelin i tatminini 
yükselmekte ve olumlu bir ruh hali kazanmas n sa lamaktad r (Burke, 2003:132). 
Böylece personelde i letmeye daha fazla katk sa lama konusunda isteklilik art-
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maktad r (Grandey, 1997:162). Örgütsel destek ile i tatmini aras nda pozitif yönlü 
anlaml bir ili ki bulundu unu gösteren çok say da ara t rma yap lm t r. (Howes, 
2000:209) (Allen, 2003:100) (Stamper, 2003:581), (Grandey, 1997:164).  

1.1.2.7. Yüksek Performans     

Personelin örgütsel destek alg lamalar yüksek olmazsa, gerek rolleri gere-
i yapmalar gereken i leri, gerekse rolleri d ndaki i leri istenildi i ekilde yap-

mazlar. Bu yüzden performanslar dü er (Jansen, 2005:177). Alg lanan örgütsel 
deste in personelin performans n yükseltti ini gösteren, farkl ara t rmac lar tara-
f ndan yap lm çok say da ara t rma bulunmaktad r (Cropanzano, 1999:169), 
(Bishop, 2000:1121), (Kraimer, 2004:210), (Burke, 2003:132),  (Grandey, 
1997:161), (Allen, 2003:100), (LaMastro, 2003:2).  

1.1.2.8. Örgütsel Ba l l k   

Alg lanan örgütsel deste in sa lad yararlardan birisi, örgütsel ba l l 
güçlendirmesidir (Christopher, 1994:407). Örgütsel deste in örgütsel ba l l güç-
lendirdi ini ispatlayan, farkl ara t rmac lar taraf ndan yap lm çok say da ara t r-
ma bulunmaktad r (Fuller, 2003:790), (Naumann, 1998:364), (Eisenberger ve 
Aselage, 2003:494), (Hutchison, 1997a:160), (Kogan, 2004:7), (Florence, 
2003:251), (Allen, 2003:100).    

1.1.2.9. Örgütsel Vatanda l k  

Alg lanan örgütsel deste in örgütsel vatanda l k davran lar n da art rd 
bilinmektedir (LaMastro, 2003:3). Alg lanan örgütsel deste in örgütsel vatanda l k 
davran lar n art rd n gösteren farkl ara t rmalar bulunmaktad r (Kogan, 
2004:5), (Kogan, 2004:5), (Naumann, 1998:364), (Blakely, 1998:351), (Howes, 
2000:209), (Grandey, 1997:161).    

1.2. SOSYAL DESTEK  

Sosyal destek, bir insan n di erine, problemlerini çözmesi ve kendini iyi 
hissetmesi için katk sa lamas ve yard mc olmas d r (Lirio,2007:35).    

Sosyal deste in birkaç türü bulunmaktad r. Araçsal sosyal destek, ki inin 
ya ad sorunun çözümüne yönelik somut yard m davran lar n içerir 
(Redman,2006:168) (Johnson,2004:339) (Swanson,2001:162) (Savery,1988:27). 
Duygusal sosyal destek, empati gösterme, ilgilenme, efkat gösterme, dinleme, 
tavsiyede bulunma, güven verme eklindeki davran larla ortaya ç kar 
(Lawson,1988:27) (Henderson,1985:238) (Swanson,2001:162) (Redman, 
2006:168). Yap sal sosyal deste in olu mas için, etrafta, gerekti inde yard m ede-
bilecek insanlar n bulunmas yeterlidir (Johnson,2004:339). Bilgi deste i, bilgi 
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verme, önerilerde bulunma ve yönlendirme yard mlar yla gerçekle ir (Sawery, 
1988:27). 

nsanlar sosyal destek elde etmek için, ailelerine ilave olarak i arkada la-
r yla ve di er arkada lar yla ili kiler geli tirir ve sürdürürler (Redman,2006:168). 
Geli tirilen ili kiler farkl ileti im yöntemleriyle sürdürülebilir ancak, sosyal deste-

in ekillenmesinde yüz yüze ileti imin önemi büyüktür (Kirmeyer,1987:148).     

yerindeki sosyal destek çal ma arkada lar ndan astlardan veya üstlerden 
gelebilir.  stresi söz konusu oldu unda en yo un sosyal deste i çal ma arkada -
lar n n sa lad görülmü tür (Lindorff, 2001:281).  

ortam nda örgütsel vatanda l k davran lar gösteren ki iler çal ma ar-
kada lar na göre daha fazla sosyal destek elde etmektedir (Johnson,2004:345). 
Ki ilik yap s n n da ki inin elde edece i sosyal destek üzerinde etkileri vard r. D -
adönüklük ve uyumluluk özelliklerinin al nan sosyal deste i art rd görülmü tür 

(Johnson,2004:339) (Swader,2005:485). Di er taraftan ki inin sahip oldu u dü -
manl k duygular ve ya amakta oldu u depresyon kendisine gösterilecek sosyal 
deste i azaltmaktad r (Johnson,2004:339). Fiziksel çekicilik ve espri yetene i ise 
beklenenin aksine elde edilen sosyal deste i art rmamaktad r (Johnson,2004:345). 
Sosyal deste in verilmesinde ve al nmas nda kar l kl l n büyük rolü oldu u gö-
rülmü tür. Bu çerçevede ba kalar na sosyal destek veren insanlar daha fazla sosyal 
destek al rlar (Swader,2005:485).         

Aile, insanlar için önemli bir sosyal destek unsurudur. Sosyal destek yal-
n zca e lerden kaynaklanmaz. Çocuklar n da aileden sa lanan sosyal destek üze-
rinde önemli bir rolü vard r (Lirio,2007:45). Kabul, ilgi, teselli gibi duygusal sosyal 
deste in önemli bir k sm i d ar s nda ve genellikle e taraf ndan sa lan r 
(Lindorff, 2001:280).   

Ara t rmalar farkl kaynaklardan elde edilen farkl türlerdeki sosyal deste-
in ki i üzerinde e it düzeyde etkili olmayabilece ini göstermi tir. Deste in ne 

kadar etkili olaca n belirleyen en önemli konu ki inin hangi tür deste e ve hangi 
iddette ihtiyac n n oldu udur. Bir insana, deste e iddetle ihtiyac n n bulundu u 

zaman ve ihtiyaç duydu u türde destek sa lan rsa deste in pozitif etkisi de o dere-
cede büyük olacakt r (Redman,2006:168). 

