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desteği, iş-aile çatışması ilişkisinin kendini işletmeden 
hissetmenin düşük olduğu durumlarda negatif olduğunu 
göstermektedir. Buna karşın sonuçlar, lider desteği, iş-aile 
çatışması ilişkisinin kendini işletmeden hissetmenin yüksek 
olduğu durumlarda pozitif olduğunu göstermektedir.
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1. GİRİŞ

Küreselleşme ve teknolojinin yarattığı hızlı gelişmelerle birlikte değişen müşteri talep ve 
tüketim şekilleri işletmelerin yoğun rekabet koşulları altında bırakmaktadır. Bu sebeple turizm 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için hizmet kalitelerini 
ve karlılık oranlarını sürekli olarak arttırmaları gerekmektedir (Avcı ve Sayılır, 2006). Hizmet 
sektöründe hizmetin sunulduğu yerde tüketilmesi ve müşteri tarafından algılanışının subjektif 
olması dolayısıyla, müşterilerin psikolojik tatminlerinin sağlanmasında çalışanlara önemli 
rol düşmektedir. Müşteriler hizmetin kalitesini belirlerken sadece işletme olanaklarını değil 
aynı zamanda duygu ve düşünce paylaşımına girdiği çalışanlarını da değerlendirmekte ve bu 
perspektifte işletme kalitesini değerlendirmektedir. Bu açıdan çalışanlar, hizmet kalitesinin 
önemli belirleyici unsurlarından birisidir. 

Hizmet sektöründe hizmet veren bireylerin iş hayatındaki ve aile hayatlarındaki çoklu rolleri 
dikkate alındığında (Selvarajan vd., 2013), iş ile aile hayatı arasındaki dengenin sağlanmasının 
ve korunmasının hem birey hem de işletme açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır (Smith 
ve Gardner, 2007). Aksi taktirde, bazı rollerin yoğunluğu diğer rollerin planlandığı gibi yerine 
getirilmesini engelleyebilmekte, bu durumda bireyler rol çatışmaları, rol belirsizlikleri ile karşı 
karşıya kalabilmektedir. Turizm sektöründeki yoğun iş yükü ve çalışma saatlerinin uzun olması 
gibi olumsuz etkenler, çalışan bireyin kendisini zaman yönünden kısıtlı ve yetersiz hissetmesine 
neden olabilmektedir. Bireyin, uzun çalışma saatleri sebebiyle aile hayatındaki görevlerine 
daha az zaman ayırabilecek olması yaşanılan stresi arttırabilmektedir. Ayrıca, yöneticinin 
ailedeki ihtiyaçlara yönelik desteğinin azlığı ya da duyarlılığının azlığı da çalışanın yöneticisi 
tarafından destek gördüğü algısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu olumsuz algı bireyi 
gerginliğe itebilmekte ve bu his iş- aile çatışmasını ortaya çıkarabilmektedir. Bu konu üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmalar; iş- aile çatışmasını yaşayan bireylerin sağlıklarının olumsuz yönde 
etkilendiğini, tükenmişlik hissinin ortaya çıktığını ve yaşanılan bu hissin,  bireysel iş performansı, 
örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymaktadır (Allen, 
2001; Cinamona ve Rich, 2005; Jensen, 2014). 

İş-aile çatışmasının azaltılmasında ve lider desteği ile hissedilen sosyal desteğin önemine 
dikkat çekilmektedir (Frye ve Breaugh, 2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  2009, 
2011, 2013; Kossek vd. 2011). Yönetici ile çalışan arasındaki karşılıklı etkileşimin ve algılanan 
yönetici desteğinin olumlu olması ile birlikte çalışanlarda “ait olma” ile “ içeridekilerden olma” 
hissinin oluştuğu, böylece bireyin kendisini işletmenin bir parçası olarak kabul etmeye başladığı 
açıklanmaktadır (Stamper ve Masterson, 2002; Masterson ve Stamper, 2003; Lapalme vd., 2009; 
Turunç vd., 2011). Aksi durumda, yöneticinin çalışanların iş- aile yaşamı dengesini göz ardı eden 
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davranışlarının iş- aile çatışmasını arttırıcı yönde olumsuz etkileri olduğu vurgulanmaktadır 
(Paustian-Underdahl ve Halbesleben, 2014). Bu bilgiler ışığı altında çalışmanın temel sorunsalı; 
lider desteği– iş-aile çatışması ilişkisinin tespit edilmesi ve bu ilişkide kendini işletmeden 
hissetmenin nasıl bir rol üstlendiğinin belirlenmesidir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde, araştırma modeline dahil edilen değişkenlere yönelik kavramsal 
açıklamalara yer verilmektedir. 

2.1. İş- Aile Çatışması

Hayatı boyunca bireyler için en önemli roller, iş ve aile yaşamı içinde üstlendikleri 
rolleridir. Aile içinde üstlenilen rollerin yanında, günün önemli bir zamanının geçirildiği 
iş hayatında da çalışanların hem bireysel gelişimleri ve ilgi alanları hem de etkili oldukları 
görevleri çerçevesinde üstlendikleri rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle kimi zaman bireyin 
işteki ya da ailedeki rollerinden birini seçmek zorunda kaldığı durumlar söz konusu olmaktadır 
(Zincirkıran ve Tiftik, 2014:125). İlgili yazın incelendiğinde, iş- aile yaşamındaki roller arasında 
seçim yapmak zorunda kalındığında, kaynak kıtlığı (Scarcity of resources) yaklaşımının 
rol stresi teorisinde önemli bir husus olarak öne çıktığı gözlemlenmektedir (Kahn vd., 1964; 
Edward ve Rothbard, 2000). Hem kadınlar hem de erkekler için birden fazla rol üstlenmenin, 
bireyin enerjisini arttırdığı, üstlenilen rollerin sorundan çok ödüllendirici sonuçlar doğurduğu 
çeşitli araştırmalarda öne sürülmüş olsa da (Kapız, 2002:143), iş rolleri ile ilgili sorumluluk ve 
taleplerin çokluğunun zamansız oluşunun çalışanların aile hayatlarını olumsuz yönde etkilediği 
çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir (Bakker ve Geurts, 2004:346; Paustian- Underahl ve 
Halbesleben, 2014:447).

Rol teorisi yaklaşımı, çalışanların çoklu roller karşısında (iş ve aile içinde üstlenilen 
roller) zaman ve enerji yönünden kaynak kısıtlamaları ile karşı karşıya kaldıklarını, bu sebeple 
rollerinin gerektirdiği  görevleri yerine getirmede güçlükler yaşadıklarını ortaya koymaktadır 
(Selvarajan vd., 2013:486). Aynı zamanda iş-aile sınır teorisinden bahsederek, bireylerin 
yaşadıkları bu iki alan arasındaki sınırları hem kendilerinin biçimlendirdikleri hem de çevre 
tarafından etkilendikleri öne sürülmektedir (Clark, 2000:751).

