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Amaç – Günümüzün rekabetçi koşullarında insan kaynağının önemi her geçen gün daha çok ön 

plana çıkmaktadır. Başarılı örgütler bir taraftan nitelikli insan gücünü kendi saflarına katmaya 

çalışırken diğer taraftan da mevcut yetenekli çalışanlarını örgüt içerisinde tutabilme konusunda 

stratejik yaklaşımlar geliştirmektedirler. Bu çalışmanın temel amacı rol belirsizliği ve rol 

çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde duygusal zekanın düzenleyici bir rolünün 

olup olmadığını incelemektir.  

Yöntem – Bu kapsamda araştırma değişkenleri açısından uygun sonuç verebileceği düşünülen 

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 369 polisin katılımı ile veri toplama çalışması 

yapılmıştır.  

Bulgular – Verilerin analiz edilmesi ile rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti 

üzerinde etkili oldukları ancak duygusal zekanın bu etki de istatistiki olarak anlamlı 

sayılabilecek herhangi bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür.  

Tartışma – Elde edilen bulgular literatürde rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma 

niyeti üzerinde etkilerini araştıran birçok çalışma ile benzer sonuçlar ortaya koymaktadır 

(Bedeian ve Armenakis, 1981: 421; Glissmeyer vd., 2007: 465; Lambert ve Hogan, 2009: 96; 

Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 39). Rol belirsizliğinin rol çatışmasına kıyasla işten ayrılma 

niyeti üzerinde daha güçlü etkisi söz konusu iken rol çatışmasının işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisi oldukça düşük düzeydedir.  
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Giriş 

Geçtiğimiz yüzyıl önemli teknolojik gelişmelerin yaşandığı, iletişim ve üretim imkânlarının hızlı bir gelişme 

kaydettiği bir yüzyıl olmuştur. Bu gelişmelerin etkisinde yeni iş kolları ortaya çıkmış, işgücünün niteliği 

değişmiş, uzmanlaşmanın önemi artmış, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip işgücü talebi ve arzı meydana 

gelmiştir. Her ne kadar makineleşme, üretimi yüksek miktarlarda artırarak etkililik ve verimlilik konusunda 

büyük avantajlar sağlamışsa da bu gelişme insan faktörünün önemini azaltmamış aksine insan gücünün 

değişen niteliği ile birlikte işletmeler açısından ne kadar önemli olduğu giderek daha çok kişi tarafından 

kabul görmüştür. Günümüzde birçok örgüt, çalışanlarını örgüt içinde tutabilmede çeşitli güçlüklerle 

karşılaşmakta ve yüksek performanslı çalışanlarını örgütte tutabilme konusundaki yeteneklerini 

geliştirmeye çalışmaktadırlar (Allen vd., 2010: 48; Aruna ve Anita, 2015: 1). Örgütlerin bu çabası, bünyelerine 

kattıkları yeni üyelere hem zaman hem de parasal anlamda yaptıkları yatırımın, işten ayrılmaya karar veren 

çalışanlarla birlikte yitirilip gitmesini önlemek içindir. Kendisine belirli bir yatırım yapılan çalışanın 

kaybedilmesi aynı zamanda bilgi, sermaye, yetenek ve tecrübe kaybı anlamına da gelmektedir (Suresh ve 

Krishnaraj, 2015:108).Bu gibi önemli sonuçlarından dolayı işten ayrılmalar sadece işletme yöneticilerinin 

değil aynı zamanda alandaki akademisyenlerin de üzerinde ilgilerini yoğunlaştırdıkları bir sorundur. 

Örgütleri, üretim kayıpları, kalitede azalma ve işe alma gibi çeşitli maliyetlere katlanmak zorunda bırakan 

işten ayrılmalar çeşitli faktörlerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır(Rizwan vd., 2014: 2). Bu faktörler arasında 

gösterilen rol belirsizliği ve rol çatışması literatürde sıklıkla ele alınan ve örgüt içindeki çeşitli koşulların 

yansıması olarak beliren sosyal faktörlerdir. Rol belirsizliği ve rol çatışması özellikle karmaşık yapıya sahip 

ve çeşitli sosyal aktörlerle yoğun etkileşim içinde olan günümüz örgütlerinde sıklıkla karşılaşılan 

durumlardır. Rol belirsizliği ve rol çatışmasını inceleyen araştırmacılar söz konusu kavramların hem bireysel 

hem de örgütsel düzeyde çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabileceklerine dikkati çekmektedirler. Bu 

kavramların işten ayrılma niyeti üzerinde de olumsuz etkileri olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya 

konulmuştur. Farklı meslek gruplarındaki çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen birçok araştırma rol 

belirsizliği ve rol çatışmasının, işten ayrılma niyetinin oluşmasında etkili olabildiğini göstermektedir 

(Bedeian ve Armenakis, 1981: 421; Acker, 2004; Glissmeyer vd., 2007: 465; Polatcı ve Boyraz, 2010: 148; 

Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011).  

Rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin önlenebilmesi veya şiddetinin 

azaltılabilmesi amacıyla ne tür önlemler alınabileceği üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Rol belirsizliği 

ve rol çatışmasının sosyal faktörler olarak ele alınması gerekliliğinden hareketle sosyal yönü güçlü bireylerin 

bu sorunla baş etmede daha avantajlı olabilecekleri değerlendirilmektedir. Bu noktada çeşitli özelliklerinden 

dolayı duygusal zeka kavramı ön plana çıkmaktadır. Duygusal zeka “bireyin çevresinden gelen talep ve 

baskılarla başa çıkmasındaki başarısına etki eden bir dizi kişisel, duygusal ve sosyal yetkinlik ve beceriler” 

şeklinde tanımlanmaktadır (Bar-On, 1997:14;akt.:DeWeerdt, 2012: 145). Tanımdan yola çıkarak duygusal 

zeka seviyesi yüksek kişilerin sosyal nitelikli problemlerle daha kolay başa çıkabileceği söylenebilir. Bu 

kapsamda rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal zekanın 

düzenleyici (moderatör) rolünün incelenmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

1. Literatür Taraması 

1.1. İşten Ayrılma Niyeti 

Tett ve Meyer (1993: 262), işten ayrılma niyetini “çalışanın, mevcut kurumundan ayrılma yönünde 

geliştirdiği bilinçli ve kararlı bir düşünce” olarak tanımlamaktadırlar. Emberland ve Rundmo (2010: 453) ise 

işten ayrılma niyetini daha sade bir ifadeyle “çalışanın kurumundan ayrılma eğilimi” şeklinde ifade 

etmektedir. Glissmeyer vd. (2007: 460), işten ayrılma niyetinin aracılık (mediator) etkisine dikkati çekerek 

yaptığı tanımda işten ayrılma niyetini “işten ayrılma niyetine etki eden tutumlar ve işten ayrılma davranışı 

arasındaki aracı değişken” şeklinde tanımlamaktadırlar. Appolis (2010: 23) ise işten ayrılma niyetini 

“çalışanın gönüllü olarak çalıştığı kurumdan ayrılmaya karar vermesi” şeklinde tanımlamaktadır. 

