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Öz
Bu çalışmada sosyal hizmet kurumlarında çalışanların iş memnuniyetleri, tükenmişlik ve depresyon düzeyleri
araştırılmıştır. Araştırma kapsamındaki kurum çalışanlarından 175 kişiye demografik değişkenlerin
kaydedilebileceği bir form, iş memnuniyeti, tükenmişlik ve depresyon düzeylerini belirleyen birer ölçek
dağıtılmış ve 115’i değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda iş memnuniyeti açısından
çalışılan sosyal hizmet birimleri arasında herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Çalışanların tükenmişlik
düzeylerinde hem çalışılan birimler açısından hem de çeşitli demografik değişkenler açısından bazı farklılıklar
olduğu tespit edilmiştir. Bakım ve rehabilitasyon birimlerinde çalışanların depresyon skorlarının çocuk yuvası ve
yetiştirme yurdunda çalışanlardan daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışanların iş memnuniyeti
ile tükenmişlik ve depresyon düzeyleri arasında negatif doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Đş Memnuniyeti, Stres, Tükenmişlik, Depresyon, Sosyal Hizmet Çalışanları.

Abstract
In this study, job satisfaction, burnout and depression levels of social service sector employees were
investigated. A form for collecting demographical variables and the scales to determine job satisfaction, burnout
and depression were distributed to 175 staff working in the social services that were within the scope of the
study. Of them, the data collected from 115 employees were included in the study. There was no significant
difference between the units of social services in terms of job satisfaction. Employee burnout levels were found
to be different both across the units of social services and various demographical variables. Employees working
in rehabilitation units were found to have higher depression scores than those working in orphanage houses. On
the other hand, the job satisfaction level of employees was found to be negatively correlated both with burnout
and depression levels.
Key Words: Job Satisfaction, Stress, Burnout, Depression, Social Workers.
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1. Giriş
Dezavantajlı kesimlere hizmet veren kurumlarda çalışanların çoğu yaptıkları işlerin
zorluğundan dolayı çeşitli sıkıntılar içine girmektedirler. Bu tür çalışanların maruz
kalabileceği sıkıntılı durumların ortaya çıkarılması hem çalışanlar açısından, hem hizmet
verilen gruplar açısından önem arz etmektedir. Literatürde sosyal hizmet çalışanlarının iş
memnuniyetleri, tükenmişlik ve depresyon düzeylerini aynı anda ve karşılaştırmalı olarak ele
alan az sayıda çalışma olduğundan, konuyla ilgili çalışmaya karar verilmiştir. Bu çalışmada,
araştırma kapsamındaki sosyal hizmet çalışanlarının iş memnuniyetleri, tükenmişlik ve
depresyon düzeylerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda elde
edilen verilerle, sosyal hizmet alanındaki yöneticilere ve konuyla ilgili akademisyenlere veri
sağlayarak faydalı olunması hedeflenmiştir.
Erişebildiğimiz kadarıyla dünyanın farklı yerlerinde sosyal hizmet çalışanlarına yönelik
iş memnuniyeti ve tükenmişlik kavramlarıyla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
(Jayaratne ve Chess,1986; Arches, 1991; Um ve Harrison 1998; Acker,1999; Wynn ve
Mindel, 1999; Landsman 2001; Evers ve diğerleri, 2001; Gustavsson ve MacEachron, 2002;
Egan ve Kadushin, 2004; Regehr ve diğerleri, 2004; Çam ve diğerleri, 2005; Barth ve
diğerleri, 2008). Ülkemizde yapılmış daha önceki çalışmalarda ise, sosyal hizmet
uzmanlarının iş memnuniyeti (Işıkhan, 2000), tükenmişlik (Basım ve Şeşen: 2005)
kavramları ayrı ayrı ele alınmıştır. Başka bir çalışmada ise, iş memnuniyeti, stres, tükenmişlik
ve depresyon kavramları sadece rehabilitasyon merkezi çalışanları seçilerek yapılmıştır
(Abacı, 2004). Bu çalışmada ise, iş memnuniyeti, tükenmişlik ve depresyon kavramları
birlikte incelenerek, rehabilitasyon çalışanları ile çocuk bakımevi ve yetiştirme yurdu
çalışanları arasında karşılaştırmalı olarak incelenmesi yapılmıştır.
Araştırmanın verileri Diyarbakır il merkezinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda çalışanlara uygulanan iş memnuniyeti, tükenmişlik ve
depresyon ölçeği vasıtasıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde parametrik (t-testi),
nonparametrik (Mann Whitney U), korelasyon ve regresyon testleri kullanılmıştır. Çalışmanın
hipotezi ise, “memnuniyet ile tükenmişlik ve depresyon arasında negatif bir ilişki vardır.
Ayrıca tükenmişlik ve depresyon arasında pozitif bir ilişkinin var olduğu düşüncesidir.” Bu
çalışmada, kurum birimleri arasında çalışanların memnuniyet, tükenmişlik ve depresyon
düzeyleri arasında herhangi bir farklılık var mıdır? sorusuna cevap aranmıştır.
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2. Đş Memnuniyeti Kavramı
Đş memnuniyeti geleneksel olarak, görüşmeli anket araştırmalarında “Genel olarak
işinden memnun musun?” sorusuna verilen cevaplarla ölçülür. Sanayi toplumlarında
yetişkinlerin %80-90’lık oranının işinden “memnun oldukları” karşılığını verdikleri
görülmüştür. Memnuniyetsizlik ise, daha çok bir işin özel yönlerini oluşturan ücret, terfi
olanakları, esnek çalışma saatleri gibi konularda dile getirilir (Marshall, 1999).
Çalışanların başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin en önemli gereklerinden biri olan
iş tatmini, işin bireye sağladıklarının algılanmasıyla oluşan hoşnutluk duygusu olarak
tanımlanmaktadır (Üngüren ve Yıldız, 2009). Literatürde iş memnuniyetiyle ilgili çok sayıda
tanım yapılmıştır. Bir tanıma göre iş memnuniyeti, basit olarak insanların işleri ve işlerinin
farklı boyutları hakkındaki duygularıdır. Başka bir ifadeyle, insanların işlerinden memnun
olma veya memnun olmama dereceleridir (Spector, 1997). Đş memnuniyetsizliği ise yapılan
işin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan hoş olmayan duygusal durumu ifade eder
(Locke, 1968).
Đş memnuniyeti, işe yönelmeyi sağlayan olumlu bir etkendir. Đş memnuniyeti yüksek
olan kişiler ile iş memnuniyeti düşük olan kişiler arasında davranış farklılıklarının olduğu
yapılan araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmalarda, memnuniyeti yüksek
olan kişilerin işe daha iyi güdülenmesi ve verdikleri hizmetin kalitesinin de yükseldiği
gözlemlenmiştir. Đş memnuniyetinin düşük olması ile personel değişim hızı, performansın
düşmesi, işe devamsızlık, memnuniyetsizliği pekiştirici iş ortamı, çalışma ekibi ile ilgili
zorluklar, kurumsal engeller gibi faktörler arasında da yakın bir ilişki bulunmaktadır
(Erdoğan, 1997). Đşgörenlerin yaptıkları işlerden memnun olmamaları durumunda ise, işe
gitmeme veya işle ilgili ortamda bulunmama isteğinde bulunacakları bilinen bir gerçektir.
Bilindiği gibi işyerinde yaşanılan gerginlikler, iş memnuniyeti sağlayamamanın hem
nedeni hem de sonucu olabileceği öne sürülmekte, iş memnuniyetsizliği sonucunda fizyolojik
ve psikosomatik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda işlerinden memnuniyet
sağlayamayan bireylerde sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımı gibi olumsuz davranış
örüntüleri görülebilmektedir. Bütün bu sayılan sebeplerden dolayı işgörenler için mutsuzluk
kaynağı olan durumlar ve şartlar, örgüt için üretkenlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu
sebeple (işte doyum yetersizliği) tatminsizlik üzerinde önemle durulması gereken bir konu
olarak ortaya çıkmaktadır (Rue ve Bayars, 1995; Spector, 1997).

