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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Ýnsanlarýn yaþamlarý hakkýnda yargý bildirmeleri
anlamýna gelen öznel iyi oluþ iþ yaþamýnda da önemli bir
kavramdýr. Literatüre göre iþ yaþamýnda özne iyi oluþ iþe
baðlýlýk kavramýyla ifade edilmektedir. Ýþe baðlýlýk çok
boyutlu bir yapý olarak deðerlendirilmektedir. Buna göre
iþe baðlýlýðý oluþturan bileþenler, iþe istek duyma, iþe
adanma ve iþe yoðunlaþma olarak belirtilmektedir. Ýþe
baðlýlýk bireylerin fiziksel ve zihinsel saðlýklarýyla iliþkili
bulunmuþtur. Literatürde iþe baðlýlýk Utrecht Ýþe Baðlýlýk
Ölçeði (UWES) ile ölçülmektedir. Bu çalýþmanýn amacý
UWES'in Türkçe uyarlamasýný yapmak ve psikometrik
özelliklerini incelemektir. Yöntem: Araþtýrmaya toplam
383 çalýþan katýlmýþtýr. Katýlýmcýlarýn yaþ aralýðý 20-70'tir.
Ölçeklerin psikometrik özellikleri doðrulayýcý faktör analizi, iç tutarlýk ve test tekrar test yöntemleriyle incelenmiþtir. Bulgular: Elde edilen bulgular UWES'in yeterli
düzeyde geçerli ve güvenilir olduðunu göstermiþtir.
Faktör analizi sonucu UWES'in üç faktörlü yapýsýnýn Türk
örneklemde de korunduðu sonucuna ulaþýlmýþtýr. Sonuç:
Sonuç olarak UWES-TR'nin iþe baðlýlýðý ölçmede kullanýlabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracý olduðu
söylenebilir. Ölçek kullanýlarak yapýlacak çalýþmalar iþe
baðlýlýðýn daha iyi anlaþýlmasýný saðlayarak bireylerin
öznel iyi oluþlarýný daha iyiye götürmede katkýda bulunabilir.

Objectives: The concept of subjective well-being, which
means an individual's evaluation of and judgment about
his life, is also important for work life. According to work
life literature, subjective well-being is treated with the
concept of work engagement. Work engagement is not
a single dimensional structure. It has three important
elements: Vigor, dedication and absorption Work
engagement is related with individuals' physical and
mental health. In literature, work engagement is measured with Utrecht Work Engagement Scale (UWES). This
study examines the reliability and validity of UWES on
Turkish sample. Method: A total of 352 individuals
between ages 20-70- (105 female and 246 male) completed UWES. Confirmatory factor analysis and internal
consistency methods were conducted in order to investigate validity and reliability of UWES. Results: Results
indicated that the Turkish version of the UWES had an
adequate level of reliability and validity. The factor structure of the Turkish version of the scale was found to be
similar to the original version. Conclusion: The UWES is
shown in the study to be an instrument aiming to measure work engagement of individuals. It was also
demonstrated that the scale had reasonable internal
consistency. Through the investigation of work engagement in an increased number of studies, it would be possible to better understand the concept of work engagement and the psychological consequences of work
engagement, and also to improve individuals' subjective
well-being.

