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Özet 

Bu çalışma, Antalya Havalimanı’nda gümrüksüz mağazacılık işletmesinde çalışan satış elemanlarının duygusal 

emek gösterimlerinin iş streslerine ve iş doyumlarına olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın 

verileri 1 Haziran- 1 Temmuz 2013 tarihleri arasında kolayda örnekleme yolu ile toplanmış; veri toplama süreci 

sonucunda 182 geçerli ankete ulaşılmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizleri sonucunda derinlemesine duygusal 

emek davranışının iş doyumunu olumlu etkilediği, iş stresini ise azalttığı belirlenmiştir. Bulgular ışığında 

yöneticilerin, çalışanların derinlemesine duygusal emek davranışlarını geliştirecek yaklaşımda olmalarının ve bu 

yönde adımlar atmalarının işletmelere yarar sağlayabileceği ileri sürülebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Derinlemesine duygusal emek, yüzeysel duygusal emek, iş doyumu, iş stresi, gümrüksüz  mağazacılık 

Abstract 

 

The purpose of this study is to describe and present effects of emotional labor on job stress and job satisfaction 

within the scope of salespersons working in duty-free shops at Antalya International Airport. Using convenience 

sampling method, self-administered questionnaires were distributed between 1st of June and 1st of July 2013. A 

total of 182 usable questionnaires were returned. Findings suggest that the deep acting emotional labor positively 

significantly influence job satisfaction and significantly decreases the level of job stress as expected. Findings of 

this study suggest managers to foster employees’ deep acting emotional labor orientations to better manage their 

firms and increase employee motivation while decreasing their job stress. 

 
Keywords: Deep acting emotional labor, surface acting emotional labor, job satisfaction, job stress, duty-free shop 

 

 

Giriş 

Çalışanların müşteriler ile birebir etkileşim içerisinde olduğu sektörlerde, çalışan davranışları 

müşteri memnuniyetini belirleyen en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. 

Özellikle turizm, satış-pazarlama, sağlık gibi emek-yoğun sektörlerde, çalışanların duygu ve 

davranışları, yoğun ve düzensiz iş temposu ve vardiyalı sistemden dolayı sürekli 
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değişebilmektedir. Bu değişim çalışanların performansını olumsuz etkileyebilmekte, buna 

bağlı olarak bu durum müşteriyi de etkileyebilmektedir (Jung ve Yoon, 2014: 84-85). 

Gümrüksüz mağazacılıkta çalışanlar, yurtdışından gelen ve yurtdışına giden birçok aceleci, 

sabırsız, farklı istek ve beklentileri olan ya da kızgın müşteriler ile karşılaşabilmektedir (Chu, 

Balur ve Murrmana, 2012: 907). Bu nedenle gümrüksüz mağazacılık sektöründe çalışanların 

müşteri sorunlarına kısa sürede cevap verebilmeleri için yaptıkları iş ve müşteriler hakkında 

bilgi sahibi, deneyimli ve profesyonel olmaları önemlidir. Ayrıca yöneticilerin çalışanlara 

destek ve geribildirim vererek onları güçlendirmeleri önemlidir (Sommer ve Kulkarni, 2012; 

Babin ve Boles, 1996). 

Çalışanların gösterdikleri duygusal emek davranışları direkt olarak örgütün satışları (Lee ve  

Ok, 2012), müşteri memnuniyeti (Shani, Uriely, Reichel ve Ginsburg, 2014), çalışanların stres 

düzeyleri (Pugliesi, 1999) ve iş doyumlarını (Lam ve Chen, 2012) etkileyebilmektedir. Bu 

çerçevede çalışanların sahip oldukları duygusal emek davranışlarının önemli olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu anlamda bu çalışmada, Antalya Havalimanı Terminal 1’de 

Gümrüksüz mağazacılık işletmelerinde çalışan satış elemanlarının derinlemesine ve yüzeysel 

duygusal emek gösterimlerinin iş stresleri ve iş doyumları üzerindeki etkisini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle duygusal emek, iş stresi ve iş doyumu kavramları 

kısaca açıklanmıştır. Daha sonra satış elemanlarının katılımıyla toplanan veriler analiz 

edilmiştir. Son olarak ise analiz sonuçları değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Kuramsal Çerçeve  

Duygusal Emek 

Son yıllarda yapılan çalışmalar müşteriler ile birebir etkileşim içinde bulunan sektörlerde, 

çalışanların müşterilere karşı duygularını “nasıl” gösterdikleri ve örgütlerin çalışanların 

duygularını “nasıl” kontrol edebileceğine yöneliktir (Lam ve Chen, 2012:4). Müşterilerle 

birebir etkileşimin olduğu sektörlerde; yoğun iş temposu, sabırsız, talepkar ya da kızgın 

müşterilerle ilgilenme gerekliliği gibi durumlardan dolayı normalde olumsuz duygusal 

reaksiyon verilmesi gereken durumlarda çalışanların, bu duyguları olumluya dönüştürmesi ve 

müşterilerle ilişkileri arkadaşça sürdürmesi önemlidir (Chu, Balur ve Murrmana, 2012: 907). 

Bu bağlamda duygusal emek, sürekli bireylerarası etkileşim halinde olan çalışanların, 

duygularını örgüt tarafından kabul edilebilir şekilde düzenlemesi, uyumlu hale getirmesi için 

yaptıkları çabalar olarak tanımlanabilir (Oral ve Köse, 2011: 465). Hochschild (1983), 

duygusal emek davranış gösterimini “sahnede sergilenen oyuna” benzetmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında sahne performansını etkileyebilecek faktörler çalışanları etkileyecek ve 
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performanslarının “ne derecede” olacağını belirleyecektir. Hochschild, bu faktörlerin başında 

ücretin geldiğini ve verilecek ücrete göre çalışanların duygularının değişebileceğini savunur. 

