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Ö              z Bu çalışmanın amacı, çalışanların görev ve 
bağlamsal performansları üzerinde duygusal 
emeğin etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, hizmet 

sektöründe çalışan  314 katılımcı üzerinde ilişkisel tarama 
yöntemine dayalı bir araştırma yapılmıştır. Çalışmadan elde 
edilen veriler tanımlayıcı istatistikler ( ortalama, standart 
sapma gibi), korelâsyon ve regresyon analizleri kullanılarak 
analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, duygusal emek 
boyutları ile iş performansı boyutları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre yüzeysel rol 
yapma davranışında artış söz konusuyken görev ve bağlamsal 
performansta azalma olduğu bulunmuştur. Ayrıca derinden 
rol yapma ve doğal duygular artarken görev performansı ve 
bağlamsal performansta da artış olmuştur. Analizlerden elde 
edilen sonuçlar yazınla paralellik göstermektedir.
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A              BSTRACT     The aim of the present study is 
to investigate the impact of the emotional labor on 
employees’ task and contextual performances. For 

this aim, a research based on relational screening method 
was conducted on 314 participants working in the service 
sector. The data gained from the study were analyzed using 
descriptive statistics (such as mean, standard deviation), 
correlation and regression analyses. According to results 
of the study, statistically significant relationships were 
found between the dimensions of emotional labor  and  the 
dimensions of job performance. In addition, it was found 
that task and contextual performance decreasing as surface 
acting was increasing. Additionally task and contextual 
performances increasing as deep acting and genuine 
emotions were increasing. The results obtained from the 
analysis is consistent with the literature. 
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1. GİRİŞ

Bireyin yaşamının her alanında sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasında duygu, düşünce, 
davranış ve fizyolojik tepkileri bir bütün olarak işlev görmekte ve bu bütünlüğün bozulması 
sosyal varlık olarak denge ve uyum arayışında olan insan için bir tehdit oluşturmaktadır. 
Buna göre sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmadaki bütünlüğü sağlayan en önemli unsurlardan 
birisinin duygularımız olduğu belirtilebilir (Koçak,2002:183).  Bu açıdan ele alındığında 
bireylerin yaşamları boyunca içinde yer aldıkları ortamlarda faaliyetlerini sürdürürken birçok 
duyguyu yaşadıklarını, birçok duygudan etkilendiklerini kısacası her anlamda duygularla içi içe 
olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Bir bireyi belirli bir biçimde hareket etmeye yönelten 
psikolojik ve biyolojik bir durum olarak tanımlanabilen duyguların, insan davranışlarında 
merkezi bir role sahip olduğu ifade edilebilir (Champoux, 2010: 110). 

İnsanın yaşamının büyük bir kısmında emeğini ve zamanını ayırdığı çalışma hayatını da 
duygulardan ayrı düşünmek mümkün değildir. Özellikle insanın ön planda olduğu, iletişimin 
ve karşılıklı etkileşimin yoğun olarak kullanıldığı işlerde duyguların önemi ve yoğunluğu gün 
geçtikçe daha da önem kazanmaya başlamıştır. Hâlbuki belirli bir döneme kadar duyguların 
örgütsel alanda kendine yer bulamadığı ve de özellikle bu alandan uzak tutulduğu ifade edilebilir. 
Örgütü tıkır tıkır işleyen bir makine gibi ele alan ve bu sebeple mantık kuralları çerçevesinde 
işleyeceğini varsayan klasik yönetim anlayışında insanın duygularının olduğu ve bu duyguların 
onun çalışma yaşamını etkileyebileceği göz ardı edilmiştir. Hawthorne çalışmalarının bulguları 
ile değişmeye başlayan bu görüş, duyguların çalışma yaşamında ne kadar önemli olduğunu ve 
bir örgütte birçok sonucu değiştirebileceğini ortaya koymuştur. Daha sonra çalışma yaşamında 
duyguların varlığına, önemine ve etkilerine ilişkin birçok çalışma (Easterbrook, 1959; Fisher ve 
Ashkanasy, 2000; Hochschild, 1983; Rafaeli ve Sutton, 1987a, 1989b) yürütülmüştür.

Günümüz dünyasında küreselleşme ve onun getirileriyle birlikte, toplumsal 
dinamiklerdeki ve emek süreçlerindeki dönüşüm, hizmete yönelik işlerin sayısındaki artış, 
müşterilerin artan ve değişen beklentileri gibi birçok unsur işletmeler açısından rekabeti daha 
da artırmış ve insanı merkeze alan bir anlayışı ortaya çıkarmıştır. Bu noktada, örgütlerin iyi bir 
performans göstererek varlıklarını devam ettirebilmeleri için, çalışanlarına yönelik beklentileri 
ve yaklaşımları da göreli olarak artmaya ve farklılaşmaya başlamıştır. Bu yaklaşımlardan birisi 
de, özellikle hizmet sektöründeki örgütlerde çalışanların örgütün amaçları ve beklentileri 
doğrultusunda duygularını yönlendirmeleri ve kontrol etmeleri yönündedir. Bu noktada insan 
odaklı yaklaşımın hâkim olduğu ve karşılıklı ilişkilerin daha yoğun yaşandığı eğitim, sağlık, 
turizm, bankacılık vb. alanlarda bu beklentilerin çok daha üst seviyelerde olduğu bir gerçektir. 
Nitekim bu beklentiler doğrultusunda, çalışanlardan zihinsel ve fiziksel emeklerinin yanı sıra 
‘duygusal emeklerini’ de ortaya koymaları istenmektedir. 

Çalışanların duygusal anlamda harcadıkları emeğin, işe ve örgüte ilişkin performansın 
belirleyici unsurlarından birisi olarak göze çarptığı ifade edilebilir. Nitekim iş yaşamında 
çalışanların duygusal durumları ile iş performansları arasında bir ilişki olduğu (Judge ve Bono, 
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2001) ve ayrıca çalışanların duygusal anlamda gösterdikleri emeğin, müşteriyle ilişkiler ve 
çalışanların performanslarını içeren bir dizi örgütsel sonucun temel belirleyicilerinden birisi 
olduğu (Giardini ve Frese, 2008; Tsai, 2001;) çeşitli çalışmalarda da ifade edilmiştir. Benzer 
biçimde Robbins ve Judge (2012) de duygusal emeği etkin bir iş performansı için gerekli 
temel unsurlardan birisi olarak belirtmişlerdir. Bu bağlamda çalışanların işleri kapsamında 
görevlerinin gereği ya da gönüllülük esaslı olarak ortaya koydukları iş performanslarına ilişkin 
olumlu ya da olumsuz çıktıları ile duygusal olarak harcadıkları emek arasında bir ilişkinin 
varlığı kabul edilebilir. Zira çalışanların sergiledikleri duygular, aslında kurumun onlardan 
gerçekleştirmelerini bekledikleri hedefleri oluşturmaktadır. Bu hedeflere uygun davranışlar 
sergilemenin ya da sapmalar göstermenin ise, çalışanların kendi performanslarını- ve dolaylı 
olarak da kurumun performansını- olumlu ya da olumsuz etkileyeceği ifade edilebilir (Onay, 
2011). Yapılan bazı çalışmalar (Adelmann, 1995; Ashforth ve Humphrey, 1993; Brotheridge ve 
Grandey, 2002; Doğan ve Özdevecioğlu, 2009; Grandey, 2000; Meier ve dğ., 2006; Onay, 2011; 
Çağlıyan ve dğ., 2013; Tidd ve Lockhard, 1978) da bu varsayımı destekleyici sonuçları ortaya 
koyması açısından anlamlı görünmektedir.