Anahtar Sözcükler: Ýþe baðlýlýk, UWES, geçerlik, güvenirlik.
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GÝRÝÞ
Freud, ruh saðlýðý yerinde insanýn en önemli iki
özelliðini, "çalýþmak ve sevmek" olarak belirtmiþtir
(Kýlýçcý 2006). Psikolojide öznel iyi oluþ, mutluluk
kavramý yerine kullanýlmaktadýr (Diener 1984).
Öznel iyi oluþ ruh saðlýðýnýn pozitif yanýný temsil
etmektedir (Koivumaa-Honkanen ve ark. 2005).
Bireylerin ruh saðlýklarýný izlemede, deðerlendirmede ve ruhsal bozukluklarýn erken
teþhisinde öznel iyi oluþun önemli bir araç olduðu
belirtilmektedir (Bray ve Gunnell 2006). Bireylerin
ruh saðlýklarýnýn etkilendiði önemli alanlardan biri
bireylerin iþ yaþamlarýdýr.
Psikolojinin araþtýrmalarýnýn ve uygulamalarýnýn, iþ
yaþamýnda yer aldýðý alan endüstri psikolojisidir.
Genel psikoloji literatüründe olduðu gibi, endüstri
psikolojisine iliþkin literatürde de yürütülen araþtýrmalarda patoloji odaklý çalýþmalardan bireylerin
ruhsal ve bedensel saðlýklarýný daha iyi bir konuma
getirmeye çalýþan araþtýrmalara doðru bir eðilimin
olduðu görülmektedir. Bu durumun oluþmasýnda
pozitif psikoloji alanýndaki geliþmeler etkili olmuþtur (Deiner ve Seligman 2002). Patolojik yönelim
baðlamýnda, iþ yaþamýnda; iþ kazalarý, tükenmiþlik
ve kardiyovasküler hastalýklar gibi deðiþkenlerle
iliþkilere bakýlýrken, pozitif özellikler baðlamýnda,
iþ doyumu, örgütsel baðlýlýk ve motivasyon gibi
alanlarda çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir (Diener
2001). Luthans'a (2002) göre, endüstri psikolojisinde bireylerin kapasitelerini güçlendirici, yaþama uyum saðlamalarýný kolaylaþtýrýcý ve bireylerin
böylece iþ yaþamlarýndaki performanslarýný geliþtirici yönde çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bu baðlamda
hedef olarak gösterilen çalýþma alaný, "iþ yaþamýnda
öznel iyi oluþtur".
Ýþ yaþamýnda, bireylerin iþ yaþamýnýn aþýrý talepleri
karþýsýnda gösterdikleri istenmeyen durumlardan
biri, tükenmiþliktir. Bireylerin iþ yaþamýndaki
tükenmiþliklerinin tam karþýtý, bireylerin iþlerine
baðlýlýklarýdýr. Ýþe baðlýlýk, bireylerin iþe iliþkin
faaliyetleri gerçekleþtirirken, enerjik ve etkili
olmalarý ve iþin bireylerden istediði talepleri yerine
getirebilmeleri olarak tanýmlanmaktadýr (Schaufeli
ve Bakker 2001). Literatür incelendiðinde tükenmiþlik ve iþe baðlýlýk kavramlarýnýn birbirinin zýttý
olarak deðerlendirildiði görülmektedir (Maslach ve
Leiter 1997). Buna göre tükenmiþlik, baþarýsýz
olma, yýpranma ya da bitkin düþme gibi özellikleri
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içerirken (Maslach ve ark. 2001), baðlýlýk ise; enerjik, þevkli, coþkulu ve katýlýmcý olma gibi özellikleri
içermektedir (Maslach ve Leiter 1997).
Literatürde, bireylerin iþlerine olan baðlýlýklarýnýn
yüksek olmasý durumunun, tükenmiþlik ölçeðinden
düþük düzeyde puan almak anlamýna geldiðine
iliþkin açýklamalar bulunmaktadýr (Maslach ve ark.
1996). Bu açýklamalarýn yanýnda, bireylerin iþ
tükenmiþliði üzerinden düþük puan almalarý,
onlarýn iþlerine baðlý olduklarýný; düþük düzeyde
baðlýlýk göstermelerinin de onlarýn tükenmiþlik