Satış elemanlarını “sahnede oynayan oyuncu” olarak, işin yapıldığı yer olan mağazayı 

“sahne”, takım arkadaşlarını “diğer aktörler”, müşterileri ise “seyirci” olarak ele almak 

mümkündür. Mağazada bulunan ve çalışanları etkileyebilecek fiziksel faktörler ve örgütün her 

kademesinde yer alan takım arkadaşları, “oyun esnasında”çalışanı duygusal ve düşünsel 

olarak olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyecektir. Ayrıca örgüt ve çalışan açısından 

değerlendirildiğinde olmazsa olmaz olan “seyirci” konumundaki müşteriler “oyuncu” 

konumunda bulunan satış elemanlarından etkilenmek isteyecekler ve bu etki doğrultusunda 

“oyunu” beğenecekler ya da beğenmeyecekler, “oyunu” yakın çevrelerine aktaracaklar hatta 

aynı “oyuna” veya bu “aktörlerin” sergiledikleri başka bir “oyuna” gidip gitmeme kararı 

verebileceklerdir. 

Duygusal emek ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde daha çok yüzeysel ve 

derinlemesine duygusal emek gösterimi üzerinde durulduğu görülmüştür (Lam ve Chen, 

2012: 4). Yüzeysel duygusal emek gösterimi; çalışanların iş ile ilgili gerekli duyguları 

hissediyormuş gibi bir tavır ve davranış sergilemesi iken, derinlemesine duygusal emek 

gösterimi; çalışanın işi için gerekli duyguları gerçekten güçlü bir şekilde hissetmesi, bu yönde 

tavır ve davranış sergilemesiyle ilgilidir (Türkay, Ünal ve Taşar, 2011: 205). Bu anlamda 

bakıldığında yüzeysel duygusal emek gösterimi, çalışanlar üzerinde düşük iş tatmini/doyumu, 

iş stresi, duygusal bitkinlik, depresyon ve kendine yabancılaşma gibi olumsuz çıktılara neden 

olabilirken, derinlemesine duygusal emek gösterimi iş tatminin/doyumunun artması ve iş 

stresinin azalmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Shani, Uriely, Reichel 

ve Ginsburg, 2014: 151). 

İş Doyumu 

Çalışanların iş doyumunu anlamak örgütsel bir hedef haline gelmiştir (Aronson, Laurenceau, 

Sieveking ve Bellet, 2005).  Aynı zamanda iş doyumu örgütün mali durumunu geliştirme 

konusunda da önemli bir rol oynamaktadır (Aronson, Laurenceau, Sieveking ve Bellet, 2005). 

Genel olarak insanların işlerine karşı olumlu ya da olumsuz tutumları şeklinde tanımlanan 

farklı tutumlar, iş doyumu olarak ifade edilmektedir (Greenberg ve Baron, 2003). 

Locke(1976) iş doyumunu“bir çalışanın iş tecrübesinin değerlendirmesinden kaynaklanan 

olumlu duygusal memnuniyet durumu” olarak ifade etmiştir(Mohammad, Habib ve Alias, 

2011: 153). 
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İş doyumunun ayırt edici özellikleri olarak üç farklı görüş vardır. Bunlardan ilki duygusal bir 

tepki olması nedeniyle“görülemeyeceği” yalnızca “hissedilebileceği” (Locke, 1983), diğer 

görüş iş doyumu düzeyi beklentilerin ne ölçüde karşılandığı ile ilgili olduğu (Vroom, 1964) 

ve farklı olan son görüş ise birçok tutumun birleşmesiyle meydana geldiği yönündedir (Smith, 

1969). Bahsedilen iş doyumu düzeyi bireysel (kişilik, eğitim, yaş, medeni durum vb.), sosyal 

(iş arkadaşlarıyla ilişkiler, ekip çalışması vb.), kültürel (tutumlar, inançlar, değerler vb.), 

örgütsel (örgütün doğası ve boyutu, biçimsel yapısı, çalışan politikaları ve prosedürleri vb.) ve 

çevresel (ekonomik, sosyal, teknik vb.) faktörlerden etkilenmektedir (Mullins, 1999). Ayrıca 

iş doyumunu oluşturan tutumlar arasında“işin kendisi”, “ücret”, “terfi”, “iş arkadaşları” ve 

“işe karşı” gibi faktörleri saymak mümkündür (Ivancecich, Konopaske ve Mattenson, 2005). 

Aynı zamanda Weiss, Dawis, England ve Lofquist (1967) tarafından oluşturulan ve bu 

çalışmada kullanılan ölçekte her maddenin farklı bir özelliği olduğu (gerçekleştirilen 

faaliyetler, bağımsızlık, çeşitlilik, sosyal statü, yönetim ilişkileri, teknik yardım, ahlaki 

değerler, güvenlik, sosyal hizmet, otorite, yeteneklerden faydalanma, işletme politikaları, 

ücret, yükselme, sorumluluk, yaratıcılık, çalışma koşulları, iş arkadaşlarıyla olan ilişki, takdir 

edilme ve başarı) ve bu özelliklerin çalışanın iş doyumu düzeyinin artması ya da azalmasında 

etkili olduğu belirtilmiştir (Köroğlu, 2012).  Ayrıca örgüt ve çalışanlar için önemli olan iş 

doyumu; işgücü devri (Zopiatis, Constanti ve Theocharous,  2014; Nadiri ve Tanova 2010), 

işe gelmeme/devamsızlık (Dimitriou,2012; Brashear, Lepkowska-White ve Chelariu, 2003), 

çalışanların performansı (Bowling, 2007; Lam ve Zhang, 2003), örgütsel bağlılık (Lee ve 

Way, 2010; Schyns ve Croon, 2006), iş çıktıları (Larsen, Marnburg ve Øgaard, 2012; 

Vansteenkiste, Neyrick, Niemiec, Soenes, Witte ve Broeck, 2007), algı ve değer değişimi 

(Karabıyık ve Korumaz, 2014; Tepeci ve Bartlett, 2002), hizmet kalitesi (Gazzoli, Hancer ve 

Park, 2010; Snipes, Oswald, LaTour  ve Armenakis, 2005), tükenmişlik ve işten ayrılma 

niyeti(Lee ve Ok, 2012; Salehi ve Gholtash, 2011) gibi durumları etkilediği yapılan 

çalışmalarda belirlenmiştir. 