212

Güz-2011 Cilt:10 Sayı:38 (210-228)

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Autumn-2011 Volume:10 Issue:38

Đş memnuniyetinin örgütsel etkinlik ve verimlilik üzerinde de önemli etkileri mevcuttur.
Bu durumun farkında olan yöneticiler iş memnuniyetiyle yakından ilgilenirler. Bu anlayışın
nedeni,

yöneticilerin

iş

memnuniyetinin

doğrudan

verimlilik

üzerindeki

etkisine

inanmalarından kaynaklanmaktadır. Bu tür anlayış sahibi yöneticiler mutlu çalışanların, daha
etkili, yenilikçi, dikkatli ve duyarlı olacaklarını; mutsuz çalışanlara göre daha çok çaba sarf
edeceklerini düşünürler. Bazı yöneticiler de çalışanların iş memnuniyetinin işe devamsızlığın
ve işten ayrılmalarda azalmanın bir anahtarı olduğuna inanırlar. Haklı olarak bu tür
yöneticiler, iş memnuniyeti olmayan çalışanlara göre, iş memnuniyeti olan çalışanların daha
sıklıkla işe geleceklerine, devamsızlık yapmayacaklarına veya işten ayrılmayacaklarına
inanırlar (Erdoğan, 1999; Günbayı, 2000).
Bütün işletmelerin temel amacı içinde mutlu, uyumlu çalışanların olmasıdır. Çünkü
ancak içinde uyumlu ve mutlu bireylerin olduğu ortamlarda verim, performans ve kalite
istenen düzeyde olacaktır. Çalışanların motivasyon ve moral düzeyi bir örgütteki sağlıklı
insan ilişkilerinin en geçerli kriterleri olarak gösterilmektedir. Çalışanların motivasyon düzeyi
ise, genel olarak örgütün moral düzeyi, örgütsel iklim, örgütün yeniliğe açık oluşu/değişime
direnci, bireysel ihtiyaçların karşılanma düzeyi/çalışanların beklentilerinin karşılanma düzeyi,
örgütün amaçları/hedefleri, çalışanların geleceğe yönelik umutları gibi birçok unsurdan
etkilenmektedir (Fındıkçı, 1999).
Đş tatmini bireyin işine karşı duyduğu tutumların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır
(Örücü ve diğerleri, 2006). Bu tutumlarla ilişkili olarak iş tatminini etkileyen faktörler
bireysel değişkenler ve iş çevresi olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Đş tatminini
etkileyen bireysel değişkenler; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, kişilik özellikleri
ve işte geçirilen süredir. Đş çevresiyle ilgili değişkenler ise; ücret, terfi, fiziki çalışma
koşulları, işin özellikleri, kararlara katılma, iletişim, mesleki düzey ve geri besleme olarak
sayılabilir (Jansen ve diğerleri, 1996).
3. Đş Stresi ve Tükenmişlik
Günümüzde aşırı stresin insan sağlığını tehdit ettiği ve çeşitli tehlikeler doğurduğu
herkes tarafından kabul edilen bir gerçekliktir (McEwen, 2000). Hem fiziksel hem de zihinsel
sağlığımız

