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ÖZET 

 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE, KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE 

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ETKĠSĠ ÜZERĠNE 

BĠR ARAġTIRMA 

 

Bu tezin amacı, seviye olarak aynı düzeyde olan fakat farklı öğretim programı 

uygulayan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenlerin kiĢilik özellikleri 

ve örgütsel adalet algılarının, çalıĢtıkları kuruma bağlılıklarına olan etkilerinin 

araĢtırılmasıdır. Örgütsel bağlılık bağımlı değiĢkeni ile kiĢilik özellikleri ve örgütsel 

adalet bağımsız değiĢkenleri arasındaki iliĢkiyi inceleyerek, değiĢkenler arasındaki 

etkileri ortaya çıkarmaktır. 

 

 Genel anlamda bu çalıĢma sonucunda ortaya çıkacak bulgular ve sonuçların, 

örgütsel davranıĢ araĢtırmalarına katkı yapacağı, özelde ise Milli Eğitim Bakanlığının 

öğretmenlerinin örgütsel bağlılık durumlarının değerlendirmesi ve artırılması 

yönünde alacakları örgütsel ve bireysel tedbirlere katkı sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

 Bu çalıĢmada örgütsel bağlılık bağımlı değiĢkeni; duygusal, devam ve normatif 

bağlılık olarak üç boyut, örgütsel adalet bağımsız değiĢkeni; dağıtım, süreç ve 

etkileĢim adaleti olarak üç boyut ve kiĢilik özellikleri bağımsız değiĢkeni; 

dıĢadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve geliĢime açıklık olarak beĢ 

boyut Ģeklinde incelenmiĢtir.  

  

 Sonuç olarak, hem kiĢilik özellikleri hem de örgütsel adalet alt boyutlarının 

örgütsel bağlılık alt boyutlarını etkilediği, bu etkileĢimin örneklem grubundaki 

okulların bazılarında benzer seviyelerde, bazılarında ise farklı seviyelerde olduğu 

görülmüĢtür.Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin okullarına yaptıkları 

katkılarına karĢılık onlara adil ve adaletli ödül, terfi vb. katkılar yapılması, idareciler 

tarafından sonuçlar hakkında bilgi verme, kararlara katılım vb. eĢit ve adil 

uygulamalar yapılması, idarecilerle öğretmenler arasında saygı, dürüstlük ve 

nezaket çerçevesinde bir iletiĢim olması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

 

 Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Adalet, KiĢilik Özellikleri, 

BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri. 
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SUMMARY 

 

A RESEARCH ON THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS AND 

ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS  

THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

 

The purpose of this thesis is to investigate the effects of personality traits and 

organizational justice perceptions of teachers working in the schools of the Ministry 

of National Education, which are at the same level but which use different education 

programs, on their organizational commitments;to examine the relationship between 

organizational commitment dependent variable and independent variables of 

personality traits and organizational justice, and to reveal the effects between these 

variables. 

 

In general, it is evaluated that the findings and conclusions that will emerge as 

a result of this study can contribute to organizational behavioral researches; and in 

particular, contributes to the organizational and individual assessments of the 

teachers working at the Ministry of National Education, and increases their 

organizational commitments. 

 

 In this study, organizational commitment dependent variable was examined 

under three dimensions as Affective, Continuance, NormativeCommitment; the 

independent variable of organizational justice was examined under three 

dimensions as Distributive, Procedural, Interactional Justice; and the independent 

variable of personality traits were examined under five dimensions as Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, Openness to Development. 

 

 As a result, it was seen that both personality traits and organizational justice 

sub-dimensions affected the organizational commitment sub-dimensions; and that 

this interaction was at similar levels in some of the sample schools and at different 

levels in some others. In the light of the results obtained, in return for the 

contributions of the teachers made to their schools, they should be contributed with 

fair rewards, by giving information about the results by administrators, participating 

in decisions, etc., with equal and fair practices; and it was also concluded that there 

was a need for a communication and for being respectful, honest and courteous 

between administrators and teachers.  

 



 

III 
 

 Keywords: Organizational Commitment, Organizational Justice, Personality 

Traits, Five-Factor Personality Traits. 
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GĠRĠġ 

 

Örgütlerin baĢarıyı yakalama, hedeflerine ulaĢma ve çalıĢanlardan istedikleri 

sonucu alabilmelerinin, vasıflı çalıĢanlara sahip olmalarına ve bu çalıĢanların 

kendilerini iĢlerine adamak suretiyle gösterecekleri performansı örgütü için 

kullanmalarına bağlıdır. Günümüzde birçok sorunları bulunan öğretmenlerimizin 

kendilerini iĢlerine adayabilmeleri, yeterli performansı göstererek bunu örgütü için 

kullanabilmeleri örgütsel bağlılığın artırılmasından geçmektedir. 

 

Örgütsel bağlılık; iĢin niteliği, kiĢisel özellikler, takım çalıĢması, örgütsel adalet, 

ücret düzeyi gibi örgüt içi, yeni iĢ bulma olanakları, profesyonellik gibi örgüt dıĢı 

faktörlerle etkileĢim içerisindedir. Örgütsel bağlılığın artırılması için bu faktörlerin iyi 

analiz edilmesi ve sonuçların değerlendirilerek örgütlerde uygulanması, eğitimin 

temel taĢları olan öğretmenlerin örgütlerine olan aidiyet bağını güçlendirebilecektir.  

 

Bu tezde, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ankara)’nün farklı öğretim programı 

uygulayan liselerindeki öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet algılarının, 

çalıĢtıkları örgüte bağlılıklarına olan etkileri araĢtırılmıĢtır. Yapılan literatür 

taramasında, gerek örgütsel adalet algısının ve gerekse kiĢilik özelliklerinin örgütsel 

bağlılıkla olan iliĢkilerini inceleyen bir çok çalıĢmaya rastlanmıĢtır. Ancak,“örgütsel 

bağlılık”,“kiĢilik özellikleri”,“örgütsel adalet” arasındaki üçlü iliĢkiyi inceleyen sadece 

bir çalıĢmaya rastlanmıĢtır. Ancak bu çalıĢma fabrika iĢçileri üzerinde yapılmıĢ olup 

öğretmenler üzerinde yapılan bir çalıĢma bulunmamaktadır. 

 

AraĢtırmada kullanılan model doğrultusunda 5 ana hipotez oluĢturulmuĢtur. Ġlk 

hipotez “öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılığa etkisinin var olduğu” 

önermesiyle 15 alt hipoteze ayrılmıĢ olup kiĢilik özellikleri alt boyutlarının örgütsel 

bağlılık alt boyutlarına etkisi birebir incelenmiĢtir. Ġkinci hipotez “öğretmenlerin 

örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa etkisinin var olduğu” önermesiyle 9 alt 

hipoteze ayrılmıĢ ve örgütsel adalet algısı alt boyutlarının örgütsel bağlılık alt 

boyutlarına etkisi birebir incelenmiĢtir. Üçüncüve dördüncü hipotezlerde “farklı 

öğretim programı uygulayan okullarda görev yapan öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ile 

örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa olan etkileri arasında fark bulunduğu” 

önermesi yapılarak bu konu incelenmiĢtir. BeĢinci hipotez ise 3 alt hipoteze ayrılarak 

öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılıkla olan iliĢkisinde örgütsel adalet 

algılarının aracılık rolü değerlendirmeye alınmıĢtır. 
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü”, “Din Öğretimi 

Genel Müdürlüğü” ile “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü” bünyesinde 

yapılandırılmıĢ olan, farklı öğretim programı uygulayan liselerde görev yapan 

öğretmenlerin, kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet algıları açısından örgütsel 

bağlılığa etki düzeylerinin ne seviyede olduğunun tespit edilmesine yönelik yapılan 

araĢtırma bu konuda yapılan ilk çalıĢma olup bu açıdan önem taĢımaktadır. 

 

ÇalıĢma evreni olarak Ankara Ġlimerkez ilçe konumunda bulunan ve öğretmen 

sayıları 1500 üzeri olan ilçeler değerlendirmeye alınmıĢtır. Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı 102 lisede 5746, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı 32 

lisede 1564 ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 87 lisede 7476 

olmak üzere toplam 221 okulda 14796 öğretmen çalıĢma evreni kapsamına 

alınmıĢtır. Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

çatısı altında üç farklı eğitim programı uygulayan liselerden oluĢan üç evrenden 

tabakalama sistemi kullanılarak üç ayrı örneklem seçilmiĢtir.  

 

Belirlenen örneklem kümesininbu araĢtırma için evreni temsil 

ettiğideğerlendirilmiĢtir.AraĢtırma için kullanılan veri toplama vasıtalarının okullarda 

çalıĢan öğretmenlerin kiĢilik özelliklerini, örgütsel adalet algılarını ve örgüte olan 

bağlılıklarını ölçebilecek vasıfta ve araĢtırılan konu için istenen bilgileri elde 

edebilecek nitelikte olduğu varsayılmıĢtır. Yine öğretmenlerin ankette bulunan 

ifadelere doğru ve samimi cevaplar verdikleri düĢünülmüĢtür.  

 

AraĢtırmanın Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ankara)’ne bağlı liselerde görev yapan 

öğretmenlerle yapılmıĢ olması, buradan çıkan verilerin ankette bulunan 

değerlendirme kriterleriyle kısıtlı olması, yönetici ve gerekse öğretmenlerin anketin 

doldurulmasına isteksiz olmaları, çalıĢmanın sınırlılıkları arasında öne çıkmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada,araĢtırmacıların sıklıkla kullandığı teorik araĢtırma ve 

analizmetodu kullanılmıĢ,ilk olarakçalıĢma konularıyla ilgili literatür araĢtırması 

yapılmıĢtır.Yine iliĢkili makaleler, kitaplar, tezler vb. diğer kaynaklar araĢtırılmıĢtır. 

 

AraĢtırmada “Likert ölçek tekniği” ile hazırlanmıĢ olan “anket” formları 

kullanılmıĢtır. Bu“anketler”, “GeliĢim Üniversitesi” etik kurul raporu ve Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü (Ankara)’nün “izin”verme yazısıyla birlikte çalıĢma evrenindeki 

öğretmenlere “elden” dağıtılarak tekrar yeniden elden alınmıĢtır.  
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Ġlk olarak öğretmenlerin“örgütsel bağlılık” düzeylerini belirlemek gayesiyle 

1991 yılında “Allen ile Meyer” tarafından geliĢtirilen, duygusal, devam ve normatif 

bağlılık düzeylerini içeren ve Wasti tarafından 2000 yılında geçerlilik ve güvenilirlik 

analizleri ile Türkçeye uyarlaması yapılan, “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıĢtır. 

Ġkinci olarak çalıĢanların kiĢilik özelliklerini belirlemek amacıyla 1998 yılında Benet-

Martinez ve John tarafından geliĢtirilen,  Sümer ve arkadaĢları tarafından 2005 

yılında Türkçeye uyarlaması ile geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılan, 

“dıĢadönüklük”, “uyumluluk”, “sorumluluk”, “duygusal denge” ve “geliĢime açıklık” 

boyutlarından oluĢan “BeĢ Faktör KiĢilik Envanteri”  ismiyle anılan kiĢilik ölçeği 

kullanılmıĢtır. Üçüncü olarak, öğretmenlerin “örgütsel adalet” algıları ile alt 

boyutlarına iliĢkin bilgileri ve iliĢkileri tespit gayesiyle“Niehoff ve Moorman” (1993)’ın 

geliĢtirdiği, Serinkan’ın 2014 yılında kitabında Türkçeye uyarladığı ve Onurlucan’ın 

çalıĢmasında kullanarak ölçümlediği“dağıtım adaleti”, “süreç adaleti” ve “etkileĢim 

adaleti” boyutlarından oluĢan “Örgütsel Adalet Ölçeği” kullanılmıĢtır. 

 

 OÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri dıĢadönüklük alt boyutu devam 

bağlılığını negatif yönde, uyumluluk alt boyutu duygusal bağlılığı pozitif yönde, 

sorumluluk alt boyutu duygusal bağlılık ve normatif bağlılığı pozitif yönde etkilemiĢtir. 

DÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri uyumluluk alt boyutu duygusal bağlılığı pozitif 

yönde, devam bağlılığını negatif yönde, duygusal denge alt boyutu devam bağlılığını 

pozitif yönde etkilemiĢtir. MTÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri dıĢadönüklük alt 

boyutu hem duygusal bağlılık hem de devam bağlılığını negatif yönde etkilemiĢtir. 

Bu etki tüm alt boyutlarda düĢük seviyede bulunmuĢtur.  

 

 OÖGM bağlı liselerde, örgütsel adalet dağıtım, süreç, etkileĢim adaleti alt 

boyutları duygusal bağlılığı orta seviyede pozitif yönde, normatif bağlılığı düĢük 

seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. DÖGM bağlı liselerde, örgütsel adalet dağıtım, 

süreç, etkileĢim adaleti alt boyutları duygusal bağlılığı orta seviyede pozitif yönde 

etkilemiĢtir. Normatif bağlılığı ise dağıtım adaletinde orta seviyede, süreç ve 

etkileĢim adaletinde düĢük seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. MTÖGM bağlı 

liselerde, örgütsel adalet dağıtım, süreç, etkileĢim adaleti alt boyutları duygusal 

bağlılığı orta seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. Süreç ve etkileĢim adaleti alt 

boyutları devam bağlılığını düĢük seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. Normatif 

bağlılığı ise dağıtım adaletinde düĢük seviyede, süreç ve etkileĢim adaletinde orta 

seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. 

 



 

4 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

 

1.1 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK KAVRAMI VE TANIMLAR  

 

1.1.1 Örgütsel Bağlılık Kavramı  

 

Yapılan literatür taramasında, bağlılık kavramı ile ilgili olarak çok çeĢitli 

tanımların yapıldığı görülmekte olup bunların birçoğu kiĢisel ve örgütsel öğeleri 

içermektedir. Ayrıca kaynaklarda “kurumsal bağlılık”, “örgütsel bağlılık”, “iĢletmeye 

bağlılık” “organizasyona bağlılık” kavramlarının birbirlerinin yerine de kullanıldığı 

görülmektedir.1 

 

Çöl, örgütsel bağlılığı “bir kavram ve anlayıĢ biçimi” olarak toplum duygusunun 

olduğu her yerde var olan, toplumsal içgüdünün duygusal bir anlatım biçimi olarak 

ele almıĢ, “kölenin efendisine, memurun görevine, askerin yurduna sadâkati 

anlamındaki bağlılık, eski söyleniĢ Ģekliyle sadâkat, sadık olma durumudur” 

biçiminde ifade etmiĢtir. Aynı zamanda bağlılığı “bir kiĢiye, bir düĢünceye ya da bir 

kuruma karĢı gösterilen ve yerine getirilmek zorunda olunan bir yükümlülük” olarak 

anlamlandırmıĢtır.2 

 

Örgütsel bağlılık, çalıĢanların örgüte gösterdikleri pasif bir sadakatten çok, 

örgütün baĢarılı olması ve amaçlarına ulaĢmasına yardımcı olabilmek için bir Ģeyler 

yapma isteğini ortaya koydukları daha etkili bir iliĢkiyi kapsamaktadır. Örgüt ile 

çalıĢan arasındaki ahengin bir göstergesi sayılan bu kavram günümüzde çalıĢma 

hayatında kâr elde etmeyi amaçlayan ya da amaçlamayan bütün kurum ve 

kuruluĢlar için önem arz etmektedir.3 

 

Gürsoy 2017 yılında örgütsel bağlılıkla ilgili yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, 

kamu kurumlarında çalıĢan personelin büyük bir kısmının genellikle memur ve 

iĢçiden oluĢtuğunu, bundan dolayı özel Ģirketlere nispeten, kamuda çalıĢanların 

önem arzedecek seviyede bir gelecek endiĢesi taĢımadığını, ancak hizmet 

                                                           
1
 Sergül Duygulu ve Süheyla Abaan, “Örgütsel Bağlılık: ÇalıĢanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan 

Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,  
Ankara, 2007, s.62. 
2
Güner Çöl, Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Gebze Yüksek 

teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze. 2004, s.54. 
3
 Fatih Çetin vd., “Örgütsel Bağlılığın TükenmiĢlik ile ĠliĢkisi: Öğretmenler Üzerine Bir AraĢtırma”, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, s.63. 
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kalitesinin artırılması için kaliteli ve verimli personelin bulunmasının gerektiğini, 

bununda ancak gerek “sosyal aktiviteler” ve gerekse “özlük hakları” konusunda bir 

sorun yaĢamayan, “takım ruhunu” benimsemiĢ, örgütüne “aidiyet duygusu” ile bağlı, 

moral ve motivasyonu yüksek olan örgütsel bağlılığı oluĢmuĢ personel ile 

gerçekleĢebileceğini söylemiĢtir.4 

 

Mowday ve arkadaĢları yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında, örgütsel bağlılığın 

özellikle batı ülkelerinde fazlasıyla dikkat çektiğini, bunun bir sonucu olarak bu 

konudaki araĢtırmaların sayısının her geçen gün arttığını iddia etmiĢlerdir.5 

 

Yani bireylerin psikolojik zaviyeden örgüte bağlanmasını anlatan bu bağlılık 

türü, personelin örgütte bulunma ve örgütü için çaba sarfetme isteği ile onun amaç 

ve değerlerini özümsemesi olarak ifade edilmekte olup bu yönüyle 

değerlendirildiğinde, personelin verimli olmasını ve örgütten ayrılma istencini 

etkileyen önemli bir öğe olarak görülecektir.6 

 

Grupla kaynaĢma, entegrasyon, etki ve moral araĢtırmaları da dahil olmak 

üzere bir çok araĢtırma ya örgütsel bağlılık ile ilgili varsayımları ön plana çıkarmıĢ ya 

da bu kavramı bağımlı, bağımsız veya müdahale eden bir değiĢken olarak açıkça 

kullanıldığını varsaymıĢtır. Bu nedenle, örgütsel bağlılığın farklı biçimlerinin 

tanımlanması, bazı temel grup süreçleri hakkındaki bilgimizi artıracaktır. Örgütsel 

bağlılığın çeĢitli biçimlerinin tanımlanması ve türlerinin belirlenmesi grubun kendisi 

hakkında muhtemelen nasıl etkilendiği ile grup özelliklerinin anlaĢılmasına katkıda 

bulunabilecektir.7 

 

Chatman’a göre bağlılık, kiĢilerin kendilerini içinde bulundukları örgütte, baĢka 

bireylerle yakınlık kurmak amacıyla duygusal olarak onlarla bütünleĢme durumunu, 

bulundukları topluluğun gaye ve hedefleri ile kurallar bütününe olan uyumlarını 

gösteren içselleĢtirme durumunu, araçsal olarak bireylerin birlikteliğini anlatan uyum 

durumunu kapsayan genel bir kavram olarak iddia edilebilir.8 

                                                           
4
 Hakan Gürsoy, “Personel Güçlendirmenin Kurumsal Bağlılığa Etkisi: Güvenlikten Sorumlu Bir Kamu 

Kurumunda AraĢtırma”,Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, EskiĢehir, 2017, s.116. 
5
 Richard TMowday., Richard M.Steers ve LymanW.Porter, “The Measurement of Organızational 

Commitment” Journal of Vocational Behavior, 1979, Vol.14, ss. 2-7. 
6
 Selen Doğan ve Selçuk Kılıç, “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve 

Önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayseri, 2007, s.39.  
7
 Helen P.Gouldner, “Dimensions of Organizational Commitment”  Administrative Science Quarterly, 

Vol. 4, No. 4 (Mar., 1960), pp. 470. 
8
Jennifer A.Chatman, “Matching People and Organization: Selection and Socialization in Public 

Accounting Firms”, Administrative Science Quarterly, 36 (1991) 460. 
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1.1.2 Örgütsel Bağlılık Tanımları  

 

Tablo-1 Örgütsel bağlılık tanımları
9
 

 

 

Örgütsel bağlılık ile ilgili araĢtırmacılar tarafından birçok değiĢik araĢtırma ve 

tanımlamalar yapılmıĢ olup ĠĢçimen’in çalıĢmasında kullanmıĢ olduğu tanımlamalar 

tablo 1’de,  2015 yılı sonrası tanımlamalar ise tablo 1 devamında gösterilmiĢtir.10 

                                                           
9
Didem S.ĠĢçimen, Y Kuşağı Çalışanların İş Yaşamından Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi İle 

Kurumsal Bağlılık Arasındaki İlişti Ve Bir Örnek Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BahçeĢehir 

Üniversitesi, Ġstanbul, 2012, ss. 21-22. 
10

Bu tablodaki yazarlara ait tanımlar kaynaklardan taranarak yeniden veri oluĢturulmuĢ ve adı geçen 

yazarlar tezin kaynakça kısmında gösterilmiĢtir. 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TANIMLARI 

YAZAR YILI TANIMLAR YAZAR YILI TANIMLAR 

Becker  1960 

KiĢinin, yan fayda 
sağlaması ve bunu tutarlı 
faaliyetlerle 
bütünleĢtirmesi  

Fukami & 
Larson  

1984 
Sosyal örgüte ve örgütsel 
role bağlılık  

Grusky  1966 
Bireyin örgüte olan 
bağının gücü  

Reichers  1985 

Örgütü oluĢturan çoklu 
öğelerin (üst yönetim, 
müĢteriler, sendikalar, 
toplum) amaçlarıyla 
özdeĢleĢme süreci  

Rietzer & 
Trice  

1969 

Örgütün kiĢiye göre 
anlamlılık düzeyine 
dayanan psikolojik bir 
olgu  

O’Reilly & 
Chatm. 

1986 
Örgütün bakıĢ açısı ve 
özelliklerini kabul etme ve 
kendine uyarlama derecesi  

Schneider 
Hall & 
Nygren  

1970 

Örgütün ve bireyin 
amaçlarının zaman içinde 
bütünleĢmesi ve 
uyumlaĢması süre 

DeCotiis, 
Summers  

1987 

Örgütün amaç ve 
değerlerine taraflı, duygusal 
bağlılığı, amaç ve değerler 
kapsamında bireyin, rolünü 
örgütün iyiliği için yapması  

Sheldon  1971 

Bireyin belli bir hareket 
tarzına ve çevresindeki 
kiĢilere bağlılık duyması 
ile belli baĢlı davranıĢ-
lara yönelmede kiĢinin 
kendisini taahhüt altına 
koyması  

Geartner, 
Nollen  

1989 

Örgütte kalma isteğiyle, 
örgütün amaç ve 
değerleriyle, birincil hedef 
olarak maddi kaygı 
duymadan bütünleĢmesi  

Hrebiniak & 
Alutto  

1972 

Bireylerin örgüt arasında 
meydana gelen ve katılan 
açısından maliyete göre 
daha fazla ödül almayı 
anlatan değiĢim iliĢkisi  

Farnham 
and Pimlott 

1990 

Bağlılık daima gönüllü ve 
bireyseldir, zorlanılamaz. 
ÇalıĢanlara gönüllü olarak 
verildikten sonra ondan 
feragat edilemez. 

Buchanan  1974 

KiĢinin örgütle 
özdeĢleĢmesi, iĢini 
benimsemesi ve 
sadâkatini sunması, 
amaç ve değerlerine 
duygusal olarak 
bağlanması  

Heshizer, 
Martin, 
Wiener 

1991 

Örgütsel Bağlılık örgütün 
amaç ve isteklerini 
karĢılayacak Ģekilde davra-
nılmasını sağlayan ve 
kiĢinin benimsediği normatif 
güçler bütünüdür 

Ergun  1975 

Bir kiĢiye, bir düĢünceye, 
bir kuruma, kendimizden 
daha büyük gördüğümüz 
bir Ģeye karĢı bağlılık 
gösterme, yerine 
getirmek zorunda 
olduğumuz bir 
yükümlülük  

Bielby 1992 

Bireyin alternatif 
özdeĢleĢme kaynakları 
arasında bir role, 
davranıĢa, değere, kuruma 
kendisine kabul etmesi ve 
buna tutunmasıdır. 

Steers  1977 

Örgütün hedef ve 
değerlerini benimsemek, 
bir parçası olmak için 
çaba göstermek ve güçlü 
bir aile gibi hissetmesi  

Schermer-
horn, Hunt, 
Osborn 

1994 

KiĢinin çalıĢtığı örgüt ile 
kurduğu kuvvet birliğinin ve 
kendisini örgütün bir 
parçası olarak 
hissetmesinin derecesidir. 

Mowday, 
Porter & 
Steers  

1982 

ĠĢgörenin örgütte kalma 
ve onun için çaba 
gösterme arzusu ile 
örgütün amaç ve 
değerlerini benimsemesi  

Luthans 1995 
ĠĢgörenlerin örgüte 
sadakatleriyle ilgili bir 
tutumdur 

Morrow  1983 

ĠĢgörenin örgütte kalma 
ve onun için çaba 
gösterme arzusu ile 
örgütün amaç ve 
değerlerini benimsemesi  

Allen& 
Meyer 

1996 

Personelin örgütle iliĢkisini 
Ģekillendiren ve örgütün 
sürekli bir üyesi olma kararı 
almalarını sağlayan bir 
davranıĢ  
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Tablo-1 devamı Örgütsel bağlılık tanımları
11

 

 

 

Tablolardan da anlaĢılacağı üzere örgütsel bağlılık konusunda yapılmıĢ birçok 

çalıĢma bulunmasına rağmen, farklı disiplinlerde uğraĢ vermiĢ olan araĢtırmacılar 

kavramlarına kendi anlamlarını yüklemeye çalıĢmıĢ ve çok farklı tanımlar ortaya 

çıkmıĢtır. Bu nedenle örgütsel bağlılığın kavramsal ve tanımsal olarak ne anlama 

geldiği hususunda genel kabul görmüĢ bir tanım bulunmamaktadır.12 

 

                                                                                                                                                                     
 
11

 Farklı birçok makale, kitap, tez vb. yazarların çalıĢmalarından alıntılamayla oluĢturulmuĢtur. 
12

Ġsmail Bakan, Örgütsel Stratejilerin Temeli, Örgütsel Bağlılık, Kavram, Kuram, Sebep ve 
Sonuçlar, Gazi Kitabevi Yayınları, Ġstanbul, 2011, s. 7. 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TANIMLARI 

YAZAR YILI TANIMLAR YAZAR YILI TANIMLAR 

Mc 
Donald 
ve Makin 

2000 
KiĢi ile örgüt arasında 
gerçekleĢtirilmiĢ bir 
psikolojik sözleĢmedir 

Liou 2008 

Zaman ve mekan ile sınırlı bir 
Ģekil-de, örgüt ile birey arası 
etkileĢim sonucu ortaya çıkan bir 
tavır, örgü-tün eylemlerine 
katkıda bulunma isteği ve örgüt 
ile iyi iliĢkiyi sürdürme konusunda 
güçlü bir arzu içerdiği 

Meyer ve 
Hersco-
vitch 

2001 
Bireyi bir veya daha 
fazla hedefe bağlayan 
bir güçtür 

Meyer 2009 

Bireyin içten gelen güç ile sosyal 
veya sosyal olmayan hedeflere ve 
hedefe uygun birtakım 
hareketlere bağlanmasıdır 

Shafer 2002 
Örgütün amaçlarını ve 
değerlerini kuvvetli bir 
Ģekilde benimseme  

Albrecht 2010 
Farklı seçeneklere rağmen bir 
örgütte kalmayı isteme ve tercih 
etme olarak açıklanabilir  

Cohen 2003 

Bağlılığın bir bireyi bir 
ya da daha fazla 
davranıĢ biçimine 
bağlayan bir güç olduğu 

Wallace, 
Cherna-
tony ve 
Buil 

2011 

Kurumsal değerlerin 
benimsenmesi ve performans 
açısından kritik bir kriter olarak 
görülmektedir  

Çöl 2004 

ÇalıĢanın örgütle 
özdeĢleĢip, onunn ilke, 
amaç ve değerlerini 
benimsemesinin, 
örgütsel kazançlar için 
çaba göstermesinin ve 
çalıĢmayı sürdürme 
isteğinin ölçüsü 

Robbins ve 
Judge 

2012 

Bir çalıĢanın kendisini belirli bir 
örgütle ve onun amaçları ile 
özdeĢleĢtirmesi ve onun üyesi 
olarak kalma isteğinin derecesidir  

Arnold 2005 

Bir bireyin kendisini bir 
örgüt ile 
özdeĢleĢtirmesinin ve 
örgüte katılımının göreli 
derecesi  

Bozkurt ve 
Yurt 

2013 

ÇalıĢanlar ile bağlı bulundukları 
kurum arasında iĢ akdine dayalı 
olarak baĢlayan iliĢkinin zaman 
içerisinde manevi değerlerin ön 
plana çıktığı bir iliĢkiye 
dönüĢtüğü; tarafların çıkar ve 
beklentilerinin, planlarının ve 
stratejilerinin birbirine denk hale 
geldiği bir iliĢkidir  

Eren 2006 

Bireyin örgütün değer 
ve amaçlarına katkıda 
bulunması, örgütün 
yararına hareket etmesi 
ve örgütünü her Ģartta 
savunmasıdır  

Balay 2014 

Genel olarak bireyin örgütteki 
yatırımları, tutumsal nitelikteki bir 
bağlılıkla sonuçlanan 
davranıĢlara yönelimi ve örgütün 
amaç ve değerler sistemiyle 
özdeĢleĢmesi anlamında 
kullanılmaktadır 

Erickson, 
Robin 
Adair 

2007 
KiĢinin iĢletmeye 
verdiği katkıdır 

Güney 2015 
ÇalıĢanların çalıĢtığı örgüte 
yönelik hisleri ve tutumlarıdır 
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1.2 ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖNEMĠ VE BENZER KAVRAMLARLA ĠLĠġKĠSĠ  

 

1.2.1 Örgütsel Bağlılığın Önemi 

 

Örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, örgüt çalıĢanlarının örgütü terk 

etmemeleriyle yani ayrılmamaları ile bağlantılıdır. ÇalıĢanların örgüte bağlılık 

seviyeleri yükseldiği ölçüde o örgüt güç kazanacaktır. Örgüt, hayatını idame etmek 

için çalıĢan bireylerin örgütten kopmasını önlemeye yönelik terfi ve ücret artırımı gibi 

araçları devreye sokabilmektedir.13 

 

Mammadova’ya göre örgütler, ellerindeki kaynaklarını verimli kullanabilmeyi, 

yüksek maliyetleri en alt düzeye indirmeyi ve örgütte devamlılığı sağlamayı 

amaçlıyorlarsa, bireylerin örgütlerine olan bağlılıklarını artırmaları gerekmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında örgütsel bağlılık önemli bir unsurdur.  Yazara göre örgütüne 

bağlı olan bireylerin verim düzeylerinin yüksek olduğu ve örgütün hedeflerine 

varabilmesi için tüm gayretlerini ortaya koyacakları iddia edilmiĢtir.14 

 

Örgütüne güçlü bir bağ ile çalıĢan bireyler, örgütün sıkıntılı günlerinde yanında 

olabilecek, onun yaĢamını devam ettirebilmesi yönünde emek sarf edebilecek, örgüt 

hedeflerine yönelik amaçlar doğrultusunda disiplinli bir Ģekilde iĢine gidip 

gelebilecektir. Bu tür bireyler örgüte azami fayda sağlayabilecek çalıĢanlar 

olduğundan örgüte bağlığı yüksek bireylerle çalıĢmak örgütler açısından avantaj 

sağlayacaktır.15 

 

Yine Güney’e göre, kendisini çalıĢmıĢ olduğu yerin vazgeçilmez bir unsuru 

olarak algılayan birey, örgüt amaç ve hedeflerinin gerçekleĢmesi halinde kendi amaç 

ve hedeflerinin de gerçekleĢebileceğini düĢünerek eldeki kıt kaynaklarla azami 

verimli olmaya çalıĢacaktır. ÇalıĢanlar için bu çalıĢma ortamının örgüt tarafından 

hazırlanması ise Ģüphesiz ki örgütün verimliğini ve etkinliğini her süreçte 

artıracaktır.16 

 

                                                           
13

 Bora Yenihan, “Türk İlaç Sektöründe Çalışan TıbbiTanıtım Temsilcilerinin İşDoyumu Ve 
Kurumsal Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 

Sakarya, 2010, s.40 
14

 Ġlaha Mamadova, İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Ve Bir Uygulama, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul Aydın Üniversitesi, Ġstanbul, 2014, s.53. 
15

Özgür Tuğ, İşgören Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Ve Bir Uygulama, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2010, s.51. 
16

Salih Güney, Örgütsel Davranış, Nobel Yayınları, 2015, s.275. 
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Eğitim örgütleri açısından örgütsel bağlılık değerlendirildiğinde, örgüte 

bağlılıkları yüksek düzeyde olan öğretmenlerin adanmıĢlık duygularının artacağı, iĢ 

devamlılık süresi ile isteğinin yüksek olacağı, bunun tüm taraflar için fayda 

sağlayacağı varsayımından hareketle örgütsel bağlılığın artırılması gerektiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.17 

 

1.2.2 Örgütsel Bağlılığın Benzer Kavramlarla ĠliĢkisi 

 

1.2.2.1 Mesleğe Bağlılık        

 

Bir baĢka görüĢe göre örgütsel bağlılıkla mesleğe bağlılık arasında da bir iliĢki 

bulunmaktadır. Bu Ģekilde olduğunda örgüte daha çok bağlı ve iĢ tatmini yüksek 

seviyede bireyler mesleklerine de daha çok bağlı bulunacaklardır. Böylece örgütün 

bireyleri, mesleki hedeflerinin amacına ulaĢmasını sağlayan bir örgütte daha yüksek 

ölçüde mesleğe bağlılık sergileyebileceklerdir.18 

 

1.2.2.2 ĠĢe Bağlılık 

 

Örgüte bağlı olan bireyler, iĢine zamanında giden, gün boyu iĢiyle meĢgul 

olan, örgütün varlığını korumaya yönelik çaba gösteren, örgütün zor zamanlarında 

yanında olan ve örgüt hedeflerini paylaĢan personel demektir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, örgüte bağlı çalıĢanlara sahip olmak oldukça verimli bir durumu 

ortaya çıkaracaktır19. 

  

1.2.2.3 ÇalıĢma ArkadaĢlarına Bağlılık      

 

Örgütsel bağlılık duygusu iyi seviyede olan bireyler arkadaĢlık bağlarını ve 

arkadaĢlarıyla sıcak iliĢkileri oldukça önemsemektedirler. Onlarla birlikte bulunmayı, 

bir takım Ģeyleri bölüĢmeyi ve onlara yardım ettikleri bir ortamda içerisinde 

çalıĢmayı, kendi geleceklerine yönelik bir takım planlarla uğraĢmaya yeğlerler. Bu 

tür çalıĢanlar için örgütten ayrı düĢmek bağlılık duymakta oldukları arkadaĢlarından 

da ayrılmak Ģeklinde algılanabileceğinden örgütten ayrılmaları zor olabilmektedir.20 

                                                           
17

Sinan Yalçın, “Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle 
Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2014, s.57. 
18

 Flutra Mujka, Personel Güçlendirme İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Ve Bir Araştırma, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul, 2011, s.50. 
19

Tuğ, a.g.e.,: s.51. 
20

Çöl, a.g.e., s.54. 
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1.2.2.4 Sadâkat ve Ġtaat 

 

Örgütsel bağlılık sadâkatle aynı anlamda gibi görünüyor olsa da ona göre 

daha güçlü ve kapsamlı bir duygudur. Personelin, örgüt menfaatlerini kendi 

çıkarlarından önde görmesi, örgütün amaç ve değerlerini özümsenesi, örgüt için 

daha çok gayret göstermeye hazır olması ve kurumdanayrılmamaya istekli olması 

Ģeklinde ifade edilebilir.21 

 

Örgütsel bağlılık, çalıĢanların örgütlerine ait değerlere ve hedeflere taraflı ve 

etkili bağlılığı biçiminde de ifade edilmektedir. Örgüte bağlılık hissi duyan bireyler, 

örgüte ait değer ve hedeflere kuvvetli Ģekilde inanmakta, vereceği emirlere ve 

beklentilere arzulu bir Ģekilde yaklaĢabilmektedirler.22 

 

1.3 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YAKLAġIMLARI VE BOYUTLARI ĠLE ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIĞI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

 

1.3.1 Örgütsel Bağlılık YaklaĢımları 

 

Sommers, örgütsel bağlılıkla ilgili çalıĢmalarda kavram ve tanım üzerinde tam 

bir uzlaĢmanın sağlanamadığını, anlaĢılacağı üzere örgütsel bağlılığın tek boyutlu 

bir kavram olmayıp çok boyutlu bir yapısının olduğunu ifade etmiĢtir.23 

 

Meyer ve Allen 1997 yılında yazmıĢ oldukları kitapta, tanımların, örgüte 

tutumsal anlamda bağlılık göstermek, örgütten ayrılmanın ortaya çıkaracağı maliyet 

ve örgütte kalmaya yönelik ahlaki sorumluluk olmak üzere üç genel boyuta iĢaret 

etmiĢlerdir. ÇalıĢanın örgütüyle olan iliĢkisinin tam olarak anlaĢılabilmesi için 

çalıĢanın örgütsel bağlılığın bütün bileĢenleriyle ele alınması gerektiğini 

belirtmiĢlerdir.24 

 

Bu çalıĢmada kullanılacak olan ve birçok akademisyenin kullandığı Meyer ve 

Allen’in örgütsel bağlılık modeli, hem araĢtırmacıların kendileri hem de diğer 

                                                           
21

SerapErdoğan, Yeni Yönetim Anlayışı Açısından Aidiyet Duygusu Ve Hizmet Sektöründe Bir 
Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2006, s.70. 
22

Refik Balay, Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayınevi, Ankara, 2014, s.3. 
23

 Mark John Sommers, Organizational Commitment, Turnover and Absenteeism. An Examination of 
Direct and Interaction Effects, Journal or Organizational Behaviour, 1995, Vol.16, ss. 49-58. 
24

John P.Meyer ve NatalieJ.Allen, “Commitment Ġn The Workplace: Theory, Research and Application” 
Sage, Thousand Oaks, Ca, 1997,ss. 1-17. 
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araĢtırmacılar tarafından ölçümlenen bir yaklaĢımdır. Allen ve Meyer 

literatürdegörülen tutumsal bağlılık kavramlarından yani duygu, devam ve normatif 

bağlılıktan birini yansıttığını ifade etmiĢlerdir. Allen ve Meyer’in duygusal, devam ve 

normatif bağlılık olarak üç boyuttan oluĢan örgütsel bağlılık modeli araĢtırmalardaki 

yerini almıĢtır.25 

 

Bakan, örgütsel bağlılığa iliĢkin sınıflandırma ve yaklaĢımlarından söz 

ederken, gelinen son noktada örgütsel bağlılığın tek boyutlu bir kavram olmayıp çok 

boyutlu bir yapıya sahip olduğunu anlatmıĢ ve örgütsel bağlılık yaklaĢımları 

konusunda birçok araĢtırmacının çalıĢma yaptığını söylemiĢtir.26Balay, örgütsel 

bağlılığın genel olarak araçsal/hesapçı ve bunun karĢıtı olan normatif veya moral 

bağlılığı olduğunu belirtmiĢtir.27Güney ise çalıĢmasında, örgütsel bağlılık 

kapsamında bazı araĢtırmacıların temel örgütsel bağlılık yaklaĢımlarına yer vermiĢ 

ve örgütsel bağlılığın artırılması yönünde çalıĢmalara devam edildiğini söylemiĢtir.28 

 

Örgütsel bağlılığın artırılması yönünde çalıĢmalar devam etmektedir. ĠĢ 

tecrübeleri aracılığıyla bağlılığın artırılmasına iliĢkin Dixon ve arkadaĢları tarafından 

yapılan bir teori fayda/maliyet hesabıdır. Yani bu düĢünceye göre amir desteği, 

özerklik, örgütsel adalet vb. faydalar artıp iĢ stresi, iĢ tehlikesi vb. maliyetler 

azaldıkça bağlılık artacaktır.29 

 

Vanderberghe ve arkadaĢlarının ileri sürdükleri teoriye göre örgütsel bağlılık, 

örgüt çalıĢanlarının ihtiyaçlarının karĢılanması, bunun sonucunda çalıĢanla örgütü 

arasında olumlu değiĢ/tokuĢ iliĢkisi, çalıĢanın örgütüne karĢı olumlu eğilim 

göstermesi ve çalıĢanın örgütüne daha da bağımlı hale gelmesi aĢamalarından 

oluĢan dört basamaklı bir süreç olarak ele alınmıĢ ve değerlendirilmiĢtir.30 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

Ebru ġengül Doğan, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Türkmen Kitabevi, Ġstanbul, 2013, s.91-97. 
26

Bakan, a.g.e., ss. 75-76. 
27

Balay,a.g.e., ss. 25-57. 
28

Güney, a.g.e., ss. 283-293. 
29

 Marlene a. Dıxon vd., “Challenge Is Key: An Investigation of Affective Organizational Commitment in 
Undergraduate Interns” Journal of Education for Business, Jan/Feb. 2005, ss. 172-180. 
30

 Christian Vandenberghe vd., “Affective Commitment To The Organization, Supervisor, And Work 
Group: Antecedents And Outcomes”,  Journal of Vocational Behavior, 2004, Vol. 64, ss.47–71. 
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Genel kabul gören temel sınıflandırma ve yaklaĢımlar tablo 3’te gösterilmiĢ 

olup yapılan araĢtırmalar bu yaklaĢımlar üzerinden devam etmektedir. 