Birbirinden farklı özellikleri vurgulayan bu tanımlarda bilinç, karar verme, gönüllülük gibi hususlar dikkati 

çekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda işten ayrılma niyeti “çalışanın, çeşitli faktörlere bağlı olarak çalıştığı 

örgütten ayrılmayı kendisine amaç edinmesi” şeklinde tanımlanabilir.  
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İşten ayrılma niyeti olumsuz bir durumu ifade ettiğinden kimi çalışmalarda bu kavram yerine “kalma 

niyeti”, “örgütte kalma isteği” veya “örgütte kalma niyeti” kavramlarının kullanıldığı gözlemlenmektedir 

(Tak ve Çiftçioğlu, 2008: 158; Martin, 1979: 313; Price ve Mueller;1981). Kalma niyeti ise “çalışanların, mevcut 

işverenleri ile aralarındaki istihdam ilişkisini uzun süreli olarak devam ettirme niyeti içerisinde olmaları” 

şeklinde tanımlanmaktadır (Larkin vd., 2016: 29). 

İşten ayrılmalar hakkında yapılan çalışmalar çeşitli yaklaşımların birbirini izlemesi ile gelişme göstermiştir. 

İşten ayrılma niyetinin oluşmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar, işten 

ayrılmalarla ilgili yazında ağırlık kazanmıştır. Öyle ki ilgili çalışmalarda işten ayrılmaların sonuçlarını ihmal 

etmeye varacak kadar orantısız bir şekilde işten ayrılmaya etki eden faktörlere odaklanılmıştır. Alandaki 

erken çalışmalar işten ayrılmaların tek bir faktör ile korelasyonuna bağlı olarak meydana gelebileceği 

üzerine tasarlanırken sonraki çalışmalarda bir dizi faktörler zincirinin belirli bir süreç içerisinde işten 

ayrılmalara neden olabileceğini göstermeye çalışan modeller öne sürülmüştür (Martin, 1979: 313; Dougherty 

vd., 1985: 259; Mobley, 1982: 112). 

Örgütler etkili bir seçim süreci takip edip belirli bir iş için çok yetenekli ve hem işe hem örgüte kolaylıkla 

uyum sağlayabilecek çalışanları seçebilmiş olsa dahi personelin işletmeyi ve çalışma koşullarını öğrenmesini 

sağlayacak çeşitli eğitim programlarına gerek duyulmaktadır. Bu gibi nedenlerle işletmelerin çalışanlara 

yatırım yaptığı söylenebilir. Çalışanlara yapılan yatırımlar işletmelere hem zaman anlamında hem de 

parasal anlamda çeşitli maliyetler oluşturmaktadır. Bu maliyetlerle başa çıkmada en pratik yol çalışanın 

mevcut işyerinde çalışmaya devam etmesini sağlayabilmektir. Bunu sağlayabilmek için ise çalışanın işten 

ayrılmaya karar vermesinde etkili olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere bağlı olarak 

alınabilecek tedbirler üzerinde çalışmak gerekmektedir (Ongori, 2007: 49). 

1.2. Rol Belirsizliği Ve Rol Çatışması 

Rol stresi, ilk olarak Katz ve Kahn (1964), daha sonra da Rizzo vd. (1970) tarafından rol belirsizliği ve rol 

çatışmasını içerecek şekilde kuramlaştırılmıştır (Moss, 2014: 33). Rol stresi teorisinin temel varsayımlarından 

biri günlük hayatta karşılaşılan taleplerin yüksek düzeylere ulaşmasının bireyde stres oluşturduğu 

şeklindedir. Bireyin aynı anda birkaç rol üstlenmesi bireyin sosyal durumu için fayda sağlamaktadır ancak 

üstlenilen rollerin sayısı daha çok arttıkça bu fayda yitirilmektedir (Nordenmark, 2004: 116-117). Rol 

belirsizliği, rol çatışması ve aşırı rol yükü, rol stresine neden olan faktörlerdir fakat literatürde 

araştırmacıların ilk iki faktöre yani rol belirsizliği ve rol çatışmasına daha çok odaklandıkları görülmektedir 

(Ambrose vd., 2014: 1071; Jackson ve Schuler, 1985: 16).  

Kahn vd., rol belirsizliğini “kişinin rolüyle ilgili sahip olduğu bilgi ile rolünün gereklerini yapabilmesi için 

ihtiyaç duyulan bilgi arasında tutarsızlığın bir fonksiyonu” şeklinde tanımlamaktadırlar (Kahn vd., 1964; 

akt. Ambrose vd., 2014: 1071). Bireyler sorumlulukları hakkında yeterli bilgiden yoksun olduğunda ve 

sorumluluklarını yerine getirirken neler yapabilecekleri hakkında yeterli bilgiye sahibi olamadıklarında rol 

belirsizliğine maruz kalmaktadırlar (Srikanth ve Jomon, 2013: 107). Lyons’a göre (1971) rol belirsizliği, rol 

yükümlüsünün rolü ile ilgili beklentilerin yeterince net olarak tanımlanmaması, bilgiye ulaşma imkânının 

sınırlandırılmış olması gibi nedenlerle rolüyle ilgili yeterli bilgiden yoksun olmasının bir sonucudur (Rogers 

ve Molnar, 1976: 599). 