üzerinde

negatif

etkiler

doğurabilen

stres;

aynı

zamanda,

bireylerin

motivasyonunu, dikkatini, enerjisini ve sosyal ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemektedir
(Eriksen ve diğerleri, 1999).
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Đş stresi, işle ilgili yaşanan sürecin ya da bu süreçte etkili olan faktörler sonucunda
çalışanın psikolojik ve fizyolojik dengesini bozma hali olarak tanımlanmaktadır (Daft, 1991;
Storr, 1999). Birçok kesimi kapsayacak şekilde yapılan geniş-çaplı araştırmalarda herhangi
bir işte çalışanın üzerindeki yüksek talebin (beklentinin) ve düşük kontrolün psikolojik
sıkıntılar ve sağlıkla ilgili şikâyetlere sebebiyet verdiği görülmüştür (Evans ve Steptoe, 2002).
Aynı şekilde daha fazla iş talebinde bulunulan deneklerin iş stresinden ötürü sağlıklarıyla
ilgili daha fazla şikâyette bulundukları da saptanmıştır (Sluiter 2001).
Đş tatminiyle ilişkili kişisel faktörler üzerinde yapılan araştırmalarda, yönetici desteği,
kurum içi terfi fırsatları ve çocuk bakım işinde çalışmanın değerine olan inanç iş tatminine
katkıda bulunurken (Landsman, 2001), rol çatışması (Um ve Harrison, 1998) ve destekleyici
olmayan örgüt iklimi algısının (Zlotnik ve diğerleri, 2005) ise, daha düşük iş tatminine yol
açtığı görülmüştür. Yapılan araştırmalarda iş memnuniyetinin yüksek olduğu örgütlerde stres,
tükenmişlik duygu durumlarının az olduğu ve buna bağlı olarak, devamsızlık ve personel
devir oranlarının düşük seviyede olduğu görülmüştür (Bateman ve Strasser, 1984; Obeng ve
Ugboro, 2003).
Uzun döneme yayılan yüksek iş stresi önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu uzun
döneme yayılmış iş stresinin en başta gelen örneği tükenmişlik sendromudur (Daft, 1991).
Tükenmişlik kavramının literatürde çok farklı tanımları yapılmıştır. Ancak bütün bu
tanımlamalarda ortak olan nokta, tükenmişliğin; insanlara yardım hizmeti sunan mesleklerde,
duygusal taleplerin yoğun olduğu ortamlarda uzun süre çalışan idealist insanlarda ve insanlara
hizmet verme yönünden yoğun isteğe sahip meslek elemanlarında görülmesidir (Basım ve
Şeşen, 2005).
Tükenmişlik sendromu uzun süre yoğun strese maruz kalmaktan kaynaklanan duygusal,
fiziksel ve zihinsel yorgunluk halidir (Wagner ve Hollenbeck, 1992). Bu nedenle tükenmişlik
sendromu, duygusal yorgunluk, kişiliğini kaybetme ve özgüvenin yitirilmesi gibi üç önemli
sendromu da içinde barındıran bir yapıya dönüşebilmektedir (Maslach ve Jackson 1981;
Maslach ve diğerleri, 2001).
Đş yerinde mesleki nedenlerden kaynaklanan zihinsel yorgunluğu tanımlamada
kullanılan tükenmişlik hali, bilimsel bir terim olarak ilk kez Freudenberger tarafından (1974)
ortaya atılmıştır. Freudenberger tükenmişliği işçinin daha çok enerji, kaynak ve dayanıklılık
adına aşırı istekli olmasının yol açtığı gücün kesilmesi, yıpranma ve yorulma hali olarak
tanımlamaktadır. (Iacovides ve diğerleri, 2003). Tükenmişlik kavramını alt boyutları ile
detaylı bir şekilde ele alan Maslach ise, tükenmişliği üç faktörlü bir yapı olarak ele
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almaktadır. Bunlar; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalması şeklinde
ifade edilmektedir (Maslach ve Jackson, 1981; Maslach ve diğerleri, 2001):
Duygusal tükenme (emotional exhaustion): Duygusal tükenme, tükenmişliğin içsel bir
durumudur ve tükenmişliğin en açık şekilde gözlenebilen boyutudur. Đnsanlar kendilerinin ya
da başkalarının yıpranma, enerji kaybı, bitkinlik veya yorgunluklarını ifade etmek için bu
boyuttan söz ederler.
Duyarsızlaşma (depersonalizasyon): Bu durumdaki çalışanlar, işe yönelik ideallerini ve
coşkularını kaybederler. Çalışanlar hizmet verdikleri kişilere karşı umursamaz, alaycı, katı ve
duygusuz bir tutum içine girerler.
Kişisel başarının azalması (lack of personal accomplishment): Duygusal ve fiziksel
olarak tükenen çalışanlar kendilerine yönelik olumsuz tutum içine girerler. Yaptıkları işlerle
ilgili talepleri yerine getirmekte zorlandıklarından kişisel yeterlilik ve başarı duygusunda
azalma ortaya çıkmaktadır.
Bu doğrultuda yapılan birçok araştırma tükenmişlik ile işten kaytarma (devamsızlık),
yüksek oranda personel işe giriş ve çıkış hızı, sosyal ilişkilerde aksamalar, düşük performans,
düşük iş tatmini, yüksek oranlı iş kazaları, madde bağımlılığı arasında ilişki olduğunu ortaya
koymuştur (Izgar 2001; Pikhart ve diğerleri, 2004; Kouvonen ve diğerleri, 2005; Sürgevil
2006).
Đş stresi, tükenmişlik ve bu ikisinin birbirleriyle psikolojik düzeydeki karşılıklı sosyal
ilişkileri öğretmenler, doktorlar, hemşireler, akademisyenler gibi değişik meslek grupları ele
alınarak incelenmiştir (Jaoul ve Kovess 2004; Önder ve Basım, 2008; Ratanawongsa ve
diğerleri, 2008).
4. Sosyal Hizmet Çalışanlarında Đş Memnuniyeti, Tükenmişlik ve Depresyon
Tükenmişlik daha çok insanlarla yüz yüze ilişkileri olan özveri, fedakârlık,
yardımseverlik ve şefkat gerektiren doktorluk, hemşirelik, öğretmenlik, sosyal hizmet gibi
mesleklerde görülür (Barutçu ve Serinkan, 2008). Çalışanların yaptıkları işin çeşidi; iş
memnuniyeti veya tükenmişlik düzeylerinde etkili olmaktadır. Dezavantajlı kesimlere hizmet
veren kurumlarda (ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, yoğun bakım üniteleri, çok yaşlılar,
küçük çocuklar) çalışanların çoğu yaptıkları işlerin zorluğundan dolayı çeşitli sıkıntılar içine
girmektedirler. Çalışılan ortamın yönetim yapısı ve yönetici desteği (Arches, 1991; Acker,
1999), hizmet verilen kitlenin çeşidi (Jayaratne ve Chess, 1986; Egan ve Kadushin, 2004;
Çam ve diğerleri, 2005; Barth ve diğerleri, 2008), çalışanların iş memnuniyetinde ve
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tükenmişlik düzeyinde etkili faktörlerdendir. Böylece insanlarla birebir etkileşimi gerektiren