 

Tablo-2Örgütsel Bağlılık Temel Sınıflandırma ve YaklaĢımları
31

 

 

                                                           
31

Bakana.g.e. ss. 75-117, Balaya.g.e. ss. 25-57 ve Güney’ina.g.e. ss. 283-293, son yaptıkları 

çalıĢmalardan alıntılanarak oluĢturulmuĢtur. Yapılan araĢtırmalarda kaynak olarak faydalanılacak 
baĢka temel yaklaĢım bulunamadığından tabloya konulamamıĢtır. 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TEMELYAKLAġIMLARI 

YAKLAġIMLAR YILI BOYUTLARI 

Becker'in Yan Bahis 
Kuramı 

1960 

1.Toplumun Beklentileri 
2.Örgütteki Bürokratik Düzenlemeler 
3.Sosyal Pozisyona Uyum 
4.Sosyal EtkileĢimler 

Kanter'in YaklaĢımı 1968 
1.Devama Yönelik Bağlılık 
2.Kenetlenme Bağlılığı 
3.Kontrol Bağlılığı 

Buchanan YaklaĢımı 1974 
1.ÖzdeĢleĢme            2.Sarılma 
3.Sadakat 

Katz ve Kahn'ın 
YaklaĢımı 

1977 1.Ġç Ödüller                 2.DıĢ Ödüller 

Salancik'in YaklaĢımı 1979 
1.Kamuya Açıklama   2.DıĢavururm 
3.Vazgeçilebilirlik        4.Ġrade 

Mowday'ın YaklaĢımı 1982 
1.Tutumsal Bağlılık 
2.DavranıĢsal Bağlılık 

Reichers'in YaklaĢımı 1985 
1.Yatırımlar 
2.DavranıĢlar ve Özellikler 
3.ÇalıĢan-Örgüt Amaç Uygunluğu 

O'Reilly ve Chatman'ın 
YaklaĢımı 

1986 
1.Uyum                        2.ÖzdeĢleĢme 
3.Benimseme 

Martin ve Nicholls'un 
YaklaĢımı 

1987 
1.Örgüte Aidiyet 
2.ĠĢ Yapmaya ĠliĢkin Duyulan Heyecan 
3.Yönetime Duyulan Güven 

Penley ve Gould'un 
YaklaĢımı 

1988 
1.Ahlaki Bağlılık 
2.Çıkarcı Bağlılık 
3.YabancılaĢtırıcı Bağlılık 

Allen ve Meyer'in 
YaklaĢımı 

1990 
1.Duygusal Bağlılık 
2.Devamlı Bağlılık 
3.Normatif Bağlılık 

Wiener'in YaklaĢımı 1992 
1.Araçsal Bağlılık 
2.Örgütsel Bağlılık 

Morrow'un YaklaĢımı 1993 
1.Tutumsal Bağlılık 
2.Diğer DeğiĢkenler ( YaĢ, Cinsiyet 
stres, iĢ performansı, katılımcılık vb.) 

Argyris'in YaklaĢımı 1998 
1.Ġçsel Bağlılık 
2.DıĢsal Bağlılık 
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1.3.2 Örgütsel Bağlılık Boyutları   

 

Örgütsel bağlılık, Meyer, Allen ve Smith'in 1993 yılında yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarında duygusal ve normatif bağlılık ölçeklerinin değiĢtirilmiĢ bir biçimi 

kullanılarak ölçülmüĢtür. Yine Meyer ve Allen tarafından 1991 yılında yapılan 

çalıĢmalarında kavramsallaĢtırılan örgütsel bağlılık, duygusal, normatif ve devamlılık 

olmak üzere üç boyuttan oluĢmaktadır.32 

 

Gürbüz vd. örgütsel bağlılığı, “bireyin örgütsel hedeflere ve değerlere 

inanması, onları kabul etmesi, örgütün bir parçası olmak için çaba göstermesi ve 

organizasyonun sürekli bir üyesi olma kararını almalarını sağlayan davranıĢ” olarak 

ifade etmiĢlerdir. Bu alanda Meyer’in ve Allen’inözellikle örgütsel bağlılık 

konusundaki çalıĢmalarını öne çıkarmıĢ ve üç temel boyutta ele almıĢlardır.33 

 

 

 

ġekil-1 Örgütsel bağlılık alt boyutları
34 

                                                           
32

Cynthıa Mathieu vd.,“The Role Of Supervisory Behavior, Job Satisfaction and Organizational 

Commitment on Employee Turnover”, Journal of Management & Organization, 22:1 (2016), s.119. 
33

 Gözde Gürbüz vd., “Personel Güçlendirme-Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisinin Analizinde Yapısal EĢitlik 
Modeli ile Regresyon Analizinin KarĢılaĢtırılması: Bir Uygulama”, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri Süreli Hakemli Dergi, Tekirdağ, 2015, s.791. 
34

John P.Meyer vd., “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-
analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior,2002, 

Vol.61, s. 22. 

Örgütsel Bağlılık İle İlişkili 

Değişkenler

• İş tatmini

• İşe Katılım
• Mesleki Bağlılık

Duygusal

Bağlılık

Devam

Bağlılığı

Normatif

Bağlılık

Duygusal Bağlılığın Öncülleri

• Kişisel Özellikler

• İş Deneyimleri

Devam Bağlılığın Öncülleri

• Kişisel Özellikler

• Alternatifler

• Yatırımlar

Normatif Bağlılığın Öncülleri

• Kişisel Özellikler

• Sosyalleşme Deneyimleri          

• Örgütsel Yatırımlar

İşi Bırakma Niyeti ve İşi 

Bırakma

İşle İlgili Davranışlar

• Devamlılık

• Örgütsel Vatandaşlık           

Davranışı
• Performans

Çalışan Sağlığı ve 

Memnuniyeti
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Bu çalıĢmada kullanılan model için, Meyer ve Allen’in 1991 yılında yazmıĢ 

oldukları örgütsel bağlılığın üç bileĢenli kavramlaĢtırılması adlı makalesinde yer 

verdikleri ve değiĢik yıllarda örgütsel bağlılıkla ilgili yaptıkları çalıĢmaları esas 

alınmıĢtır.35 Örgütsel bağlılık alt boyutları Ģekli ise Meyer ve arkadaĢlarının 2002 

yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmalarından alınmıĢtır. 

 

1.3.2.1 Duygusal Bağlılık        

 

Örgüte bağlılık boyutları içerisinde çalıĢanlar için belki de en önemlisi 

duygusal bağlılık olarak görülmektedir. Örgütsel amaçlar ile bireysel amaçların 

kesiĢtiği düĢünülen önemli bir nokta olarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla 

örgütler, duygusal bağlılığı yüksek olan personelin sayısını her zaman artırmak 

yönünde çaba sarf etmektedirler.36 

 

Bireylerin örgüt ile bütünleĢmelerini, örgütün üyesi olmaktan memnuniyet 

duyduklarını ve örgütüne güçlü Ģekilde bağlı olmalarını bildiren duygusal bir 

yönelmeyi ifade etmektedir. Duygusal bağlılığı yüksek seviyede olan bireyler, kendi 

arzularıyla örgütte kalmaktadırlar ve örgütün menfaatleri için daha çok çaba sarf 

etmeyi arzulamaktadırlar. Bu nedenle örgütler tarafından gerçekleĢmesi en çok arzu 

edilen bağlılık türü duygusal bağlılık olmaktadır.37 

 

Bakan 2011 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, “örgüte gerek özdeĢleĢme 

gerekse ahlaki veya duygusal anlamda bağlılık duyan bireylerin diğer çalıĢanlara 

oranla daha yüksek performans gösterecekleri görüĢü savunulmaktadır” ifadesini 

kullanmıĢ ve bu konuda çalıĢma yapan birçok araĢtırmacının bu görüĢü 

savunduğunu ileri sürmüĢtür.38 

 

1.3.2.2 Devam Bağlılığı     

 

Dağdemir, bir tanımında “devam bağlılığı daha çok çalıĢanların iĢ değiĢtirme 

konusunda alternatiflerinin olmadığını düĢünmelerinden kaynaklanır. Bireyin, 

                                                           
35

 John P.Meyer ve NatalieJ.Allen, “A Three-Component Conceptualization of Organizational 
Commitment”, Human Resource Management Review, 1991, Vol.1, Pages 61-89. 
36

Binnur Gürül, Takım Çalışması İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Uygulamalı Bir 
Araştırma, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Aydın Üniversitesi, Aydın, 2013, ss. 58-59. 
37

Anıl Özbek, İşgören Güçlendirme Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İşletme İçi Birimler 
Ve Demografik Faktörler Açısından Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 

2008, s.48. 
38

Bakan a.g.e., s. 217. 



 

15 
 

çalıĢtığı kurumda yaptığı yatırımları arttıkça daha fazla kurumda kalma zorunluluğu 

hisseder” demiĢ diğer bir tanımda ise “bireyin kurumu terk etmesi durumunda 

kaybedeceklerini düĢünerek kuruma bağlılığını sürdürmesi durumudur” ifadesini 

kullanmıĢtır. Devam bağlılığı örgüt açısından incelendiğinde, örgüt çalıĢanlarının 

örgüte sadık olmayabilecekleri sonucu çıkabilir. Devam bağlılığı olan bireyler düĢük 

seviyede güdülendiklerinden dolayı kendilerinden ne isteniyorsa ancak onu 

yapabilmektedirler.39 

 

Becker, 1960 yılında yapmıĢ olduğu “bağlılık kavramı üzerine notlar” 

çalıĢmasında, devam bağlılığının iki temel belirleyicisinin olduğunu, birincisinin para, 

çaba, zaman gibi örgüte yapılan yatırımlar Ģeklinde ayrılmanın maliyetini artıracak 

unsurlar, ikincisinin ise “örgüte yapılan yatırımlar, çalıĢanı örgüte bağlamaya hizmet 

eder” görüĢü olduğunu, devam bağlılığının örgütle kalma ihtiyacını temsil ettiğini 

söylemektedir.40 

 

Bu konuda araĢtırma yapan bazı akademisyenler ise devamlılık bağlılığı ile 

duygusal bağlılık arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢ, devamlılık bağlılığının duygusal 

bağlılığı artırdığı, duygusal bağlılığın ise devamlılık bağlılığını azalttığı sonucuna 

ulaĢmıĢlardır.41 

 

1.3.2.3 Normatif Bağlılık  

 

ÇalıĢanın gerek örgüte girmeden önce (ailevi ve kültürel sosyalleĢme) gerekse 

örgütte geçirdiği zaman içerisinde (örgütsel sosyalleĢme) yaĢantılarının bir sonucu 

olarak örgütte kalma konusunda hissettiği normatif baskılardan etkilenmesi ile 

normatif bağlılık oluĢur.42 

 

Okan’da 2009 yılındaki çalıĢmasında “bağlılığı meydana getiren normatif 

bileĢenlerin, çalıĢanın hem aileden gelen kültürel deneyimlerinden hem de kurumda 

çalıĢtığı süre boyunca edindiği deneyimlerden etkilendiği ortaya konulmuĢtur” 

demiĢtir. Yine Cohen’e göre kiĢiler örgütte çalıĢmaya baĢlamadan öncede bağlılık 

                                                           
39

Ali Dağdemir, Kurum Kimliği ve Kurumsal Bağlılık Arasındaki İlişki, Kurum Kimliğinin 
Çalışanların Kurumsal Bağlılıkları Üzerindeki Etkilerinin Bir İşletmede Araştırılması, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir, 2008, s.26-27. 
40

 HowardS.Becker, “Notes on the Concept of Commitment”, The American Journalof Sociology, 
1960, Vol.66, No.1, ss.32-40. 
41

Tamer Gündoğan, İş tatmini ve örgütsel bağlılık: Bir insan kaynakları bölümünde uygulama, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2010. s.51. 
42

Natalie J.Allen ve John P.Meyer, “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and 
Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psyhology,1990, s.4. 
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duygusunun geliĢtiği ve bunun çalıĢana fayda sağlayacak yan menfaatler ve 

ödüllerin niteliğiyle ilgili beklenti sonucu oluĢan bağlanma eğilimi ile kiĢinin kendisine 

genel ahlaki normlarından ötürü meydana gelen, minnet duygusuna bağlı olan 

normatif bağlılık eğilimi olarak iki Ģekilde oluĢtuğuydu.43 

 

Normatif bağlılıkta çalıĢan, örgüte karĢı ahlaki bir gereklilik hissedecek ve 

örgütte kalmanın ahlaki vedoğru olduğu düĢüncesiyle çalıĢmaya devam etme 

zorunluluğu olduğunu kendisinde hissedebilecektir.44 

 

1.3.3 Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler 

 

Mathieu ve Zajac, örgütsel bağlılığı etkileyen etmenleri, “KiĢisel özellikler (yaĢ, 

cinsiyet, eğitim, yetenek, ücret, statü), rol durumu (rol belirsizliği, rol çatıĢması, aĢırı 

rol), ĠĢin özellikleri (beceriler, görev özerkliği, meydan okuma, iĢin kapsamı), grup-

lider iliĢkileri (grup kaynaĢması, görev dayanıĢması, lider yetki yapısı, liderin 

saygınlığı, lider-grup iliĢkisi, katılımcı liderlik) ve Örgütsel özellikler (örgütün boyutu, 

örgütün merkezileĢtirmesi) olarak beĢ ana baĢlıkta sıralamıĢtır.45 

 

Toksöz ise çalıĢmasında örgütsel bağlılığı etkileyen faktörleri bireysel, örgütsel 

ve çevresel olmak üzere üç ana gruba ayırmıĢtır.  Bireysel faktörleri, cinsiyet, 

medeni durum, yaĢ, eğitim durumu,  kıdem, terfi, iĢ beklentileri, örgütsel faktörleri 

de, çalıĢanlara bakıĢ durumu, örgüte ait politikalar, örgüte ait değerler ve örgütün 

yönetilme biçimi olarak sıralamıĢtır.46 

 

Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler genel olarak bireysel ve örgütsel olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapılan araĢtırmalar, bireylerin rol çatıĢması, tatmin 

düzeyi, rol stresi gibi faktörler ile çalıĢtıkları iĢe ait unsurlardan olan iĢin kapsamı, 

gerekleri, koĢulları gibi faktörlerin kiĢilerin örgüte olan bağlılığını etkilediğini 

göstermiĢtir. Birçok araĢtırmacı rol çatıĢması veya rol belirsizliği gibi kiĢilerin 

                                                           
43

Zeynep Ö.Okan, Kuruma Duyulan Güven ve Öz Yeterlilik İnancının Kurumsal Bağlılıkla Olan 
İlişkisi: Kablo ve Bakır Üretim Sektöründe Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 
Üniversitesi, Ġstanbul, 2009. ss.68-69. 
44

 Ġrfan Yurt, Kurumsal İtibar Yönetimi Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Düzce 
Üniversitesi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce Üniversitesi, Düzce, 2012, ss. 49-50. 
45

 John E.Mathieu ve Dennis M.Zajac, “A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates 
and Consequences of Organizational Commitment”, Psychological Bulletin, 1990, s.174. 
46

Seray Toksöz, Çalışanların Öğrenen Örgüt Algılarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve Örgüt İçi 
Girişimcilikleri Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektörü Üzerine Bir Çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Okan Üniversitesi, Ġstanbul, 2015, s.117. 
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örgütteki konumlarına iliĢkin faktörlerin örgütsel bağlılıkla olan iliĢkisini incelemiĢ ve 

sonucunda bunlar arasında negatif bir korelasyon olduğunu iddia etmiĢlerdir.47 

  

1.3.3.1 Bireysel Faktörler       

 

Bireysel faktörler denince, çalıĢanın kendisi ve iĢi ile ilgili taĢıdığı özellikler 

Ģeklinde değerlendirilmekte, yaĢı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitimi düzeyi, çalıĢma 

süresi ve iĢ beklentileri gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır.  

 

1.3.3.1.1 YaĢ        

 

AraĢtırmalar çalıĢanın örgütüne olan bağlılığı ile yaĢı arasında olumlu bir 

etkileĢim olduğunu saptamıĢtır. YaĢı büyük olan çalıĢanların, küçük olanlara göre 

daha tecrübeli olmaları ve örgütte daha fazla vakit geçirmeleri vb. nedenlerden 

dolayı örgütlerine olan bağlılıklarının arttığı saptanmıĢtır. Örgüte yeni katılan genç 

çalıĢanlar ise, örgütle bütünleĢme, çalıĢma arkadaĢlarına ve örgüte alıĢma 

aĢamalarından geçtiklerinden dolayı diğerlerine göre dezavantajlıdırlar.48 

 

Gündoğan, kiĢisel özelliklerle ilgili en önemli değiĢkenlerden birinin hizmet 

süresi ile birlikte incelenmesi gereken kiĢilerin yaĢının olduğu, bu iki kavramın 

birbirleriyle aynı yönlü bir iliĢki içerisinde olduklarını söylemiĢtir.49 

 

1.3.3.1.2 Cinsiyet 

 

AraĢtırmacılar cinsiyet farkından kaynaklı bağlılık düzeylerini esas alan iki 

çeĢit yaklaĢım bulunduğunu ifade etmiĢlerdir. Birinci yaklaĢımda her bir cinsin farklı 

iĢler yapması ve farklı pozisyonlarda çalıĢması sebep gösterilmektedir. Erkeklerin 

kadınlara göre daha yüksek pozisyon ve daha fazla ücretle çalıĢmalarının 

bağlılıklarını artırdığı ifade edilmektedir. Diğer yaklaĢımda ise kadınların ev ve aile 

gibi sorumluluklarını kariyerleri ile çalıĢtıkları örgütün değer ve amaçlarından çok 

daha önemli görmelerinden dolayı örgüte bağlılık düzeylerinin erkeklere göre daha 

düĢük çıkmasını sağladığı görüĢtür.50 

                                                           
47

 Murat Özpehlivan, Kültürel Farklılıkların İşletmelerde Örgüt İçi İletişim, İş Tatmini, Bireysel 
Performans Ve Örgütsel Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişkiye Etkileri: Türkiye-Rusya Örneği, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okan Üniversitesi, Ġstanbul, 2015, s.107. 
48

Mammadova, a.g.e., s.79. 
49

Gündoğan, a.g.e., s.20. 
50

Esen B.Özcan, Örgütsel Bağlılık Ve İş Değerleri Arasındaki İlişki: Adana İlinde Bir İnceleme, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2008, ss.17-18. 
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Fakat bazı araĢtırmacılar ise kadınların erkeklerden daha fazla örgütsel 

bağlılık gösterdiğini ifade etmektedir. Buna sebep olarak ise kadınların erkeklere 

göre iĢyerinde daha çok engellerle karĢılaĢmaları, bunu önlemek için yoğun gayret 

sarf etmeleri, bu durumda duygusal yönden örgütlerine daha fazla yakınlaĢmaları 

gösterilmiĢtir.51 

 

1.3.3.1.3 Medeni durum  

 

ÇalıĢanların medeni durumu ile örgütsel bağlılıkları arasında düĢük düzeyde 

bir iliĢki saptanmıĢtır. Bununla ilgili daha çok medeni durumun zorunlu bağlılık ile 

ilgisinin bulunduğu söylenmiĢtir. Buna gerekçe olarak evli çalıĢanların evli 

olmayanlara göre daha fazla maddi sorumluluk taĢımaları gösterilmiĢtir. Bu maddi 

sorumluluğun evli çalıĢanlarda zorunlu bir bağlılık oluĢturduğu söylenebilir.52 

 

Gürül konuya farklı açıdan bakmıĢ, medeni durumun bağlılık iliĢkisi yönünden 

kadın ve erkek çalıĢanlar arasında farklılıklar gösterebildiğini söylemiĢtir. Özellikle 

boĢanmıĢ kadınların örgütsel bağlılıklarının erkeklere göre daha yüksek seviyede 

olduğunu, buna gerekçe olarak ise tek baĢlarına kalan kadınların ayakta 

durabilmeleri için hâlihazırdaki iĢlerine devam gerekliliğinin zorunlu olduğunu iddia 

etmiĢtir.53 

 

1.3.3.1.4 Eğitim düzeyi 

       

Yapılan araĢtırmalarda akademisyenler, örgütsel bağlılık ile eğitim düzeyi 

arasında ters orantılı bir etkileĢim olduğunu iddia etmektedirler. Buna gerekçe olarak 

ise daha yüksek düzeyde eğitimli kiĢilerin, daha fazla iĢ alternatifine sahip olmaları 

ve beklentilerinin daha yüksek olması gösterilmiĢtir. Örgütsel bağlılık yönünden 

çalıĢanların kendi örgütlerinde alacakları eğitiminde önemli olduğunu iddia 

etmiĢlerdir.54 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
51

Tuğ, a.g.e., s.59 
52

Mammadova, a.g.e. 2014, s.80. 
53

Gürül, a.g.e., ss.37-38. 
54

Meltem Küçük, Kariyer Yönetimi Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları 

Üzerindeki Etkinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 
2012, s.59. 
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Ancak Yurt, örgütsel bağlılık ile eğitim düzeyi arasındaki iliĢki ile ilgili 

araĢtırmaların sonuçları incelendiğinde bunlar arasında iliĢki olmadığı veya negatif 

yönde bir iliĢki bulunup bulunmadığı yönünde farklı sonuçlara ulaĢılabildiğini ifade 

etmiĢtir.55 

 

1.3.3.1.5 ÇalıĢma süresi       

 

Örgütte çalıĢma süresi arttıkça yani düz orantılı olarak çalıĢanın yaĢı arttıkça 

örgütten kazandığı gelir artmıĢ olacak ve bu o bireyin örgütsel bağlılığını artıracaktır. 

Ancak bununla birlikte aynı düzeyde çalıĢma süresi bireyin beklentilerini 

karĢılayamayacak ve örgütsel bağlılığı olumsuz yönde artıracaktır.56 

 

Aynı Ģekilde Mammadova da, çalıĢma süresinin örgütsel bağlılığı etkileyen 

önemli bir değiĢken olduğunu, örgütte geçirilen sürenin artmasının örgütsel bağlılığı 

artıracağını, bireyin örgütten zaman içerisinde elde edeceği kazançların örgütsel 

bağlılığını artıracağını ifade etmiĢtir.57 

 

1.3.3.1.6 ĠĢ beklentileri       

 

Bir örgütte çalıĢan bireylerin beklentileri ile örgütün bireylere sunduğu imkânlar 

karĢılıklı olarak örtüĢtüğü takdirde örgütsel bağlılık artabilecektir. Örgüt ile çalıĢan 

bireylerin uyum içinde olmaları için, çalıĢanların beklentilerini karĢılayacak biçimsel 

Ģartlar oluĢturulmalıdır. ÇalıĢanların örgütten beklentilerine iliĢkin maddeler tablo 

3’te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-3ÇalıĢanların iĢ yaĢamından beklentileri
58

 

 

 

                                                           
55

Yurt, a.g.e., s.31. 
56

Yurt, a.g.e., ss.30-31. 
57

Mammadova, a.g.e., s.81. 
58

ĠĢçimen,a.g.e., s.42. 

ĠĢ YaĢamından Beklentiler 

ĠĢin niteliği ve önemi  

Yönetim ve Liderlik 

ĠletiĢim 

Takım ÇalıĢması 

Örgütsel Kültür 

Örgütsel Adalet 

Güven Ortamı 

ĠĢ Güvenliği 

ĠĢ Saatleri 

Esnek ÇalıĢma Saatleri 

ĠĢ Yükü 

Stres Düzeyi  

Terfi ve kariyer olanakları  

Öğrenme Fırsatı 

KurumsallaĢma 

Ücret Düzeyi 

Ödüllendirme 

ÇalıĢma Ortamı 

Tanınma 

Yetki ve Sorumluluk Alabilme 

Karar Alma Sürecine Katılım 

MüĢteri Odaklı YaklaĢım 

Kurum Ġmajı 

Marka Etkisi 
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1.3.3.2 Örgütsel Faktörler 

 

Bu bölümde örgütsel bağlılığı etkileyen örgütsel faktörler sekiz kısım olarak 

ifade edilmeye çalıĢılacaktır. 

 

1.3.3.2.1 Yönetim ve liderlik Ģekli 

 

Dağdemir, yöneticilerin yönetim tarzının önemli olduğunu, olumlu yaklaĢım 

gösteren yöneticilerin örgütte çalıĢan bireylerin örgüte bağlılık düzeylerini artırdığını 

söylemiĢtir. Negatif yaklaĢım gösteren yöneticilerin ise çalıĢan bireylerin örgüte olan 

bağlılığını azaltacağı, bunun örgüte yansımasının da negatif yönde olacağını iddia 

etmiĢtir.59 

 

Çelebi ise liderlerin, örgüt çalıĢanlarına örgütün hedeflerini anlatarak onlara 

heyecan katıp örgüt vizyonunu anlayabilmelerine imkân sağlamalı, onları bu 

hedefler doğrultusunda harekete geçirmeli demektedir. Aynı zamanda liderlik, örgüt 

çalıĢanlarını doğru pozisyonlara yerleĢtirerek uygun Ģekilde değerlendirmelerini 

gerektirir demekte ve tüm bunların sonucunda gelecek baĢarının örgütsel bağlılığın 

artırılmasından geçtiğini iddia etmektedir.60 

 

1.3.3.2.2 ĠĢin önemi ve özellikleri     

 

Örgütsel bağlılık kapsamında bir önemli konuda çalıĢanların yaptıkları iĢten 

zevk almalarıdır. Örgütte çalıĢan bireylerin amacı kendilerine verilen görevleri yerine 

getirmek suretiyle bunun karĢılığında bir Ģeyler elde etmek olduğundan, bireylerle 

yaptığı iĢlerin uygunluğu önem arz edecektir. ĠĢin önem derecesi ve özellikleri 

bireyin örgütsel bağlılığını etkileyen bir durum olarak ortaya çıkacaktır.61 

 

Örgütsel bağlılık ile iĢin özelliği arasında pozitif bir iliĢkinin varlığı ve ikisi 

arasında bir etkileĢim olduğu ifade edilmektedir. AraĢtırmacılara göre özellikle 

çalıĢanların iĢ alanlarının artmasına mukabil tecrübelerinin artması örgütsel bağlılığı 

da artıracaktır.62 

                                                           
59

Dağdemir, a.g.e.,  ss.73-75. 
60

Muhammet A.Çelebi, Örgütsel Bağlılığın Sağlanılmasında Bir Araç Olarak Personel 

Güçlendirme, Sosyal Bilimler Ens., Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi, Karaman, 2009, s.104. 
61

Yurt, a.g.e., s.32. 
62

Çelebi, a.g.e., s.106. 
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1.3.3.2.3 ÇalıĢma ücreti       

 

Bozok, örgütsel bağlılığı etkileyen unsurlardan birinin ücret olduğunu söylemiĢ, 

çalıĢanların hayatlarını devam ettirebilmek için kazanç elde etmeleri gerektiğini iddia 

etmiĢtir. Ücretin,motivasyonu artırmak suretiyle örgütsel bağlılığı artırdığını ifade 

etmiĢtir. Bunun yanında bağlılığın artırılması için adil ve dengeli ücret politikalarının 

uygulanması gerektiğini söylemiĢtir.63 

 

AraĢtırmacılar örgüt çalıĢanlarına verilen düĢük miktarlarda ücretin bireylerin iĢ 

bırakmasında önemli bir konu olduğunu söylemiĢlerdir. ÇalıĢanı tatmin etmeyen bir 

ücretin örgütsel bağlılığı azaltacağı kiĢiyi örgüte karĢı soğuma ve baĢka iĢ aramaya 

sevk edecektir. Bu yönüyle ücret örgütsel faktörler içerisinde önemli bir yere sahip 

olmaktadır.64 

 

1.3.3.2.4 Örgütsel kültür      

 

Firma kültürü, iĢletme kültürü, kurum kültürü gibi çeĢitli adlarla ifade edilen 

örgütsel kültür, örgütsel bağlılığı etkileyen maddelerden birisidir. Örgüt 

çalıĢanlarının,  davranıĢlarına yön veren değerler, inançlar, alıĢkanlıklar, kurallar 

olarak ta ifade edilebilmiĢtir. Örgüt çalıĢanlarının o örgütte nasıl davranacakları, neyi 

yapıp yapmayacakları konusunda onların düĢünce ve davranıĢlarına yön veren bir 

unsur olarak tanımlanmaktadır.65 

 

Mammadova, örgüt kültürünün çalıĢanlar tarafından benimsenmesinin örgütü 

pozitif yönde etkileyeceğini, bireylerin gözünde örgütün kıymetini artıracağını 

söylemiĢtir. Aynı zamanda iyi bir örgüt kültürü için öncelikle kültürün bilinmesi 

gerektiğini ifade ederek kültürü;  “kültür toplumsaldır, öğrenmek mümkündür, kültür 

değiĢim gösterme özelliğine sahiptir, sonraki nesillere aktarılabilir, süreklidir, 

ihtiyaçları karĢılar, kurallardan oluĢur, tamamlayıcı ve bütünleĢtiricidir” Ģeklinde ifade 

etmiĢtir.66 

 

 

                                                           
63

Elif Bozok, Profesyonelleşmenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Vakıf 

Üniversite Çalışanları Üzerine Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BaĢkent Üniversitesi, Ankara, 

2016, s.23. 
64

Gündoğan, a.g.e., s.31. 
65

Yenihan, a.g.e., ss.55-56. 
66

Mammadova, a.g.e., s.83. 
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1.3.3.2.5 Örgütsel adalet      

 

Örgütsel bağlılık üzerinde etkileĢimde bulunan diğer bir faktör örgütsel 

adalettir. Bu konuda yapılan araĢtırmalar örgütsel adaletin, iĢ tatmini, örgütsel 

vatandaĢlık davranıĢı, iĢ performansı vb. birçok değiĢken gibi örgütsel bağlılık 

üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.67 

 

Yine yakın zamanlarda “iĢyerinde adalet algılamaları”konusunda yapılan 

çalıĢmalar, örgütsel adaletin baĢka değiĢkenlerde olduğu gibi örgütsel bağlılık 

kapsamında da önemli bir yere sahip olduğunu göstermiĢtir. Dağıtım adaleti, bu 

dağıtımların devamındaki süreç adaleti ve uygulamaların kiĢiler arasındaki muamele 

durumunu gösteren etkileĢim adaleti çalıĢanlar da farklı algılar oluĢturabilmekte bu 

örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı etkilemesine yol açmaktadır.68 

 

1.3.3.2.6 Ödüllendirme       

 

Örgütte çalıĢan bireylerin yapmıĢ oldukları iĢ ve sarf ettikleri emekleri 

karĢılığında almıĢ olacakları ödüller onlar için örgütsel bağlılıklarının artırılmasında 

bir motivasyon aracı olacaktır. Bu nedenle örgüt çalıĢanlarının kendilerini, alındığı 

takdirde iyi hissettikleri saptanmıĢ olan ödüllendirme konusu ile ilgili olarak 

yöneticiler ve iĢverenler, örgütsel bağlılığı artırmak için ödül dağıtmalı ve ödül 

dağıtımında adil olmalıdırlar.69 

 

Bir örgütte, çalıĢan bireyler, örgüt tarafından kendilerine verilen ödüllerin 

yeterli ve adil dağıtıldığına inandıkları takdirde onların örgüte bağlılıkları artacaktır. 

Bunun yanında bu ödülün maddi kazanç olarak maaĢlarında yapılacak artıĢ veya 

fazla ödeme gibi yapılması bireylerin örgütsel bağlılıklarını pozitif yönde önemli 

düzeyde artıracaktır.70 

 

 

 

 

                                                           
67

Diana L.Strom vd., “Work Engagement: The Roles of Organizational Justice and Leadership Style in 

Predicting Engagement Among Employees”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 2014, 
s.72. 
68

Marshall Schminke vd., “Ethics, Values, and Organizational Justice: Individuals, Organizations, and 

Beyond”, J Bus Ethics, 2014, ss.727-728. 
69

Bozok, a.g.e., s.23. 
70

Gündoğan, a.g.e., s.36. 
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1.3.3.2.7 Takım çalıĢması      

 

Örgütlerde baĢarıyı yakalamanın koĢullarından bir tanesi de, örgütteki çalıĢan 

bireylerin birlikte çalıĢmasını gerektirecek takım çalıĢmasıdır. Takım çalıĢmasıyla en 

az ki veya daha fazla çalıĢan bir araya gelecek, birbirlerine bağımı olarak sürekli 

etkileĢim halinde olacak, bu bireyler belli bir amacı gerçekleĢtirmek için bir araya 

gelmiĢ olacaktır. Böylece belli bir disiplin altında belli bir amaç için bir araya gelen 

bireyler önemli bir üstünlük sağlamıĢ olacak bu onların örgütsel bağlılık düzeylerini 

artıracaktır.71 

 

Örgütlerde bu Ģekilde yapılan bir takım çalıĢması, bireylerin birlikte çalıĢtıkları 

takım arkadaĢları arasındaki iliĢkilerin samimi ve dostane bir hava içerisinde devam 

ettirilmesine olanak sağlayacaktır. Böyle bir çalıĢma durumunun doğal bir sonucu 

olarak takım halinde çalıĢan bireylerin örgütsel bağlılığı artmıĢ olacaktır.72 

 

1.3.3.2.8 Rol belirsizliği ve çatıĢması   

 

Örgütler, çalıĢanların kendilerinden istedikleri rol ile ilgili beklentilerinin nerede 

baĢlayıp nerede bittiğini gösteren sınırlarını çizemiyor veya çalıĢana bildirmiyorsa rol 

belirsizliğinin olması kaçınılmazdır. Roller iyi belirlenip tanımlanmamıĢsa bundan 

örgütlerde zararlı çıkacaktır. Yönetici ve çalıĢanlar arasında problemler 

yaĢanacaktır. ĠĢ tatmini seviyesi düĢen çalıĢanların örgütsel bağlılık seviyeleride 

düĢmüĢ olacaktır.73 

 

Rol çatıĢması, çalıĢanların örgüt içerisinde yapmakta oldukları görevlerini ifa 

ederken, gerek örgüt içinde ve gerekse örgüt dıĢında farklı tarafların istekleri 

arasındaki uyumsuzluk durumunu anlatmaktadır. Rol çatıĢmasının örgütsel bağlılıkla 

ilgili olumsuz etkileri vardır ancak bu davranıĢsal olmayıp bireyin ilgisizliği veya 

kendi dünyasına kapanma gibi bir biçimde tezahür etmektedir.74 
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Mujka, a.g.e., s.71. 
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Muharrem Bülbül, Örgütsel Bağlılık ve Kamu Kurumlarına Yönelik Araştırma, Sütçü Ġmam 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, KahramanmaraĢ, 2007, s.46. 
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Dağdemir, a.g.e., s.68. 
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Gündoğan, a.g.e., s.38. 
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1.4 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYĠNĠN SONUÇLARI  

 

ġenturan yazmıĢ olduğu kitabında, örgütsel bağlılık düzeyinin sonuçlarını, 

bağlılığın seviyesiyle ilgili olarak pozitif veya negatif olabileceğini söylemiĢtir. Bunu 

açıklarken örgüt hedefleri konusunda örnek vererek, hedefler kabul edilebilir 

seviyede ise yüksek seviyede bağlılığın oldukça etkili davranıĢlarla 

neticelenebileceğini, kabul edilebilir olmadığında ise örgütün dağılma sürecinin 

hızlanabileceğini ifade etmiĢtir.75 

 

1.4.1 DüĢük Düzeyde Bağlılığın Sonuçları  

 

Zorunlu bağlılık olarak isimlendirilen, çalıĢanların yaptıkları iĢlere ehemmiyet 

vermedikleri bir bağlılık sonucu meydana gelen, çalıĢanların örgüte duygusal 

yönden bağlılık göstermediği bir bağlılık sonucudur. Bu bağlılık düzeyinde 

çalıĢanların kendilerini örgütlerine bağlı hissetmelerini gerektirecek kuvvetli davranıĢ 

ve yönelimler bulunmamaktadır.76 

 

 

1.4.1.1 Olumlu Sonuçları 

 

Örgüt açısından düĢük seviyede olan bağlılık bireylerin farklı iĢ arayıĢlarına 

girmelerine yol açarak insan kaynaklarının etkili kullanılmasına yol açabilir. Bunun 

sonucu olarak iĢten ayrılmalar sonucunda yeni katılacak olanların örgüte sinerji 

katabileceği varsayılabilir.77 

 

1.4.1.2 Olumsuz Sonuçları 

 

DüĢük düzeyde bağlılık gösterenler, kiĢisel gayret gösterilmesi gereken 

durumlarda ilgisiz kalacak, örgütte tutarsız, istikrarsız ve örgüte sadık olmayan bir 

çalıĢan grubu ortaya çıkacaktır. Bu, örgüt imajına zarar verecek, sonuçta bu durum 

hem örgüt sahiplerine hem de örgüte zarar verecektir.78 
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ġermin ġenturan, Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2014, s. 175. 
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Özlem Yenidoğan, Otelcilik Sektöründe Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Cinius 

Yayınları, Ġstanbul, 2017, s.45. 
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1.4.2 Ilımlı/Normal Düzeyde Bağlılığın Sonuçları  

 

Ilımlı düzeyde çalıĢan bireyler örgütlerinin bir takım değerlerini kabullenip bazı 

değerlerini kabullenmemekte, bir taraftan örgüt değerlerini korumaya çalıĢırken diğer 

taraftan kendi çıkarlarını korumaya çalıĢmaktadırlar.79 

 

1.4.2.1 Olumlu Sonuçları 

 

Ilımlı düzeyde bağlılığın olumlu sonuçları, bireylerin ait olma duygularını 

geliĢtirmeleri, sorumluluk duymaları, kendilerini güven içinde görmeleri, örgütten 

farklı olarak kimliklerini devam ettirebilme, örgütten ayrılmaların azalması Ģeklinde 

tezahür edebilir. Bu bağlılık düzeyi, bireye inisiyatif sahibi olmasını sağlayacak ve 

bireysel olarak örgütünü seçme sonucunu doğuracaktır.80 

 

1.4.2.2 Olumsuz Sonuçları 

 

Ilımlı düzeyde bağlılığın bir sonucu olarak çalıĢanlar, kendi kimliklerini 

korumak amacıyla gayret sarf ederek, mevcut düzenin kendilerini değiĢtirmelerini 

istememekte ve buna karĢı mücadele etmektedirler. Örgütün değerlerinin tümünü 

kabul etmemekte ve kendi değerlerini ön plana çıkarmaya çalıĢmaktadırlar.81 

 

1.4.3 Yüksek Düzeyde Bağlılığın Sonuçları  

 

Bağlılık düzeyi yüksek olan bireyler örgütlerine karĢı daha güçlü davranıĢ ve 

güçlü eğilim göstereceklerdir. Bu Ģekilde bağlılığın olduğu örgütler, çalıĢanlarını üst 

pozisyonlara getirecek, yetki devri yapacak, bireyler aldığı ücretlerden memnun 

olacak ve mesleki baĢarıyı yakalayacaklardır.82 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

Balay, a.g.e., s.96. 
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Akyar Uygur, Bir Araştırma ile Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık, BarıĢ Kitap, Ankara, 2015, s.40. 
81

Yeliz PekerĢen, Otel İşletmelerinde Çalışan Aşçıların İş Stresi ile İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve 

Toksik Davranışları Arasındaki İlişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Mersin, 2015, 
s.71. 
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Balay, a.g.e., s.97. 



 

26 
 

1.4.3.1 Olumlu Sonuçları 

 

Bu düzey bağlılığın olumlu sonuçları olarak maaĢ artıĢı, fazla ücret, kariyer 

yükselmesi, teĢvik gibi ödüllendirmeler olmaktadır. Örgütün amaçlarına ulaĢması ve 

rekabet gücü daha yüksek düzeyde bulunmaktadır.83 

 

1.4.3.2 Olumsuz Sonuçları 

 

Bu düzey bağlılığın olumsuz sonuçlarında ise çalıĢanlarda bireysel büyüme, 

yaratıcılık ve canlılık gibi özellikler baskı altına alınmaktadır. ÇalıĢanların toplumsal 

ve aile iliĢkilerinde gerilim ve stres üst seviyeye çıkmakta, akran dayanıĢması sıfıra 

inmektedir.84 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KĠġĠLĠK VE KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ 

 

2.1KĠġĠLĠK KAVRAMLARI VE TANIMLAMALAR 

 

KiĢiliğin örgütsel anlamda değiĢik yönleriyle araĢtırmacılar tarafından 

incelendiği ve kiĢilikle ilgili çalıĢmaların her geçen gün arttığı görülmektedir. KiĢiliğin 

birçok bilim dalı tarafından değerlendirmeye alınması sonucunda belirgin bir tanım 

araĢtırmacılar tarafından ortaya konamamıĢ, bu nedenle birçok tanım ortaya 

çıkmıĢtır.85 

 

KiĢilikle ilgili tüm konuları ele alan ilk kapsamlı terimler sözlüğü çalıĢması 

Allbert ile Odbert’in 1936 yılında yaptığı araĢtırma sonucunda ortaya çıkmıĢ olup bu 

çalıĢma kiĢilik sınıflaması konusundaki araĢtırmaların baĢlangıç noktası olma 

niteliğini kazanmıĢtır.86 

 

KiĢilik karĢımıza, “bir bireyin tüm özellikleriyle iliĢkili olup, bireylerin iç ve dıĢ 

çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden tutarlı, ayırt edici ve yapılaĢmıĢ bir iliĢki 

Ģeklinde” çıkmaktadır. Kültür, nasıl bir toplumun yaĢam tarzını anlatıyorsa, kiĢilik 

kavramı da bireyin yaĢam tarzını anlatmaktadır. Bu yaĢam biçiminde bilinen veya 

bilinmeyen birçok faktör ve çok sayıda özellik bulunmaktadır. KiĢiliğin oluĢumunda 

baĢta soya çekim özellikleri olmak üzere fiziki ve coğrafi koĢullar, aile ve sosyal 

çevre gibi çok değiĢik boyutlar etkisini göstermektedir.87 

 

Alport 1961 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, kiĢiliği açıklayan özellikleri 

aĢağıdaki Ģekilde sıralamıĢtır.  

a.KiĢilik, kırıntı ve parçaların toplamı değil; bir bünyeye sahiptir. 

b.KiĢilik, aktif ve süreçleri olan durağan olmayan bir olgudur. 

c.Psikolojik bir kavram olmasına rağmen, kiĢilik fiziksel bedenle bağlantılıdır. 