Katz ve Kahn (1978: 204) rol çatışmasını, “bireye gönderilen farklı rol taleplerinden birini yerine getirirken 

diğerlerinin daha zor bir hal alacak olması” şeklinde tanımlamışlardır. Kılınç (1991: 21) ise rol çatışmasını 

“aynı anda iki ya da daha fazla rolü yerine getirme durumunda kalan bir rol yükümlüsünün, rol 

gereklerinden birisine, diğerini güçleştirecek şekilde daha fazla uyması” olarak tanımlamaktadır. Rol 

çatışmasının çeşitli yönlerini ele alarak kapsamlı bir tanımını yapan Ceylan ve Ulutürk’e göre (2006: 49-50) 

rol çatışması; “işgörenin yapması gereken işlerin birbirinden çok farklı ve ilgisiz olması, kendisine verilen 

görevin bitirilebilmesi için işyerinde yeterli sayıda personel olmaması, verilen bir görevi yerine getirebilmek 

için bazen kuralları çiğnemesi gerektiği, işyerinde birbirinden çok farklı çalışan gruplarla ilişki içinde olması, 

çalışırken birbirine uymayan talepler alması durumunda artan bir durumdur”. Rogers ve Molnar’a göre 

(1976: 598), bir pozisyon çok iyi tanımlanmış olsa bile kişilerin, rol yükümlüsünden beklentileri büyük 

ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenle hem araştırmacılar hem de uygulamacılar kompleks örgüt 

yapılarında rol belirsizliği ve rol çatışmasının kaçınılmaz olduğunu, tamamen önüne geçilemeyeceğini kabul 
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etmektedirler. Bununla birlikte bu stresörler bir dizi tedbirleri devreye sokarak tolere edilebilir seviyede 

sınırlandırılıp iş stresinin artması engellenebilir (Ram vd., 2011: 115). 

1.3. Duygusal Zeka 

Duygusal zeka kavramının iki ayağından biri olan duygu, Psikoloji biliminin en karmaşık konularından 

biridir ve bu yüzden tanımlanması oldukça güç bir kavramdır (Plutchik, 2001: 344; Çeçen, 2002: 165). 

Batıdaki geleneksel bir görüşe göre duygular; zihinsel aktivitede düzensiz bir biçimde meydana gelen ve 

muhtemel yıkıcı etkisinden dolayı kontrol altında tutulması gereken kesintilerdir. İçsel veya çevresel 

koşulların etkisinde meydana gelen, bireyin olumlu veya olumsuz olarak değerlendirebileceği bir olaya 

tepki olarak duygular gelişebilmektedir (Salovey ve Mayer, 1990: 185 - 186). Duygusal tepkiler kişisel ve 

toplumsal düzeyde fizyolojik tepkilerin, davranışın ve düşüncenin dışa vurum biçimlerinde değişikliklere 

neden olabilmektedir (Haselton ve Ketelaar, 2006: 24; Parrot, 2001: 376). Duygular, bireylerin vereceği 

kararları ve diğer bireylerle kuracağı iletişimin biçimini etkileyebilmektedir (Bozdoğan ve Çankaya, 2012: 

16). Duygusal zeka kavramının diğer ayağı olan zeka ise “Zihnin öğrenme, öğrenilenlerden yararlanabilme, 

yeni durumlara uyarlanabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği” şeklinde tanımlanmaktadır (Gürel 

ve Tat; 2010: 336). 

Duygusal Zeka kavramı modern anlamda, Thorndike’nin zeka tipolojisinde yer alan sosyal zeka boyutuna 

dayandırılabilmektedir (İşmen, 2001: 113). Thorndike, Sosyal zekayı “diğerlerini anlama ve kişiler arası 

ilişkilerde akılcı bir tutum geliştirebilme” şeklinde tanımlamaktadır (Kang vd., 2005: 92). Bar-On’a göre 

(2006: 14), duygusal-sosyal zeka, “bireyin kendisini anlayıp ifade edebilmesini, etkileşimde bulunduğu diğer 

insanları anlayıp onlarla ilişki geliştirebilmesini ve günlük talepleri karşılayabilmesini sağlayan, birbirleriyle 

karşılıklı olarak ilişkili olan duygusal ve sosyal yetkinlikler ve becerilerdir”. Salovey ve Mayer ise (1990: 189) 

duygusal zekayı “bireyin hem kendi hem diğer insanların his ve duygularını gözlemleyebilme, bu his ve 

duyguların ayrımlarını doğru şekilde yapabilme ve bu şekilde elde ettiği bilgiyi düşünce ve eylemlerine 

rehber olacak şekilde kullanabilme yeteneği” şeklinde tanımlamaktadırlar. Duygusal zeka, bireyin kendi 

duygularını ve diğer insanların duygularını doğru şekilde anlayabilme, gerektiği gibi düzenleyebilme, hem 

kendisini hem diğer insanları motive edebilme ve duygusal durumların ve değişimlerin ayrımını doğru bir 

biçimde yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu yetenek sayesinde birey, vereceği kararlarda ve 

kuracağı sosyal ilişkilerde çok daha etkili sonuçlar elde edebilecektir. Goleman (1995: 30 - 70) duyguların 

çoğu zaman düşüncelere ve mantığa baskın geleceğini ifade etmektedir. Yazar ayrıca modernist bilim 

anlayışının duyguları ihmal ederek sadece akla ve zihne odaklanmış olmasını, duyguların zihinsel yaşamı 

bulandırdığı şeklindeki hakim görüşünü eleştirerek verdiğimiz kararlar üzerinde duyguların belirleyici 

olduğunu vurgulamaktadır. Öyle ki duygular yoğunlaştıkça akılcı zihin işlevlerini yitirebilmektedir.  

2. Araştırma Yöntemi 

2.1. Araştırma Amacı, Evreni ve Örneklemi 

Bu çalışmada temel amaç; rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ve sözü 

edilen etkide duygusal zekânın düzenleyici bir rolünün olup olmadığını incelemektir. Buna ek olarak 

duygusal zekanın, rol belirsizliği ve rol çatışması neticesinde meydana gelebilecek olan işten ayrılma 

niyetinin önüne geçmede kullanılabilecek bir araç olup olamayacağını tespit etmek ve bu kapsamda 

işverenlerin ve araştırmacıların faydalanabileceği çeşitli öneriler geliştirmektir.  

Çalışmanın amacına uygun verilerin elde edilebilmesi için inceleme konusu olan değişkenler bakımından 

elverişli sonuçların alınabileceği düşünülen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü araştırmanın evreni olarak 

belirlenmiştir. Çalışmanın tüm değişkenleri Emniyet Teşkilatı özelinde değerlendirilmiştir. Polislerin yapmış 

oldukları mesleğin doğası gereği araştırma değişkenleri olan işten ayrılma niyeti, rol belirsizliği ve rol 

çatışması ile araştırmada düzenleyici değişken olan duygusal zeka bakımından uygun bir örneklem grubu 

olabileceği değerlendirilmektedir. Anket çalışmasının yapıldığı Haziran 2016 itibariyle Tokat İl Emniyet 

Müdürlüğü’nün il merkezindeki birimlerinde çalışmakta olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na dahil 1092 

personelden 650’sine anket formları ulaştırılmıştır. Personel tarafından doldurulan 385 anket formu geri 

dönmüştür. Dolayısıyla anketlerin geri dönüş oran % 59,23 olarak gerçekleşmiştir. Çeşitli uygunsuzlukları 

nedeni ile 16 anket formu geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmamıştır. Kalan 369 anket analizlere dahil 
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edilmiştir. Araştırma örnekleminin evreni temsil yeteneği bulunmaktadır (Sekaran, 1992: 253 akt. Altunışık 

vd., 2004: 125). 

