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Araştırmanın amacı; işle ilgili durumlarda çalışanların adaleti nasıl algılayıp nasıl tepkiler verdiğini ifade
eden örgütsel adalet ile çalışanların yaptığı işten duyduğu memnuniyeti ifade eden iş tatmini arasındaki
ilişkiyi inceleyen çalışmaların meta analizini yaparak, bu konuda kuram geliştirmek isteyen bilim
insanlarının çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla veri tabanlarında yapılan arama sonucunda 112
çalışmaya ulaşılmış ve seçim kriterlerine uygun olan 64 çalışma analize dahil edilmiştir. Meta analiz
sonucunda dağıtım adaleti ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayısı için hesaplanan etki
büyüklüğü 0,465 (% 95 Güven aralığı: 0,416; 0,512)’dir. Süreç adaleti ile iş tatmini arasındaki korelasyon
için hesaplanan etki büyüklüğü 0,470 (% 95 Güven aralığı: 0,411; 0,525)’dir. Etkileşim adaleti ile iş tatmini
arasındaki korelasyon için hesaplanan etki büyüklüğü 0,482 (% 95 Güven aralığı: 0,417; 0,541)’dir. Bu etki
büyüklükleri Cohen’ in etki büyüklüğü sınıflamasında orta düzeyi göstermektedir. Örgütsel adalet ile iş
tatmini arasındaki korelasyon için hesaplanan etki büyüklüğü 0,629 (% 95 Güven aralığı: 0,567; 0,684)’dur.
Bu etki büyüklüğü ise Cohen’ in sınıflamasına göre yüksek düzeyi ifade eder. Bu durumda örgütsel adalet ile
iş tatmini arasında kuvvetli bir ilişki olduğu, dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşim adaleti ile iş tatmini
arasında ise orta düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir. Bütün etki büyüklükleri için yanlılık testleri yapılmış
ve yanlılık olmadığı görülmüştür.
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1.

The purpose of the research is making meta-analysis of works which examining the relationship between
organizational justice expressing employees’ how to detect how reacts stated to justice about job issues and
job satisfaction that means employees pleasure with the his work and to contribute scientists who want to
develop the theory in this regard. For this purpose, as a result of research in the database, it has been
reached 112 studies conducted in the search results and the selection criteria were included in the study 64
suitable analyzes. Effect size that calculated for the correlation coefficient showing the relationship between
meta-analysis of distributive justice and job satisfaction is 0,465 (95% confidence interval: 0.416; 0.512).
Effect size calculated for the correlation between job satisfaction with the prosedural justice is 0.470 (95%
confidence interval: 0.411, 0.525). Effect size calculated for the correlation between interactional justice and
job satisfaction is 0.482 (95% confidence interval: 0.417, 0.541). This shows a moderate effect size of
Cohen's effect size classification. Effect size calculated for the correlation between organizational justice and
job satisfaction is 0.629 (95% confidence interval: 0.567, 0.684). The magnitude of this effect refers to the
high level according to Cohen's classification. In this case, it can be said that it is a strong correlation
between job satisfaction and organizational justice and between distributive justice, prosedural justice and
interactional justice and job satisfaction the relationship is moderate. Bias tests have been made for all effect
sizes and there is no bias has been seen.