Elde edilen sosyal deste in ki i ve örgüt aç s ndan, olumlu yönde önemli 
sonuçlar bulunmaktad r. Sosyal destek, her eyden önce i e yeni ba layan insanla-
r n çal t klar kurumla bütünle meleri yönünde önemli katk lar sa lamaktad r.  

e yeni ba layan bir personel için sosyal destek hayati derecede önem ta-
r. Hiç tan mad bir ortama ve insanlara al maya çal an, kafas nda çok say da 

tereddüt olan bir ki i çevresindeki insanlar taraf ndan s cak kar lan r, ilgi ve destek 
görürse o kurumun bir parças olmaya ba lar. Aksi durumda ki inin ya hemen ya 
da daha sonra kurumdan ayr lmas beklenir. Zorunlu sebeplerle i ten ayr lma ger-
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çekle mese bile, yeni personelin kendini o kurumun bir parças gibi hissetmesi ve 
verimli olmas mümkün olmaz (Nelson,1991:543). 

Sosyal deste in ki iye ve örgüte katk s bununla s n rl kalmaz. Sosyal des-
tek devam etti i sürece, örgütsel ba l n, verimlili in, i tatmininin, motivasyonun 
ve performans n artt , i -aile dengesinin olu mas n n kolayla t görülür 
(Marcinkus, 2007:104) (Sargent, 2001:245) (Bhanthumnavian, 2003:80) (Bright, 
2001:344) (Glaser, 1999:157), (Savery, 1988:27). Sosyal deste in i aile dengesi-
nin olu mas na sa lad katk i -aile ve aile-i çat malar n n azalmas n sa la-
maktad r (Brough, 2004:52) (Sanders, 2006:464) (Sanders, 2006:465) (Dawn, 
1999:515) (Bhanthumnavian, 2003:80). Sosyal destek hem i hayat na, hem de i 
d ndaki hayat na katk sa layarak insanlar n refah n yükseltmektedir (Redman, 
2006:168), (Redman, 2006:169). 

Sosyal deste in i yerinden kaynaklanan stresin azalt lmas nda önemli bir 
rolünün bulundu unu gösteren çok say da ara t rma vard r (Lawson, 1988:27), 
(Fenlason,1994:171) (Glaser, 1999:157) (Redman, 2006:169) (Lindorff, 2001:274) 
(Bhanthumnavian, 2003:80) (Redman, 2006:168) (Knoll, 2007:85). Bu sonucun 
ortaya ç kmas nda sosyal deste in rol çat mas , rol belirsizli i ve a r rol prob-
lemlerini azaltmas n n katk s vard r (Knoll, 2007:85). Sosyal destek ayr ca tü-
kenme probleminin azalmas na da katk sa lamaktad r (Lindorff, 2001:281) 
(Bhanthumnavian, 2003:80) (Hendrix, 1988:71).  

Sosyal deste in fiziksel ve psikolojik sa l k için önemli bir kaynak oldu u, 
hatta tedavi edici bir özelli inin bulundu u, genel olarak kabul görmektedir 
(Murray, 2003:265) (Pearson, 1986:391) (Bhanthumnavian, 2003:80) (Kirmeyer, 
1987:138). Yap lan bir ara t rmada sosyal destek görme ile ölüm oran aras nda 
anlaml ve ters yönlü bir ili ki bulunmu tur (Pearson, 1986:391). Ayr ca sosyal 
destek olumsuz hayat olaylar n n sonuçlar n hafifletmekte, endi e ve depresyonu 
azaltmaktad r (Murray, 2003:265) (Dahlem, 1988:30). Sosyal deste in bu yararlar 
birle ti inde ya am kalitesinin yükseltmesini sa lamaktad r (Abramis, 1985:123). 

Sosyal deste e yaln zca personelin ihtiyac yoktur. Yöneticilerin de sosyal 
deste e ihtiyac vard r. Bulunduklar mevki ve sahip olduklar güç yöneticilerin 
sosyal destek olmadan da mutlu ve ba ar l olabilece inin dü ünülmesine yol aça-
bilir. Oysa yap lan bir ara t rmada yöneticilerin önemli bir k sm n n i letmede bir 
insan olarak ilgi görmediklerini dü ündükleri ortaya ç km t r. Personel yönetici 
ile yaln zca i ile ilgili konular resmi ileti im kanallar ve yöntemleriyle görü tü-

ünde yönetici kendini izole olmu hissetmektedir. Sosyal destek almayan yöneti-
cilerin endi e, stres, depresyon ve strese ba l hastal klar daha fazla ya ad klar 
bilinmektedir (Lindorff, 2001:274). Yöneticilerin sosyal destek elde etti inde ise 
daha espritüel ve daha iyimser olduklar görülmü tür.    
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Elde edilen tüm bu sonuçlar dü ünüldü ünde, personele sosyal destek sa -

lanmas n n ve yöneticilerin bu konuda bilinçlendirilmesinin önemi ortaya ç km t r 
(Marcinkus, 2007:104).    

1.3. /A LE ÇATI MASI   

aile çat mas ve aile i çat mas bir rolün gerçekle tirilmesinin di er rol 
taraf ndan engellenmesiyle ortaya ç kan rol çat malar d r (Owens, 2007:76). Rol-
lerin ayn anda gerçekle tirilememesi, roller aras nda uyumsuzlu un bulunmas söz 
konusudur. -aile ve aile-i çat mas n n birbirinden farkl kavramlar oldu u göz-
den kaç r lmamal d r (Major, 2000:170).  aile çat mas ; i sorumluluklar ndan 
kaynaklanan ve aile sorumluluklar n n yerine getirilmesine engel olan bir çat ma-
d r. Aile i çat mas da aile sorumluluklar ndan kaynaklanan ve i sorumluluklar -
n n yerine getirilmesine engel olan bir çat mad r (Hennessy, 2005:1).   ve aile 
rolleri ki inin psikolojik refah ve tatmini üzerinde önemli bir role sahip oldu u 
için konu üzerinde ciddiyetle durulmas nda yarar vard r.  

1960 l y llardan itibaren i hayat nda, çocu u bulunan, kad n say s h zla 
artm t r (Owens, 2007:75). Bat l ülkelerde kad nlar n i gücü içerisindeki pay son 
y llarda artarak % 50 ler düzeyine ula m t r (Noor, 2003:298). Bu durum erke in 
çal t , kad n n da çocuklar ve ev i leriyle ilgilendi i klasik rollerin de i mesine 
sebep olmu tur. Bu durum çal an anne ve babalar n i ini zorla t rm , aile ve i 
aras ndaki çat malara zemin haz rlam t r (Grandey, 2005:307).   