İş Stresi 

Özellikle müşteriler ile çalışanların bire bir etkileşim içerisinde bulunduğu sektörlerde stres 

önemli bir kavramdır (Swimberghe, Jones ve Darrat, 2014; Roberts, Lapidus ve Chonko, 

1997; Behrman ve Perreault, 1984). Ayrıca emek-yoğun, iş yükü fazla, anti-sosyal çalışma 

ortamı, uzun çalışma saatleri, müşterilerle yoğun temasın olduğu ve aşırı duygusal emek 

davranışı gösterimi gerekli sektörler iş stresinin fazla olduğu sektörlerdir (Tsaur ve Tang, 

2012: 1038).Yirminci yüzyılın ortalarında popüler araştırma konusu olan stresi, konunun öncü 
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bilim adamlarından biri olan Selye (1976; 692); “Vücudun herhangi bir isteme(talebe) karşılık 

ortaya çıkan özel olmayan tepki” olarak açıklamıştır. Genel olarak stres; olumlu ya da 

olumsuz sonuçlar açığa çıkarabilen, çalışanları hem psikolojik hem de fizyolojik olarak 

etkileyebilen, örgütsel başarı ve performansın artması veya azalmasında önemli bir faktördür 

(Aktaş, 2001; 27-28). İş stresi ise çalışanları normal olan fonksiyonlarından saptıran, 

psikolojik ve fiziksel davranışlarını değiştiren iş ile ilgili kaynakların bireyleri etkilemesi 

sonucunda ortaya çıkan bir durumdur (Gül, 2007; 319). Gümüştekin ve Öztemiz (2005)  iş ile 

ilgili stres kaynaklarını; işten atılma riski, yönetici ile çalışanlar arasında olan sorunlar, iş 

koşullarında olan değişimler, iş dizaynı, iş talepleri, monotonluk(sıkıcı/rutin işler), olumlu 

durumlar(yükselme, başarı vb.), başarısızlık korkusu, iş belirsizliği, rol çatışması, işyerindeki 

kural ve düzenlemeler, örgütsel politika, adil olmayan ödemeler, örgüt kültürünün olmaması 

ya da eksikliği olarak aktarmışlardır. 

Hipotezler 

Çalışmanın hipotezleri “Kaynakların Korunması Teorisine (Conservation of Resources 

Theory)”, “Duygusal Olaylar Teorisine (Affective Events Theory)” ve yapılan çalışmalara 

dayanarak geliştirilmiştir. Kaynakların korunması teorisi; kişilerin kendi kaynaklarını 

yaratmak, geliştirmek ve korumak için hem doğuştan hem de sonradan kazanılan bir takım 

güdülere sahip olduğunu belirten bir teoridir (Hobfoll, 2001: 341). Belirtilen kaynaklar dörte 

ayrılmıştır; nesneler (araba vb.), durumlar (iş istikrarı vb.), kişilik özellikleri (yüksek özsaygı 

vb.) ve enerjiler(energies) (para vb.) (Barnett, Brennan, Gareis, Ertel, Berkman ve Almeida, 

2012: 133). Kişiler bu kaynakları kaybetme tehlikesi olduğunda, kaynaklar kaybedildiğinde 

ve kaynak yatırımları yapılıp kaynaklar elde edilmediğinde stres ortaya çıkabilmektedir 

(Hobfoll, 2001: 341-342). Genel anlamda iş stresi istenilmeyen fizyolojik, psikolojik, 

davranışsal ve sosyal sonuçlar doğurmaktadır (Pearsall, Ellis ve Stein, 2009: 18). Stresli bazı 

olaylar ise bazen kazanımlarla sonuçlanabilmekte ve bu anlamda iş çıktıları pozitif (olumlu) 

sonuçlanabilmektedir (Cavanaugh, Boswell, Roehling ve Boudreau, 1998: 6).  Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde iş stresinin ya da diğer bir ifade ile engelleyici(olumsuz) stresin 

çalışanların iş doyumunu olumsuz etkilediği bulgulanmıştır (Webster, Beehr ve Christiansen, 

2010; Lepine, Podsakoff ve Lepine, 2005; Cavanaugh, Boswell, Roehling ve Boudreau, 

1998). Bu bağlamda şu hipotez geliştirilmiştir; 

H1: Çalışanların iş stresi, iş doyumlarını azaltır. 

Weiss ve Cropanzano (1996) tarafından ortaya çıkarılan duygusal olaylar teorisinin temelinde, 

bireylerin yaşadığı duygusal olayların tutumlarını ve davranışlarını etkilediği vurgusu vardır  
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(Weiss ve Cropanzano, 1996). Örgüt içinde yaşanan olumlu ya da olumsuz olaylar bireyde 

birtakım tutumsal ve davranışsal değişikliklere yol açmakta ve bunun sonucunda duygusal 

tepkilere neden olabilmektedir (Begenirbaş ve Meydan, 2012: 167). Genel anlamda bakıldığı 

zaman, bireyler sinirli, hayal kırıklığı içinde, gururlu veya neşeli olabilirler ve bu durum 

bireylerde farklı tepkilere ve davranışlara neden olur (Weiss ve Cropanzano, 1996). Duygusal 

emek davranışlarıyla ilgili çalışmalar incelendiğinde yüzeysel duygusal emek gösteriminin iş 

doyumunu olumsuz (Ghalandari ve Jogh, 2012; Lam ve Chen, 2012; Liu, Prati, Perrewe ve 

Ferris, 2008; Zhang ve Zhu, 2005; Grandey, 2003; Pugliesi, 1999) ve derinlemesine duygusal 

emek gösteriminin  iş doyumunu olumlu etkilediği (Ghalandari ve Jogh, 2012; Liu, Prati, 

Perrewe ve Ferris, 2008; Zhang ve Zhu, 2005; Pugliesi, 1999) görülmüştür. Ayrıca yüzeysel 

duygusal emek gösteriminin iş stresini olumsuz etkilediği (Pugliesi, 1999) ve derinlemesine 

duygusal emek gösteriminin iş stresini olumlu etkilediği (Mann ve Cowburn, 2005) 

belirtilmiştir. Bu bağlamda şu hipotezler geliştirilmiştir;  

H2: Çalışanların yüzeysel duygusal emek gösterimi, iş doyumlarını azaltır. 