GİRİŞ

İnsanlar gerek gündelik yaşantısında gerekse çalışma ortamında sürekli olarak diğer insanlar ile kendi aralarında
kıyaslamalar yapmakta, adalet kavramını derinden hissetmekte ve yaşamlarının her noktasında bu duygunun karşılığında
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değişik tutumlar sergilemektedir. En basit şekliyle, herkesin hak ettiğini alması olarak tanımlanan adalet, insanın yaşadığı
çevrede ihtiyaç duyduğu düzeni ve güvenliği sağlayan bir gerekliliktir. Adalet sosyal hayatın en değerli kriterlerinden biri
olmasından dolayı sosyal adaletin gerçekleşmesi örgütsel adalet gerçekleşmeden mümkün olmamaktadır (Güneş ve Buluç,
2012: 417). Sosyal hayatın vazgeçilmez unsuru olan insanların zamanlarının çok büyük bir kısmını çalıştıkları kurumda
geçirdikleri düşünüldüğünde ortaya çıkan davranışların adalet algısı ile yakından ilişkili olduğu söylenilebilir. Özellikle
adalet ile ilgili olumlu algıları olan bireylerin örgüt içinde olumlu davranışlara yöneleceği, olumsuz algıları olan bireylerin
ise olumsuz davranışlara (Beugre, 1998: 1092; Bernardin ve Cooke, 1993: 1098) yöneleceği tahmin edilmektedir.
Adalet bireyi ve örgütü ilgilendiren önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların yöneticilerinin
yaklaşımlarını adil olarak algılamalarının sonucunda örgüt birçok açıdan yarar sağlayabilmektedir. Örgütlerde sağlanan
olumlu adalet algısı örgütsel başarının artırılmasına yönelik davranışların ortaya çıkmasında belirleyici olabilmektedir
(Eskew: 1993, 187). Bu durum bireylerin amaçları ile örgüt amaçları arasında dengenin sağlıklı bir şekilde kurulmasına
destek olmakta, çalışanların motivasyonunu arttırmakta, işgücü devir oranını ve işten ayrılma niyetini düşürmekte, örgütsel
bağlılığını ve örgütsel vatandaşlık davranışını güçlendirmekte, çalışanların iş performanslarını arttırmakta, verimliliği
arttırmakta ve bunun gibi birçok kazanımlar elde edilebilmektedir. (Tuna, 2013: 999; Örücü ve Özafşarlıoğlu, 2013: 336;
Şanlımeşhur, 2015: 7-8; İyigün, 2012: 50).
Algılanan adaletin örgüt çalışmalarıyla ve çalışanların davranışlarıyla önemli derecede bir ilişkiye sahip olması
araştırmacıların bu konuyu daha fazla incelemelerine sebep olmuştur (Irak, 2004: 26). Yapılan araştırmaların odak noktası
çalışanların örgütlerinde gösterdiği çabalara karşılık aldıkları geri bildirimler ile diğer çalışanların örgütlerinde gösterdiği
çabalara karşılık aldıkları geri bildirimleri kıyaslayarak davranışlarını buna göre sergiledikleri oluşturmaktadır.
Bir örgütte çalışanların adalet algısına sahip olması çalışanların iş tatminleri ve örgütün etkin bir şekilde işleyebilmesi
açısından önemlidir. Adaletsizliğin söz konusu olduğu örgütlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması mümkün değildir.
Çalışanların iş tatmin düzeylerini de etkileyecek olan örgütsel adalet kavramı yöneticilerin üzerinde durması gereken hassas
bir konudur (Tuna, 2013: 998; Keklik ve Coşkun Us, 2013: 143; Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009: 4).
Örgütsel adalet, Adams’ın eşitlik teorisine dayanan ( Tuna, 2013: 1000; Greenberg, 1990: 400) ve çalışanların iş tatmini,
motivasyonu, kariyer planlaması gibi pek çok konuyu ilgilendiren önemli bir kavramdır (Keklik ve Coşkun Us, 2013: 143).
Bu konuda pek çok araştırma yapan Greenberg (1990), uzun dönemde, adaletin işe alınan bireylerin tatmini ve örgütün
çalışmasında temel gereksinim olduğunu vurgulamıştır.
İş tatmini çalışanların yaptıkları işlerle ilgili genel tutumu olarak tanımlanmaktadır (Greenberg ve Baron, 2003: 170).
Bireylerin gerçekleştirmek istedikleri hedefleri ile işletme hedeflerinin uyumu, bireylerin işten bekledikleri ödüller ile elde
ettikleri ödüllerin karşılaştırılması, iş tatmini ile yakından ilgili konulardır (Karcıoğlu vd., 2009: 61; İşcan ve Sayın 2010:
198). İş tatmini çalışanların iş tecrübeleri sonucunda elde edilen olumlu ruh hali olduğuna göre (Akşit Aşık, 2010: 34)
çalışılan örgütlerde adaletsizliğin algılanması durumunda çalışanların iş tatmin düzeylerinde azalmaların olabileceği tahmin
edilmektedir. Bu nedenle literatüre bakıldığında örgütsel adalet ile iş tatmini arasındaki ilişkinin sıklıkla incelendiği
görülmektedir (Schappe, 1998; Folger ve Konovsky, 1989; Judge ve Colquitt, 2004; Colquitt vd. 2001; Dailey ve Kirk,
1992; McFarlin ve Sweeney, 1992)

2.