Bu bilgilerin ışığı altında, iş-aile çatışması; iş ve aile alanlarında uyumsuz rol baskılarının 
sonucu olarak ortaya çıkan rol çatışması türü olarak tanımlanmaktadır (Nohe vd., 2014:341). 
Parasuraman ve Simmers (2001:556) ise iş ve aile yaşamı çatışmasını;  çalışan bireylerin işlerinde 
ve aile hayatlarındaki rollerinin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle oluşan durumu 
olarak açıklamaktadır. Tanımlardan yola çıkarak, iş-aile çatışmasının iki yönlü karşılıklı bir 
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ilişki olduğu ve işin aile yaşamını (work to family conflict- WFC) ya da  ailenin iş yaşamını 
(family to work conflict- FWC) etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır (Shimazu vd., 2010:766). 
Birbirleri ile bağlantılı ve benzer özellikler gösterse de bu iki yönlü ilişkinin birbirinden farklılık 
gösterdiği ifade edilmektedir. (Byron, 2005, Kossek ve Özeki, 1998; Netemeyer vd., 1996). 
Yazın incelendiğinde, iş-aile çatışmasının üç farklı türünden bahsedildiği gözlemlenmektedir. 
Bu çatışma türleri; (1) zaman temelli, (2) geçmiş temelli ve (3) davranış temelli çatışma 
olarak belirlenmiştir. Zaman temelli çatışma; bir rol için ayrılan zamanın diğer bir rolün 
gerçekleştirilmesi engelleyecek şekilde sınırlı olmasını ifade etmektedir. Geçmiş temelli çatışma; 
bir rolde tecrübe edilen zorlanmanın diğer bir role katılımı engellemesini ifade etmektedir. 
Davranış temelli çatışma ise; bir rol için gerekli olan davranışın diğer bir rol için uygunsuz 
olduğu durumları ifade etmektedir (Carlson vd., 2000: 250).

Yazında, çeşitli araştırmacıların iş- aile çatışmasını belirlemeye yönelik ölçekler 
geliştirdikleri görülmektedir . Araştırmacıların bir kısmı iş –aile çatışmasını yalnızca  tek 
yönden incelerken (Burke, 1988; Carlson ve Perrewe, 1999), bir kısmı ise iş- aile çatışması ve 
aile- iş çatışmasını sorgulayan iki bağımsız ölçek geliştirmişlerdir (Frone vd., 1992; Gutek vd., 
1991). Gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda iş- aile ve aile- iş çatışmasının birbirlerinden 
bağımsız olarak ölçülmesinin genel olarak kabul gördüğü anlaşılmaktadır (Boyar vd., 2006:35). 
Netemeyer ve arkadaşlarının (1996) 110 ifade ile başladıkları ölçek çalışması, önce 43 ifadeye 
indirilmiş ardından doğrulayıcı faktör analizleri ile 10 ifadelik bir soru formu şeklini almıştır. 
Geliştirilen ölçek  İAÇ ve AİÇ derecesini ölçmek üzere 5’er ifadeden oluşmaktadır. Ölçekteki 
ifadeler; “zaman”, “ iş talepleri”, “ işle ilgili görev ve sorumluluklar” çerçevesinde düzenlenmiştir. 
Bu araştırmada, iş- aile çatışması çerçevesinde iş özelliklerinin aile yaşamı üzerindeki etkileri 
sorgulanmaktadır.

2.2. Kendini İşletmeden Hissetme

Kendini işletmeden hissetme kavramı, çalışanların bireysel olarak kendilerini örgütün 
birer parçası olarak algılaması şeklinde tanımlanmaktadır (Turunç vd, 2011:138). Bireyin 
kendisini işletmeden hissetmesi, örgütün/yöneticinin kimlerin topluluk içinde, kimlerin 
dışarıda olacağının belirlenmesinde yardımcı olacak sınırlarının belirlenmesi ile mümkün 
olabilmektedir (McMillan ve Chavis, 1986). İşletmenin merkezi ve işletmenin dış sınırları 
şeklinde adlandırılabilen bir modelleme yoluyla, kurumların bünyelerinde çalışmaya istekli 
olan çalışanları “içeridekiler” olarak adlandırdıkları belirtilmektedir. Diğer taraftan, bazı 
çalışanları da gerek çalışma koşulları (yarı-zamanlı, dönemlik çalışma, sözleşmeli çalışma gb..) 
ve sayısal ve fonksiyonel esneklik taleplerinden (Kalleberg, 2003:156) gerekse uyumlu olmayan 
tutum ve davranışlarından ötürü “dışarıdakiler” olarak gruplandırdıkları ifade edilmektedir 
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(Lapalme vd., 2009:920).  Çalışma koşulları ve örgüt içindeki yapılanma, yöneticilerin davranış 
ve tutumları, liderin kendini içeriden hissetme algısının yaratılmasında önemli bir unsur olduğu 
anlaşılmaktadır (Stamper ve Masterson, 2002; Masterson ve Stamper, 2003; Coyle-Shapiro 
ve Shore, 2007). Lider- üye etkileşiminin yüksek seviyede olduğu bir ilişkide,  samimi bir iş 
ortamında, ihtiyaç ve duygularını daha kolay paylaşabildiği ortamlarda çalışanların kendilerini 
içeridekilerden hissettikleri belirtilmektedir (Lapalme vd., 2009). Grup tarafından kabul 
edilmişlik  topluluğa bağlı olmanın göstergelerinden biri olup, çalışan davranışlarına sadakat, 
etkinlik ve verimlilik kazandırmaktadır (Kim vd., 2010;  Guerrero ve Muresanu, 2013). 

İfade edilmeye çalışıldığı gibi, kendini işletmeden hissetme kavramı; çalışanın bireysel olarak 
kendisini işletmenin bir parçası olarak algılaması olarak açıklanmakta (Stamper ve Masterson, 
2002; Masterson ve Stamper, 2003; Turunç vd., 2011) ve “ait olma” ile “ içeridekilerden olma” 
algısının,  ağırlıklı olarak çalışanlar /yöneticiler arasındaki karşılıklı ilişkilerden kaynaklandığı 
belirtilmektedir (Lapalme vd., 2009). Bu ilişkiler aracılığıyla, çalışanlar kendilerine sağlanan 
otonomi, güven ortamı  ve destekleyici yaklaşım (örn: algılanan örgütsel destek ve psikolojik 
sözleşmenin varlığı) ile birlikte içinde bulundukları koşulları kişiselleştirmekte, bu doğrultuda 
kendilerini iş yeri ile özdeşleştirme ya da dışında tutma eğilimi göstermektedir. Bu kapsamda, 
gerçekleştirdiği görevlerin katkılarının kurum tarafından değerli olarak kabul edildiğini 
gören çalışanın, kendisini işletmeden hissetmesinin daha kolay olduğunu vurgulamaktadır 
(Stamper ve Masterson, 2002:879). Araştırmada kullanılan “Kendini işletme içinden hissetme” 
ölçeğindeki ifadeler dikkate alındığında, çalışanların “kendimi kurumumun bir parçası olarak 
hissediyorum”,  “işimde kendimi “içeridekilerden” gibi hissediyorum” cümleleri ile bu yöndeki 
hislerini ifade ettikleri anlaşılmaktadır (Stamper ve Masterson, 2002: 883).