H3: Çalışanların derinlemesine duygusal emek gösterimi, iş doyumlarını arttırır. 

H4: Çalışanların yüzeysel duygusal emek gösterimi, iş streslerini arttırır. 

H5: Çalışanların derinlemesine duygusal emek gösterimi, iş streslerini azaltır. 

Şekil 1. Hipotezlerin Şekilsel Gösterimi 

 

Not:Tüm yollar doğrudan etkiyi göstermektedir. 

 

Yöntem 

Evren ve Örneklem 
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Türkiye’de faaliyet gösteren gümrüksüz mağazacılık işletmelerinde çalışan satış elemanları 

evren olarak belirlenmiştir. Zaman ve maddi kısıtlardan dolayı genel evren, çalışma evrenine 

indirgenmiştir. Çalışma evreni, araştırmacının doğrudan gözleyerek ya da ondan seçilmiş bir 

örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak, hakkında görüş bildirebileceği 

evrendir (Karasar, 2014: 110). Araştırmada, çalışma evreni, Antalya Havalimanı’nda faaliyet 

gösteren gümrüksüz mağazacılıkta çalışan satış elemanları olarak belirlenmiştir. Çalışmanın 

örneklemi, Antalya Havalimanı Terminal 1’de gümrüksüz mağazacılık işletmelerinde çalışan 

satış elemanları olarak belirlenmiştir. Terminal 1’de, 2013 yılında, çalışan satış elemanı sayısı 

240 kişidir. Buna bağlı olarak örneklem büyüklüğü 147 kişi olarak hesaplanmıştır (Sekaran, 

2002). Çalışmada veriler, 1 Haziran – 1 Temmuz 2013 tarihleri arasında; kolayda örnekleme 

yolu tercih edilerek toplanmıştır. Veri toplama süreci sonucunda 182 geçerli ankete 

ulaşılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışma için hazırlanan anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların 

demografik özelliklerine ait bilgilere, ikinci bölümde Minnesota İş Doyumu ölçeğine, üçüncü 

bölümde İş Stresi ölçeğine, son bölümde ise Duygusal Emek ölçeğine yer verilmiştir.  

Minnessota Doyum Ölçeği (Minnessota Satisfaction Questionnaire); Weiss, Dawis, England 

ve Lofquist (1967) tarafın geliştirilmiştir. Oran (1989) tarafından Türkçeye çevrilen bu 

ölçekle katılımcıların iş doyumları ölçülmeye çalışılmıştır. Ölçek 20 maddeden ve 2 boyuttan 

oluşmaktadır. Çalışma kapsamında yararlanılan İş Stresi ölçeği 24 madde ve 6 boyuttan, 

Duygusal Emek ölçeği ise 10 madde ve 2 boyuttan meydana gelmektedir (Kaya, 2009: 62-

65). Bu ölçeklerin yanıt kategorileri “1:Hiçbir Zaman, 3:Bazen, 5:Her Zaman” olarak beşli 

likert derecelemesinde ifade edilmiştir. 

 

Bulgular 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ankete katılanların %59,3’ü (108 

kişi) erkek, %40,7’si (74 kişi) kadın; %31,3’ü (57 kişi) evli, %68,7’si (125 kişi) bekardır. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%63,2) 20-30 yaş aralığında ve %61,5’i 1-5 yıl arası iş 

deneyimine sahiptir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 n %  n % 

Cinsiyet(n=182)   Medeni Durum(n=182)   

Erkek 108 59,3 Evli 57 31,3 

Kadın 74 40,7 Bekar 125 68,7 

Deneyim(n=182)   Yaş(n=182)   

1-5 yıl 112 61,5 20-30 115 63,2 

6-10 yıl 44 24,2 31-40 61 33,5 

11-15 yıl 20 11,0 41-50 6 3,3 

16-20 yıl 6 3,3    

Ölçeklerin geçerliliğini belirlemek için açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktörler öz 

değerlerin 1’den büyük olmasına, ilgili faktör ile en az 0,50 yüke sahip olmasına, bir faktörün 

en az 3 maddeden oluşmasına, maddeler arasında söz konusu binişiklik değerinin en az 0,10 

olmasına ve Varimax döndürme yöntemi kullanılmasına karar verilmiştir (Hair, Black, Babin 

ve Anderson, 2010). Tablo 2’de Minnesota İş Doyum Ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları 

ve genel puan sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 2. Minnesota İş Doyum Ölçeği Faktör Analizi ve Genel Puan Sonuçları 
 

Minnesota İş Doyum Ölçeği 
Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

Genel 

Puan 

Dışsal İş Doyumu  3,804 28,919 5,205 77,367 

Çalışma şartları açısından 0,787 3,926    

Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilmem açısından 0,707 3,910    

İş ile ilgili alınan kararların uygulamaya konulması bakımından 0,698 3,853    

İş içinde terfi olanağının olması açısından 0,698 3,816    

Bana iş güvencesi sağlaması bakımından 0,683 3,886    

Yaptığım iş karşısında aldığım ücret bakımından 0,683 3,790    

İşimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme şansımı bana 

sağlaması açısından 
0,659 3,816    

Kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilme şansımın olması 
açısından 

0,655 3,786    

Çalışma arkadaşlarımın birbirleriyle anlaşması bakımından 0,573 3,650    

İçsel İş Doyumu  3,500 24,646 4,436 70,779 

Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansı bakımından  0,769 3,252    

Tek başıma çalışma olanağının olması bakımından 0,687 3,338    

Şimdiki işimden bana zamanımı anlamlı şekilde geçirme olanağı 

sağlaması bakımından 
0,648 3,736    

Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini bana vermesi bakımından 0,635 2,895    

Vicdanıma uygun şeyler yapabilme şansımın olması bakımından 0,621 3,383    

Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına sahip olmam açısından 0,617 3,769    