2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma modeli geliştirilirken Chan’in (2004) çalışmasından yararlanılarak duygusal zekanın dört alt 

boyutu dikkate alınmış ve model bu alt boyutları da içerecek şekilde hazırlanmıştır. Chan (2004), Schutte vd. 

(1998) tarafından Salovey ve Mayer’in teorik duygusal zeka modeline dayalı olarak geliştirdikleri ölçeği 

sadeleştirmiştir (Chan, 2004: 1782; Çetinkaya ve Alparslan, 2011: 369-370). Schutte vd. (1998) tarafından tek 

boyutlu olarak hazırlanan duygusal zeka ölçeği sonraki çalışmalarda çeşitli faktörlere ayrıldıkları ifade 

edilmektedir (Chan, 2004: 1782). Chan (2004) tarafından hazırlanan 12 maddelik ölçek de Slovey ve Mayer’in 

yetkinlik modelindeki gibi dört boyutlu olarak ele alınmış ancak boyutların isimlendirmesinde ve 

açıklamalarında bir takım değişikliklerin olduğu görülmüştür. Buna göre empatik duyarlılık şeklinde ifade 

edilen birinci boyut; “bireyin, diğer kişilerin duygusal ifadelerine karşı gösterdiği hassasiyet ve empati” 

şeklinde açıklanmaktadır. İkinci boyut olan pozitif duygusal yönetim ise “bireyin duygu durumunu olumlu 

yönde düzenleyebilmesi” olarak ifade edilmektedir. Üçüncü boyutta yer alan duyguların olumlu kullanımı 

“değerlendirmede bulunma ve yeni düşünceler geliştirebilme imkanı sağlayacak şekilde duyguların olumlu 

yönde kullanımı” olarak açıklanmaktadır. Dördüncü boyut olan duygusal değerlendirme ise “bireyin kendi 

duyguları hakkında farkındalığa sahip olması, kendi duygularını anlayabilmesi” olarak tanımlanmaktadır 

(Chan, 2004: 1785 - 1786). Dolayısıyla araştırma modelinde yer verilen duygusal zeka alt boyutları Chan 

(2004) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile ortaya konulan boyutlardır. 

Ancak duygusal zeka ölçeğine yapılan faktör analizi neticesinde ölçekteki ifadelerin modelde belirtildiği gibi 

dört alt boyutta değil iki alt boyutta kümelendiği görülmüştür. Faktör analizinde ortaya çıkan iki kümeden 

bir tanesinde kişinin hem kendi hem de karşısındaki kişinin duygularını anlayıp yorumlayabilmesini ifade 

eden soruların yer aldığı görülmüştür. Bu nedenle bu faktöre duygusal farkındalık adı verilmiştir. Diğer 

kümede ise kişinin hem kendi duygularını hem de diğer kişilerin duygularını kullanabilip yönetebilmesini 

ifade eden soruların yer aldığı görülmüş ve bu nedenle bu faktöre de duyguların yönetimi adı verilmiştir. 

Faktör analizinde iki alt boyutun elde edilmesi ile araştırma modeli şekil 2’de gösterildiği gibi yeniden 

düzenlenmiştir.  
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Şekil 2.Yeniden Düzenlenen Araştırma Modeli 

Çeşitli çalışmalar personel devrinin belirli bir düzeyde gerekli olduğunu ve stratejik bir yaklaşımla kontrol 

altında tutulması gerektiğini ileri sürerken kimi çalışmalar işten ayrılmaların ve gerçek davranışa 

dönüşmese de işten ayrılma niyetinin örgüt açısından yıkıcı sonuçlarına dikkati çekmektedir (Bluedorn, 

1982; Christian ve Ellis, 2014). Çalışanlar, işletmelerin en önemli kaynaklarıdır ve örgütlerin başarısı 

işverenin uygun tedbirler alarak yetenekli çalışanların örgüt içinde kalmalarını sağlayabilme becerisine 

bağlıdır (Michael vd., 2016: 36). İşten ayrılma niyetinin neden olduğu maliyetlerden ve diğer kritik 

sonuçlarından dolayı işten ayrılmaya neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Basım 

vd.’nin (2010: 151) ifade ettikleri gibi hem rol belirsizliğinin hem de rol çatışmasının benzer sonuçlar ürettiği 

ve kritik örgütsel çıktılar üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. Örgütler açısından çeşitli 

olumsuz sonuçları olduğu görülen rol belirsizliği ve rol çatışmasının özellikle bu tez çalışmasında temel 

sorunsal olarak ele alınan işten ayrılma niyeti üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan birçok çalışma 

bulunmaktadır (Brief ve Aldag, 1976; Javed vd., 2014; Bedeian ve Armenakis, 1981; Polatcı ve Boyraz, 2010; 

Glissmeyer vd., 2007; Bartol, 1979). Bu çalışmada ise rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolünü incelenerek literatüre önemli bir katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. Duygusal açıdan zeki sayılabilecek kişilerin; özgüvenlerinin daha yüksek olduğu, hem 

kendi duygu durumlarını hem de başkalarının duygularını anlayıp düzenlemede başarılı oldukları, kendi 

kendilerini motive ederek olumsuz ruh halinden kurtulabildikleri, aldıkları kararlarda duygulardan 

faydalanabildikleri, diğer insanlarla daha iyi ilişkiler geliştirebildikleri söylenebilir. Bununla birlikte 

duygusal zekası yüksek olan bireylerin kariyerlerinde daha başarılı olacakları, daha güçlü ilişkiler 

geliştirebilecekleri, kendilerini ve diğer insanları başarmaya motive edebilecekleri dolayısıyla daha iyi bir 

liderlik sergileyecekleri öne sürülmektedir (Cooper, 1997: 32; Edizler, 2010: 2980). 

Bu bilgiler ışığında bahsedilen ilişkiler çerçevesinde geliştirilen hipotezler şu şekilde sıralanmıştır;  

H1: Çalışanların rol belirsizliği düzeyleri, işten ayrılma niyetlerini pozitif yönde etkilemektedir.  

H2: Çalışanların rol çatışması düzeyleri, işten ayrılma niyetlerini pozitif yönde etkilemektedir.  

H3: Çalışanların rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal zekanın düzenleyici 

rolü vardır.  