2.3. Algılanan Lider Desteği

 Liderler, işletmenin iç ve dış çevresindeki faaliyetlerde gerek aldıkları kararlar gerekse 
davranışları ile bireyler üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkiye sahiptir. Bu etki çalışanların 
iş performansının artırılması bağlamında önemli çıktıları tetiklemektedir. Bu bakış açısıyla lider 
desteği, liderin çalışana verdiği destek düzeyi ve çalışanın algıladığı destek ve  önemli hissetme 
derecesi  olarak tanımlanmaktadır.  (Netemeyer vd., 1997; Çelik ve Turunç, 2010; Ackfeldt ve Coote, 
2005).  Ayrıca, yöneticilerin; vizyonu net biçimde çalışanlara aktarmaları, amaçlar doğrultusunda 
çalışanları/ takımları teşvik etmeleri, destek sağlamaları ve hızlı biçimde geri bildirim vermeleri  
destekleyici liderlik davranışlarından kabul edilmektedir (Ackfeldt ve Coote, 2005:153). (Ackfeldt 
ve Coote , 2005). Lider desteğini belirlemede öne çıkan davranış biçimlerinden bazılarının; 
çalışana güvenme/ güveni hissettirme; çalışanı destekleme; çalışan ile arkadaşça ilişki ve etkin 
iletişim kurma; çalışanı önemseme olduğunu ifade edilmektedir (Netemeyer vd. 1997) 
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  Araştırmalar özellikle, çalışanların algıladıkları örgütsel desteği genellikle karşı karşıya 
kaldıkları davranış, uygulamalarla “kişiselleştirme” yoluyla tanımladıkları belirtmektedir 
(Wayne vd., 1997:87). Bu bağlamda, yöneticinin çalışanlarına olan desteğinin kişiselleştirme 
yoluyla; zaman içerisinde yönetici ile karşı karşıya kalınan durumların biriktirilmesi ile çalışan 
tarafından tanımlandığı söylenebilir. Çalışanların lider desteğini çoğunlukla duygusal ve 
yönetsel destek olarak algılandığı belirtilmektedir (Kossek vd., 2011:292). Yönetici tarafından 
sergilenen duygusal ve yönetsel desteğin algılanan lider desteği ve kendini işletmeden hissetme 
ilişkisinin açıklanması için temel unsurlar olduğu ifade edilmiştir (Tyler ve Lind, 1992). 

Kendini işletme içinden hissetme kavramının, çalışanlar tarafından otorite olarak 
belirledikleri üstlerinin kendilerine davranış şekillerinin biriktirilmesi ve kişiselleştirme yoluyla 
ortaya çıktığı dikkate alındığında çalışanın yöneticisi ile ilişkisinin bireyin kurum içindeki yerini 
belirlemesinde önemli bir gösterge olduğu görülmektedir. Bu sebeple, çalışanların kendilerini 
kurum içinden ya da dışından kişiler olarak algılamalarında kurum politikalarından daha çok 
bire bir etkileşim içinde bulunulan yöneticinin daha etkin bir rol üstlendiği söylenebilir (Wang 
ve Kim, 2013).

2.4. Hipotezlerin Oluşturulması

2.4.1. Algılanan Lider Desteği ve İş- Aile Çatışması İlişkisi

Sosyal kimlik (Social identity theory) ve sosyal sınıflandırma teorilerisinin (social 
categorization theory) belirttiği gibi,  bireyler yaşamları boyunca, öz-değerlendirme ve 
benlik saygısını yüceltme gereksinimi ile kendi kimliklerini oluşturmak ve bunu teyit etmek 
ihtiyacındadır (Guerrero ve Muresanu, 2013:7). Bu kapsamda bireyler sosyal bir varlık olma 
niteliğinden dolayı gruplaşma, diğer bir ifadeyle kendisini bir grubun üyesi olarak görme eğilimi 
içindedir (Conger, 1999:159; Demirtaş, 2003). Çalışma hayatında da aynı ihtiyaçlar söz konusu 
olduğundan çalışanların kendilerini bir gruba ait hissetme ihtiyaçları söz konusudur. Karşılıklı 
etkileşim sürecinde “sosyal kategorilendirme” sonucunda grup içindekiler ve grup dışındakiler 
ayrımı gerçekleşmekte ve bireyin kendisini ait hissettiği sosyal gruba üyeliği sağlanmış 
olmaktadır (Baron ve Bryen, 1984:184-188). Sosyal kategorilendirme sürecinde, algılanan 
örgütsel desteğin ve özellikle liderin/ yöneticinin bu yöndeki desteğinin çalışanların kendilerini 
işletmeden hissetmelerinde yardımcı olan temel unsurlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. 
Yöneticilerin çalışanlarına göstermiş oldukları; duygusal destek, rol model olma davranışları 
ve aile hayatını destekleyici yöndeki katkıları, algılanan lider desteği kapsamında davranışlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Bernas ve Major, 2000; Frye ve Breaugh, 2004; Coyle- Shapiro 
ve Shore, 2007;Hammer vd., 2009, 2011; Lapalme vd., 2009; Selvarajan vd., 2013; Paustian-
Underdahl ve Halbesleben, 2014). Ayrıca, kişilerin iş ve aile arasındaki uyumsuzlukların stres, 
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gerginlik ve yorgunluk yarattığı ve  bu gibi olumsuz duyguların iki alandaki rollerin gereklerini 
yerine getirmeyi zorlaştırdığı anlaşılmaktadır (Laster, 2002; Hammer vd., 2009). İlgili yazında 
algılanan lider desteği ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkiyi ve etkilerini ortaya koyan kısıtlı 
sayıda çalışma olsa da, araştırmalar lider desteğinin aile- iş çatışmasını negatif ve anlamlı olarak 
etkilediğini doğrulamaktadır (Frye ve Breaugh, 2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  2009, 
2011, 2013; Kossek vd. 2011). Bu bilgilerin ışığı altında çalışanların algıladıkları lider desteğinin 
iş- aile çatışma düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek üzere hipotez 1 oluşturulmuştur:

  H1: Çalışanların algıladıkları lider desteği iş-aile çatışma düzeylerini negatif ve anlamlı 
olarak etkiler.

2.4.2. Algılanan Lider Desteği ile Kendini İşletmeden Hissetme ilişkisi

İlgili yazında algılanan lider desteği ile kendini işletmeden hissetme arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyan kısıtlı sayıda çalışma olsa da, araştırmalar lider desteğinin kendini işletmeden 
hissetmeyi pozitif ve anlamlı olarak etkilediğini ifade eden bazı çalışmalar bulunmaktadır. 
Tyler ve Lind (1992), yönetici tarafından sergilenen duygusal ve yönetsel desteğinin kendini 
işletmeden hissetmenin tanımlamasındaki temel unsurlar olduğunu ifade etmişlerdir. Stamper 
ve Masterson (2002) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları da, bireyin kendisini 
“işletme içindekilerden” hissetmesindeki en önemli unsurun yöneticiler ve onların çalışanlarına 
karşı sergiledikleri davranışlar olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu bilgilerin ışığı altında algılanan 
lider desteğinin kendini işletmeden hissetme üzerindeki etkisini   belirlemek üzere hipotez 2 
oluşturulmuştur:  

H2: Algılanan lider desteği çalışanın kendisini işletmeden hissetme düzeyini pozitif ve anlamlı 
olarak etkiler.

2.4.3. Kendini İşletmeden Hissetmenin ile İş- Aile Çatışması İlişkisi

Yapılan bazı araştırmalar, yöneticilerinden gördükleri sosyal destek ile kendini işletmeden 
hisseden çalışanların işe yönelik sosyal ve psikolojik pozitif  duygular geliştirdikleri ve bu 
duygularla günlük stres kaynaklarının negatif etkilerinden uzaklaştıklarını  işaret etmektedir 
(Kossek vd, 2011). Çalışanların sosyal ve psikolojik yönden desteklendiklerini hissederek 
kendilerini işletmeden hissetmeleri ile işe yönelik olumsuz psikolojik etkilerin ( tükenmişlik 
ve rol çatışması vb) azaldığı  (Frye ve Breaugh, 2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  
2009, 2011, 2013) ve işe yönelik stres kaynakları ile daha fazla başa çıkabilme hissinin arttığı 
belirtilmektedir (Kossek vd. 2011:4). Greenhaus ve Beutell (1985) iş-aile çatışmasının ortaya 
çıkışındaki  faktörlerden birini; gerginlik temelli çatışma olarak tanımlamaktadır. Gerginlik 
temelli çatışma süreci ile çalışan birey işteki yaşadığı olumsuzlukları (rol belirsizliği, sosyal 
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desteğin bulunmaması, kariyer gelişimi sorunları gibi…) aile hayatına yansıtabilmektedir. Bu 
kapsamda, çalışanın kendisini işletmeden hissetmesi ile iş- aile çatışması arasındaki ilişkiyi 
belirlemek üzere hipotez 3 oluşturulmuştur:

H3: Çalışanın kendisini işletmeden hissetme düzeyi iş- aile çatışması düzeyini negatif ve 
anlamlı olarak etkiler.