Toplumda ‘saygın bir kişi’ olma şansını bana vermesi bakımından 0,603 3,807    

Ara sıra değişik şeyler yapabilme şansımın olması bakımından 0,596 3,494    

Yöneticimin emrindeki kişileri idare tarzı açısından 0,592 3,827    

KMO: %89,9;  Bartlett Testi: 1830,563;  Açıklanan Toplam Varyans: %53,565; Genel Ortalama:3,653 
Genel Güvenirlik: 0,923 

Minnesota İş Doyum Ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve değişkenlerin normal 

dağılıma uyup uymadıklarını görebilmek için Bartlett Küresellik testi yapılmıştır. KMO 

%89,9 ve Bartlett Küresellik testi sonuçları(x²=1830,563; p<0,001) anlamlıdır. Analiz 
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sonucunda iki madde her iki faktöre de yük vermesi ve bu yükler arasındaki farkın 0,10’dan 

küçük olmasından dolayı analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 18 madde üzerinden analize 

devam edilmiştir. Kalan 18 madde iki faktör altında toplanmış ve varyansın %53,565’ini 

açıklamıştır. Ölçeğin orijinalinde içsel iş doyumu 12 maddeden, dışsal iş doyumu ise 8 

maddeden oluşmaktadır (Weiss, Dawis, England ve Lofquist, 1967). Analiz sonucunda her iki 

boyut 9 maddeden meydana geldiği görülmüştür. Dışsal iş doyumu boyutu; “Çalışma şartları 

açısından” (0,787), “Yaptığım iyi bir iş karşısından takdir edilmem bakımından” (0,707) ve 

“İş ile ilgili alınan kararların uygulamaya konulması bakımından” (0,698) gibi maddelerden 

oluşmuş ve toplam varyansın %28,919’unu açıklamaktadır. İçsel iş doyumu boyutu ise 

“Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansı bakımından” (0,769), “Tek başıma çalışma 

olanağımın olması bakımından” (0,687) ve “Şimdiki işimden bana zamanımı anlamlı şekilde 

geçirme olanağı sağlaması bakımından” (0,648) gibi maddeler bir araya gelmiş ve bu boyut 

toplam varyansın %24,646’ sını açıklamaktadır. Ayrıca bu ölçekten alınabilecek en düşük 

puan 20, en yüksek puan 100 ve nötr noktası ise 60’dır (Kahraman, Engin, Dülgerler ve 

Öztürk, 2011: 13). Dışsal doyum puanının 77,367; İçsel doyum puanının ise 70,779 olduğu 

saptanmıştır. Bu durumda çalışanların içsel ve dışsal iş doyumu puanlarına bakılarak, genel 

anlamda “memnun” oldukları söylenebilir. 
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Tablo 3. İş Stresi Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

İş Stres Ölçeği 
Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

Yönetimle olan İlişkiler  2,433 20,667 4,133 

İyi bir iş yaptığınız zaman takdir almada güçlük yaşar 

mısınız? 
0,803 2,344   

İşinizle ilgili görüşlerinizim alınmadığı olur mu? 0,727 2,439   

İş ortamında özgür olmadığınızı ve düşüncelerinizden ödün 

verdiğinizi düşünür müsünüz? 
0,673 2,587   

Yöneticilerinizle iyi iletişim kuramadığınız olur mu? 0,656 2,054   

Yöneticilerinizin duygularınıza çok az ilgi gösterdiğini 

hisseder misiniz? 
0,585 2,648   

Yöneticilerinizin size yaklaşımlarından dolayı gerildiğiniz 

olur mu? 
0,564 2,516   

Kişilerarası İlişkiler ve Başarı Beklentisi  2,843 18,135 3,627 

Birlikte çalıştığınız insanlara güveninizin sarsıldığı olur mu? 0,719 2,923   

Sizden sürekli başarı beklentisi olduğunu hisseder misiniz? 0,661 4,022   

Çalışma sürecinizi olumsuz etkileyen müşteri davranışları 

konusunda kendinizi gergin hisseder misiniz? 
0,626 2,571   

İşyerinizin sizden beklentileri ve sorumluluklarınızı yerine 

getirme konusunda kendinizi gergin hisseder misiniz? 
0,609 2,571   

İşyerinizin yıllık performans hedeflerini gerçekleştirme 

konusunda kendinizi gergin hisseder misiniz? 
0,608 2,923   

İşinizle ilgili olarak duygusal anlamda zorlandığınızı 

hisseder misiniz? 
0,545 2,670   

İşyerinizde müşterilerinizle yaşadıklarınızdan dolayı 

kendinizi duygusal açıdan zorlanmış hisseder misiniz? 
0,502 2,225   

İşin İçeriği   1,967 13,106 2,621 

İşinizin zevkli bir iş olmadığını düşünür müsünüz? 0,785 1,916   

İşinizin amaçlarının net olmadığını düşünür müsünüz? 0,656 1,774   

İşinizi anlamsız bulur musunuz? 0,632 1,428   

İşinizdeki kural ve yöntemlerin işinizi daha iyi yapmamıza 

engel olduğunu hisseder misiniz? 
0,595 2,747   

İş Yükü  2,747 11,118 2,224 

İşiniz çok fazla bürokrasi gerektirir mi? 0,726 2,738   

İş yükünüzün çok fazla ve iş temponuzun yorucu olduğunu 

düşünür müsünüz? 
0,669 2,736   

İşiniz nedeni ile ailenize ve sosyal hayata yeteri kadar zaman 

ayıramadığınızdan yakınır mısınız? 
0,581 2,763   

KMO: %88,7;  Bartlett Testi: 1980,682;  Açıklanan Toplam Varyans: %63,025; Genel Ortalama:2,530 

Genel Güvenirlik: 0,917 

 

Tablo 3’de İş Stres Ölçeğinin faktör analizi sonuçları verilmiştir. Bu analiz öncesinde 

Minnesota İş Doyum Ölçeğine uygulanan faktör analizi varsayımları dikkate alınmıştır. 

Ölçeğin KMO %88,7 ve Bartlett Küresellik testi sonucu ise x
2
=1980,682(p<0,001)’dir. Bu 

bağlamda maddelerin normal dağıldığı söylenebilir. Yapılan analiz sırasında iki maddenin 

aynı faktörlere yük verdiği ve bu değerin 0,10’un altında kaldığı için analizden çıkarılmıştır. 
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Toplamda 20 maddeyle analize devam edilmiştir. Analiz sonucunda açıklanan toplam 

varyansın yaklaşık %63 olduğu ve maddelerin 4 boyut altında toplandığı bulgulanmıştır. 