ç.KiĢilik, dünya ile nasıl bir temas içinde olacağını belirlemede önemli rol 
oynamaktadır. 

d.KiĢilik, tutarlılıklarda, modellerde ve tekrarlarda kendini anlatmaktadır. 
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 Devrim Ö.Günel, “ĠĢletmelerde Yıldırma Olgusu ve Yıldırma Mağdurlarının KiĢilik Özelliklerine ĠliĢkin 
Bir AraĢtırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ġzmir, 2010, s.44. 
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 ġahin E.Dölarslan, “Bir Marka KiĢiliği Ölçeği Değerlendirmesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Fakültesi Dergisi, Ankara, 2012, ss.6-7. 
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 Ahmet ErkuĢ ve Akif Tabak, “BeĢ Faktör KiĢilik Özelliklerinin ÇalıĢanların ÇatıĢma Yönetim 
Tarzlarına Etkisi: Savunma Sanayiinde Bir AraĢtırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, Erzurum, 2009, s.216. 
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e.KiĢilik, düĢüncelerde, duygularda ve tutumlarda ve birçok Ģekilde 
sergilenebilen bir olgudur.88 

 

2.2KĠġĠLĠK KURAMLARI VE KĠġĠLĠK OLUġMASINDA ETKĠLĠ OLAN ETMENLER 

 

Bu bölüm, kiĢilik kuramları, kiĢilik oluĢmasında etkili olan etmenler ile beĢ 

faktör kiĢilik özellikleri olmak üzere üç kısımda incelenecektir. 

 

2.2.1 KiĢilik Kuramları   

 

ġimĢek 2006 yılında yaptığı çalıĢmada, “kiĢilik kavramının anlaĢılması ve 

incelenmesi amacıyla ortaya çıkarılan kiĢilik kuramları, karmaĢık tutumların kısa ve 

açık ifadesini sağlamaları, insanın hayatında ve ruh sağlığında etkili olan etmenlerin 

belirlenmesi, ölçülüp değerlendirilmesi yönüyle büyük önem arz etmektedir” 

demiĢtir.89 

 

Literatürde, değiĢik kiĢilik kuramlarının ortaya çıkmasının nedeni daha iyi 

anlaĢılması için, bir hikâye ile konu edilmiĢtir. Bu hikâyede bir fille beĢ kör adamın 

karĢılaĢması anlatılır. Gözleri görmeyen adamlardan her biri hayvanın bir tarafını 

tutar ve hayvanın neye benzediğini söyler. Kulağı tutan filin ince ve düz olduğunu, 

hortumunu tutan filin ince ve uzun olduğunu, bacağı tutan filin uzun ve yuvarlak 

olduğunu anlatır. Filin kuyruğuna ve gövdesine temas eden kör adamlar ise fil için 

çok değiĢik anlatımlarda bulunurlar. Bu hikâyede anlatılmak istenen, her adamın 

hayvanın sadece dokunduğu yeri bilmesidir. Sonuç olarak fil tarifi konusunda her 

adamın doğru ama eksik tanım yapması gerçeğidir. Bu Ģekilde değerlendirildiğinde 

kiĢiliği tanımlayan her bir yaklaĢımın, insan kiĢiliğinin stratejik bir boyutunu doğru 

biçimde belirleyerek inceleyebileceği ancak kiĢiliği açıklayan kuramlarında 

hikâyedeki kör adamlar gibi bütünü göremeyecekleri ifade edilmektedir.90 

 

Bugüne kadar araĢtırmacılar kiĢilik kuramları ile ilgili çeĢitli yaklaĢımlarda 

bulunmuĢ olsalar da genelde beĢ farklı kiĢilik kuramı kabul görmüĢ ve ayrıĢtırmalar 

bu kuramlar altında incelemeye alınmıĢtır. Birincisi kiĢiliğin temeline, bilinç dıĢı ve 

genelde cinsel olan güdü ve çatıĢma kuramı olan psikanalitik kuramlar, ikincisi 
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 Fatih Çetin ve Köksal Hazır, “Örgütsel Bağlamda TükenmiĢlik Tepkisinin GeliĢmesinde KiĢilik 
Özelliklerinin Rolü”, Journal of Business and Economics Research, 2012, ss.67-68. 
89

 Özlem ġimĢek, İnsan Dinamiği Kişilik Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme 
Çalışması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2006, s.19. 
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 Baran Uğurlu, Resmi Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ile Kullandıkları 
Disiplin Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, 

Ġstanbul, 2012, s.19. 
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kiĢiliğin Ģekillenmesinde kiĢinin sahip olduğu potansiyelin gerçekleĢtirilmesine 

odaklanan fenomenolojik kuramlar, üçüncüsü kiĢilerin birbirlerinden değiĢik 

taraflarını inceleyerek farklı kategorilere ayırdıkları özellik-treyt kuramlar, 

dördüncüsü kiĢiliğin temelini bireylerin etrafına dair algıları ve tepkilerinin 

oluĢturduğunu söyleyen sosyal öğrenme kuramları ve beĢincisi kiĢiler arasındaki 

bilgi iĢleme farklılıkları üzerinde duran biliĢsel kuramlardır.91 

 

Basım vd. kiĢiliğin belirli bir tanıma kavuĢmasında kaynaklarda çok çeĢitli 

görüĢler ileri sürüldüğünü ancak bireysel farklılıklara odaklaĢan ve gözlemlenebilen 

tutum Ģekillerinden hareketle geliĢtirilen özellik yaklaĢımının ön plana çıktığını ifade 

etmektedirler. “Bu düĢünce sistemi, bireylerin kendilerini ve baĢkalarını ifade 

etmekte kullandıkları kelimelerin analizinden hareketle ortaya konmakta ve bireylerin 

durumlar karĢısında sergiledikleri davranıĢların tutarlılık göstermesi ve bu tutumların 

soya çekim özellikler taĢıyarak zaman karĢısında devamlılığını koruması gibi 

özellikler barındırması nedeniyle ön plana çıkmaktadır” demektedirler.92 

 

Yazgan yazmıĢ olduğu kiĢilik kuramları adlı kitabında; “gözlem iĢi ne ölçüde 

nesnel olursa olsun gözlenenlerin yorumu kaçınılmaz bir biçimde gözlemcinin bakıĢ 

açısından etkilendiği ve bu nedenle de öznel olduğu için bugüne kadar birbirinden 

oldukça farklı birçok kiĢilik kuramı ortaya konmuĢtur” ifadesini kullanmıĢtır. Yine 

kuramları ve bu kuramları geliĢtiren kuramcıları, psikodinamik kuramlar, davranıĢçı 

ve bilimsel kuramlar, araĢtırma odaklı kuramlar ve insancıl/varoluĢçu kuramlar 

olmak üzere dört bölüm halinde ayrıntılı olarak anlatmıĢtır.93 

 

KiĢilik özellikleri üzerinde çalıĢma yapan araĢtırmacılar, bütün insanların 

sergilemiĢ oldukları bireysel farklılıkların, tüm dünyada konuĢulan bütün dillerde 

kodlanabileceği ve sözcükler halinde yansıyabileceği varsayımından hareketle, 

kiĢilik yapısını kapsamına alacak bir taksonomi (sınıflama) oluĢturmak için inceleme 

yapmıĢ ve çaba sarf etmiĢlerdir.94 
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ġekil-2BaĢlıca kabul gören kiĢilik kuramcıları ve kuramları
95

 

 

2.2.1.1 Psikodinamik Kuramlar 

 

 Psikodinamik kuramcıların önemli özellikleri arasında, bu fikirlerin ilk oluĢmaya 

baĢladığı dönemlerde psikanalitik bakıĢa sahip olmaları, ancak daha sonraki 

dönemlerde ise kendi düĢünceleri doğrultusunda yeni kuramları oluĢturma çabaları 

sayılabilir. Bu araĢtırmacıların kuramları daha çok bilinç dıĢı vurgular, hasta bireyler 

üzerinde odaklaĢma gibi temel güdüler üzerinde durmayı hedeflemiĢtir.96 
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 Ġnanç ve Yerlikaya, a.g.e., ss. 9-343. 
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Uğurlu, a.g.e., s.20. 
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2.2.1.1.1 “Sigmund Freud”’un kiĢilik kuramı 

 

 Psikanalitik yaklaĢımların kurucusu sayılan Freud, beĢ yaĢa kadar olan 

çocukluk evresinin önemli olduğunu, cinsel dürtülerin oluĢumunda biyolojik geliĢme, 

sosyal yapı ve çevresel etkinin önemli bir yer tuttuğunu iddia etmiĢtir.  Bireylerin 

bilinçdıĢı güçlerle hareket ettiğini ama bunun altında yatanın sevgi arayıĢı olduğunu 

iddia etmiĢtir.97 

 

 KiĢiliğin ortaya çıkmasında id, ego, süper ego olarak tanımladığı üç temel 

yapının belirleyici olduğunu ve bu yapıların fertlerin tutumlarına yön verdiğini iddia 

eden Freud,bu üçlü yapıdan herhangi birisi daha aktif olduğunda erotik, obsesif, 

narsist olarak adlandırılan kiĢilik tiplemelerinin ortaya çıktığını söylemiĢtir. Erotik 

tipisevgi kaybetme korkusuyla hayatlarını sürdürmekte olanlar, narsist tipler kendini 

yaĢatma ve devam ettirme süreci ile savaĢ halinde bulunanlar, obsesif türler ise 

vicdanıyla mücadele edenler olarak tanımlanmıĢlardır.98 

  

2.2.1.1.2 “Alfred Adler”’in kiĢilik kuramı  

 

 Adler’in Freud’dan ayrıldığı en önemli husus üstünlük çabasına verdiği 

önemdir. Adler, üstünlük duygusunun fertlerin sahip olmak istediği asıl güç unsuru 

olduğunu, insanın bu duyguyla hareket ettiğinde kendisini baĢkalarının yanında, 

aĢağı veya üstün olarak gördüğünü iddia etmiĢtir. Fertlerin kiĢiliğinin duygu, tutum 

ve biliĢsel süreçlerden etkilenmekte olduğunu söylemiĢ ve diğer bireylerden üstün 

olmak amacıyla gayret gösterdiğini savunmuĢtur.99 

 

2.2.1.1.3 “Karen Horney”’in kiĢilik kuramı  

 

Freud’un ortaya attığı biyolojik etmenlerden farklı olarak sosyal ve kültür 

unsurları üzerine yoğunlaĢan bu kuram,bireye ait kiĢiliği tanımaya yönelik bir 

yaklaĢımdır. Horney’e göre sağlıklı fertler, gereken durumlarda diğer bireylerin 
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isteklerini kabul edebilmeli, mücadele edebilmeli, yalnız kalabilmelidir. Çünkü bu 

tutumlar birbirini tamamlayan bir birliktelik içinde bir bütünü oluĢtururlar.100 

 

2.2.1.1.4 “Erich Fromm”’un kiĢilik kuramı 

 

YapmıĢ olduğu çalıĢmalarında Marx’a ait fikirlerin etkisinde kalan ve onun 

düĢünceleri ile Freud’un düĢüncelerini karĢılaĢtıran Fromm, iki düĢüncenin birleĢimi 

sonucu oluĢturduğu kurama özgürlükten kaçma ve geliĢtirdiği ekole de “Hümanistik 

Psikanaliz” adını vermiĢtir. KiĢiliği kültürel ve ekonomik boyutlarıyla araĢtıran Fromm 

bu konuda ilk kuramcı kabul edilmektedir.101  

 

2.2.1.1.5 “Harry Stack Sullivan”’ın kiĢilik kuramı 

 

 Sullivan ise yine kiĢiliğin meydana gelmesinde temel kabul edilen fizyolojik 

unsurlar yerine insanlar arası iliĢkilerin rolüne önem vermiĢ ve bu düĢünce üzerine 

yoğunlaĢmıĢtır. KiĢilik fertlerin baĢka bireylerle iliĢki kurması ile olur düĢüncesini ileri 

sürmüĢ ve davranıĢ bozukluklarının insan iliĢkileri ile tedavi edilebileceğini iddia 

etmiĢtir. Freud’un aksine kiĢilik ana yapısının her bireyin yaĢam Ģartlarına ve sosyo-

kültürel unsurlara bağlı olarak yirmi yaĢın üstünde bir yaĢa kadar değiĢip 

geliĢebileceğini savunmuĢtur.102 

 

2.2.1.1.6 “Erik Homburger Erikson”’un kiĢilik kuramı  

 

Çocukluk döneminin kiĢiliğin geliĢmesinde önemli olduğunu vurgulayan diğer 

bir araĢtırmacı Freud’un öğrencilerinden olan Erickson’dur. Freud’dan farklı olarak 

sadece çocukluk yılları ile ilgilenmemiĢ aynı zamanda kiĢiliğin doğumdan ölüme 

kadar sürdüğünü savunmuĢ ve sekiz evreye ayırmıĢtır. Sağlıklı kiĢilik oluĢumu 

üzerinde durmak suretiyle içinde bulunulan toplumun kiĢilik geliĢimi üzerindeki 

etkilerini vurgulamıĢ, problemlerin toplum temelli olduğunu söylemiĢ, sosyal geliĢimi 

ele almıĢ,  geliĢtirdiği kuram psikososyal kuram olarak anılmıĢtır.103 
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2.2.1.2 DavranıĢçı ve BiliĢsel Kuramlar 

 

 Psikanalitik kuramın düĢüncelerine tepki olarak baĢka kuramlar ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. DavranıĢçı kuramlarda daha çok tutumlar ön plana çıkmıĢtır. 

Kuram savunucuları, psikolojinin yalnızca nesnel yöntemlerle ölçülebilen ve 

değerlendirilebilen davranıĢlar olabileceğini söylemiĢlerdir. Ayrıca nesnel olmayan 

yani somut yaklaĢımların değerinin olmadığını iddia etmiĢlerdir. KiĢilik geliĢiminin 

bireylerin çevreleriyle olan tutumları ile gözlemlenmesi gerektiğini savunmuĢlardır. 

Bireylerin davranıĢlarının, içinde bulundukları ortamın özelliklerine, diğer kiĢilerin 

davranıĢlarına ya da kendilerinin bu davranıĢları ne Ģekilde algıladıklarına göre 

farklılaĢabileceğini ileri sürmüĢlerdir.104 

  

2.2.1.2.1 “B.Frederic Skinner”’in kiĢilik kuramı  

 

Skinner koĢullanma üzerinde durmuĢ ve bunun insanın geçmiĢini anımsatan 

davranıĢ alıĢkanlıkları olduğunu iddia etmiĢtir. Örneğin, geçmiĢte kendisini köpek 

ısıran bir Ģahsın bir köpek gördüğünde klasik Ģartlanmanın etkisine girerek korkma 

davranıĢı sergileyeceğini söylemiĢtir. Daha çok radikal davranıĢlar üzerinde durmuĢ, 

bunu tepkisel ve edimsel olmak üzere ikiye ayırmıĢtır. Bilindik bir uyarıcıya karĢı ani 

olarak gösterilen davranıĢları tepkisel, bunların meydana getirdiği sonuçlar ile sistem 

tarafından kendiliğinden oluĢan ve tekrar edebilen davranıĢları ise edimsel olarak 

ifade etmiĢtir.105 

  

2.2.1.2.2 “Neal E. Miller ve John Dollard”’ın kiĢilik kuramı  

 

Bu kuramcılar temelde Freud’la aynı fikirde olsalar da kavramların tanımı ve 

deneysel yönlerinde farklı fikirler ileri sürmüĢlerdir. KiĢiliğin alıĢkanlıklardan 

meydana geldiğini söyleseler de bireyler arasında farklılık gösteren, hayat boyu 

baĢlarından geçirdikleri hadiselerle bağlantılı olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

AlıĢkanlıkların, ilerleyen yaĢantı evrelerinde değiĢebileceğini, kiĢiliğin devamlılığını 

ise birincil ve ikincil dürtüler ile tepkilerin hiyerarĢisinin düzenlediğini iddia 

etmiĢlerdir.  Yine gelecek dönemlerdeki hayat neticesinde değiĢebileceğini ve 

bunların geçici olduğunu, kiĢiliğin tek yönlü alıĢkanlıklar sıralaması olmadığını,  

kiĢiliğin sürekliliği sağladığını tespit etmiĢlerdir.106 
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Uğurlu, a.g.e., ss.31-32. 
105

Okutan, a.g.e., ss.49-50. 
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Uğurlu, a.g.e., s.34. 
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2.2.1.2.3 “A.Bandura”’nın kiĢilik kuramı  

 

Bazı akademisyenler tarafından öğrenmenin sosyal yönü, özellikle bireylerin 

diğer bireyleri gözlemleyip taklit etme durumu geniĢ bir yelpazede incelenmiĢtir. 

KiĢiliğin geliĢmesinde bulundukları ortamın ve durumsal belirleyicilerin önemli 

olduğunu, çevre Ģartları ile birey tutumlarının karĢılıklı etkileĢimde bulunduğunu ileri 

sürmüĢlerdir. Örneğin, Bandura’nın Televizyonun çocuklar üzerindeki etkilerini 

ölçmek için yaptığı deneysel çalıĢmalar kuramı destekleyici sonuçlar vermiĢtir. 

Nihayetinde fertlerin, çocukluk döneminde kendilerine örnek seçtiği kiĢilerden taklit 

yoluyla ileride etkilendiğini gözlemlemiĢtir.107 

 

2.2.1.2.4 “George Alexander Kelly”’nin kiĢilik kuramı 

 

Kelly, insanoğlunun eĢsiz bir yapıya sahip olduğunu söyleyerek fertlerin kiĢisel 

yapılarındaki farklılıklarına değinmiĢ, bu farklı kiĢilik yapılarının onların davranıĢlarını 

etkilediğini ifade etmiĢ ve bu kurama kiĢisel yapılar kuramı adını vermiĢtir. Bireylerin 

aynı bilim adamları gibi sürekli olarak kendi hayatlarıyla ilgili teoriler geliĢtirdiklerini, 

bu teorileri denediklerini, sonuçlarına göre hayatlarını yeniden düzene koyduklarını 

iddia etmiĢtir.108 

 

2.2.1.3 AraĢtırma Odaklı (Ayırıcı Özellik) Kuramlar 

 

Bu kuramcılar, fertleri birbirlerinden ayrıĢtırıcı güven yada güvensizlik, sakin 

ya da saldırgan, utangaç ya da arsız vb. yapılar altında, yani onlara has 

diğerlerinden ayırt edici karakteristik özelliklerini ön plana çıkarmıĢlardır. Fertlerin 

belirli sayıda sıfatlarını ya da niteliklerini bir arada toplayarak onları belirli bir 

tanımlama yapmak amacıyla bir takım testlere ve dereceleme ölçekleriyle 

ölçümlemeyi amaçlamıĢlardır. Bu kuramın savunucuları, zaman değiĢse bile kiĢilik 

özellikleri değiĢmez, kiĢilik özellikleri durumlara göre tutarlılık gösterir 

varsayımlarında bulunmuĢlardır. Bu teoriyi savunan teorisyenlerin treyt diye 

adlandırdıkları ayırıcı özellik kuramı, araĢtırmacılar tarafından en çok kullanılan 

kuram özelliğini taĢımaktadır.109 

 

                                                                                                                                                                     
 
107

KaĢlı, a.g.e., s.23. 
108

KaĢlı, a.g.e., s.25. 
109

ÖdemiĢ, a.g.e., s.71. 
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2.2.1.3.1 “G.Willard Allport”’un kiĢilik kuramı  

 

Alport, fertler arasında kıyaslamalarda bulunmuĢ, aralarındaki müĢterek 

özellikleri incelemiĢ, her fertte farklı olup öteki bireylerde bulunmayan özellikleri 

bulmaya çalıĢmıĢtır. Fertlerin çocukluk dönemindeki davranıĢları ile yetiĢkinlik 

dönemindeki davranıĢları benzer Ģekilde ortaya çıksa da, bu davranıĢların altında 

bulunan dürtülerin farklılık gösterdiğini iddia etmiĢtir. Fertlerin kiĢiliklerini, onların 

sosyo-kültürel ortamlarıyla aralarında uyumu düzenleyen psikofizyolojik sistemlerin 

hareketli bir Ģekilde bir araya gelmesi olarak tanımlamıĢtır.110 

 

2.2.1.3.2 “Raymond Bernard Cattell”’in kiĢilik kuramı  

 

Cattell, treyt düĢüncesine en çok katkı sağlayan, Alport gibi özel treytleri 

herkeste bulunan treytlerden ayrıĢtıran, farklı bireylerde kendine has treytler 

olduğunu tespit eden kuramcıdır. Hangi kiĢilik özelliğinin ne düzeyde genetikle, ne 

seviyede sosyal ortam etkisiyle biçimlendiğini ortaya çıkarmak için gayret 

göstermiĢtir. KiĢilik özelliklerinin ortaya çıkarılması için araĢtırmacılara deneysel 

yöntemler uygulamalarını önermiĢtir. Sıcaklık, hassaslık, hususiyet 

mükemmeliyetçilik,mantığa dayalı düĢünme, kural bilinci, duygusal kararlılık, 

üstünlük, neĢelilik, dalgın olma,sosyal cesaretli,geliĢime açık olma,tedbirli olma, 

Ģüpheli duygu, gerginlik ile kendine yetme Ģeklinde 16 temel kiĢilik olduğunu iddia 

etmiĢtir.111 

 

2.2.1.3.3 “H.Jürgen Eysenck”’in kiĢilik kuramı  

 

Bu kuram sahibine göre, toplumsal sosyo-kültürel unsurlar biyolojik unsurlar 

gibi etkilidir. Eysenck, korelasyon düzeylerine göre bir araya gelen madde grupları 

arasındaki müĢterek öğelerin analiz edilerek ortaya çıkarılmasını sağlayan faktör 

analizi yöntemini kullanmıĢtır. KiĢilik özelliklerini altı sınıfa ayırmıĢtır. Bunları 

dıĢadönüklük-içedönüklük, duygusal dengesizlik ve uyum, dik baĢlılık-yumuĢak 

baĢlılık, espri anlayıĢı,  cinsellik ve ortalama cinsiyet, sosyal ve siyasal tutumlar 

olarak kategorize etmiĢtir.112 
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Aliyev, a.g.e., s.37. 
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Aliyev, a.g.e., s.37.  
112

Okutan, a.g.e., ss.48-49. 
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2.2.1.3.4 “R.R.McCrae ve P.T.Costa”’nın kiĢilik kuramı 

 

 Büyük beĢli olarak adlandırılan beĢ faktör modelini geliĢtiren McCrae ve 

Costa’nın kuramı, araĢtırma konumuzda kullanacağımız ölçek olduğundan ilgili 

bölümde ayrıntılı olarak anlatılacaktır.  

 

2.2.1.4 Ġnsancıl/VaroluĢçu Kuramlar 

 

 Bu kuramcılar, fertlerin kendisini ve sosyal ortamını hali hazırda ne Ģekilde 

algıladığı ve tercihlerini ne Ģekilde belirlediği fikirlerini ön plana çıkarmıĢlar yani 

insancıl düĢünce kavramlarını ele almıĢlar, bu konuda çalıĢmalar yapmıĢlardır. Bu 

kurama göre fertler özünde iyilerdir ve olumlu yönde geliĢime açıktırlar. Fertler 

arasındaki farklılıkların sebebi olarak kendilerine duydukları güven ve sorumluluk 

duygusu olarak belirtmiĢlerdir. Fertlerin kendi yaĢantılarını Ģekillendirdiklerini, 

yaĢanılan zamanın önem taĢıdığını ileri sürmüĢlerdir.113 

 

 VaroluĢçu kuram, Almanca “dasein” yani burada olmak manasına gelen, 

fertlerin içinde doğdukları bu dünyada var olma ve bağımsız ayrı bir varlık olarak 

kendilerini görme duygusuna sahip olma yolunda doğuĢtan gelen gereksinimlerinin 

bulunması biçiminde ifade edilmiĢtir. Bu kurama göre anlamlı bir yaĢam sürmenin 

yolu tüm zorluklara rağmen dasein’in, var olmanın yani burada olmanın farkında 

olarak yaĢamaktan geçer.114 

  

2.2.1.4.1 “C.Ransom Rogers”’ın kiĢilik kuramı  

 

Rogers, insancıl yaklaĢımlara en fazla değer katan, bu konuda çalıĢma yapan 

kuramcılardan birisidir. Kuramının tabanına benlik duygusunu koymuĢtur. Benliği de 

ideal ve gerçek benlik olarak ikiye ayırmıĢtır. Ana gereksinimin saygı olduğunu 

belirtmiĢtir. KiĢilerin kendisini önemli ve değerli görmeleri saygı ve kabullenilme 

derecesiyle iliĢkilidir demiĢtir. KiĢilerin hayata gözlerini açmasıyla birlikte olumlu 

yönde geliĢime açık bulunduğu fikriyle “güdümsüz” olarak tanımladığı terapi 

metodunu uygulamıĢ, aynı zamanda fertlerin kendi kendilerini iyileĢtirebileceğini 

iddia etmiĢtir.115 
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Levent, a.g.e., s.53. 
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Ġnanç ve Yerlikaya,a.g.e., ss.334-335. 
115

Birsen Girgin, Beş Faktör Kişilik Modelinin İşyerinde Duygusal Tacize (Mobbing) Etkileri)Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007, s.67. 
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2.2.1.4.2 “Abraham Harold Maslow”’un kiĢilik kuramı  

 

Maslow, insan güdülerini hayvan güdülerinden ayırmıĢ, insana ait güdüleri üst 

üste konan merdiven basamakları gibi tabakalar halinde bir piramit Ģeklinde 

yapılandırmıĢtır. Kuram sahibi tasarladığı piramit Ģeklindeki bu hiyerarĢik yapıyı; su 

ve uyku gibi fizyolojik, iĢ ve can güvenliği gibi güvenlik, dostluk kurma ve bir gruba 

üye olma gibi sosyal, saygınlık kazanma ve tanınma gibi saygınlık, kendini 

gerçekleĢtirme ihtiyacı biçiminde beĢ basamak altında göstermiĢtir.116 

 

2.2.1.4.3 “Rollo R.May”’ın kiĢilik kuramı  

 

Bu kuram sahibi, varoluĢçu kuram olarak adlandırılan, bireylerin içinde 

doğdukları ve yaĢadıkları bu dünyada var olma ve bağımsız ayrı bir varlık olarak 

kendilerini görme duygusuna sahip olma yolunda doğuĢtan gelen gereksinimlerinin 

bulunması biçiminde ifade edilen kuramın önde gelen kuramcılarındandır. Yazara 

göre kiĢideki cesaret ölçütü, kendi inanç ve doğruları yörüngesinde olumlu yönde dik 

durabilme kapasitesidir. Fertler kendi gayretleri ile ancak kendi kimliklerini 

yaĢayabilmektedirler.117 

 

2.2.2 KiĢilik OluĢmasında Etkili Olan Etmenler 

 

KiĢiliğin oluĢmasında etkili olan etmenlerin çevre Ģartlarından mı yoksa 

kalıtımsal özelliklerden mi etkilendiği ya da meydana geldiği halen akademisyenler 

tarafından tartıĢılmaya devam eden bir konudur. Ancak kiĢilik özelliklerinin yalnızca 

bir faktöre bağlı olarak geliĢtiğini söyleyen akademisyenler ve fikirleri neredeyse 

kalmamıĢtır.118 

 

Birey kiĢiliği, sadece kalıtsal yani doğumla gelen etmenlerden oluĢsaydı, 

yaĢam boyu sahip olunan tecrübelerin kiĢilik üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağı 

tezini söylemek belki mümkün olabilirdi. Artık günümüzde kiĢiliğin bir süreç 

biçiminde geliĢmesi ve bu geliĢmenin öğrenme olanaklarına bağlı olduğu fikri kabul 

görmektedir.119 
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Uğurlu, a.g.e., s.37. 
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Rana Ö.Kutanis, Tülin Tunç, KiĢilik ve Örgütsel YaĢam: TükenmiĢlik Sendromu Yönünden Bir 
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2.2.2.1 Bedensel (Fizyolojik-Biyolojik) Etmenler 

 

Bedensel etmenler, sistem, sinir sistemi, cinsiyet, bedeni yapı ve bu yapının 

dıĢ görünümü ile kalıtımsal özelliklerden meydana gelen biyo-fizyolojik etmenlerdir. 

Anne ve babanın kromozomları yoluyla geçen ve çevresel koĢullarla değiĢmeyen 

nesilden nesile aktarılan, bireylerin yaĢamlarına Ģekil veren unsurlardır.120 

 

Bireylerin göz rengi, saç rengi, kan grubu, cinsiyeti, boyu gibi özellikleri ile 

genetik özellikleri aileden kalıtım yoluyla aktarılmaktadır. Yine fiziksel duruĢ ve kas 

yapısı gibi özelliklerde bu grubun içine girmektedir. Genetik bilimi dalında yapılan 

araĢtırmaların sonuçları onların davranıĢları ve nedensellikleri hakkında kıymetli 

veriler elde etmiĢlerdir.121 

 

2.2.2.2 Sosyo-Kültürel Etmenler 

 

Bireyler yaĢadıkları toplumun kültür yapısı içerisinde hayatlarını devam 

ettirirken bundan etkilenmeleri kaçınılmazdır. Öğrenmenin kiĢiliğe direk olarak etkide 

bulunduğu düĢünülürse, yaĢama gözlerini açan bir kimse, bulunduğu toplumun alt 

bileĢenleri olan, aile, okul vb. ortamlarından birkaç özelliği öğrenme yoluyla 

benimseyerek o kültürü kendisinde oluĢturacaktır. Yani doğumdan gelen kalıtımsal 

unsurlar ile çevresinden elde ettiği kültür kazanımları onda kiĢiliğin yeniden 

Ģekillenmesine yol açacaktır.122 

 

2.2.2.3 Ailesel Etmenler   

 

Anne ve babaların aile içindeki eğitim, ilgi, inanç vb. davranıĢları bireyin 

ilerideki yaĢamında kiĢilik özelliğinin Ģekillenmesinde rol oynayacaktır. Örneğin 

kendi baĢına koltuğa çıkan bir çocukla, annesi tarafından kucağa alınarak koltuğa 

bırakılan çocuğun kiĢilik özelliklerinin Ģekillenmesi, ileriki dönemlerde farklı bir 

Ģekilde kiĢilik oluĢmasında kendini gösterebilecektir. ĠĢte bu nedenle doğumdan 

sonra aile etmeninden gelen özellikler ile doğumla birlikte gelen özellikler birlikte 
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AbdullahSoysal, ÇalıĢma YaĢamında KiĢilik Tipleri: Bir Literatür Taraması, Çimento İşverenler 

Dergisi, 2008, s.7. 
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Kazim Develioğlu, ÖmerAkgün Tekin, BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri ve YabancılaĢma Arasındaki 
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ÖmerAkgün Tekin vd., BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri ve Örgütsel ÇatıĢma Yönetimi Arasındaki 
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Ģekillenecektir. Aile kavramı geniĢ manada düĢünülürse dede, nine, hala, dayı, 

amca vb. kiĢilerde o bireyin kiĢiliğinin Ģekillenmesinde önemli bir yer tutacaktır.123 

 

2.2.2.4 Sosyal Yapı ve Sosyal Sınıftan Kaynaklı Etmenler  

 

Bireylerin kiĢilik özelliklerinin Ģekillendiği ve etkilendiği unsurlardan birisi de 

sosyal yapılar ve sınıflardır. YaĢamlarının büyük bir kısmını oralarda yani örgütlerde 

geçirdiği varsayılan bireylerin aile gibi o örgütten ve onu oluĢturan yapı kuralları ile 

birlikte yaĢadığı fertlerden etkilenmemesi düĢünülemez. Bireyler kendi kiĢilikleri ile 

örgüt kiĢiliği arasında bağ kurmak isteyecek ve bu iletiĢim sonucunda bir 

bütünleĢme yakalanacaktır.  Aynı zamanda seçtiği sınıfla orantılı olarak sosyal statü, 

ömrünü geçirme tutumu, yüksek kazançlı meslek sahibi olma durumu ile bu yapıya 

uygun kiĢilik yaĢayacak ve kiĢiliği buna göre biçimlenebilecektir.124 

 

2.2.2.5 Coğrafi ve Fiziki Etmenler 

 

Belirli bölgelerde yaĢayan fertlerin kiĢilik özellikleri, o bölgenin coğrafi, kültürel 

ve antropolojik özelliklerinden etkilenmektedir. Bunda en büyük pay sahibinin, 

atalarından kalan ve kendilerinde Ģekillenen, diğer kuĢaklara miras olarak 

bıraktıkları davranıĢsal özellikler sergileyen o yöreye ait olduğu söylenebilir.  Yapılan 

araĢtırmalar kıyı bölgeleriyle dağlık bölgelerde yaĢayanların, soğuk bölgeler ile sıcak 

bölgelerde yaĢayanların kiĢilik özelliklerinin farklı olduğunu kanıtlamıĢtır. Ayrıca 

farklı coğrafi bölgelere göç eden bireylerin o bölgelere zor adapte olmaları, orda 

yaĢayan insanların farklı kiĢilik özelliklerinden kaynaklandığı söylenebilir.125 

 

2.2.2.6 Diğer Etmenler 

 

Bilinen etmenlerle birlikte, bireylerin satın alma gücündeki dengesiz dağılım, 

iletiĢim araçlarının kullanımındaki adaletsizlikler gibi diğer etmenler, dolaylı olarak 

insanların kiĢiliğinin Ģekillenmesinde önemli bir rol üstlenebilecektir. Örneğin 

insanların ellerindeki kıt kaynakların arzu ve isteklerini karĢılayamaması durumunda 
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Özsoy ve Yıldız, a.g.e., s.6. 



 

40 
 

bu, haksız kazanç, fesat, haksız rekabet, hırs gibi yasal olmayan yollara tevessül 

ederek kiĢiliklerinin bu yolda etkilenmesine sebep olabilecektir.126 

 

2.3 BEġ FAKTÖR KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ 

 

BeĢ Faktör yaklaĢımının geçerliliği Ġbranice, Felemenkçe, Ġtalyanca, Slovakça, 

Almanca, Ġspanyolca, Filipince, Rusça, Macarca ve Çince gibi dünyaca konuĢulan 

dillerde de analize tabi tutulmuĢ ve önemli bir oranda bu modeli destekleyen bilgiler 

ortaya konulmuĢtur. BeĢ faktör modelinin genellenebilirliğine iliĢkin bilgilerin, sadece 

Ġngiliz diliyle belirlenmediğini Paunonen, Jackson, Forsterling ve Trezebinski 1992 

yılında ifade etmiĢler, Almanya, Finlandiya, Kanada ve Polonya’da yaptıkları sözel 

ve sözel olmayan kiĢilik envanter araĢtırmalarıyla bu modeli destekleyen verileri elde 

etmiĢlerdir. BeĢ faktör modelinin, kiĢiliğin test edilmesinde dile dair ölçümler 

kullanmanın ve dilin yapısındaki sözcük manalarının benzerliğinden 

kaynaklanmadığını söylemiĢlerdir. 

 

Yine bu modelin kültürlerarası genellenebilirliğine yönelik sonuçlar 1997 

yılında Kore’de Piedmont ve Chae tarafından yetiĢkinler üzerinde yapılan 

araĢtırmada elde edilmiĢtir. 1998 yılında McCrae ve arkadaĢları, Neo kiĢilik 

envanterinin Fransızca ve Filipince çevirileri ile tespit edilen bilgilerin Amerikan 

normatif faktör yapısıyla açık bir uyuĢum sergilediğini söylemiĢlerdir. Somer ve 

Goldberg 1999 yılında Türkçe sözlükte, kiĢilik özelliklerini açıklayan sıfatlar aracılığı 

ile yaptıkları araĢtırmada BeĢ Faktörü destekleyen bulguları tespit etmiĢlerdir.127 

 

Hogan, beĢ faktör modelinin sosyal davranıĢtaki bireysel farklılıkların ve kiĢilik 

ölçüsü verileri yapısının beĢ ana boyut cinsinden yeterli olacağını savunurken, 

“çünkü iç uyumun olduğu yerde nevrotiklik vardır,dıĢa dönüklük, dünyayla etkin bir 

Ģekilde bağlantı kurma, uyarılma sosyal etkileĢim Ģeklinde tanımlanabilir, 

uzlaĢılabilirlik sevecenliği, çekiciliği, nezaketi ve sosyal beceriyi içerir,tedbirlilik 

kurallara uyma, güvenilirlik ve otoriteye boyun eğme olarak açıklanabilir,deneyime 

açıklık ise yaratıcılık ve hayal gücüyle ilgilidir” ifadesini kullanmakta ve 

araĢtırmaların çoğunluğunda bu faktörleri görmek mümkündür demektedir.128 

 

                                                           
126

Nesrin G.Çetin, Ertan Beceren, Lider KiĢilik: Gandhi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 2007, s.117. 
127

 Oya Somer vd., “BeĢ Faktör KiĢilik Envanteri’nin GeliĢtirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin 
OluĢturulması. Türk Psikoloji Derneği Türk Psikoloji Dergisi, Ankara, 2002, ss.22-23. 
128

Robert Hogan, Personality and the Fate of Organizations, Çev.Selen Y.Kölay, Remzi Kitabevi 

Yayınları, Ġstanbul, 2009, ss. 46-47. 
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Tablo-4 BeĢ Faktör KiĢilik Kuramına ĠliĢkin Yapılan ÇalıĢmalar
129

 

 

 

 

                                                           
129

 Google arama motoru, Google akademik web sayfası, https://scholar.google.com.tr/den kaynak 
araĢtırmasıyla izinli kaynaklardan makaleler bilgisayara indirilmek suretiyle derlenmiĢ ve kaynaklar 
bölümüne konulmuĢtur. 

https://scholar.google.com.tr/
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McCrae ve Costa’nın “Big Five” “Büyük BeĢli” olarak tabir edilen beĢ faktör 

kiĢilik kuramını gerek yurtdıĢında gerekse yurtiçinde birçok akademisyen değiĢik 

konularda yaptıkları çalıĢmalarında kullanmıĢlardır. En çok kabul gören kiĢilik 

sınıflandırması olarak (FFM-Five Factor Model) yani “BeĢ Büyük” adı verilen bu 

yaklaĢım kullanılmıĢtır.130 

 

Cervone ve Pervin, “kiĢilik psikolojisi kuram ve araĢtırma” adlı kitabında beĢ 

faktör modelini anlattığı bölümde, “fakat 1990’larda McCrae ve Costa (1999-2008) 

daha cüretkâr bir kuramsal bakıĢı ortaya attılar. Fikirlerini beĢ faktör kuramı olarak 

adlandırdılar” ifadesini kullanmıĢ ve kuramla ilgili ayrıntılı bilgilere yer vermiĢlerdir.131 

 

 

  

ġekil-3 BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri alt boyutları
132

 

                                                           
130

Steven L.McShane and MarryAnn Von Glinow, Organizational Behavior, Çev.AyĢe Günsel ve 

Serdar Bozkurt, Nobel Yayınevi, Ankara, 2016, ss.30-31. 
131

Cervone and Lawrence, a.g.e., s. 275. 
132

Paul T.Costa ve Robert R.Mccrae, “Domains and Facets: Hierarchical Personality Assessment 
Using the revised NEO Personality Inventory”, Journal Of Personalıty Assessment, 1995, 64(1), ss. 
21-50. 
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2.3.1 DıĢa Dönüklük/Ġçe Dönüklük 

  

DıĢa dönüklük; arkadaĢça davranma, eğlenceyi sevme, heyecanlı, güçlü, 

konuĢkan ve hayat dolu vb. gibi özellikler bu boyutu simgelemekte olup daha çok 

bireyler arası iliĢkilerde sosyal uyaranların ölçüsüyle bağlantılı olmaktadır.133 

 

Recepoğlu vd.,Lucas ve arkadaĢlarının yüksek dıĢadönük kiĢilik özelliği 

taĢıyan kimselerin ödüle karĢı hassas olduklarını söylemiĢler ve bu kimselerin, 

iĢbirliğine yatkın, insanlarla olmayı seven, kolay iliĢki kurabilen, kararlı, sempatik ve  

azimli bireyler olduğunu ifade etmiĢlerdir.134 

 

Basım vd.’ne göre dıĢadönüklük boyutu yüksek olan kimseler enerjik, pozitif, 

neĢeli, sosyal, baskın, iddialı ve baĢkalarına karĢı alâkalıdırlar. Bireylerarası 

çatıĢmaların konu edinildiği araĢtırmalarda ise dıĢadönüklüğün, kaçınma ile olumsuz 

yönde, rekabet, yarıĢma ve baskınlık ile olumlu yönde bir iliĢkisinin olduğu 

vurgulanmıĢ olup bu kimseler yalnız kalmayı tercih ederler, durgundurlar, giriĢken 

değillerdir.135 

 

2.3.2 Uyumluluk/DüĢmanlık  

 

Ġnsan iliĢkilerinde temel bir unsur olarak görülen yumuĢak baĢlılık 

yaklaĢımında, kiĢinin kendilik algısını etkilemesi ve sosyal davranıĢlar geliĢtirmesi ile 

birlikte hayat felsefesi geliĢimi açısından da etkili olduğu varsayılmaktadır. 

ÇalıĢanlar bu yaklaĢımı itaat, dürüstlük, alçakgönüllülük, güvenli ve merhametlilik alt 

boyutları ile ifade etmiĢlerdir.136 

 

ġengül ise bu yaklaĢımdaki kiĢilerin nazik olma, affetme duygusu taĢıma, 

duygudaĢlık yapma, sempatiklik, eli açıklık vb. davranıĢlarda bulunduklarını 

söylemiĢ ve yaklaĢım düzeyi yüksek insanların örgüt içinde bireylerle iletiĢime 

geçme eğilimi sergilediklerini, yaptıkları iĢe karĢı olumlu davranıĢlar geliĢtirdiklerini, 

diğer kiĢilere karĢı yardımsever ve sevecen tutum sergilediklerini ifade etmiĢtir. 