2.4.4. Algılanan Lider Desteği ile İş- Aile Çatışması İlişkisinde Kendini İşletmeden 
Hissetmenin Rolü

Turizm sektörü gibi hizmetin yoğun olduğu alanlarda, çalışanlar yoğun iş yükü ve çalışma 
sürelerinin uzunluğu gibi nedenlerle iş ve aile ile ilgili sorumluluklarını gerçekleştirmekte 
zorlanabilmektedirler. Araştırmalar iş- aile dengesini gözeten ve çalışanlarına bu yönde gereken 
desteği veren yöneticilerin, çalışanların hissettikleri iş-aile çatışmasını azaltabildiklerini 
doğrulamıştır. Algılanan lider desteği ile  hissedilen iş- aile çatışması  arasında negatif yönlü 
ilişkiler belirlenmiştir (Frye ve Breaugh, 2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  2009, 2011, 
2013; Kossek vd., 2011, Wang ve  Kim, 2013; Paustian-Underdahl ve Halbesleben, 2014).  Bu 
ilişkinin aksine algılanan sosyal ve psikolojik destek ile çalışanın kendisini takımın bir parçası 
olarak algılaması ve  bu yönde geliştirdiği pozitif kimlik ile iş- aile arasındaki çatışma hissinin 
azalması mümkün olabilmektedir. Yerli ve yabancı yazında, algılanan lider desteği ile iş- aile 
çatışması ilişkisinde kendini işletmeden hissetmenin düzenleyici etkisinin henüz araştırılmadığı 
gözlenmektedir. Fakat elde edilen bilgilerin ışığı altında, lider desteği– iş-aile çatışması ilişkisinde 
çalışanın kendini işletmeden hissetmesinin iş- aile çatışmasının seviyesini azaltıcı yönde bir 
etkisi olacağı öngörülmektedir. Bu sebeple,  lider desteği– iş-aile çatışması ilişkisinde çalışanın 
kendini işletmeden hissetmesinin nasıl bir rol üstlendiğini sorgulamak amacı ile hipotez 4 
oluşturulmuştur:

H4: Çalışanların algıladıkları lider desteği ile iş-aile çatışması ilişkisinde kendini işletmeden 
hissetmenin düzenleyici rolü vardır.

3. YÖNTEM

Lider desteğinin iş-aile çatışmasına etkilerini belirlemek ve bu etkide kendini işletmeden 
hissetmenin rolünü belirlemeye yönelik olan bu araştırmada Akdeniz bölgesi konaklama 
işletmelerinden elde edilen veriler ışığında oluşturulan modele ilişkin analizler yapılmıştır. 
Antalya’da ele alınan örneklemde yaklaşık 5000 kişi çalışmaktadır. Ana kütleden %95 
güvenilirlik sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 357 
kişi olarak hesap edilmiştir (Sekaran, 1992:253). Bu kapsamda kolayda örnekleme yöntemiyle 
tesadüfi olarak seçilen toplam 500 kişiye anket uygulaması yapılması planlanmıştır. Gönderilen 
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anketlerden 351’i geri dönmüş 320’si analiz yapmak için uygun bulunmuştur. Araştırmaya 
katılanların %61’i kadın, %41’i evlidir. Çalışanların %55’i lise mezunu olup örneklemin, %46’sı 
22-32 yaşlar arasındadır.  

Analiz sürecinde doğrulayıcı faktör analizlerinin ardından Baron ve Kenny (1986) 
tarafından önerilen üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizi ile hipotezler ve aracılık etkisi test 
edilmiştir. Düzenleyici etkiler regresyon eğrileri ile sınanmıştır. Hipotezler ve yapılandırılan 
araştırma modeli Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1: Araştırma Modeli

Oluşturulan modelde işletmelerde lider/yönetici desteğini belirlemek üzere Netemeyer ve 
arkadaşları (1997) tarafından tasarlanan ve Ackfeldt ve Coote (2005) tarafından kullanılan ve 
geçerlemesi araştırmacı tarafından yapılan 5 maddeli ölçek kullanılmıştır. Kendini işletmeden 
hissetme ölçeği ise Stamper (2002) tarafından geliştirilen 6 maddeli ölçektir ve bu ölçeğin 
geçerlemesi de araştırmacılar tarafından yapılmıştır. İş-aile çatışmasını ölçmek üzere ise 
Netenmeyer ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen 5 maddeli ölçek kullanılmıştır. 

3.1 Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları

Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklere ilişkin doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. 
Bu testlere ilişkin bulgular Tablo1’de sunulmaktadır.  
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Tablo 1. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeklerin uyum iyiliği değerleri

Değişkenler X² df

CMIN/
DF
≤5

GFI

≥.85

AGFI

≥.80

CFI

≥.90

NFI

≥.90

TLI

≥.90

RMSEA

≤.08

1. İş-aile çatışması(İAÇ) 7.2 4 1.8 .99 .98 .99 .99 .99 .03

2. Kendini işletmeden 
hissetme (KİH)

7.5 3 2.5 .99 .96 .99 .99 .98 .05

3. Lider desteği (LD) 36.1 10,6 3,4 .99 .99 .99 .99 .99 .01

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları  “kabul edilebilir” standartlara göre düzenlenmiştir.

3.2 Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları

Araştırma sonucunda elde edilen verilere SPSS ve AMOS programında analizler yapılmıştır. 
Bu kapsamda, ilk aşamada katılımcıların algıladıkları iş aile çatışması, lider desteği ve kendini 
işletmeden hissetme davranışlarına ilişkin  elde edilen verilerin ortalamaları, standart sapmaları 
ve aralarındaki korelasyonlara bakılmıştır. Analizin ikinci aşamasında Baron ve Kenny (1986) 
tarafından önerilen üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizi ile düzenleyici etkiler araştırılmıştır. 
Düzenleyici etkiler regresyon eğrileri ile sınanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen ortalamalar, 
standart sapmalar ve korelasyon değerleri Tablo 2’de verilmektedir. 

           Tablo 2: Ortalama, S. Sapma ve Korelasyon Değerleri

Değişkenler Ort. S. Sapma 1 2 3

1. İş-aile çatışması (İAÇ) 2.58 1.01 (.90)

2. Kendini işletmeden  
hissetme (KİH)

3.22 .89 -.55** (.85)

3. Lider desteği (LD) 3.09 1.08 -.55** .77** (.92)

 Not: Alfa güvenilirlik katsayıları parantez içinde gösterilmiştir.

 * p<.05. **p<.01

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya konu edilen tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle değişkenler arasında önemli etkiler 
öngörülebilmektedir.

