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ÖZET
Amaç – Bu çalışmanın amacı otel işletmelerinde görev yapan işgörenlerin sosyal sermayelerinin
psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel sosyalleşmenin aracılık rolünü tespit etmektir.
Yöntem – Araştırmanın amaçları doğrultusunda sosyal sermayenin ve örgütsel sosyalleşmenin
psikolojik sermayeye etkisini belirlemek ve örgütsel sosyalleşmenin aracılık rolünü test etmek için bir
model önerilmiştir. Önerilen bu model regresyon analizleri ve sobel testi ile test edilmiştir. Araştırmanın
bağımsız değişkenini sosyal sermaye kavramı, aracı değişkenini örgütsel sosyalleşme kavramı, bağımlı
değişkenini ise psikolojik sermaye kavramı oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi seçiminde amaca göre
örnekleme yöntemi olarak da bilinen yargısal örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve alan araştırması
kapsamına Nevşehir ilindeki dört ve beş yıldızlı oteller dâhil edilmiştir.
Bulgular – Araştırma sonucunda otel çalışanlarının sosyal sermaye ve örgütsel sosyalleşmelerinin
psikolojik sermayelerini etkilediği ayrıca sosyal sermayenin psikolojik sermayeye etkisinde örgütsel
sosyalleşmenin kısmi aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir.
Tartışma – Araştırmanın sonuçları daha önce yapılan kısıtlı sayıdaki çalışmalarla benzerlik
taşımaktadır. Maddi olmayan sermaye türleri arasındaki ilişkiye örgütsel sosyalleşmenin olumlu bir
etkisinin bulunması literatüre katkı sağlamaktadır.
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Purpose – The aim of this study is to determine the influence of the social capital and organizational
socializatio of the employees in the hotel business on psychological capital and also to ascertain the
mediating role of organizational socialization effect on the psychological capital.
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Design/methodology/approach – Within the scope of this aim, a model has been proposed to determine
the effect of social capital and organizational socialization on psychological capital and to test the
mediating role of organizational socialization. The proposed model was tested by regression analysis
and the sobel test. Social capital is the independent variable, organizational socialization is the mediator
and psychological capital is the dependent variable of the research. Purposive sampling was used and
four and five star hotels in Nevşehir were included in the field research.
Findings – As a result of the research, it has been determined that the hotel employees' social capital
and organizational socialization influence their psychological capital and also organizational
socialization has a partial mediating role in the effect of social capital on the psychological capital.
Discussion – The results of the study are similar to the limited number of studies conducted before. The
content of a beneficial effect of socialization on the immaterial type of relationship contributes to the
literature.
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