H4: Çalışanların rol çatışması düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal zekanın 

düzenleyici rolü vardır.  

H3a: Çalışanların rol belirsizliği düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka 

boyutlarından duygusal farkındalığın düzenleyici etkisi vardır.  
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H3b: Çalışanların rol belirsizliği düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka 

boyutlarından duyguların yönetiminin düzenleyici etkisi vardır.  

H4a: Çalışanların rol çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka 

boyutlarından duygusal farkındalığın düzenleyici etkisi vardır.  

H4b: Çalışanların rol çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka 

boyutlarından duyguların yönetiminin düzenleyici etkisi vardır. 

2.3. Veri Toplama Yöntemi 

Verilerin toplanması amacıyla hazırlanan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan 6 soru yer almaktadır. Bu 

bölümde yer alan sorular çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Anketin ikinci kısmında rol 

belirsizliği ve rol çatışması ölçeği yer almaktadır. Rizzo ve diğerleri (1970) tarafından geliştirilen ölçeğin 

orijinal ismi “Role Conflict and Ambiquity Scales” şeklindedir. Ölçekte rol belirsizliğini ölçmek için 6 ve rol 

çatışmasını ölçmek için 8 ifade toplamda ise 14 ifade yer almaktadır. “Görevimle ilgili olarak ne yapılması 

gerektiğine ilişkin açıklamalar yeterlidir” ve “Birbirinden farklı işlevleri olan iki ya da daha çok meslek 

gurubuyla birlikte çalışıyorum” gibi ifadelerin yer aldığı ölçek 7’li likert (1 = Kesinlikle Yanlış – 7 = Kesinlikle 

Doğru) şeklinde katılım düzeyini ölçmektedir (Kara, 2010: 94 -129). 

Literatürde yaygın olarak kullanılan ölçek Türkçe çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Çeşitli 

çalışmalarda rol belirsizliği ve rol çatışması ölçeklerinin ayrı ayrı olarak incelendiği ve her iki ölçeğin de 

güvenilirliklerinin yüksek bulunduğu ifade edilmektedir. Söz konusu çalışmalarda tespit edilen α (Cronbach 

Alpha) değeri rol belirsizliği için 0,73 ile 0,887 ve rol çatışması için 0,72 ile 0,90 değerleri arasındadır (Akar ve 

Yıldırım, 2008: 103; Bilgiç, 2010: 75; Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 38; Polatcı ve Özyer, 2015: 33; Doğan vd., 

2016: 50). Anketin üçüncü kısmında İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği yer almaktadır. Katılımcıların işten ayrılma 

niyetini ölçmek amacıyla Cammann vd. (1979) tarafından geliştirilen “Önümüzdeki yıl kesinlikle farklı bir 

kurumda çalışıyor olacağım.” ve “Çalıştığım kurumdan ayrılmayı sık sık düşünüyorum.” gibi toplamda 3 

ifade içeren ve 5’li likert (1 = Kesinlikle Katılmıyorum – 5 = Kesinlikle Katılıyorum) tipinde hazırlanan işten 

ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır. Türkçe çalışmalarda sıklıkla kullanılan işten ayrılma niyeti ölçeği tek 

faktörlü yapıya sahip olarak güvenilirlik katsayısının 0,71 ve 0,954 arasında değişen değerler aldığı 

görülmüştür (Şahin, 2011: 281; Büyükyılmaz, 2013: 187; Anafarta, 2015: 118; Çetin vd., 2015: 24; Tekingündüz 

ve Kurtuldu, 2015: 1506). Anketin dördüncü kısmında duygusal zeka ölçeği yer almaktadır. Çalışmada 

kullanılan duygusal zeka ölçeği, Schutte vd. (1998) tarafından 33 ifadeli olarak geliştirilen ve daha sonra 

Chan (2004) tarafından kısaltılıp 12 ifadeli olarak uygulanan ölçektir. “Başkalarının ses tonlarından ne 

hissettiklerini anlayabilirim” ve “Duygusal değişimlerimin nedenlerini bilirim” ifadelerin yer aldığı ölçekte 

her bir duygusal zeka boyutunda 3 ifade bulunmaktadır. Ölçek 5’li likert (1 = Kesinlikle Katılmıyorum – 5 = 

Kesinlikle Katılıyorum) tipinde katılım düzeyini ölçmektedir (Taşlıyan vd., 2014: 67). Chan (2004, 2006) 

tarafından yapılan çalışmalarda ölçeğin güvenilirlik kat sayısı 0,82 ve 0,86 şeklinde yüksek değerler almıştır 

(Aslan ve Özata, 2008: 82). Türkçe literatürde birçok çalışmada kullanılan duygusal zeka ölçeğinin 

güvenilirlik katsayısının 0,78 ile 0,87 arasında değerler aldığı görülmektedir (Aslan ve Özata, 2008: 88; 

Polatcı ve Boyraz, 2012: 146; Konakay, 2013:130). Her üç ölçeğin Cronbach Alpha değerlerinin sosyal bilimler 

alanında yürütülen çalışmalar için önerilen 0,70’in üzerinde değerler aldığı görülmektedir. Bu nedenle sözü  

edilen ölçeklerin bu çalışma için güvenilir veri toplama araçları oldukları değerlendirilmektedir. 

2.3.1. Güvenilirlik Analizleri  

Araştırmada kullanılan rol belirsizliği, rol çatışması, işten ayrılma niyeti ve duygusal zeka ölçekleri ile 

duygusal zekaya ait alt boyutların güvenilirliklerinin ölçümü Cronbach Alpha değeri ile sağlanmıştır. Bu 

çalışmada kullanılan ölçekler ve alt boyutlara ait Cronbach Alpha değerleri tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Ölçeklere ait Cronbach Alpha Değerleri 

Ölçekler  Cronbach Alpha (α) 

Rol belirsizliği  0,86 

Rol çatışması   0,71 

İşten ayrılma niyeti 0,83 

Duygusal zeka 0,87 

• Duygusal farkındalık  0,83 

• Duyguların yönetimi  0,80 

Tablo 1’de görüldüğü gibi bütün ölçeklere ve alt boyutlara ait Cronbach Alpha değerlerinin önerilen değer 

olan 0,70’ten büyük olduğu ve dolayısıyla güvenilirliklerinin yeterli olduğu görülmektedir (Gürbüz ve 

Şahin, 2015: 317). 

2.3.2. Faktör Analizi  

Araştırmada kullanılan duygusal zeka ölçeğinin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla faktör analizinden 

yararlanılmıştır.  