Bu değerlendirme doğrultusunda çalışma, duygusal emek ve performans değişkenlerini 
ele alarak, çalışanların performanslarını (görev/bağlamsal) ortaya koymalarında duygusal 
olarak harcadıkları emeğin etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma bireyin yaşantısında 
vazgeçilmez öğelerden biri olan duyguların, -yoğun rekabet ortamının gittikçe artan bir 
düzeyde çalışanlardan beklediği- performansa etkilerini ortaya koyması açısından anlam 
taşımaktadır. Ayrıca çalışmanın, elde edilen sonuçlarla hem ulusal hem de uluslar arası alanda 
bu kapsamda yapılan az sayıda çalışmaya katkı sağlaması bakımından önem taşıdığı ifade 
edilebilir. Zira günümüzde hizmet sektörünün diğer sektörlerle kıyaslandığında artan önemi ve 
oranı ile rekabet üstünlüğü açısından performansın gittikçe daha da önem kazanması dikkate 
alındığında hizmet sektöründe varlık gösterenler açısından çalışmanın anlamlı sonuçlar ortaya 
koyduğu düşünülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Duygusal Emek

Duygularımızın yaşamsal varlığımızın en temel öğelerinden biri olduğu ve bugün sahip 
olduğumuz organlarımız gibi işlevleri olduğu ifade edilebilir. Bu yönde duyguların genel işlevinin, 
insanın doğaya ve topluma uyum sağlayarak hayatta kalmasına yardımcı olduğu belirtilebilir 
(Koçak, 2002:184). Birey için bu kadar önemli bir işleve sahip olan ve insanın ayrılmaz bir parçasını 
oluşturan duygu kavramı, sanayileşmenin ilk dönemlerinde, çalışma yaşamındaki insandan ayrı 
tutulmuş ve insana âdeta bir makine gibi yaklaşılmıştır. Mantık kuralları çerçevesinde doğru ve 
düzgün işleyen bir makinede olduğu gibi, duygularından arındırılmış salt mantığıyla hareket 
eden bir insanın da iş yaşamında başarılı olacağı varsayılmıştır. Hâlbuki mantıklı düşünme 
üzerinde varsayılanın aksine duyguların önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir (Damasio, 
1994). Zaman içerisinde çalışanlara yönelik yapılan farklı araştırmalar da bu konuyu destekler 
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nitelikte sonuçlar ortaya koymuştur (Onay, 2011; Ünlü ve Yürür, 2011; Chen vd., 2012) . 
Nihayetinde insanın duygusal bir varlık olduğu ve çalışma yaşamındaki verimlilik ve etkinliğin 
bu duygulardan arındırılamayacağı, üstelik başarı için duyguların gerekli ve önemli olduğu fikri 
gitgide benimsenmeye başlamıştır.

Günümüz şartlarında ise insanoğlu sadece aklı ile değil, duygularıyla da değerlendirilen 
bir varlık haline gelmiş (Erkuş ve Günlü, 2008:188) ve durum gittikçe duyguların lehine 
değişmeye –hatta değiştirilmeye!- başlamıştır. Zira rekabetin şiddetinin her geçen gün arttığı 
çalışma yaşamı ve özellikle de hizmet sektöründeki örgütler, müşteri beklentilerini en üst 
düzeyde karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışanlarından duygularını 
yönetmelerini; adeta görevlerinin bir parçası olarak duygularını yeniden düzenlemelerini 
istemektedirler. Duygular, aslında soyut, öznel ve kişilerin iç dünyasında ne oluyorsa onu 
yansıtan bir hissiyatı ifade etmektedir. Buna karşılık son zamanlarda müşteriler karşısında tek 
tip bir biçime dönüştürülerek ve de metalaştırılarak adeta somut bir ürün haline dönüştürülmüş 
ve ekonomik değer yaratan bir araç haline çevrilmiştir (Özgen, 2010:1-2). Üstelik sergilenen 
duyguların, kurumların hedefleriyle bütünleşecek ve örtüşecek biçimde ifade edilmesi (Kart, 
2011:217) hatta duruma göre düzenlenmesi istenmektedir. Bu noktada şunu belirtmekte fayda 
vardır. Şöyle ki çalışanlar işlerini yerine getirirlerken belirli bir seviyede birtakım duygularını 
zaten göstermektedirler. Bireyleri duygularından arındırmak mümkün olmadığına göre bu son 
derece olağandır. Ancak burada ifade edilen duygu gösterimleri, duyguları sergileme biçiminin 
içeriği, düzeyi ve sürekliliği açısından bir emek türü olarak ifade edilmesini gerekli kılmıştır. Bu 
anlayış doğrultusunda örgütsel davranış alanında nispeten yeni sayılabilecek ‘duygusal emek’ 
kavramı önem ve anlam kazanmış ve bu alanda çalışmalar yapılmaya başlamıştır.

Duygusal emek kavramı, ilk kez Hochschild (1983) tarafından ifade edilmiştir. 
Hochschild (1983:7) kavramı, “iş gereği, duyguların herkes tarafından gözlenebilecek 
biçimde düzenlenmesi ve bu yönde mimikleri ve jestleri kullanarak gösteride bulunulması” 
olarak tanımlamış ve “duygusal emeğin bir ücret karşılığında alınıp satılabilen bir mala 
dönüştüğünü”(Hochschild,1983:118-119) dolayısıyla bir mübadele değeri olduğunu 
belirtmiştir. Hochschild’den farklı biçimde Ashforth ve Humphrey (1993:89), duygusal emeğin 
duyguların yönetiminden ziyade, gözlemlenebilir davranışlardan oluştuğunu ifade etmişlerdir. 
Çünkü onlara göre, karşı tarafın gözlemleyebildiği ve dikkat ettiği unsur davranışlardır ve bu 
yüzden de davranışın altında yatan duygular değil bizzat davranışın kendisi odağa alınmalıdır. 
Grandey (2000:97) ise, kavramı örgütsel amaçlara uyum sağlamada hem içsel hislerin hem de 
dışsal ifadelerin düzenlenmesi süreci olarak tanımlamıştır. Hochschild’den sonra bu alandaki 
çalışmalar artmış ve kavramın tanımlanması, ölçülmesi, kavramı etkilediği ve kavramın etki 
ettiği düşünülen birçok değişkenle ilişkisi araştırma konuları arasında yer almıştır (Adelmann, 
1995; Ashforth ve Humphrey, 1993; Beğenirbaş ve Basım, 2013; Begenirbaş ve Meydan, 2012; 
Brotheridge ve Lee, 2003; Diefendorff ve Richard, 2003; Glomb ve Tews, 2004; Grandey, 2003; 
Morris ve Feldman, 1996; Oktuğ, 2013; Öğüt ve diğerleri, 2013; Wharton, 1993).
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Duygusal emeğe ilişkin yazın incelendiğinde, öncelikle duygusal emeğin iki alt bileşeni 
olarak yüzeysel rol yapma ve derinden rol yapma davranışlarının (Hochschild, 1979;1983) 
ele alındığı görülmektedir. Daha sonra Ashforth ve Humprey (1993), bu süreçte çalışanların 
gerçekten hissedebileceği davranışlar olabileceğini düşünerek, Hochschild’in yaklaşımına bir 
üçüncü bileşen olarak doğal duyguları eklemiştir.