mesleklerde çalışmakta olan sosyal hizmet mensupları, öğretmenler, hemşireler ve
doktorlarda iş memnuniyetsizliği veya tükenmişlik sıklıkla görülebilmektedir. Bir
organizasyonda iş doyumsuzluğu veya tükenmişlik düzeylerinin doğru olarak belirlenmesi,
daha sonra alınacak tedbirler ve geliştirilecek plan, strateji ve politikalar için önemli bir
basamak oluşturacaktır.
Sosyal hizmet çalışanlarının yüksek derecede tükenmişlik sendromu yaşadığını ortaya
koyan birçok faktör bulunmaktadır. Sosyal hizmet alanındaki tükenmişlik ve duygusal
yorgunluğun sebebi, sosyal hizmet çalışanın yaptığı işin sürekli olarak duygusal katılımı
gerektirmesidir. Tükenmişlik, bu meslek grubundaki idealist ve istekli kişilerde daha yoğun
olarak görülebilmektedir. Çünkü bu kişilerin diğer insanlara hizmet verme yönündeki yoğun
istek ve heyecana sahip olmaları, tükenmişliği daha ağır boyutlarda yaşamalarına sebep
olmaktadır. Ancak yaşanılan bu yoğun tükenmişliğe rağmen, iş başında sahip olunan otonomi
sosyal hizmet çalışanlarının tükenmişliklerini azaltmaktadır (Basım ve Şeşen, 2005).
Glisson ve Durick (1988), çalışan memnuniyetinin en güçlü belirleyicisinin, yapılan işin
özellikleri olduğu sonucuna varmışlardır. Buna benzer olarak Dickinson ve Perry (2002);
düşük rol çatışması, destekleme, terfi fırsatları ve tazminat gibi diğer iş özelliklerinin iş
tatminine olumlu katkı sağladığını ortaya koymuşlardır. Çocuk yuvası çalışanları üzerine
yaptıkları çalışmada Dickenson ve Perry (2002); danışman desteği ve ilgisi, kişisel ve
profesyonel gelişim için fırsatlar, işle ilgili kişisel başarı duyguları, diğer kişiler tarafından
kabullenilme ve ilgilenilen çocuğun hayatında bir farklılık meydana getirme fırsatı içeren
imkân ve özelliklere sahip çalışanların yüksek iş tatminine sahip olduğu sonucuna
varmışlardır.
Sosyal hizmet kurumlarında çalışanlar; şiddetli duygu, tehlike ve belirsizliğin
bulunduğu bir iş ortamında görev yapmaktadırlar (Gustavsson ve MacEachron, 2002; Regehr
ve diğerleri, 2004). Bu kurum ve bu kuruma bağlı birimlerde çalışanlar; düşük maaş, kötü
çalışma koşulları, yetersiz mesleki eğitim ve yetersiz danışmanlık gibi nedenlerden dolayı
optimal çalışma koşullarında görevlerini yerine getirmektedirler. Bu sebeplerden dolayı son
zamanlarda politikacılar ve akademisyenler sosyal hizmet kurumları ve kurum çalışanları
üzerinde büyük çaplı araştırmalar yapmaktadırlar (Barth ve diğerleri, 2008).
Sosyal hizmetler alanında çalışanların en büyük kitlesini oluşturan sosyal çalışmacıların
mesleki iş tatmini ve tükenmişlik durumları üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Sosyal
çalışmacıların kompleks psikolojik ihtiyaçları ve verdikleri bakım hizmetleri açısından bir çok
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farklılık gösterirler. Bu aşırı rol yükleme durumu ve rolün yanlış anlaşılması taraflar açısından
birçok olumsuzluğa yol açabilmektedir. Bunun sonucunda da çalışanlar arasında iş
memnuniyetsizliği problemi ortaya çıkmakta ve işten ayrılmalar görülmektedir. Đş
memnuniyeti ve tükenmişlik, yaşlı bakım çalışanlarında daha yoğun görülmektedir. Yapılan
araştırmalarda da bu tür işlerde çalışanlarda düşük iş memnuniyeti ve yüksek oranda
tükenmişlik tespit edilmiştir (Wynn ve Gleason, 1997).
Đş memnuniyeti ile tükenmişlik konusunda yapılan çalışmalarda, araştırmacılar bu iki
kavram arasında negatif bir ilişkinin varlığını vurgulamışlardır. Yani memnuniyet derecesi
düşük olan çalışanların tükenmişlik duygularının yüksek olacağı belirtilmiştir (Jayaratne ve
Chess, 1986).
Lieberman ve arkadaşlarının (1988) birlikte yaptıkları bir çalışmada, üniversite mezunu
sosyal hizmet çalışanlarının kendilerini yaptıkları işe daha fazla hazır hissettikleri sonucunu
elde etmişlerdir. Cahalane ve Sites (2004) sosyal hizmet kurumlarında çalışan ve yüksek
lisans derecesine sahip bireyler arasında iş tatmini ile işe devam etme arasında pozitif bir
ilişkinin olduğu sonucuna varmışlardır. Bu araştırma sonuçları eğitim düzeyi ile sosyal hizmet
çalışanlarının iş tatmini düzeyi arasında bir paralellik olduğunu göstermektedir.
Yapılan çalışmalarda, sosyal hizmet alanında uzun süreli yaşlı ve çocuk bakım hizmeti
veren kurumlarda çalışan personelde çeşitli psikomatik sıkıntılar meydana gelmektedir (Evers
ve diğerleri, 2001; Mandıracıoğlu ve Çam, 2004). Ayrıca bu çalışanların kendi aileleri ve
eşleriyle çeşitli sorunlar yaşadığı belirtilmektedir. (Jayaratne ve diğerleri, 1986). Bu
çalışmaların önemli bir bölümünde bakıcıların, fiziksel ve psikolojik olarak büyük bir yük
altında oldukları ve bundan dolayı depresyon, uyum bozuklukları gibi psikolojik tepkiler
geliştirdikleri gösterilmiştir. Benzer şekilde sosyal hizmetlerde çalışanlar da işleri gereği
dezavantajlı gruplara ve bakıma muhtaç kişilere hizmet sunduklarından bakıcılar gibi
psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler. Tükenmişlik ve depresyon birbirlerine çok benzeyen
iki ayrı tablo olarak literatürde yer almaktadır. Kişinin yapabileceğinden fazlasını yüklenmesi
ve kayıpları sonucunda oluşan durumun hem tükenmişlik hem de depresyon ile
açıklanabilecek yönleri olabilmektedir. Biyolojik açıklamaların yanı sıra, baş etme
stratejilerinin işe yaramadığı durumların ve kişi için anlamı olan nesne veya hayallerin
kaybının depresyona neden olduğu da kabul gören açıklamalardandır. Tanım olarak
depresyon kişinin kendisini en az 2 hafta süre ile hemen her gün ve gün boyu süren üzüntü,
karamsarlık içerisinde hissetmesi veya eskiden istekle yaptığı aktivitelerin önemli bir
bölümünden zevk alamaması şeklinde tarif edilebilir (Akiskal, 2009). Bu ruh haline uyku ve
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iştah değişiklikleri, konsantrasyon kaybı, tahammülsüzlük, enerji kaybı ve bazen intihar
