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Bu çalışmanın amacı ülke ekonomisine önemli katkısı olan çalışanların sosyal 
medya kullanım düzeylerinin psikolojik sermayeye etkisini tespit etmeye 
çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda veriler çevrim içi anket yoluyla kolayda 
örneklem yöntemiyle 310 çalışandan elde edilmiştir. Çalışmada her iki değişkenin 
demografik değişkenler açısından farklılıklarını analiz etmek için bağımsız 
örneklem t-testleri ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. Değişkenler 
arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için korelasyon analizi ve hipotezleri test etmek 
için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda sosyal 
medya kullanımının alt boyutu olan yetkinliğin psikolojik sermayenin toplamını, 
umut ve öz yeterlilik boyutlarını pozitif etkilediği saptanmıştır. Ayrıca kadın 
çalışanların umut ve iyimserlik düzeylerinin daha yüksek olduğu, bekâr 
çalışanların öz yeterlilik düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri süre arttıkça psikolojik sermaye 
ortalamalarının azaldığı belirlenmiştir. Son olarak kullanılan sosyal medya 
uygulamalarından Twitter kullananların umut ve iyimserlik ortalamalarının daha 
düşük olduğu bulgulanmıştır. Araştırma sonucuna göre sosyal medya kullanımında 
yetkin olmak psikolojik sermaye açısından önemli olduğu bu nedenle çalışanlara 
doğru sosyal medya kullanımının öğretilmesinin örgütler açısından faydalı olacağı 
söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Çalışanlar, Psikolojik Sermaye, Sosyal Medya, Sosyal 
Medya Kullanımı 

 
 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received 
01.10.2022 
Revized 
12.10.2022 
Accepted 
18.10.2022 
Article 
Classification: 
Research Article 
 
JEL Codes 
D23 
L20 
M10 
 

This study aims to determine the effect of social media usage levels of employees 
who significantly contribute to the country's economy on psychological capital. 
For this purpose, the data were obtained from 310 employees using the 
convenience sampling method via an online survey. In the study, independent 
sample t-tests and one-way analyzes of variance were performed to analyze the 
differences of both variables in terms of the sample. Correlation analysis was 
performed to determine the relationship between the variables, and simple linear 
regression analysis was performed to test the hypotheses. As a result of the 
analysis, it was determined that competence, which is the sub-dimension of social 
media use, affects the sum of psychological capital, hope, and self-efficacy 
dimensions. In addition, it has been determined that female employees' hope and 
optimism levels are higher, and the self-efficacy levels of single employees are 
higher. It was determined that the average of psychological capital decreased as the 
time spent by the participants on social media increased. The hope and optimism 
averages of those who use Twitter, one of the most recently used social media 
applications, are lower. According to the results of the research, it can be said that 
being competent in using social media is essential in terms of psychological capital. 
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