göstermelerine iþaret ettiði belirtilmektedir. Tüm
bunlara karþýn, hem tükenmiþliðin hem de
baðlýlýðýn birlikte ölçülüp, birbirinden ayrý yapýlar
olup olmadýðý ortaya konmamýþtýr (Maslach ve
Leiter 1997). Ayrýca, bireylerin iþlerine olan
baðlýlýklarýnýn yüksek olmasý durumunun, tükenmiþlik ölçeðinden düþük düzeyde puan almak
anlamýna gelmediði de belirtilmektedir. Tüm bu
sonuçlar, tükenmiþlik ve baðlýlýðýn birbirinden farklý olduðunu ortaya koymaktadýr (Schaufeli ve
Bakker 2001).
Ýþe baðlýlýk, bireylerin iþlerini yaparken kendilerini
dinç hissetmeleri, kendilerini iþlerine adamalarý ya
da iþlerinden doyum almalarý ve iþlerine yoðunlaþmalarý anlamýna gelmektedir. Ýþe baðlýlýk, geçici
deðil sürekli olan, belli bir nesneye, olaya ya da
kiþiye baðlý olmayan olumlu duygusal ve biliþsel bir
durumdur (Salanova ve ark. 2001). Ýþe baðlýlýk,
Utrecht Ýþe Baðlýlýk Ölçeði (UWES) ile ölçülmektedir. Bu ölçeðin üç önemli boyutu vardýr. Ýþe istek
duyma boyutu bireylerin, çalýþýrken yüksek enerjili,
iþe karþý hevesli ve ruhsal olarak dayanaklý olmalarý
anlamýna gelmektedir. Ýþe adanma ise, bireylerin
iþlerini yaparken, iþlerini bir anlam ve amaca
hizmet ediyor olarak görmeleri, þevk ve ilham verici olarak algýlamalarý, iþleriyle gurur duymalarý ve
iþlerini özel olarak deðerlendirmeleri anlamýna
gelmektedir. Ýþe yoðunlaþma ise, bireylerin
çalýþýrken iþlerine tam anlamýyla konsantre
olmalarý, zamanýn nasýl geçtiðinin farkýnda olmamalarý, yalnýzca yaptýklarý iþi düþünmeleri ve
çalýþýrken çok mutlu olmalarý anlamýna gelir
(Hakanen Bakker ve Schaufeli 2006).
Bu çalýþmada, Utrecht Ýþe Baðlýlýk Ölçeði' nin Türk
çalýþanlardan oluþan örneklemde Türkçe'ye
uyarlanmasý, geçerliliðinin ve güvenirliðinin incelenmesi amaçlanmýþtýr. Türkçe literatürde iþe
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baðlýlýkla ilgili bir ölçme aracýnýn olmamasý bu
çalýþma için motivasyon kaynaðý olmuþtur. Ölçeðin
iþ yaþamýyla ilgili araþtýrmalarda kullanýlacaðý ve
önemli bir ihtiyacý karþýlayacaðý düþünülmüþtür.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalýþma Grubu
Araþtýrma iki farklý çalýþma grubundan elde edilen
veriler üzerinden gerçekleþtirilmiþtir. Birinci çalýþma grubunu farklý iþ ve meslek gruplarýndan
(akademisyen, asker, öðretmen, psikolojik danýþman, doktor ve dið.) toplam 352 (246 erkek/105
kadýn) çalýþan oluþturmaktadýr. Katýlýmcýlarýn yaþ
aralýðý 20-70 ve yaþ ortalamasý 35.11'dir (S=9.08).
Çalýþma grubunu oluþturan katýlýmcýlarýn 119'u
bekar, 218'i evli ve 5'i boþanmýþtýr. Öðrenim durumu açýsýndan ise katýlýmcýlarýn 5'i ilköðretim, 89'u
lise, 58'i lisans ve 200'ü lisansüstü eðitim
düzeyindedir. Katýlýmcýlarýn 2' si yaþýný, 1'i cinsiyetini, 10'u medeni durumunu ve 2'si öðrenim durumunu belirtmemiþtir. Ýkinci çalýþma grubunu ise 31
(14 kadýn/17 erkek) çalýþan oluþturmaktadýr. Bu
gruba bir ay arayla iki kez uygulama yapýlmýþ ve
ölçeðin test tekrar test güvenirliði belirlenmeye
çalýþýlmýþtýr.
Veri Toplama Araçlarý
Utrecht Work Engagement Scale (UWES): UWES,
Schaufeli ve ark. (2002) tarafýndan çalýþanlarýn iþe
baðlýlýklarýný ölçmek için geliþtirilmiþtir. Ölçeðin