Yüzeysel rol yapma davranışında çalışanlar, gerçekte hissettikleri duygularını 
değiştirmedikleri halde, örgütün beklentileri yönünde dışarıya karşı duygu gösterimlerini 
farklılaştırmaktadırlar. Bu durumda içsel olarak hissettikleri aynı kalmakla birlikte fiziksel ya 
da dışsal görüntülerinde değişiklikler yaparak istenen duyguyu yansıtmaya çalışmaktadırlar. 
Böylece gerçek duygularını kimi zaman gizleyerek, kimi zaman değiştirerek, kimi zaman da 
sahteleştirerek adeta bir maskeyle hissettiklerinden farklı duygular için rol yapmaktadırlar 
(Hochschild, 1983; Brotheridge ve Grandey, 2002; Grandey, 2003). Bir anlamda örgütün 
beklentileri yönünde -‘V for Vandetta’ filmindeki V karakterinin taktığı maskede olduğu 
gibi- o an ne hissederlerse hissetsinler daima gülümseyen bir ifadeyle müşterilerine hizmet 
etmek durumundadırlar. Bu durum ve dolayısıyla bu maskenin görüntüsü elbette yapılan işe 
göre değişebilmektedir. Şöyle ki doğumu müjdeleyen ya da ölüm haberini veren bir hastane 
personelinden o an farklı duygular içerisinde olsa bile bu durumlara uygun ve farklı roller 
sergilemesi yani farklı maskeleri takmaları beklenmektedir.

Derinden rol yapma davranışında ise, çalışan örgütün beklentileri ile kendi hissettiklerini 
uyumlaştırmaya çalışmakta diğer bir deyişle göstermek zorunda olduğu duyguyu tecrübe ederek 
içselleştirmektedir (Humphrey, 2012:742). Zira örgütlerin beklentisi de, örgütün niteliğine 
ve kültürüne uygun olarak belirlenmiş olan duyguların çalışanlar tarafından içselleştirilmesi 
yönündedir. Müşterilerin genelde gerçek duyguyla sahte duyguyu ayırt edebilecekleri 
düşünüldüğü için, birçok örgüt çalışanlarından, örgütün belirlediği duyguları sadece 
sergilemelerini değil, gerçekmiş gibi hissetmelerini de beklemektedir (Ashforth ve Tomiuk, 
2000: 185). Bu açıdan ele alındığında, çalışanların derinden rol yapma davranışını sergilerken 
yüzeysel rol yapma davranışına göre daha fazla çaba harcadıkları (Ashforth ve Humphrey, 
1993:89) ileri sürülebilir. Zira çalışanlar, örgütün sergilenmesini istediği duyguları kendi içsel 
duyguları haline dönüştürmek için, o duyguları yoğun biçimde düşünerek ve hayal ederek adeta 
gerçekte de yaşamaya çalışmaktadırlar. Bu anlamda derinden rol yapma davranışını gösteren 
çalışan lar, istenilen ifadeyi yansıtabilmek için fiziksel görünüşlerini değiştirmek yerine hayal 
dünyalarına yapacakları bir yolculukla geçmişte yaşadıkları güzel deneyimlerini anımsayarak 
istenilen duyguyla özdeşleşmeye çalışmakta yani hem gösterdikleri davranışları hem de 
duygularını davranış kurallarına uyumlu bir biçime dönüştürmeye çalışmaktadırlar.

Doğal duygular, ilk iki boyuttan farklı olarak herhangi bir rol yapmayı gerektirmemekte 
ve çalışanların içlerinden geldiği gibi, ne hissediyorlarsa dışarıya onu yansıtmalarını ifade 
etmektedir. Zira çalışma yaşamında karşılaşılan çeşitli durumlarda bireylerden göstermeleri 
beklenen duygularla gerçekte hissettikleri duygular aynı olabilmekte birbiriyle örtüşmektedir. 
Bu durumda bu duygular bizzat gerçeği yansıttığı için, diğer iki boyutta olduğu gibi ne 
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duyguları saklamayı ya da maskelemeyi ne de örgütün beklentisi yönündeki duyguları gerçekten 
hissedebilmek için yoğun bir çaba harcamayı gerektirmemektedir. Buna göre bir doktorun 
hastalığı kötü seyreden bir hastası için gerçekten üzülmesi ve onu iyileşeceği yönünde teselli 
etmeye çalışması, onun içinden gelen gerçek duygularını yansıtabilmektedir.

2.2. İş Performansı

İnsanlar gerek özel yaşamları, gerekse de çalışma yaşamları içerisinde bu iki alana 
ilişkin gereksinimleri yerine getirebilmek için çabalayıp durmaktadırlar. İşte insanoğlunun 
yaşamın devamlılığı için bir şeyleri başarma gayreti onun bu anlamda performansını 
göstermektedir.   Performans kavramı iş yaşamı açısından ele alındığında, çalışanın örgütsel 
amaçları gerçekleştirmek için görevi ile ilgili eylemlerinin ve işlemlerinin sonucunda elde ettiği 
bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Bu ürünün de mal, hizmet ya da düşünce biçiminde ortaya 
çıkabileceği ifade edilebilir (Başaran,1991:179). Bir başka tanıma göre performans, örgütün 
hedef ve amaçlarına katkıda bulunan ve bireylerin kontrolünde olan faaliyet ve davranışlardır 
(Rotundo ve Sackett, 2002:66).

Performans örgüt amaçlarına ulaşma derecesini ve çalışanların buna katkısını 
değerlendirmede önemli bir ölçüt olup (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009:54), her bir çalışanın 
performansının toplamı o örgütün toplam iş performansını ortaya koymaktadır. Bu performansın 
çok boyutlu bir yapısı olduğu söylenebilir (Befort ve Hattrup, 2003). Teori ve uygulama açısından 
ise genellikle iki tür performans boyutundan bahsedilmektedir Bunlar görev performansı ve 
bağlamsal performanstır (Borman ve Motowidlo, 1997; Jawahar ve Carr, 2007:331): 

Göreve ilişkin performans, görev kapsamında önceden belirlenen kriterleri karşılayacak 
şekilde, görevin yerine getirilmesi ve amacın gerçekleştirilmesi yönünde ortaya konan mal, 
hizmet ya da düşünceyi ifade etmektedir (Pugh, 1991:7-8). Bu anlamda görev performansının 
daha çok işin uzmanlık ve teknik yönüyle ilgili olduğu belirtilebilir. Bir diğer tanıma göre 
ise görev performansı, bir işi diğerlerinden farklı kılan; işin sabit görev ve sorumluluklarını 
ifade etmektedir (Jawahar ve Carr, 2007:330). Çalışanların görev performanslarının yüksek 
olmasında sahip oldukları mesleki yeterlilik, uygun çalışma ortamı, belirgin görev tanımı ve 
ahlaki nitelikleri önemli unsurlar olarak ifade edilebilir (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009:59).