ÖRGÜTSEL ADALET

Örgütsel adalet kavramı, çalışanların örgütteki uygulamalar hakkındaki adalet algılarına dayanmakta (Greenberg, 1996:
24), çalışanların işletme içinde çabalarının ne kadar adil değerlendirildiğini ve kendilerine adil davranılıp davranılmadığı
konusundaki yargıları ile ortaya çıkmaktadır (Tetik, 2012: 240; Özyurt, 2010: 35). Literatürde örgütsel adalet kavramı
çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. En basit ifadeyle; yapılan faaliyetlerden ortaya çıkan maliyet ve yararların, birey ve
gruplar arasında ne ölçüde eşit dağıtıldığı ile ilgili karar ve davranışları değerlendirme üzerine odaklanan adalet yaklaşımı,
ahlaki davranışı değerlemenin temel aracı olarak ortaya konabilir. Genellikle maliyet ve yararların eşit olarak dağıtıldığı,
kuralların tarafsız şekilde uygulandığı, eşitsizlik ve ayrımcılık yüzünden zarar görenlerin zararlarının karşılandığı bir
örgütte çalışanların adalet algısının yüksek olduğu söylenebilir (Black ve Porter, 2010: 122’den aktaran İşcan ve Sayın,
2010: 196). Fox vd. (2001) örgütsel adaleti, organizasyonda karar alma ve karar alma süreçlerinde adil olma, çalışanlarına
adil olma, insanların davranışları, adalet ve mesleki davranışları hakkındaki fikirlerini gösteren bir kavram olarak ifade
etmiştir (Fox vd., 2001’den aktaran Gholizadeh vd., 2014: 394). Bir başka tanıma göre örgütsel adalet; örgüt içinde sosyal
ya da ekonomik olarak gerçekleşen tüm karşılıklı değişimlerin algılanan adaletini ve bireylerin üstleriyle, çalışma
arkadaşlarıyla ve sosyal bir sistem olarak örgütle ilişkilerini içermektedir (Yılmaz, 2004: 5). Ployhart ve Ryan (1997: 309)
’a göre örgütsel adalet ise, iş ile alakalı durumlarda çalışanlar tarafından adaletin nasıl algılandığı ve verdikleri tepkiler ile
ilgili bir kavramdır.
Örgütsel adalet çalışma ortamında çeşitli süreçlerde karşımıza çıkmaktadır. Personel seçimi ile başlayan örgüt içi süreçte,
performans değerlendirme, ücretlendirme, ödüllendirme, terfi ve yükselme, görevlendirme, eğitim programlarından
yararlandırma, iş araç-gereçlerin tahsisi, iş feshi gibi çeşitli karar, düzenleme ve uygulamalar ile olabileceği gibi kişiler
arası etkileşim ile ilgili olabilmektedir (Gürbüz ve Mert, 2009: 119; İyigün, 2012: 50).
Bir örgütün uygulama ve politikalarının adil olup olmadığını bir bütün olarak değerlendirebilmek oldukça zor olduğundan,
adaletin çeşitli alt boyutlara ayrılması ve bu alt boyutların tanımlanması gerekmiştir (Cüce vd, 2013: 5). Literatürde genel
olarak örgütsel adaletin üç alt boyuttan oluştuğu görülmektedir. Bunlar; dağıtım (distributive justice), süreç (procedural
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justice) ve etkileşim (interactional justice) adaletidir. Bazı çalışmalarda, etkileşim adaletinin kişilerarası adalet ve bilgisel
adalet olarak ikiye ayrılarak incelendiği görülmektedir.
Dağıtım adaleti; örgüt içinde dağıtılan her türlü ödül, ceza ve terfilerin eşit olarak örgüt çalışanları tarafından algılanmasıdır
(İşcan ve Naktiyok, 2004: 187). Bireyler elde ettikleri sonuçları (gelir, prim, terfi, sosyal haklar gibi) adaletli veya adaletsiz
olarak algılayabilir. Kendi elde ettikleri ile başkalarının elde ettikleri arasında karşılaştırma yaparlar. Bunun sonucunda
kendilerine haksızlık edildiğini düşünebilirler. Bu durum çalışanların tutum ve davranışlarında değişiklik yaratabilir.
Dağıtım adaletinde esas olan, bireylerin, dağıtılan kaynaklardan adil şekilde pay aldığını düşünmesidir. (Özdevecioğlu,
2003: 78; Cihangiroğlu ve Yılmaz, 2010: 201). Çalışanların dağıtım adaletsizliğini algılamaları durumunda, bu onların
motivasyon, performans ve iş tatminlerine olumsuz yönde yansıyacak ve devamsızlık yapma ve işten ayrılma eğilimleri
büyük ölçüde artacaktır. (Örücü ve Özafşarlıoğlu, 2013: 338).
Süreç adaleti, en genel ifadeyle örgütsel kaynakların dağıtımından sorumlu olan yöneticilerin veya işgörenlerin, kaynak
dağıtımında izlediği süreçlerle yani kullandığı yöntemlerle ilgilidir (Cohen ve Spector, 2001:281’ den aktaran Tuna, 2013:
1003). Bireylerin adalet algıları için sadece elde ettikleri kazanımlar veya dağıtımın sonuçları etkili olmamakta; kimin,
neyi, ne ölçüde alacağı ve buna nasıl karar verildiği de etkili olmaktadır. Dağıtımdan ziyade, bu dağıtımın ne şekilde
gerçekleştirildiği sorununu konu alan süreç adaleti, çalışanlar üzerinde etkili olmakta ve örgütler için de önemli sonuçlar
doğurabilmektedir. Süreç adaleti, örgütsel adalet kapsamında özellikle dağıtım adaletinin yetersiz kaldığı noktaları
açıklamaktadır (Karaeminoğulları, 2006: 17).
Etkileşim adaleti; örgüt liderlerinin, dağıtım kararlarının alınmasına ilişkin süreçleri, çalışanlara karşı saygılı ve dürüst bir
şekilde açıklamaları olarak ifade edilebilir. Bu kavram, çalışanlara değer vermek, saygılı davranmak ve sosyal değer olarak
tanımlanan bir kararın, çalışanlara açıklanması gibi davranışları içermektedir (Güneş ve Buluç, 2012: 418).

3.

