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Bu araştırmanın temel amacı iç ve dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerine
etkisinde duygusal zekânın aracı rolünü test etmektir. İç ve dış kontrol odağı, psikolojik
dayanıklılık ve duygusal zekâ etkileşimine yönelik kurulan hipotezlerin test e dilmesi
amacıyla, İstanbul’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel çalışanları üzerinde bir alan
araştırması yapılmış ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 392 otel çalışanı araşt ırmanın örneklemi için
belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler istatistik programlarına yüklenmiş ve uygun
analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. İç ve dış kontrol odağı, psikolojik
dayanıklılık ve duygusal zekâ arasındaki ilişkiler incelenmiş olup, duygusal zekânın aracı
etkisinin olup olmadığı Process Makrosu ile ortaya koyulmuştur. Aracı etkinin anlamlılığı
ise bootstrap sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, iç ve dış kontrol
odağının hem psikolojik dayanıklılık üzerinde hem de duygusal zekâ üzerinde anlamlı bir
etkisinin olduğu, duygusal zekânın ise psikolojik dayanıklılık üzerinde anlamlı bir etkisinin
olduğu tespit edilmiştir. Nihai olarak iç ve dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık
üzerindeki etkisinde duygusal zekânın aracı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda teorik ve pratik katkılar temel alınarak birtakım önerilerde
bulunulmuştur.
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The main purpose of this study is to test the mediating role of emotional intelligence on the
effect of internal and external locus of control on psychological resilience. In order to test
the hypotheses on the interaction of internal and external locus of control, psychological
resilience and emotional intelligence, a field study was conducted on four and five star hotel
employees operating in İstanbul and the data were collected by survey technique. The
convenience sampling method was used to collect the data and 392 hotel employees were
determined for the sample of the study. The data obtained in the research were uploaded to
statistics programs and analyzed using appropriate analysis techniques. Relationships
between internal and external locus of control, psychological resilience and emotional
intelligence were examined, and whether emotional intelligence had a mediating effect was
revealed by Process Macro. The significance of the mediating effect was evaluated
according to the bootstrap results. As a result of the research, it has been determined that
the internal and external locus of control has a significant effect on both psychological
resilience and emotional intelligence, while emotional intelligence has a significant effect
on psychological resilience. Finally, it has been found that emotional intelligence has a
mediating effect on the effect of internal and external locus of control on psychological
resilience. In line with the obtained results, some suggestions were made based on
theoretical and practical contributions.
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