Bağlamsal performans ise işe yönelik faaliyetlerin yerine getirildiği psikolojik ve sosyal 
bağlamı destekleyen davranış kalıpları olarak ifade edilmekte (Borman ve Motowidlo, 1997:10) 
ve fazladan çalışma için gönüllü olma, hevesle sebat etme, başkalarıyla işbirliği içinde olma 
ve onlara yardım etme, kural ve usullere uyma, örgütü destekleme ve koruma, katılım, isteğe 
bağlı faaliyetler vb. gibi davranışları içermektedir (Befort ve Hattrup, 2003:17; Van Scotter ve 
Motowidlo, 1996:525). Bir başka tanıma göre, görev tanımı içerisinde yer almayan ancak görev 
performansını destekleyen ve dolayısıyla çoğu işletme için benzer olan, bireyin kişilik ve niyetinin 
belirleyici olduğu davranışlar olarak belirtilebilir (Özdevecioğlu ve Kanıgür, 2009:62). Bu noktada 
örgütsel vatandaşlık kavramı ile karıştırılabilecek bağlamsal performans kavramının daha farklı 
bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği, kavramın anlaşılması açısından önem arz etmektedir. 
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Zira örgütsel vatandaşlık davranışının içeriğinin performans kavramının genişletilmiş biçimi 
olduğu ifade edilebilir (Topateş ve Kalfa, 2009:425). Aslında 1990’lardaki bağlamsal performans 
araştırmalarının, 1980’lerdeki örgütsel vatandaşlık davranışı araştırmalarının birbiriyle 
uyuşmayan bulgularını yorumlamak için bir girişim olduğu söylenebilir (Motowidlo ve Van 
Scotter, 1994:477). İki kavram arasındaki temel farklılık ise, vatandaşlık davranışının karşılık 
beklemeden yapılıyor olmasıdır. Buna karşılık bağlamsal performans çalışanın değerlendirilmesi 
açısından anlam taşımakta ve çalışan bu performansı sergilediğinde örgütte bunun bir karşılığı, 
çalışan için bir artısı olabilmektedir. Özellikle de herhangi bir çalışanın bağlamsal performans 
sergilemesi, örgütteki diğer bireyler bu tür bir performans göstermediklerinde dikkat çekici 
olmakta ve çalışana olumlu biçimde yansımaktadır.

2.3. Duygusal Emek İle İş Performansı Arasındaki İlişkiler

İnsanoğlu toplumsal ve sosyal bir sistem içinde yaşamanın gereği olarak zaman 
içerisinde örgütlenmeyi seçmiştir. Böylece işbirliği ve dayanışma içerisinde yalnız başlarına 
karşılayamayacakları istek ve ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli bir biçimde karşılamaya 
çalışmışlardır. Ancak bu örgütlerin etkinlik ve verimlilik doğrultusunda temel amaçlarını 
yerine getirmelerinin ve varlıklarını devam ettirmelerinin, genel performanslarına bağlı olduğu 
ifade edilebilir. Bunu başarmak da ancak bu sistemleri oluşturan bireylerin performansları ile 
sağlanabilecektir. Bireylerin performansına etki ettiği düşünülen iş tatmini, güçlendirme, stres, 
işten ayrılma niyeti, örgütsel bağlılık ve çeşitli motivasyon faktörleri gibi birçok faktörden söz 
etmek mümkündür ve bu değişkenlerle performans arasındaki ilişkiyi test etmek için birçok 
araştırma da yürütülmüştür (Çöl, 2008; Gül ve dğ., 2008; Örücü ve Kanbur, 2008; Petty ve 
dğ.,1984; Uygur, 2007). Günümüzde özellikle hizmet sektörünün giderek büyümesi, bireylerin 
performanslarının artması ve azalmasında etkili olabilecek bir başka değişkeni ele almayı 
gerektirmiştir. Bireylerin sergiledikleri duygular bu yönde önem ve anlam kazanmaktadır. Çünkü 
bireyin kendisini duygulardan arındırması ve soyutlaması mümkün değildir. Bununla birlikte 
sahip olduğu ya da olabileceği yetenek ve becerilerle duygularını yönetmesi ve çeşitli amaçlara 
hizmet edecek biçimde düzenlemesi söz konusu olabilir. Örgütler de bu yönde bireylerden 
örgüt amaçları doğrultusunda duygularını kontrol etmelerini talep etmektedirler. Bu durumda, 
duyguların belirli biçimlerde düzenlenmesinin yani duygusal olarak harcanan emeğin, hem 
bireyin kendi performansı hem de örgüt performansı açısından olumlu ya da olumsuz birtakım 
sonuçlara yol açabileceği ifade edilebilir.

Duygusal emek kavramı, günlük çalışma performansının bir parçası olarak duyguların 
yönetimini ifade etmektedir (Özmete, 2011:1). Bugünün koşulları dikkate alındığında duygular, 
örgütlerin kârlılığı, başarısı ve devamlılığı için kullanılabilecek unsurlar olarak görülmeye 
başlanmıştır (Man ve Selek, 2009: 76-77). Bu yüzden de örgüt tarafından istenilen ve beklenilen 
duyguların sergilenmesi, çalışanların ortaya koydukları iş performansının önemli bir unsuru 
haline gelmeye başlamıştır (Morris ve Feldman, 1996: 986-987). Yetenekli bir çalışan için, 
duygusal emeğin, istenen bir sonuca ulaşmak için dizayn edilen bir performans sanatı (Guy 
ve dğ., 2010:298) olduğu söylenebilir. Çalışanların gösterdikleri duygular, esasında çalıştıkları 
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kurumun kendilerinden gerçekleştirmelerini arzu ettikleri hedefleri yansıtmaktadır. Bu 
bağlamda istenen hedeflere ulaşma ya da hedeflerden sapmalar kendi performansları kadar 
çalıştıkları kurumun performansı üzerinde de dolaylı da olsa olumlu ya da olumsuz bir etki 
meydana getirecektir (Güngör, 2009:168).

Rafaeli ve Sutton (1987)’a göre deneyimlenen duygularla hissedilen duygular birbiriyle 
uyumlu ise, kişi ile iş gereksinimleri arasında da bir uyum söz konusu olacaktır. Bu da duygusal 
emeğin boyutları ile görev performansı arasında bir ilişkinin varlığına işaret edebilir. Basım ve 
Begenirbaş’a (2012) göre, çalışanların örgütlerine yönelik gösterdikleri ekstra gönüllü çabaların, 
onların içinde bulundukları duygu yoğunluğunun dışa vurumu ile ilişkisi olabilir. Yine bu yönde 
Töremen ve Çankaya (2008)’ya göre bireylerin duygusal açıdan kendilerini örgütlerinin bir 
vatandaşı olarak kabul etmelerinin temel davranışsal belirtileri arasında yüksek performansın 
yer aldığı ifade edilebilir. 