Kad nlar, ev d nda ne kadar süreyle çal rlarsa çal s nlar ev i leri ve ço-
cuklar n sorumlulu unu ta maya devam etmektedir. Bu yüzden kad nlar ev i leri-
ni, gündüz i yerine bulunduklar birinci vardiyan n ard ndan ba lad klar ikinci 
vardiya olarak tan mlamaktad rlar (Walsh,2000:50). Kad nlar n ev i leri ve çocuk-
lar konusunda kendilerini birinci derecede sorumlu hissettikleri farkl

 

ara t rmalar 
taraf ndan belirlenmi tir (Westman, 2005:1936). Bu durum kad nlar n erkeklere 
göre daha fazla i -aile ve aile-i çat mas ya amalar na sebep olmaktad r 
(Voydanoff, 2004:410) (Gali,2006:202) (Grandey, 2005:307).  

Literatürde /aile çat malar konusunda saç lma modelinin benimsendi i 
görülmektedir.  Saç lma modeli ki inin evinde veya i yerinde ya ad bir huzur-
suzlu un i inde veya evinde gösterece i davran lara yans yaca n iddia eder. Bu 
durumda yöneticiler i ve aile aras ndaki çat malar ciddiye alarak tedbir almazlar-
sa önemli örgütsel sorunlarla kar la rlar (Indovino, 2005:307).  

Yöneticiler, kar lar nda enerjik ve üretken kad n i gücü görmek istiyorlar-
sa onlar n i ve aile aras nda ya ad klar çat malar azaltacak aile dostu stratejileri 
uygulamak zorundad rlar (Wright,2003:41). Gerekti inde kullan labilecek uzun 
süreli do um izinleri gibi aile dostu stratejilerin yararl olabilmesi için, personelin 
bu uygulamadan yararland nda ücret ve kariyer aç s ndan bir kayba u ramayaca- 

konusunda emin olmas gerekir (Breaugh, 2004:198).  
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-aile çat mas n n üç türü bulunmaktad r; zamana, zorlanmaya ve davra-

n a dayal çat ma (Shelton, 2006:288) (Y lmaz, 2003:37).  yerinde bulunmak 
zorunda oldu u için, hastalanarak eve gelen çocuklar na bakamayan anne ve baba 
zamana dayal bir i -aile çat mas ya amaktad r. Gerginli e dayal i -aile çat ma-
s nda, ki inin üstlendi i bir rolün kendisinde sebep oldu u zihinsel me guliyet, 
endi e ve gerginli in di er rollerini gerçekle tirmesine engel olmas söz konusudur 
(Laurent,2006:169). Örne in, stresli bir i gününün sonunda ki i, evde ödevine 
yard m etmesi için kendisini bekleyen çocu una yard m edemeyebilir (Laurent, 
2006:169). Çünkü gerginlik, al nganl k, endi e ve yorgunluk di er rollerin yerine 
getirilmesini zorla t rmaktad r. Davran a dayal i -aile çat mas , bir rol için ge-
rekli olan davran lar n ba ka bir rol için uygun olmamas durumunda ortaya ç kar.  

yerinde çok sert davran lar göstermesi gereken bir ki i evde de ayn davran lar 
sürdürme e iliminde olabilir. Bu durum i -aile çat mas n beraberinde getirir 
(Hennessy, 2005:14).     

Zaman bask s i -aile çat mas n n önemli bir sebebidir. Zaman bask s 
personelde zorlanmaya sebep olur. Bu durum stres ve bitkinlik gibi negatif duygu-
lar art r r.  yerinden kaynaklanan olumsuz duygular aile hayat üzerinde saç la-
ca ndan, ki inin aile yükümlülüklerini yerine getirmesi zorla r ve i -aile çat ma-
s ortaya ç kar (Voydanoff, 2004:402). 

leriyle çok fazla bütünle mi insanlar n daha fazla i -aile çat mas ya-
amalar beklenir (Cameron, 2005:228). Ki inin i iyle bütünle mesi baz durumlar-

da i kolizme dönü ür. kolik insanlar ailelerine ay rmalar gereken zaman i lerine 
ay rd klar için i -aile çat mas n n ortaya ç kmas kaç n lmaz olur (Vodanovich, 
2006:85) kolik insanlar n hayat tatminlerinin de dü ük oldu u bilinmektedir 
(Vodanovich, 2006:86).   

Ki i kendi iste i ile de il de örgütün zorlamas yla olsa bile, i yerinde geçi-
rilen zaman artt kça aileye ayr lan zaman n azalmas i aile çat malar n berabe-
rinde getirir (Voydanoff, 2004:402). Özellikle ak am ve hafta sonu çal ma veya i 
yerinden sürekli telefonlar n gelmesi i -aile çat mas n art r r. Bazen de evden 
gelen telefonlar olumsuz sonuçlara sebep olur. ini çok seven bir kad n n evdeki 
çocu undan s k s k telefon almas yöneticisini rahats z ediyorsa bu durumda da 
aile-i çat mas ortaya ç kar (Major, 2000:171). Ailede çocuk say s artt kça ve 
çocuklar n ya küçüldükçe aile-i çat malar da artmaktad r (Madsen, 2003:37). 
Kad nlar n, çocuk bak m ve ev i leri gibi daha fazla role sahip olmas onlar n daha 
fazla aile-i çat mas ya amalar na sebep olur (Major, 2000:170).  Ancak kad nla-
r n ya ad klar i -aile veya aile-i çat malar n n e lerine de geçti i görülmü tür. 
Bula ma etkisi söz konusu oldu u için ailede bir e in çat ma ya amas di er e in 
de bu durumdan etkilenmesine sebep olur (Westman, 2005:1940), (Westman, 
2005:1952).         
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Örgüt uygulamalar yla ilgili adaletsizlik alg lamalar n n i -aile çat malar -

n art rd belirlenmi tir (Colquitt, 2004:397). Adaletin her üç boyutu ile i -aile 
çat mas aras nda anlaml ve negatif yönlü bir ili ki görülmü tür.    

garantisinin olmamas da önemli bir i -aile çat mas sebebidir. Çünkü 
i in kaybedilme tehlikesi ailenin ya am standard ve istikrar için gerekli olan eko-
nomik refah tehdit eder (Voydanoff, 2004:402).  