İş stresi ölçeğinin ilk boyutunda “İyi bir iş yaptığınız zaman takdir almada güçlük yaşar 

mısınız?” (0,803),  “İşinizle ilgili görüşlerinizim alınmadığı olur mu? ” (0,727) ve 

“Yöneticilerinizle iyi iletişim kuramadığınız olur mu?” (0,656) gibi maddeler yer almıştır. 

Toplam varyansın yaklaşık %20’sini açıklayan bu boyuta daha çok yönetim ve yöneticilerle 

ilgili maddeler bir araya geldiği için “Yönetimle olan ilişkiler” ismi verilmiştir. 

Ölçeğin ikinci boyutunda “Birlikte çalıştığınız insanlara güveninizin sarsıldığı olur mu?” 

(0,719), “Sizden sürekli başarı beklentisi olduğunu hisseder misiniz?” (0,661) ve “İşyerinizin 

sizden beklentileri ve sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda kendinizi gergin hisseder 

misiniz?” (0,609) gibi maddeler ikinci boyutta toplanmış, maddelerin daha çok kişilerarası 

ilişkileri ve başarı beklentilerini ölçmeye yönelik olduğu görüldüğü için boyut “Kişilerarası 

İlişkiler ve Başarı Beklentisi” olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca bu boyut toplam varyansın 

yaklaşık %18’ini açıklamaktadır. 

Ölçeğin üçüncü boyutu ise “İşinizin zevkli bir iş olmadığını düşünür müsünüz?” (0,785), 

“İşinizin amaçlarının net olmadığını düşünür müsünüz? ” (0,656), “İşinizi anlamsız bulur 

musunuz?” (0,632) ve “İşinizdeki kural ve yöntemlerin işinizi daha iyi yapmamıza engel 

olduğunu hisseder misiniz? ” (0,595) maddelerinden oluşan “İşin İçeriği” boyutudur. Toplam 

varyansın yaklaşık %13’ünü açıklayan bu boyut iş ile ilgili maddelerden oluştuğu için “İşin 

İçeriği” ismini almıştır. 

İş stresinin son boyutuna ise “İş Yükü” ismi verilmiştir. “İşiniz çok fazla bürokrasi gerektirir 

mi?” (0,726), “İş yükünüzün çok fazla ve iş temponuzun yorucu olduğunu düşünür 

müsünüz?” (0,669) ve “İşiniz nedeni ile ailenize ve sosyal hayata yeteri kadar zaman 

ayıramadığınızdan yakınır mısınız?” maddeleri bir araya gelmiştir ve boyut “İş Yükü” olarak 

ifade edilmiştir. Bu boyut toplam varyansın yaklaşık %11’ini açıklamaktadır. 

 

 

 

 

 

 



  

530 
 

Tablo 4. Duygusal Emek Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Duygusal Emek Ölçeği 
Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

Yüzeysel Duygusal Emek Gösterimi  4,017 31,299 2,191 

Genellikle işimle ilgili göstermem gereken bir duygu 

olduğunda hissettiğim gerçek duygularımı gizlemeye 

çalışırım. 

0,882 3,637   

Öfkeli bir müşteri ile konuşurken sinirlenmemek için 

kendimi rahatlatacak şeyler düşünmeye/yapmaya çalışırım. 0,681 3,956   

Müşterilerimle etkileşim esnasında, benim duygularıma ters 

gelse bile, o esnada işimin gereği göstermem gereken duygu 

ne ise onu hissetmeye ve yansıtmaya çalışırım. 

0,628 4,285   

Müşterilere uygun biçimde davranmam gerektiği için gerçek 

tepkilerimi bastırırım. 
0,502 4,188   

Derinlemesine Duygusal Emek Gösterimi  4,260 30,700 2,149 

İşimin benden beklediği kişi olabilmek için içtenlikle çaba 

gösteririm. 
0,827 4,428   

Öfkeli bir müşteri ile konuşurken aslında görevimin ona 

yardım etmek olduğunu düşünürüm. 
0,777 4,307   

Kendimi çok kötü hissettiğimde zaman bile arkadaşça 

davranıp gülümserim. 
0,583 4,044   

KMO Değeri: 0,729;  Bartlett Testi: 379,302;  Açıklanan Toplam Varyans: %61,998; Genel Ortalama:4,121 

Genel Güvenirlik: 0,776 

Tablo 4’de Duygusal Emek Ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları verilmiştir. KMO %72,9; 

Bartlett Küresellik testi ise x
2
=379,302 (p<0,001) olduğu ve maddelerin normal dağıldığı 

bulgulanmıştır. Yapılan faktör analizinde ölçekte bulunan 3 maddenin binişik olduğu tespit 

edilmiş ve ölçekten çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda maddeler 2 boyutta toplanmıştır. 

Dört amddeden oluşan ölçeğin ilk boyutu toplam varyansın yaklaşık %31’ini açıklamaktadır. 

Bu boyutta “Genellikle işimle ilgili göstermem gereken bir duygu olduğunda hissettiğim 

gerçek duygularımı gizlemeye çalışırım” (0,882), “Öfkeli bir müşteri ile konuşurken 

sinirlenmemek için kendimi rahatlatacak şeyler düşünmeye/yapmaya çalışırım” (0,681), 

“Müşterilerimle etkileşim esnasında, benim duygularıma ters gelse bile, o esnada işimin 

gereği göstermem gereken duygu ne ise onu hissetmeye ve yansıtmaya çalışırım” (0,628) ve 

“Müşterilere uygun biçimde davranmam gerektiği için gerçek tepkilerimi bastırırım”(0,502) 

maddeleri bir araya gelmiştir. Bu maddelerin çalışanların görevlerini yerine getirirken 

gösterdikleri yüzeysel duygusal emek gösterimi ile ilgili olduğu belirlendiği için faktör 

orijinalinde olduğu gibi “Yüzeysel Duygusal Emek Gösterimi” olarak adlandırılmıştır. 