Yazın incelendiğinde yapılan çalışmaların duygusal emek ve performans ilişkisini 
destekler bulgular ortaya koyduğu ifade edilebilir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Onay 
(2011)’ın hemşirelerin duygusal emekleri ile görev ve bağlamsal performansları arasındaki 
ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, derinden rol yapma ve görev performansı ile yine derinden 
rol yapma ve bağlamsal performans arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine 
sağlık sektöründe yürütülen bir başka araştırmada (Çağlıyan ve dğ., 2013) duygusal emek ile 
görev ve bağlamsal performans arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ünlü ve 
Yürür (2011)’ün hizmet sektörü çalışanlarıyla yürüttükleri araştırmada, duygusal emek alt 
boyutlarından derinden rol yapma ile yüzeysel rol yapmanın görev ve bağlamsal performans 
gösterme eğilimlerini arttırdığı ortaya koyulmuştur. Basım ve Begenirbaş (2012)’ın, çalışmasında, 
öğretmenlerin duygusal emeklerinin bağlamsal performans kapsamında değerlendirilebilecek 
örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde önemli etkileri olduğu belirtilmiştir. Bu yönde, yüzeysel 
rol yapmanın bağlamsal performansı düşürdüğü; doğal duyguların ise bağlamsal performansı 
artırdığı saptanmıştır. Doğan ve Özdevecioğlu (2005)’nun pozitif ve negatif duygusallığın 
çalışan performansı üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada, negatif duygusallığın görev ve 
bağlamsal performansı negatif; pozitif duygusallığın da görev ve bağlamsal performansı pozitif 
yönde etkilediği saptanmıştır. 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, MODELİ VE HİPOTEZLER

Bu çalışmanın amacı, Denizli Merkez İlçe Kapsamında Hizmet Sektöründe çalışanlardan 
oluşan bir örneklem üzerinde duygusal emeğin görev ve bağlamsal performans üzerindeki 
etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan literatür taramasına bağlı olarak aşağıdaki 
model ve hipotezler geliştirilmiştir.
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            Şekil 1: Araştırma Modeli

H1: Yüzeysel rol yapmanın görev performansı üzerinde negatif bir etkisi vardır. 

H2: Yüzeysel rol yapmanın bağlamsal performans üzerinde negatif bir etkisi vardır.

H3: Derinden rol yapmanın görev performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

H4: Derinden rol yapmanın bağlamsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

H5: Doğal duyguların görev performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır

H6: Doğal duyguların bağlamsal performans üzerinde pozitif bir etkisi vardır

4. METODOLOJİ

4.1. Evren, Örneklem ve Veri Toplama Süreci

Bu araştırmanın evrenini Denizli İli Merkez İlçesi’nde eğitim, sağlık ve bankacılık gibi 
hizmet sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. Evrende görev yapan tüm çalışanlara ulaşılması 
mümkün olmadığından evreni temsil eden örneklemin büyüklüğünü saptamak için evrendeki 
eleman sayısının bilinmediği durumlarda kullanılan aşağıdaki formülden yararlanılmıştır. 

                    t² pq.      

n=                  = (1,96)2.(0,5).(0,5) / (0,05)2 =0,9604/0,0025 =384 

                        d²

      n = Örnekleme alınacak birey sayısı

      p = İncelenecek olayın görülüş sıklığı ( olasılığı )

      q = İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p)

      t = Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosunda bulunan 
teorik değer

      d= Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen + sapma olarak simgelenmiştir.

Eleman sayısı belli olmayan evrende %95 güven düzeyi için gerekli olan örneklem 
büyüklüğü 384 kişi olarak hesaplanmış ancak ölçme aracının geri dönüşlerinde yaşanacak 
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sorunlar dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 500 kişi olarak belirlenmiştir. Örnekleme dâhil 
olacak kişilerin belirlenmesi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada verilerin elde edilmesinde soru formundan yararlanılmış ve yapılandırılmış 
soru formu olarak da anket kullanılmıştır. Veriler Ocak-Şubat 2014 içerisinde toplanmıştır. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden katılımcıların bir kısmına anket formları elden teslim edilmiş 
geri kalanlar iş adreslerine posta ile gönderilmiştir. Toplamda 500 adet anket formu dağıtılmış 
olup kullanılabilir nitelikte 314 anket formu teslim alınmıştır. Geri dönüş oranı %63 olarak 
gerçekleşmiştir.

4.2. Kullanılan Ölçekler

4.2.1. Duygusal Emek Ölçeği

Duygusal emeği ölçmek için, Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen ve 
Türkçe’ye uyarlaması Basım ve Begenirbaş (2012) tarafından yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek 
yüzeysel rol yapma (7 madde), derinden rol yapma (4 madde) ve doğal duygular (3 madde) 
olmak üzere üç boyutu içermektedir ve ölçek maddeleri “1=Hiçbir Zaman ve 5= Her Zaman” 
biçimindeki beşli Likert Ölçeği yardımıyla değerlendirilmiştir. Ölçekte yer alan boyutlara ilişkin 
Cronbach’s Alfa (α) güvenilirlik katsayıları; yüzeysel rol yapma boyutu için α=0.896, derinden 
rol yapma boyutu için α=0.902 ve doğal duygular için ise α=0.742 olarak hesaplanmıştır.

4.2.2. İş Performansı Ölçeği

İş performansı kapsamında, görev performansını ölçmek için, Goodman ve Syvantek 
(1999)’in 9 maddelik ölçme aracı ve bağlamsal performansı ölçmek için, Jawahar ve Carr 
(2007)’ın 8 maddelik ölçme aracı kullanılmıştır. Türkçeye çevrilmeleri araştırmacılar tarafından 
yapılan ölçeklerin iç tutarlılıkları, görev performansı için α=0.874 ve bağlamsal performans 
için α= 0.812 olarak bulunmuştur. Katılımcıların ankette yer alan ifadelere katılım düzeylerini 
belirlemek amacıyla “1=Hiçbir zaman”dan “5=Her zaman”a doğru derecelendirilen 5’li Likert 
tipi ölçek kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir.