/aile çat malar buraya kadar aç klanan çevresel sebeplerin d nda, ki i-
sel özelliklere ba l olarak da ortaya ç kabilir. Negatif duygusall kla i /aile çat -
malar aras nda anlaml ve pozitif yönlü bir ili kinin görülmü olmas ki inin psi-
kolojik özelliklerinin i /aile çat malar n etkiledi ini göstermektedir (Scott, 
2006:780).  

/aile çat malar n n gerek örgüt, gerekse ki i ve aile üzerinde çok önemli 
olumsuz sonuçlar bulunmaktad r. E er örgütler personelin ya ad i /aile çat ma-
lar n görmezden gelirlerse bu durumun olumsuz sonuçlar çal ma arkada lar ve 
mü teriler gibi hiç de istenmeyen taraflara yans r (Scott, 2006:807). Çünkü duygu-
lar bula c d r. K zg nl k ve suçluluk gibi duygular ya ayan personelin bu duygular 
çal ma arkada lar na ve mü terilerine bula t rmalar beklenen bir durumdur (Scott, 
2006:807). Bu yüzden i /aile çat mas ndan dolay

 

olumsuz duygular ya ayan per-
sonelin bu durumunun önemsenmesi ve gerekli tedbirlerin al nmas kurum aç s n-
dan büyük önem ta r. Bu problemin en uygun çözümü, personel için ileti im ka-
nallar n açmakt r. Bu ekilde problemin çal ma arkada lar ve mü teriler gibi 
istenmeyen taraflardan, örgütün temsilcisi olan yöneticilere yönlendirilmesi sa -
lanm olur. Böylece problemin çözülmesi, en az ndan hafifletilmesi sa lanm olur 
(Scott, 2006:807). 

Yap lan ara t rmalar i /aile çat malar n n, devams zl k, yava l k, yüksek 
i gücü devir h z , i tatminsizli i, aile tatminsizli i, ya am tatminsizli i, dü ük i 
performans , dü ük örgütsel ba l l k, yo unla amama gibi olumsuz sonuçlara se-
bep oldu unu göstermi tir (Voydanoff,2004) (Owens, 2007:84) (Owens, 2007:75) 
(Cameron, 2005:225) (Voydanoff, 2005:670) (Y lmaz, 2003:39) (Viswesvaran, 
2006:555) (Pasewark, 2006:150) (Pasewark, 2006:159), (Hennessy, 2005:3) 
(Owens, 2007:82). Bu olumsuzluklara ilave olarak i /aile çat malar n n insan sa -
l üzerinde ciddi bir tehdit olu turdu u da belirlenmi tir (Y lmaz, 2003:39) 
(Viswesvaran, 2006:555) (Hammer, 2004:83). Endi e, stres, depresyon, yüksek 
tansiyon, alkolizm, sigara ve madde ba ml l ya anmas muhtemel sorunlard r 
(Hennessy, 2005:17) (Voydanoff, 2005:670) (Westman, 2005:1937).    

/aile çat malar n n sebep oldu u olumsuzluklar n ortadan kald r labilme-
si ve personelin i aile dengesi kurabilmesi için örgütlerin aile dostu çal ma ortam 
olu turmalar gerekir (Viswesvaran, 2006:557). Aile dostu i ortam nda, esnek 
çal ma saatleri düzenlemesi, evden çal ma sistemi, bak m yard m , sa l k hizmet-
leri, destekleyici i -aile kültürünün geli tirilmesi, çal ma arkada lar ve yönetici 
deste inin güçlendirilmesi yer almaktad r (Viswesvaran, 2006:556) (Laurent, 
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2006:171) (Indovino, 2005:320) (Pearson, 2003:187) (Madsen, 2003:37) (Scheibl, 
1998:586) (Scheibl, 1998:588) (Owens, 2007:76) (Shelton, 2006:291). Aile dostu 
uygulamalar n i e yarayabilmesi için personelin, bu uygulamalar n i lerini tehlike-
ye atmad ve kariyer f rsatlar n kaç rmalar na sebep olmad konusunda emin 
olmalar gerekir (Indovino, 2005:308).  

Avrupa ülkelerinde annelik izinleri yeterince uzundur. ngiltere de annelik 
izni be y la kadar uzat labilmektedir. Kariyer molas yöntemi de bu ekildeki i ten 
ayr lmalar n dönü ünde, ki inin hiçbir problem ya amadan kariyer geli imine de-
vam edebilmesi garantisini içerir (Scheibl, 1998:589). 

/aile çat mas n n azalt lmas nda önemli katk lar sa layan yar zamanl 
çal ma sistemi yayg nla ma e ilimindedir. Genel i gücü içerisinde yar zamanl 
çal anlar n say s n n y llar itibar yla artt görülmektedir. ngiltere de 1984- 1994 
aras nda yar zamanl çal an say s % 25 artm t r. Ayr ca önceleri dü ük nitelikli 
ve dü ük ücretli i ler için uygulanan yar zamanl çal ma sistemi art k yüksek nite-
likli i ler için de uygulanmaktad r. Yar zamanl çal anlar aras nda uzmanlar ve 
yöneticiler de vard r.  hayat n n ve aile sorumluluklar n n birlikte yürütülebildi i 
bu tarz çal ma sisteminin kad nlar taraf ndan özellikle çok takdir gördü ü bilin-
mektedir (Scheibl, 1998:589).   

/aile çat malar n n azalt lmas nda kullan lan yöntemlerden birisi rol pay-
la m d r. Rol payla m stratejisi, bir veya daha fazla roldeki sorumluluklar n ba -
kalar na devredilmesini içerir.  yerindeki rol payla m personeli güçlendirme ve 
tak mlar kurma eklinde olabilir. Evdeki rol payla m , çocuk bak c s veya ev i le-
ri için hizmetçi tutma, arkada lardan veya akrabalardan yard m isteme eklinde 
gerçekle ir (Shelton, 2006:291). Bu ekilde rollerin payla lmas ba ar labilirse 
ki inin yükü hafifleyece i için i /aile çat malar n n da azalmas beklenir.   

Yap lan ara t rmalarda, personelin i /aile çat malar ndan korunabilmesin-
de en önemli rolün ilk yöneticide oldu u belirlenmi tir (Laurent, 2006:177) 
(Pearson, 2003:187) (Major, 2000:176) (Colquitt, 2004:397). Benzer ekilde per-
sonele sa lanan sosyal deste in i /aile çat malar n azaltmas beklenir (Lingard, 
2006:187) (Lingard, 2006:193) (Noor, 2003:304) (Y lmaz, 2003:39) (Westman, 
2005:1939) (Owens, 2007:84). Örgütsel vatanda l k davran lar n n, örgütsel ba l -
l n ve i tatmininin i -aile çat malar yla anlaml ve negatif yönlü ili kilerinin 
bulundu u görülmü tür (Indovino, 2005:303) (Indovino, 2005:304).      