İŞ TATMİNİ

Örgütler için en değerli kaynak olan insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması günümüzde örgütlerin hayatta
kalabilmek, başarılı olabilmek ve rekabet edebilmek için temel gerekliliklerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Bu ise
ancak tatmin düzeyleri yüksek çalışanların varlığı ile gerçekleşebilecektir. Bu nedenle işletmeler mevcut insan
kaynaklarının tatmin düzeylerini arttırmaya yönelik araçlar ve aracılar kullanmaktadır.
Günümüz yöneticilerinin, çalışanların iş tatminlerinin sağlanması ve artırılması için gereken çabayı göstermeleri zorunluluk
haline gelmiştir. Bunun için ise işletmelerin öncelikle çalışanlarını sadece bir üretim faktörü olarak görmesi yönündeki
düşüncelerinden kurtulup, duygu ve düşünceleri olan sosyal bir varlık olarak bakıp kabul edebilmeleri gerekmektedir.
Diğer bir deyişle, yöneticiler, çalışanların sadece ekonomik bir varlık olmadığını, aynı zamanda sosyal yönlerinin de
bulunduğunu, ekonomik beklentilerinin dışında farklı sosyal ve psikolojik beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir
örgütte çalıştıklarını göz önünde bulundurmalıdırlar (Toker, 2007: 93).
İş tatmininin yüksek olması yani işe karşı olumlu bir tutumun olması halinde ortaya çıkan bir dizi yönetsel ve davranışsal
sonuç vardır. Kişi çalışmak istiyor ve yaşamının önemli bir kısmını iş yerinde geçiriyorsa, yöneticiler iş yerini ödüllendirici
ve sorunsuz bir ortam haline getirmek zorundadır (Akşit Aşık, 2010: 33). Çünkü yüksek iş tatminine sahip çalışanların
varlığı; verimliliğin yüksek olması, iş gücü devir oranı ve devamsızlıkların düşmesi, işe ve örgüte bağlılığın artması,
çalışan performansının artması, iş ile özdeşleşmenin artması gibi örgütler tarafından istenen sonuçlara yol açacaktır
(Çetinkanat, 2000: 2; Akşit Aşık, 2010: 36; Baş ve Ardıç, 2002: 73; Eren, 2001: 241; Özcan, 2011: 110).
İşgücü maliyetlerinin artması ve çalışanların örgütsel etkinlik açısından sahip olduğu önemin artması sayesinde yöneticileri
çalışanların tatmini konusunda daha dikkatli hale gelmiştir. İşletmelerin sahip oldukları üretim yapısı, teknoloji kullanım
düzeyi, biçimi ve mülkiyeti ne olursa olsun; çalışanların örgütün amaçları yönünde hareket ettirilememesi, başarısızlığı
beraberinde getirecektir (Özaydın ve Özdemir, 2014: 253).
Greenberg ve Baron’ a göre iş tatmini, çalışanların işleriyle ilgili genel tutumudur (Greenberg ve Baron, 2003: 170). İş
tatmini bireyin işinden elde ettiği doyum, işten ne elde etmeyi amaçladığı, ne kadarını elde etmek istediğiyle ve ne elde
ettiğine olan inançlarının bir araya gelmesi sonucu oluşan duygusal bir durumdur (Türk, 2007: 69). Genel anlamda iş
tatmini, çalışanların işlerinden duydukları hoşnutluk ve işlerine yönelik olumlu duygusal tepkiler olarak tanımlanmaktadır
(Akıncı, 2002: 2–3; Toker, 2007: 593; Yazıcıoğlu, 2009: 237; Fulford, 2005: 74; Tengilimoğlu, 2005: 27; Güney, 2000:
119; Keith, 1988: 96; Koustelios, 2001: 354). İş tatmini, iş şartlarının (işin kendisi, yönetim ve çalışanların tutumu) ya da
işten elde edilen sonuçların (ücret, iş güvenliği, terfi, kariyer vb.) kişisel bir değerlendirmesidir (Çekmecelioğlu, 2005: 28).
İş tatmini yüksek çalışanlar içinde bulundukları kurumu benimseyerek genel amaçları bireysel amaçların üstünde
tutacaklardır. Bu sayede kurumun başarısını kendi başarıları gibi göreceklerdir. Bunu sağlayabilen örgütler başarıya doğru
ilerlerken, çalışanlarda yaşadıkları iş tatmini sayesinde kendi hedeflerini gerçekleştirebilmek adına daha umutlu
olacaklardır (Yenihan, 2014: 170).
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4.
4.1.

META ANALİZ ARAŞTIRMASI
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu meta analiz çalışmasında örgütsel adaletin önemli örgütsel çıktılardan birisi konumunda olan iş tatminiyle ilişkisini
ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca iş tatmini ile örgütsel adaletin alt boyutları arasındaki ilişkiler de belirlenmeye
çabalanmıştır.
4.2.

Araştırmanın Modeli

Araştırmada Şekil 1’deki model sınanmıştır. Teorik olarak tüm örgütsel adalet boyutlarının iş tatminini olumlu yönde
etkileyeceği öngörülmüştür.