4.3. Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında toplanan verilerin istatistiksel analizlerinin bilgisayar ortamında 
yapılmasında SSPS 15.0 (Statistical Package of Social Sciences) programı kullanılmıştır. Araştırma 
kapsamında elde edilen veriler öncelikle betimsel istatistikler (Frekans ve Yüzde) aracılığıyla 
teste tabi tutulmuştur. Duygusal emek ve performans değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin 
olup olmadığı Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir.  
Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı, iki sürekli değişkenin doğrusal ilişkisinin 
derecesinin ölçümünde kullanılır. Bunun için öncelikle veriler serpilme grafiği ile kontrol 
edilmiş olup doğrusal bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Korelasyon katsayısı sadece değişkenler 
arasındaki ilişki miktarı ve yönü hakkında fikir vermekte değişkenler arasındaki neden-sonuç 
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ilişkisi hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle iş performansı üzerinde duygusal emeğin 
etkisinin test edilmesi için regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

4.4. Bulgular

4.4.1. Ölçme Araçlarının Geçerlilik ve Güvenilirliklerine İlişkin Bulgular

Ölçeklerin yapı geçerliliklerinin test edilmesi amacıyla SPSS istatistik programı 
aracığıyla faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz kapsamında örneklem büyüklüğünün 
yeterliliği Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile değişkenlerin dağılımının normallik açısından 
değerlendirilmesi ise Barlett Sphericity testi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda Duygusal 
Emek ölçeğinin KMO değeri 0,832 olarak hesaplanmış ve Barlett Sphericity testinin anlamlı 
olduğu görülmüştür (  = 2661,313; p<0,001). Bu sonuçlara göre Duygusal Emek ölçeğinin 
içerdiği verilerin faktör analizi için uygun bir yapıda olduğuna karar verilmiştir. Varimax 
döndürme metodunun kullanıldığı faktör analizinde özdeğeri 1’den büyük olan faktörler 
ölçeğe alınmış ve faktör yük değerinin alt sınırı 0,40 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgular 
üç boyutlu yapıyı doğrulamış olup boyutların açıkladığı toplam varyans miktarının %69,997 
olduğu görülmüştür. İş Performansı ölçeğinin ise KMO değeri 0,871’dir ve Barlett Sphericity 
testi anlamlıdır (  =2490,081; p<0,001). Yeterli örneklem büyüklüğüne sahip olduğu görülen 
İş Performansı ölçeği için uygulanan faktör analizi sonucunda elde edilen iki faktörün toplam 
varyansın %61,812’sini açıkladığı belirlenmiştir.   

Ölçeklerin güvenilirliğinin ölçümünde Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır.

Tablo 1: Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Test Sonuçları

      Duygusal Emek          İş Performansı

Yüzeysel 
Rol Yapma

Derinden 
Rol Yapma

Doğal 
Duygular

Görev 
Performansı

Bağlamsal 
Performans

YRY1 
YRY2
YRY3
YRY4
YRY5
YRY6
YRY7
DRY1
DRY2
DRY3
DRY4
DD1
DD2

,789
,816
,789
,736
,725
,727
,702

,792
,904
,887
,851

,621
,858
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DD3
GP1
GP2
GP3
GP4
GP5
GP6
GP7
GP8
GP9
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8

,829
,715
,800
,739
,736
,678
,598
,670
,792
,724

,664
,745
,708
,516
,536
,700
,709
,710

Özdeğer 5,167 3,073 1,557 6,844 1,964

Varyans % 36,907 % 21,950 % 11,121 % 40,26 % 11,552
C r o n b a c h’s 
Alpha

Genel

α=0,896 α=0.902 α=0.742 α=0.874 α=0.812

α=0.806 α=0.90

YRY: Yüzeysel Rol Yapma, DRY:Derinden Rol Yapma, DD:Doğal Duygular, GP: Görev 
Performansı  BP: Bağlamsal Performans

Tablo 1 incelendiğinde Duygusal Emek ölçeği içinde yer alan birinci faktördeki maddelerin 
faktör yüklerinin 0,702 ile 0,816 arasında; ikinci faktördeki maddelerin faktör yüklerinin 0,792 
ile 0,904 arasında; üçüncü faktördeki maddelerin faktör yüklerinin 0,621 ile 0,858 arasında 
değiştiği görülürken İş Performansı ölçeği içinde yer alan birinci faktördeki maddelerin faktör 
yüklerinin 0,598 ile 0,800 arasında; ikinci faktördeki maddelerin faktör yüklerinin ise 0,516 ile 
0,745 arasında değiştiği görülmektedir.

Cronbach’s Alpha (α ) iç tutarlılık katsayısının 0,80 < α >1,00 aralığında olması ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğunu gösterir. Tablo 1’de görüleceği üzere Duygusal Emek 
ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı 0,806; İş Performansı ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı ise 0,90 
olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla her iki ölçekte yaralan maddelerin ölçmek istediği özelliği 
doğru bir biçimde ölçtüğü sonucuna varılabilir.
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4.4.2. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular

Çalışma grubunda yer alan çalışanların demografik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

                                  Tablo 2: Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri
Frekans Yüzde

Cinsiyet Kadın 189 60.2

Erkek 125 39.8

Yaş 18-25 yaş 31 9.9

26-30  “ 95 30.3

31-35  “ 72 22.9

36-40  “ 74 23.6

41 ve üstü 42 13.4

Medeni Evli 177 56.4

Durum Bekâr 135 43.0

Dul 2 0.6

Eğitim Ön lisans 40 12.7

Lisans 259 82.5

Lisansüstü 15 4.8

Hizmet 
Süresi

1-5 yıl 104 33.1

6-10 104 33.1

11-15 18 5.7

16-20 66 21.0

21-25 18 5.7

26 ve üzeri 4 1.3

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan çalışanların 189’u (% 60.2) kadın, 125’i 
(%39.8) ise erkektir. Çalışma grubunun yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların 31’i (%9.9) 
18-25 yaş, 95’i (%30.3) 26-30 yaş, 72’si (%22.9) 31-35 ya, 74’ü (%23.6) 36-40 yaş ve 42’si (%13.4) 
41 yaşın üzerindedir. Medeni durumları itibariyle katılımcıların 177’si (%56.4) evli, 135’i 
(%43.0) bekâr ve 2’si (%0.6) duldur. Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında, 40’ı (%12.7) 
ön lisans, 259’u (%82.5) lisans ve 15’i (%4.8) lisansüstü mezunudur. Son olarak hizmet süreleri 
dikkate alındığında 104’ü (% 33.1) 1-5 yıl, 104’ü (% 33.1) 6-10 yıl, 18’i (% 5.7) 11-15 yıl, 66’sı 
(% 21.0) 16-20 yıl, 18’i (% 5.7) 21-25 yıl ve yine 4’ü (% 1.3) 26 yıl ve daha fazla çalışma süresine 
sahiptir. 
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4.4.3. Ortalama, Standart Sapma ve Korelâsyon Analizine İlişkin Bulgular 

Tablo 3:  Ortalama, Standart Sapma ve Korelâsyon Değerleri

Ort. S.S. 1 2 3 4 5

1. Yüzeysel Rol Yapma 2.5305 0.8537     1.00

2. Derinden Rol Yapma 3.1791 0.9426 0.410**     1.00

3. Doğal Duygular 3.9151 0.6750 -0.208** 0.257**    1.00

4. Görev Performansı 4.3001 0.4557 -0.130* 0.159** 0.221**    1.00

5.Bağlamsal 
Performans

4.3193 0.4260 -0.187** 0.093 0.258** 0.757** 1.00

** p<0.01

*   p<0.05

Tablo 3’de en düşük ortalama değerin, bireyin duygusal emeğini oluşturan yüzeysel rol 
yapma boyutunda ( 2,53) olduğu görülmektedir. Yüzeysel rol yapma boyutundan sonra 
en düşük ortalama değerlerin derinden rol yapma ( 3,17) ve doğal duygulara (
=3,91) ait olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların herhangi bir rol yapma davranışını 
gerektirmeden içlerinden geldiği gibi, ne hissediyorlarsa dışarıya onu yansıtmayı tercih ettikleri 
yani doğal duygularla hareket ettikleri söylenebilir. Diğer yandan iş performansı boyutları 
açısından bakıldığında bağlamsal performans (  =4.31) ile görev performansının (  =4.30) 
bir birine çok yakın değerler aldıkları görülmektedir. Bu sonuçlara göre katılımcıların görev 
tanımları içerisinde yer almayan ancak görev performansını destekleyen, bireyin kişilik ve 
niyetinin belirleyici olduğu davranışlar olarak bağlamsal performans sergileme eğilimlerinin de 
yüksek olduğu belirtilebilir.