geliþtirilme çalýþmalarý 314 üniversite öðrencisi ve
619 çalýþandan oluþan iki farklý örneklem
üzerinden yürütülmüþtür. Ölçek üç boyuttan oluþmaktadýr: Ýþe istek duyma (vigor), iþe adanma
(dedication) ve iþe yoðunlaþma (absorption).
Ölçeðin geliþtirme çalýþmalarýna 24 madde ile
baþlanmýþ ve çeþitli madde eleme yöntemleri kullanýlarak ölçek 17 maddeye indirilmiþtir. DFA
sonucu ölçeðin üç faktörlü yapýsýnýn, tek faktörlü
yapýya göre daha iyi uyum gösterdiði sonucuna
ulaþýlmýþtýr. UWES-17 için rapor edilen Cronbach
alfa iç tutarlýk katsayýlarý ise, öðrenci ve çalýþan
gruplarý için sýrasýyla, iþe istek duyma alt boyutu
için .68 ve .80, iþe adanma alt boyutu için her iki
örneklemde de .91 ve iþe yoðunlaþma alt boyutu
için .73 ve .75 olarak rapor edilmiþtir. UWES-9 ise
Schaufeli Bakker ve Salanova (2006) tarafýndan 17
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maddelik özgün formun kýsaltýlmasýyla geliþtirilmiþtir. Ölçeðin kýsa formunun psikometrik özellikleri 10 farklý ülkeden (Avusturya, Belçika, Kanada,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Güney
Afrika, Norveç ve Ýspanya) elde edilen verilerle
gerçekleþtirilmiþtir. UWES-9'un da üç faktörlü
yapýsýnýn tek faktörlü yapýya göre daha iyi uyum
gösterdiði rapor edilmiþtir. Faktörlerin her biri üçer
maddeden oluþmaktadýr. Cronbach alfa iç tutarlýk
katsayýlarý ise faktörler için .60 ile .88 arasýnda
deðiþen deðerlerde bulunmuþtur. Test tekrar test
güvenirlik katsayýlarý ise .61 ile .73 arasýnda
deðiþmektedir. UWES-17 ve UWES-9'un alt boyutlarý arasýndaki korelasyon katsayýlarý .83 ile .95
arasýnda deðiþen deðerlerde rapor edilmiþtir.
Kiþisel Bilgi Formu: Kiþisel bilgi formu, katýlýmcýlarýn demografik özelliklerini belirleyebilmek
amacýyla hazýrlanmýþtýr. Formda, katýlýmcýlarýn
yaþýný, cinsiyetini, medeni durumunu ve öðrenim
durumunu belirleyebilmek amacýyla dört soru
bulunmaktadýr.
Ýþlemler
UWES'in Türkçe uyarlamasý için öncelikle Wilmar
Schaufeli' den gerekli izinler alýnmýþtýr. Daha sonra
ölçeðin Ýngilizce'den Türkçe'ye çeviri aþamasýna
geçilmiþtir. Buna göre ölçeðin Ýngilizce formu, her
iki dile de hakim üç kiþi tarafýndan Türkçe'ye
çevrilmiþ ve elde edilen çeviriler araþtýrmacýlar
tarafýndan incelenerek tartýþýlmýþtýr. Elde edilen
Türkçe form her iki dile de hakim baþka bir
akademisyen tarafýndan tekrar Ýngilizce'ye
çevrilmiþ ve elde edilen formla orijinal form
karþýlaþtýrýlarak gerekli deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
Sonuç olarak Türkçe formun özgün forma eþdeðer
olduðu kabul edilerek uygulamalara geçilmiþtir.
Veri toplama araçlarý, farklý iþ ve mesleklerden,
halen aktif olarak çalýþan kiþilere yüz yüze ve e-mail
yoluyla uygulanmýþtýr. UWES'in psikometrik nitelikleri doðrulayýcý faktör analizi, test tekrar test ve
iç tutarlýk yöntemleriyle incelenmiþtir.
BULGULAR
Yapý Geçerliði
Doðrulayýcý Faktör Analizi (DFA): UWES-TR'nin
yapý geçerliði DFA ile incelenmiþtir. Bu amaçla
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Tablo 1. Doðrulayýcý faktör analizi ve madde analizi sonuçlarý
Alt Boyutlar

