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Amaç –  Çalışanların örgüt kültürünü ve kendi rollerini öğrenme süreci olan sosyalleşme 
çalışanlar arasında sağlıklı ilişkiler kurulması, çalışan ile iş arasında uyum sağlanması, iş 
doyumu, üretkenlik ve motivasyon açısından önemlidir.  Bu çalışmanın amacı, kamu 
örgütlerinde çalışanların görüşleri doğrultusunda örgütsel sosyalleşme ile iş motivasyonu 
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek ve örgütsel sosyalleşmenin iş 
motivasyonu üzerindeki etkisini tespit etmektir. 

Yöntem – Araştırma verilerinin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde hizmet sunan çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 72 
çalışana “Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği” ve “Motivasyon Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler, betimleyici analizler, korelasyon analizi ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular – Analiz sonuçları incelendiğinde; örgütsel sosyalleşme ve dört boyutu (iş eğitimi, 
örgütü anlama, çalışma arkadaşlarının desteği, geleceğe ilişkin beklentiler)  ile iş motivasyonu 
arasında yapılan korelasyon analizine göre, tüm değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı ve 
pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Regresyon analizine göre, örgütsel sosyalleşmenin iş 
motivasyonu üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel sosyalleşmenin 
alt boyutlarından “çalışma arkadaşlarının desteği” iş motivasyonunu en çok açıklayan boyut 
olarak bulgulanmıştır.    

Tartışma – Kamu ya da özel tüm örgütler için motivasyon büyük öneme sahiptir. Örgütsel 
sosyalleşme çalışanların motivasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.  Hem örgüte yeni 
katılan hem de mevcut çalışanları kapsayan bir süreç olan örgütsel sosyalleşmenin iş 
motivasyonu artırarak örgütsel performans, verimlilik, kalite ve başarıda etkin bir rolü vardır. 
Dolayısıyla kurumların sosyalleşme düzeyini yükseltmek açısından çalışanların eğitilmesi, 
desteklenmesi, işinin gerektirdiği bilginin ve becerinin  kazandırılmasına önem verilmesi 
gerekmektedir. Yapılan literatür taramasında, örgütsel sosyalleşme ve iş motivasyonu konularını 
birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın literatüre önemli bir 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Purpose – Socialization which is the process of learning employees' organization culture and their 
own roles is important in terms of establishing good relations among employees, ensuring 
harmony between the employee and the work, job satisfaction, productivity and motivation. The 
aim of this study is to determine whether there is a meaningful relationship between 
organizational socialization and job motivation in accordance with the perceptions of the 
employees in public organizations and the effect on job motivation of organizational socialization. 

Desing/methodology/approach – In the collection of research data was used survey method. In 
this context,  it was applied “Organizational Socialization Scale” and “Motivation Scale” to 72 
employees working in various public in stitutions serving in İhsaniye district of Afyonkarahisar. 
The data were analyzed by descriptive analysis, correlation analysis and regression analysis. 

Findings – As a result of the analysis, according to the correlation analysis, it  was found a 
significant and positive relationship between four dimensions  of organizational socialization 
(business education, understanding of the organization, support of colleagues, future 
expectations)  and work motivation. According to regression analysis, organizational 
socialization has a positive and significant effect on job motivation. The most explaining 
dimension of work motivation is the dimention of the support of colleagues from organizational 
socialization dimentions. 
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Discussion – The motivation for all public or private organizations is of great importance. 
Organizational socialization has a positive effect on employees' motivation. Organizational 
socialization, which is a process that includes both newly recruited employees and current 
employees, has an effective role in organizational performance, productivity, quality and success 
by increasing work motivation. Therefore, in order to raise the level of socialization of the 
institutions, it is necessary to give importance to educating, supporting,  gaining the knowledge 
and skills required by the job of  the employees. In the literature review, there is no study that 
deals with organizational socialization and work motivation. In this context, it is thought that this 
study will make a significant contribution to the literature. 
 

 