Değişkenler arasındaki korelâsyon düzeyleri incelendiğinde, yüzeysel rol yapma ile hem 
görev performansı hem de bağlamsal performans arasında düşük düzeyde negatif ve anlamlı 
bir ilişki olduğu görülmektedir (r=-0.130 ve r=-0.187, p<0.05). Derinden rol yapma ile her iki 
performans boyutu arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki söz konusudur (r=0.159 
ve r=0.093, p<0.05). Benzer biçimde doğal duygular ile her iki performans boyutu arasındaki 
ilişki de düşük düzeyde, pozitif ve anlamlıdır (r=0.221 ve r=0.258, p<0.05). Korelâsyon analizi 
sonuçları, duygusal emek alt boyutlarından doğal duyguların yüzeysel rol yapma ve derinden 
rol yapmaya göre iş performansı ile daha kuvvetli ilişki içinde olduğuna işaret etmektedir (Tablo 
3).
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4.4.4. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular

Tablo 4: Duygusal Emeğin Görev Performansı Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon 
Analizi Bulguları

Değişken B Stnd.Hata β T p

Sabit 3.895 0.180 21.645 0.000

Yüzeysel Rol Yapma -0.099 0.034 -0.186 -2.913 0.004

Derinden Rol Yapma 0.098 0.031 0.202 3.129 0.002

Doğal Duygular 0.088 0.041 0.131 2.171 0.031

R=  0.292   R2= 0.085

F=  9.624    p = 0.000

Tablo 4 incelendiğinde, duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve 
doğal duygular alt boyutları ile görev performansı arasında düşük düzeyde ancak anlamlı bir 
ilişki olduğu söylenebilir (R=0.292, R2 =0.085, p<0.05). Duygusal emek alt boyutları, görev 
performansı alt boyutundaki toplam varyansın yaklaşık %9’unu açıklamaktadır.  

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerin göreli önem 
sırası; derinden rol yapma (β=0.202),  yüzeysel rol yapma (β=-0.186) ve doğal duygular (β=0.131) 
şeklinde olmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde 
her üç bağımsız değişkenin de görev performansı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 
görülmektedir (p<.05). Duygusal Emek değişkenlerinden derinden rol yapma ve doğal duygular 
görev performans üzerinde pozitif bir etkiye sahip iken yüzeysel rol yapma negatif bir etkiye 
sahiptir. Yani derinden rol yapma ve doğal duygulardaki bir birim artış görev performansında 
0,098 ve 0,088 birimlik artışa neden olurken yüzeysel rol yapmadaki bir birimlik artış görev 
performansında 0,099 birim azalışa neden olmaktadır.  Bu durumda H1, H3 ve H5 kabul 
edilmiştir. 

Tablo 5: Duygusal Emeğin Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Regresyon Analizi Bulguları

Değişken B Stnd.Hata β T p
Sabit 3.937 0.167 23.557 0.000
Yüzeysel Rol Yapma -0.101 0.032 -0.202 -3.189 0.002
Derinden Rol Yapma 0.058 0.029 0.129 2.009 0.045
Doğal Duygular 0.115 0.038 0.183 3.059 0.002
R=  0.311   R2= 0.097
F= 11.093   p = 0.000

Tablo 5 incelendiğinde, duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve 
doğal duygular alt boyutları ile bağlamsal performans arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki 
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olduğu görülmektedir  (R=0.311, R2 =0.097, p<0.05). Duygusal emek alt boyutları, bağlamsal 
performans alt boyutundaki toplam varyansın yaklaşık %10’unu açıklamaktadır.  

Standardize edilmis regresyon katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerin göreli önem 
sırası; yüzeysel rol yapma (β=-0.202), doğal duygular (β=0.183)  ve derinden rol yapma (β=0.129) 
şeklinde olmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde 
her üç bağımsız değişkenin de bağlamsal performans üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 
söylenebilir (p<.05). Duygusal Emek değişkenlerinden derinden rol yapma ve doğal duygular 
bağlamsal performans üzerinde pozitif bir etkiye sahip iken yüzeysel rol yapma negatif bir etkiye 
sahiptir. Yani derinden rol yapma ve doğal duygulardaki bir birim artış bağlamsal performansta 
0,058 ve 0,115 birimlik artışa neden olurken yüzeysel rol yapmadaki bir birimlik artış bağlamsal 
performansta 0,101 birim azalışa neden olmaktadır.  Bu durumda H2, H4 ve H6 kabul edilmiştir. 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

 Araştırmada çalışanların duygusal emek gösterimlerine ilişkin ortalama puanları 
dikkate alındığında, duygusal emek açısından katılımcıların daha ziyade doğal duygularıyla 
hareket ettikleri ve derinden rol yapma davranışını sergiledikleri buna karşılık sahte duyguların 
sergilenmesini gerektiren yüzeysel davranışları nispeten daha az tercih ettikleri ifade edilebilir. 
Bu durum gerçek duyguları maskelemeyi gerektiren davranışların hem daha yoğun bir çaba 
gerektirmesi, hem de kişi açısından psikolojik yönde oluşturabileceği olumsuzluklar açısından ele 
alındığında yoğun olarak tercih edilmeme sebebini açıklayabilir. Performans boyutlarına ilişkin 
ortalama değerleri dikkate alındığında katılımcıların hem görev hem de bağlamsal performans 
boyutları açısından birbirine çok yakın ve yüksek değerler ortaya koydukları ifade edilebilir. 
Bu durum özellikle performans kriterlerinin çok önemli olduğu hizmet sektöründe görev 
tanımlarını layıkıyla yerine getirebilmek açısından anlam taşımaktadır. Bağlamsal performans 
açısından ise, görev tanımının dışında birtakım çabalara girişmek bunun karşılığında elde 
edilecek örgütsel yararlar açısından değerlendirildiğinde anlamlı bulunabilir.