Şekil 1: Araştırmanın Modeli.

Bu modele uygun olarak 4 hipotez geliştirilmiştir. Hipotez 1. Dağıtım adaleti ile iş tatmini arasında pozitif yönde bir ilişki
vardır. Hipotez 2. Süreç adaleti ile iş tatmini arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Hipotez 3. Etkileşim adaleti ile iş
tatmini arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. Hipotez 4. Örgütsel adalet ile iş tatmini arasında pozitif yönde bir ilişki
vardır.
4.3.

Meta Analiz Süreci

4.3.1.

Problemin Tanımlanması

Yazında iş tatmini ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi inceleyen çeşitli eserlerin sistematik olarak birleştirilmesiyle daha
genellenebilir bir sonuç elde etmek amaçlanmıştır. Çalışmalardaki örgütsel adalet-iş tatminine ilişkin korelasyon katsayıları
kullanılmıştır. Ayrıca dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşim adaleti ile iş tatmini arasındaki korelasyonlar da dikkate
alınmıştır.
4.3.2.

Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi

Çalışmaların seçimindeki ilk kriter zaman aralığı kriteridir. Bu meta analiz uygulamasında 2000-2015 yılları arasındaki
çalışmalar dikkate alınmıştır. Dikkate alınan ikinci seçim kriteri çalışmaların örneklem büyüklüğüdür. Çalışmalar içinden
örneklem büyüklüğü 120 ve üzerinde olanlar seçilmiştir. Son seçim kriteri ise korelasyon katsayılarının verilmiş olmasıdır.
Dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileşim adaleti ile iş tatmini arasındaki korelasyon katsayılarını veya örgütsel adalet ile iş
tatmini arasındaki korelasyon katsayılarını vermiş olan çalışmalar analize dahil edilmiştir.
4.3.3.

Bireysel Araştırmaları Elde Etme

Bireysel çalışmalar; Google Scholar, Ebsco, Sciencedirect, Springer, Wiley-Blackwell, Jstor ve Emerald veri tabanları
taranarak elde edilmiştir. Yapılan aramalarda “örgütsel adalet ile iş tatmini arasındaki ilişki” ifadesi aranmıştır. Tarama
sonucunda 113 çalışmaya ulaşılmıştır. Elde edilen bu çalışmalara seçim kriterleri uygulanarak 64 çalışma analize dahil
edilmiştir.
4.4.

Bulgular

4.4.1.

Demografik Bulgular

Araştırmaya dahil edilen çalışmaların 1’i bildiri, 54’ü makale, 6’sı yüksek lisans tezi ve 3’ü doktora tezidir. Çalışmaların
5’i Avrupa, 5’i Amerika, 38’i orta doğu ülkeleri, 13’ü uzak doğu ülkelerinde yapılmıştır. Örneklemin ülkesi belirlenemeyen
3 çalışma mevcuttur.
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4.4.2.

Birleştirilmiş Bulgular

4.4.2.1.

Dağıtım Adaleti – İş Tatmini İlişkisi

Dağıtım adaleti ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayılarını vermiş olan 50 çalışma analize dahil
edilmiştir.
Meta analiz çalışmalarının analizinde ilk olarak heterojenlik testleri uygulanmalıdır. Bu testin sonucuna göre uygun analiz
modeli seçilmelidir. Eğer etki büyüklükleri homojen dağılım gösteriyorsa, sabit etki modeli kullanılabilir. Etki büyüklükleri
homojen dağılım göstermiyorsa rastsal etki modeli kullanılmalıdır (Ellis, 2010). Bir meta analizde heterojenliğin varlığını
anlamanın bir yolu Cochran (1954) tarafından tanımlanan Q istatistiğidir. Q istatistiğine göre (Q=675,494; SD=49;
P=0,000) tüm çalışmaların aynı etkiyi değerlendirdiği sıfır hipotezi reddedilmiştir. Q istatistiği az sayıda çalışma olduğunda
düşük, çok sayıda çalışma olduğunda ise yüksek bir güce sahiptir (Alexander vd., 1989; Cornwell, 1993; Cornwell ve Ladd,
1993; Hardy ve Thompson, 1998; Harwell, 1997; Osburn vd., 1983; Paul ve Donner, 1992; Sackett vd., 1986; Sagie ve
Koslowsky, 1993; Sánchez-Meca ve Marín-Martínez, 1997; Spector ve Levine, 1987). Higgins ve Thompson 2002’deki
çalışmalarında Cohran Q istatistiğinin zayıflıklarını gidermek amacıyla I2 indeksini tanıtmışlardır (Higgins ve Thompson,
2002). Higgins değerinin asla % 100 olamayacağını ve % 70’in üzerindeki değerin dikkate değer bir heterojenliği
gösterdiğini ifade etmiştir (Petticrew ve Roberts, 2006: 217). Higgins ve Tompson (2002) çalışmalarında için %30’un
düşük ve % 50’nin dikkate değer heterojenlik olduğunu belirtmişlerdir. I2 istatistiği 92,746 olarak hesaplanmıştır.
Heterojenlik söz konusu olduğu için sabit etki modelinin kullanılması uygun değildir. Bu nedenle rastsal etki modeline göre
hesaplanan ortalama etki büyüklüğü ve güven aralığı dikkate alınmalıdır.
Sabit etki modeline ve rastsal etki modeline göre hesaplanan etki büyüklükleri ve çalışmalara ilişkin istatistikler Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1: Dağıtım Adaleti ile İş Tatmini Arasındaki Korelasyonun Ortalama Etki Büyüklüğü