İkinci boyut ise üç maddeden oluşmuş ve varyansın yaklaşık %31’ini açıklamıştır. Boyutta, 

“İşimin benden beklediği kişi olabilmek için içtenlikle çaba gösteririm” (0,827), “Öfkeli bir 

müşteri ile konuşurken aslında görevimin ona yardım etmek olduğunu düşünürüm” (0,777) ve 

“Kendimi çok kötü hissettiğimde zaman bile arkadaşça davranıp gülümserim” (0,583) 
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maddeleri bir araya gelmiştir. Bu nedenle faktör ölçeğin orijinalinde olduğu gibi 

“Derinlemesine Duygusal Emek Gösterimi” olarak ifade edilmiştir.  

Tablo 5. Güvenirlik, Standart Hata, Ortalama ve Korelasyon Değerleri 

 Yüzeysel 

Duygusal Emek 

Gösterimi 

Derinlemesine 

Duygusal Emek 

Gösterimi 

İş Doyumu İş Stresi 

Yüzeysel Duygusal 

Emek Gösterimi 
1    

Derinlemesine Duygusal 

Emek Gösterimi 
0,525** 1   

İş Doyumu 0,098 0,294** 1  

İş Stresi -0,092 -0,236** -0,623** 1 

Standart Sapma 0,745 0,658 0,808 0,689 

Cronbach’s Alpha 0,700 0,683 0,926 0,920 

Ortalama 4,017 4,2601 3,6526 2,4980 

Not: **p<0,01, *p<0,05 

Ölçeklerin geçerlilikleri belirlendikten sonra, açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına bağlı olarak 

ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach’s Alpha testi ile belirlenmiştir. Genel güvenilirlik 

değerlerine bakıldığında Minnesota İş Doyum Ölçeği α=0,923; İş Stresi Ölçeği α=0,917 ve 

Duygusal Emek Ölçeği α=0,776 olarak bulgulanmıştır. Ölçeklerin hem genel güvenirlik 

değerlerine hem de alt boyutların güvenirlik değerlerine bağlı olarak çalışma kapsamında 

yararlanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 5’de boyutların standart sapmaları, cronbach’s alpha değerleri ve ortalamaları 

verilmiştir. Derinlemesine duygusal emek gösterimi boyutunun,iş doyumuyla anlamlı ve 

pozitif bir ilişkisi olduğu (r=0,294; p˂0,01) ve iş stresiyle anlamlı ve negatif bir ilişkisinin 

olduğu (r=-0,236; p˂0,01) görülmüştür. Ayrıca iş doyumunun, iş stresi ile anlamlı ve negatif 

bir ilişkisinin olduğu (r=-0,623; p˂0,01) diğer bir bulgudur. 
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Tablo 6. Çoklu Regresyon Analizi 

Değişken 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. Β Std. Hata β t 

(Sabit) 
3,489 0,347  10,039 0,000 

İş Stresi -0,686 0,069 -0,585 -9,891 0,000 

Yüzeysel Duygusal Emek 

Gösterimi 
-0,056 0,073 -0,052 -0,765 0,445 

Derinlemesine Duygusal 

Emek Gösterimi 
0,224 0,085 0,183 2,641 0,009 

Bağımlı Değişken: İş Doyumu, R= 0,643;  R2= 0,413; Düzeltilmiş R2= 0,403;  F=41,773; Sig F=0,000 

İş stresinin, yüzeysel ve derinlemesine duygusal emek gösterimlerinin iş doyumu üzerindeki 

etkisini belirlemek için yapılan çoklu regresyon analizini Tablo 6’da görmek mümkündür. 

Bağımsız değişkenler (iş stresi, yüzeysel ve derinlemesine duygusal emek gösterimi) iş 

doyumunun 0,413’ünü açıklamaktadır. Bu analizde H1: “İş stresinin, iş doyumu üzerinde 

negatif yönlü bir etkisi vardır.”, H2: “Yüzeysel duygusal emek gösteriminin, iş doyumunu 

üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır.” ve H3: “Derinlemesine duygusal emek gösteriminin, 

iş doyumunu üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır.” hipotezleri test edilmiştir. İş stresinin iş 

doyumunu -0,686 oranında etkilediği, yüzeysel duygusal emek gösteriminin iş doyumu 

üzerinde etkisinin olmadığı (p>,05) ve derinlemesine duygusal emek gösteriminin iş 

doyumunu 0,224 oranında etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda H1ve H3 hipotezleri 

desteklenirken H2 hipotezi desteklenmemiştir. 

Tablo 7. Çoklu Regresyon Analizi 

Değişken 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. Β Std. Hata β t 

(Sabit) 
3,489 0,347  10,039 0,000 

Yüzeysel Duygusal Emek 

Gösterimi 
0,041 0,079 0,044 0,518 0,605 

Derinlemesine Duygusal 

Emek Gösterimi 
-0,271 0,089 -0,259 -3,039 0,003 

Bağımlı Değişken: İş Stresi, R= 0,239;  R2= 0,057; Düzeltilmiş R2= 0,047;  F=5,421; Sig F=0,000 

Çalışanların gösterdikleri duygusal emeğin iş stresleri üzerindeki etkisini belirlemek için 

yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. Bu bağlamda H4: 

“Yüzeysel duygusal emek gösteriminin, iş stresi üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır.” ve 