Tablo 2. Duygusal Zeka Ölçeğine Ait Toplam Açıklanan Varyans Tablosu 

 İlk Özdeğerler Döndürülmüş Yüklerin Kareleri Toplamı 

Toplam Varyans % Kümülatif 

% 

Toplam Varyans %  Kümülatif % 

1 5,135 42,796 42,796 3,522 29,346 29,346 

2 1,358 11,316 54,111 2,972 24,765 54,111 

 

Tablo 2’de duygusal zeka ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Duygusal zeka ölçeğinin 

bu araştırmada iki faktörlü olarak döndürüldüğü görülmektedir.  

3. Bulgular 

3.1. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında değişkenler arasındaki korelasyonun görülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen 

korelasyon analizi sonuçları tablo 3’te yer almaktadır. Buna göre; Rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti (r= 

,391; p= ,000), rol belirsizliği ile rol çatışması (r= 0,144: p= ,006) ve rol çatışması ile işten ayrılma niyeti (r= 

,234: p= ,000) arasında pozitif yönlü, anlamlı ve orta düzeyde güçlü bir korelasyon görülmektedir. Ayrıca rol 

belirsizliği ile duygusal zeka (r= -,248; p= ,000), duygusal zekanın alt boyutları duygusal değerlendirme (r= -

,138: p= ,008) ve duyguların olumlu kullanımı (r= -,316: p= ,000) arasında negatif yönlü, anlamlı ve zayıf bir 

korelasyon bulunmaktadır. Rol çatışması ile duygusal zeka (r= ,129: p= ,013), duygusal zekanın alt boyutları 

duygusal değerlendirme (r= ,167: p= ,001) arasında pozitif yönlü, anlamlı ancak zayıf bir korelasyon 

görülmektedir. Rol çatışması ile duyguların olumlu kullanımı (r= ,075: p=,151) arasında anlamlı bir 

korelasyon söz konusu değildir. İşten ayrılma niyeti ile duygusal zeka (r= -,122: p= ,019) ve duygusal zekanın 

alt boyutu duyguların olumlu kullanımı (r= -,158: p= ,002) arasında negatif yönlü, anlamlı ancak zayıf bir 

korelasyon görülmekte iken duygusal zekanın diğer alt boyutu duygusal değerlendirme ile (r= -0,46; p= ,373) 

anlamlı bir korelasyon tespit edilememiştir. 
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Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine Ait Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Rol 

Belirsizliği 

Rol 

Çatışması 

İşten 

Ayrılma 

Niyeti 

Duygusal 

Zeka 

Duygusal 

Farkındalık 

Duyguların 

Yönetimi 

Rol Belirsizliği 1,000      

Rol Çatışması ,144** 1,000     

İşten Ayr. Niy. ,391** ,234** 1,000    

Duygusal Zeka ,248** ,129* -,122* 1,000   

Duygusal 

Farkındalık 
-,138** ,167** -,046 ,864** 1,000  

Duyguların 

Yönetimi 
-,316** ,075 -,158** ,873** ,542** 1,000 

**. p< 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

*. p< 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

3.2. Araştırma Modelinin Test Edilmesi 

Çalışmanın ilk hipotezi “H1: Çalışanların rol belirsizliği düzeyleri, işten ayrılma niyetlerini pozitif yönde 

etkilemektedir.” şeklindedir. Söz konusu hipotezi test edebilmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında (p = 0,00<0,05) modelin istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç çalışanların rol belirsizliği düzeylerinin hipotezde de ifade edildiği gibi işten 

ayrılma niyetlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Yine modele bakıldığında rol 

belirsizliğinin, işten ayrılma niyetinin % 13,2’ lik kısmını açıkladığı görülmektedir. Tüm bu sonuçlar ışığında 

çalışmanın birinci hipotezinin kabul edildiği ifade edilebilir. Analize ilişkin bulgular tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Rol Belirsizliği ve İşten Ayrılma Niyeti Değişkenlerine Ait Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

R R² Düzeltilmiş 

R² 

F β Anlamlılık 

0,366  0,134 0,132 56,940 0,366 0,000 

Çalışmanın ikinci hipotezi “H2: Çalışanların rol çatışması düzeyleri, işten ayrılma niyetlerini pozitif yönde 

etkilemektedir.” şeklindedir. Söz konusu hipotezi test edebilmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında (p = 0,00<0,05) modelin istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç çalışanların rol çatışması düzeylerinin hipotezde de ifade edildiği gibi işten ayrılma 

niyetlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Yine modele bakıldığında rol çatışmasının, işten 

ayrılma niyetinin % 0,34’ lük kısmını açıkladığı görülmektedir. Tüm bu sonuçlar ışığında çalışmanın ikinci 

hipotezinin kabul edildiği ifade edilebilir. Analize ilişkin bulgular tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Rol Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti Değişkenlerine Ait Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

R R² Düzeltilmiş 

R² 

F β Anlamlılık 

0,192 0,37 0,034 14,109 0,192 0,000 

Çalışmanın üçüncü hipotezi olan “H3: Çalışanların rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki 

etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolü vardır.” şeklindedir. Duygusal zekanın alt boyutları ile kurulan 

diğer hipotezler ise “H3a: Çalışanların rol belirsizliği düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, 

duygusal zeka boyutlarından duygusal farkındalığın düzenleyici etkisi vardır.” ve “H3b: Çalışanların rol 

belirsizliği düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka boyutlarından duyguların 

yönetiminin düzenleyici etkisi vardır.” şeklindedir. Söz konusu hipotezleri test edebilmek amacıyla işten 

ayrılma niyeti bağımlı değişken alınarak duygusal zeka ve alt boyutları için ayrı ayrı düzenleyici değişkenli 

çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları tablo 6’da topluca gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Rol Belirsizliğinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zeka ve Alt Boyutlarının 

Düzenleyici Etkilerine İlişkin Düzenleyici Değişkenli Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

Değişkenler Model 1 Model 2 Model 3 

Rol Belirsizliği 0,366 0,372 0,381 

Duygusal Zeka  0,21 0,15 

Etkileşim Terimi   0,041 

R² 0,132 0,130 0,130 

R²’ deki değişim  -0,002 0,00 

Rol Belirsizliği 0,366 0,373 0,375 

Duygusal Farkındalık  0,34 0,32 

Etkileşim Terimi   0,008 

R² 0,134 0,135 0,136 

R²’ deki değişim  0,001 0,001 

Rol Belirsizliği 0,366 0,367 0,379 

Duyguların Yönetimi  0,003 -0,005 

Etkileşim Terimi   0,074 

R² 0,134 0,134 0,140 

R²’ deki değişim  0,0 0,006 

Tablo 6’da yer alan üç ayrı regresyon analizi sonuçlarına göre düzenleyici değişkenlerin regresyon 

modellerine dahil edilmesiyle duygusal zekanın (p = 0,52; p>0,05), duygusal farkındalığın (p = 0,40; p>0,05) 

ve duyguların yönetiminin (p = 0,25; p>0,05) istatistiki olarak anlamlı sayılabilecek düzenleyici etkilerinin 

bulunmadığı görülmüştür. Buna göre araştırmada kurulan H3, H3a ve H3b hipotezleri 

desteklenmemektedir.  