Lider desteğinin çalışanlarda iş-aile çatışmasına etkisini ve bu etkide KİH’in düzenleyici 
(moderating) rolünü belirlemeye yönelik olan bu araştırmada, hipotezleri test etmek maksadıyla 
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hiyerarşik  regresyon analizleri yapılmıştır. 
 Hipotezleri sınamak için yapılan hiyerarşik regresyon analizinde LD bağımsız değişken, 

İAÇ bağımlı değişken ve KİH’ de düzenleyici (moderatör) değişken olarak modele dâhil 
edilmiştir (Tablo 3). LD ve KİH modele dâhil edilirken merkezileştirilmiştir (Cohen vd. , 2003).

Tablo 3: LD’nin İAÇ’ye Etkisine Yönelik Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları
    İAÇ  

1.Aşama 2.Aşama                  3.Aşama           

Değişkenler β β β

LD -.56*** .03 -.07
KİH -.68*** -.62***
LD x KİH -.27***
R2 .31 .50 .58

Düz. R2 .27 .35 .44

F 259.1*** 220.7*** 97.6***

*  p< .05, ** p< .01, ***p< .001

Tablo 3’de sunulan analiz sonuçlarına göre LD ile İAÇ ilişkinin negatif ve anlamlı olduğu 
(β =-.56, p<.001) görülmüştür. Böylece Hipotez 1 desteklenmiştir. Bu sonuçlara göre LD  İAÇ’yi 
davranışları  azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bu analiz sonucunda KİH 
algısının da İAÇ üzerindeki etkisinin  negatif  ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir(β =-.68, 
p<.001). Böylece Hipotez 3desteklenmiştir. LD- KİH ilişkisini belirlemeye yönelik yapılan 
regresyon analizi bulguları Tablo 4 ‘de sunulmuştur. Tabloda görüldüğü üzere LD KİH  üzerinde 
etkilidir(β =.77, p<.001).  Böylece Hipotez 2 desteklenmiştir.

Tablo 4: Regresyon Analizi

               KİH

Değişkenler R2 Düz. R2 F β

LD .59 .58 .807*** .77***

* p<.05. **p<.01

Düzenleyici (moderatör) değişken, bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasındaki 
ilişkinin gücünü ve yönünü etkileyen bir değişkendir (Baron ve Kenny, 1986: 1174).  Son aşamada 
4’ncü hipotezi  sınamak üzere Tablo 3’deki çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre kendini 
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işletmeden hissetmenin düzenleyici etkisi incelenmiştir. Analiz sonunda kendini işletmeden 
hissetmenin, LD-İAÇ arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olduğu görülmüştür (β =-.27, 
p<.001) Bunun yanında ilişkinin yönüyle ilgili daha detaylı inceleme yapmak için Cohen ve 
arkadaşları (2003) tarafından önerilen süreç izlenmiştir. Bu kapsamda düzenleyici değişken 
olan KİH’in düşük ve yüksek olduğu durumda LD-İAÇ arasındaki ilişkilerin anlamlılığı çizilen 
regresyon eğrisiyle sınanmıştır (Aiken ve West, 1991). 

Şekil 2’de görüldüğü gibi LD-İAÇ arasındaki ilişki KİH algısı hem düşükken (β =-.45, 
p<.001) hem de yüksekken  (β =.33, p<.001) anlamlıdır.  LD ve KİH etkileşmeleri neticesinde 
tüm modelin varyansının % 58’ni açıklandığı saptanmıştır. Bu durumda kendini işletmeden 
hissetmenin, LD-İAÇ arasındaki ilişkide düzenleyici etkiye sahip olup olmadığını test etmek 
üzere tasarlanan Hipotez 4 desteklendiği görülmektedir. Diğer bir deyişle KİH bu ilişki 
kapsamında düzenleyici etkiye sahiptir. 

Şekil 2: LD-İAÇ İlişkisinde KİH’in Düzenleyici Etkisi

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışan bireylerin çoklu rollerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme zorunluluğu 
nedeniyle ortaya çıkan iş-aile çatışmasının hem bireyler hem de örgütler üzerinde çeşitli 
olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Araştırmalar dikkate alındığında, bireysel açıdan iş-aile 
çatışmalarının iş stresini, tükenmişlik ve moralsizlik hissini arttırdığı ve bu olumsuzlukların 
bireyin fiziksel sağlığını etkilediği görülmektedir. Örgütsel sonuçlar dikkate alındığında ise; iş- 
aile çatışmasının  düşük performans, işe devamsızlık, işten ayrılma isteği gibi işle ilgili olumsuz 
davranışları artırdığı anlaşılmaktadır (Çelik ve Turunç, 2011). Özellikle turizm sektöründe rol 
yüklenmesinin yanısıra, sektörün aralıksız hizmet vermesi ve vardiyalı çalışma koşulları, iş- aile 
çatışmasını arttırabilmektedir. Bu çalışma koşulları altında, lider desteğinin iş- aile çatışmasını 
azaltıcı yönde önemli etkisi olduğu pek çok çalışmada ortaya konulmuştur.(Frye ve Breaugh, 
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2004; Çelik ve Turunç, 2010; Hammer vd.  2009, 2011, 2013; Kossek vd., 2011,  Wang ve  Kim, 
2013; Selvarajan vd. ,2013; Paustian-Underdahl ve Halbesleben, 2014). Bu bakış açısıyla, çalışan 
motivasyonunu ve  performansını önemli bir şekilde etkileyen iş-aile çatışmasının azaltılmasında 
lider ve yöneticilere önemli roller düştüğüne inanılmaktadır. Lider desteğinin iş-aile çatışmasının 
azalmasındaki önemli bir rolü olduğu gibi çalışanların kendilerini “içeridekiler” olarak kabul 
etmelerinin de bu ilişkide önemli rol üstlenebileceği değerlendirilmiştir. Lider desteğinin 
pek çok örgütsel değişkende olduğu gibi kendini işletmeden hissetmede (içeridekilerden 
hissetme) algısının oluşması için de  önemli bir unsur olduğu söylenebilir(Tyler ve Lind, 1992) 
Bu sayede çalışanın kuruma bağlılığın arttığı, çalışma arkadaşları ve müşterilerle ilişkilerini 
daha kolaylıkla sürdürebildikleri belirlenmiştir (Stamper ve Masterson, 2002; Masterson ve 
Stamper, 2003; Coyle-Shapiro ve Shore, 2007). Turizm sektöründe, hizmet kalitesinin müşteri 
tarafından değerlendirilmesinde çalışanların müşterilere olan tutum ve davranışlarının göz 
önüne alındığında, çalışanın kendisini kurum içindekilerden kabul etmesinin olumlu örgütsel 
çıktılara sebep olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, turizm sektöründe çalışanlar üzerinde 
bir araştırma gerçekleştirilmiş ve  çalışanların algıladıkları lider desteğinin ve kendini işletmeden 
hissetmenin iş-aile çatışması üzerindeki etkileri  açıklanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda Antalya’da faaliyet gösteren turizm sektörü konaklama 
işletmelerinde çalışan personelin algıladıkları lider desteğinin iş-aile çatışması üzerinde 
etkili olduğu belirlenmiştir. Lider desteği ile İş- aile çatışması ilişkinin negatif ve anlamlı 
olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgu mevcut çalışmalarla uyumlu olan beklendik bir 
bulgudur. Nitekim Paustian-Underdahl ve Halbesleben (2014) sağlık sektöründe 628 çalışan 
üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında, yöneticinin iş- aile dengesini gözeten tutum 
ve davranışlarının ve çalışanlara bu yöndeki desteklerinin , iş- aile çatışmasını azalttığı, bu 
bağlamda algılanan lider desteği ile iş- aile çatışması arasındaki negatif ve anlamlı ilişkiyi ortaya 
çıkarmışlardır. Selvarajan ve arkadaşlarının (2013) 435 katılımcı ile gerçekleştirdikleri araştırma 
sonuçları; algılanan lider desteğinin iş- aile çatışması üzerinde negatif yönlü ve dolaylı etkisini 
ortaya çıkarmışlardır.  Kossek ve arkadaşlarının (2011) 85 çalışmayı kapsayan meta- analiz 
araştırmalarında 72.507 katılımcının yanıtları incelenmiştir. Araştırma sonuçları, liderin iş- aile 
dengesini gözeterek sergilediği desteğin iş- aile çatışmasını anlamlı ve negatif yönde etkilediğini 
belirlemişlerdir.  Byron (2005) gerçekleştirdiği meta- analitik araştırmada da, çalışanların 
algıladıkları sosyal destek arttıkça iş- aile çatışmasının azaldığını kanıtlamıştır. Bernas ve Major 
‘un (2000), kadın çalışanların yaşadıkları iş- aile çatışması ve lider- üye etkileşimi çerçevesinde 
elde edilen bulgular, liderin yüksek seviyedeki karşılıklı etkileşimi sayesinde algılanan desteğin  
kadın çalışanların yaşadıkları iş- aile çatışma seviyesini azalttığını, algılanan lider desteğinin  
iş- aile çatışması üzerindeki anlamlı ve negatif yöndeki etkisini doğrulamıştır. Çelik ve 
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Turunç’un (2010) Ankara’da savunma alanında faaliyet gösteren küçük işletmelerde çalışan  232 
personel üzerinde  gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda, lider desteğinin iş-aile çatışması 
üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Hammer ve arkadaşları’nın (2011) 39 yönetici 
ve 239 çalışan ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, yöneticilerin aile yaşamını destekleyen 
davranışlarının  çalışanların iş- aile çatışma seviyelerini azalttığı, aynı zamanda iş ve sağlıkla 
ilgili çıktıları olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Benzer sonuçlar;  Frye ve Breaugh (2004) 
ve Jensen ile Therese’nin  (2014) çalışmalarında da görülmektedir.