                                                           
133

Somer vd.,a.g.e., ss. 23-24. 
134

 Ergün Recepoğlu vd., “Öğretim Elemanlarının KiĢilik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri 
Arasındaki ĠliĢki”,International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 
Turkic, 2013, s. 606. 
135

Basım vd.,a.g.e., ss. 22-23. 
136

Basım vd.,a.g.e., s. 22 
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YaklaĢım düzeyi düĢük insanları ise samimi olmayan, soğuk, görüĢlere karĢı aykırı 

olan güvenilmez bireyler olarak tanımlamıĢtır.137 

 

2.3.3 Sorumluluk/Özdisiplin/Dürtüsellik  

 

Basım vd.,bazı araĢtırmacıların yaptıkları çalıĢmalarında, sorumluluk düzeyi 

yüksek olan kiĢilerin baĢarıya odaklı, hırslı ve azimli olduklarından, bazı 

araĢtırmacıların yaptıkları çalıĢmalarında ise bu kiĢilerin daha iyi arkadaĢlık iliĢkileri 

yaĢadıklarından söz etmiĢlerdir. Yine bazı araĢtırmacılar da bu kiĢilerin, baĢarı 

odaklı yapılarından dolayı, özellikle hedeflerine sahip olmalarına engel teĢkil eden 

çözme yaklaĢımlarından kaçınarak uzlaĢma yaklaĢımlarını daha az tercih ettiklerini 

tespit etmiĢlerdir.138 

 

Sorumluluk yani diğer adıyla özdisiplin, kiĢilerin amaca varma çabası, göreve 

yönelik tutumlar, tutum ve duygularına hâkimiyet, ani geliĢen tutumlar yerine planlı 

davranıĢlar Ģeklinde oluĢmaktadır. Bu kiĢiler, sergiledikleri tutumların ahlaki ve etik 

kurallara uygun olmasına özen gösteren güvenilir bireylerdir. Nitekim bu konu ile 

ilgili yapılan bazı araĢtırmalar da sorumluluk duygusu sergileyen bireylerin kurallara 

bağlı, kontrol eğilimli durum ve davranıĢlarda bulundukları görülmüĢtür.139 

 

Sorumluluk yaklaĢımı düĢük olan kiĢiler değerlendirildiğinde ise bu bireyler, 

çalıĢmayı sevmeyen, çaba sarf etmeyen, umursamaz olan, düzensiz, disipline riayet 

etmeyen, sorumluluktan uzak yaĢayan kiĢiler olarak tanımlanmıĢlardır.140 

 

2.3.4 Duygusal Denge/Nörotiklik  

 

Duygusal denge yaklaĢımı boyutundaki kiĢiler,özgüveni olan, rahat, duygusal 

açıdan dengeli, eleĢtiriye açık, kolaylıkla öfkelenmeyen, stresle mücadele edebilen 

ve pozitif duygular yaĢamaya eğilimli kimseler olarak ifade edilmektedirler. Bu 

boyuttaki insanlar sakin yapıdaki kiĢilikler, nörotik özellikleri düĢük olan bireyler 

olarak da anlatılmaktadırlar.141 
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Canan Muter ġengül, Örgüt Çalışanlarının Kişilik, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2008, ss.36-37. 
138

Recepoğlu vd.,, a.g.e.,s. 606. 
139

Basım vd.,a.g.e., ss. 22-23 
140

 Hasan Bacanlı vd., “BeĢ Faktör Kuramına Dayalı Bir KiĢilik Ölçeğinin GeliĢtirilmesi: Sıfatlara Dayalı 
KiĢilik Testi (SDTK)”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009, s. 267. 
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Somer vd.,a.g.e., ss.23-24 
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Bunun tersi olarak duygusal dengesizlik-nörotisizm olarak da tanımlanan 

boyut ile ilgili yapılan farklı çalıĢmalarda ise bu kiĢilik sahibi insanlar, sinirli, endiĢeli, 

kaygılı, negatif duygular içinde olan, kendisiyle uğraĢan, güvensiz olarak 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu boyutla ilgili yüksek puan alan kiĢiler, genellikle 

karmaĢık duygularla mücadele içerisinde olduklarından, düĢmanca tepkiler ve 

kuruntulu fikirler gibi doğru olmayan baĢa çıkma mekanizmalarına baĢvurabilme 

eğilimi göstermektedirler.142 

 

2.3.5 GeliĢime Açıklık/Deneyime Açıklık/Gelenekçilik  

 

Bilim adamlarının üzerinde en az görüĢ birliğinde oldukları boyut olan geliĢime 

açıklık, kendi düĢünce ve duygularına yönelen, merak eden, macerayı seven kiĢilik 

yapısını anlatan ve beĢ faktör arasında biliĢsel yönü en fazla bulunan yaklaĢım 

özelliğini taĢımaktadır. Yine bu boyutta bulunan bireyler, analitik, karmaĢık, 

bağımsız, değiĢikliği seven, liberal, orijinal, ilgileri geniĢ, açık düĢünceye sahip, 

cesur, geleneksellikten uzak olma gibi özellikler sergilemektedirler.143 

 

GeliĢime açıklık düzeyi düĢük kiĢiler ise, sanata karĢı alâkasız olan, alıĢılmıĢ, 

hayal gücü zayıf, merak etmeyen, yeni iliĢkiler yaĢamak istemeyen, ileri görüĢlü 

olmayan bireyler olarak tanımlanmıĢlardır.144 Yine bu boyuta sahip kiĢilerin 

tartıĢmacı yapıları dolayısıyla çok fazla çatıĢma isteme eğiliminde oldukları ve bu 

kiĢilerin çatıĢma çözümüne yönelik yaklaĢımlar oluĢtururken, çatıĢmalardan 

kaçmadıkları, çatıĢmayla yüzleĢtikleri söylenmektedir.145 
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McShane and Glinow,  a.g.e.,s. 31. 
143

Ġnanç ve Yerlikaya,a.g.e., s.288. 
144

Basım vd.,a.g.e., ss. 22-23. 
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Recepoğlu vd.,a.g.e.,s. 606. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÖRGÜTSEL ADALET 

 

3.1 ÖRGÜTSELADALET KAVRAM VE TANIMLARI 

 

 Bu bölüm adalet kavram ve tanımları ile örgütsel adalet kavram ve tanımları 

olmak üzere iki kısımda ifade edilmiĢtir. 

 

3.1.1 Adalet Kavram ve Tanımları 

 

Eski bir kavram olan adaletin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Doğru bir 

Ģekilde adaletin uygulandığı toplumlar, bunu uygulamayan toplumlara göre daha 

uzun süre ayakta kalabilmiĢ ve varlıklarını sürdürebilmiĢlerdir.146 

 

Günlük hayatta insanlarınhareket ve fiiliyatlarınındürüstlük,doğruluk, uygun 

olmadurumunu değerlendirmede kullanılan adalet, kelimenin kökeni itibarıyla “adl” 

yine Ġngilizcedekiadıyla “just” olup, sonra türeyerek “justice” kelimesini oluĢturmuĢ, 

yine burada da hakkaniyet ile doğruluğu ifadeolarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır.147 

 

Adalet ve adil olma kelimesi, hayatın birçok alanında dile getirilen 

söylemlerdir. Öğrenciler notların adaletini, çocuklar, ödüllerin ve cezaların adil 

olduğunu düĢünürler. ÇalıĢanlar, iĢ yerindeki önemli karar ve olayların adilliğine 

odaklanırken, vatandaĢlar ulusal seçimler ve hükümet politikalarının adilliğini 

tartıĢırlar.148 

 

Bal’a göre adalet, bireylerin kendilerine adil ve eĢit bir Ģekilde davranılmasını 

arzulamaları nedeniyle kiĢilerin kendi aralarında olan iliĢkilerinde önemli yer tutan 

unsurlardandır. KiĢilerin hem topluma hem de birbirilerine karĢı hak ve 

yükümlülüklerini öğrenmesini sağlayan bir öğeler topluluğudur adalet kuralları.149 
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Kubilay Özyer, Öznur Azizoğlu, ĠĢ Hayatında Kadınların Önündeki Cam Tavan Engelleri Ġle Algılanan 

Örgütsel Adalet Arasındaki ĠliĢki, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, s.97, 
147

Leyla Ġçerli, “Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir YaklaĢım”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Çanakkale, 2010, s.69. 
148

JasonA.Colquitt, KateP.Zipay, “Justice, Fairness, and Employee Reactions”, The Annual Review of 

Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2015, s.2. 
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Vedat Bal, “Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisi: Manisa’daki Eğitim Kurumlarında Bir 

AraĢtırma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014, s.1. 



 

47 
 

Adalet, alınan karar basamaklarının, etkilenmiĢ olan kiĢilerden gelen girdileri 

içermesi, isabetliolarak uygulanması, düzeltilebilir, etik, doğru olması, yanlılığı 

bastırması, adil,nazik, düĢünceli iliĢkisel bir usul faktörlerini kapsamaktadır.150 

 

Toplumu oluĢturan bireyler için adalet önemli etmenlerden biridir. Hayatının 

büyük bölümünü, bireylerin örgütlerinde geçirmesinden dolayı, bireyler de olduğu 

gibi örgütlerde de adalet önemli bir yere sahiptir. Örgütlerin varlığını devam 

ettirebilmeleri için adaletin önemli olduğu her zaman vurgulanmıĢtır.151 

 

Colquitt ve Zipay’a göre personel adalete dairvakaları ve mevcudiyetleri 

belirsiz olarak hissedince düĢünme evresine girerler. Adillik ve adalet kapsamında, 

yönetenleri ile aralarındaki iliĢkilerini ve hayatlarını hangi düzeyde onlara adamak 

gerektiğini düĢünürler. KiĢilerin bu his ve düĢünceleri, katılım ve iĢbirlikleri gibi birçok 

alanda negatif ve pozitif değeri yüksek davranıĢ oluĢmasında önemli olmaktadır. 

Bunun farkında olunması durumunda adalet ve onu yönetmek, denetçiler ve örgütün 

tamamı için önemli bir görev halini alır.152 

 

3.1.2 Örgütsel Adalet Kavram ve Tanımları 

 

Bu konuda yapılan çalıĢmalarda, “adalet” kelimesine genel manada 

bakıldığında, bir tutum veya davranıĢın adalete uygun olma durumunu ve kiĢilerin 

dürüst olma durumunu ifade ederken, “örgütsel adalet” kavramı söz konusu alan bir 

örgüt olduğunda, iĢveren ve yöneticilerin adaletli olma yada olmama durumunu 

belirli kılmakgayesiyle örgütlerle iliĢkili olarak ifade edilmiĢtir.153 

 

Ġçerli’ye göre örgütsel adalet, örgüt içerisindeki kazanımların adaletli bir 

biçimde dağıtılması anlamında kullanılmıĢ,  modern organizasyon yaklaĢımlarının 

revaçta olduğu ve tartıĢmalarının alevlendiği 1980’li yıllar sonrası diğer kavramlar 

arasındaki yerini bulmuĢtur.154 
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KahLoong Leow, KokWei Khong, “Organizational Commitment: The Study of Organizational Justice 

and Leader Member Exchange (LMX) Among Auditors in Malaysia”, International Journal of 
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153

Melek Çetinkaya, Sevcan Çimenci, “Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı 
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Örgütsel adalet,  örgüt içerisinde bulunan fertlerin çalıĢmıĢ oldukları örgütte 

onlara karĢıhangi düzeyde adaletli davranıldığı hususundaki algıları ile bu algıların 

örgütsel bakımdan öteki sonuçları ne Ģekilde etkilediğini kapsayan bir kavramdır. O 

örgütteki adilliğin etki düzeyinin ortaya çıkmasına neden olan bir terim olarak ifade 

edilebilir. Yine örgüt çalıĢanlarının iĢ doyumları ile örgütün etkin bir biçimde iĢlerliğini 

sürdürebilmesi kapsamında, örgüt içinde çalıĢan personelin yüksek seviyede adalet 

algısı bulunması önemsel bir yere sahip olmaktadır.155 

 

Örgütsel adalet, iĢyeriyle doğrudan temas halinde bulunan adaletin konumunu 

belirten bir terim olup gizil olarak birçok örgütsel davranıĢ neticeparametresini 

açıklayabilmektedir. Örgütsel adalet, kiĢilerin çalıĢtıkları mesleklerinde kendilerine 

adil davranılıp davranılmadığını ve bu davranıĢ durumlarının diğer iĢle ilgili 

değiĢkenleri etkileme Ģekillerini ortaya çıkarmaktadır.156 

 

Örgütsel adalet, örgüt içindeki uygulamaların adil ve ahlakilik ilkesine göre 

yapılması ve bu ilkelerin özendirilmesini kapsar. ÇalıĢanlar, adalet tesis edilmiĢ olan 

örgütteki idarecilerin tutumlarını ölçülü, ahlaklı ve adil olarak yapacaklarını 

düĢünürler. Bu konularla ilgili yapılan bazı araĢtırmalarda araĢtırmacılar, personelin 

karar verme sürecinin adil olduğuna inandığı durumlarda örgüte ait politikalar, 

iĢlemler ve düĢük ücretle ilgili negatif tepkilerin daha az dile getirildiği bilgisine 

ulaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir.157 

 

Bireyler, çalıĢtıkları örgütte kendilerini baĢkaları ile kıyaslarlar. Bu kıyaslama 

sonucunda kuralların tüm personele eĢit uygulanmasını, izinlerde eĢit haklara sahip 

olunmasını, çeĢitli sosyal imkânlardan kendisinin de baĢkaları gibi eĢit bir biçimde 

yararlanmasını ve yapılan aynı iĢlere aynı ücretin verilmesini isterler. Ancak 

unutulmamalıdır ki adalet algılamalarının temelini yalnızca bu çıktılar ile bunların 

karĢılaĢtırılması oluĢturmamakta, bunun yanında kiĢiler arasındaki etkileĢim, örgüt 

içindeki kurallar ve bu kuralların uygulanma biçimi de önemli bir rol 

üstlenmektedir.158 
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Algılamada kiĢiden kiĢiye farklılık gösteren örgütsel adalet, günümüzde 

örgütsel bağlılığa etki eden ve bireylerin iĢe baĢlamasından itibaren her süreçte 

değerlendirilmesi gereken bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bireylerin 

kendilerine yapılan davranıĢ biçimlerinin adil olup olmadığı konusunda diğer 

örgütlerdeki çalıĢanlarla test edilebildiği bugünkü iletiĢim çağında, idareciler 

tarafından da önemi bir kat daha anlaĢılan adalet algısının ilerleyen dönemlerde de 

iĢletmelerde önemini ve etkinliğini koruyacağı değerlendirilmektedir.159 

 

3.2 ÖRGÜTSEL ADALET TEORĠLERĠ, BOYUTLARI VE ÖNEMĠ 

 

Bu bölüm örgütsel adalet teorileri, örgütsel adalet boyutları, örgütsel adalet ile 

alt boyutlarının sonuçları ve önemi olmak üzere üç kısımda anlatılacaktır. 

 

3.2.1 Örgütsel Adalet Teorileri 

 

 Örgütsel adalet teorileri alanında Adams’ın 1965 yılında geliĢtirdiği “EĢitlik 

teorisi”, adalet araĢtırmaları için önemli bir baĢlangıç sayılmıĢtır. Bu çalıĢmasında 

daha çok çalıĢanların örgüte kazandırdıkları ile örgütten elde ettikleri kazanımlarını, 

diğer çalıĢanların katkı ve kazanımı ile karĢılaĢtırmaları sonucunda eĢitlik duygusu 

yaĢayıp yaĢamadıklarını araĢtırmıĢtır. Bunu Crosby’nin 1976 yılında yaptığı, 

çalıĢanların yaptıkları karĢılaĢtırmalar sonucunda yaĢadıkları adaletsizlikleri ifade 

eden “Göreceli Yoksunluk Teorisi” takip etmiĢtir. Bir diğer çalıĢma Leventhal’in 1976 

yılında yaptığı ve adalet algılarının hangi durumlarda meydana geldiğini anlamaya 

çalıĢan “Adalet Yargı Modeli” teorisidir. Folger tarafından 1986 yılında geliĢtirilen ve 

çalıĢanların elde ettikleri kazanımlara iliĢkin göreli tatminlerini açıklayan çalıĢma ise 

“Göreli Yoksunluk Teorisi” ile “EĢitlik Teorisini” içerik yaklaĢımından süreç 

yaklaĢımına doğru geliĢtiren bir teori olarak “BiliĢsel Atıf Teorisi” Ģeklinde 

geliĢtirilmiĢtir. Ancak 1998 yılında Folger, Corporanzo ile birlikte bu teorinin eksik 

kalan yönlerini tamamlayan bir çalıĢma yaparak “Adalet Teorisi”ni geliĢtirmiĢlerdir. 

Bir diğer teori ise Lind tarafından 2001 yılında geliĢtirilen ve insanlar hem birer birey 

hem de birer sosyal varlıklardır kavramından hareketle oluĢturulan “Kestirme Adalet 

Teorisi”dir.160 
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Yine yukarıdaki teorilere ilave olarak önemli diğer bir teoride Greenberg’in 

diğer teorileri derleyerek belirli bir disiplin içinde sınıflara ayıran “Adalet sınıflandırma 

Teorileri”dir. YazmıĢ olduğu “Örgütsel Adalet Teorilerinin Taksonomisi” adlı 

eserinde, “örgütsel adalet”kuramlarını“reaktif”ve “süreç” etkinlik Ģeklinde iki bağımsız 

boyuta ayıran bir sınıflandırma bulunduğunu ileri sürmüĢtür. Örgüt hakkında çalıĢma 

yapan araĢtırmacıların en popüler kavramsallaĢtırmalar içinde bu adalet kuramı 

sınıflandırmasına aĢina oldukları aĢikârdır.161 

 

Bazı araĢtırmacılar bu teorileri, kavramsal biçimde birbiriyle bağımlı olmayan 

“reaktif-proaktif” ile “süreç-içerik” Ģeklindeki iki boyutun türetilmesi sonucu dört kısma 

ayırmıĢtır. “Reaktif Teori”, çalıĢanların adaletsiz uygulamalardan kaçma ya da 

kaçınma giriĢimlerine dikkat çekmekte iken “Proaktif Teori” ise, çalıĢanların adaletin 

sağlanması için tasarladıkları tutumlara odaklanmaktadır. Adalete iliĢkin “süreç 

teorileri” de, terfi ve ücret gibi çeĢitli kazanımların nasıl belirlendiği ile ilgilenmekte, 

örgüte ait kararların alınmasında ve kararların uygulanmasında, kullanılan süreçlerin 

adil olma durumuna odaklanmaktadır. Diğer bir boyut olan “içerik teorisi” ise oluĢan 

kazanımların dağıtımında adil olup olunmadığı konusunu içermektedir.162 

 

3.2.2 Örgütsel Adalet Boyutları   

 

ĠĢyerinde adalet algılamaları konusunda son yıllarda yapılmıĢ olan çalıĢmalar 

bunun ne kadar verimli ve eylemsel bir saha olduğunu göstermektedir. Dağıtımcı 

adalet ile dağılımların adil olması sonucu, süreç adaleti ile sonuçları tahsis 

edilmesini sağlayan prosedürler, etkileĢim adaleti ile bu prosedürlerin 

uygulanmasında çalıĢanlara verilen bireyler arası davranıĢ durumları, örgüt 

çalıĢanları konusunda değiĢik algılar oluĢtuğunu ortaya çıkarmıĢtır. Yapılan 

çalıĢmalar, örgütsel adalet algılamalarının, örgütsel bağlılık gibi önemli iĢyeri 

sonuçlarını etkilediğini doğrular niteliktedir.163 
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ġekil-4 Örgütsel adalet alt boyutları
164 

 

3.2.2.1 Dağıtım Adaleti (Dağıtımsal Adalet)  

 

Dağıtım adaleti kavramı, kiĢilerin fiil ve hareketlerinin altında yatan sebeplerin 

kapsamlı bir açıklamasını gösteren genel bir adalet kuramına dayanır. Bu konuda 

Adams, fertlerin çalıĢmalarına ait sonuçlar ile yatırım yapmıĢ oldukları girdiler 

arasındaki nispet için bir değer belirlenmiĢ olduğunu ileri sürmektedir. Çıkarlar ile 

ücret söz konusu olduğunda ortaya çıkan maddi tazminatlar ile kiĢilerin iĢlerine olan 

alakasının yükselmesi ve kendini yerine getirme mevcudiyeti gibi maddi olmayan 

tazminatlar olarak tanımlanabilir. Dağıtımın asli yönünün, ödüllerin dağıtılmasında 

çalıĢanların adaletin varlığına inanmıĢ olması olarak ifade edilmektedir. ÇalıĢanlar, 

eĢit olan meslektaĢlarına veya diğer çalıĢanlara göre örgütteki kaynakların adil 

dağılımının gerçekleĢtiğini algılıyorlarsa, çalıĢanların ödül dağıtımlarını adaletli 

olarak gördükleri de söylenebilir.165 

                                                           
164

Harun Demirkaya ve AyĢenġ.Kandemir, “Örgütsel Adaletin Boyutları ile Örgütsel Güven Arasındaki 
ĠliĢkinin Analizine Yönelik Bir ĠĢletme Ġncelemesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Erzurum, 2014, s.38. 
165

Aharon Tziner and Gil Sharoni, “Organizational citizenship behavior, organizational justice, job 

stress, and workfamily conflict: Examination of their interrelationships with respondents from a non-
Western culture, Journal of Work and Organizational Psychology, 2014, s.36. 

Örgütsel Adalet

Dağıtım
Adaleti

Süreç Adaleti
Etkileşim

Adaleti

Denklik
Eşitlik
İhtiyaç

Politika
Prosedür
Süreçler

Kişiler arası muamele
Bilgilendirme

Kazanım ve karar 
memnuniyeti

Sistem memnuniyeti
İlişki ve iletişim 
memnuniyeti



 

52 
 

 

Ġyigün’e göre dağıtım adaleti boyutu, “dağıtımda eĢitliğin değil de dağıtım 

denkliğinin sağlanması durumunda adaletin gerçekleĢtirileceğini, söz konusu 

denkliğin; kârın, yatırımın ve kazancın hesaplanması ve karĢılaĢtırılması yöntemiyle 

belirlenmesi gerektiği” vurgusunu ifade etmektedir.166 

 

Celep yapmıĢ olduğu çalıĢmasında, maddi çıktıların bir belirleyicisi olan 

dağıtım adaletinin örgütsel adanmıĢlığında belirleyicisi olabileceğini söylemiĢtir. 

Türkiye koĢullarında eğitim çalıĢanlarının ücretlerinin asgari yaĢam koĢullarından 

uzak olduğunu, dolayısıyla dağıtım adaletinin temel unsurlarından olan ücretin 

öğretmenlerin adanmıĢlığına katkı sağlayacak seviyede olduğunu söylemenin güç 

olduğunu ifade etmiĢtir.167 

 

3.2.2.2 Süreç Adaleti (Prosedürel Adalet)  

 

Haksız ve keyfi uygulamalar, bireyler üzerinde gelecek kaygısı duymalarına 

yol açan keyifsiz ve ön alınamayan belirsizlik durumlarını ortaya çıkarır. Bu 

belirsizlik, onların var olan sonuçlarına daha fazla güvenmesine sebep olmaktadır. 

Bunun yanında, süreçler tutarlı iĢlediğinde, bireyler sonuçlarının ileride daha pozitif 

olmasını ummaları nedeniyle var olan negatif çıktılardan daha az 

etkilenmektedirler.168 

 

Süreç adaleti, özellikli bir prosedürün algılandığı Ģekil ile belirli bir sürecin 

uygulanması gibi hem objektif hemde subjektif istikameti içermektedir. Bu öznel ve 

nesnel durumlar arasında kısmi ya da tam örtüĢme olarak gerçekleĢebilecek 

çatıĢmalar olabilir.169 

 

DavranıĢlar açısından ele alındığında süreç adaleti etkilerini açıklamaya 

yönelikkuramsal modellerde duygunun dikkate alınması gerekli olmaktadır. Polislerle 

ilgili bir çalıĢmada, Polisler, vatandaĢların davranıĢlarını etkili ve dinamik Ģekilde 

kontrol etmek ve kanunlara uymayı sağlamayı amaçlıyorsa, vatandaĢlara prosedürel 

adaletle davranmalıdır. Bu Ģekilde polisler, kararlara verilen olumsuz duygusal 
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tepkilerden kurtulmuĢ olacak aynı zamanda da vatandaĢların kanunlara uyum 

seviyesini yükselterek iĢlerini daha emniyetli duruma koyabilecektir.170 

 

Süreç adaleti, 1978 yılında Thibaut ve Walker tarafından ortaya konan önemli 

örgütsel adalet teorilerinden biridir. Bu teoride çatıĢma içinde olan iki taraf ve 

müdahalede bulunan bir taraf olmak üzere toplam üç taraf bulunduğu, taraflar 

arasında meydana gelen çatıĢmalardaki anlaĢmazlıkların çözümünde ise iki aĢama 

olduğu vurgulanmıĢtır. Birinci aĢama olarak kanıtların sunulduğu aĢama kabul 

edilmiĢ ve süreç aĢaması adı verilmiĢtir. Kanıtların kullanıldığı aĢama ise ikinci 

aĢama olarak kabul edilip karar aĢaması adı verilmiĢtir. Yine taraflar arasındaki 

çatıĢmanın çözümünde kullanılacak olan kanıtların seçilmesini ve geliĢtirilmesini 

kontrol etme gücü “süreç kontrolü”; çatıĢmanın çözümünün belirlenmesinde 

kullanılan karar aĢamasının kontrol gücü ise “karar kontrolü” olarak ifade 

edilmiĢtir.171 

 

Thibaut ve Walker tarafından yapılan bu çalıĢmalar 1980 yılında Tyler ve 

Folger’ın polislerin sivillerle karĢı karĢıya geldikleri durumlar ve 1981 yılında Tyler ve 

Caine’nin politikalar ve öğretmenler konularında daha kapsamlı olarak ele alınmıĢtır. 

Bu araĢtırmalar süreç adalet teorisinin daha geniĢ bir kullanım alanı olduğunu ve bu 

alanlardan birisinin de örgütler olduğunu ortaya çıkarmıĢ, örgütsel adalete iliĢkin 

araĢtırmalarda süreç adaleti boyutuyla araĢtırma konularından biri haline 

gelmiĢtir.172 

 

3.2.2.3 EtkileĢim Adaleti (EtkileĢimsel Adalet)  

 

EtkileĢim adaleti örgütsel adalet algılamalarının üçüncü unsuru olarak ele 

alınmıĢtır. Kendi içerisinde iki bileĢene ayrılmıĢtır. Bu bileĢenlerden biri bireylere 

örgütteki uygun ve saygılı muamele uygulanma derecesini, öteki ise verilen 

açıklamaların kararlarla uyumlu olduğu ölçüsünü göstermektedir. Aynı zamanda bu 

bileĢenler bireylere, örgüt ve yöneticileri tarafından onlara verildiğini düĢündükleri 

saygıyı göstermektedir.173 
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EtkileĢim adaleti, örgütsel adaletle ilgili çalıĢmaların sosyal yönünü iĢaret 

etmekte ve çalıĢanlar arasında gerçekleĢen iliĢki kalitesini ifade etmektedir. 

EtkileĢim adaleti, örgütte karar verme yetkisine haiz bireylerin çalıĢanlara karĢı 

yapmıĢ olduğu davranıĢların, onların örgütsel adalet algılamalarını etkilediğini 

anlatmaktadır. ÇalıĢanlar, örgüt içinde karar vericilerin kendilerine karĢı tavırlarının 

ve örgüt içinde alınan kararlar ile ilgili kendilerine yapılan açıklamaların adalet 

algılamalarını etkilediğini ifade etmiĢlerdir.174 

 

Moorman, yapmıĢ olduğu araĢtırmasında, özellikle etkileĢim adaletinden 

kaynaklanan adalet algılamalarının araçsal olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. 

AraĢtırmaları sonucunda, örgütsel vatandaĢlığın oluĢması açısından, yöneticilerin, 

emrinde çalıĢan bireylere karĢı adil olarak algılanan bir biçimde davranmanın 

faydalarını bilmeleri gerektiğini söylemiĢtir.175 

 

EtkileĢim adaleti, süreç adaletini tamamlayan boyut olarak görülmektedir. Aynı 

zamanda karar vericilerin astlarına karĢı olan tutumlarını gösteren bir bileĢendir. 

ÇalıĢanlar açısından bakıldığında da önemli parametrelerden biri olarak 

görülmektedir.176 

 

Ünler ve Güre, “örgütsel adalet kavramının geliĢimine bakıldığında ilk olarak 

dağıtımın yani kiĢilerin kazanımlarının önemli olduğu varsayım önem kazanırken, 

sonrasında bu kazanımların belirlenmesinde etkili olan iĢlem ve süreçlerin ne 

oranda adil olduğu önem kazanmıĢtır” ifadesini kullanmıĢtır. Daha sonra yapılan 

araĢtırmalarda, çalıĢanlara uygulanan kurallar ve süreçlerin iĢleyiĢi aĢamasında 

kiĢilere yapılan davranıĢların niteliği demek olan etkileĢim adaleti ortaya çıkmıĢtır.177 

 

EtkileĢim adaleti, adaletin kaynağı ve alıcısı arasındaki iletiĢime ait süreç 

içerisinde bulunansaygı, dürüstlük ve nezaket çerçevesinde geliĢen, dağıtım ve 

süreç adaleti arasında bir köprü vazifesi yapan ve örgüte ait hedeflere ulaĢılmasına 

katkıda bulunan bir adalet boyutudur. Örgüt yöneticilerinin karar sürecince neyi nasıl 

ifade ettikleri ile ilgili olan bu kavram, yöneticilerin saygı ve duyarlılıkla çalıĢanları 
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yönlendirmesi, aynı zamanda çalıĢanlara mantığa dayalı açıklamalar yapabilmesiyle 

onları teĢvik edici özelliğe sahip bulunmaktadır.178 

 

Süreç adaletinin geniĢletilmiĢ durumu Ģeklinde görülen, örgüte ait 

uygulamaların insani yönüyle ilgilenen adalet biçimidir. ÇalıĢanlar, örgüt tarafından 

kararlar alınırken yapılan iĢlemlerin neler olduğu ve bu iĢlemlerin uygulanması 

esnasında ne seviyede sadık kalındığından daha fazla, kendilerine nasıl 

davranıldığına ve bu süreçte yeterli açıklamaların yapılıp yapılmadığıyla ilgilenirler. 

EtkileĢim adaleti, iĢlemlerin uygulanması aĢamasında çalıĢanların karĢılaĢtıkları 

bireylerarası tutumların niteliğine dair algıları oluĢturmaktadır.179 

 

3.2.3 Örgütsel Adalet ile Alt Boyutlarının Sonuçları ve Önemi 

 

Gelens ve arkadaĢları araĢtırmalarında, algılanan örgütsel adaletin, 

çalıĢanların iĢgücü farklılaĢması uygulamalarındaki tepkilerini biçimlendirmede 

önemli derecede bir rol oynayacağını iddia etmiĢlerdir. ÇalıĢanların, kendilerine 

verilen iĢ yükü ile uygulanan süreçleri, kendilerinin karĢılaĢtırarak bir değerlendirme 

yapabileceğini söylemiĢlerdir. Bu sübjektif değerlendirmelerin, algılanan dağıtıcı 

adalete ve algılanan süreç adaletine göre iki farklı tür üzerinde Ģekillendirildiğini 

ifade etmiĢlerdir.180 

 

Demirkaya ve Kandemir yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında, örgütsel 

adaletsizliğin sonuçlarından söz ederken çalıĢanların örgüte bağlılığını, örgütte 

kalma niyetlerini, örgütsel aidiyetlerini ya da örgütsel vatandaĢlık davranıĢlarını, 

amirlerine güvenlerini, alınan kararlardan memnuniyetlerini, örgüt için 

çabalamalarını ve performanslarını doğrudan etkilediğini anlatmaktadır. Yine 

adaletsizliğe maruz kalan çalıĢanların, örgütü terk etme, kendini geriye çekme, 

adaletsizliği seslendirme ve görmezden gelme ya da aklileĢtirme gibi dört temel 

davranıĢ biçimi sergilediklerini söylemiĢlerdir. Hatta daha vahim olarak örgüt 

kaynaklarını kendisi için kullanma, istismar, hırsızlık, örgüte bilerek zarar verme, 

üstlere verilen bilgileri çarpıtma gibi örgütün zararına geri dönüĢler olacağını tespit 

etmiĢlerdir.181 
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Bu konudaki araĢtırma sonuçları, hem dağıtıcı hem de süreç adaletinin 

iliĢkilendirmesi gerektiğini göstermiĢtir. Bireyler, ödül dağıtımı için kullanılan yolların 

ve gerçek ödül dağılımının adil olduğunu algıladıklarında, iĢlerinden memnuniyet 

duyarlar. Yine örgütlerinden ayrılma niyetlerini azaltıp yüksek seviyede katılım 

sağlama eğilimine girerler.182 

 

Dağıtım adaleti, bireylerin çalıĢtıkları örgütlerde elde ettiği kazanımlar 

sonucunda hak ettiği getiri olduğunu algılaması olarak görülmektedir. Bireyler 

kendilerini diğer bireylerle karĢılaĢtırırken subjektif ölçütleri esas aldıklarında farklı 

sonuçlarla karĢılaĢabilirler. Çünkü birey kendine göre daha az baĢarılı birini referans 

alarak kıyaslamıĢsa sonucunda olumsuz bir durum oluĢmayacaktır. Diğer bir 

subjektif değerlendirme ise bireyin yanında bulunan diğer çalıĢanlara göre 

kıyaslama yapılmasıdır. Burada önemli olan her iki tarafın da kazançlarının eĢit 

olması değil, örgüt içinde gösterdikleri faaliyetleri oranında elde ettikleri kazançların 

eĢit olması gerçeği olacaktır. Dağıtım adaleti yönünden önemli olan, bireylerin 

kazanımlardan hak ettikleri hisseyi aldıklarını düĢünmesi olayının ortaya çıkması ve 

değerlendirilmesi sonucudur.183 

 

Bilim adamları tarafından yapılan çalıĢmalar, bireylere kendi örgütlerinin 

yapmıĢ olduğu adil davranıĢ ve uygulamaların, örgütsel bağlılığı artırdığını 

göstermiĢ, bundan dolayı örgütsel adalet örgütlerin vazgeçilmezi olmuĢtur. Diğer 

örgütlerde olduğu gibi örgütsel adalet, eğitim ve öğretim yapan örgütlerde de 

oldukça önemlidir. Eğitim ve öğretim örgütleri, eğitimde kaliteyi, verimliliği 

yükseltmeyi, sonraki yıllara ait hedeflerine ulaĢmayı istiyorlarsa özellikle örgüt 

çalıĢanlarına gereken önemi vermeli ve adil uygulamalar yapmalıdırlar.184 

 

Yine örgütsel adalet konularında yapılan çalıĢmalarda elde edilen bulgular, 

örgütlerde sosyal iliĢkilerin sağlam bir zemine oturtulmasında örgütsel adaletin 

önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle örgütsel adalet hem iĢ dünyası 

hem de bilim adamları tarafından önemle ele alınmalıdır.185 

 

                                                           
182

Khurram Khan vd., “Organizational Justice and Job Outcomes: Moderating Role of Islamic Work 

Ethic”, J Bus Ethics, 2015, s.237. 
183

Ġlhami Yücel ve Nida Palabıyık, “Virtüöz Liderlik Ve Örgütsel Adalet Arasındaki ĠliĢki Üzerine Bir 

Uygulama”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, ss.216-217. 
184

Hakan Gürsoy, “Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Demografik DeğiĢkenler Açısından 

Ġncelenmesi”, Journal of Academic Value Studies, 2017, V:3, I:15, s.22. 
185

Derman Küçükaltan vd., Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Detay Yayıncılık,Ankara,2015, 

ss.155-156. 



 

57 
 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE ÖRGÜTSEL ADALETĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA 

ETKĠLERĠNĠ ĠNCELEYEN ÇALIġMALAR 

 

4.1.KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKĠLERĠNĠ ĠNCELEYEN 

ÇALIġMALAR 

 

4.1.1 Eğitim Alanında Yapılan ÇalıĢmalar  

 

 Koca 2009 yılında, Ġstanbul ilinde bulunan orta öğretim okullarında görev 

yapan 251 öğretmen üzerinde, öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları 

arasındaki etkileĢimi ölçmüĢtür. AraĢtırmada ortaöğretim okullarında görev yapan 

öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılıklarına etkisini tespit edecek 

bulguya rastlanmamıĢtır.186 

 

Özbulak ve arkadaĢları 2011 yılında, Ġzmir ilinde bulunan resmi orta öğretim 

kurumlarında çalıĢan 158 okul yöneticisi ve öğretmenin, okula iliĢkin örgütsel bağlılık 

düzeyi ile kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiyi ölçmek için araĢtırma yapmıĢlardır. 

Anketin güvenilirlik değerleri kiĢilik özellikleri.89, dıĢa dönüklük .79, uyumluluk .79, 

sorumluluk .81, duygusal denge .79, geliĢime açıklık .75 olarak bulunmuĢtur. 

AraĢtırma sonucunda duygusal denge kiĢilik özelliğiyle duygusal bağlılık arasında 

negatif yönde etkileĢim tespit edilmiĢtir.187 

 

Panaccio ve Vandenberghe 2012 yılında, yazarlar üzerinde “BeĢ Faktörlü 

KiĢilik ve Örgütsel Bağlılık Modeli: Pozitif ve Negatif Duygusal Durumların Aracı 

Rolü” konulu çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmaya e-posta yoluyla doğrudan katılan 80 

yazar ve bunlar aracılığı ile 1’ici ankete 403 kiĢi 2’nci ankete 220 kiĢinin katılımı 

sağlanmıĢtır. Anketin güvenilirlik değerleri dıĢa dönüklük .87, uyumluluk .67, 

sorumluluk .77, duygusal denge .86, geliĢime açıklık .79, duygusal bağlılık .89, 

devam bağlılığı .78, normatif bağlılık .90, olarak bulunmuĢtur.  ÇalıĢmalarında, dıĢa 

dönüklük ve uyumluluğun artan olumlu etkiyle duygusal, devam ve normatif bağlılığı 
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pozitif yönde, duygusal dengenin ise duygusal bağlılığı negatif, devam bağlılığını ise 

pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Örgütlerin zaman içinde örgütsel 

bağlılığın nasıl geliĢtiğini anlamak için çalıĢanlarının özellikle dıĢa dönüklük, 

uyumluluk ve duygusal denge düzeylerini göz önünde bulundurması gerektiğini 

vurgulamıĢlardır.188 

 

Recepoğlu vd. 2013 yılında, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 154 öğretim 

elemanı üzerinde, öğretim elemanlarının kiĢilik özellikleri ile örgütsel bağlılık 

düzeyleri arasındaki iliĢkinin incelenmesi için bir araĢtırma yapmıĢlardır. Anketin 

güvenilirliği duygusal bağlılık için .89, devam bağlılığı için .62 ve normatif bağlılık için 

.84,dıĢa dönüklük için .81, uyumluluk için .56, sorumluluk için .75, duygusal denge 

için .74, geliĢime açıklık için .79 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda 

uyumluluğun duygusal bağlılıkla pozitif, devam ve normatif bağlılıkla negatif 

etkileĢimde olduğu, dıĢa dönüklük, sorumluluk ve geliĢime açıklığın duygusal ve 

normatif bağlılıkla pozitif, devam bağlılığıyla negatif etkileĢimde olduğu, duygusal 

dengenin duygusal bağlılıkla negatif, devam ve normatif bağlılıkla pozitif etkileĢimde 

olduğu tespit edilmiĢtir.189 

  

 4.1.2 Diğer Alanlarda Yapılan ÇalıĢmalar 

 

Erdheim ve arkadaĢları 2006 yılında, otomobil üreticisi bir iĢyerindeki 

çalıĢanlar üzerinde yapmıĢ oldukları kapalı zarf usulü anket çalıĢmasında, Meyer ve 

Allen tarafından geliĢtirilen örgütsel bağlılık boyutlarıyla beĢ faktör kiĢilik özellikleri 

arasında bir bağ olup olmadığını araĢtırmıĢtır. Anketin güvenilirlik değerleri duygusal 

bağlılık .82, devam bağlılığı .88, normatif bağlılık .89, dıĢa dönüklük .83, uyumluluk 

.88, sorumluluk .86, duygusal denge .83, geliĢime açıklık .89 olarak bulunmuĢtur.  