düşünceleri de eşlik edebilir. Tükenmişlik sendromunun alt boyutlarından olan duygusal
tükenme ile depresyonda görülen isteksizlik, enerji kaybı, konsantrasyon kaybı ve yapılan
işlerden zevk almama gibi belirtiler oldukça benzer niteliktedir (Mak ve Cheung, 2011; CostaRequena ve diğerleri, 2011). Dolayısıyla tükenmişlik içerisine giren bir bireyde farklı bir
bakış açısıyla depresyon olması da beklenebilir. Tükenmişliğin araştırıldığı bir popülasyonda
depresyonun ve onun etkilerinin değerlendirilmesi konunun çok yönlü incelenmesine olanak
sağlayacaktır.
5. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Bu çalışma Diyarbakır şehir merkezinde faaliyet
gösteren Diyarbakır Đl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı çocuk yuvası, yetiştirme yurdu,
bakım ve rehabilitasyon merkezi ile il müdürlüğü birimlerindeki çalışanlara uygulanmıştır. Bu
kapsamda sosyal hizmet kurumlarında çalışanlara 175 anket dağıtılmıştır. Anketlerin 125
tanesi geri dönmüş, 10 anket eksik bilgilerden dolayı analiz dışı bırakılmıştır. Toplamda
analizler için 115 anket kullanılmıştır. Bu sosyal hizmet birimlerinde çalışan ve hizmet verilen
dezavantajlı kişilerle doğrudan muhatap olan personelin tamamına anketler dağıtılmıştır.
Anketler 2-3 gün sonra gidilerek toplanmıştır. Bu birimlerde çalışan toplam personel sayısı
213 olup, ana kütlenin %54’üne ulaşılmıştır.
Veri Toplama Araçları: Verilerin toplanmasında, demografik bilgiler formu ve
çalışanların iş tatminini belirmek amacıyla memnuniyet anketi kullanılmıştır. Çalışanların
tükenmişlik ve depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla iki ayrı ölçek’ten yararlanılmıştır.
a) Demografik Bilgiler Formu: Kurum çalışanlarına ait demografik bilgileri toplamaya
yönelik olan bu formda; yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum, iş tecrübesi, çalışılan
birim ve iş unvanı gibi özellikler yer almaktadır.
b) Memnuniyet Anketi: 23 soruluk memnuniyet anketinin derecelendirilmesinde beş’li
Likert tipi ölçeklemenin kullanıldığı bu anketteki sorulara verilen cevaplar 1’den 5’e kadar
değişen puanlarla değerlendirilmiş olup (1) Hiç memnun değilim, (2) Memnun değilim, (3)
Kararsızım, (4) Memnunum ve (5) Çok memnunum şeklinde düzenleme yapılmıştır. Anket
için yapılan güvenilirlik analizinde Croncbach Alpha katsayısı 0,904 olarak bulunmuştur.
Normal dağılım için Skewness ve Kurtosis değerleri -2 ve +2 arasında bulunmuş olup,
dağılım normaldir.
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c) Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI): Çalışanların tükenmişlik düzeylerini
belirlemek için Maslach ve Jackson tarafından 1981 yılında geliştirilmiştir. Bu ölçek
Türkçe’ye Ergin (Ergin, 1992) tarafından uyarlanmıştır. Bu ölçek, çalışanların duygusal
tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı gibi üç alt boyuttan oluşmaktadır. Beş’li Likert
tipi ölçeklemenin kullanıldığı bu anketteki sorulara verilen cevaplar 0’dan 4’e kadar değişen
puanlarla değerlendirilmiş olup, (0) hiçbir zaman, (1) nadiren, (2) bazen, (3) sıklıkla ve (4)
çok sık şeklinde düzenleme yapılmıştır. Anket için yapılan güvenilirlik analizinde Croncbach
Alpha katsayısı 0,904 olarak bulunmuştur. Normal dağılım için Skewness ve Kurtosis
değerleri -2 ve +2 arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir.
d) Beck Depresyon Envanteri (BDE): BDE araştırmalarda ve kliniklerde sık kullanılan
özbildirim ölçeklerinden biridir. Ölçekte bulunan 21 madde sıraya konmuş bir dizi ifadeyi
içermektedir. Kişilerden son 7 günü kriter olarak almaları ve bu ifadelerden kendi
durumlarına en uygun olanı seçmeleri istenir. Her bir ifade 0-3 arasında bir puan alır,
depresyon düzeyinin şiddeti her bir soruya verilen yanıtın toplanmasıyla elde edilir. Toplam
puan 0 ile 63 arasında değişkenlik gösterir. Depresyon taramaları için bildirilen eşik değer
17’dir. Maddeler klinik gözlem ve verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Đlk kez 1961 yılında
Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ölçek için yapılan güvenilirlik analizinde
Croncbach Alpha katsayısı 0,812 olarak bulunmuştur. Normal dağılım için Skewness ve
Kurtosis değerleri -2 ve +2 arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir.
Verilerin Analizi: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 istatistik programı
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde parametrik (t-testi), nonparametrik (mann
witney u), korelasyon ve regresyon testleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi,
katılımcıların her bir soruya verdikleri cevapların toplam puanları üzerinden yapılmıştır.
Đstatistikî anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
6. Bulgular
Araştırma hipotezlerini test etmek için demografik değişkenler, (Tablo 1); korelasyon
testi (Tablo 2) ve regresyon analizi (Tablo 3) kullanılmıştır.
Araştırmaya katılanlarla ilgili bazı demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu
tabloda görüldüğü gibi araştırmaya 115 kişi katılmış olup, kadınların oranı %65 ve erkeklerin
oranı ise %35’tir. Medeni durum açısından değerlendirildiğinde evlilerin oranı %56,5 ve
bekârların oranı %43,5’tir. Katılımcıların %53’ü lise, %47’si ise üniversite mezunudur.
Personelin yaş durumuna bakıldığında 20-30 yaş aralığındaki personel sayısı %56, 31-40 yaş
aralığındaki personel sayısı %43, 41 ve üstü yaş grubu personel sayısı %2 gibi düşük bir
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orandadır. Yönetici pozisyonunda çalışanlar %6, eğitimci ve uzman olanlar %25, bakım
personeli %55 ve idari personel oranı ise %14’tür. Çocuk yuvası ve yetiştirme yurdunda
çalışanlar %52, rehabilitasyon merkezinde çalışanlar %40 ve il müdürlüğü bünyesinde çalışan
personel %9’luk bir orana sahiptir.
Tablo 1: Demografik Değişkenler
Frekans