Araştırmada analizler sonucunda elde edilen diğer bir bulgu ise lider desteğinin kendini 
işletmeden hissetme üzerindeki pozitif yöndeki etkisidir. Katılımcıların algıladıkları lider 
desteğinin kendini işletmeden hissetme üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Elde edilen bu bulgu mevcut çalışmalarla uyumludur. Guerrero ve Muresanu (2013) Kanada’da 
farklı sektörlerde çalışan 210 katılımcı ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında lider desteğinin 
kendini işletmeden hissetme üzerinde pozitif yönde etkilerini tespit etmişlerdir. Lapalme ve 
arkadaşlarının (2009) 191 turizm acentesinde yöneticiler ve çalışanları ile gerçekleştirdikleri 
araştırma sonuçları; algılanan lider desteği ile çalışanların kendilerini işletmeden hissetmelerinin 
birbirleri ile pozitif ilişkili olduğunu doğrulamıştır.  Stamper ve Masterson (2002) Amerika’da 
Midwest bölgesindeki işletmelerdeki  257 çalışan ve 33 yönetici ile gerçekleştirilen araştırmada, 
algılanan örgütsel destek ile kendini işletmeden hissetme ilişkisi sorgulanmıştır. Araştırmacılar, 
algılanan örgütsel desteğin temel unsurunun yöneticiler olduğunu savunmuş ve bu doğrultuda 
uygulamayı gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonuçları algılanan örgütsel destek çerçevesinde 
lider desteğinin kendini işletmeden hissetme ile anlamlı ve pozitif ilişki içinde olduğunu ortaya 
koymuştur. Coyle- Shapiro ve Shore’ da (2007) çalışanların kendisini işletmeden hissetmesinde, 
yönetici desteğinin önemini vurgulamışlardır. 

Kendini işletmeden hissetme algısının da İAÇ üzerindeki etkisinin negatif ve anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir. Yazında, yarı zamanlı ya da turizm sektöründe hizmet veren 
acentalarda çalışanlarının, dışarıdakilerden şeklinde gruplandırılabilmelerine rağmen, lider 
desteği sayesinde kendilerini içeridekiler olarak kabul edebildikleri kanıtlanmıştır (Stamper 
ve Masterson, 2002, 2003).  Turunç ve arkadaşları (2011),  çalışanların psikolojik iklimi ve 
liderleriyle etkileşimlerinin, onların yönelimlerini etkilediğini, bu durumda çalışanların 
kendilerini işletmeden hissetmelerinde katkı sağlayabileceğini gösterdiğini belirlemişlerdr. 
Böylece lider desteği ile kendini işletmeden hissetme ilişkisinin anlamlı ve pozitif yönlü olduğu 
sonucuna ulaşılabilmektedir.  Ayrıca, lider desteği ile  hissedilen iş- aile çatışması  arasındaki 
negatif yönlü ilişki göz önüne alındığında, lider desteği ile pozitif ve anlamlı ilişki içinde olan 
kendini işletmeden hissetmenin de iş- aile çatışması ile negatif yönlü ilişki içinde olacağı 
öngörülebilmektedir.
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Kendini işletmeden hissetme algısının lider desteği- iş-aile çatışması ilişkisinde nasıl bir 
rol üstlendiğini belirlemeye yönelik analizler sonucunda kendini işletmeden hissetme algısının 
düzenleyici bir rol üstlendiği tespit edilmiştir. Lider desteği ile iş- aile çatışması arasındaki ilişki 
kendini işletmeden hissetme algısı hem düşükken hem de yüksekken  anlamlı bulunmuştur. 
Bu bulgu literatürde araştırılmamış bir bulgu olması itibari ile önemsenmektedir. Elde edilen 
bulgu; kendini işletmeden hissetme algısı hem yüksek iken hem de düşükken düzenleyici etkiye 
sahip olmasına karşın düşük seviyede kendini işletmeden hissetme durumunda lider desteğinin  
iş- aile çatışmasını azaltma yönünde daha etkili olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu beklendik bir 
bulgudur. Kendini işletmeden hissetme algısının düşük seviyede olduğu işletmelerde lider 
desteğinin öneminin daha yüksek olması beklenilmeyen bir durum değildir. Stamper and 
Masterson (2002) kendini işletmeden hissetmenin kendisini iki farklı formda gösterebileceğini 
belirtmişlerdir. İşyerindeki görev ve sorumlulukları gereği yarı zamanlı /sözleşmeli çalışmalarla 
bireylerin kendilerini “içeridekiler”den hissetmeyebilecekleri gibi, tam zamanlı olarak çalışıp 
kendilerini “içeridekilerden” hissetmeyenler olabilmektedir. Algılamadaki bu farklılığın 
sebeplerinden birinin; örgütsel destekten  özellikle lider desteğinden kaynaklandığını, 
vurgulanmaktadır (Lapalme vd., 2009; Stamper ve Masterson, 2002). Kendisini işletmeye ait 
hisseden, “içeridekilerden” kabul eden çalışanların ise örgütün birer vatandaşı gibi davrandıkları  
ortaya konmaktadır (Stamper ve Masterson, 2002; Lapalme vd., 2009). 

Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak özellikle turizm sektöründe yoğun olarak 
karşılaşılmasına rağmen pek çok sektörde kullanılan kısmi zamanlı istihdamın verimliliği 
doğrudan etkileyen değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerde önemli rol üstlendiği 
ortaya konulmuştur. Kültürel olarak kısmi zamanlı ya da mevsimlik çalışma psikolojimizi 
olumsuz etkilemekte olup lider ve yöneticilerin bu çalışan grubu üzerinde daha destekleyici 
olması gerektiği düşünülmektedir.

Çalışmanın çeşitli kısıtları bulunmaktadır. Araştırmanın tek sektörde ve sınırlı bir 
coğrafyada yapılmış olması ve çalışmanın boylamsal olmaması çalışmanın en önemli kısıtlarıdır. 
Ayrıca turizm sektörü gibi mevsimlik ve yarı zamanlı çalışanların yoğun olduğu bir sektörde 
çalışılmış olması çalışmayı kendini işletmeden hissetme açısından olmasa da diğer araştırma 
değişkenleri açısından kısıtlamıştır. Ancak araştırmanın ampirik olarak daha önce çalışılmamış 
olmasıyla ve düzenleyici analizleri içeren farklı metodolojisi ve elde edilen bulgularıyla   yazına 
ve sektöre  katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bundan sonra bu alanda araştırma yapacak olan araştırmacılara, algılanan örgütsel 
destek-iş-aile çatışması  ilişkisinde demografik unsurların düzenleyici etkilerini araştırmaları 
önerilmektedir. 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

129

Algılanan Lider Desteği İle İş-Aile Çatışması İlişkisinde Kendini İşletmeden ...  ı TURUNÇ, AFACAN FINDIKLI

5. KAYNAKÇA

Ackfeldt, A.L. ve Coote, L. V. (2005). “A Study of Organizational Citizenship Behaviors in a   

Retail Setting”, Journal of Business Research, 58, 151– 159.

Aiken, L. S. ve West, S. G. (1991). Multiple Regression: Testing And Interpreting Interactions,   

Los Angeles, CA: Sage.

Allen, T. D. (2001), “Family-Supportive Environments: The Role of Organizational Perceptions”, 
Journal of Vocational Behavior, 58(3), 414-435.

Avcı, U. ve Sayılır, A. (2006). Hizmet Kalitesi Çerçevesinde Çalışanların Rolüne ve Yeterliliklerine 
İlişkin Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:1, 
121-138.

Bakker, A.B. ve Geurts, S. A. E. (2004). “Toward a Dual-Process Model of Work-Home 
Interference”, Work And Occupations, 31(3), 345-366 .

Baltes, B.B. ve Heydens-Gahir, H.A. (2003). “Reduction Of Work-Family Conflict Through 
The Use of Selection, Optimization, And Compensation Behaviors”, Journal of Applied 
Psychology, 88 (6), 1005-18.

Baron, R. A. ve Bryne, B. (1984). Social Psychology: Understanting Human Interaction, Allyn 
and Bacon Inc.

Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). “The Moderator Mediator Variable Distinction in Social 
Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations”, Journal of 
Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Bernas, K. H. ve Major, D. A. (2000). “Contributors to Stress Resistance: Testing A Model of 
Women’s Work–Family Conflict”, Psychology of Women Quarterly, 24, 170–178.

Boyar, Scott, L., Carson, C.M., Mosley Jr., Donald, C., Maertz Jr, Carl, P. ve Pearson, A. W. 
(2006). “Assessment of The Validity of Netemeyer et al.’s (1996) WFC and FWC Scales”, 
International Journal of Conflict Management ,  17( 1), 34-44.

Burke, R. J. (1988). “Some Antecedents and Consequences of Work-Family Conflict”, Journal of 
Social Behavior and Personality, 3 (4), 287-302.

Byron, K. (2005). “A Meta-Analytic Review of Work-Family Conflict and Its Antecedents”, 
Journal of Vocational Behavior, 67, 169–198.



130

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

TURUNÇ, AFACAN FINDIKLI  ı The Moderatıng Effect Of Perceıved Insıder Status On The Relatıonship... 

Carlson, D.S. ve Perrewe, P. L. (1999). “The Role of Social Support In The Stressor-Strain 
Relationship:An Examination Of Work-Family Conflict”,Journal of Management, 25 (4), 
513-40.

Carlson, D. S., Kacmar, M. K. ve Williams, L. J. (2000). “Construction and Initial Validation 
of a Multidimensional Measure of Work–Family Conflict,Journal of Vocational 
Behavior,56,249-276. 

Cinamona R. G. ve Rich, Y. (2005).“Work–Family Conflict Among Female Teachers”, Teaching 
and Teacher Education, 21, 365-378.

Clark, S. C. (2000). “Work-Family Border Theory: A New Theory Of Work/ Family Balance”, 
Human Relations, 53(6).

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G. ve Aiken, L. S. (2003). Applied Multiple Regression/ Correlation 
Analysisi for the Behavioral Sciences, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc. 

Conger, J. A. (1999). “Charismatic And Transformational Leadership In Organizations: An 
Insider’s Perspective on These Developing Streams of Research”, Leadership Quarterly, 
10(2), 145–179.

Coyle-Shapiro, J. A-M. ve Shore, L. (2007). “The Employee-Organization Relationship: Where 
Do We Go From Here?”, Human Resource Management Review, 17, 166-179. 

Çelik, M ve Turunç, Ö. (2010). “Lider Desteğinin Çalışanların İş-Aile Yaşam Çatışması ve İş 
Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İİBF 
dergisi, 14(1), 19-41.

Çelik, M. ve Turunç, Ö. (2011). “Duygusal Emek Ve Psikolojik Sıkıntı: Iş–Aile ÇatışMasının 
Aracılık Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 226-250.

Demirtaş, H. A. (2003). “Sosyal Kimlik Kuramı: Temel Kavram ve Varsayımlar”, İletişim 
Araştırmaları, 1(1), 123-144.

Edwards, J. R., ve Rothbard, N. P. (2000). “Mechanisms Linking Work And Family: Clarifying 
The Relationship Between Work And Family Constructs”, Academy of Management 
Review, 25(1), 178–199. 

Frone, M. R., Russell, M. Ve Cooper, M. L. (1992). “Antecedents and Outcomes or Work 
and Family Conflict: Testing A Model of Work- Family İnterface”, Journal of Applied 
Psychology, 77(1), 665-78.



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

131

Algılanan Lider Desteği İle İş-Aile Çatışması İlişkisinde Kendini İşletmeden ...  ı TURUNÇ, AFACAN FINDIKLI

Frye, N. K. ve Breaugh, J. A. (2004). “Family-Friendly Policies, Supervisor Support, Work_
Family Conflict, Family-Work Conflict and Satisfaction: A Test of A Conceptual Model”, 
Journal of Business and Psychology, 19(2), 197-220.

Greenhaus, Jeffrey H. and Nicholas J.Beutell (1985). Sources of Conflict Between Work and  

Family Roles, Academy of Management Review, Vol: 10, No:1, pp.76-88. 

Guerrero, S., Sylvestre, J. ve Muresanu, D. (2013). “Pro-Diversity Practices and Pereived İnsider 
Status”, Cross Cultural Mangement, 20(1),5-19.

Gutek, B.A., Searle, S. ve Klepa, L. (1991). “Rational Versus Gender Role Explanations For Work-
Family Conflict”, Journal of Applied Psychology, 76 (4), 560-568.

Hammer, L. B., Cullen, J. C. ve Neal, M. B. (2005). “The Longitudinal Effects of Work-Family 
Conflict and Positive Spillover On Depressive Symptoms Among Dual-Earner Couples”, 
Journal of Occupational Health Psychology, 10 ( 2), 138-154.