Rastsal etki modeline göre hesaplanan etki büyüklüğünün (0,465) Cohen etki büyüklükleri sınıflamasına göre orta düzeyle
büyük düzey arasında ve büyük düzeye yakın olduğu görülmektedir (Ellis, 2010: 41). % 95 güven aralığına göre sabit etki
modelinde etki büyüklüğü 0,437 ile 0,463; rastsal etki modelinde etki büyüklüğü 0,416 ile 0,512 arasında değişmektedir.
Bu durumda dağıtım adaleti ile iş tatmini arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki olduğu söylenebilir.
Yayınların yanlılığına ilişkin huni grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2: Dağıtım Adaleti ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiye Ait Huni Grafiği (Funnel Plot)

Yayınların yanlılığına ilişkin huni grafiği incelendiğinde çalışmaların simetrik dağıldığı görülmektedir. Ayrıca kes ekle
yöntemine göre etki büyüklüğü ile düzeltilmiş etki büyüklüğü arasında çok büyük bir farklılık olmadığı görülmektedir.
Literatürde yayın yanlılığının huni grafiğindeki asimetrinin sebeplerinden yalnızca bir tanesi olduğu bu nedenle grafiğin
şeklinin yanıltıcı olabileceği ve huni grafiğinin ihtiyatlı bir şekilde yorumlanması gerektiği ciddi bir şekilde
vurgulanmaktadır (Lau vd., 2006; Sterne ve Harbord, 2004; Terrin vd., 2005). Bu nedenle, huni grafiği yanlılık olmadığını
gösterse de başka kanıtlara ihtiyacımız olacaktır. Egger vd. (1997) huni grafiğinin simetrisini test etmek üzere bir doğrusal
regresyon modeli önermiştir. Egger’ın doğrusal regresyon yöntemine göre (t=1,20601; p=0,234) “
” şeklindeki sıfır
hipotez kabul edilmiştir. Bu durum da yanlılık olmadığını gösterir. Rosenthal’ ın güvenli N (FSN) sayısı 42.376’dır.
Rosenthal (1979) çalışmasında, N/(5k+10) (k meta analize dahil edilen çalışma sayısıdır) değerinin 1’i geçmesi durumunda
meta analiz sonuçlarının güçlü olduğu ifade etmişlerdir. N/(5k+10)=42.376/(5.50+10)=42.376/260=162,98>1 olduğundan
bu değer yayın yanlılığı olmadığına ilişkin bir delildir. Yanlılık olmadığına ilişkin bir diğer test yönetimi Begg ve
Mazumdar’ın 1994 yılındaki çalışmasında tanıttıkları sıra korelasyon testidir. Bu testin sonuçlarına (Tau=0,14473;
z=1,48058; p=0,13872) göre yanlılık olmadığı söylenebilir (Begg ve Mazumdar, 1994).
4.4.2.2.

Süreç Adaleti İle İş Tatmini Arasındaki İlişki

Süreç adaleti ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayılarını vermiş olan 44 çalışma analize dahil
edilmiştir.
Sabit (0,456) ve Rastgele (0,470) etki modeline ve Cohen etki büyüklükleri sınıflamasına göre orta ile büyük düzey
arasında bir etki olduğu görülmektedir. % 95 güven aralığına göre sabit etki modelinde etki büyüklüğü 0,442 ile 0,469;
rastgele etki modelinde etki büyüklüğü 0,411 ile 0,525 arasında değişmektedir. Cochran’ın Q istatistiğine göre
(Q=759,328; SD=43; P=0,000) tüm çalışmaların homojen olduğu sıfır hipotezi reddedilmiştir. Ayrıca I2=94,337 istatistiği
de 70’den büyük olduğu için yüksek düzeyde heterojenliği göstermektedir. Heterojenlik söz konusu olduğu için sabit etki
modelinin kullanılması uygun değildir. Bu nedenle rastgele etki modeline göre hesaplanan ortalama etki büyüklüğü ve
güven aralığı dikkate alınmalıdır. Sabit ve rastgele etkiler modellerine göre hesaplanan etki büyüklükleri Tablo 2’de
gösterilmiştir.
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Tablo 2: Süreç Adaleti ile İş Tatmini Arasındaki Korelasyonun Ortalama Etki Büyüklüğü