Aile dostu uygulamalar her ne kadar cazip görünse ve önemli yararlar sa -
lasa da her zaman kolayl kla uygulanamayabilir. Baz i verenler bu uygulamalar 
için i letmenin durumunun uygun olmad n dü ünebilirler. Baz i verenler de 
mevcut örgüt kültürü sebebiyle klasik yöntemlerin d na ç kmak istemez. Aile 
dostu uygulamalar n getirdi i ilave maliyetler, firman n küçük olmas , ilgili sektö-
rün özellikleri ve yasal düzenlemeler di er engeller aras nda say labilir (Scheibl, 
1998:592).  
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1.4. YA AM TATM N  

Ya am tatmini bir insan n ya am n be enmesi, onaylamas ve ya am ndan 
memnun olmas d r (Haybron, 2007:102).  nsan n ya am na olumlu bir aç dan 
bakmas ve ya am artlar n olumlu yönde de erlendirmesidir (Haybron, 
2007:101).  

Ki inin ya am tatmininin ekillenmesinde rol oynayan unsurlar n belirlen-
mesine yönelik olarak yap lan ara t rmalarda üç unsurun büyük öneme sahip oldu-

u görülmü tür. Bunlar i tatmini, ki inin geçmi e yönelik pi manl klar ve bo 
zamanlar nda yapt faaliyetlerdir (Lewis, 1995: 98) (Chen, 2003: 223).  tatmin-
leri yüksek olan, geçmi te yapt klar ndan dolay pi manl klar ya amayan ve bo 
zamanlar nda sevdikleri faaliyetler yapan insanlar n ya am tatminlerinin daha yük-
sek oldu u görülmü tür. Güçlü sosyal ili kileri olan, kulüplerde ve yard m dernek-
lerinde faaliyet gösteren insanlar da yüksek ya am tatminine ula maktad r 
(Dockery, 2005: 2) (Ahn, 2005: 12).    

Ya am tatmini üzerinde gelir düzeyinin nas l bir etkisinin oldu u ayr bir 
merak ve ara t rma konusu olmu tur. Paran n mutlulu u sat n alamayaca eklin-
deki geleneksel görü ara t rmalarla do rulanm t r. Gelir düzeyi ya am tatminini 
yükseltmedi i gibi, ya am tatmini de gelir düzeyini yükseltmemektedir (Bowman, 
2000: 9) (Lewis,1995: 98). Geli mi ülkelerde, belirli bir dönemde, insanlar n gelir 
düzeyi y llar itibar yla h zla artt halde ya am tatminlerinde bir yükselme olma-
m t r (Ahn, 2005: 2). Bu durum adaptasyon teorisiyle aç klanmaktad r. Gelir dü-
zeyinde art olan ki i, k sa sürede mevcut duruma uyum sa lamakta dolay s yla 
daha fazla para o insan n ya am tatminini art rmamaktad r (Dockery, 2005: 3).    

Ya am tatmini üzerinde etkisi olan unsurlardan birisi de ki inin medeni du-
rumudur. Evli olman n ya am tatminini yükseltti i belirlenmi tir (Dockery, 2005: 
2). Di er taraftan bo anm kad n ve erkeklerin ya am tatminlerinin di er insanlara 
göre anlaml bir ekilde dü ük oldu u görülmü tür (Ahn, 2005: 1).    

Ki inin i letmede hiyerar ik yap içerisinde bulundu u kademe ya am tat-
mini üzerinde etkili olmakta, kademe yükseldikçe ya am tatmini de artmaktad r 
(Chacko, 1983: 167) (Etienne, 2005: 161) (Dockery, 2005: 2). Elde edilen sosyal 
destek, ki inin zorlu hayat olaylar yla mücadele gücünü art rmak suretiyle ya am 
tatminini yükseltmektedir (Dockery, 2005: 2). sizlik ise ya am tatminini ciddi bir 
ekilde azaltmaktad r (Dockery, 2005: 1). Ya am tatmininin ekillenmesinde e i-

tim düzeyinin bir etkisinin bulunmad belirlenmi tir (King, 1987: 431).   

Ya am tatmininin ekillenmesinde yaln zca çevresel unsurlar n etkilerini 
dikkate almak yeterli olmaz. Çünkü ya am tatmini üzerinde insan n ki ilik özellik-
leri, pozitif ve negatif duygusall ve de erleri de önemlidir (Perrone, 2007: 237) 
(Jose, 2006: 155). Ayr ca ki inin amaçlar n n ve ba arma ihtiyac n n ya am tatmini 
üzerindeki etkileri hesaba kat lmal d r (Chacko, 1983: 168).   
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Ya am tatmininin ekillenmesinde etkili olan konulardan birisi de, içinde 

bulunulan ülkenin özellikleridir. Demokrasinin ve özgürlüklerin hüküm sürdü ü, 
siyasi ve ekonomik istikrar n bulundu u ülkelerde insanlar n ya am tatminlerinin 
de yüksek olmas beklenir (Dockery, 2005:2)  

   

1.4.1.  Tatmini-Ya am Tatmini  

tatmini ve ya am tatmini aras ndaki ili ki konusunda üç farkl yakla m 
bulunmaktad r (Judge, 1994: 102) (Watson,2002:816) (Steiner, 1989: 33). Saç l-
ma yakla m na göre i tatmini ve ya am tatmini aras nda anlaml ve pozitif yönlü 
bir ili ki vard r. Dolay s yla yüksek düzeydeki i tatmini ya am tatminine, yüksek 
düzeydeki ya am tatmini de i tatminine katk sa lamaktad r. Telafi yakla m na 
göre i tatmini ve ya am tatmini aras nda anlaml ve negatif yönlü bir ili ki vard r. 
Telafi yakla m na göre hayat n bir alan nda tatmin düzeyi dü ük olan insan, haya-
t n di er alan ndaki tatmin düzeyini yükseltmeye çal maktad r.  Ay rma yakla-