%

Cinsiyet
Erkek

40

34,8

Eğitim Durumu
Lise

Kadın

75

65,2

Üniversite

Yaş

Frekans

%

61

53,1

54

46,9

Çalışılan Birim

20-30

64

55,7

Çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu

60

52,2

31-40

39

42,6

Rehabilitasyon merkezi

45

39,1

41-50

-

-

Đl müdürlüğü

10

8,7

50 +

2

1,7

Evli

65

56,5

Bekâr

50

43,5

Ünvan
Yönetici

7

6,1

Eğitimci ve uzman

29

25,2

Medeni Durumu

Đş Tecrübesi
1-5 yıl

69

60

6-10 yıl

15

13

11-15 yıl

14

12.2

16-20 yıl

15

13

Bakım personeli

63

54,8

20 +

2

1,7

Đdari personel

16

13,9

n=115
Tablo 2’de görüldüğü gibi, iş memnuniyeti ile tükenmişlik alt boyutlarından duygusal
tükenmişlik ve duyarsızlaşma, depresyon negatif bir ilişki içindedir (p<0.05). Ayrıca
tükenmişlik alt boyutlarından duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma, depresyon ise pozitif
bir ilişki içindedir (p<0.01). Dolayısıyla araştırma hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 2: Đş Memnuniyeti, Tükenmişlik ve Depresyon Đlişkisi

1. Duygusal tükenme

1

2

3

1

,677**

-,290**

,462**

-,358**

-0,17

,296**

-,237*

1

-0,126

0,076

1

-,212*

2. Duyarsızlaşma
3. Kişisel başarı azalması
4. Depresyon

1
Correlation
Coefficient

5. Đş memnuniyeti

4

5

1

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Tablo 3’te görüldüğü gibi depresyon düzeyi ile iş memnuniyetinde, amirlerin davranış
ve hitapları, sosyal faaliyetler, terfi, amirler ile rahat görüşme ve ihtiyaçların karşılanması
konuları toplam varyansın %30’ unu açıklamaktadır.

Tablo 3: Depresyon Düzeyi ve Memnuniyet Regresyon Analiz Sonuçları
Bağımlı değişken Düzeltilmiş R2