Bu sonuçlar ışığında süreç adaleti ile iş tatmini arasında pozitif yönde ve kuvvetli bir ilişki olduğunu iddia etmek
mümkündür. Yayın yanlılığına ilişkin huni grafiği Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3: Süreç Adaleti ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiye Ait Huni Grafiği (Funnel Plot)
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Yayınların yanlılığına ilişkin huni grafiği incelendiğinde çalışmaların simetrik dağıldığı görülmektedir. Ayrıca kes ekle
yöntemine göre etki büyüklüğü ile düzeltilmiş etki büyüklüğü arasında çok büyük bir farklılık olmadığı görülmektedir.
Egger’ ın doğrusal regresyon yöntemine göre (t=0,97508; p=0,16755) “
” şeklindeki sıfır hipotez kabul edilmiştir. Bu
durum da simetri olduğunu ve yanlılık olmadığını gösterir. Rosenthal’ ın güvenli N (FSN) sayısı 35.040’dır.
N/(5k+10)=35.040/(5.44+10)=35.040/230 =152,35>1 olduğundan bu değer yayın yanlılığı olmadığına ilişkin diğer bir
delildir. Yanlılık olmadığına ilişkin son delil ise Begg ve Mazumdar’ ın sıra korelasyon testi sonuçlarıdır (Tau=0,16190;
z=1,54748; p=0,06087). Bu sonuçlara göre yanlılık olmadığı söylenebilir.
4.4.2.3.

Etkileşim Adaleti İle İş Tatmini Arasındaki İlişki

Etkileşim adaleti ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayılarını vermiş olan 34 çalışma analize dahil
edilmiştir.
Sabit (0,476) ve Rastgele (0,482) etki modeline ve Cohen etki büyüklükleri sınıflamasına göre orta düzeyde bir etki olduğu
görülmektedir. % 95 güven aralığına göre sabit etki modelinde etki büyüklüğü 0,461 ile 0,491; rastgele etki modelinde etki
büyüklüğü 0,417 ile 0,541 arasında değişmektedir. Cochran’ın Q istatistiğine göre (Q=525,479; SD=33; P=0,000) tüm
çalışmaların homojen olduğu sıfır hipotezi reddedilmiştir. Ayrıca I 2=93,720 istatistiği de 70’den büyük olduğu için yüksek
düzeyde heterojenliği göstermektedir. Heterojenlik söz konusu olduğu için sabit etki modelinin kullanılması uygun
değildir. Bu nedenle rastgele etki modeline göre hesaplanan ortalama etki büyüklüğü ve güven aralığı dikkate alınmalıdır.
Sabit ve rastsal etki modellerine göre hesaplanan etki büyüklükleri Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Etkileşim Adaleti ile İş Tatmini Arasındaki Korelasyonun Ortalama Etki Büyüklüğü

Rastsal etki modeline göre hesaplanan etki büyüklüğü 0,482 Cohen’in sınıflamasına göre orta ile büyük arasında ve büyük
düzeye yakındır. Yayın yanlılığına ilişkin huni grafiği Şekil 4’de gösterilmiştir.
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Şekil 4:Etkileşim Adaleti ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiye Ait Huni Grafiği (Funnel Plot)

Yayınların yanlılığına ilişkin huni grafiği incelendiğinde çalışmaların simetrik dağıldığı görülmektedir. Ayrıca kes ekle
yöntemine göre etki büyüklüğü ile düzeltilmiş etki büyüklüğü arasında çok büyük bir farklılık olmadığı görülmektedir.
Egger’ın doğrusal regresyon yöntemine göre (t=0,14344; p=0,44342) “
” şeklindeki sıfır hipotez kabul edilmiştir. Bu
durum da simetri olduğunu ve yanlılık olmadığını gösterir. Rosenthal’ın güvenli N (FSN) sayısı 21.227’dir.
N/(5k+10)=21.227/(5.34+10)=21.227/180=117,93>1 olduğundan bu değer yayın yanlılığı olmadığına ilişkin diğer bir
delildir. Yanlılık olmadığına ilişkin son delil ise Begg ve Mazumdar’ın sıra korelasyon testi sonuçlarıdır (Tau=0,17647;
z=1,46762; p=0,07110). Bu sonuçlara göre yanlılık olmadığı söylenebilir.

4.2.2.4.

Örgütsel Adalet İle İş Tatmini Arasındaki İlişki

Örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayılarını vermiş olan 25 çalışma analize dahil
edilmiştir.
Sabit (0,617) ve Rastgele (0,629) etki modeline ve Cohen etki büyüklükleri sınıflamasına göre büyük düzeyde bir etki
olduğu görülmektedir. % 95 güven aralığına göre sabit etki modelinde etki büyüklüğü 0,601 ile 0,632; rastgele etki
modelinde etki büyüklüğü 0,567 ile 0,684 arasında değişmektedir. Cochran’ın Q istatistiğine göre (Q=345,213; SD=24;
P=0,000) tüm çalışmaların homojen olduğu sıfır hipotezi reddedilmiştir. Ayrıca I 2=93,048 istatistiği de 70’den büyük
olduğu için yüksek düzeyde heterojenliği göstermektedir. Heterojenlik söz konusu olduğu için sabit etki modelinin
kullanılması uygun değildir. Bu nedenle rastgele etki modeline göre hesaplanan ortalama etki büyüklüğü ve güven aralığı
dikkate alınmalıdır. Hesaplanan etki büyüklükleri Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4: Örgütsel Adalet ile İş Tatmini Arasındaki Korelasyonun Ortalama Etki Büyüklüğü