m na göre ise i tatmini ile ya am tatmini tamamen ba ms zd r.  tatmini ile 
ya am tatmini aras nda anlaml bir ili ki yoktur. Yap lan ara t rmalar saç lma yak-
la m n do rulay c nitelikte sonuçlara ula lmas n sa lam t r. Bu sonuçlara göre 
ki inin i hayat ve i d ndaki hayat n n kesin s n rlarla ayr lmas mümkün de il-
dir.  hayat i d ndaki hayat , i d ndaki hayat da i hayat n olumlu veya 
olumsuz yönde etkilemektedir. (Cramer, 1995: 261) (Pulakos, 1985: 164) (Moser, 
2004: 2386) (Locke, 2005: 979) (Watson, 2002: 816) (Rice, 1984: 187) (Blalock, 
2005: 237) (Bakker, 2005: 285) (Perrone, 2007: 237). Ki inin çal ma artlar iyiy-
se ve i iyle gurur duyuyorsa bu durum ya am tatminini yükseltmektedir (Ahn, 
2005: 1) (Dockery, 2005: 1). Di er taraftan i stresinin ya am tatminini azalt c bir 
etkisinin bulundu u belirlenmi tir (Jiunn, 2007: 1).    

Bir i letmede, personel seçimi, e itim, ücretlendirme motive etme gibi ko-
nularda ne kadar gayret gösterilirse gösterilsin personelin moralinin ve performan-
s n n yükseltilmesi, i gücü devir h z n n dü ürülmesi mümkün olmayabilir. Böyle 
bir tablonun ortaya ç kmas ndaki as l sebebin insanlar n i letme d ndaki ya amla-
r yla ilgili olabilece i dü ünülmelidir (Sager, 1992: 7).  

ki türlü i tatmini söz konusudur. D i tatmini i ten elde edilen para, say-
g nl k gibi faydalara dayal d r. ç i tatmini ise do rudan i in kendisinden kaynak-
lan r. lerine çok de er veren insanlar n iç i tatminleri yüksekse, ya am tatminle-
rinin de yüksek olmas beklenir (Steiner, 1987: 71). Çünkü insan n i ine verdi i 
önem yükseldikçe i tatmini ile ya am tatmini aras ndaki ili ki güçlenmektedir 
(Steiner, 1989: 34). Di er taraftan bir insan n hayat nda i inin öneminin yüksek 
olmas , roller aras nda denge kuramad durumda i -aile çat malar na sebep ola-
bilir. -aile çat mas da ya am tatminini azalt c bir etkiye sahiptir (Moser, 2004: 
2378). Üstlendi i farkl roller aras nda denge kurabilen insanlar n ise daha yüksek 
ya am tatminine ula t klar görülmektedir (Bryant, 2006: 268).   
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Ya am tatmini konusunda yap lan pek çok ara t rman n ula t ortak ve en 

önemli sonuç, ya am tatmininin ki inin i performans n art rmas d r (Jones, 2006: 
20) (Jones, 2006: 34) (Jiunn, 2007: 1). Ya am tatmininin di er bir özelli i, insanla-
r hayat n zorluklar kar s nda daha esnek ve dayan kl duruma getirmesidir 
(Baldwin, 2005: 421). Ya am tatmini ayr ca örgütsel vatanda l k davran lar n n da 
artmas n sa lamaktad r (Jones, 2006: 34).   

2. ARA TIRMANIN MODEL VE H POTEZLER  

Ara t rman n modelinde sosyal ve örgütsel deste in i -aile çat mas ve ya-
am tatmini üzerindeki etkileri gösterilmektedir.    

ekil 2.1. Ara t rma Modeli  

                                               

Alg lanan örgütsel deste in ki inin i tatminini, örgütsel ba l l n , per-
formans n , örgütsel vatanda l k davran lar n , yarat c l n

 

yükseltti i, stres ve 
tükenme davran lar n da azaltt literatürde yer alan ara t rma bulgular d r.  
hayat insan hayat n n çok önemli bölümüdür. Dolay s yla alg lanan örgütsel destek 
sayesinde i hayat nda mutlu olan ki inin bu mutlulu unun saç lma etkisiyle ya am 
tatminini de art raca dü ünülmektedir. 

Örgütsel destek kapsam nda, örgütün, i hayat n n personelin özel hayat na 
olumsuz yans malar n azaltmak amac yla esnek çal ma saatleri uygulamas , i ye-
rine kre kurmas gibi uygulamalar n i -aile çat malar n

 

azaltmas beklenmekte-
dir.     

Sosyal deste in i -aile çat malar n n azalmas na katk sa lad

 

ara t rma-
larla belirlenmi tir. Ayn sonucun, bu çal mada da elde edilip edilmeyece i merak 
konusu olmu tur. Ayr ca, gerek i yerindeki, gerekse ailedeki ki ilerin ve arkada -
lar n sa lad sosyal deste in, ki inin, ya ad problemleri daha kolay çözmesini 
sa lamas

 

ve dolay s yla ya am tatmininin de yükselmesi beklenmektedir. Sosyal 
deste in fiziksel ve psikolojik sa l a katk lar , endi e-stres-tükenme ve depresyo-

SOSYAL DESTEK 

ÖRGÜTSEL 
DESTEK 

/A LE 
ÇATI MASI 

YA AM TATM N
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nu azaltmas da dikkate al nd nda ya am tatminini üzerindeki pozitif etkisinin 
yüksek olmas beklenmektedir.   

Ki inin i -aile çat mas ya amas i i ile ailesi aras nda bir denge kurama-
mas demektir.  ve ailenin insan ya am nda önemi ve a rl çok yüksektir. nsan 
her ikisinden de vazgeçemez. Dolay s yla ikisi aras nda bir dengenin kurulamama-
s n n ki i üzerinde çok derin olumsuz etkilerinin olmas ve bu durumun ya am 
tatminini azaltmas beklenir. -aile çat malar n n insan sa l üzerinde ciddi bir 
tehdit olu turdu u da bilinmektedir. Endi e, stres, depresyon, yüksek tansiyon, 
alkolizm, sigara ve madde ba ml l n n i -aile çat malar yla anlaml ili kilerinin 
bulundu u belirlenmi tir. Bu sebeplerden de i -aile çat malar n n ya am tatminini 
azaltaca dü ünülmektedir.   

Hipotez 1: Örgütsel destek ile i -aile çat mas aras nda negatif yönlü bir 
ili ki vard r. 

Hipotez 2: Sosyal destek ile i -aile çat mas aras nda negatif yönlü bir 
ili ki vard r. 

Hipotez 3: Sosyal destek ile ya am tatmini aras nda pozitif yönlü bir ili ki 
vard r. 