Bu araĢtırma sonucunda, uyumluluknormatif bağlılığı pozitif, sorumlulukve duygusal 

denge devam bağlılığını pozitif,geliĢime açıklıkisedevam bağlılığını negatif, 

dıĢadönüklük duygusal bağlılık ve normatif bağlılığı pozitif, devam bağlılığını negatif 

yönde etkilemiĢtir.190 

 

ġengül 2008 yılında, büyük ölçekli firmalarda çalıĢan 304 personele internet 

üzerinden yapmıĢ olduğu anket çalıĢmasında, kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılığı 
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etkileyip etkilemediği konusunu araĢtırmıĢtır. KiĢilik ölçeği güvenilirlik değeri .77 ve 

örgütsel bağlılık güvenilirlik değeri .82 bulunmuĢtur. Sonuç olarak kiĢilik özelliklerinin 

örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkisinin söz konusu olduğunu ve kiĢiliğin örgütsel 

bağlılığı etkilediğini tespit etmiĢtir.191 

 

Tunçel tarafından 2009 yılında, Muğla ilinde bulunan hastanelerde çalıĢan 146 

hemĢire üzerinde örgütsel bağlılık ve kiĢilik özelliklerini de konu alan bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. AraĢtırmada kiĢilik ölçeğinin güvenilirliği .71, örgütsel bağlılık ölçeğinin 

güvenilirliği .77 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda, örgütsel bağlılık ile kiĢilik 

özellikleri arasında pozitif yönde bir etkileĢim bulunmuĢtur.192 

 

Kumar ve Bakshi 2010 yılında, Hindistan’da bir Tıp Fakültesinde çalıĢan 187 

doktor üzerinde “BeĢ faktör modeli, kiĢilik ve örgütsel bağlılık arasında herhangi bir 

iliĢki var mı” konulu araĢtırma yapmıĢlardır. Anketin güvenilirliğini dıĢa dönüklük .86, 

uyumluluk .77, sorumluluk .81, duygusal denge .83, geliĢime açıklık .82 duygusal 

bağlılık .88, devam bağlılığı .88, normatif bağlılık .89 olarak bulunmuĢtur.  ÇalıĢma 

sonucunda, dıĢa dönüklüğü her üç bağlılıkla, uyumluluğu normatif bağlılıkla, 

sorumluluğu duygusal ve devamlı bağlılıkla, duygusal dengeyi devam bağlılığı ile 

pozitif yönde etkileĢim içerisinde bulmuĢtur. GeliĢime açıklık boyutunu ise devamlı 

ve normatif bağlılıkla negatif yönde etkileĢim içerisinde bulmuĢtur.193 

 

ġeker 2011 yılında, Kayseri Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde yüz yüze 

görüĢme anket yöntemini kullanarak 187 çalıĢan üzerinde, çalıĢanların kiĢilik 

özellikleriyle örgütsel bağlılık arasında iliĢki olduğu konusunu da araĢtıran bir 

çalıĢma yapmıĢtır.  Anketin güvenilirliği kiĢilik özellikleri.75, örgütsel bağlılığı .85 

olarak bulmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda geliĢime açıklık ve dıĢa dönüklük ile duygusal 

bağlılık arasında negatif, dıĢa dönüklük ile devam bağlılığı arasında pozitif, duygusal 

denge ile devam bağlılığı arasında negatif yönde etkileĢim saptamıĢtır.194 

 

2012 yılında kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılık ve iĢ değerleri üzerinde 

etkisini araĢtıran Tanrıverdi, Ġstanbul ilinde altı hastane çalıĢanlarına yönelik 
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araĢtırma yapmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda uyumluluk ve sorumluluğun örgütsel 

bağlılığı pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢtir. DıĢadönüklük, duygusal denge, 

geliĢime açıklık ile örgütsel bağlılık arasında ise etkileĢim oluĢturacak herhangi bir 

bulguya rastlamamıĢtır.195 

 

Bozkaya tarafından 2013 yılında, Balıkesir ilinde bir kamu kurumunda çeĢitli 

pozisyonlarda çalıĢan 216 kiĢi üzerinde kiĢilik özellikleri ile örgütsel bağlılık 

arasındaki etkileĢimi incelemeye yönelik bir araĢtırma yapılmıĢtır. Anketin 

güvenilirliğini dıĢa dönüklük .90, uyumluluk .76, sorumluluk .82, duygusal denge .90, 

geliĢime açıklık .76 duygusal bağlılık .91, devam bağlılığı .84, normatif bağlılık .87 

olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda kiĢilik özelliklerinin tüm alt boyutlarının en 

az bir örgütsel bağlılık boyutunu anlamlı seviyede etkilediği tespit edilmiĢtir. 

DıĢadönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve geliĢime açıklığın duygusal bağlılığı pozitif 

yönde, duygusal dengenin devam bağlılığını pozitif yönde, dıĢadönüklük, sorumluluk 

ve geliĢime açıklığın normatif bağlılığı pozitif yönde etkilediği bulunmuĢtur.196 

 

Çelik tarafından 2013 yılında, Türkiye içinde ve dıĢında toplam 922 mimar ve 

mühendis üzerinde kiĢilik özellikleri ile örgütsel bağlılık konusunu da kapsayan bir 

araĢtırma yapılmıĢtır. Anketin güvenilirliği dıĢa dönüklük .79, uyumluluk .63, 

sorumluluk .74, duygusal denge .80, geliĢime açıklık .80 duygusal bağlılık .85, 

devam bağlılığı .79, normatif bağlılık .73 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda 

kiĢilik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasında herhangi bir etkileĢim tespit 

edilememiĢtir.197 

 

Torun 2014 yılında, bir kamu bankasında çalıĢan 154 müfettiĢ üzerinde anket 

yoluyla, kiĢilik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık boyutları arasındaki iliĢkilerin 

incelenmesini içeren çalıĢma yapmıĢtır. Anketin güvenilirliği dıĢa dönüklük .71, 

uyumluluk .60, sorumluluk .65, duygusal denge .68, geliĢime açıklık .61, duygusal 

bağlılık .83, devam bağlılığı .78, normatif bağlılık .82, olarak bulunmuĢtur.  ÇalıĢma 

sonucunda; dıĢa dönüklük ve geliĢime açıklık ile devam bağlılığı arasında negatif 

yönlü, duygusal denge ile devam bağlılığı arasında pozitif yönlü, sorumluluk ile 
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 Haluk Tanrıverdi,“KiĢilik Özelliklerinin ĠĢ Değerlerine ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Hastane 
ÇalıĢanları Üzerinde Bir AraĢtırma”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012, ss. 189-210. 
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Engin Bozkaya, Örgüt Çalışanlarının Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi: Hiyerarşik Yapısı Yüksek Bir Kurumda Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 2013, ss.1-100. 
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Gözde Çelik, Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının Kişilik Özelliklerinin, Örgütsel Bağlılık Ve İş 

Tatmini İle İlişkisi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2013, ss.99-280. 
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duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü, sorumluluk ile normatif bağlılık arasında 

pozitif yönlü etkileĢim tespit etmiĢtir.198 

 

4.2.ÖRGÜTSEL ADALETĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKĠLERĠNĠ ĠNCELEYEN 

ÇALIġMALAR 

  

4.2.1 Eğitim Alanında Yapılan ÇalıĢmalar 

 

 Zeinabadi ve Salehi 2011 yılında, Tahrandaki ilköğretim okullarında 652 

öğretmen ve 131 müdür üzerinde “Öğretmenlerin Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢ 

Kurallarında (Ocb) Örgütsel Bağlılık, Güven, ĠĢ Doyumu Ve Prosedürel Adaletin 

Rolü: DeğiĢtirilmiĢ Bir Sosyal AlıĢveriĢ Modelinin Önerilmesi” konulu çalıĢma 

yapmıĢtır. ÇalıĢmada güvenilirlik değerleri süreç adaletinin 0.82, örgütsel bağlılığın 

0.84 olarak bulunmuĢtur. Okullarda adil bir prosedür uygulanmasının iĢ doyumunu 

etkileyeceği, bunun sonucunda görevlerinden memnun olan öğretmenlerin okula 

daha fazla bağlı olacaklarını söylemiĢtir. Sonuçta süreç adaletinin örgütsel bağlılıkta 

önemli derecede doğrudan bir etkisinin olmadığı iĢ doyumu aracılığıyla örgütsel 

bağlılığı etkilediğini tespit etmiĢtir.199 

 

Uğurlu ve Üstüner tarafından 2011 yılında, Hatay ilinde ilköğretim okullarında 

görev yapan 954 öğretmen üzerinde araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada örgütsel 

adalet ölçeği güvenilirliği .85, dağıtım adaleti .95, süreç adaleti .95, etkileĢim adaleti 

.92, örgütsel bağlılık .72, duygusal bağlılık .86, devam bağlılığı .73, normatif bağlılık 

.78 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda örgütsel adaletle örgütsel bağlılık 

arasında orta seviyede pozitif bir iliĢki belirlenmiĢtir. Ancak dağıtım adaletinin 

örgütsel bağlılığı etkilemediği görülmüĢtür. Bu ve benzeri tüm araĢtırmalar örgütsel 

adalet algılarının örgütsel bağlılığa etkide bulunduğunu vurgular niteliktedir. 

AraĢtırma sonuçlarından elde edilen bulgulardan hareketle, örgütsel adalet 

boyutlarının örgütsel bağlılığı etkilediği varsayılmaktadır.200 
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Burcu Torun, Müfettişlerin Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi: Bir Kamu Bankası Uygulaması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beykent Üniversitesi, 
Ġstanbul, 2014, ss.74-113. 
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 Hassanreza Zeinabadi, Keyvan Salehi, “Role of procedural justice, trust, job satisfaction, and 
organizational commitment in Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers: Proposing a 
modified social exchange model Procedia”,Social and Behavioral Sciences,  2011, Vol. 29, ss.1472-
1481. 
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Celal T.Uğurlu,  Mehmet Üstüner, “Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik 
Liderlik ve Örgütsel Adalet DavranıĢlarının Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 2011, s.440. 
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Turgut vd. tarafından 2012 yılında, bir üniversitede çalıĢan 109 akademik ve 

idari personel üzerinde e-posta yoluyla örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılık 

üzerinde yaptığı etkiyi tespit etmek amacıyla araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmada duygusal bağlılık .83, devam bağlılığı .78, normatif bağlılık .82, dağıtım 

adaleti .85, süreç adaleti .89, etkileĢim adaleti .95 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma 

sonucunda dağıtım adaletinin duygusal ve devam bağlılığı, süreç adaletinin yalnızca 

devam bağlılığı, etkileĢimsel adaletin ise üç bağlılık boyutu üzerinde pozitif etkide 

bulunduğu tespit edilmiĢtir.201 

 

Öztuğ ve BaĢtaĢ 2012 yılında, KKTC’de orta öğretim okullarında görev yapan 

215 öğretmenin örgütsel adaletinin örgütsel bağlılıklarını etkilemesi konusunda 

çalıĢma yapmıĢlardır. AraĢtırmada dağıtım adaleti .90, süreç adaleti .93, etkileĢim 

adaleti .88, duygusal bağlılık .70, devam bağlılığı .75, normatif bağlılık .81 olarak 

bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda dağıtım ve süreç adaletinin duygusal ve normatif 

bağlılıkla pozitif etkileĢimde bulunduğunu tespit etmiĢlerdir. Devam bağlılığı ile 

örgütsel adalet boyutlarından hiç biri ile etkileĢimde bulunmamıĢtır. EtkileĢim 

adaletinin sadece duygusal bağlılığa etki ettiği belirlenmiĢtir.202 

 

Selvitopu ve ġahin 2013 yılında yayınladıkları çalıĢmalarında, orta öğretim 

öğretmenlerinin örgütsel adaleti ile örgütsel bağlılıkları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢler 

ve Afyonkarahisar ilinde 325 orta öğretim öğretmeni üzerinde araĢtırma 

yapmıĢlardır. AraĢtırmanın ölçek güvenilirlik değerleri dağıtım adaleti .88, süreç 

adaleti .93, etkileĢim adaleti .90, örgütsel bağlılık .97 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma 

sonucunda, örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı etkilediği, bu boyutlardan süreç 

adaletinin, örgütsel bağlılığın çok önemli bir kısmını etkilediği tespit edilmiĢtir.203 

 

Gök 2014 yılında, Gaziantep ilinde ilk ve orta öğretim okullarında görev yapan 

400 öğretmen üzerinde örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkilerini konu alan bir 

araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırmada dağıtım adaleti .90, süreç adaleti .86, etkileĢim 

adaleti .93, duygusal bağlılık .33, devam bağlılığı .40, normatif bağlılık .62 olarak 

bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda, öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile 
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 Hakan Turgut vd., “The Effect of Employees Organizational Justice Perceptions on Their 
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Management Studies, 2012, s.26. 
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ss.127-130. 
203
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örgütsel bağlılıkları arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta derecede bir iliĢki olduğu 

belirlenmiĢtir.204 

 

Ay ve Koç 2014 yılında, öğretmenlerin örgütsel adalet algılarıyla örgütsel 

bağlılıkları arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla, kamu ve vakıf okullarında görev 

yapan 679 öğretmen üzerinde elden, kargo ve e-posta anket yoluyla bir araĢtırma 

gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırmada ölçek güvenilirliği, örgütsel adalet .97, dağıtım adaleti 

.87, süreç adaleti .93, etkileĢim adaleti .97, örgütsel bağlılık .67 olarak bulunmuĢtur. 

AraĢtırma sonucunda, örgütsel adalet boyutları ile örgütsel bağlılık düzeyleri 

arasında, iliĢkinin Ģiddeti en çok süreç, sonrasında etkileĢim, sonuncusunda ise 

dağıtım adaleti boyutunda olan anlamlı bir iliĢki bulmuĢlardır.205 

 

Bal tarafından 2014 yılında, Manisa ilinde bulunan ilköğretim okullarında görev 

yapan 412 öğretmen üzerinde elden dağıtılıp toplanan anketler yoluyla örgütsel 

adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkinin tespitine yönelik bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. AraĢtırmada ölçeklerin güvenilirliği, örgütsel adalet .89, örgütsel bağlılık 

.79, duygusal bağlılık .66, devam bağlılığı .70, normatif bağlılık .65 olarak 

bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda, örgütsel adaletin duygusal ve normatif bağlılık 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, devam bağlılığı üzerinde ise anlamlı bir etkide 

bulunmadığı tespit edilmiĢtir.206 

 

 AltaĢ ve Çekmecelioğlu 2015 yılında, Sakarya ilinde 125 okul öncesi 

öğretmeni üzerinde yaptıkları örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkilerini de konu 

alan araĢtırmalarını yayınlamıĢlardır. AraĢtırma sonucu dağıtım adaletinin duygusal 

bağlılık üzerinde etkili olduğunu göstermiĢtir. Süreç ve etkileĢim adaletinin herhangi 

bir örgütsel bağlılık boyutuyla etkileĢim içinde olmadığı görülmüĢtür.207 

 

Büyükyılmaz ve Tunçbiz 2015 yılında, Karabük Üniversitesinde görev yapan 

280 akademik personel üzerinde örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa olan 

etkilerini ölçmek için araĢtırma yapmıĢ ve 2016 yılında bu çalıĢmalarını 

yayınlamıĢlardır. AraĢtırmada ölçek güvenilirliği, dağıtım adaleti .88, süreç adaleti 
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.92, etkileĢim adaleti .94, duygusal bağlılık .93, devam bağlılığı .81, normatif bağlılık 

.83 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda örgütsel adaletin tüm boyutlarının 

duygusal bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde etkilediği, devam bağlılığını sadece 

etkileĢim adaletinin etkilediği, normatif bağlılığı ise dağıtım ve etkileĢim adaletinin 

anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiĢtir.208 

  

4.2.2 Diğer Alanlarda Yapılan ÇalıĢmalar 

 

Pare ve Tremblay 2007 yılında, Kanada Bilgi ĠĢlem Dairesinde çalıĢan 394 

personel üzerinde “Bilgi Teknolojisi Uzmanlarının Personel Sirkülâsyonlarının, Ġnsan 

Kaynakları Uygulamalarına, Prosedürel Adalet Ve Örgütsel Bağlılığa Üst Seviye 

Etkisi” konulu çalıĢma yapmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda örgütsel adalet duyguları 

güçlü bireylerin duygusal ve devamlılık bağlılıklarının yüksek düzeyde olduğu, Süreç 

adaleti algılamalarının duygusal bağlılık ile pozitif iliĢkisini tespit etmiĢlerdir.209 

 

Bakhshi ve arkadaĢları 2009 yılında, 128 tıp fakültesi çalıĢanı üzerinde anket 

uyguladığı “Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ Doyumunun Öncüsü Örgütsel Adalet 

Algılamaları” konulu çalıĢma yapmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan tüm ölçeklerin 

güvenilirlik değerleri .90 üzerinde çıkmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, dağıtım ve süreç 

adaletinin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir.210 

 

Ha ve Ha tarafından 2015 yılında, örgütsel adalet ile örgütselbağlılık alt 

boyutlarından duygusal bağlılık iliĢkisini incelemek için 253 üniversite öğrencisi 

üzerinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada ölçek güvenilirliği, dağıtım adaleti 

.92, süreç adaleti .93, etkileĢim adaleti .94, duygusal bağlılık .95 olarak bulunmuĢtur. 

AraĢtırma sonucunda her üç adalet boyutunun da duygusal bağlılıkla pozitif yönde 

anlamlı etkileĢim içinde olduğunu tespit etmiĢlerdir.211 
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 Uçar 2016 yılında, örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi 

incelemek amacıyla Denizli ilinde 181 banka çalıĢanı üzerinde bir çalıĢma yapmıĢtır. 

ÇalıĢmada ölçek güvenilirliği, dağıtım adaleti .88, süreç adaleti .86, etkileĢim adaleti 

.95, duygusal bağlılık .90, devam bağlılığı .71, normatif bağlılık .86 olarak 

bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda, dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileĢim 

adaletinin duygusal ve normatif bağlılığı pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği, 

devam bağlılığını ise anlamlı ve negatif yönde etkilediği bulgusuna rastlamıĢtır.212 

 

 Keskin tarafından 2017 yılında, Düzce ilinde 220 banka çalıĢanı üzerinde 

örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi ölçmek için bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. AraĢtırmada ölçek güvenilirliği, dağıtım adaleti .87, süreç adaleti .87, 

etkileĢim adaleti .92, duygusal bağlılık .80, devam bağlılığı .78, normatif bağlılık .82 

olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda, örgütsel adalet algıları ile duygusal ve 

normatif bağlılıkları arasında pozitif yönlü bir iliĢki saptanmıĢtır. Dağıtım adaleti ve 

süreç adaleti ile devam bağlılığı arasında negatif yönde etki saptanmıĢtır. EtkileĢim 

adaleti ile devam bağlılığı arasında bir etkileĢim saptanamamıĢtır.213 

  

4.3.KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE ÖRGÜTSEL ADALETĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA 

ETKĠLERĠNĠ ĠNCELEYEN ÇALIġMALAR 

 

AraĢtırma sonucunda, her üç değiĢkeni bir arada inceleyen sadece 

Onurlucan’ın yaptığı çalıĢma bulunmuĢtur. Bu üç değiĢken arasındaki iliĢkiyi ortaya 

çıkarmak amacıyla 2015 yılında yapılan çalıĢma, Manisa ilinde mobilya sektöründe 

bir fabrikadaki 139 iĢçi üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada ölçeklerin 

güvenilirlikleri, örgütsel bağlılık .73, duygusal bağlılık .65, devam bağlılığı .65, 

normatif bağlılık .81, kiĢilik özellikleri .91, dıĢa dönüklük.61, uyumluluk .60, 

sorumluluk .85, duygusal denge .78, geliĢime açıklık .90, örgütsel adalet .92, 

dağıtım adaleti .84, süreç adaleti .88, etkileĢim adaleti .89 olarak bulunmuĢtur. 

AraĢtırma sonucunda kiĢilik özellikleri ve alt boyutları ile örgütsel bağlılık ve alt 

boyutları arasında bir iliĢki tespit edilememiĢtir. Ancak dağıtım adaletinin, normatif 

bağlılık üzerinde, süreç adaletinin devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde, 

etkileĢim adaletinin duygusal ve normatif bağlılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip 

olduğu belirlenmiĢtir.214 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE, KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE 

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE BĠR 

ARAġTIRMA 

 

 

 Bu bölüm, araĢtırmanın yöntemi ve araĢtırmanın bulguları olmak üzere iki 

kısımda incelenmiĢtir. 

 

5.1 ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 

5.1.1 AraĢtırmanın Problemi, Amacı ve Önemi 

 

5.1.1.1 AraĢtırmanın Problemi 

 

Bu tezin ana problemi;  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğü”, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü” ile “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü” bünyesinde yapılandırılmıĢ olan, farklı öğretim programı uygulayan 

liselerde görev yapan öğretmenlerin, kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet 

algılarıaçısından örgütsel bağlılığa etki düzeylerinin hangi seviyede olduğunun 

belirlenmesidir. 

 

 Alt problemlerinde ise; 

 

 KiĢilik özelliklerinin, farklı öğretim programı uygulayan okullarda görevli 

öğretmenlerde; 

- Farklılık gösterip göstermediği,  

- Farklılığın hangi seviyede olduğu,  

- Örgütsel bağlılığı ne düzeyde etkilediği,  

 

- Örgütsel Adalet algılarının, farklı öğretim programı uygulayan okullarda görevli 

öğretmenlerde; 

- Farklılık gösterip göstermediği,  

- Farklılığın hangi seviyede olduğu,  

- Örgütsel bağlılığı ne düzeyde etkilediği konuları ele alınmıĢtır. 

 



 

67 
 

5.1.1.2 AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu araĢtırmayla; seviye olarak aynı düzeyde olan fakat farklı öğretim programı 

uygulayan “Milli Eğitim Bakanlığı”na bağlı okullardaki öğretmenlerin kiĢilik özellikleri 

ve örgütsel adalet algılarının, çalıĢtıkları kuruma bağlılıklarına olan etkileri ve etkinin 

ne seviyede olduğu araĢtırılmıĢtır. Yine örgütsel bağlılık bağımlı değiĢkeni ile kiĢilik 

özellikleri ve örgütsel adalet bağımsız değiĢkenleri arasındaki iliĢki incelenerek, 

değiĢkenler arasındaki etkiler ortaya çıkarılmıĢtır.  

 

 Bu çalıĢma sonucun da elde edilecek verilerle, Milli Eğitim Bakanlığının, farklı 

öğretim programı uygulayan okullarında görev yapan öğretmenlerinin kiĢilik 

özellikleri ve örgütsel adalet algıları ile kurumlarına olan bağlılıklarını öğrenmiĢ 

olması ve böylece ileriye dönük planlarında onlara yol gösterici bir bakıĢ açısı 

kazandırılmasının sağlanması amaçlanmıĢtır. 

 

5.1.1.3 AraĢtırmanın Önemi 

 

Örgütlerin baĢarıyı yakalama, hedeflerine ulaĢma ve çalıĢanlardan istedikleri 

sonucu alabilmelerinin, vasıflı çalıĢanlara sahip olmalarına ve bu çalıĢanların 

kendilerini iĢlerine adamak suretiyle gösterecekleri performansı örgütü için 

kullanmalarına bağlıdır. Günümüzde birçok sorunları bulunan öğretmenlerimizin 

kendilerini iĢlerine adayabilmeleri, yeterli performansı göstererek bunu örgütü için 

kullanabilmeleri örgütsel bağlılığın artırılmasından geçmektedir. 

 

Örgütsel bağlılık; iĢin niteliği, kiĢisel özellikler, takım çalıĢması, örgütsel adalet, 

ücret düzeyi gibi örgüt içi, yeni iĢ bulma olanakları, profesyonellik gibi örgüt dıĢı 

faktörlerle etkileĢim içerisindedir. Örgütsel bağlılığın artırılması için bu faktörlerin iyi 

analiz edilmesi ve sonuçların değerlendirilerek örgütlerde uygulanması, eğitimin 

temel taĢları olan öğretmenlerin okullarına olan aidiyet bağını güçlendirebilecektir.  

 

Yapılan literatür taramasında, gerek örgütsel adalet algısının ve gerekse kiĢilik 

özelliklerinin örgütsel bağlılıkla olan iliĢkilerini inceleyen bir çok çalıĢmaya 

rastlanmıĢtır. Bu üç değiĢkeni birlikte inceleyen Onurlucan’ın Manisa ilinde bir 

fabrikadaki iĢçiler üzerinde yaptığı ve 2017 yılında YÖK Ulusal Tez Merkezinde 

yayınlanan Yüksek Lisans tezine rastlanmıĢ ve bu çalıĢmanın verilerinden 

faydalanılmıĢtır. Ancak bu üç değiĢkenin birlikte incelendiği ve özellikle farklı öğretim 

programı uygulayan liselerde görev yapan öğretmenlerin, kiĢilik özellikleri ve 
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örgütsel adalet algıları açısından örgütsel bağlılığa etki düzeylerinin ne seviyede 

olduğunun tespit edilmesine yönelik yapılan araĢtırma bu konuda yapılan ilk çalıĢma 

olması açısından önem taĢımaktadır.  

 

Bu çalıĢma ile ortaya çıkacak sonuçlar ve bulguların; kiĢilik özellikleri, örgütsel 

adalet algısı ve örgütsel bağlılık çalıĢmaları kapsamında, örgütsel davranıĢ 

konusundaki araĢtırmalar ile Milli Eğitim Bakanlığının farklı öğretim programı 

uygulayan okullarda görev yapan öğretmenlerinin örgütsel bağlılık durumlarını 

değerlendirmesi ve örgütsel bağlılıklarının artırılması yönünde alacakları gerek 

örgütsel ve gerekse bireysel tedbirlere katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

 

5.1.2 AraĢtırmanın Model ve Hipotezleri 

 

 AraĢtırmanın bu bölümü araĢtırmanın model deseninin yer alacağı model 

kısmı ve araĢtırmanın ana ve alt hipotezlerinin yer alacağı hipotezler olmak üzere iki 

kısımda anlatılacaktır.  

 

5.1.2.1 AraĢtırmanın Modeli 

 

Bu araĢtırmada kullanılması düĢünülen örnek model, öğretmenlerin kiĢilik 

özellikleri alt boyutları, örgütsel adalet algısı alt boyutları ve örgütsel bağlılık alt 

boyutları arasındaki iliĢkileri ve elde edilen örgütsel bağlılık sonuçlarının farklı her 

grup okulda görev yapan öğretmenlerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek 

veriler ıĢığında oluĢturulmuĢtur.  

 

Örnek model, Genel Müdürlükler ve alt grubu olan liseler Milli Eğitim 

Müdürlüğü internet sitesinden alınarak,215yazar tarafından, diğer araĢtırmacıların 

çalıĢmalarında kullandıkları “Örgütsel Bağlılık”, “BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri” ve 

“Örgütsel Adalet” boyutlarıyla birleĢtirilip tek çatı altında toplanmak suretiyle 

oluĢturulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

                                                           
215

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesi “Eğitim Ġstatistikleri” https://ankara.meb.gov.tr/www/ 
egitim-istatistikleri / icerik/24. 

https://ankara.meb.gov.tr/www/%20egitim-istatistikleri%20/
https://ankara.meb.gov.tr/www/%20egitim-istatistikleri%20/
https://ankara.meb.gov.tr/www/%20egitim-istatistikleri%20/
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 Ayrıca, öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılıkları ile olan iliĢkisinde 

örgütsel adaletin aracılık rolü çalıĢma kapsamına alınarak her üç örneklemde 

değerlendirmeye alınmak üzere bir model216 oluĢturulmuĢtur.  

 

Öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ile örgütsel adalet algılarının örgütsel 

bağlılıklarına olan etkileĢimini anlatan model deseni oluĢturularak Ģekil 5’te 

gösterilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil-5 Farklı öğretim programı uygulayan okullarda görev yapan öğretmenlerin 

beĢ faktör kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılıkla iliĢkisi
217

 

                                                           
216

 Bu model yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. 
217

Örgütsel Bağlılık ölçeği, Allen ve Meyer’in Arzu S.Wasti tarafından 2000 yılında Türkçeye uyarlaması 
yapılan ve 2009 yılında geliĢtirilen ölçekten, BeĢ Faktör kiĢilik özellikleri, Veronica Benet Martinez ve 

ORTA ÖĞRETĠM GN.MD.LÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR (ANADOLU LĠSELERĠ)

DĠN ÖĞRETĠMĠ GN.MD.LÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR (ĠMAM-HATĠP LĠSELERĠ)

MESLEKĠ VE TEKNĠK ÖĞRETĠM GN.MD.LÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR( MES.VE TEK.LĠSELER)

Bağımsız 
Değişken

Bağımsız 
Değişken

DıĢa 
Dönüklük

Uyumluluk

Sorumluluk

Duygusal 
Denge

GeliĢime 
Açıklık

Dağıtım 
Adaleti

Süreç 
Adaleti

EtkileĢim 
Adaleti

BeĢ Faktör KiĢ. 
Öz. Alt 

Boyutları

Örgütsel 
Adalet Alt 
Boyutları

Bağımlı Değişken

Duygusal 
Bağlılık

Devam 
Bağlılığı

Normatif 
Bağlılık

Örgütsel 
Bağlılık Alt 
Boyutları
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Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılıkları ile iliĢkisinde örgütsel 

adalet algılarının aracılık rolünü anlatan model deseni Ģekil 6’da gösterilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil-6Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılık iliĢkisinde 

örgütsel adalet algılarının aracı rolü 

 

5.1.2.2 AraĢtırmanın Hipotezleri 

 

Bu araĢtırmada kullanılacak olan model doğrultusunda 5 ana hipotez 

oluĢturulmuĢtur. Ġlk hipotez 15 alt hipoteze ayrılmıĢ olup kiĢilik özellikleri alt 

boyutlarının örgütsel bağlılık alt boyutlarına etkisi birebir incelenmiĢtir. Ġkinci hipotez 

9 alt hipoteze ayrılmıĢ olup örgütsel adalet algısı alt boyutlarının örgütsel bağlılık alt 

boyutlarına etkisi birebir incelenmiĢtir. Üçüncü ve dördüncü hipotezde ise farklı 

öğretim programı uygulayan okullarda görev yapan öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ile 

örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa olan etkileri arasında ki fark 

incelenmiĢtir. BeĢinci hipotezise 3 alt hipoteze ayrılmıĢ olup öğretmenlerin kiĢilik 

özelliklerinin örgütsel bağlılıkla olan iliĢkisinde örgütsel adalet algılarının aracılık 

rolübulunduğu önermesi yapılmıĢtır. 

 

H1.  Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılığa etkisi vardır. 

 

H1 a. Öğretmenlerin dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır. 

H1 b. Öğretmenlerin dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır. 

H1 c. Öğretmenlerin dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır. 

H1 ç. Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır. 

                                                                                                                                                                     
John P.Oliver’in Nebi Sümer tarafından 2005 yılında Türkçeye uyarlaması yapılan ölçeğinden, Örgütsel 
Adalet ölçeği, Niehoff ve Moorman’ın geliĢtirdiği ve Celaledin Serinkan tarafından geçerlik ve 
güvenilirliğini yaparak kitabında yer verdiği ölçek ile Onurlucan’ın 2015 yılında yapmıĢ olduğu 
çalıĢmasında kullandığı anketlerdeki ölçümlediği ifadeler kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Veri toplama 
tekniği bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir. 



 

71 
 

H1 d. Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır. 

H1 e. Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır. 

H1 f. Öğretmenlerin sorumluluk kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır. 

H1 g. Öğretmenlerin sorumluluk kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır. 

H1 ğ. Öğretmenlerin sorumluluk kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır. 

H1 h. Öğretmenlerin duygusal denge kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi 

vardır. 

H1 ı. Öğretmenlerin duygusal denge kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır. 

H1 i.  Öğretmenlerin duygusal denge kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır. 

H1 j. Öğretmenlerin geliĢime açıklık kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır. 

H1 k. Öğretmenlerin geliĢime açıklık kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır. 

H1 l.  Öğretmenlerin geliĢime açıklık kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır. 

 

H2.    Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa etkisi vardır. 

 

H2 a. Öğretmenlerin dağıtım adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır. 

H2 b. Öğretmenlerin dağıtım adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır. 

H2 c. Öğretmenlerin dağıtım adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır. 

H2 ç. Öğretmenlerin süreç adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır. 

H2 d. Öğretmenlerin süreç adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır. 

H2 e. Öğretmenlerin süreç adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır. 

H2 f.  Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır. 

H2 g. Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır. 

H2 ğ. Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır. 

 

H3. Farklı öğretim programı uygulayan okullarda görev yapan öğretmenlerin, kiĢilik 

özelliklerinin örgütsel bağlılığa etkileri farklı olmaktadır. 

 

H4. Farklı öğretim programı uygulayan okullarda görev yapan öğretmenlerin, 

örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa etkileri farklı olmaktadır. 

 

H5.    Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılıkları ile olan iliĢkisinde 

örgütsel adalet algılarının aracılık rolünün etkisi vardır. 

 

H5 a. Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin duygusal bağlılıkları ile olan iliĢkisinde 

örgütsel adalet algılarının aracılık rolünün etkisi vardır. 
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H5b. Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin devamlı bağlılıkları ile olan iliĢkisinde 

örgütsel adalet algılarının aracılık rolünün etkisi vardır. 

H5 c. Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin normatif bağlılıkları ile olan iliĢkisinde 

örgütsel adalet algılarının aracılık rolünün etkisi vardır. 

 

5.1.3 AraĢtırmanın Evreni, Örneklemi, Varsayımları ve Sınırlılıkları  

 

AraĢtırmanın evreni, araĢtırmanın örneklemi, araĢtırmanın varsayımları ve 

araĢtırmanın sınırlılıkları olmak üzere dört kısımdır. 

 

5.1.3.1 AraĢtırmanın Evreni  

 

Bu araĢtırmanın çalıĢma evrenini; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı 

öğretim programı uygulayan, “Orta Öğretim Genel Müdürlüğü”, “Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğü” ile “Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü”ne bağlı olarak 

derecelendirilen, Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Anadolu 

Liseleri”, “Ġmam-Hatip Liseleri” ile “Mesleki ve Teknik Liseler”de görev yapan 

öğretmenler oluĢturmaktadır.  

 

 Zaman, ulaĢım ve mali kısıtlar vb. nedenlerden dolayı merkez ilçe konumunda 

olan ve öğretmen sayıları 1500 ve üzeri olan ilçeler değerlendirmeye alınmıĢtır. Orta 

Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 102 lisede 5746, Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı 32 lisede 1564 ve Mesleki ve Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı 87 lisede 7476 olmak üzere toplam 221 okulda 14786 öğretmen 

çalıĢma evreni kapsamına alınmıĢtır.218 

 

5.1.3.2 AraĢtırmanın Örneklemi  

 

AraĢtırmada evrenin, farklı öğretim programı uygulayan Orta Öğretim Genel 

Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı olarak derecelendirilen Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde bulunan Anadolu Liseleri, Ġmam-Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik 

Liseleri kapsayan tabakalarından, araĢtırma konu ve problemine uygun örneklemin 

seçilmesi için olasılıklı örnekleme türlerinden olan “basit tesadüfî örnekleme” tekniği 

kullanılmıĢtır.  

                                                           
218

Öğretmen ve okul sayıları MEB ilgili biriminden email yoluyla alınmıĢtır. 
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Bu örnekleme yönteminde evreni oluĢturan her birimin örneklem içerisinde yer 

alma olasılığı aynıdır, yani birimler birbirinden bağımsız olarak eĢit seçilme Ģansına 

sahip olmaktadır. Evrenin temsil edilme gücünün artırılması için evren kendi içinde 

benzeĢik olan üç tabakaya ayrılmıĢtır. Saptanan alt tabakalardan örneklemler basit 

tesadüfî örneklemeile seçilmiĢtir.219 

  

 Örneklem büyüklüğünü saptamak için hedef kitledeki birey sayısı biliniyorsa 

aĢağıdaki formül uygulanır.220 

 

 n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2  p q  

 

Formüllerde; 

 

 

 En büyük örnekleme ulaĢmak için kabul edilebilir hata miktarı % 5 ve 

güvenilirlik düzeyi % 95 alınmıĢtır. Her tabakaya yansız örnekleme tekniğine dayalı 

formül uygulanmıĢ olup değerler yukarıda yazılı formüllere konulduğunda; 

 

 Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liseler için; 

n=5746 x 1.962 x 0.50 x 0.50 / 0.052x (5746-1) + 1.962 x 0.50 x 0.50 = 360 

olarak hesaplanmıĢtır. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerden seçilecek 

örneklem büyüklüğü 360 olarak hesaplanmıĢtır. Sonuç olarak yukarıdaki olasılıklar 

ve oranlar kabul edildiğinde, yansız olarak seçilecek 360 kiĢilik lise öğretmeni 

grubunun evrendeki katılımcıları temsil etme olasılığının %95 güvenilirlikte olduğu 

söylenebilir.  

                                                           
219

 Asım Saldamlı, Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri, Detay Yayınları, Ankara, 2016, ss. 54-
65. 
220

 YahĢi Yazıcıoğlu ve Samiye Erdoğan, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay 
Yayıncılık, Ankara, 2014, ss. 86-87. 
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Aynı formülü kullanmak suretiyle evren değeri olan (N) yerine diğer evren 

büyüklükleri tek tek yerleĢtirilmek suretiyle diğer örneklem büyüklükleri yani; 

 

 Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı liseler için; 

 n=1564 x 1.962 x 0.50 x 0.50 / 0.052 x (1564-1) + 1.962 x 0.50 x 0.50 = 308 

 Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğüne bağlı liseler için; 

 n=7476 x 1.962 x 0.50 x 0.50 / 0.052x (7476-1) + 1.962 x  0.50 x 0.50 = 365  

olarak hesaplanmıĢtır.  

 

Tablo-5Evren ve örneklem öğretmen ve anket sayıları
221

 

 

 
 

 
ÇalıĢma evreni, örneklemdeki lise grupları, evrendeki öğretmen sayıları, 

ulaĢılması gereken öğretmen sayıları, kaç öğretmene anket dağıtıldığı ve ulaĢılan 

öğretmen sayılarını gösterir bilgiler tablo 5’te gösterilmiĢtir.  

 

Tablo incelendiğinde; Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Liselerde 

ulaĢılması gereken (360), örneklemde ulaĢılan (368), Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğüne bağlı Liselerde ulaĢılması gereken (308), örneklemde ulaĢılan (311), 

Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Liselerde ulaĢılması gereken 

(365), örneklemde ulaĢılan (371) olduğu, yine toplamda ulaĢılması gereken 

öğretmen sayısı (1.033), örneklemde ulaĢılan öğretmen sayısının (1.050) olduğu 

görülecektir. Bu istenilen örneklem büyüklüğüne ulaĢıldığını göstermektedir. 

                                                           
221

Yazar tarafından elde edilen veriler doğrultusunda oluĢturulmuĢtur. 
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 AraĢtırmacılara kolaylık olması açısından ( d ) 0.05 Ġçin örneklem büyüklükleri 

için +
- 0.03, +

- 0.05, +
- 0.10 örnekleme hataları için farklı evren büyüklüklerinden 

çekilmesi gereken örneklem büyüklükleri hesaplanmıĢtır. Tablo 6’da görüleceği 

üzere örnekleme hatasını azaltmak için örneklem büyüklüğünün artırılması 

gerekmektedir. 

   

Tablo-6 Örneklem büyüklükleri istatiksel verileri
222

 

 

 
 
 

5.1.3.3 AraĢtırmanın Varsayımları  

 

BelirlenmiĢ olan örneklem kümesinin çalıĢmanın evrenini temsil ettiği 

düĢünülmektedir.   

 

AraĢtırmada kullanılmıĢ olan“veri toplama”vasıtasına araĢtırmaya katılan 

bireylerin doğru ve içten cevap verdikleri ve yansıtılan cevaplamaların var olan 

durumu yansıtabileceği varsayılmıĢtır. 

 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçlarının, okullarda çalıĢan 

öğretmenlerin kiĢilik özelliklerini, örgütsel adalet algılarını ve örgüte olan 

bağlılıklarını ölçebilecek vasıfta ve araĢtırılan konu için istenen bilgileri elde 

edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiĢtir. 

 

 

                                                           
222

Saldamlı, a.g.e., s. 65. 

( d ) 0.05 Ġçin Örneklem Büyüklükleri  

Evren 
Büyüklüğü 

+
-
 0.03 örnekleme hatası 

(d) 

+
-
0.05 örnekleme hatası +

-
0.10 örnekleme hatası 

(d) (d) 

p=0.5 p=0.8 p=0.3 p=0.5 p=0.8 p=0.3 p=0.5 p=0.8 p=0.3 

q=0.5 q= 0.2 q=0.7 q=0.5 q= 0.2 q=0.7 q=0.5 q= 0.2 q=0.7 

100 92 87 90 80 71 77 49 38 45 

500 341 289 321 217 165 196 81 55 70 

750 441 358 409 254 185 226 85 57 73 

1000 516 406 473 278 198 244 88 58 75 

2500 748 537 660 333 224 286 93 60 78 

5000 880 601 760 357 234 303 94 61 79 

10000 964 639 823 370 240 313 95 61 80 

25000 1023 665 865 378 244 319 96 61 80 

50000 1045 674 881 381 245 321 96 61 81 

100000 1056 678 888 383 245 322 96 61 81 

1000000 1066 682 896 384 246 323 96 61 81 

100 milyon 1067 683 896 384 245 323 96 61 81 
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5.1.3.4 AraĢtırmanın Sınırlılıkları  

 

Bu çalıĢmanın;“Milli Eğitim Bakanlığı” tarafından farklı öğretim programı 

uygulayan, “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü”, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü” ile 

“Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü”ne bağlı olarak derecelendirilen “Ankara 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü” bünyesinde bulunan “Anadolu Liseleri”, “Ġmam-Hatip 

Liseleri” ile “Mesleki ve Teknik Liseleri”nde görev yapan öğretmenlerle yapılacak 

olması ve çalıĢma kapsamında elde edilecekdeğerlerin ankette yer alan ifadelerle 

kısıtlı olması temel sınırlılık olarak öne çıkmıĢtır.  

 

AraĢtırmanın, zaman ve mali kısıtlar ile örgüt yöneticilerinin tercihleri 

(çalıĢmanın olumsuz çıkması, bunun sonucunda örgüte ve yöneticilere zarar 

vereceği endiĢesiyle yöneticilerin bilgi vermekten kaçınması, anket çalıĢmasına izin 

verme konusunda istekli olmaması) nedeniyle bir kısıtlılık oluĢabileceği 

öngörülmüĢtür. Anket çalıĢmaları esnasında gerek yönetici ve gerekse 

öğretmenlerin anketin doldurulmasına sıcak bakmamaları bu çalıĢmanın temel 

sınırlılıklarından biri olarak öne çıkmıĢtır. 

 

Bununla birlikte, araĢtırmadan elde edilen bulgular, uygulama yapılan örgütteki 

çalıĢanların araĢtırmanın yapıldığı tarihteki uygulamalara iliĢkin algıları ile sınırlıdır. 

 

5.2 ARAġTIRMANIN BULGULARI 

 

5.2.1 AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları, Ölçekler ve Analiz 

Yöntemleri 

 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı, araĢtırmada kullanılan ölçekler ve 

araĢtırmada kullanılan analiz yöntemleri olmak üzere üç kısıma ayrılmıĢtır. 

 

5.2.1.1 AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

 

Bu çalıĢmada yararlanılmak üzere konu ile ilgili öncelikle literatür taraması 

yapılmıĢtır.Yinekonuyla ilgili makaleler, tezler, kitaplar ve diğer tüm kaynaklar 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmacılar tarafından baĢvurulan teorik araĢtırma ve analiz 

yöntemi kullanılmıĢtır. 
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Yine buna ilaveten kavramsal ve analitik çözümleme, veri elde etme, bu 

verileri çözümleyerek değerlendirme vb. birçok yöntemlerden faydalanma yoluna 

gidilmiĢtir.  