Standartlaþtýrýlmýþ

t-deðeri

R2

Yükler

Madde Toplam
Korelasyonlarý

Ýþe Ýstek Duyma
1. Ýþimde kendimi enerji dolu hissederim

.76

16.54

.58

.69

4. Ýþimde kendimi güçlü ve dinç hissederim

.83

18.68

.68

.77

8. Sabah kalktýðýmda iþe gitmek için istekliyimdir

.75

16.15

.56

.66

12. Ara vermeden uzun süre çalýþabilirim

.52

10.30

.27

.48

.79

17.53

.63

.71

.68

11.31

.32

.55

ediyor buluyorum

.66

13.44

.43

.67

5. Ýþime karþý istekli ve hevesliyim

.83

18.81

.69

.72

7. Ýþim bana çalýþma þevki verir

.83

18.85

.70

.72

10. Yaptýðým iþle gurur duyuyorum

.72

15.09

.51

.72

13. Ýþimi ilginç ve özel bulurum

.67

13.75

.44

.63

3. Çalýþýrken zaman su gibi akýp gider

.62

12.20

.38

.49

6. Çalýþýrken etrafýmdaki her þeyi unuturum

.61

11.84

.37

.66

.68

13.78

.47

.59

dalar giderim

.63

12.26

.39

.68

14. Çalýþýrken kendimi iþime kaptýrýrým

.70

14.16

.49

.69

16. Çalýþýrken bunun hiç bitmemesini isterim

.72

14.84

.52

.60

15. Ýþimde kendimi zihinsel olarak oldukça
dinç hissederim
17. Çalýþýrken iþler yolunda gitmese bile azimle
çalýþmaya devam ederim
Ýþe Adanma
2. Yaptýðým iþi anlamlý ve bir amaca hizmet

Ýþe Yoðunlaþma

9. Yoðun bir þekilde çalýþýrken kendimi mutlu
hissederim
11. Çalýþýrken tamamen iþime konsantre olur

UWES-TR' nin üç faktörlü ve tek faktörlü yapýsýnýn
Türk çalýþanlardan oluþan örneklemde doðrulanýp
doðrulanmayacaðýný belirlemek üzere birinci düzey
DFA yapýlmýþtýr. DFA'da modelin uygunluðu ilk
olarak ki-kare deðerinin serbestlik derecesine
oranýyla incelenmiþtir. Buna göre ki-kare deðerinin
serbestlik derecesine oranýnýn 5'ten küçük olmasý
gerekmektedir (Kline 2005, Schumacker ve Lomax
2004, Sümer 2000). Bu çalýþmada ki-kare deðerinin
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serbestlik derecesine oraný, üç faktörlü model için
x2/sd (380.95/110)=3.46 olarak, tek faktörlü model
için ise x2/sd (838.19/119)=7.04 olarak bulunmuþtur. DFA'da modelin uyum yeterliðini ortaya koymak üzere birçok uyum indeksi kullanýlmaktadýr.
Uyum indekslerinden GFI, CFI, NFI, RFI, IFI ve
AGFI için kabul edilebilir uyum deðeri 0.90 ve
mükemmel uyum deðeri 0.95 olarak kabul edilmektedir (Bentler ve Bonett 1980, Marsh ark. 2006,
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Tablo 2. DFA modelinin uyum iyiliði indeksleri sonuçlarý
x2