Rastsal etki büyüklüğüne göre hesaplanan etki büyüklüğü Cohen’in sınıflamasına göre büyük etki büyüklüğüdür. Bu
durumda örgütsel adalet ile iş tatmini arasında kuvvetli bir ilişki olduğu söylenebilir. Yayın yanlılığına ilişkin huni grafiği
Şekil 5’de gösterilmiştir.

Şekil 5: Örgütsel Adalet İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiye Ait Huni Grafiği (Funnel Plot)

Yayınların yanlılığına ilişkin huni grafiği incelendiğinde çalışmaların simetrik dağıldığı görülmektedir. Ayrıca kes ekle
yöntemine göre etki büyüklüğü ile düzeltilmiş etki büyüklüğü arasında çok büyük bir farklılık olmadığı görülmektedir.
Egger’ın doğrusal regresyon doğrusal regresyon yöntemine göre (t=0,14344; p=0,44342) “
” şeklindeki sıfır hipotez
kabul edilmiştir. Bu durum da simetri olduğunu ve yanlılık olmadığını gösterir. Rosenthal’ın güvenli N (FSN) sayısı
19.994’tür. N/(5k+10)=19.994/(5.25+10)=19.994/135 =148,10>1 olduğundan bu değer yayın yanlılığı olmadığına ilişkin
diğer bir delildir. Yanlılık olmadığına ilişkin son delil ise Begg ve Mazumdar’ın sıra korelasyon testi sonuçlarıdır
(Tau=0,10333; z=0,72400; p=0,23453). Bu sonuçlara göre yanlılık olmadığı söylenebilir.
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5.

SONUÇ

Literatürdeki çalışmalarda örgütsel adalet ve alt boyutlarının iş tatmini ile olumlu yönde ilişkili olduğunu gösteren 64
çalışmanın kullanıldığı bu meta analiz çalışmasında, araştırmacıların farklı örneklemlerde tespit etmiş oldukları
korelasyonlar birleştirilerek daha geçerli korelasyon katsayıları tespit edilmiştir. Dağıtım adaleti ile iş tatmini arasındaki
korelasyonun etki büyüklüğü 0,465’dir. Bu orta düzeyle büyük düzey arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Bu ilişkiyi incelerken araştırmaya dahil edilen çalışmaların toplam örneklem büyüklüğü 14.497’dir. Süreç adaleti ile iş
tatmini arasındaki korelasyonun etki büyüklüğü 0,470’dir. Bu etki büyüklüğü de orta düzey ile büyük düzey arasında bir
ilişki olduğunu göstermektedir. Süreç adaleti ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelerken araştırmaya dahil edilen
çalışmaların toplam örneklem büyüklüğü 13.103’tür. Etkileşim adaleti ile iş tatmini arasındaki korelasyonun etki
büyüklüğü 0,482’dir. Bu etki büyüklüğü de orta ile büyük arasındaki bir derecede bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Etkileşim adaleti ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelerken araştırmaya dahil edilen çalışmaların toplam örneklem
büyüklüğü 9.818’dir. Örgütsel adalet ile iş tatmini arasındaki korelasyonun etki büyüklüğü 0,629’dur. Bu etki büyüklüğü
de yüksek derecede bir ilişki olduğunu göstermektedir. Örgütsel adalet ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelerken
araştırmaya dahil edilen çalışmaların toplam örneklem büyüklüğü 6.114’tür. Elde edilen bulgulara göre 4 hipotezimiz de
kabul edilmiştir, yani Şekil 1’de gösterilen modelin doğrulandığı söylenebilir.
Elde edilen bulgular ışığında örgütsel adalet ve alt boyutlarının iş tatminine olumlu yönde etki ettiği söylenebilir. Örgütsel
adaletin iş tatminine etkisinin yanı sıra, işe bağlılık, devamsızlık, tükenmişlik, iş performansı, verimlilik, örgütsel sessizlik,
örgütsel sinizm, sanal kaytarma, sosyal kaytarma, örgütsel vatandaşlık davranışı vb. örgütsel çıktılar üzerindeki etkileri de
incelenmelidir. Araştırmacılar bu konulardaki küçük örneklemlerle yapılmış araştırmaları birleştirerek daha
genelleştirilebilir sonuçlar elde edeceklerdir.
Sonraki çalışmalarda adalet algısını etkileyen çeşitli faktörlerle ilişkiler ve adalet algısının etkilediği düşünülen çeşitli
örgütsel çıktılarla ilişkileri incelenerek örgütsel adalet konusunda bir model geliştirmek hedeflenmektedir.
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