 

AraĢtırmada veri toplama vasıtalarından, “bilgi alınacak kiĢilerin doğrudan 

doğruya okuyup cevaplandıracakları bir soru listesinin hazırlanması Ģeklinde yapılan 

gözlem” olarak nitelendirilen “anket” yöntemi kullanılmıĢtır.223 Çoklu ölçek 

biçimlerinden biri olan 5’li likert ölçek tekniği ile hazırlanan ve (1) “hiç katılmıyorum”, 

(2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “tamamen katılıyorum” 

ifadelerinin bulunduğu anket kullanılmıĢtır. “GeliĢim Üniversitesi” etik kurul raporu ve 

“Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü”nün izin yazısının alınmasını müteakip bu anket 

kâğıtları, evrendeki öğretmenlere elden dağıtılıp tekrar elden toplanmıĢtır. 

 

Bu araĢtırmada faktörlerin değerlendirmesi ve elde edilen verilere ait ölçeklerin 

geçerlilik ve güvenilirlik testleri SPSS 21.0 for Windows,224uyum indekslerinden 

genel model uyumu, karĢılaĢtırmalı uyum ve mutlak uyum indeksi ölçümü ise AMOS 

23.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir.225 

 

5.2.1.2 AraĢtırmada Kullanılan Ölçekler 

 

Bu çalıĢma için kullanılan ölçekler;gerek ülkemizde ve gerekse yurtdıĢında 

sıklıkla kullanılan, araĢtırmaların genelinde güvenilirlik analizlerinden yüksek 

değerler alarak çıkmıĢ olan üç ölçek belirlenerek seçilmiĢtir.Bu ölçeklerin 

çalıĢmadaki evren kitlesine uygun olacağı değerlendirilmiĢ, araĢtırmada 

kullanılmasına karar verilmiĢ ve uygulanmıĢtır.  

 

AraĢtırmacıların çalıĢmalarında kullandıkları ölçekler orijinal haliyle bu tez 

çalıĢmasında da kullanılmıĢtır. Orijinal haliyle kullanılan ölçeğe ait alt boyutların 

varyans değerleri üç örneklem içinde her bir boyut ayrı ayrı hesaplanarak 

değerlendirmeye konulmuĢtur.  

 

 

 

                                                           
223

 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, KurtuluĢ Matbaacılık, Ġstanbul, 2009, s. 
39. 
224

 Yazıcıoğlu ve Erdoğan, a.g.e., ss. 239-412 
225

Cem Harun Meydan ve Harun ġeĢen, Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları,Detay 
Yayıncılık, Ankara, 2015, ss. 31-41. 



 

78 
 

Ġlk olarak öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Allen 

ve Meyer (1990) tarafından geliĢtirilen,226“duygusal”, “devam” ve “normatif” bağlılık 

düzeylerini içeren, Wasti (2000)’ningeçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile Türkçeye 

uyarlanan,227 yine kendisi tarafından 2009 yılında yeniden değerlendirmesi yapılan 

“Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıĢtır.228 

  

Bu ölçekte, 1, 3, 7, 12,14 ve 17’nci ifadeler duygusal bağlılığı, 4, 6, 9, 11, 13 

ve 15’inci ifadeler normatif bağlılığı, 2, 5, 8, 10, 16 ve 18’inci ifadeler ise devam 

bağlılığı düzeyini ölçmek için kullanılmıĢtır. Bu ölçekte kullanılan ifadelerden 14’üncü 

ifade olumsuz olduğundan ters ifade olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. Toplam 18 

ifade ankette bulunan ölçekte yer almıĢtır. 

 

Wasti 2000 yılında yapmıĢ olduğu Meyer ve Allen’in “Üç Boyutlu örgütsel 

bağlılık” ölçeğinin güvenilirlik ilegeçerlilik test edilme çalıĢmasında, diğer ülke 

çalıĢanlarında olduğu gibi Türk çalıĢanların da duygusal, devam ve normatif bağlılık 

boyutlarına iliĢkin aynı davranıĢları sergilediklerini tespit etmiĢtir. Normatif bağlılık 

boyutunun genelde Türkiye’nin içinde bulunduğu toplulukçu kültür ortamlarında 

gözlemlenen bir bağlılık olduğunu, bu nedenle Türk çalıĢanların aile ortamı 

Ģeklindeki kendilerini koruyup gözeten örgütleri tercih ettiklerini ifade etmiĢtir.Wasti, 

bu araĢtırmasında güvenilirlik değerlerini duygusal bağlılıkta “0,79”, devam 

bağlılığında “0,58”, normatif bağlılıkta ise “0,75” olarak saptamıĢtır.229 

 

Ġkinci olarak çalıĢanların kiĢilik özelliklerini belirlemek amacıyla Benet-Martinez 

ve John (1998) tarafından geliĢtirilen,230  Sümer ve arkadaĢları tarafından 2005 

yılında Türkçeye uyarlaması ile geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 

yapılan,231“dıĢadönüklük”, “uyumluluk”, “sorumluluk”, “duygusal denge (nevrotilik)” 

ve “geliĢime açıklık“ boyutlarından oluĢan “BeĢ Faktör KiĢilik Envanteri”  ismiyle 

anılan kiĢilik ölçeği kullanılmıĢtır.  

                                                           
226

 Allen and Meyer, a.g.e., ss. 1-18. 
227

 Arzu S.Wasti, “Meyer ve Allen’in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik 
Analizi”, Nevşehir. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 2000,ss.401-410 
228

 Arzu S.Wasti and Çetin Önder, Commitment across cultures: Progress, pitfalls, and 
propositions. In H. J. Klein, T. E. Becker, & J. P. Meyer (Eds.) Commitment in Organizations: 

Accumulated Wisdom and New Directions, 2009,(pp. 309-343). New York: Routledge Taylor and 
Francis Group. 
229

Wasti, a.g.e., ss. 401-410. 
230

 Veronica Benet Martinez ve John P.Oliver, “Los Cinco Grades Across Cultures and Ethnic Groups: 
Multitrait-multimethod Analyses of the Big Five in Spanish and English”, Journal of Personality and 
Social Psychology, 1998. 
231

 Nebi Sümer vd., Big Five Personality Traits as The Distal Predictors of Road Accident Ġnvolvement. 
G. Underwood, (Ed.), Traffic and Transport Psychology :Theory and application ,2005, ss. 215-
227. 
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Bu ölçekte, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 ve 36’ncı ifadeler dıĢadönüklük boyutunu, 

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 ve 42’nci ifadeler uyumluluk boyutunu, 3, 8, 13, 18, 23, 

28, 33, 38 ve 43’üncü ifadeler sorumluluk boyutunu, 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 ve 

39’uncu ifadeler duygusal denge boyutunu, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41 ve 

44’üncü ifadeler geliĢime açıklık boyutunu ölçmek için kullanılmıĢtır. Bu ölçekte 

kullanılan ifadelerden 2,6,8,9,12,18,21,23,24,27,31,34,35,37,41,43’üncü ifadeler 

olumsuz olduğundan ters ifade olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. Toplam 44 ifade 

ankette bulunan ölçekte yer almıĢtır. Sümer ve arkadaĢları tarafından 2005 yılında, 

kültürlerarası bir çalıĢmada da kullanılan ölçeğe ait C. Alfa katsayıları 0,64-0,77 

arasında bulunmuĢtur.232 

 

Üçüncü olarak, öğretmenlerin “örgütsel adalet algıları”na iliĢkin bilgileri ve 

iliĢkileri ortaya çıkarmak gayesiyle Niehoff ve Moorman (1993) tarafından 

geliĢtirilen“dağıtım”, “süreç” ve “etkileĢim” adaleti boyutlarından oluĢan “Örgütsel 

Adalet Ölçeği” kullanılmıĢtır.233 

 

Yine Serinkan’ın “DönüĢümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel VatandaĢlık ve 

Örgütsel Adalet” kitabında bulunan verilerden faydalanılmıĢtır. Serinkan kitabında 

kullandığı 20 ifadeli ölçek için Croanbach Alfa değerini .92 bulmuĢtur.234 Bu ölçekte 

kullanılan ifadeler ise Onurlucan’ın 2015 yılında yaptığı çalıĢmasında kullandığı ve 

Croanbach Alfa değerini .92 bulduğu çalıĢmasından alınmıĢtır. Ölçekte kullanılan 3, 

5, 9, 12 ve 17’nci ifadeler dağıtım adaletini, 2, 4, 8,11, 15 ve 20’nci ifadeler süreç 

adaletini, 1, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18 ve 19’uncu ifadeler ise etkileĢim adaletini ölçmek 

için kullanılmıĢtır. Toplam 20 ifade ankette bulunan ölçekte yer almıĢtır.235 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
232

Sümer vd., a.g.e., s.219 
233

 Brian P.Niehoff ve Robert H.Moorman, “Justiee as a Mediator of the Relationship Between Methods 
of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior”, Academy of Management Journal, 1993, 36 
(3), ss. 527-556. 
234

Celaleddin Serinkan ve Yasemin Ürkek ErdiĢ, Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel 
Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet, Nobel Yayınları, Ankara, 2014, s. 172. 
235

Onurlucan, a.g.e., s.116. 
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5.2.1.3 AraĢtırmada Kullanılan Analiz Yöntemleri  

 

 AraĢtırmada ilk önce anketin güvenilirliği ölçülmüĢtür. Ölçüm için 

araĢtırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan “Cronbach Alfa” (α) iç tutarlık katsayısı 

kullanılmıĢtır. Bu ölçüm, anketlerde bulunan çeĢitli ifadelerin aynı niteliğini 

ölçümlerken birbirlerini ne seviyede tamamladıklarını tespit etmektedir. “Alfa” 

güvenilirlik değeri -1 ile +1 arasında farklılık gösteren bir katsayı olup çıkan ölçüm 

rakamları 0’a yaklaĢtıkça güvenilirlik azalmakta,+1’e doğru ilerledikçe de güvenilirlik 

artmaktadır.“Cronbach Alfa” (α) değeriaraĢtırmalarda 0.00  ≤  α  < 0.40 “güvenilir 

olmayan”, 0.40 ≤  α  < 0.60 “güvenirliliği düĢük”, 0.60 ≤  α  < 0.80 “oldukça güvenilir”, 

0.80 ≤ α < 1.00 “çok iyi derecede güvenilir” Ģeklinde tanımlanmaktadır.236 

 

 Güvenilirliği tespit edilen ölçeklerin yapı geçerliliğini incelemek için “Kaiser-

Meyer-Olkin” (KMO) katsayısı ve “Bartlett küresellik” testleri uygulanmıĢtır. Yapılan 

bu analiz testlerinde gözlenmiĢ olan korelasyon ve kısmi korelasyon katsayıları 

büyüklüğünü karĢılaĢtırılmakta ve KMO oranı veri yapısının faktör analizi için 

uygunluk durumu ortaya çıkarılmaktadır.Analiz sonucu ölçüm aralıkları; 0,60 < KMO 

“Kötü”,  0,70 < KMO < 0,60 “ Zayıf”,  0,80 < KMO < 0,70 “Orta düzey”, 0,90 < KMO < 

0,80 “Ġyi”, 1,00 < KMO < 0,90 “Mükemmel” olarak ifade edilmektedir. 

 

AraĢtırmacıların, bağımsız değiĢken kiĢilik özelliklerinin bağımlı değiĢken 

örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini inceleyen ve yine bağımsız değiĢken örgütsel 

adaletin bağımlı değiĢken örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini gösteren çalıĢmaları 

ve yaptıkları modellerin uyumluluğu kanıtlanmıĢtır. Bu çalıĢmada modelin 

uyumluluğunu tespit için,YEM (Yapısal EĢitlik Modeli) SPSS Amos 23 programı 

kullanılarak model uyumluluğuölçülmüĢtür. Bu programda kullanılan Ki Kare (Chi-

Square/CMIN), Serbestlik Derecesi (Degree of Freedom/DF), CMIN/DF, Ġyilik Uyum 

Ġndeksi (Goodness Of Fit Index/GFI), YaklaĢık Hataların Ortalama Karekökü (Root 

Mean Square Error of Approximation/RMSEA) vb. testlerden faydalanılmıĢtır.237 

 

Yine araĢtırmacılar; öncelikle iki değiĢken arasındaki doğrusal iliĢkinin analiz 

edilmesi, analiz sonucunda değiĢkenler arasında iliĢki varsa bu iliĢkinin seviyesinin 

ölçülmesi için korelasyon testinin yapılmasının gerekliliğinisöylemiĢlerdir. Bu amaçla 

bu araĢtırmada, her öğretim grubunda ayrı ayrı olmak üzere,  bağımlı değiĢken olan 

                                                           
236

Yazıcıoğlu ve Erdoğan, a.g.e., ss.248-253. 
237

Meydan ve ġeĢen, a.g.e., ss.31-41. 
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örgütsel bağlılık boyutları ile bağımsız değiĢkenler kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet 

boyutları arasındaki iliĢkilerin tespiti gayesiyle korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

 

 Korelasyon testi sonuçları “-1” ile “+1” arasında farklı değerlerde olup çıkan 

değerin “0” olması değiĢkenler arasında bir iliĢkiye rastlanılmadığını, değerin “+1” 

çıkmasıpozitif mükemmel bir iliĢkinin varlığını, değerin “-1” çıkması ise negatif 

mükemmel bir iliĢkinin varlığını ifade eder. Korelasyon katsayısıdeğer aralıklarının 

seviyeleri ise “0,70-1,00” yüksek, “0,70-0,30” orta, “0,30-0,00” düĢük düzey olarak 

araĢtırmacılar tarafından kabul edilmektedir. 

 

 Hangi korelasyon testinin uygulanması gerektiği hususunda ise Ģu görüĢ 

vardır.Eğer örneklem büyüklüğü genelde kabul gören sayı 30’un altında ise 

parametrik olmayan Spearman Korelasyon analizi vb. yapılır. Örneklem büyüklüğü 

sayısı 30’un üzerinde ise normallik testinin Ki-kare, Kolmogorov-Smirnov vb. 

yapılması gerekir. Bu test aĢamasında elde verilerin normal dağılıma uygun olup 

olmadığına bakılması gerekir. Çıkan veriler 0,05 olan anlamlılık değerinden büyük 

ise faktörlerin normal dağılım gösterdiği varsayılır ve parametrik olan Pearson 

korelasyon vb. analizlerin yapılması gerektiği anlaĢılır. Bu veriler 0,05 değerinden 

küçük ise parametrik olmayan Spearman Korelasyon v.b analiz teknikleri uygulanır. 

Ayrıca korelasyon analizi öncesinde, elde edilen veriler aracılığı ile serpilme 

diyagramı çizilerek değiĢkenler arasında doğrusal bir iliĢkinin olup olmadığı 

saptanmaktadır. Bu çalıĢmada Pearson korelasyon analizi kullanılmıĢtır.238 

 

Bu araĢtırmada; bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢken üzerindeki etkilerini 

ve düzeyini belirlemek için regresyon testinden faydalanılmıĢtır. Ölçüm için seçilmiĢ 

olan basit doğrusal regresyon analizi, bu araĢtırmada kiĢilik özellikleri ve örgütsel 

adalet boyutlarının örgütsel bağlılık boyutlarını her bir özellik ve boyuta ayrı ayrı 

olarak etkileyip etkilemediğini ölçmek için kullanılmıĢtır.239Yine aracı değiĢkenin 

bağımlı ve bağımsız değiĢken üzerindeki rolünü ölçmek amacıyla Baron ve 

Kenny’nin 1986 yılında geliĢtirdikleri aracı değiĢken modeli kullanılarak üç Ģartın 

gerçekleĢmesi gerektiği varsayılanregresyon testi yapılmıĢtır.240 

 

 

                                                           
238

Yazıcıoğlu ve Erdoğan, a.g.e., ss. 335-340. 
239

Yazıcıoğlu ve Erdoğan, a.g.e., ss. 340-353. 
240

Reuben M.Baron and David A.Kenny, “Te Moderator–Mediator Variable Distinction in Social 
Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations”, Journal of Personality 
and Social Psychology1986, ss.1173–1182. 
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5.2.2 AraĢtırmada Kullanılan Anketin Güvenilirliği ve Pilot Anket Uygulaması 

 

5.2.2.1 Pilot Anket Uygulaması 

 
Öncelikle GeliĢim Üniversitesi etik kuruluna baĢvurulmuĢ ve etik kurul raporu 

alınmıĢtır (EK-A). Müteakiben Üniversite tarafından yapılacak çalıĢmayla ilgili 

Ankara Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı yazılmıĢtır. Ankara MEM etik kurulu, anketin 

birinci bölümünde bulunan 1, 4, 17 numaralı çapraz sorulardaki olumsuz 

“hissetmiyorum” kelimesinin olumlu “hissediyorum” kelimesi ile değiĢtirilmesini 

istemiĢtir. DeğiĢiklik yapılarak gönderilmiĢ, izin verilmesi sonrasında seçilen pilot 

okullara gidilerek anket uygulaması yapılmıĢtır. 

 

Güvenilirlik testi, ankette bulunan ölçeklerdeki ifadelerin, ankete katılan 

öğretmenler tarafından aynı seviyede algılanıp algılanmadığını belirlemek gayesiyle 

yapılmaktadır. Bu nedenle yapılan anketler sonucunda elde edilen verilerinSPSS 

21.0 programı vasıtasıyla güvenilirlik testi yapılmıĢtır.   

 

Tablo-7 Pilot okullar güvenilirlik sonuçları 

 

 

 

Her üç örneklemdeki üç değiĢken üzerinde yapılan güvenilirlik analiz sonuçları 

tablo 7’de görülmektedir.  Bu değerler incelendiğinde; 

 

Cronbach Alfa güvenilirlik değerleri Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 

kategorisinde yer alan “ġ.RaĢit Hatipoğlu Anadolu” lisesinde yapılan anketlerin 

değerlendirilmesi neticesinde, örgütsel bağlılık C.Alfa (α) değeri, 865 çok iyi 

derecede güvenilir, kiĢilik özellikleri C.Alfa (α) değeri, 769 oldukça güvenilir, örgütsel 

adalet C.Alfa (α) değeri, 971 çok iyi derecede güvenilir çıkmıĢtır.  

 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü kategorisinde yer alan “A.Tevfik Ġleri Anadolu 

Ġmam Hatip” lisesinde yapılan anketlerin değerlendirilmesi neticesinde, örgütsel 

bağlılık C.Alfa (α) değeri ,898 çok iyi derecede güvenilir, kiĢilik özellikleri C.Alfa (α) 
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değeri ,677 oldukça güvenilir, örgütsel adalet C.Alfa (α) değeri ,979 çok iyi derecede 

güvenilir çıkmıĢtır.  

 

Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü kategorisinde yer alan “Ahi Evran 

Mesleki ve Teknik Anadolu” lisesinde yapılan anketlerin değerlendirilmesi 

neticesinde, örgütsel bağlılık C.Alfa (α) değeri ,803 çok iyi derecede güvenilir, kiĢilik 

özellikleri C.Alfa (α) değeri ,798 oldukça güvenilir, örgütsel adalet C.Alfa (α) değeri 

,940 çok iyi seviyede güvenilir olarak çıkmıĢtır.  

 

 Bu çalıĢmada kullanılmıĢ olan anketlerin ölçeklerinde yer alan ifadelerin analizi 

sonucunda çıkan güvenilirlik testi sonucu her 3 örneklemde de kanıtlanmıĢ olup 

örneklemde bulunan diğer okullarda görevli öğretmenlere de elden dağıtılmıĢ ve 

toplanmıĢtır. 

 

5.2.2.2 Örneklemlerde Yapılan Anket Uygulamasının Güvenilirliği 

 

5.2.2.2.1 OÖGM, DÖGM ile MTÖGM Bağlı Okullarda Örgütsel Bağlılık Ölçek 

Güvenilirliği  

 

Her üç örneklemdeki örgütsel bağlılık ve alt boyutları değiĢkenleri üzerinde 

yapılan güvenilirlik analiz sonuçları tablo 8’de görülmektedir.   

 

Tablo-8 OÖGM, DÖGM, MTÖGM bağlı okullar örgütsel bağlılık güvenilirlik sonuçları 

 

 

Bu değerler incelendiğinde; 

   

Yapılan “örgütsel bağlılık” ölçeği  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .779 oldukça güvenilir, 

DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .754 oldukça 

güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .782 

oldukça güvenilir bulunmuĢtur. 
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 “Duygusal bağlılık” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .783 oldukça güvenilir, 

DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .804 çok iyi derecede 

güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .824 çok 

iyi derecede güvenilir bulunmuĢtur. 

 

“Devam bağlılığı” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .479güvenirliliği düĢük, 

DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .425 güvenirliliği 

düĢük, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .473 

güvenirliliği düĢük bulunmuĢtur. 

 

“Normatif bağlılık” alt boyutu güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .655 oldukça güvenilir, 

DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .650 oldukça 

güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .630 

oldukça güvenilir bulunmuĢtur. 

 

Sonuç olarak, devam bağlılığı alt boyutunun her 3 örneklemde de güvenirliliği 

düĢük iken, diğer değiĢkenler de oldukça güvenilir ve çok iyi derecede güvenilir 

bulunmuĢtur.  

  

5.2.2.2.2 OÖGM, DÖGM ile MTÖGM Bağlı Okullarda KiĢilik Özellikleri Ölçek 

Güvenilirliği  

 

Her üç örneklemdeki kiĢilik özellikleri ve alt boyutları değiĢkenleri üzerinde 

yapılan güvenilirlik analiz sonuçları tablo 9’da görülmektedir.   

 

Tablo-9 OÖGM, DÖGM, MTÖGM bağlı okullar kiĢilik özellikleri güvenilirlik sonuçları 

 

 

Bu değerler incelendiğinde; 
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Yapılan “kiĢilik özellikleri” ölçeği  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri  .697 oldukça güvenilir, 

DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .705 oldukça 

güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .689 

oldukça güvenilir bulunmuĢtur. 

 

“DıĢadönüklük” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM kategorisinde 

yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .782 oldukça güvenilir, DÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .773 oldukça güvenilir, 

MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .798 oldukça 

güvenilir bulunmuĢtur. 

 

“Uyumluluk” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM kategorisinde yer 

alan okullarda Cronbach Alfa değeri .548güvenirliliği düĢük, DÖGM kategorisinde 

yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .588 güvenirliliği düĢük, MTÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .517 güvenirliliği düĢük 

bulunmuĢtur. 

 

“Sorumluluk” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM kategorisinde yer 

alan okullarda Cronbach Alfa değeri .663 oldukça güvenilir, DÖGM kategorisinde 

yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .722 oldukça güvenilir, MTÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .674 oldukça güvenilir 

bulunmuĢtur. 

 

“Duygusal Denge” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .684 oldukça güvenilir, 

DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .724 oldukça 

güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .690 

oldukça güvenilir bulunmuĢtur. 

 

“GeliĢime Açıklık” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .636 oldukça güvenilir, 

DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .720 oldukça 

güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .700 

oldukça güvenilir bulunmuĢtur. 
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Sonuç olarak, uyumluluk alt boyutunun her 3 örneklemde de güvenirliliği 

düĢük iken, diğer değiĢkenler de oldukça güvenilir bulunmuĢtur.  

 

5.2.2.2.3 OÖGM, DÖGM ile MTÖGM Bağlı Okullarda Örgütsel Adalet Ölçek 

Güvenilirliği  

 

Her üç örneklemdeki örgütsel adalet ve alt boyutları değiĢkenleri üzerinde 

yapılan güvenilirlik analiz sonuçları tablo 10’da görülmektedir.   

  

Tablo-10 OÖGM, DÖGM, MTÖGM bağlı okullar örgütsel adalet güvenilirlik sonuçları 

 

 
 

 

Bu değerler incelendiğinde; 

   

Yapılan “örgütsel adalet” ölçeği  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .941 çok iyi derecede 

güvenilir, DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .938 çok iyi 

derecede güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri 

.949 çok iyi derecede güvenilir bulunmuĢtur. 

 

“Dağıtım Adaleti” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .704 oldukça güvenilir, 

DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .717 oldukça 

güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .759 

oldukça güvenilir bulunmuĢtur. 

 

“Süreç Adaleti” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM kategorisinde 

yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .837 çok iyi derecede güvenilir, DÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .838 çok iyi derecede 

güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .869 çok 

iyi derecede güvenilir bulunmuĢtur. 
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“EtkileĢim Adaleti” alt boyutu  güvenilirlik ölçümlemesinde, OÖGM 

kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .925 çok iyi derecede 

güvenilir, DÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri .916 çok iyi 

derecede güvenilir, MTÖGM kategorisinde yer alan okullarda Cronbach Alfa değeri 

.930 çok iyi derecede güvenilir bulunmuĢtur. 

 

5.2.3 Tanımlayıcı Ġstatistik Bilgileri 

 

 Tanımlayıcı istatistik bilgileri her örneklem grubu için ayrı değerlendirilmiĢ olup 

veriler tablo ve Ģekillerle gösterilmiĢtir. 

 

5.2.3.1 OÖGM Bağlı Okullarda Tanımlayıcı Ġstatistik Bilgileri 

 

 AraĢtırmaya katılan OÖGM bağlı okullarda katılımcı öğretmenlerin, örgütsel 

bağlılık alt boyutları, kiĢilik özellikleri alt boyutları ile örgütsel adalet alt boyutlarına 

ait algı düzeylerini gösterir veriler tablo 11’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-11 OÖGM bağlı okullardaki öğretmenlerin örgütsel bağlılık, kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet 

algı düzeyleri ortalamaları 

 

 

 Öğretmenlerin algı düzeylerine bakıldığında; duygusal bağlılık düzeyi 

ortalaması 3.430 ± 0.721, devam bağlılığı düzeyi ortalaması 2.606 ± 0.856, normatif 

bağlılık düzeyi ortalaması 2.967 ± 0.915, dıĢadönüklük düzeyi ortalaması 3.552 ± 

0.669, uyumluluk düzeyi ortalaması 4.046 ± 0.773, sorumluluk düzeyi ortalaması 

4.215 ± 0.496, duygusal denge düzeyi ortalaması 2.561 ± 0.756, geliĢime açıklık 

düzeyi ortalaması 3.885 ± 0.661, dağıtım adaleti düzeyi ortalaması 3.516 ± 0.775, 

süreç adaleti düzeyi ortalaması 3.249 ± 0.829, etkileĢim adaleti düzeyi ortalaması 

3.647 ± 0.737 bulunmuĢtur. 
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ġekil-7 OÖGM bağlı okullardaki öğretmenlerin algı düzeyleri ortalamaları grafiği 

 

 ġekil7’de görüleceği üzere OÖGM bağlı okullarda en yüksek algı düzeyi 4,215 

değeri ile sorumluluk ve 4,046 değeri ile uyumluluk alt boyutunda gerçekleĢmiĢtir. 

En düĢük algı düzeyi ise 2,561 değeri ile duygusal denge ve 2,606 değeri ile devam 

bağlılığı alt boyutunda gerçekleĢmiĢtir. Diğer boyutlara ait değerlerin aynı düzeyde 

olduğu görülmektedir. 

  

5.2.3.2 DÖGM Bağlı Okullarda Tanımlayıcı Ġstatistik Bilgileri 

 

DÖGM bağlı okullarda katılımcı öğretmenlerin, örgütsel bağlılık alt boyutları, 

kiĢilik özellikleri alt boyutları ile örgütsel adalet alt boyutlarına ait algı düzeylerini 

gösterir veriler tablo 12’de gösterilmiĢtir. 

  

Tablo-12 DÖGM bağlı okullardaki öğretmenlerin örgütsel bağlılık, kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet 

algı düzeyleri ortalamaları 
 

 
 

Öğretmenlerin algı düzeylerine bakıldığında; duygusal bağlılık düzeyi 

ortalaması 3.625 ± 0.698, devam bağlılığı düzeyi ortalaması 2.516 ± 0.796, normatif 

bağlılık düzeyi ortalaması 3.184 ± 0.913, dıĢadönüklük düzeyi ortalaması 3.561 ± 

0.707, uyumluluk düzeyi ortalaması 4.221 ± 0.494, sorumluluk düzeyi ortalaması 
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3.731 ± 0.798, duygusal denge düzeyi ortalaması 2.532 ± 0.798, geliĢime açıklık 

düzeyi ortalaması 3.571 ± 0.791, dağıtım adaleti düzeyi ortalaması 3.794 ± 0.712, 

süreç adaleti düzeyi ortalaması 3.481 ± 0.805, etkileĢim adaleti düzeyi 

ortalaması3.949 ± 0.646 bulunmuĢtur. 

 

 

ġekil-8 DÖGM bağlı okullardaki öğretmenlerin algı düzeyleri ortalamaları grafiği 

 

ġekil 8’de görüleceği üzere DÖGM bağlı okullarda en yüksek algı düzeyi 

4,221 değeri ile uyumluluk alt boyutunda gerçekleĢmiĢtir. En düĢük algı düzeyi ise 

2,516 değeri ile devam bağlılığı ve 2,533 değeri ile duygusal denge alt boyutunda 

gerçekleĢmiĢtir. Diğer boyutlara ait değerlerin aynı düzeyde olduğu görülmektedir. 

 

5.2.3.3 MTÖGM Bağlı Okullarda Tanımlayıcı Ġstatistik Bilgileri 

  

MTÖGM bağlı okullarda katılımcı öğretmenlerin, örgütsel bağlılık alt boyutları, 

kiĢilik özellikleri alt boyutları ile örgütsel adalet alt boyutlarına ait algı düzeylerini 

gösterir veriler tablo 13’te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-13 MTÖGM bağlı okullardaki öğretmenlerin örgütsel bağlılık, kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet 

algı düzeyleri ortalamaları 
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Öğretmenlerin algı düzeylerine bakıldığında; duygusal bağlılık düzeyi 

ortalaması 3.178 ± 0.795, devam bağlılığı düzeyi ortalaması 2.716 ± 0.808, normatif 

bağlılık düzeyi ortalaması 2.738 ± 0.858, dıĢadönüklük düzeyi ortalaması 3.519 ± 

0.726, uyumluluk düzeyi ortalaması 4.212 ± 0.550, sorumluluk düzeyi ortalaması 

3.764 ± 0.701, duygusal denge düzeyi ortalaması 2.625 ± 0.774, geliĢime açıklık 

düzeyi ortalaması 3.832 ± 0.703, dağıtım adaleti düzeyi ortalaması 3.377 ± 0.830, 

süreç adaleti düzeyi ortalaması 2.911 ± 0.860, etkileĢim adaleti düzeyi ortalaması 

3.331 ± 0.788 bulunmuĢtur. 

 

 

 

ġekil-9 DÖGM bağlı okullardaki öğretmenlerin algı düzeyleri ortalamaları grafiği 

 

ġekil9’da görüleceği üzere MTÖGM bağlı okullarda en yüksek algı düzeyi 

4,212 değeri ile uyumluluk alt boyutunda gerçekleĢmiĢtir. En düĢük algı düzeyi ise 

2,625 değeri ile duygusal denge ve 2,716 değeri ile devam bağlılığı alt boyutunda 

gerçekleĢmiĢtir. Diğer boyutlara ait değerlerin aynı düzeyde olduğu görülmektedir. 

  

 Her üç örneklemdeki verilerin karĢılaĢtırılması sonucunda görüleceği üzere en 

yüksek algı düzeyi uyumluluk, en düĢük algı düzeyi ise devam bağlılığı ile duygusal 

denge alt boyutlarında gerçekleĢmiĢtir.  
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5.2.4 Açımlayıcı Faktör Analizi 

 

Faktör analizi genel anlamıyla, bir ölçeği oluĢturan tüm ifadelerin bulunduğu 

maddelerden benzeĢenleri bir araya getirmek suretiyle sınıflandırarak alt boyutlarına 

ayırmayı amaçlayan istatiksel yöntem olarak ifade edilmektedir. Bu araĢtırmada 

faktör analizini yapmak üzere tüm ölçekler için Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) örneklem 

yeterliliği testi ve Bartlett’s küresellik testi yapılmıĢtır. 

 

5.2.4.1 OÖGM, DÖGM ile MTÖGM Bağlı Okullarda Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Açımlayıcı Faktör Analizi  

 

Her üç örneklemdeki örgütsel bağlılık değiĢkeni üzerinde yapılan açımlayıcı 

faktör analiz sonuçları tablo 14’te görülmektedir.   

 

Tablo-14 OÖGM, DÖGM, MTÖGM bağlı okullar örgütsel bağlılık açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

 

 

 

 Bu değerler incelendiğinde; OÖGM bağlı okullarda örneklem yeterliliğinin .858 

iyi, DÖGM bağlı okullarda .845 iyi, MTÖGM bağlı okullarda .880 iyi düzeyde olduğu, 

yine  Bartlett’s küresellik testi sonuçlarının her üç örneklemde de (p< 0,05; p: ,000) 

anlamlı olduğu görülecektir. Böylece örgütsel bağlılık ölçeğine iliĢkin elde edilen 

verilerin faktör analizine uygun olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ölçeğe, özellikle sosyal 

bilimler alanında birbirleriyle iliĢkisi olduğu varsayılan değiĢkenlerin ölçümünde 

kullanılan “Direct Oblimin”  seçeneği kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. 
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 Yapılan testin analiz sonuçları doğrultusunda, açıklanan toplam varyans ve 

rotasyona tabi tutulmuĢ öğeler matris tablolarına ait sonuçlar incelendiğinde; ölçeği 

oluĢturan bazı ifadelerin düĢük faktör yükü ile yüklendiği, bazı ifadelerin farklı ve 

anlamsız boyutlar oluĢturacak Ģekilde veya biçiminde toplandığı görülmüĢtür. Faktör 

analizi sonucunda her üç örneklemde de örgütsel bağlılık ölçeği için anlamlı boyutlar 

oluĢturan ve ölçümleyen bir yapı ortaya çıkarılamamıĢtır. 

 

  Anlamlı boyutlar oluĢturmak ve ölçeğe uygun ölçüm sonuçlarına ulaĢabilmek 

amacıyla düĢük faktör yükü ile yüklenen, farklı ve anlamsız boyutlar oluĢturacak 

Ģekilde veya biçiminde toplanan ifadeler ölçekten çıkarılarak faktör analizi 

tekrarlanmıĢtır. Analiz sonucunda, OÖGM bağlı okullarda 3 faktör 12 ifade, DÖGM 

bağlı okullarda 3 faktör 12 ifade ve MTÖGM bağlı okullarda 3 faktör 13 ifade olacak 

Ģekilde anlamlı bir bütün oluĢturan ölçek yapısı elde edilmiĢtir.  

 

Tablo-15 Madde çıkarımı yapılan örgütsel bağlılık açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

 

 

Ölçeklerden ifadelerin çıkarılması sonucunda oluĢan ve tablo 15’te gösterilen 

veriler incelendiğinde;  OÖGM bağlı okullarda örneklem yeterliliğinin .825 iyi, DÖGM 

bağlı okullarda .804 iyi, MTÖGM bağlı okullarda .870 iyi düzeyde olduğu, yine  

Bartlett’s küresellik testi sonuçlarının her üç örneklemde de (p< 0,05; p: ,000) 

anlamlı olduğu görülmüĢ ve bu sonuçla ölçeğin faktör analizine uygun olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

 

Ölçeğin uygunluğunun ölçümlenmesi sonrasında faktör analizine devam 

edilmiĢtir. OÖGM bağlı okullarda örgütsel bağlılık toplam açıklanan varyans 

değerlerini gösterir veriler tablo 16’da gösterilmiĢtir.  
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Tablo-16 OÖGM örgütsel bağlılık faktör analizi açıklanan toplam varyansı 

 

 

 

Örgütsel bağlılık ölçeği 3 boyut olarak ele alındığında açıklanan toplam 

varyansın 0,50 değerinin üzerinde olan 55.685 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda OÖGM bağlı okullar örnekleminde, duygusal bağlılık alt boyutundan 

madde çıkarılmamıĢ, devam bağlılığı alt boyutundan 2, 8, 16’ncı maddeler, normatif 

bağlılık alt boyutundan 4, 6 ve 15’inci maddeler çıkarılmıĢtır. Yeni oluĢan ölçekte 

duygusal bağlılık, 1, 3, 7, 12,14, 17’nci maddeler, devam bağlılığı 5, 10, 18’inci 

maddeler ve normatif bağlılık 9, 11, 13’üncü maddeler ile değerlendirmeye tabi 

tutulmuĢtur. 

 

Faktör analizi neticesinde 3 boyut olarak ele alınan örgütsel bağlılık ölçek 

ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi ise tablo 17’de gösterilmiĢtir.  
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Tablo-17 OÖGM örgütsel bağlılık faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 

 

 

 

DÖGM bağlı okullarda örgütsel bağlılık toplam açıklanan varyans değerlerini 

gösterir veriler tablo 18’de gösterilmiĢtir. 

  

Tablo-18 DÖGM örgütsel bağlılık faktör analizi açıklanan toplam varyansı 
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DÖGM bağlı okullar örnekleminde de açıklanan toplam varyansın 0,50 

değerinin üzerinde olan 57.120 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

DÖGM bağlı okullar örnekleminde, duygusal bağlılık alt boyutundan madde 

çıkarılmamıĢ, devam bağlılığı alt boyutundan 2, 8, 16’ncı maddeler, normatif bağlılık 

alt boyutundan 4, 6 ve 15’inci maddeler çıkarılmıĢtır.  

 

Yeni oluĢan ölçekte duygusal bağlılık, 1, 3, 7, 12,14, 17’nci maddeler, devam 

bağlılığı 5, 10, 18’inci maddeler ve normatif bağlılık 9, 11, 13’üncü maddeler ile 

değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. Yapılan faktör analizi neticesinde 3 boyut olarak 

ele alınan örgütsel bağlılık ölçek ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler 

matrisi ise tablo 19’da gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-19 DÖGM örgütsel bağlılık faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullarda örgütsel bağlılık toplam açıklanan varyans değerlerini 

gösterir veriler tablo 20’de gösterilmiĢtir. 
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Tablo-20 MTÖGM örgütsel bağlılık faktör analizi açıklanan toplam varyansı 

 

 

  

Yine MTÖGM bağlı okullar örnekleminde açıklanan toplam varyansa 

bakıldığında 0,50 değerinin üzerinde olan 55.371 olduğu görülecektir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda MTÖGM bağlı okullar örnekleminde, duygusal bağlılık alt boyutundan 

madde çıkarılmamıĢ, devam bağlılığı alt boyutundan 2, 16’ncı maddeler, normatif 

bağlılık alt boyutundan 4, 6 ve 15’inci maddeler çıkarılmıĢtır.  

 

Yeni oluĢan ölçekte duygusal bağlılık, 1, 3, 7, 12,14, 17’nci maddeler, devam 

bağlılığı 5, 8, 10, 18’inci maddeler ve normatif bağlılık 9, 11, 13’üncü maddeler ile 

değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur.  

 

Bu örneklemde yapılan faktör analizi sonucunda 3 boyut olarak ele alınan 

örgütsel bağlılık ölçek ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi de tablo 

21’de gösterilmiĢtir.  
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Tablo-21 MTÖGM örgütsel bağlılık faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 

 

 

 

5.2.4.2 OÖGM, DÖGM ile MTÖGM Bağlı Okullarda KiĢilik Özellikleri Ölçeği 

Açımlayıcı Faktör Analizi  

 

Her üç örneklemdeki kiĢilik özellikleri değiĢkeni üzerinde yapılan açımlayıcı 

faktör analiz sonuçları tablo 22’de görülmektedir.   

 

Tablo-22 OÖGM, DÖGM, MTÖGM bağlı okullar kiĢilik özellikleri açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

 

 

Bu değerlere bakıldığında; OÖGM bağlı okullarda örneklem yeterliliğinin .761 

orta, DÖGM bağlı okullarda .804 iyi, MTÖGM bağlı okullarda .797 orta düzeyde 
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olduğu, yine  Bartlett’s küresellik testi sonuçlarının her üç örneklemde de (p< 0,05; 

p: ,000) anlamlı olduğu görülecektir. Böylece kiĢilik özellikleri ölçeğine iliĢkin elde 

edilen verilerin faktör analizine uygun olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ölçeğe “Direct 

Oblimin”  seçeneğinde bulunan açımlayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. 

 

 Yapılan testin analiz sonuçları doğrultusunda, açıklanan toplam varyans ve 

rotasyona tabi tutulmuĢ öğeler matris tablolarına ait sonuçlar incelendiğinde;  

örgütsel bağlılık ölçeğinde olduğu gibi ölçeği oluĢturan bazı ifadelerin düĢük faktör 

yükü ile yüklendiği, bazı ifadelerin farklı ve anlamsız boyutlar oluĢturacak Ģekilde 

veya biçiminde toplandığı görülmüĢtür. Faktör analizi sonucunda her üç örneklemde 

de kiĢilik özellikleri ölçeği için anlamlı boyutlar oluĢturan ve ölçümleyen bir yapı 

ortaya çıkarılamamıĢtır. 

 

  Yine bu ölçekte de anlamlı boyutlar oluĢturmak ve ölçeğe uygun ölçüm 

sonuçlarına ulaĢabilmek amacıyla düĢük faktör yükü ile yüklenen, farklı ve anlamsız 

boyutlar oluĢturacak Ģekilde veya biçiminde toplanan ifadeler ölçekten çıkarılarak 

faktör analizi tekrarlanmıĢtır. Analiz sonucunda, OÖGM bağlı okullarda 5 faktör 21 

ifade, DÖGM bağlı okullarda 5 faktör 18 ifade ve MTÖGM bağlı okullarda 5 faktör 19 

ifade olacak Ģekilde anlamlı bir bütün oluĢturan ölçek yapısı elde edilmiĢtir.  