Hipotez 4: Örgütsel destek ile ya am tatminini aras nda pozitif yönlü bir 
ili ki vard r. 

Hipotez 5: -aile çat mas

 

ile ya am tatminini aras nda negatif yönlü bir 
ili ki vard r.                                                          

2.1. METODOLOJ

 

2.1.1. ARA TIRMANIN ANA K TLES     

Ara t rmada, Yozgat il merkezinde gerek özel hastanelerde gerekse devlet 
hastanelerinde görev yapmakta olan tüm hem irelere ula lmaya çal ld ndan ana 
kitlenin tamam uygulama kapsam na al nm t r. Bu yüzden bir örnekleme çal ma-
s yap lmam t r. Ana kitlenin tamam na da t lm olan 210 anketten 190 tanesi 
cevaplanm t r. Cevaplanm anketler üzerinde yap lan de erlendirmede iki anketin 
tutarl bir ekilde doldurulmad anla ld ndan analiz kapsam ndan ç kar lm t r. 
Dolay s yla istatistik analizlerde kullan labilecek anket say s 188 olmu tur.      

2.1.2. VER TOPLAMA SÜREC

 

Ara t rman n gerçekle tirilebilmesi için, örgütsel destek, sosyal destek, i -
aile çat mas ve ya am tatmini ölçekleri kullan lm t r. Örgütsel Destek, 
Eisenberger- Huntington- Hutchison ve Sowa n n 13 ifadeden olu an ölçe i ile 
de erlendirilmi tir (Eisenberger v.d. 1986). Yap lan analizlerde ölçe in güvenilir-
li i (cronbach alpha) 0.90 olarak hesaplanm t r. Sosyal Destek, Zimet, Dahlem ve 
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Farley in 12 ifadeden olu an ölçe i ile de erlendirilmi tir (Zimet v.d., 1988). Öl-
çe in güvenilirli i 0.89 dur. /Aile Çat mas

 
Gutek ve Frone un 8 ifadeye sahip 

ölçe i ile de erlendirilmi tir (Dawn, 1999). Ölçe in güvenilirli i 0.78 dir. Ölçek 
hem i aile çat mas n , hem de aile i çat mas n de erlendirebilmektedir. Ya am 
tatmini Pavot ve Diener in 5 ifadeye sahip ölçe i ile de erlendirilmi tir (Blalock, 
2005). Ölçe in güvenilirli i 0.84 tür.   

3. SONUÇLAR 

3.1. ANA K TLEN N KARAKTER ST K ÖZELL KLER

 

Ara t rma kapsam nda yer alan kitlenin karakteristik özellikleri tablo 4.1. 
de yer almaktad r.   

Tablo 4.1. Ana kitlenin Karakteristik Özellikleri  

De i kenler % De i kenler % De i kenler % 
Ya

  

15-25 ya

  

26-35 ya

  

36-45 ya

  

46 ya ve 
üzeri    

19,
1 
36,
7 
34,
6 
9,5    

Memleketi  

Görev Yapt ehir 
Görev Yeri D nda   

73,4

 

25,8

 

E itim Dü-
zeyi 
Lise 
Ön lisans 
Lisans 
Y. Lisans   

50,0

 

42,6

 

6,9 
0,5 

Çocuk Sahibi Olma  

Var 
Yok   

67 
33  

Çal t Kurum  

Özel Sektör 
Kamu Sektörü    

31,4

 

68,3

 

Medeni Hal 
Evli 
Bekâr 
Bo anm

    

70,2

 

27,1

 

2,7 

 

Kat l mc lar n önemli bir k sm n n evli olmas ve yine önemli bir k sm n n 
26-45 ya aras nda olmas n n beklenen bir sonucu olarak küçük çocuk sahibi olma 
oran yüksektir. Bu durum ise i -aile çat malar n art rmaktad r.  

Ara t rma kapsam ndaki hem irelerin önemli bir k sm n n memleketinin 
görev yapt klar ehir oldu u görülmektedir. Bu durum, bir sonraki tabloda ifade 
edilmi olan alg lanan sosyal deste in yüksek olmas n n kayna olabilir. Memle-
ketinde çal an ki inin orada bulunan akrabalar n n yard mlar alg lanan sosyal 
deste i yükseltmektedir. 
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Tablo 4.2. Ba ml De i kenlerin ortalama de erleri  

Model Unsurlar

 

Ortalama Standart Sapma 

Örgütsel Destek  2,54 1,27 

Sosyal Destek 4,16 1,01 

-Aile Çat mas

 

3,57 1,21 

Aile- Çat mas

 

2,34 1,19 

Ya am Tatmini 2,90 1,22 

 

3.2. H POTEZ TEST

 

Ara t rma hipotezlerinin test edilebilmesi için korelasyon analizi yap lm -
t r. Elde edilen sonuçlar korelasyon matrisinde gösterilmi tir.  

                         

Tablo 4.3. Korelasyon Matrisi 

                                                   1           2             3                4                 5 

1. Örgütsel Destek 1 

2. Sosyal Destek 0,053 1 

3. -Aile Çat mas

 

-0,456** 0,066 1 

4. Aile- Çat mas

 

-0,048 -0,129 0,281** 1 

5. Ya am Tatmini 0,429** 0,205** -0,271** -0,151** 1 

      

**p0.01 

Elde edilen sonuçlara göre, örgütsel destek ile i -aile çat mas aras nda 
negatif yönlü bir ili ki görülmü tür. Bu sonuçtan hareketle birinci hipotez kabul 
edilmi tir.  

Sosyal destek ile i /aile çat malar aras nda anlaml bir ili ki görülmemi -
tir. Bu durumda ikinci hipotez reddedilmi tir. 

Sosyal destek ile ya am tatmini aras nda pozitif yönde bir ili ki görülmek-
tedir. Bu durumda üçüncü hipotez kabul edilmi tir. 

Örgütsel destek ile ya am tatmini aras nda görülen pozitif yönlü ili ki dör-
düncü hipotezin kabul edilmesini sa lam t r. 
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aile çat mas

 
ile ya am tatmini aras nda negatif yönlü bir ili ki görül-

mü tür. Bu durumda be inci hipotez do rulanm t r.   

TARTI MA VE SONUÇ  

Bu ara t rmada, örgüt çal anlar n ciddi bir ekilde etkileyen i /aile çat -
malar , sosyal ve örgütsel deste in i /aile çat malar na nas l yans d ve tüm bun-
lar n ya am tatmini üzerindeki etkileri de erlendirilmi tir. Ara t rma, s kl kla gece 
nöbetlerinde bulunmak zorunda olduklar için i -aile çat mas

 

ya amalar beklenen 
hem ireler üzerinde yap lm t r.  