Çalışmanın diğer hipotezi olan “H4: Çalışanların rol çatışması düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerindeki 

etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolü vardır.” şeklindedir. Duygusal zekanın alt boyutları ile kurulan 

diğer hipotezler ise “H4a: Çalışanların rol çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, 

duygusal zeka boyutlarından duygusal farkındalığın düzenleyici etkisi vardır.” ve “H4b: Çalışanların rol 

çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka boyutlarından duyguların 

yönetiminin düzenleyici etkisi vardır.” şeklindedir. Söz konusu hipotezleri test edebilmek amacıyla işten 

ayrılma niyeti bağımlı değişken alınarak duygusal zeka ve alt boyutları için ayrı ayrı düzenleyici değişkenli 

çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları tablo 7’de topluca gösterilmiştir. 

Tablo 7. Rol Çatışmasının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zeka ve Alt Boyutlarının 

Düzenleyici Etkilerine İlişkin Düzenleyici Değişkenli Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

Değişkenler Model 1 Model 2 Model 3 

Rol Çatışması 0,192 0,216 0,218 

Duygusal Zeka  -0,122 -0,115 

Etkileşim Terimi   0,026 

R² 0,037 0,051 0,052 

R²’ deki değişim  0,014 0,001 

Rol Çatışması 0,192 0,211 0,213 

Duygusal Farkındalık  -0,084 -0,078 

Etkileşim Terimi   0,021 

R² 0,037 0,044 0,044 

R²’ deki değişim  0,007 0,0 

Rol Çatışması 0,192 0,208 0,211 

Duyguların Yönetimi  -0,134 -0,127 

Etkileşim Terimi   0,038 

R² 0,037 0,055 0,046 

R²’ deki değişim  0,018 -0,011 
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Tablo 7’de yer alan üç ayrı regresyon analizi sonuçlarına göre düzenleyici değişkenlerin regresyon 

modellerine dahil edilmesiyle duygusal zekanın (p = 0,67; p>0,05), duygusal farkındalığın (p = 0,17; p>0,05) 

ve duyguların yönetiminin (p = 0,33; p>0,05) istatistiki olarak anlamlı sayılabilecek düzenleyici etkilerinin 

bulunmadığı görülmüştür. Buna göre araştırmada kurulan H4, H4a ve H4b hipotezleri 

desteklenmemektedir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

İş yaşamında bireyler, çeşitli sosyal ilişkiler içerisinde yer alabilmektedirler. Herhangi bir işgören, kendi 

çalışma arkadaşları, yöneticiler veya astlar, müşteriler, tedarikçiler gibi çeşitli gruplarla belirli düzeylerde 

etkileşim içerisinde bulunabilmektedirler. Etkileşim içerisinde bulunduğu bu kişilerden zaman zaman 

birbiri ile çelişen, birini gerçekleştirirken diğerinin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesine neden 

olabilecek talepler gelebilmektedir. Ya da iş ortamında bireye iletilen talepler yeteri kadar açık şekilde ifade 

edilmemiş olabilmektedir. Bu gibi sorunlar sosyal ilişkilerin doğasından kaynaklanmakta ve hemen her 

örgütte sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Bu sorunların giderek artması çeşitli olumsuz sonuçlara neden 

olabileceği gibi bu sorunların üstesinden gelinebilmesi halinde ise bunun hem bireysel hem de örgütsel 

düzeyde olumlu yansımalarının olabileceği ifade edilebilir. Bu amaçla sıklıkla karşılaşılabilen rol belirsizliği 

ve rol çatışmasının olumsuz etkilerini azaltabilecek çözümler üzerinde durulması gerektiği 

düşünülmektedir. Hem işten ayrılma niyeti hem de rol belirsizliği ve rol çatışması çeşitli faktörlere bağlı 

olarak gelişebilmekte ve birey ve örgüt açısından çok önemli sorunlara yol açabilmektedirler. Bu nedenle bu 

kavramların, kavramların diğer kavramlarla ilişkilerinin, neden ve sonuçlarının çok yönlü olarak ele 

alınması gerekmektedir. Bu kavramların proaktif yaklaşımlar geliştirerek çözümlenme yoluna gidilmesinin 

uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kavramlara neden olabilecek faktörlerin ve ilişkilerin tespiti ile bunların 

oluşumunu engelleyebilecek veya kavramların etkilerinin azaltılmasını sağlayacak tedbirler üzerinde 

durulması gerekmektedir. Bu yaklaşımla duygusal zekanın, rol belirsizliği ve rol çatışması ile başa 

çıkabilmede önemli bir araç olabileceği ve bu kavramlar neticesinde meydana gelebilecek olan işten ayrılma 

niyetinin oluşmasının önüne geçebileceği düşünülmektedir. Son yıllarda literatürde pek çok araştırmacı 

tarafından ele alınmış olan duygusal zekanın çeşitli özellikleri sebebiyle, rol belirsizliği ve rol çatışması ile 

baş edebilmede ya da bu değişkenlerin etkisini azaltabilmede etkili olabileceği düşünülmektedir. Duygusal 

zeka ile bireyin hem kendi duygularını hem de başkalarının duygularını doğru bir şekilde anlayıp 

yorumlayabileceği, aynı zamanda duyguların olumlu anlamda düzenlenebileceği düşüncesi, duygusal 

zekanın bireye sosyal ilişkilerini düzenleme ve geliştirme konularında da avantaj sağlayabileceği fikrini 

kazandırmaktadır. Bireyin, çevresindeki kişilerin duygularını anlayıp yorumlamadaki ve üstelik bu kişilerin 

duygularını düzenleyebilme konusunda göstereceği başarı bireye sosyal ilişkilerinde çeşitli üstünlükler 

sağlayabilecektir. Bu açıdan duygusal zekası yüksek olan kişilerin rol belirsizliği ve rol çatışması gibi sosyal 

faktörlerle daha kolay başa çıkabilecekleri düşünülebilir. Çalışanlar, deneyimledikleri rol belirsizliği veya rol 