 Duygusal emek alt boyutları ile iş performansı alt boyutları arasındaki ilişkileri ortaya 
çıkarma yönünde regresyon analizinden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, duygusal 
emeğe ilişkin yüzeysel rol yapma alt boyutunun iş performansının her iki alt boyutu üzerinde 
de negatif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir. Bu durum, çalışanların hizmet verdikleri 
kişileri memnun etmeye yönelik belirli duyguları –öyle hissetmeseler bile- sergilemelerinin ve 
duygularını olduğundan farklı göstermeye çalışmalarının, üzerlerinde hem biyolojik hem de 
psikolojik bir baskı oluşturacağı ve bunun da performanslarını düşüreceği yönünde açıklanabilir. 
Zira istemeyerek ve sevmeyerek yapılan bir iş performansı artırma yönünde değil azaltma 
yönünde bir etkiye neden olabilecektir. Yazında bu bulguyu destekleyen ya da bu bulguyla 
çelişen çalışmalar (Çağlıyan ve dğ., 2013; Meier ve dğ., 2006; Othman ve dğ. 2008; Ünlü ve 
Yürür, 2011) yer almaktadır. Bununla birlikte ilgili yazın taramasına göre, genel olarak gerçek 
duyguları saklamayı, maskelemeyi ve örgütün beklentileri doğrultusunda rol yapmayı gerektiren 
davranışların performansı düşüreceği yönünde bir düşünce söz konusudur.  Bu doğrultuda, 
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duygusal emek gösterimine ilişkin gerçek ya da sahte duyguların sergilenmesinin performansı 
olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkileyebileceği düşüncesine yönelik çeşitli çalışmalar da söz 
konusudur. Bazı araştırmacılara göre, duygusal emeğin doğal duygular biçiminde sergilenmesi 
performansı olumlu bir biçimde etkilerken (Ashforth ve Humphrey, 1993, Hochschild, 1983; 
Rafaeli ve Sutton, 1987); sahte yani yüzeysel biçimde sergilenmesi ise performansı azaltıcı 
yönde bir etkiye (Grandey, 2000) sebep olabilecektir. Bu araştırmadan elde edilen sonuç hizmet 
sektörü çalışanlarının sahte duygularının görev performansları ile bağlamsal performanslarını 
düşürdüğünü ortaya koyarak yazındaki genel beklentiyle paralellik göstermektedir. 

Araştırma sonucu ortaya çıkan bir diğer bulgu, derinden rol yapma alt boyutunun görev 
performansı ve bağlamsal performans üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu yönünde olup, 
bu durum yazında aktarılan bazı çalışmalarla (Brotheridge ve Grandey, 2002; Onay, 2011; 
Ünlü ve Yürür, 2011) da uyumlu bir sonuca işaret etmektedir. Bu durum yukarıdaki atıflar da 
göz önüne alındığında biraz daha anlam kazanmaktadır. Zira derinden rol yapma davranışını 
gösteren çalışanlar, örgütün beklentisi çerçevesindeki duyguları gerçekte de yaşamak için 
içselleştirdiklerinden bu yöndeki emeklerinin hem görev hem de bağlamsal performanslarını 
arttırması anlamlı bir sonuç ortaya koymaktadır. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
örgütlerin işlere yönelik oluşturdukları görev tanımları ile çalışanlarından bekledikleri 
duygu gösterimleri çoğu durumda birbiriyle örtüşmektedir. Bunun da ötesinde özellikle 
kurumsallaşmanın sağlandığı örgütler açısından değerlendirildiğinde, çalışanların sosyalleşme 
süreçlerinin ve aldıkları eğitimlerin, sergilemeleri istenen duyguları içselleştirmelerini ve 
bunun da görev tanımları ile bağdaştırılmasını nispeten kolaylaştıracağı ifade edilebilir. Bu da 
doğal olarak çalışanların görev performanslarını yükselten bir durum ortaya koyabilecektir. 
Çalışanların bağlamsal performans sergilemeleri ise, çalıştıkları örgüte ve sahip oldukları işlerine 
yönelik olumlu görüş ve tutumları ile ilgili yazında da belirtildiği üzere örgütten beklentilerinin 
karşılanacağı yönündeki düşünceleri çerçevesinde şekillenmektedir. Bu durum da derinden 
rol yapma davranışının bağlamsal performans üzerindeki olumlu etkisini açıklama noktasında 
anlam kazanmaktadır.

Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu da, doğal duygular alt boyutunun hem görev hem 
de bağlamsal performans üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğudur. Bu durum da yukarıda 
belirtildiği üzere gerçek duyguların sergilenmesinin ve herhangi bir sahte rol davranışının 
ortaya çıkmamasının performansı olumlu yönde artıracağına ilişkin genel kabule uygun bir 
sonucu ortaya koymaktadır. Nitekim o örgütte çalışmayı tercih etmiş, bu yönde sosyalleşme 
sürecine girmiş ve eğitim almış bir çalışanın görevinin ne olduğunu bilmesi ve gerçekçi bir 
biçimde duygularını da işine bu yönde yansıtmasının görev performansını olumlu bir biçimde 
etkileyebileceği düşünülebilir. Üstelik özellikle hizmet sektöründeki örgütler, işin gerektirdiği 
role uygun bir biçimde davranması muhtemel olan ve bir anlamda aranılan özelliklere 
sahip ve istenilen duyguları sergileyebilecek kişileri daha işe alma aşamasında belirlemeye 
çalışmaktadırlar. Bu da örgütler açısından iş ve çalışan uyumunu daha en başında sağlamaya 
çalışmak anlamını taşımaktadır. Örgütler aday araştırma sürecinde olaylara olumlu yaklaşabilen, 
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güler yüzlü, problemleri çözme ve ikna etme yeteneğine sahip kişilerle çalışmak istediklerini iş 
duyurularında açıkça belirtmektedirler (Rafaeli ve Sutton, 1987: 26). Doğal duyguların görev 
tanımının ötesinde birtakım düşünce ve davranışlarla ortaya çıkarılan bağlamsal performansa 
olumlu etkisi açısından değerlendirildiğinde, bu tür bir performansın sergilenebilmesi için 
bireyin zaten istekli, hevesli kısacası olumlu duygularla çalışması bir gereklilik olarak ele alınabilir. 
Bu sebeple, doğal duyguların bağlamsal performans üzerinde olumlu bir etki yaratması olağan 
bir durum olarak kabul edilebilir.  

Duygusal emek ile performans arasındaki ilişkiyi hizmet sektörü açısından inceleyen 
araştırma sayısı oldukça sınırlıdır (Ünlü ve Yürür, 2011; Onay, 2011).  Bu araştırma bu anlamda 
bir katkı sağlamakla birlikte araştırmanın Denizli’deki birkaç kamu ve özel banka, hastane ve 
okul çalışanlarını kapsaması, elde edilen bulguların genelleştirilmesini güçleştirmektedir. Bu 
nedenle araştırmanın hizmet sektöründe yer alan daha fazla türde ve sayıdaki örgütlerde de 
yapılmasının bu alandaki çalışmaları zenginleştireceği düşünülmektedir. Ayrıca araştırmada 
çalışanların görev ve bağlamsal performansları algısal düzeyde incelenmiş olup, bireylerin 
kendilerine ilişkin değerlendirmelerinin, gerçek durumdan sapmalar gösterebileceğine ilişkin 
durum göz önüne alınarak, bundan sonraki araştırmalarda duygusal emek ile performans 
ilişkisini ele alırken, performansın gerçekleşen düzeyi açısından incelenmesi önerilebilir.
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