H5: “Derinlemesine duygusal emek gösteriminin, iş stresini üzerinde negatif yönlü bir etkisi 

vardır.” hipotezleri test edilmiştir. Yüzeysel duygusal emek gösteriminin iş stresi üzerinde 
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anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0,05); derinlemesine duygusal emek gösteriminin ise iş 

stresini -0,271 oranında etkilediği ve iş stresi ile negatif yönlü bir ilişkide olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda H5 hipotezi desteklenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma, Antalya Havalimanı’nda gümrüksüz mağazacılık işletmesinde çalışan satış 

elemanlarının duygusal emek gösterimlerinin iş streslerine ve iş doyumlarına olan etkisini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda iş doyumunun, dışsal 

doyum ve içsel doyum olarak iki boyuta ayrıldığı görülmüştür. Minnesota İş Doyum Ölçeği, 

orijinalinde de dışsal doyum ve içsel doyum alt boyutlarından oluşmakta fakat dışsal doyum 

boyutu 8 maddeden, içsel doyum boyutu ise 12 maddeden oluşmaktadır. Bu çalışmada her iki 

boyutunda 9 maddeden oluştuğu görülmüştür. Her iki boyutunda genel puanları hesaplanmış 

ve dışsal iş doyum puanı “77,367”, içsel iş doyum puanı “70,779” olarak bulgulanmıştır. Bu 

bağlamda örgütte çalışan satış elemanların genel olarak işlerinden memnun oldukları 

söylenebilir. İş stresi ölçeğinin orijinalinde 6 boyuttan oluştuğu (İşin içeriği ve yöntemi, 

Yönetimle olan ilişkileri, İşteki bürokrasi ve kırtasiye, Maddi kazanç ve 

iş yükü, Başarı beklentisi ve kuruma aidiyet, İşin anlamı) görülmüştür. 

Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin “Yönetimle olan ilişkiler”, 

“Kişilerarası ilişkiler ve başarı beklentisi”, “İşin içeriği” ve “İş yükü” olarak dört boyuttan 

oluştuğu bulgulanmıştır. Ölçekten çıkarılan iki maddenin boyutların sayısında etkili olduğu 

düşünülebilir. Duygusal emek ölçeği ise beklenildiği üzere iki boyutta ve diğer çalışmalarla 

benzer bir şekilde çıkmıştır. 

Çalışmada yapılan korelasyon analizi sonucunda; derinlemesine duygusal emek gösterimi 

boyutunun, iş doyumuyla anlamlı ve pozitif bir ilişkisi olduğu (r=0,294; p˂0,01) ve iş 

stresiyle anlamlı ve negatif bir ilişkisinin olduğu (r=-0,236; p˂0,01) görülmüştür. Ayrıca iş 

doyumunun, iş stresi ile anlamlı ve negatif bir ilişkisinin olduğu (r=-0,623; p˂0,01) diğer bir 

bulgudur. Bu bağlamda çalışanların iş ile ilgili duyguları güçlü bir şekilde yaşamasının iş 

doyumlarını anlamlı bir biçimde etkilediği ileri sürülebilir. Yapılan çalışmalar iş doyumunun 

artmasının hem çalışan için hem de örgüt için pozitif sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. 

Bu sonuçlar arasında işe gelmeme/devamsızlık oranında azalma (Dimitriou, 2012; Brashear, 

Lepkowska-White ve Chelariu, 2003), çalışanların performansının (Bowling, 2007; Lam ve 

Zhang, 2003) ve örgüte bağlılıklarının artaması (Lee ve Way, 2010; Schyns ve Croon, 2006) 

gibi durumlar sayılabilir. 



  

534 
 

Geliştirilen hipotezleri test amacıyla çoklu regresyon analizleri yapılmış ve sonuçlar tablolar 

halinde verilmiştir. Analiz sonunda, iş stresinin çalışların iş doyumlarını olumsuz yönde 

etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuç Webster, Beehr ve Christiansen (2010) ve  Lepine, 

Podsakoff ve Lepine (2005)’in yapmış oldukları çalışmalarla örtüşmektedir. Ayrıca iş stresi 

ve iş doyumu değişkenlerini alarak yapılan çalışmalarda, iş stresi ile iş doyumu arasında 

negatif ilişki olduğu (Webster, Beehr ve Christiansen, 2010; Lepine, Podsakoff ve Lepine, 

2005; Cavanaugh, Boswell, Roehling ve Boudreau, 1998) ve bu çalışmanın sonuçları ile 

benzer olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, yöneticiler ve çalışanlar iş stresine neden olabilecek 

faktörleri (işten atılma riski, yönetici ile çalışanlar arasında olan sorunlar, iş koşullarında olan 

değişimler, iş dizaynı, iş talepleri, monotonluk (sıkıcı/rutin işler), başarısızlık korkusu, iş 

belirsizliği, rol çatışması vb. durumları etkin bir biçimde yönetebilirlerse, sonuçların 

çalışanlar ve örgüt açısından olumlu olacağı söylenebilir (Gümüştekin ve Öztemiz, 2005). 

Yapılan literatür taraması sonucunda, derinlemesine duygusal emek gösteriminin iş stresini 

azalttığı, yüzeysel duygusal emek gösteriminin ise iş stresini olumsuz etkilediği görülmüştür. 

Beklenildiği gibi derinlemesine duygusal emek gösteriminin iş stresini olumlu etkilediği ve 

bir birimlik derinlemesine duygusal emek gösterimindeki artışın, çalışanların iş streslerini 

0,271 oranında azalttığı bulgulanmıştır. Ayrıca derinlemesine duygusal emek gösteriminin iş 

doyumunu olumlu etkilediği de çalışmanın bir diğer önemli sonucudur. Derinlemesine 

duygusal emek gösteriminin iş doyumunu olumlu etkilediği Liu, Prati, Perrewe ve Ferris 

(2008) ve Zhang ve Zhu (2005) çalışmalarıyla örtüşmektedir. Bulgular ışığında yöneticilerin, 

çalışanların derinlemesine duygusal emek davranışlarını geliştirecek yaklaşımda olmalarının 

ve bu yönde adımlar atmalarının işletmeye yarar sağlayabileceği ileri sürülebilir.  

Bu çalışma Antalya Havalimanı Terminal 1’ de faaliyet gösteren gümrüksüz mağazacılık 

bünyesinde yer alan satış elemanlarının duygusal emek davranışlarının iş streslerine ve iş 

doyumlarına etkisiyle sınırlıdır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda duygusal emek 

davranışının sonuçları arasında yer alan tükenmişlik, işten ayrılma niyeti, çalışanların 

performansı, hizmet kalitesi gibi konular eklenerek değişken sayısı artırılabilir. Bu sayede 

daha kapsamlı sonuçların elde edilmesi ve duygusal emeğin diğer iş faktörlerine etkisini 

irdelemek ve değerlendirmek mümkün olabilecektir.  
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