Depresyon düzeyi

0.296

Bağımsız değişken

B

Beta

p

Davranış ve hitap tarzı

-1846

-.337

0.018

Sosyal aktiviteler

-1809

-.265

0.020

Terfi

-2229

-.356

0.003

Amirlerle rahat görüşme

-2524

-.436

0.016

Đhtiyaçların karşılanması

-1849

-.321

0.039

Kararlara katılma

2434

.399

0.002

Yaşam tarzı

1906

.309

0.016

• Çalışanların birimleri arasında iş memnuniyetleri açısından herhangi bir fark tespit
edilememiştir (P>0.05).
• 31-40 yaş arasında olanların duygusal tükenme skorları 20-30 yaşında olanlara göre daha
yüksek (Z= 1972; p<0.05).
• Erkeklerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorları bayanlara göre daha yüksek (Z=
2552; p<0.05 ve Z= 2588; p<0.05).
• Üniversite mezunu olanların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorları lise mezunlarına
göre daha yüksek (Z= 2672; p<0.05 ve Z= 2452; p<0.05).
• Eğitimci veya uzman olanların duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı azalması
skorları bakım personeline göre daha yüksek (Z= 3330; p<0.01, Z= 2834; p<0.05, Z= 2307;
p<0.05).
• Bakım ve rehabilitasyon birimlerinde çalışanların çocuk yuvası veya yetiştirme
yurdundakilere göre depresyon skorları daha yüksek (t= 3080; p<0.05).
• Đl Müdürlüğü’nde çalışanların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorları rehabilitasyon
merkezinde çalışanlara göre daha yüksek (Z= 2426; p<0.05 ve Z= 3666; p<0.01).
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7. Tartışma
Yapılan korelasyon analizinde depresyon ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın
pozitif yönde bağıntı içinde olduğu görülmüştür. Bu durum şu şekilde yorumlanabilir:
Tükenmişlik sendromunun alt boyutlarından olan duygusal tükenme ile depresyonda görülen
isteksizlik, enerji kaybı, konsantrasyon kaybı ve yapılan işlerden zevk almama gibi belirtiler
çok benzer niteliktedir. Tükenmişlik içerisine giren bir bireyin farklı bir bakış açısıyla
depresyonda olması da beklenebilir.
Araştırma kapsamındaki kurum çalışanlarında görülen depresyon düzeyindeki varyansın
%30’ unu amirlerin davranış ve hitapları, sosyal faaliyetler, terfi, amirler ile rahat görüşme,
çalışanların kararlara katılması, çalışanların yaşam tarzı ve ihtiyaçların karşılanması gibi
faktörlerin etkili olduğu çalışmamızca ortaya konulmuştur.
Çalışanların birimlerine göre iş memnuniyetleri açısından herhangi bir fark tespit
edilememiş olması uygulanan yönetim tarzının tüm birimlerde benzer yapıda olduğunu
düşündürmektedir. Ayrıca, yazarlar çalışmaları esnasında kurum amirleri ile kurum çalışanları
arasında müsamahalı bir ilişki olduğunu gözlemlemişlerdir.
Çalışmamızda 31-40 yaş arasında olanların duygusal tükenme skorları, 20-30 yaşında
olanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgumuz yaş ilerledikçe tükenmişliğin azaldığını
ileri süren çalışmalar ile örtüşmemektedir. Önceki çalışmalarda yaş ilerledikçe kişinin
beklentilerinin azalması ve geçmiş deneyimlerinin karşılaştığı olaylar karşısında daha olgun
davranmasına sebep olduğu belirtilmektedir (Barutçu ve Serinkan, 2008). Öte yandan işte
çalışma süresini tükenmişlik düzeyiyle ilişkilendiren çalışmaların bulgularıyla örtüşmektedir.
Bu çalışmalarda, 1-5 yıl arası çalışanların, 1 yıldan az veya 5 yıldan uzun süredir çalışanlara
göre daha yüksek tükenmişlik sergiledikleri görülmüştür (Sağlam ve diğerleri 2008). Yaşı
ileri olanların daha uzun süre işte çalıştıkları düşünülecek olursa tahammüllerinin azalarak
duygusal tükenmişliği etkilediği söylenebilir.
Erkeklerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorları bayanlara göre daha yüksek
bulunmuştur. Cinsiyetler arası rol paylaşımında kültürel değerler belirleyici bir unsurdur.
Kültürel kalıplarımızda erkeklerden sert, aktif, saldırgan, güçlü, rekabetçi ve hırslı;
kadınlardan ise duyarlı, alçakgönüllü, boyun eğici, zayıf, dayanışmacı, uyumlu ve edilgen
olmaları yönünde toplumsal beklentiler bulunmaktadır. Nihayetinde erkekler baba, kadınlar
ise anne olarak tasarlanmaktadır. Annelik ve babalık rolleri kadın ve erkeğe farklı duygusal
roller dayatır. Babanın katı, annenin ise temelde müşfik olması beklentisi farklı
duygusallıkları meydana getirir. Çalışmanın olumlu ruhsal etkilerine değinen G. Brown, ciddi
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anlamda olumsuz bir olay yaşayan fakat sonrasında, çalışmaya başlayan kadınların
depresyona girmediklerini bulgulamıştır. Bu konuda G. Brown, parası yeterli olmasa da
yapılan işin, benlik saygısı üzerinde önemli bir katkısı olduğunu ifade etmektedir. Ama bu
algı, elbette dışarıda çalışmanın toplumsal bir değer haline geldiği ekonomik bir toplumda
önem kazanır. Bu anlamda, kazanılan olumlu bir statü, belirli rolleriyle kontrol duygusu
yarattığı için olumlu benlik geliştirmede ve dolayısıyla ruhsal sağlıkta etkili olmaktadır
(Yaşar, 2007). Böylece kadınlarda duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorlarının düşük
olması, kültürel değerler bağlamında kadına biçilen rollere bağlanabilir. Çünkü kadın kendi
evinde de sevgi, şefkat, ilgi, bakım işlerini üstlenen kişi rolüne sahiptir. Erkek çalışanlarda
görülen duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorlarının yüksek oranda çıkması, erkeğin evde
bakım, sevgi, şefkat gibi roller yerine; katı, kuralları uygulayan ve otorite sahibi kişi olarak
görülmesine bağlanabilir. Bu sebeple erkek sosyal hizmet çalışanlarının daha fazla oranda
tükenme gösterdikleri söylenebilir. Öte yandan akademisyenler üzerine yapılan bir çalışmada
cinsiyet değişkenine göre elde edilen bulgularda kadınların “duygusal tükenme düzeylerinin”
erkeklere nazaran daha yüksek olduğu görülmüştür (Budak ve Sürgevil, 2005). Bu durum
tükenmişliğin bireyler, örgütler, meslekler ve hatta ulusal kültürlere göre farklılık
gösterebileceğini göstermektedir (Işıkhan, 2000).
Üniversite mezunu olanların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorları, lise
mezunlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bir insanın davranışlarını geçmiş yaşantıları
kadar gelecekten beklentileri de etkiler (Adler, 1994). Eğitim düzeyi yükselen bireylerin
beklentilerinin de yükseleceğini söylemek mümkündür. Çünkü bireylerin eğitim düzeyi
yükseldikçe hizmet verdikleri dezavantajlı gruplara karşı duyarlılık derecesi artmakta ve bu
duruma bağlı olarak çalışanın tükenme oranı da yükselmektedir. Yapılan bir diğer çalışmada
ise, sosyal hizmet uzmanlarının eğitim düzeylerine bağlı olarak iş doyumları arasında anlamlı
bir fark bulunmamıştır (Işıkhan, 2000).
Çalışmamızda eğitimci veya uzman olanların, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve
kişisel başarı azalması skorları, bakım personeline göre daha yüksektir. Bu durum eğitimci ve
uzmanların aynı zamanda üniversite mezunu olmaları ile ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda bu
kişilerin dezavantajlı birey ve grupların sorunlarına yönelik farkındalık ve duyarlılık
düzeylerinin daha yüksek olması, tükenmeyi kolaylaştırıcı bir etken olarak görülebilir.
Bakım ve rehabilitasyon birimlerinde çalışanların, çocuk yuvası veya yetiştirme
yurdundakilere göre, depresyon skorlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bakım ve
rehabilitasyon merkezlerinde kalanlar genellikle anne ve babası vefat etmiş, maddi yoksunluk
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içerisinde ve çeşitli sebeplerle devlet himayesinde olan kişilerdir. Bu kurumlarda kalanlar
daha önceden de bahsedildiği gibi içinde bulundukları konum nedeniyle çok hassas bir sosyal
hizmet alanını oluşturmaktadır. Bunlar, kendi hayatları hakkında karar alma iradesi zayıf veya
neredeyse hiç olmayan kişiler olduğu için, bunların bakımını üstlenen çalışanlar için (Yıldırım
ve Yıldırım, 2008) bu durum gerek hukuki, gerek duygusal olarak daha büyük bir sorumluluk
anlamına gelmektedir. Bu özel durumları süreğen olan kişilerin bakımını üstlenen kişilerde
depresyon skorlarının daha yüksek oranda olması bu çerçevede değerlendirilebilir.
Đl