 

Tablo-23 Madde çıkarımı yapılan kiĢilik özellikleri açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

 

 

 

Ölçeklerden ifadelerin çıkarılması sonucunda oluĢan ve tablo 23’te gösterilen 

veriler incelendiğinde;  OÖGM bağlı okullarda örneklem yeterliliğinin .705 orta, 

DÖGM bağlı okullarda .717 orta, MTÖGM bağlı okullarda .756 orta düzeyde olduğu, 

yine  Bartlett’s küresellik testi sonuçlarının her üç örneklemde de (p< 0,05; p: ,000) 

anlamlı olduğu görülmüĢ ve ölçeğin faktör analizine uygun olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Ölçeğin uygunluğunun ölçümlenmesi sonrasında faktör analizine devam 

edilmiĢtir. OÖGM bağlı liselerde kiĢilik özellikleri toplam açıklanan varyans 

değerlerini gösterir veriler tablo 24’te gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-24 OÖGM kiĢilik özellikleri faktör analizi açıklanan toplam varyansı 

 

 

 

KiĢilik özellikleri ölçeği 5 boyut olarak ele alındığında açıklanan toplam 

varyansın 0,50 değerinin üzerinde olan 51.103 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda OÖGM bağlı okullar örnekleminde, dıĢadönüklük alt boyutundan 

11’inci madde, uyumluluk alt boyutundan 7, 17, 22, 27, 32, 42’incı maddeler, 

sorumluluk alt boyutundan 8, 18, 23, 28, 43’üncü maddeler,  duygusal denge alt 

boyutundan 4, 14, 19, 29, 39’uncu maddeler, geliĢime açıklık alt boyutundan 5, 10, 

15, 20, 25, 35’inci maddeler çıkarılmıĢtır. 

 

Yeni oluĢan ölçekte dıĢadönüklük 1, 6, 16, 21, 26, 31, 36’ıncı maddeler, 

uyumluluk 2, 12, 37’nci maddeler, sorumluluk 3, 13, 33, 38’inci maddeler,  duygusal 

denge 9, 24, 34’üncü maddeler, geliĢime açıklık 30, 40, 41, 44’üncü maddeler ile 

değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 
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Faktör analizi neticesinde 5 boyut olarak ele alınan kiĢilik özellikleri ölçek 

ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi ise tablo 25’te gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-25 OÖGM kiĢilik özellikleri faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 

 

 

 

DÖGM bağlı okullarda kiĢilik özellikleri toplam açıklanan varyans değerlerini 

gösterir veriler tablo 26’da gösterilmiĢtir. 
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Tablo-26 DÖGM kiĢilik özellikleri faktör analizi açıklanan toplam varyansı 

 

 

 

DÖGM bağlı okullar örnekleminde de açıklanan toplam varyansın 0,50 

değerinin üzerinde olan 54.370 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

DÖGM bağlı okullar örnekleminde, dıĢadönüklük alt boyutundan 6, 11, 21, 31’inci 

madde, uyumluluk alt boyutundan 22, 27, 37, 42’nci maddeler, sorumluluk alt 

boyutundan 3, 8, 13, 28, 33, 43’üncü maddeler,  duygusal denge alt boyutundan 4, 

9, 14, 24, 34’üncü maddeler, geliĢime açıklık alt boyutundan 5, 10, 15, 20, 25, 35, 

40’ıncı maddeler çıkarılmıĢtır. 

 

Yeni oluĢan ölçekte dıĢadönüklük 1, 16, 26, 36’ıncı maddeler, uyumluluk 2, 7, 

12, 17, 32’nci maddeler, sorumluluk 18, 23, 38’inci maddeler,  duygusal denge 19, 

29, 39’uncu maddeler, geliĢime açıklık 30, 41, 44’üncü maddeler ile 

değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

 

 Yapılan faktör analizi neticesinde 5 boyut olarak ele alınan kiĢilik özellikleri 

ölçek ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi ise tablo 27’de 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo-27 DÖGM kiĢilik özellikleri faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullar kiĢilik özellikleri toplam açıklanan varyans değerlerini 

gösterir veriler tablo 28’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-28 MTÖGM kiĢilik özellikleri faktör analizi açıklanan toplam varyansı 
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MTÖGM bağlı okullar örnekleminde açıklanan toplam varyansa bakıldığında 

0,50 değerinin üzerinde olan 52.569 olduğu görülecektir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

MTÖGM bağlı okullar örnekleminde, dıĢadönüklük alt boyutundan 11, 16’ncı 

maddeler, uyumluluk alt boyutundan 12, 17, 22, 27, 37, 42’nci maddeler, sorumluluk 

alt boyutundan 3, 8, 13, 28, 33’üncü maddeler,  duygusal denge alt boyutundan 4, 9, 

19, 29, 34’üncü maddeler, geliĢime açıklık alt boyutundan 5, 10, 15, 20, 25, 35, 

40’ıncı maddeler çıkarılmıĢtır. 

 

Yeni oluĢan ölçekte dıĢadönüklük 1, 6, 21, 26, 31, 36’ıncı maddeler, 

uyumluluk 2, 7, 32’nci maddeler, sorumluluk 18, 23, 38, 43’üncü maddeler,  

duygusal denge 14, 24, 39’uncu maddeler, geliĢime açıklık 30, 41, 44’üncü 

maddeler ile değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

 

Bu örneklemde yapılan faktör analizi sonucunda 5 boyut olarak ele alınan 

örgütsel bağlılık ölçek ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi de tablo 

29’da gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-29 MTÖGM kiĢilik özellikleri faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 
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5.2.4.3 OÖGM, DÖGM ile MTÖGM Bağlı Okullarda Örgütsel Adalet Ölçeği 

Açımlayıcı Faktör Analizi  

 

Her üç örneklemdeki örgütsel adalet değiĢkeni üzerinde yapılan açımlayıcı 

faktör analiz sonuçları tablo 30’da görülmektedir.   

  

Tablo-30 OÖGM, DÖGM, MTÖGM bağlı okullar örgütsel adalet açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

 

 

 

Bu değerler incelendiğinde; OÖGM bağlı okullarda örneklem yeterliliğinin .951 

mükemmel, DÖGM bağlı okullarda .949 mükemmel, MTÖGM bağlı okullarda .953 

mükemmel düzeyde olduğu, yine  Bartlett’s küresellik testi sonuçlarının her üç 

örneklemde de (p< 0,05; p: ,000) anlamlı olduğu görülecektir. Böylece örgütsel 

adalet ölçeğine iliĢkin elde edilen verilerin faktör analizine uygun olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Ölçeğe “Direct Oblimin”  açımlayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. 

 

 Yapılan testin analiz sonuçları doğrultusunda, açıklanan toplam varyans ve 

rotasyona tabi tutulmuĢ öğeler matris tablolarına ait sonuçlar incelendiğinde; ölçeği 

oluĢturan bazı ifadelerin düĢük faktör yükü ile yüklendiği, bazı ifadelerin farklı ve 

anlamsız boyutlar oluĢturacak Ģekilde veya biçiminde toplandığı görülmüĢtür. Faktör 

analizi sonucunda her üç örneklemde de örgütsel adalet ölçeği için anlamlı boyutlar 

oluĢturan ve ölçümleyen bir yapı ortaya çıkarılamamıĢtır. 

 

  Anlamlı boyutlar oluĢturmak ve ölçeğe uygun ölçüm sonuçlarına ulaĢabilmek 

amacıyla düĢük faktör yükü ile yüklenen, farklı ve anlamsız boyutlar oluĢturacak 

Ģekilde veya biçiminde toplanan ifadeler ölçekten çıkarılarak faktör analizi 

tekrarlanmıĢtır. Analiz sonucunda, OÖGM bağlı okullarda 3 faktör 11 ifade, DÖGM 

bağlı okullarda 3 faktör 10 ifade ve MTÖGM bağlı okullarda 3 faktör 11 ifade olacak 

Ģekilde anlamlı bir bütün oluĢturan ölçek yapısı elde edilmiĢtir.  
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Tablo-31 Madde çıkarımı yapılan örgütsel adalet açımlayıcı faktör analizi sonuçları 

 

 

 

Ölçeklerden ifadelerin çıkarılması sonucunda oluĢan ve tablo 31’de gösterilen 

veriler incelendiğinde;  OÖGM bağlı okullarda örneklem yeterliliğinin .921 

mükemmel, DÖGM bağlı okullarda .929 mükemmel, MTÖGM bağlı okullarda .922 

mükemmel düzeyde olduğu, yine  Bartlett’s küresellik testi sonuçlarının her üç 

örneklemde de (p< 0,05; p: ,000) anlamlı olduğu görülmüĢ ve ölçeğin faktör 

analizine uygun olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

Ölçeğin uygunluğunun ölçümlenmesi sonrasında faktör analizine devam 

edilmiĢtir. OÖGM bağlı liselerde örgütsel bağlılık toplam açıklanan varyans 

değerlerini gösterir veriler tablo 32’de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-32 OÖGM örgütsel adalet faktör analizi açıklanan toplam varyansı 

 

 

 

Örgütsel adalet ölçeği 3 boyut olarak ele alındığında açıklanan toplam 

varyansın 0,50 değerinin üzerinde olan 69.565 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda OÖGM bağlı okullar örnekleminde, dağıtım adaleti alt boyutundan 3, 
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5’inci maddeler, süreç adaleti alt boyutundan 11, 15, 20’nci maddeler, etkileĢim 

adaleti alt boyutundan 14 16, 18, 19’uncu maddeler çıkarılmıĢtır. Yeni oluĢan 

ölçekte dağıtım adaleti 9, 12, 17’nci maddeler, süreç adaleti 2, 4, 8’inci maddeler ve 

etkileĢim adaleti 1, 6, 7, 10, 13’üncü maddeler ile değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

 

Faktör analizi neticesinde 3 boyut olarak ele alınan örgütsel adalet ölçek 

ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi ise tablo 33’te gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-33 OÖGM örgütsel adalet faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 

 

 

 

DÖGM bağlı okullar örgütsel adalet toplam açıklanan varyans değerlerini 

gösterir veriler tablo 34’te gösterilmiĢtir. 
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Tablo-34 DÖGM örgütsel adalet faktör analizi açıklanan toplam varyansı 

 

 

 

DÖGM bağlı okullar örnekleminde de açıklanan toplam varyansın 0,50 

değerinin üzerinde olan 71.968 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

DÖGM bağlı okullar örnekleminde, dağıtım adaleti alt boyutundan 3, 5’inci 

maddeler, süreç adaleti alt boyutundan 2, 11, 20’nci maddeler, etkileĢim adaleti alt 

boyutundan 7, 14, 16, 18, 19’uncu maddeler çıkarılmıĢtır.  

 

Yeni oluĢan ölçekte dağıtım adaleti 9, 12, 17’nci maddeler, süreç adaleti 4, 8, 

15’inci maddeler ve etkileĢim adaleti 1, 6, 10, 13’üncü maddeler ile değerlendirmeye 

tabi tutulmuĢtur.  

 

Yapılan faktör analizi neticesinde 3 boyut olarak ele alınan örgütsel adalet 

ölçek ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi ise tablo 35’te 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo-35 DÖGM örgütsel adalet faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullarda örgütsel adalet toplam açıklanan varyans değerlerini 

gösterir veriler tablo 36’da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-36 MTÖGM örgütsel adalet faktör analizi açıklanan toplam varyansı 
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MTÖGM bağlı okullar örnekleminde açıklanan toplam varyansa bakıldığında 

0,50 değerinin üzerinde olan 70.044 olduğu görülecektir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

MTÖGM bağlı okullar örnekleminde, dağıtım adaleti alt boyutundan 5, 12’nci 

maddeler, süreç adaleti alt boyutundan 11, 15, 20’nci maddeler, etkileĢim adaleti alt 

boyutundan 7, 16, 18, 19’uncu maddeler çıkarılmıĢtır.  

 

Yeni oluĢan ölçekte dağıtım adaleti 3, 9, 17’nci maddeler, süreç adaleti 2, 4, 

8’inci maddeler ve etkileĢim adaleti 1, 6, 10, 13, 14’’üncü maddeler ile 

değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur.  

 

Bu örneklemde yapılan faktör analizi sonucunda 3 boyut olarak ele alınan 

örgütsel adalet ölçek ifadelerinin rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi de tablo 

37’de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-37 MTÖGM örgütsel adalet faktör analizi rotasyona tabi tutulmuĢ maddeler matrisi 
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5.2.5 Kullanılan Modelin Uygunluğunun Ölçümü 

 

ġekil-10 OÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-38 OÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

 Tablo38’de görüleceği üzere duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır.  
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ġekil-11 OÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-39 OÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo39’da görüleceği üzere devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-12 OÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-40 OÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo40’ta görüleceği üzere normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-13 OÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-41 OÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo41’de görüleceği üzere duygusal bağlılık ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-14 OÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-42 OÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo 42’de görüleceği üzere devam bağlılığı ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-15 OÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-43 OÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo43’te görüleceği üzere normatif bağlılık ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-16 DÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-44 DÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo44’te görüleceği üzere duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-17 DÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-45 DÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo45’te görüleceği üzere devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-18 DÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-46 DÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo46’da görüleceği üzere normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-19 DÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-47 DÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo 47’de görüleceği üzere duygusal bağlılık ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-20 DÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-48 DÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo48’de görüleceği üzere devam bağlılığı ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-21 DÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-49 DÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo49’da görüleceği üzere normatif bağlılık ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-22 MTÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-50 MTÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo50’de görüleceği üzere duygusal bağlılık ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-23 MTÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-51 MTÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo51’de görüleceği üzere devam bağlılığı ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-24 MTÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-52 MTÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

Tablo52’de görüleceği üzere normatif bağlılık ile kiĢilik özellikleri alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-25 MTÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-53 MTÖGM bağlı okullardaki duygusal bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo53’de görüleceği üzere duygusal bağlılık ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-26 MTÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

 

Tablo-54 MTÖGM bağlı okullardaki devam bağlılığı ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo54’te görüleceği üzere devam bağlılığı ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. 
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ġekil-27 MTÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm çalıĢması 

  

Tablo-55 MTÖGM bağlı okullardaki normatif bağlılık ile örgütsel adalet uyum modeli ölçüm sonuçları 

 

 

 

Tablo55’te görüleceği üzere normatif bağlılık ile örgütsel adalet alt boyutları 

arasındaki uyumluluk değerleri olumlu çıkmıĢtır. Bu sonuçla birlikte, modelimizin 

uygunluğu ve kullanılabilirliği her üç örneklemde de doğrulanmıĢ bulunmaktadır. 
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5.2.6 Ankete Katılan Öğretmenlerin Demografik özellikleri 

 

 AraĢtırmaya katılan her üç örneklemdeki öğretmenlere ait demografik bilgiler 

tablo 56’da gösterilmiĢtir. Tabloda görüleceği üzere anketlere katılımı en fazla %61 

kadınlar, %36 46 yaĢ ve üstü, %80’i Lisans mezunu, %49 aynı okulda 1-5 yıl 

çalıĢanlar, %23’ünü toplamda 26 yıl ve üzeri çalıĢan gruplar oluĢturmaktadır. 

 

Tablo-56 Katılımcı öğretmenlerin demografik özellikleri 
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5.2.7 Korelasyon Analizi 

 

5.2.7.1 Örgütsel Bağlılık Alt Boyutları ve KiĢilik Özellikleri Alt Boyutları 

Korelasyon Analizi 

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan duygusal bağlılık alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, kiĢilik özellikleri alt boyutları “dıĢa dönüklük”, “uyumluluk”, 

“sorumluluk”, “duygusal denge”, “geliĢime açıklık” boyutları ile iliĢki içerisinde 

bulunup bulunmadığını gösterirkorelasyon analizi yapılarak tablo 57’de 

gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-57 Duygusal bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları korelasyon analizi 

 

 

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, dıĢadönüklük (p=0,488 p=0,116 

p=0,693>0,05) alt boyutu ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir.  

 

OÖGM ve DÖGM bağlı okullarda, uyumluluk (p=0,003 ve p=0,037<0,05) alt 

boyutu ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir 

iliĢki tespit edilmiĢtir. MTÖGM bağlı okullarda, uyumluluk (p=0,488>0,05) alt boyutu 

ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir.  

 

OÖGM bağlı okullarda, sorumluluk (p=0,000<0,05) alt boyutu ile duygusal 

bağlılık arasında pozitif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, sorumluluk (p=0,285 ve p=0,099>0,05) alt 

boyutu ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 
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OÖGM ve DÖGM bağlı okullarda, duygusal denge (p=0,151 ve p=0,057>0,05)  

alt boyutu ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

MTÖGM bağlı okullarda, duygusal denge (p=0,019<0,05) alt boyutu ile duygusal 

bağlılık arasında negatif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, geliĢime açıklık (p=0,488 p=0,116 

p=0,693>0,05) alt boyutu ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir.  

 

Tablo-58 Devam bağlılığı alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları korelasyon analizi 

 

 

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan devam bağlılığı alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, kiĢilik özellikleri alt boyutları dıĢa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, 

duygusal denge, geliĢime açıklık boyutları ile iliĢki içerisinde bulunup bulunmadığını 

gösterirkorelasyon analizi yapılarak tablo 58’de gösterilmiĢtir. 

 

OÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, dıĢadönüklük (p=0,004 p=0,003<0,05) alt 

boyutu ile devam bağlılığı arasında negatif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. DÖGM bağlı okullarda, dıĢadönüklük (p=0,409>0,05) alt boyutu ile 

devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir.  

 

OÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, uyumluluk (p=0,283 p=0,482>0,05) alt 

boyutu ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. DÖGM 

bağlı okullarda, uyumluluk (p=0,002<0,05) alt boyutu ile devam bağlılığı arasında 

negatif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  
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OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, sorumluluk (p=0,351 p=0,328 

p=0,318>0,05) alt boyutu ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir.  

 

OÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, duygusal denge (p=0,443 p=0,074>0,05) 

alt boyutu ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. DÖGM 

bağlı okullarda, duygusal denge (p=0,000<0,05) alt boyutu ile devam bağlılığı 

arasında pozitif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, geliĢime açıklık (p=0,971 p=0,493 

p=0,249>0,05) alt boyutu ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir.  

 

Tablo-59 Normatif bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları korelasyon analizi 

 

 

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan normatif bağlılık alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, kiĢilik özellikleri alt boyutları dıĢa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, 

duygusal denge, geliĢime açıklık boyutları ile iliĢki içerisinde bulunup bulunmadığını 

gösterirkorelasyon analizi yapılarak tablo 59’da gösterilmiĢtir.  

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, dıĢadönüklük (p=0,087 p=0,115 

p=0,955>0,05) alt boyutu ile normatif bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir.  
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OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, uyumluluk (p=0,404 p=0,093 

p=0,100>0,05) alt boyutu ile normatif bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir.  

 

OÖGM bağlı okullarda, sorumluluk (p=0,001<0,05) alt boyutu ile normatif 

bağlılık arasında pozitif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, sorumluluk (p=0,851 ve p=0,448>0,05) alt 

boyutu ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir.  

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, duygusal denge (p=0,505 

p=0,321 p=0,119>0,05) alt boyutu ile normatif bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki 

tespit edilememiĢtir.  

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, geliĢime açıklık (p=0,320 p=0,612 

p=0,680>0,05) alt boyutu ile normatif bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir.  

 

5.2.7.2 Örgütsel Bağlılık Alt Boyutları ve Örgütsel Adalet Alt Boyutları 

Korelasyon Analizi 

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan duygusal bağlılık alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, örgütsel adalet alt boyutları dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileĢim 

adaleti boyutları ile iliĢki içerisinde bulunup bulunmadığını gösterirkorelasyon analizi 

yapılarak tablo 60’ta gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-60 Duygusal bağlılık alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları korelasyon analizi 
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OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,000 p=0,000 

p=0,000<0,05) alt boyutu ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönde ve orta 

düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, süreç adaleti (p=0,000 p=0,000 

p=0,000<0,05) alt boyutu ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönde ve orta 

düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, etkileĢim adaleti (p=0,000 

p=0,000 p=0,000<0,05) alt boyutu ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönde ve 

orta düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan devam bağlılığı alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, örgütsel adalet alt boyutları dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileĢim 

adaleti boyutları ile iliĢki içerisinde bulunup bulunmadığını gösterirkorelasyon analizi 

yapılarak tablo 61’de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-61 Devam bağlılığı alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları korelasyon analizi tablosu 

 

 

 

OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,452 p=0,649 

p=0,276>0,05) alt boyutu ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki tespit 

edilememiĢtir.  

 

OÖGM ve DÖGM bağlı okullarda, süreç adaleti (p=0,055 p=0,343>0,05) alt 

boyutu ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. MTÖGM 

bağlı okullarda, süreç adaleti (p=0,001<0,05)  alt boyutu ile devam bağlılığı arasında 

pozitif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  
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OÖGM ve DÖGM bağlı okullarda, etkileĢim adaleti (p=0,200 p=0,985>0,05) alt 

boyutu ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. MTÖGM 

bağlı okullarda, etkileĢim adaleti (p=0,010<0,05)  alt boyutu ile devam bağlılığı 

arasında pozitif yönde ve düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan normatif bağlılık alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, örgütsel adalet alt boyutları dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileĢim 

adaleti boyutları ile iliĢki içerisinde bulunup bulunmadığını gösterirkorelasyon analizi 

yapılarak tablo 62’de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-62 Normatif bağlılık alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları korelasyon analizi tablosu 

 

 

 

OÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,000 p=0,000 

p=0,000<0,05) alt boyutu ile normatif bağlılık arasında pozitif yönde ve düĢük 

düzeyde, DÖGM bağlı okullarda pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir.  

 

OÖGM ve DÖGM bağlı okullarda, süreç adaleti (p=0,000 p=0,000 

p=0,000<0,05) alt boyutu ile normatif bağlılık arasında pozitif yönde ve düĢük 

düzeyde, MTÖGM bağlı okullarda pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir.  

 

OÖGM ve DÖGM bağlı okullarda, süreç adaleti (p=0,001 p=0,000 

p=0,000<0,05) alt boyutu ile normatif bağlılık arasında pozitif yönde ve düĢük 

düzeyde, MTÖGM bağlı okullarda pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir.  
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5.2.8 Regresyon Analizi 

 

Bu bölümde, bağımlı değiĢken olan örgütsel bağlılık alt boyutları duygusal 

bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılığın, bağımsız değiĢken olan kiĢilik özellikleri 

alt boyutları dıĢa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge, geliĢime açıklık 

ile diğer bağımsız değiĢken örgütsel adalet alt boyutları dağıtım adaleti, süreç 

adaleti, etkileĢim adaleti tarafından etkilenip etkilenmediğini ortaya çıkarmaktır.  

 

Bu çalıĢmada, bağımlı değiĢkenin her bir boyutu bağımsız değiĢkenlerin her 

bir boyutuyla ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıĢtır. Bu nedenle araĢtırmacılar 

tarafından sıklıkla kullanılan “basit doğrusal regresyon”metodu ile değiĢkenlerin 

etkisini belirlemek için Regresyon testiyapılmıĢtır. Bunun için SPSS programından 

faydalanılmıĢ ve eldeki veriler değerlendirilmiĢtir.  

 

Bu bölüm iki kısma ayrılmıĢtır. Ġlk kısımda duygusal bağlılık alt boyutu ile kiĢilik 

özellikleri alt boyutları, devamlı bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları ve 

normatif bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları sırasıyla analize tabi 

tutularak değerlendirilmiĢtir. Ġkinci kısımda ise yine aynı iĢlem uygulanarak duygusal 

bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları, devamlı bağlılık alt boyutu ile 

kiĢilik özellikleri alt boyutları ve normatif bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt 

boyutları sırasıyla analize tabi tutularak değerlendirilmiĢtir.  

 

Yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan “Model Özeti”, “Anova” ve “Katsayılar” 

tablolarının içerisinden önem arz etmekte olan P, t, R, R kare vb. değerler alınarak 

araĢtırma için gerekli karĢılaĢtırma yapılmasına olanak sağlayacak olan yeni tablolar 

oluĢturulmuĢtur. 

 

5.2.8.1 Örgütsel Bağlılık Alt Boyutları ve KiĢilik Özellikleri Alt Boyutları 

Regresyon Analizi 

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan duygusal bağlılık alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, kiĢilik özellikleri alt boyutları “dıĢadönüklük”, “uyumluluk”, 

“sorumluluk”, “duygusal denge”, “geliĢime açıklık” boyutlarından etkilenip 

etkilenmediğini gösteren regresyon analizi yapılarak tablo 63, 64 ve 65’te 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo-63OÖGM, duygusal bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

OÖGM bağlı okullarda, uyumluluk (p=0,003<0,05) alt boyutunun, duygusal 

bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin uyumluluk alt boyutundaki bir birimlik artıĢ duygusal 

bağlılıkları üzerinde 0,155 oranında artıĢa neden olmaktadır. Yine sorumluluk 

(p=0,000<0,05) alt boyutununduygusal bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin sorumluluk alt 

boyutundaki bir birimlik artıĢ duygusal bağlılıkları üzerinde 0,190 oranında artıĢa 

neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarlaOÖGM bağlı okullarda “H1ç. Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik 

özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H1 f. Öğretmenlerin 

sorumluluk kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul 

edilmiĢ,“H1a. Öğretmenlerin dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa 

etkisi vardır” hipotezi, “H1h.Öğretmenlerin duygusal denge kiĢilik özelliğinin 

duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile“H1 j. Öğretmenlerin geliĢime açıklık 

kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 

 



 

137 
 

 

Tablo-64DÖGM, duygusal bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

DÖGM bağlı okullarda, uyumluluk (p=0,037<0,05) alt boyutununduygusal 

bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin uyumluluk alt boyutundaki bir birimlik artıĢ duygusal 

bağlılıkları üzerinde 0,118 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarlaDÖGM bağlı okullarda “H1ç. Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik 

özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiĢ,“H1a. 

Öğretmenlerin dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezi, “H1 f. Öğretmenlerin sorumluluk kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa 

etkisi vardır” hipotezi, “H1h.Öğretmenlerin duygusal denge kiĢilik özelliğinin 

duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile“H1 j. Öğretmenlerin geliĢime açıklık 

kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 

 

 



 

138 
 

 

Tablo-65MTÖGM, duygusal bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullarda, duygusal denge (p=0,019<0,05) alt 

boyutununduygusal bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin duygusal denge alt boyutundaki bir 

birimlik artıĢ duygusal bağlılıkları üzerinde 0,122 oranında artıĢa neden olmaktadır. 

 

Bu sonuçlarlaMTÖGM bağlı okullarda “H1h.Öğretmenlerin duygusal denge 

kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiĢ,“H1a. 

Öğretmenlerin dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezi, “H1ç. Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa 

etkisi vardır” hipotezi, “H1 f. Öğretmenlerin sorumluluk kiĢilik özelliğinin 

duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile“H1 j. Öğretmenlerin geliĢime açıklık 

kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 
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Örgütsel bağlılık boyutlarından olan devam bağlılığı alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, kiĢilik özellikleri alt boyutları “dıĢadönüklük”, “uyumluluk”, 

“sorumluluk”, “duygusal denge”, “geliĢime açıklık” boyutlarından etkilenip 

etkilenmediğini gösteren regresyon analizi yapılarak tablo66, 67, 68’de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-66OÖGM, devam bağlılığı alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

ÖGM bağlı okullarda, dıĢadönüklük (p=0,004<0,05) alt boyutunundevam 

bağlılığıüzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. ÖğretmenlerindıĢa dönüklük alt boyutundaki bir birimlik artıĢ 

devambağlılıkları üzerinde 0,150 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarla OÖGM bağlı okullarda, “H1 b. Öğretmenlerin dıĢadönüklük 

kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiĢ, “H1 d. 

Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezi, “H1 g. Öğretmenlerin sorumluluk kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa 

etkisi vardır” hipotezi, “H1 ı. Öğretmenlerin duygusal denge kiĢilik özelliğinin 

devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H1 k. Öğretmenlerin geliĢime açıklık 

kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 
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Tablo-67 DÖGM, devam bağlılığı alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

DÖGM bağlı okullarda, uyumluluk (p=0,002<0,05) alt boyutunundevam 

bağlılığıüzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin uyumluluk alt boyutundaki bir birimlik artıĢ devam 

bağlılıkları üzerinde 0,175 oranında artıĢa neden olmaktadır. Duygusal denge 

(p=0,000<0,05) alt boyutunundevam bağlılığıüzerindeki etkisini belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin duygusal denge alt 

boyutundaki bir birimlik artıĢ devam bağlılıkları üzerinde 0,219 oranında artıĢa 

neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarla DÖGM bağlı okullarda, “H1 d. Öğretmenlerin uyumluluk 

kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H1 ı. Öğretmenlerin 

duygusal denge kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul 

edilmiĢ, “H1 b. Öğretmenlerin dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa 

etkisi vardır” hipotezi,“H1 g. Öğretmenlerin sorumluluk kiĢilik özelliğinin 

devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipoteziile “H1 k. Öğretmenlerin geliĢime açıklık 

kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 
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Tablo-68MTÖGM, devam bağlılığı alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullarda, dıĢadönüklük (p=0,003<0,05) alt boyutunundevam 

bağlılığıüzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin dıĢa dönüklük alt boyutundaki bir birimlik artıĢ devam 

bağlılıkları üzerinde 0,156 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarla MTÖGM bağlı okullarda, “H1 b. Öğretmenlerin dıĢadönüklük 

kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiĢ, “H1 d. 

Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezi, “H1 g. Öğretmenlerin sorumluluk kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa 

etkisi vardır” hipotezi, “H1 ı. Öğretmenlerin duygusal denge kiĢilik özelliğinin 

devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H1 k. Öğretmenlerin geliĢime açıklık 

kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan normatif bağlılık alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, kiĢilik özellikleri alt boyutları “dıĢadönüklük”, “uyumluluk”, 

“sorumluluk”, “duygusal denge”, “geliĢime açıklık” boyutlarından etkilenip 

etkilenmediğini gösteren regresyon analizi yapılarak tablo69, 70 ve 71’de 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo-69 OÖGM, normatif bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

OÖGM bağlı okullarda, sorumluluk (p=0,001<0,05) alt boyutununnormatif 

bağlılıküzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin sorumluluk alt boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif 

bağlılıkları üzerinde 0,180 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarla OÖGM bağlı okullarda, “H1 ğ. Öğretmenlerin sorumluluk 

kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezikabul edilmiĢ, “H1 c. 

Öğretmenlerin dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır”  

“H1 e. Öğretmenlerin uyumluluk kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi 

vardır” hipotezi,“H1i. Öğretmenlerin duygusal denge kiĢilik özelliğinin normatif 

bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H1 l. Öğretmenlerin geliĢime açıklık kiĢilik 

özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 
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Tablo-70DÖGM, normatif bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

DÖGM bağlı okullarda, kiĢilik alt boyutlarından hiçbiri normatif bağlılığı 

etkilememektedir. Bu sonuçlarla DÖGM bağlı okullarda bütün hipotezler 

reddedilmiĢtir.  

 

Tablo-71MTÖGM, normatif bağlılık alt boyutu ile kiĢilik özellikleri alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullarda, kiĢilik alt boyutlarından hiçbiri normatif bağlılığı 

etkilememektedir. Bu sonuçlarla MTÖGM bağlı okullarda bütün hipotezler 

reddedilmiĢtir.  
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Tablo-72 KiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılığa etkileri hipotez tablosu 

 

 

 

Tablo 72’de görüleceği üzere “H1. Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin örgütsel 

bağlılığa etkisi vardır” hipotezinin alt hipotezleri olan “H1 a. Öğretmenlerin 

dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır”, “H1 i.  Öğretmenlerin 

duygusal denge kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır”, “H1 j. Öğretmenlerin 

geliĢime açıklık kiĢilik özelliğinin duygusal bağlılığa etkisi vardır”, “H1 k. 

Öğretmenlerin geliĢime açıklık kiĢilik özelliğinin devamlı bağlılığa etkisi vardır”, “H1 l. 

Öğretmenlerin geliĢime açıklık kiĢilik özelliğinin normatif bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezleri her üç örneklemde de reddedilmiĢtir. 

 

 Ancak net bir Ģekilde görülmektedir ki, OÖGM bağlı okullarda kabul edilen 

hipotezlerin bazıları DÖGM bağlı okullarda, DÖGM bağlı okullarda kabul edilen bazı 

hipotezlerin MTÖGM bağlı okullarda yani bir örneklem grubunda kabul edilen 

hipotezlerin diğer örneklem grubuna bağlı okullarda reddedildiği tespit edilmiĢtir.  
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Tablo-73 Hipotez 3’ü doğrulayıcı kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılığa etkileri hipotez tablosu 

 

 

 

Tablo 73’te görüleceği üzere bu durum “H3. Farklı öğretim programı uygulayan 

okullarda görev yapan öğretmenlerin, kiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılığa etkileri 

farklı olmaktadır” hipotezini doğrulamaktadır. 

 

5.2.8.2 Örgütsel Bağlılık Alt Boyutları ve Örgütsel Adalet Alt Boyutları 

Regresyon Analizi 

 

Örgütsel bağlılık boyutlarından olan duygusal bağlılık alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, örgütsel adalet alt boyutları dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileĢim 

adaleti boyutlarından etkilenip etkilenmediğini gösteren regresyon analizi yapılarak 

tablo 74, 75 ve 76’da gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-74OÖGM, duygusal bağlılık alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 
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OÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununduygusal 

bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin dağıtım adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ 

duygusal bağlılıkları üzerinde 0,329 oranında artıĢa neden olmaktadır. Süreç adaleti 

(p=0,000<0,05) alt boyutununduygusal bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin süreç adaleti alt 

boyutundaki bir birimlik artıĢ duygusal bağlılıkları üzerinde 0,447 oranında artıĢa 

neden olmaktadır. EtkileĢim adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununduygusal bağlılık 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ duygusal bağlılıkları 

üzerinde 0,380 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarla OÖGM bağlı okullarda, “H2 a. Öğretmenlerin dağıtım adaleti 

algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi, “H2 ç. Öğretmenlerin süreç 

adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 f. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezi kabul edilmiĢtir. 

 

Tablo-75DÖGM, duygusal bağlılık alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

DÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununduygusal 

bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin dağıtım adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ 

duygusal bağlılıkları üzerinde 0,353 oranında artıĢa neden olmaktadır. Süreç adaleti 

(p=0,000<0,05) alt boyutununduygusal bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin süreç adaleti alt 

boyutundaki bir birimlik artıĢ duygusal bağlılıkları üzerinde 0,386 oranında artıĢa 

neden olmaktadır. EtkileĢim adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununduygusal bağlılık 
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üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ duygusal bağlılıkları 

üzerinde 0,400 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarla DÖGM bağlı okullarda, “H2 a. Öğretmenlerin dağıtım adaleti 

algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi, “H2 ç. Öğretmenlerin süreç 

adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 f. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezi kabul edilmiĢtir. 

 

Tablo-76MTÖGM, duygusal bağlılık alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,000<0,05) alt 

boyutununduygusal bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin dağıtım adaleti alt boyutundaki bir 

birimlik artıĢ duygusal bağlılıkları üzerinde 0,331 oranında artıĢa neden olmaktadır. 

Yine süreç adaleti (p=0,000<0,05) ve etkileĢim adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutunun 

duygusal bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizleri de 

anlamlı bulunmuĢtur.Öğretmenlerin süreç adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ 

duygusal bağlılıkları üzerinde 0,412 oranında, etkileĢim adaleti alt boyutundaki bir 

birimlik artıĢ duygusal bağlılıkları üzerinde 0,424 oranında artıĢa neden olmaktadır. 

 

Bu sonuçlarla MTÖGM bağlı okullarda, “H2 a. Öğretmenlerin dağıtım adaleti 

algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi, “H2 ç. Öğretmenlerin süreç 

adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 f. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının duygusal bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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Örgütsel bağlılık boyutlarından olan devam bağlılığı alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, örgütsel adalet alt boyutları dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileĢim 

adaleti boyutlarından etkilenip etkilenmediğini gösteren regresyon analizi yapılarak 

tablo 77, 78 ve 79’da gösterilmiĢtir.  

  

Tablo-77OÖGM, devam bağlılığı alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 

 

 

  

 OÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,452>0,05), süreç adaleti 

(p=0,055>0,05), etkileĢim adaleti (p=0,200>0,05) alt boyutları ile devam bağlılığı 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

 

 Bu sonuçlarla OÖGM bağlı okullarda “H2 b. Öğretmenlerin dağıtım adaleti 

algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi,“H2 d. Öğretmenlerin süreç 

adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 g. Öğretmenlerin 

etkileĢim adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 

  

Tablo-78DÖGM,devam bağlılığı alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 
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DÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,649>0,05), süreç adaleti 

(p=0,343>0,05), etkileĢim adaleti (p=0,985>0,05) alt boyutları ile devam bağlılığı 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

 

Bu sonuçlarla DÖGM bağlı okullarda “H2 b. Öğretmenlerin dağıtım adaleti 

algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi,“H2 d. Öğretmenlerin süreç 

adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 g. Öğretmenlerin 

etkileĢim adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi reddedilmiĢtir. 

 

Tablo-79 MTÖGM, devam bağlılığı alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,276>0,05) alt boyutu ile devam 

bağlılığı arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. Ancak süreç adaleti 

(p=0,001<0,05) alt boyutunundevam bağlılığıüzerindeki etkisini belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin süreç adaleti alt 

boyutundaki bir birimlik artıĢ devam bağlılıkları üzerinde 0,169 oranında artıĢa 

neden olmaktadır. EtkileĢim adaleti (p=0,010<0,05) alt boyutunundevam 

bağlılığıüzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin etkileĢim adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ 

duygusal bağlılıkları üzerinde 0,134 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarla MTÖGM bağlı okullarda,“H2 d. Öğretmenlerin süreç adaleti 

algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 g. Öğretmenlerin 

etkileĢim adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul 

edilmiĢ,“H2 b. Öğretmenlerin dağıtım adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi 

vardır” hipotezi ise reddedilmiĢtir. 
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Örgütsel bağlılık boyutlarından olan normatif bağlılık alt boyutunun, her üç 

örneklemde de, örgütsel adalet alt boyutları dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileĢim 

adaleti boyutlarından etkilenip etkilenmediğini gösteren regresyon analizi yapılarak 

tablo 80, 81 ve 82’de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo-80OÖGM, normatif bağlılık alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

OÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununnormatif 

bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin dağıtım adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif 

bağlılıkları üzerinde 0,191 oranında artıĢa neden olmaktadır. Süreç adaleti 

(p=0,000<0,05) alt boyutununnormatif bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin süreç adaleti alt 

boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif bağlılıkları üzerinde 0,184 oranında artıĢa 

neden olmaktadır. EtkileĢim adaleti (p=0,001<0,05) alt boyutununnormatif bağlılık 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif bağlılıkları 

üzerinde 0,177 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

 Bu sonuçlarla OÖGM bağlı okullarda, “H2 c. Öğretmenlerin dağıtım 

adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi,“H2 e. Öğretmenlerin 

süreç adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 ğ. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” 

hipotezi kabul edilmiĢtir. 
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Tablo-81DÖGM,normatif bağlılık alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 

 

 

  

DÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununnormatif 

bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin dağıtım adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif 

bağlılıkları üzerinde 0,315 oranında artıĢa neden olmaktadır. Süreç adaleti 

(p=0,000<0,05) alt boyutununnormatif bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin süreç adaleti alt 

boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif bağlılıkları üzerinde 0,247 oranında artıĢa 

neden olmaktadır. EtkileĢim adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununnormatif bağlılık 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif bağlılıkları 

üzerinde 0,298 oranında artıĢa neden olmaktadır.  

 

Bu sonuçlarla DÖGM bağlı okullarda, “H2 c. Öğretmenlerin dağıtım adaleti 

algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi,“H2 e. Öğretmenlerin süreç 

adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 ğ. Öğretmenlerin 

etkileĢim adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul 

edilmiĢtir. 
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Tablo-82MTÖGM, normatif bağlılık alt boyutu ile örgütsel adalet alt boyutları regresyon analizi 

 

 

 

MTÖGM bağlı okullarda, dağıtım adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununnormatif 

bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı 

bulunmuĢtur. Öğretmenlerin dağıtım adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif 

bağlılıkları üzerinde 0,239 oranında artıĢa neden olmaktadır. Süreç adaleti 

(p=0,000<0,05) alt boyutununnormatif bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. Öğretmenlerin süreç adaleti alt 

boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif bağlılıkları üzerinde 0,315 oranında artıĢa 

neden olmaktadır. EtkileĢim adaleti (p=0,000<0,05) alt boyutununnormatif bağlılık 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuĢtur. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti alt boyutundaki bir birimlik artıĢ normatif bağlılıkları 

üzerinde 0,304 oranında artıĢa neden olmaktadır. 

 

Bu sonuçlarla MTÖGM bağlı okullarda, “H2 c. Öğretmenlerin dağıtım adaleti 

algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi,“H2 e. Öğretmenlerin süreç 

adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi ile “H2 ğ. Öğretmenlerin 

etkileĢim adaleti algısının normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezi kabul 

edilmiĢtir. 
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Tablo-83 Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkileri hipotez tablosu 

 

 

 

Tablo 83’te görüleceği üzere “H2. Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının 

örgütsel bağlılığa etkisi vardır” hipotezinin alt hipotezleri olan “H2 b. Öğretmenlerin 

dağıtım adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezleri her üç 

örneklemde de reddedilmiĢtir. Yine “H2 a. Öğretmenlerin dağıtım adaleti algısının 

duygusal bağlılığa etkisi vardır”, “H2 c. Öğretmenlerin dağıtım adaleti algısının 

normatif bağlılığa etkisi vardır”, “H2 ç. Öğretmenlerin süreç adaleti algısının 

duygusal bağlılığa etkisi vardır”, “H2 e. Öğretmenlerin süreç adaleti algısının 

normatif bağlılığa etkisi vardır”, “H2 f. Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının 

duygusal bağlılığa etkisi vardır”, “H2 ğ. Öğretmenlerin etkileĢim adaleti algısının 

normatif bağlılığa etkisi vardır” hipotezleri her üç örneklemde de kabul edilmiĢtir. 

