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Bu çalışmanın temel amacı; otel çalışanlarının sosyotropik kişilik veya otonomik kişilik
özelliklerinden hangisine yakın olduklarını belirlemek ve söz konusu kişilik özelliklerinin
örgütsel özdeşleşme düzeyleri üzerinde olumlu/olumsuz etkilerini incelemektir.
Araştırmanın evrenini, Balıkesir’de faaliyet gösteren otellerin çalışanları oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplamak için, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış
ve soru formu 174 çalışana uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde,
aritme¬tik ortalama, Pearson korelâsyonu ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Araştırma bulgularına göre, otel çalışanlarının sosyotropi puan ortalaması =74,25
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otonomi puan ortalaması

=93,77 ve örgütsel özdeşleşme puan ortalaması ise

=3,97’dir.

Bulgular, otonomik kişilik özelliğinin alt boyutu olan kişisel başarının örgütsel
özdeşleşmeyi pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca sosyotropik kişilik
özelliğinin alt boyutlarından ayrılık kaygısının örgütsel özdeşleşmeyi negatif yönde
etkilediği belirlenmiştir.
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The main aim of this study is to find out, whether or not hotel employess have tendency to
sociotropic or autonomic personality characteristics and to examine negative or positive
effects of these personality traits on organizational identification. The population of the
study is formed, hotel employees in Balıkesir. To collect data for the study, the survey
technique was used and the questionnaire form was administered to the 174 employees.
Percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation and multiple regression analysis
were used for data analysis. According to the findings of the study, hotel employees’ mean
sociotropy scale scores =74,25 points, autonomy scale scores =93,77 points and
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organizational identification scale scores

=3,97

points. Findings demonstrate that

personal success affects organizational identification positive direction while separation
anxiety affects negative direction.
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