Müdürlüğü’nde

çalışanların

duygusal

tükenme

ve

duyarsızlaşma

skorları

rehabilitasyon merkezinde çalışanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal hizmetler
insanların birçok farklı problemleri ile başa çıkma konusunda beceri, emek ve özveri
gerektiren bir meslek alanıdır. Sosyal hizmet insanın toplum içerisindeki gelişimi ve gelişim
esnasında ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı konu edinmektedir. Sosyal hizmet çalışanları
birey, grup ve toplulukların refah ve mutluluklarının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaca
bağlı olarak sosyal hizmetler aileler, çocuklar (korunmaya muhtaç çocuklar, sokakta çalışan
veya sokakta yaşayan çocuklar, suça sürüklenen çocuklar), gençler, yoksullar, engelliler, zor
şartlarda yaşayan kadınlar, sığınmacı ve göçmenler, tıbbi ve psikiyatrik yardıma muhtaç olan
hastalar, sosyal sapma gösteren gruplar (alkolikler, madde bağımlıları, HIV, kanser, lösemi
hastaları, eşcinseller vb.), suçlular gibi birey ve grupların yaşamlarında gelişme ve değişme
programlarını

içermektedir

(Yıldırım

ve

Yıldırım,

2008).

Đl

Sosyal

Hizmetler

Müdürlükleri’nde çalışanlar yaşanılan kentteki bütün dezavantajlı gruplarla başvuru ve sosyal
incelemeler nedeniyle ilk karşılaşan işgörenleri oluştururlar. Diyarbakır’da dezavantajlı
grupların fazlalığı ve sosyal hizmet kurumlarında yaşanan eleman yetersizliği bu birimde
çalışanlar için sıkıntıyı arttıran en önemli nedenlerdendir. Đl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
çalışanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorlarının yüksek oranda olması hakkında
yetkililerle görüşülerek, bu durumun nedenleri irdelenmiştir. Bu kapsamda,

dezavantajlı

gruplarla ilk karşılaşan ve onların bu olumsuz ve dramatik durumlarına müdahale eden ilk
grup olan söz konusu işgörenlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma skorlarının daha
yüksek oranda olacağı yargısına varılmıştır.
Sonuç
Sosyal hizmet alanında çalışanlardan 30’lu yaşlarında olanlar 20’li yaştakilere göre,
erkekler kadınlara göre, üniversite mezunu olanlar ve dolayısıyla uzman olanlar bakım
personeline göre, il müdürlüğünde çalışanlar ise rehabilitasyon merkezinde çalışanlara göre
çeşitli derecelerde daha fazla tükenmişlik yaşamaktadırlar. Bununla birlikte bakım ve
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rehabilitasyon birimlerinde çalışanlar, çocuk yuvası veya yetiştirme yurdunda çalışanlara göre
daha fazla depresif belirtiler içerisindedirler. Hangi birimde çalışıyor olurlarsa olsunlar sosyal
hizmet çalışanları benzer düzeyde iş tatmini bildirmişlerdir. Sosyal hizmet çalışanlarında
tükenmişlik, iş tatmini ve depresyon ile ilişkili unsurların bilinmesi uygun çözüm yollarının
üretilebilmesine yardımcı olacaktır. Böylece bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen
veriler sosyal hizmet işgörenleri için uygun çalışma ortamı ve psiko-sosyal yardımcı
mekanizmaların oluşturulmasına ve bu konuyla ilgili politikaların geliştirilmesine imkân
sağlayacaktır. Bu çalışmaya sadece bir il çalışanları dahil edildiği için, elde edilecek verilerin
daha güvenli ve genellenebilir olması için daha fazla ili kapsayacak şekilde olması
gerekmektedir.
Teşekkür
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