 

Ancak, OÖGM ve DÖGM bağlı okullarda reddedilen “H2 d. Öğretmenlerin 

süreç adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” ile “H2 g. Öğretmenlerin 

etkileĢim adaleti algısının devamlı bağlılığa etkisi vardır” hipotezleri, MTÖGM bağlı 

okullarda kabul edilmiĢtir.  
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Tablo-84 Hipotez 4’ü doğrulayıcı örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkileri hipotez tablosu 

 

 

 

Tablo 84’te görüleceği üzere bu durum “H4. Farklı öğretim programı uygulayan 

okullarda görev yapan öğretmenlerin, örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılığa 

etkileri farklı olmaktadır” hipotezini doğrulamaktadır. 

 

5.2.8.3KiĢilik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık ĠliĢkisinde Öğretmenlerin Örgütsel 

Adalet Algılarının Aracılık Rolü Regresyon Analizi 

 

 Bu bölümde örgütsel adalet algılarının aracılık rolü analiz edilmiĢ ve çıkan 

veriler yazılmıĢtır. Diğer tüm analizlerde olduğu gibi bağımlı değiĢken olan örgütsel 

bağlılık, tüm boyutlarıyla yani duygusal, devamlı ve normatif bağlılık olarak ele 

alınmıĢtır. Her üç örneklemde çıkan sonuçlar özel tablolar yapılmaksuretiyle 

birleĢtirilmiĢtir.  

 

 Yapılan aracılık testlerinde araĢtırılmak istenen konu iki değiĢken arasındaki 

iliĢki durumunun baĢka bir değiĢkenin varlığını tamamen veya bir seviyeye kadar 

koĢul olarak öne sürmesidir. Aslında aracı değiĢken vasıtasıyla bir değiĢkenin diğer 

değiĢken üzerindeki etkisini tespit etmek, bu iki değiĢken arasındaki iliĢki dıĢında 

farklı bir iliĢki olduğunu ortaya çıkarmak demektir. Baron ve Kenny aracılık 

etkisinden bahsederken üç Ģartın gerçekleĢmesi gerektiğini ileri sürmüĢler241ve bu 

Ģartlar doğrultusunda yapılan regresyon analizi ile sonuca gidilebileceğini 

söylemiĢlerdir.242 

 

1. Ön Ģart olarak kabul edilen bu adımda, bağımsız değiĢkenin aracı değiĢken 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmalıdır.  

                                                           
241

Baron and Kenny, a.g.e., ss.1172-1183. 
242

Serhat Burmaoğlu vd.,  “Örgütsel DavranıĢ Alanında ĠliĢkisel Analiz Yöntemleri ve Türkçe Yazında 
Aracılık Modeli Kullanımı Üzerine Bir Ġnceleme”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 
ss.13-23.  
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2. Ġkinci adımda gerekli Ģart, bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerinde 

anlamlı etkisinin bulunmasıdır. 

 

3. Üçüncü adımda gerekli Ģart ise, bağımlı değiĢkenle diğer iki değiĢkenin aynı 

anda regresyon analizine tabi tutulmasıdır. Bu adıma dâhil edilen aracı değiĢkenin, 

ikinci adımda gerçekleĢen bağımsız değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında oluĢan 

anlamlı iliĢki eğer anlamsız bir iliĢkiye dönüĢüyorsa tam aracılık söz konusu olur. 

Eğer iliĢki anlamlı çıkıyorsaancak iliĢkide azalma oluyorsa o zaman kısmi aracılıktan 

söz edilmektedir.  

 

Tablo-85 OÖGM,DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda kiĢilik özellikleri ile duygusal bağlılık iliĢkisinde 

örgütsel adalet algısının aracılık rolü 

 

 

 

 Tablo 85’te görüleceği üzere yukarıda belirtilen OÖGM bağlı okullarda, 1.Adım 

kiĢöz-örad (β=,106 ve p= ,042) ve 2.Adım kiĢöz-duybag (β=,109 ve p= ,036) 

istatiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı 

değiĢken birlikte modele konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür. Tablo 

incelendiğinde örad-duybag’ın (β=,434 ve p= ,000)anlamlı olduğu ancak etkisinin 

azaldığı, yani örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri ile duygusal bağlılık arasında kısmi 

aracılık etkisine sahip olduğu söylenebilir. 

 

 DÖGM bağlı okullarda, 1.Adım kiĢöz-örad (β=,181 ve p= ,001)anlamlı ve 

2.Adım kiĢöz-duybag (β=,069 ve p= ,228) istatiksel olarak anlamsız çıkmıĢtır. Bu 

adımlardan biri olan 2.Adım anlamsız çıktığından örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri 

ile duygusal bağlılık arasında aracılık etkisinden söz edilememektedir. Ancak çıkan 

değerleri tabloya yansıtmak maksadıyla 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı 

değiĢken birlikte modele konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür. 
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MTÖGM bağlı okullarda, 1.Adım kiĢöz-örad (β=,042 ve p= ,422) anlamsız ve 

2.Adım kiĢöz-duybag (β=,002 ve p= ,973) istatiksel olarak anlamsız çıkmıĢtır. Bu 

adımlardan her ikiside anlamsız çıktığından örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri ile 

duygusal bağlılık arasında aracılık etkisinden söz edilememektedir. Değerlerin 

tabloya yansıtılması için yinede 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı değiĢken 

birlikte modele konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür.  

 

Bu sonuçlarla, “H5 a. Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin duygusal bağlılıkları ile 

olan iliĢkisinde örgütsel adalet algılarının aracılık rolünün etkisi vardır.” hipotezi, 

OÖGM bağlı okullarda doğrulanmıĢ diğer okullarda reddedilmiĢtir. 

 

Tablo-86 OÖGM,DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda kiĢilik özellikleri ile devam bağlılığı iliĢkisinde 

örgütsel adalet algısının aracılık rolü 

 

 

 

Tablo 86’da görüleceği üzere yukarıda belirtilen OÖGM bağlı okullarda, 

1.Adım kiĢöz-örad (β=,106 ve p= ,042)ve 2.Adım kiĢöz-devbag (β=,116 ve p= ,026) 

istatiksel olarak anlamlıçıkmıĢtır. 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı 

değiĢken birlikte modele konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür. Tablo 

incelendiğinde örad-devbag’ın (β=,067 ve p= ,197)olduğu ve anlamsızlaĢtığı yani 

örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri ile devam bağlılığı arasında tam aracılık etkisine 

sahip olduğu görülmüĢtür.  

 

 DÖGM bağlı okullarda, 1.Adım kiĢöz-örad (β=,181 ve p= ,001) anlamlı ve 

2.Adım kiĢöz-devbag (β=,032 ve p= ,575) istatiksel olarak anlamsız çıkmıĢtır. Bu 

adımlardan biri olan 2.Adım anlamsız çıktığından örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri 

ile devam bağlılığı arasında aracılık etkisinden söz edilememektedir. Ancak çıkan 

değerleri tabloya yansıtmak maksadıyla 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı 

değiĢken birlikte modele konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür.  
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MTÖGM bağlı okullarda, 1.Adım kiĢöz-örad (β=,042 ve p= ,422) anlamsızve 

2.Adım kiĢöz-devbag (β=,131 ve p= ,012) istatiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. Bu 

adımlardan biri olan 1.Adım anlamsız çıktığından örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri 

ile devam bağlılığı arasında aracılık etkisinden söz edilememektedir. Değerlerin 

tabloya yansıtılması için yinede 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı değiĢken 

birlikte modele konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür.  

 

Bu sonuçlarla, “H5 b. Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin devamlı bağlılıkları ile 

olan iliĢkisinde örgütsel adalet algılarının aracılık rolünün etkisi vardır.” hipotezi, 

OÖGM bağlı okullarda doğrulanmıĢ diğer okullarda reddedilmiĢtir. 

 

Tablo-87 OÖGM,DÖGM ve MTÖGM bağlı okullarda kiĢilik özellikleri ile normatif bağlılık iliĢkisinde 

örgütsel adalet algısının aracılık rolü 

 

 

 

Tablo 87’de görüleceği üzere yukarıda belirtilen OÖGM bağlı okullarda, 

1.Adım kiĢöz-örad (β=,106 ve p= ,042)ve 2.Adım kiĢöz-norbag (β=,150 ve p= ,004) 

istatiksel olarak anlamlı çıkmıĢtır. 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı 

değiĢken birlikte modele konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür. Tablo 

incelendiğinde örad-norbag’ın (β=,195 ve p= ,000) anlamlı olduğu ancak etkisinin 

azaldığı, yani örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri ile normatif bağlılık arasında kısmi 

aracılık etkisine sahip olduğu söylenebilir.  

 

 DÖGM bağlı okullarda, 1.Adım kiĢöz-örad (β=,181 ve p= ,001) anlamlı ve 

2.Adım kiĢöz-norbag (β=,077 ve p= ,176) istatiksel olarak anlamsız çıkmıĢtır. Bu 

adımlardan biri olan 2.Adım anlamsız çıktığından örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri 

ile normatif bağlılık arasında aracılık etkisinden söz edilememektedir. Ancak çıkan 

değerleri tabloya yansıtmak maksadıyla 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı 

değiĢken birlikte modele konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür.  



 

158 
 

 

MTÖGM bağlı okullarda, 1.Adım kiĢöz-örad (β=,042 ve p= ,422) ve 2.Adım 

kiĢöz-norbag (β=,032 ve p= ,543) istatiksel olarak anlamsız çıkmıĢtır. Bu adımlardan 

her ikiside anlamsız çıktığından örgütsel adaletin kiĢilik özellikleri ile normatif bağlılık 

arasında aracılık etkisinden söz edilememektedir. Değerlerin tabloya yansıtılması 

için yinede 3.Adım olarak bağımsız değiĢken ile aracı değiĢken birlikte modele 

konulmuĢ ve bağımlı değiĢkenin durumu ölçülmüĢtür.  

 

Bu sonuçlarla, “H5 c. Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin normatif bağlılıkları ile 

olan iliĢkisinde örgütsel adalet algılarının aracılık rolünün etkisi vardır.” hipotezi, 

OÖGM bağlı okullarda doğrulanmıĢ diğer okullarda reddedilmiĢtir. 

 

KiĢilik özellikleri bağımsız değiĢkeni ile örgütsel bağlılık bağımlı değiĢkeni 

arasında örgütsel adaletin aracılık rolü sadece OÖGM bağlı okullarda 

gerçekleĢmiĢolup öğretmenlerin adalet algılarının aracılık rolü tablo 88’de 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-88Öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ile örgütsel bağlılık iliĢkisinde  

örgütsel adalet algılarının aracılık rolühipotez tablosu 
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ALTINCI BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN SONUÇ VE ÖNERĠLERĠ 

 

6.1 SONUÇLAR 

 

Bu araĢtırma sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı OÖGM, DÖGM, 

MTÖGM bünyesinde yapılandırılmıĢ olup farklı öğretim programı uygulayan liselerde 

görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına, kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet 

algılarının etkilerinin olup olmadığı,  etkilerin ne seviyede olduğu, bu etkilerin okul 

gruplarına göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmiĢtir.  

 

Bağımlı ve bağımsız değiĢkenlerin aralarındaki iliĢki ve yönü korelasyon 

analizi ile bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni etkileme seviyesi ise regresyon 

analizi ile ortaya çıkarılmıĢtır. Üç bağımlı, sekiz bağımsız alt boyut arasındaki 

etkileĢim sonuçları ayrıntılı olarak her bağımsız boyutun bağımlı değiĢken alt 

boyutlarına etkileri olarak ele alınmıĢtır.   

 

Bu araĢtırmanın sonuçları, “KiĢilik Özellikleri Alt Boyutlarının Örgütsel Bağlılık 

Alt Boyutlarına Etkilerinin Sonuçları”, “Örgütsel Adalet Alt Boyutlarının Örgütsel 

Bağlılık Alt Boyutlarına Etkilerinin Sonuçları”, “KiĢilik Özellikleri Ġle Örgütsel Adalet 

Alt Boyutlarının Örgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına Etkilerinin Sonuçları” olmak üzere 

üç baĢlık altında gösterilmiĢtir. 

 

Sonuç ve öneriler bölümünde yapılacak olan tespitlere açıklayıcı etkisi olması 

amacıyla yazar tarafından değiĢkenlere ait tüm alt boyutların tanımlamaları 

öğretmenlere uyarlanarak yeniden yapılmıĢ ve aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

Öğretmenlerin Duygusal Bağlılığı: Okulla duygusal olarak bütünleĢme, okula daha 

fazla katkıda bulunma, okulun amaç ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı 

arzulamaları. 

 

Öğretmenlerin Devam Bağlılığı:Okuldan ayrılmanın kendilerine çok büyük külfetler 

getireceğini düĢünme ve bunun neticesinde okulda kalmayı tercih etmeleri. 

 

Öğretmenlerin Normatif Bağlılığı:Kendisini okuluna karĢı borçlu hissetme, 

sadakatin önemine inanma, okulda kalmayı ahlaki bir zorunluluk olarak görmeleri. 
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DıĢa Dönük Öğretmenler: Hayat dolu, konuĢkan, heyecanlı, sosyal, arkadaĢça 

davranmayı seven ve baĢkalarına karĢı alâkalı. 

 

Uyumlu Öğretmenler: YumuĢak baĢlı, itaatkâr, dürüst, alçakgönüllü, güvenilir, 

yardımsever ve sevecen. 

 

Sorumluluk Sahibi Öğretmenler:Ahlaki ve etik kurallara uygun davranan, 

duygularına hâkim olan, amaçlara varmada kontrol eğilimli ve planlı olan. 

 

Duygusal Denge seviyesi negatif (Nevrotik) Öğretmenler: EleĢtiriye kapalı, 

stresle mücadele edemeyen, kolaylıkla öfkelenen, özgüveni olmayan, negatif 

duygular yaĢamaya eğilimli. 

 

GeliĢime Açık Öğretmenler:Kendi duygu ve düĢüncelerine yönelen, meraklı, 

maceraperest kiĢilik yapısı bulunan. 

 

Dağıtım Adaletine Ġnanan Öğretmenler:Okullarına yaptıkları katkılarına karĢılık 

kendilerine yapılan ödül, terfi vb. katkıların adil veya adaletli olduğunu düĢünenler. 

 

Süreç Adaletine Ġnanan Öğretmenler:Sonuçlar hakkında bilgi verme, kararlara 

katılım vb. idareciler tarafından eĢit ve adil uygulama yapıldığını düĢünenler. 

 

EtkileĢim Adaletine Ġnanan Öğretmenler:Yöneticilerle kendileri arasındaki 

iletiĢimin saygı, dürüstlük ve nezaket çerçevesinde geliĢtiğini düĢünenler. 

 

6.1.1 KiĢilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılığa EtkileriniĠnceleyen Daha Önceki 

AraĢtırmacıların Sonuçları 

 

 KiĢilik özelliklerinin örgütsel bağlılığa etkilerini inceleyen araĢtırmalar, 

araĢtırmaların kim veya kimler tarafından ne zaman yapıldığı, boyutlara ait 

Cronbach Alfa değerleri, bu araĢtırmalar sonucunda elde edilen bulgular tez 

çalıĢmasının dördüncü bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır.  

 

 Yapılan bu araĢtırmalarda elde edilen sonuçlar, bu tezi inceleyecek olan 

araĢtırmacılara kolaylık sağlaması kapsamında tablo haline dönüĢtürülerek bir araya 

getirilmiĢtir. 
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Tablo-89 Kisöz-örbağiliĢkisini inceleyen daha önceki çalıĢmalarda elde edilen bulgular 

 

KĠSÖZ-ORBAĞ ĠLĠġKĠSĠNĠ ĠNCELEYEN ÖNCEKĠ ÇALIġMALARDA ELDE EDĠLEN 
BULGULAR 

YAZAR/ 
YAZARLAR 

E
T

K
ĠL

E
Y

E
N
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O
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U

T
 

ETKĠLENEN 
BOYUTLAR 

C.ALFA DEĞERLERĠ 
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R
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O
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U
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D
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N

 

G
E

L
A

C
 

KOCA 2009 ETKĠ YOKTUR                 

ÖZBULAK VD. 
2011 

DUYDEN Ngt.     .83 .78 .82 .79 .79 .81 .79 .85 

PANACCIO VE 
VANDERBERGE 
2012 

DISDON Pzt. Pzt. Pzt. 

.89 .78 .90 .87 .67 .77 .86 .79 UYUM Pzt. Pzt. Pzt. 

DUYDEN Ngt. Pzt.   

RECEPOĞLU 
VD. 2013 

DISDON Pzt. Ngt. Pzt. 

.89 .62 .84 .81 .56 .75 .74 .79 

UYUM Pzt. Ngt. Ngt. 

SORUM Pzt. Ngt. Pzt. 

DUYDEN Ngt. Pzt. Pzt. 

GELAC Pzt. Ngt. Pzt. 

ERDHEIM VD. 
2006 

DISDON Pzt. Ngt. Pzt. 

.82 .88 .89 .83 .88 .86 .83 .89 

UYUM Pzt.     

SORUM   Pzt.   

DUYDEN   Pzt.   

GELAC   Ngt.   

ġENGÜL 2008 KĠSÖZ Pzt./Ngt. KĠSOZ .77 ORBAG .82 

TUNÇEL 2009 KĠSÖZ Pzt. KĠSOZ .71 ORBAG .77 

KUMAR VE 
BAKSHI 2010 

DISDON Pzt. Pzt. Pzt. 

.88 .88 .89 .86 .77 .81 .83 .82 

UYUM     Pzt. 

SORUM Pzt. Pzt.   

DUYDEN   Pzt.   

GELAC   Ngt. Ngt. 

ġEKER 2011 

DISDON Ngt. Pzt.   

ORBAG .85 KISOZ .75 DUYDEN   Ngt.   

GELAC Ngt.     

TANRIVERDĠ  
2012 

UYUM Pzt. 
                

SORUM Pzt. 

BOZKAYA 2013 

DISDON Pzt.   Pzt. 

.91 .84 .87 .90 .76 .82 .90 .76 

UYUM Pzt.     

SORUM Pzt.   Pzt. 

DUYDEN   Pzt.   

GELAC Pzt.   Pzt. 

ÇELĠK 2013 ETKĠ YOKTUR .85 .79 .73 .79 .63 .74 .80 .80 

TORUN 2014 

DISDON   Ngt.   

.83 .78 .82 .71 .60 .65 .68 .61 
SORUM Pzt.   Pzt. 

DUYDEN   Pzt.   

GELAC   Ngt.   

ONURLUCAN 
2015 

ETKĠ YOKTUR .65 .65 .81 .61 .60 .85 .78 .90 
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6.1.2 KiĢilik Özellikleri Alt Boyutlarının Örgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına 

Etkilerinin Sonuçları 

 

KiĢilik özelliklerini bazı alt boyutları örgütsel bağlılığın bazı alt boyutlarını 

etkilemiĢtir. Ancak bu etki tüm alt boyutlarda düĢük seviyede bulunmuĢtur. Her üç 

örnekleme bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri geliĢime açıklık alt boyutunun örgütsel 

bağlılığın alt boyutlarına bir etkisi bulunamamıĢtır. AraĢtırmada elde edilen sonuçlar 

tablo 90’da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-90Bu araĢtırmada elde edilen kisöz-örbağiliĢkisine ait bulgular 

 

KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ARAġTIRMA SONUÇLARI 

ÖRNEKLEM 

E
T
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ĠL
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ETKĠLENEN 
BOYUTLAR 

C.ALFA DEĞERLERĠ 
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E
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A
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OÖGM BAĞLI 
OKULLAR 

DISDON   Ngt.   

.78 .48 .66 .78 .55 .66 .68 .64 

UYUM Pzt.     

SORUM Pzt.   Pzt. 

DUYDEN       

GELAC       

DÖGM BAĞLI 
OKULLAR 

DISDON       

.80 .43 .65 .77 .59 .72 .72 .72 

UYUM Pzt. Ngt.   

SORUM       

DUYDEN   Pzt.   

GELAC       

MTÖGM BAĞLI 
OKULLAR 

DISDON Ngt. Ngt.   

.82 .47 .63 .80 .52 .67 .69 .70 

UYUM       

SORUM       

DUYDEN       

GELAC       

 

  

6.1.2.1 DıĢa Dönüklük Alt BoyutununÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına 

Etkilerinin Sonuçları 

 

 OÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri dıĢadönüklük alt boyutu devam 

bağlılığını negatif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin dıĢa dönüklük düzeyi arttıkça;  

okuldan ayrılmanın kendilerine çok büyük külfetler getireceğini düĢünerek okulda 

kalmayı tercih etme fikirleri azalmaktadır. 
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 DÖGM bağlı liselerde kiĢilik özellikleri dıĢadönüklük alt boyutunun örgütsel 

bağlılık alt boyutlarınabir etkisi bulunamamıĢtır. 

 

 MTÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri dıĢadönüklük alt boyutu hem 

duygusal bağlılık hem de devam bağlılığını negatif yönde etkilemiĢtir.DıĢa 

dönüklük düzeyi artan öğretmenlerin bulundukları okulda kalmak istemeleri fikri 

azalmaktadır. Öğretmenlerin dıĢa dönüklük düzeyi arttıkça;okulladuygusal olarak 

bütünleĢme, okula daha fazla katkıda bulunma, okulun amaç ve düĢünceleriyle 

özdeĢleĢerek okulda kalmayı arzulama fikirleri ileokuldan ayrılmanın kendilerine çok 

büyük külfetler getireceğini düĢünerek okulda kalmayı tercih etme fikirleri 

azalmaktadır. 

 

6.1.2.2 Uyumluluk Alt BoyutununÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına Etkilerinin 

Sonuçları 

 

 OÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri uyumluluk alt boyutu duygusal 

bağlılığı pozitif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin uyumluluk düzeyi 

arttıkça;okulladuygusal olarak bütünleĢme, okula daha fazla katkıda bulunma, 

okulun amaç ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı arzulama fikirleri 

artmaktadır. 

  

DÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri uyumluluk alt boyutu duygusal 

bağlılığı pozitif yönde, devam bağlılığını negatif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin 

uyumluluk düzeyi arttıkça;okulladuygusal olarak bütünleĢme, okula daha fazla 

katkıda bulunma, okulun amaç ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı 

arzulama fikirleri artmakta, okuldan ayrılmanın kendilerine çok büyük külfetler 

getireceğini düĢünme ve bunun neticesinde okulda kalmayı tercih etme fikirleri 

azalmaktadır. 

 

 MTÖGM bağlı liselerde kiĢilik özellikleri uyumluluk alt boyutunun örgütsel 

bağlılık alt boyutlarına bir etkisi bulunamamıĢtır. 

 

6.1.2.3 Sorumluluk Alt BoyutununÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına Etkilerinin 

Sonuçları 

  

 OÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri sorumluluk alt boyutu duygusal 

bağlılık ve normatif bağlılığı pozitif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin sorumluluk 
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düzeyi arttıkça; hem okulladuygusal olarak bütünleĢme, okula daha fazla katkıda 

bulunma, okulun amaç ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı arzulama 

fikirleri artmakta hem de kendisini okuluna karĢı borçlu hissetme, sadakatin önemine 

inanma, okulda kalmayı ahlaki bir zorunluluk olarak görme fikri artmaktadır. 

 

 DÖGM ve MTÖGM bağlı liselerde kiĢilik özellikleri sorumluluk alt boyutunun 

örgütsel bağlılık alt boyutlarına bir etkisi bulunamamıĢtır. 

 

6.1.2.4 Duygusal Denge Alt BoyutununÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına 

Etkilerinin Sonuçları 

 

 DÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri duygusal denge alt boyutu devam 

bağlılığını pozitif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin duygusal denge düzeyi 

arttıkça;okuldan ayrılmanın kendilerine çok büyük külfetler getireceğini düĢünme ve 

bunun neticesinde okulda kalmayı tercih etme fikirleri artmaktadır. 

  

 OÖGM ve MTÖGM bağlı liselerde kiĢilik özellikleri duygusal denge alt 

boyutunun örgütsel bağlılık alt boyutlarına bir etkisi bulunamamıĢtır. 

 

6.1.2.5 GeliĢime Açıklık Alt BoyutununÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına 

Etkilerinin Sonuçları 

 

 OÖGM, DÖGM ve MTÖGM bağlı liselerde, kiĢilik özellikleri geliĢime açıklık alt 

boyutununörgütsel bağlılık alt boyutlarına bir etkisibulunmamıĢtır. Yani kendi duygu 

ve düĢüncelerine yönelen, meraklı, maceraperest kiĢilik yapısı bulunan 

öğretmenlerin, onların okullarına bağlılıklarını etkileyen bulguya rastlanılmamıĢtır. 

 

6.1.3Örgütsel Adaletin ÖrgütselBağlılığa EtkileriniĠnceleyen Daha Önceki 

AraĢtırmacıların Sonuçları 

 

 Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkilerini inceleyen araĢtırmalarda elde 

edilen sonuçlar, bu tezi inceleyecek olan araĢtırmacılara kolaylık sağlaması 

kapsamında bir tablo haline dönüĢtürülerek bir araya getirilmiĢtir.  
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Tablo-91 Örad-örbağiliĢkisini inceleyen daha önceki çalıĢmalarda elde edilen bulgular 

 

ORAD-ORBAĞ ĠLĠġKĠSĠNĠ ĠNCELEYEN ÖNCEKĠ ÇALIġMALARDA ELDE EDĠLEN 
BULGULAR 

YAZAR/ 
YAZARLAR 
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ETKĠLENEN 
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R
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D
 

ZEINABADI VE 
SALAHI 2011 

SURAD Dolaylı Etki Pozitif ORBAG     .84   .82   

UĞURLU VE 
ÜSTÜNER 2011 

ORAD ORBAG Pozitif .86 .73 .78 .95 .95 .92 

TURGUT VD. 2012 

DAGAD Pzt. Pzt.   .83 .78 .82 .85 .89 .95 

SURAD   Pzt.               

ETKAD Pzt. Pzt. Pzt.             

ÖZTUĞ VE 
BAġTAġ 2012 

DAGAD Pzt.   Pzt. 

.70 .75 .81 .90 .93 .88 SURAD Pzt.   Pzt. 

ETKAD Pzt.     

SELVĠTOPU VE 
ġAHĠN 2013 

DAGAD ETKĠLĠ 

ORBAG     .97 .88 .93 .90 SURAD EN ÇOK ETKĠLĠ 

ETKAD ETKĠLĠ 

GÖK 2014 ORAD ORBAG Pozitif .33 .40 .62 .90 .86 .93 

AY VE KOÇ 2014 

DAGAD ETKĠLĠ 

ORBAG     .67 .87 .93 .97 SURAD EN ÇOK ETKĠLĠ 

ETKAD ETKĠLĠ 

BAL 2014 ORAD Pzt.   Pzt. .66 .70 .65 ORAD     .89 

ALTAġ VE ÇEKME-
CELĠOĞLU 2015 

DAGAD Pzt.                 

BÜYÜKYILMAZ VE 
TUNÇBĠZ 2016 

DAGAD Pzt.   Pzt. 

.93 .81 .83 .88 .92 .94 SURAD Pzt.     

ETKAD Pzt. Pzt. Pzt. 

PARE VE 
TREMBLAY 2007 

SURAD Pzt.                 

BAKSHI VD.2009 
DAGAD ORBAG Pozitif 

BÜTÜN DEĞERLER .90 VE ÜSTÜ 
SURAD ORBAG Pozitif 

HA VE HA 2015 

DAGAD Pzt.   Pzt. 

.95     .92 .93 .94 SURAD Pzt.     

ETKAD Pzt. Pzt. Pzt. 

UÇAR 2016 

DAGAD Pzt. Ngt. Pzt. 

.90 .71 .86 .88 .86 .95 SURAD Pzt. Ngt. Pzt. 

ETKAD Pzt. Ngt. Pzt. 

KESKĠN 2017 
DAGAD   Ngt.   

.80 .78 .82 .87 .87 .92 
SURAD   Ngt.   

ONURLUCAN 2015 

DAGAD     Pzt. 

.65 .65 .81 .84 .88 .89 SURAD   Pzt. Pzt. 

ETKAD Pzt.   Pzt. 
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6.1.4 Örgütsel Adalet Alt BoyutlarınınÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına 

Etkilerinin Sonuçları 

  

Örgütsel adalet alt boyutlarının neredeyse tamamı örgütsel bağlılık alt 

boyutlarını etkilemiĢtir. Ancak OÖGM ve DÖGM bağlı liselerde görev yapan 

öğretmenlerin devam bağlığını etkilediği görülmezken, sadece MTÖGM bağlı 

liselerde görev yapan öğretmenlerin süreç ve etkileĢim adaleti alt boyutlarının 

devam bağlılığını etkiledikleri görülmektedir. AraĢtırmada elde edilen sonuçlar tablo 

92’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-92 Bu araĢtırmada elde edilen örad-örbağiliĢkisine ait bulgular 

 

ÖRGÜTSEL ADALET ARAġTIRMA SONUÇLARI 

ÖRNEKLEM 

E
T

K
ĠL

E
Y

E
N

  

B
O

Y
U

T
 

ETKĠLENEN 
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D
U

Y
B

A
G

 

D
E

V
B

A
G

 

N
O

R
B

A
G

 

D
U

Y
B

A
G

 

D
E

V
B

A
G

 

N
O

R
B

A
G

 

D
A

G
A

D
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U
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E
T

K
A
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OÖGM BAĞLI 
OKULLAR 

DAGAD Pzt.     

.78 .48 .66 .70 .84 .93 SURAD Pzt.     

ETKAD     Pzt. 

DÖGM BAĞLI 
OKULLAR 

DAGAD Pzt.   Pzt. 

.80 .43 .65 .72 .84 .92 SURAD     Pzt. 

ETKAD     Pzt. 

MTÖGM BAĞLI 
OKULLAR 

DAGAD Pzt.   Pzt. 

.82 .47 .63 .76 .87 .93 SURAD Pzt. Pzt. Pzt. 

ETKAD Pzt. Pzt. Pzt. 

 

6.1.4.1 Dağıtım Adaleti Alt BoyutununÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına 

Etkilerinin Sonuçları 

 

OÖGM bağlı liselerde, örgütsel adaletin alt boyutlarından dağıtım adaleti alt 

boyutu, duygusal bağlılığı orta seviyede pozitif yöndeetkilemiĢtir. Öğretmenlerin 

dağıtım adaleti algısı arttıkça; okulla duygusal olarak bütünleĢme, okula daha fazla 

katkıda bulunma, okulun amaç ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı 

arzulama fikirleri artmaktadır. 

 

DÖGM bağlı liselerde, örgütsel adaletin alt boyutlarından dağıtım adaleti alt 

boyutu, duygusal ve normatif bağlılığı orta seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. 
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Öğretmenlerin dağıtım adaleti algısı arttıkça; hem okulla duygusal olarak 

bütünleĢme, okula daha fazla katkıda bulunma, okulun amaç ve düĢünceleriyle 

özdeĢleĢerek okulda kalmayı arzulama fikirleri hem de kendisini okuluna karĢı 

borçlu hissetme, sadakatin önemine inanma, okulda kalmayı ahlaki bir zorunluluk 

olarak görme fikri artmaktadır. 

 

MTÖGM bağlı liselerde, örgütsel adaletin alt boyutlarından dağıtım adaleti alt 

boyutu, duygusal bağlılığı orta seviyede pozitif yönde, normatif bağlılığı düĢük 

seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir.Öğretmenlerin dağıtım adaleti algısı arttıkça; hem 

okulla duygusal olarak bütünleĢme, okula daha fazla katkıda bulunma, okulun amaç 

ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı arzulama fikirleri hem de kendisini 

okuluna karĢı borçlu hissetme, sadakatin önemine inanma, okulda kalmayı ahlaki bir 

zorunluluk olarak görme fikri artmaktadır. 

 

6.1.4.2 Süreç Adaleti Alt BoyutununÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına Etkilerinin 

Sonuçları 

 

OÖGM bağlı liselerde, örgütsel adaletin alt boyutlarından süreç adaleti alt 

boyutu, duygusal bağlılığı orta seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin 

süreç adaleti düzeyi arttıkça;okulla duygusal olarak bütünleĢme, okula daha fazla 

katkıda bulunma, okulun amaç ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı 

arzulama fikirleri artmaktadır. 

 

DÖGM bağlı liselerde, örgütsel adaletin alt boyutlarından süreç adaleti alt 

boyutu, normatif bağlılığı düĢük seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin 

süreç adaleti düzeyi arttıkça;kendisini okuluna karĢı borçlu hissetme, sadakatin 

önemine inanma, okulda kalmayı ahlaki bir zorunluluk olarak görme fikri artmaktadır. 

 

MTÖGM bağlı liselerde, örgütsel adaletin alt boyutlarından süreç adaleti alt 

boyutu, duygusal bağlılığı orta seviyede pozitif yönde,devam ve normatif bağlılığı 

düĢük seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin süreç adaleti düzeyi 

arttıkça;hem okulla duygusal olarak bütünleĢme, okula daha fazla katkıda bulunma, 

okulun amaç ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı arzulama fikirleri, hem 

okuldan ayrılmanın kendilerine çok büyük külfetler getireceğini düĢünme ve bunun 

neticesinde okulda kalmayı tercih etme fikirleri, hem de kendisini okuluna karĢı 

borçlu hissetme, sadakatin önemine inanma, okulda kalmayı ahlaki bir zorunluluk 

olarak görme fikri artmaktadır. 
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6.1.4.3 EtkileĢim Adaleti Alt BoyutununÖrgütsel Bağlılık Alt Boyutlarına 

Etkilerinin Sonuçları 

 

 OÖGM ve DÖGM bağlı liselerde, örgütsel adaletin alt boyutlarından etkileĢim 

adaleti alt boyutu normatif bağlılığı düĢük seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. 

Öğretmenlerin etkileĢim adaleti düzeyi arttıkça;kendisini okuluna karĢı borçlu 

hissetme, sadakatin önemine inanma, okulda kalmayı ahlaki bir zorunluluk olarak 

görme fikri artmaktadır. 

 

MTÖGM bağlı liselerde, örgütsel adaletin alt boyutlarından etkileĢim adaleti 

alt boyutu, duygusal bağlılığı orta seviyede pozitif yönde,devam ve normatif 

bağlılığı düĢük seviyede pozitif yönde etkilemiĢtir. Öğretmenlerin etkileĢim adaleti 

düzeyi arttıkça; hem okulla duygusal olarak bütünleĢme, okula daha fazla katkıda 

bulunma, okulun amaç ve düĢünceleriyle özdeĢleĢerek okulda kalmayı arzulama 

fikirleri, hem okuldan ayrılmanın kendilerine çok büyük külfetler getireceğini 

düĢünme ve bunun neticesinde okulda kalmayı tercih etme fikirleri, hem de kendisini 

okuluna karĢı borçlu hissetme, sadakatin önemine inanma, okulda kalmayı ahlaki bir 

zorunluluk olarak görme fikri artmaktadır. 

 

Sonuç olarak, bu araĢtırmada her iki bağımsız değiĢkenin bağımlı değiĢkeni 

etkilemesi ile ilgili elde edilen bulgular, daha önceki araĢtırmacıların bazılarının elde 

ettikleri bulgularla örtüĢmekte bazıları ile örtüĢmemektedir. Bu sonuç bize, 

araĢtırmaya ait bulguların daha öncede diğer araĢtırmacılar tarafından elde edildiğini 

doğrular nitelikte olduğunu göstermektedir. 

 

6.2 ÖNERĠLER 

 

6.2.1 OÖGM Bağlı Okullara Yönelik Öneriler 

 

OÖGM bağlı okullarda görevli öğretmenlerin, okulla duygusal olarak 

bütünleĢmelerinin sağlanması önemli bir durum olarak görülmüĢtür. Bunu sağlamak 

amacıyla, yardımsever, arkadaĢ canlısı, hayata pozitif bakan neĢeli, yumuĢak baĢlı, 

itaatkâr, dürüst, alçakgönüllü, güvenilir, yardımsever ve sevecen, ahlaki ve etik 

kurallara uygun davranan, duygularına hâkim olan, amaçlara varmadakontrol eğilimli 

ve planlı öğretmen potföyü oluĢturmak için çalıĢmalar yapılması önerilir. 
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Yine öğretmenlerin okullarına yaptıkları katkılarına karĢılık onlara adil ve 

adaletli ödül, terfi vb. katkılar yapılması, idareciler tarafından sonuçlar hakkında bilgi 

verme, kararlara katılım vb. eĢit ve adil uygulamalar yapılması, idarecilerle 

öğretmenler arasındaki iletiĢiminsaygı, dürüstlük ve nezaket çerçevesinde 

oluĢturulması önerilir. 

  

6.2.2 DÖGM Bağlı Okullara Yönelik Öneriler 

 

Öğretmenlerin, okulla duygusal olarak bütünleĢmelerinin sağlanması önemli 

bir durum olarak görülmüĢtür.Bunu sağlamak amacıyla, yumuĢak baĢlı, itaatkâr, 

dürüst, alçakgönüllü, güvenilir, yardımsever ve sevecen, eleĢtiriye açık, stresle 

mücadele edebilen, kolaylıkla öfkelenmeyen, özgüveni olan, pozitif duygular 

yaĢamaya eğilimli öğretmen potföyü oluĢturmak için çalıĢmalar yapılması 

önerilmektedir. Ancak bu çalıĢma yapılırken dengeli davranıĢ içinde olunmalıdır. 

Çünkü bu durumda bulunan öğretmenlerin duygusal bağlılığı artarken okuldan 

ayrılmanın kendilerine çok büyük külfetler getireceğini düĢünerek okulda kalmayı 

tercih etme fikirleri azalmaktadır. 

 

Yine öğretmenlerin okullarına yaptıkları katkılarına karĢılık onlara adil ve 

adaletli ödül, terfi vb. katkılar yapılması, idareciler tarafından sonuçlar hakkında bilgi 

verme, kararlara katılım vb. eĢit ve adil uygulamalar yapılması, idarecilerle 

öğretmenler arasındaki iletiĢiminsaygı, dürüstlük ve nezaket çerçevesinde 

oluĢturulması önerilir. 

 

6.2.3 MTÖGM Bağlı Okullara Yönelik Öneriler 

 

Diğer örneklem gruplarının aksine, yardımsever, arkadaĢ canlısı, hayata 

pozitif bakan neĢeli öğretmenlerin,  okulla duygusal olarak bütünleĢerek daha fazla 

katkıda bulunma, okulda kalmayı arzulama, ayrılmayı külfetli bulma nedeniyle 

okulda kalma tercihlerini okulda kalma yönünde kullanma bağlılığını herhangi bir 

maddi kaygı duymadan kendi isteklerini gerçekleĢtirdikleri görülmektedir. Bu 

nedenle okul tarafından bu yönde ayrıca çalıĢmalar yapılmasına gerek duyulmadığı 

anlaĢılmaktadır. 

 

Ancak diğer okul gruplarında olduğu gibi bu okul gurubunda da öğretmenlerin 

okullarına yaptıkları katkılarına karĢılık onlara adil ve adaletli ödül, terfi vb. katkılar 

yapılması, idareciler tarafından sonuçlar hakkında bilgi verme, kararlara katılım vb. 
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eĢit ve adil uygulamalar yapılması, idarecilerle öğretmenler arasındaki 

iletiĢiminsaygı, dürüstlük ve nezaket çerçevesinde oluĢturulması önerilir. 

 

6.2.4 Tüm Okullara Yönelik Genel Öneriler 

 

Neredeyse tüm çalıĢmalarda kanıtlanmıĢ olan Örgütsel Bağlılığın 

artırılmasının gerekliliği, bu çalıĢmada da öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ve örgütsel 

adalet algılamaları açısından ölçümlenmiĢtir. Çıkan sonuçlar kiĢilik özellikleri ve 

örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı etkilediğini ortaya koymuĢtur. Bu sonuçla Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda, öğretmenlerin okullarına olan bağlılıklarının 

artırılması gerçeği ortaya çıkmıĢtır.  

 

Bu nedenle, öğretmenlerin okullarına yaptıkları katkılarına karĢılık onlara 

adilveadaletli ödül, terfi vb. katkılar yapılması, idareciler tarafından sonuçlar 

hakkında bilgi verme, kararlara katılım vb. eĢit ve adil uygulamalar yapılması, 

idarecilerle öğretmenler arasında saygı, dürüstlük ve nezaket çerçevesinde bir 

iletiĢim oluĢturulmasıönerilmektedir. Tüm bunlar için sosyal aktiviteler, mesleki 

kurslar, ödüllendirme, terfi olanakları vb. konularda idare tarafından gerekli önlemler 

alınmasının iyi sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir. Ancak, önlemler alınırken 

her okul grubu için çıkan sonuçların ayrı ayrı değerlendirilmesinin daha faydalı 

olacağı düĢünülmekte olup bu Ģekilde ele alınması önerilir. 
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KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ, ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIKLA ĠLĠġKĠSĠ ANKETĠ 

Saygıdeğer Öğretmenim, 

   

 Bu araĢtırma, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi liselerdeki 

öğretmenlerin, kiĢilik özellikleri ve örgütsel adalet algılarının, örgütsel bağlılıklarına 

olan etkilerini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Ġsimlerinizin anket formuna 

yazılmaması nedeniyle, vereceğiniz yanıtlar kiĢisel olarak değerlendirilmeyecek, 

demografik bilgileriniz ile yanıtlarınız kimseyle paylaĢılmayacaktır. 
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değerlendirilmekte olup sorulara doğru cevap vermeniz araĢtırmanın güvenilirliği ve 

geçerliliği açısından önemlidir.    

 Anketimize katkılarınızdan dolayı Ģimdiden teĢekkür ederim.  
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEK ĠZNĠ 

 

Konu: Örgütsel Bağlılık Ölçeği 
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       Saygıdeğer Hocam. 

 

Ben. Ġstanbul GeliĢim Üniversitesinde "ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE, KĠġĠLĠK 

ÖZELLĠKLERĠ VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ETKĠSĠ" konulu Doktora tez çalıĢması yapmaktayım. ÇalıĢtığım 
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uyarlamasını yaptığınız kaynak gösterilmektedir. Ek'te gönderdiğim 18 maddeden oluĢan ölçeği uygun 
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