Hipotez testi yöntemiyle gerçekle tirilen ara t rmada belirlenmi olan 5 hi-
potezden 4 ü do rulanm t r. Elde edilen sonuçlara göre alg lanan örgütsel deste in 
i aile çat mas ile anlaml ve negatif yönlü bir ili kisinin oldu u görülmektedir. 
Ki inin örgütünden elde etti i destek artt kça bu durum i -aile çat mas n azalt-
maktad r. -aile çat malar n n personel üzerinde sebep olabilece i olumsuzluklar 
dü ünüldü ünde örgütsel deste in ne kadar önemli bir role sahip oldu u görülebi-
lir. Dolay s yla örgütlerin personele verdikleri deste i ileti imi güçlendirerek, ada-
letli davranarak, çal ma ko ullar n iyile tirerek, esnek çal ma saatleri düzenleye-
rek, i

 

yerinde sosyal tesisler ve kre ler açarak art rmalar

 

i -aile çat malar n n 
azalt larak örgüt etkinli inin yükseltilmesi aç s ndan büyük önem ta maktad r. 
Örgütsel destek ile ya am tatmini aras ndaki anlaml ve pozitif ili ki örgütsel des-
te in önemini bir kez daha ortaya koymaktad r. Bu yüzden örgütsel deste in güç-
lendirilmeye çal lmas büyük yararlar sa layacakt r. 

Sosyal deste in ya am tatmini ile pozitif yöndeki anlaml

 

ili kisi, ya am 
tatmininin yükseltilmesinde sosyal deste in önemini göstermektedir. Ki inin ya am 
tatmini yükseltilmek isteniyorsa kendisine sa lanan sosyal destek art r lmal d r. e 
yeni ba lam bir personele s cak davran lmas ve yard m edilmesi, yöneticinin ve 
çal ma arkada lar n n yard mlar , ailenin ve di er arkada lar n yard mlar

 

sosyal 
destek alg lamalar n güçlendirmektedir. Örgüt personelinin gayr resmi organizas-
yonlarla zaman zaman bir araya getirilmesi aralar ndaki arkada l k ili kilerini güç-
lendirerek sosyal destek alg lamalar n n da artmas n sa layabilir. Di er taraftan 
örgütün mesai saatleri düzenlemeleriyle personeli a r düzeyde çal t rmayarak, 
aile ve arkada lar yla ili kileri için yeterli zamana sahip olmalar n sa lamas da 
sosyal destek alg lamalar n yükseltir.   

-aile çat mas ile ya am tatmini aras ndaki anlaml

 

ve negatif yönlü ili -
ki, i -aile çat malar n n ya am tatminini azaltt n göstermektedir. Bu yüzden 
örgütlerde i -aile çat malar n n azalt lmas na yönelik tedbirlerin al nmas persone-
lin ya am tatmininin yükseltilmesini sa layacakt r. Örgütlerde uzun do um izinleri, 
esnek çal ma saatleri gibi aile dostu stratejilerin uygulanmas i /aile çat malar n 
azaltacakt r. Örgüt yöneticilerinin, personelin hayatlar n n i hayat ndan ibaret ol-
mad n , personelin ilgilenmek ve zaman ay rmak durumunda oldu u ailelerinin 
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bulundu unu dikkate almalar gerekmektedir. Bu hassasiyette olan yöneticiler, 
personelin zaman ve enerjisinin tamam n örgüte vermelerini beklemezler.  

Ara t rmada elde edilen bulgular konuyla ilgili daha önce yap lm ara -
t rmalar n bulgular yla uyumludur. Uyumsuz olan tek bulgu, sosyal destek ile i -
aile çat mas aras nda anlaml bir ili kin görülmemi olmas d r. Bu beklenen bir 
sonuç de ildir. Normalde sosyal deste in i /aile çat malar n azaltmas beklenirdi. 
Sosyal deste in i /aile çat malar na etkilerinin daha iyi de erlendirilebilmesi için 
bu konudaki ara t rmalar n say s n n artmas gerekmektedir. 

Sonuç olarak, örgüt mensuplar n n ya am tatminlerinin yükseltilmesi 
amaçlan yorsa örgütsel ve sosyal deste in art r lmas n n gereklili i ortaya ç kar l-
m t r. Benzer ekilde ya am tatmininin yükseltilebilmesi için i /aile çat malar n n 
da azalt lmas n n gerekti i belirlenmi tir. Ya am tatmininin ki inin i performans -
n art rd pek çok ara t rmaya dayan larak bilindi ine göre, al nacak tedbirlerle 
personelin ya am tatminleri yükseltilebilirse, örgütsel düzeyde önemli yararlar n 
sa lanmas beklenebilir.  

Ara t rma kapsam ndaki ki ilerin demografik özelliklerine dayal olarak 
yap lan analizlerde anlaml sonuçlar elde edilememi tir. Bu sonucun ortaya ç kma-
s nda analiz yap lacak olan grup büyüklüklerinin dengeli olmamas n n rolü bulun-
maktad r. Bu konuda yap lacak olan di er çal malarda demografik de i kenlerle 
ilgili anlaml sonuçlar n elde edilebilmesi yarar sa layacakt r.  

Ara t rma yaln zca Yozgat ehir Merkezi nde yer alan hastanelerde çal an 
hem ireler üzerinde yap lm t r. Dolay s yla bu ara t rman n sonuçlar ndan yola 
ç k larak genel sonuçlara ula lmas konusunda mütevaz

 

davran lmal d r. Ara t r-
man n farkl ehirlerde ve meslek gruplar nda yap lmas

 

sonuçlar n genelle tirilebi-
lirli ini art racakt r. Benzer ara t rmalar n polisler ve ö retim elemanlar üzerinde 
yap lmas anlaml sonuçlar n al nmas n sa layacakt r. Polisler de hem ireler gibi 
s kl kla gece nöbetlerine kalmakta, ö retim elemanlar da sürekli olarak evlerine i 
götürmekte ayr ca yüksek lisans ve doktora e itimi için ço u zaman farkl ehirlere 
gitmektedirler. Dolay s yla bu mesleklerde de örgütsel ve sosyal destek önem ka-
zanmakta, i /aile çat malar olmakta ve ya am tatmini bu durumlardan etkilen-
mektedir.         
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