çatışması neticesinde işten ayrılmayı çıkış yolu olarak görebilmektedirler. Bu durumda çalışanların duygusal 

zeka düzeyine bağlı olarak verecekleri kararların değişkenlik gösterebileceği varsayılmaktadır. Duygusal 

zekanın sosyal ilişkilerde sağlayabileceği avantaj sayesinde ifade edildiği şekliyle düzenleyici bir etkisinin 

olabileceği, dolayısıyla hem birey hem de örgüt açısından olumlu yansımalarının olabileceği 

düşünülmektedir. Bu düşünce ile araştırma modeli ve hipotezler, sosyal faktörler arasında gösterilen rol 

belirsizliği ve rol çatışmasının, işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolünün 

sınanmasına yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen hipotezleri test etmek üzere toplanan 

verilerin analizi ile öncelikle çalışanların rol belirsizliği ve rol çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyetleri 

üzerindeki etkileri görülmeye çalışılmıştır. Hem rol belirsizliğinin hem rol çatışmasının işten ayrılma 

niyetini pozitif yönde etkiledikleri görülmüştür. Dolayısıyla araştırma kapsamında geliştirilen H1 ve H2 

hipotezleri kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular literatürde rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma 

niyeti üzerinde doğrudan veya dolaylı etkilerini araştıran birçok çalışma ile benzer sonuçlar ortaya 

koymaktadır (Bedeian ve Armenakis, 1981: 421; Glissmeyer vd., 2007: 465; Lambert ve Hogan, 2009: 96; 

Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 39). Rol belirsizliğinin rol çatışmasına kıyasla işten ayrılma niyeti üzerinde 

daha güçlü etkisi söz konusu iken rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi oldukça düşük 

düzeydedir. Ancak rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine ilişkin elde edilen bulgular 

istatistiki olarak anlamlı bulunduğu için analizlerin sonraki adımlarına bu doğrultuda devam edilmiştir. 

Elde edilen bu sonucu emniyet personeli özelinde değerlendirmek gerekirse, hayatın hemen her alanında 

görev yapan polisler, üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, hizmet götürdükleri vatandaşlardan veya diğer 
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kurum çalışanlarından kimi zaman çelişkiye düşüren kimi zaman açıkça ifade edilmeyen taleplerle 

karşılaşabilmektedirler. Polisler, bu talepler karşısında üstlendikleri rollere bağlı olarak nasıl hareket 

etmeleri gerektiği konusunda kararsızlık yaşayabilmekte ve bu durum zamanla işten ayrılmaya kadar 

varabilen çeşitli sonuçlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla üstlendikleri rolün gereklerini net olarak idrak 

edemeyen veya sürekli olarak birbiri ile çatışan taleplerle karşılaşan polisler, işten ayrılmayı seçenek olarak 

düşünebilmektedirler. Açıkça ifade etmek gerekirse polislerde işten ayrılma niyetinin oluşmasında rol 

belirsizliği ve rol çatışmasının etkili olabildiği görülmektedir. 

Her ne kadar bu araştırmada öngörüldüğü şekliyle duygusal zekanın olumlu etkileri konusunda 

literatürdeki çalışmaları destekleyici nitelikte bulgular elde edilememiş olsa da bu durum duygusal zekanın 

başarısızlığından ziyade farklı nedenlere bağlı olarak gelişmiş olabilir. Öncelikle duygusal zeka seviyesi 

yüksek olan çalışanların rol belirsizliği ve rol çatışmasına aynı şekilde tepki vermeyebilecekleri akla 

gelmektedir. Aynı duygusal zeka düzeyine sahip olan kimi çalışanlar kendi özel durumlarına göre rol 

belirsizliği veya rol çatışması deneyimlerine duygusal zekası sayesinde uygun tepkiler geliştirebileceği gibi 

kimi çalışanlar ise yine kendi özel durumlarına göre rol belirsizliği ve rol çatışmasının neden olduğu strese 

katlanmak yerine yöntem olarak işten ayrılmayı seçmeyi düşünebilirler. Bu araştırmada duygusal zekanın 

öngörüldüğü gibi bir sonuç vermemiş olması bu sebepten kaynaklanabilir. Araştırmaya katılan polislerin, 

meslek özelliklerinden dolayı da bu sonucun ortaya çıkmış olabileceği düşünülebilir. Polislerin farklı 

kesimlerden gelen, bazı durumlarda karmaşık veya muğlak olarak değerlendirilebilecek taleplerle karşı 

karşıya kalıp ne yapmaları gerektiği konusunda sıklıkla kararsızlık yaşadıkları söylenebilir. Bu ve benzeri 

sorunlarla sıklıkla karşılaşan polisler, duygusal zeka düzeylerinden bağımsız olarak bu sorunlarla baş 

edebilme mekanizmaları geliştirmiş olabilecekleri ifade edilebilir. Başka bir ifade ile düşük duygusal zeka 

düzeyine sahip polisler de edindikleri tecrübeler sayesinde rol belirsizliği ve rol çatışması ile nasıl baş 

edebileceklerini öğrenmiş olabilirler. Ya da duygusal zeka düzeyi yüksek olan polisler alternatif iş imkanları 

konusunda daha ilgili olabilirler. Bu da polislerin duygusal zeka düzeylerindeki farklılığın araştırmada 

öngörüldüğü gibi sonuçlar elde edilememesine neden olmuş olabilir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak bu 

araştırmada öngörüldüğü şekilde olumlu anlamda bir etkisi olmasa da duygusal zekanın, emniyet teşkilatı 

açısından son derece önemli bir kavram olduğu ifade edilebilir. Çok farklı ve olağan dışı olaylarla sıklıkla 

karşılaşan polislerin hem kendi duygularını hem karşılarındaki kişilerin duygularını doğru şekilde 

tanımlayabilmeleri ve gerektiği gibi düzenleyebilmeleri şüphesiz ki hem kendi yaşantılarında hem de 

görevlerini daha iyi sürdürme konusunda avantajlar sağlayabilecektir. Bu kapsamda öfke kontrolü, stres 

yönetimi, empati gibi konularda meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları ile polislerin duygusal zeka 

yeterlilikleri artırılmaya çalışılmaktadır.  

İşten ayrılma niyetinin örgütler açısından ciddi kayıplara neden olabileceği değerlendirilmelidir. Bu 

kapsamda işgücü devir oranının makul seviyede tutulabilmesi için gerekli tedbirleri belirlemeye yönelik 

çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de stratejik yaklaşımlar geliştirilerek etkili 

çözümlerin neler olabileceği sorusuna cevap aranmalıdır. 
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