Hammer, L. B., Kossek, E. E., Yragui, N. L., Bodner, T. E., ve Hanson, G. C. (2009). “Development 
and Validation of a Multidimensional Measure of Family Supportive Supervisor Behaviors 
(FSSB)”. Journal of Management, 35, 837-856. 

Hammer L.B., Kossek E.E., Bodner T., Anger K. ve Zimmerman K. (2011). “Clarifying Work–
Family Intervention Processes: The Roles of Work-Family Conflict and Family Supportive 
Supervisor Behaviors”, Journal of Applied Psychology, 96, 134–150.

Hammer, L. B., Kossek, E. E., Bodner, T. ve Crain, T. (2013). “Measurement Development 
and Validation of The Family Supportive Supervisor”, Journal of Occupational Health 
Psychology, 18(3), 285-296.

Jensen, M. T. (2014). “Exploring Business Travel With Work–Family Conflict And The Emotional 
Exhaustion Component Of Burnout As Outcome Variables: The Job Demands–Resources 
Perspective”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(4), 497–510.

Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., ve Rosenthal, R. A. (1964). Organizational 
stress: Studies in role conflict and ambiguity. New York: Wiley. 

Kalleberg, A. L. (2003). “Flexible Firms and Labor Market Segmentation: Effects of Workplace 
Restructuring on Jobs and Workers”, Work and Occupation, 30(2), 154-175.

Kapız, S. Ö. (2002). “İş –Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır 
Teorisi” , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 139-153.



132

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

TURUNÇ, AFACAN FINDIKLI  ı The Moderatıng Effect Of Perceıved Insıder Status On The Relatıonship... 

Kim, T.-Y., Hon, A.H. ve Crant, M. (2010). “Proactive Personality, Employee Creativity And 
Newcomer Outcomes: A Longitudinal Study”, Journal of Business and Psychology, 24, 
93-103.

Kossek, E. E., Pichler, S., Bodner, T. ve  Hammer, L. B. (2011). “Workplace Social Support and 
Work–Family Conflict: A Meta-Analysis Clarifying The Influence Of General and Work–
Family-Specific Supervisor and Organizational Support”, Personnel Psychology, 64(2), 
289–313.

Kossek, E. E., ve Ozeki, C. (1998). “Work–Family Conflict, Policies, and The Job-Life Satisfaction 
Relationship: A Review and Directions For Organizational Behavior/ Human Resources 
Research”, Journal of Applied Psychology, 83, 139–149.

Lapalme, M-È., Stamper, C. L., Simard G. ve Tremblay, M. (2009). “Bringing The Outside In: Can 
“External” Workers Experience Insider Status?”, 30(7), 919-940.

Laster, K.M. (2002). “An Examination of The Relationships Between Select Psychological 
Dimensions and Work-to-Family and Family-to-Work Role Conflict in Men and Women”, 
Dissertation Abstracts International, 577.

Masterson, S. S. ve Stamper, C. L. (2003). “Perceived Organizational Membership: An 
Aggregate Framework Representing The Employee-Organization Relationship”, Journal 
of Organizational Behavior, Special Issue on Employment Relationships, 24(5), 473-490. 

McMillan, D. W. ve Chavis, D. M. (1986). “Sense of Community: A Definition and Theory”, Journal 
of Community Psychology, 14(1), 6-23.

Narayan, A. G. V. ve Narayan, R. L. (2012). “An Emprical Study on Facors Affecting Work- Life Balance 
of IT Professionals”, European Journal of Social Sciences, 31(3), 302-313.

Netemeyer, R.G., Boles J.S., Mckee D. O. ve Mcmurrian, R. (1997). “An Investigation into The 

Antecedents of Organizational Citizenship Behaviors in A Personal Selling Context”, Journal of 
Marketing, 613, 85-98.

Netemeyer, R. G., Boles J. S. ve Mcmurrian, R. (1996). “Development and Validation of Work-Family 
Conflict and Family-Work Conflict Scales”, Journal of Applied Psychology, 80, 400-410.

Nohe, C., Michel, A., ve Sonntag, K. (2014). “Family-Work Conflict and Job Performance: A Diary Study 
Of Boundry Conditions and Mechanisms”,Journal of Organizational Behavior,35, 339-357.

Parasuraman, S. ve Simmers C. A. (2001). “Type of Employment, Work-Family Conflict and Well-Being: 
A Comparative Study”, Journal of Organizational Behavior, 22, 551-568.

Paustian-Underdahl, S. C. ve Jonathon R. B. H. (2014). “Examining The Influence of Climate, 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

133

Algılanan Lider Desteği İle İş-Aile Çatışması İlişkisinde Kendini İşletmeden ...  ı TURUNÇ, AFACAN FINDIKLI

Supervisor Guidance, and Behavioral İntegrity On Work–Family Conflict: A Demands And Resources 
Approach”, Journal of Organizational Behavior, Journal of Organizational Behavior, 35, 447–463.

Selvarajan, T., Cloninger, P. ve Singh, B. (2013). “Social Support and Work-Family Conflict : A Test of An 
Indirect Effects Model”,  Journal of Vocational Behavior ,83, 486-499.

Sekaran, U.  (1992). Research Methods for Business, Canada: John Wiley and Sons, Inc.

Shimazu, A., Bakker, A., Demerouti, E. Ve Peeters, M. W. (2010). “Work -Family Conflict in Japan: How 
Job and Home demands Affect Psychological Distress”, Industrial Health , 48, 766-774.

Smith, J. ve Gardner, D. (2007). “Factors Affecting Employee Use of Work-Life Balance Initiatives”,  New 
Zeland Journal of Psychology, 36(1), 3-12.

Stamper, C. L. ve Masterson, S. S. (2002). “Insider or Outsider? How Employee Perceptions of Insider 
Status Affect Their Work Behaviory”, Journal of Organizational  Behavior, 23, 875–894. 

Turunç, Ö., Altay, M. ve Bilgin, N. (2011). “Hiyerarşik Plato ve Kendini İşletmeden Hissetme Durumunun 
Performans Hedefine Yönelim ve Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü”, 
İşletme Fakültesi Dergisi, 12(1), 133-157.

Tyler, T. R. ve Lind, E. A. (1992). A Relational Model of Authority in Groups. In M. P. Zanna (Ed.), 
Advances in Experimental social psychology (Vol. 25, pp. 115–191). San Diego, CA: Academic. 

Zincirkıran, M. ve Tiftik, H. (2014). “Work- Family Conflicts of Practitioners of Accountancy: Practice 
of Diyarbakır”, Sosyoekonomi, 2014-1, 124-134.

Wang, P., Lawler, J. J. Ve Walumbwa, F. O. (2004). “Work-Family Conflict and Job Withdrawal Intentions: 
The Moderating Effect of Cultural Differences”, International Journal of Stress Management, 11 
(4), 392-414.

Wang, J., Kim, T-Y. (2013) “Proactive Socialization Behavior İn China: The Mediating Role of Perceived 
Insider Status and The Moderating Role of Supervisors’ Traditionality”, Journal of Organizational 
Behavior, 34, 389–406.

Wayne, S. J.; Shore, L. M., Liden, R. C. (1997). “Perceived Organizational Support and Leader – Member 
Exchange: A Social Exchange Perspective”, Academy of Management Journal 40 (1), 82-111.



134

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

TURUNÇ, AFACAN FINDIKLI  ı The Moderatıng Effect Of Perceıved Insıder Status On The Relatıonship... 