sd

AGFI

GFI

NFI

RFI

CFI

IFI

RMSEA

Tek Faktörlü Model

838.19

119

0.72

0.78

0.94

0.93

.95

.95

0.13

Üç Faktörlü Model

380.95

110

0.84

0.89

0.97

0.96

0.98

0.98

0.84

Þimþek 2008). RMSEA için ise 0.08 kabul edilebilir
uyum ve 0.05 mükemmel uyum deðeri olarak kabul
edilmiþtir (Browne ve Cudeck 1993). DFA sonucu,
üç faktörlü modelin tek faktörlü modele göre daha
iyi uyum deðerleri verdiði görülmüþtür. Ölçek maddelerine iliþkin standartlaþtýrýlmýþ yükler, t-deðerleri ve R2 deðerleri Tablo 1'de, uyum iyiliði indeksi
deðerleri ise Tablo 2'de verilmiþtir.
Madde Analizi
Ölçek maddelerinin toplam puaný yordama
gücünü, bir baþka deyiþle ölçeði temsil gücünü
belirlemek üzere madde analizi yapýlmýþtýr. Madde
analizi sonucu, iþe istek duyma alt boyutu için
düzeltilmiþ madde toplam korelasyonu deðerlerinin .48 ile .71 arasýnda, iþe adanma alt boyutu
için .63 ile .72 arasýnda, iþe yoðunlaþma alt boyutu
için ise, .49 ile .69 arasýnda deðiþtiði görülmüþtür.
Bu bulgular, ölçek maddelerinin tümünün dahil
olduklarý alt boyutlarý yeterli düzeyde temsil ettiklerini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar ayrýntýlý
olarak Tablo 1'de verilmiþtir.
Güvenirlik: UWES-TR'nin güvenirliði iç tutarlýk ve
test tekrar test yöntemleriyle incelenmiþtir. Buna
göre ölçeðin tümü için hesaplanan Cronbach alfa
güvenirlik katsayýsý .94'tür. Alt boyutlar için elde
edilen güvenirlik katsayýlarý ise "iþe istek duyma" alt
boyutu için .87, "iþe adanma" alt boyutu için .87 ve
"iþe yoðunlaþma" alt boyutu için .84 olarak hesaplanmýþtýr. Ölçeðin test tekrar test güvenirliðini
belirlemek üzere ölçek, 31 çalýþana 1 ay arayla iki
defa uygulanmýþtýr. Uygulama sonucu ölçeðin tümü
için test tekrar test güvenirlik katsayýsý .85, "iþe istek
duyma" alt boyutu için .89, "iþe adanma" alt boyutu
için .80 ve "iþe yoðunlaþma" alt boyutu için ise .69
olarak bulunmuþtur.
Utrecht Ýþe Baðlýlýk Ölçeði Kýsa Formu
Bu çalýþmada UWES'in 17 maddelik formunun
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psikometrik özelliklerinin incelenmesinin yaný sýra
9 maddelik kýsa formunun da psikometrik nitelikleri incelenmiþtir. Özgün formda olduðu gibi kýsa
formda da üç alt boyut bulunmaktadýr ve her bir alt
boyut üç maddeden oluþmaktadýr. Kýsa formun
faktör yapýsý DFA ile incelenmiþtir. DFA sonucu kikare deðerinin serbestlik derecesine oraný 50.62/22
(2.3) olarak bulunmuþtur. Uyum iyiliði indeksleri
ise AGFI=0.94, GFI=0.97, NFI=0.99, IFI=0.99,
CFI=0.99, RMSEA=0.06 olarak bulunmuþtur.
UWES'in kýsa formunun Cronbach alfa güvenirlik
katsayýsý ise ölçeðin tümü için .91, iþe istek duyma,
iþe adanma ve iþe yoðunlaþma alt boyutlarý için ise
sýrasýyla .85, .84 ve .76 olarak hesaplanmýþtýr.
Ölçeðin uzun ve kýsa formu arasýndaki iliþki incelenmiþ, ölçeðin tümü için .97 (p<.001), iþe istek
duyma alt boyutu için .92 (p<.001), iþe adanma alt
boyutu için .95 (p<.001) ve iþe yoðunlaþma alt
boyutu için .93 (p<.001) korelasyon bulunmuþtur.
Ölçeðin Puanlanmasý
UWES-17 ve UWES-9, 5'li likert tipinde bir ölçektir. "Hiç uygun deðil" (1), "Uygun Deðil" (2), "Biraz
Uygun" (3), "Uygun" (4), "Tamamen Uygun" (5)
þeklinde puanlanmaktýr. Ölçekte tersten kodlanan
madde bulunmamaktadýr. Ölçekten alýnan yüksek
puanlar iþe baðlýlýðýn yüksek olduðunu göstermektedir.
TARTIÞMA
Endüstrileþmeyle birlikte, iþ yaþamýnda çalýþma
koþullarý ve çalýþanlardan beklentiler de
deðiþmiþtir. Bireylerin, sadece üretim yapan makinler deðil de duygu, düþünce ve davranýþlara sahip
olan birer varlýk olduklarý da kabul edilmiþtir. Biyopsiko-sosyal bir varlýk olan insanlarýn iþ yaþamýnda
üretken olmalarýnýn yanýnda, kendi kapasitelerini
de ortaya koyup öznel açýdan iyi olmalarý onlarýn
ruh saðlýklarý için önemlidir (Schaufeli ve Bakker
2004).
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Ýþe baðlýlýk ile ilgili literatür incelendiðinde, bireylerin iþe baðlýlýklarýnýn onlarýn ruhsal ve bedensel
saðlýklarý ile anlamlý düzeyde iliþkili olduðu
görülmektedir. Örneðin Demerouti Bakker ve ark.
(2001) iþe baðlýlýðýn, baþ ve göðüs aðrýsý gibi psikosomatik hastalýklarla orta düzeyde ve negatif yönde
iliþkili olduðunu bulmuþlardýr. Benzer þekilde
Schaufeli ve Bakker (2004) Hollandalý bireyler
üzerinde gerçekleþtirmiþ olduklarý çalýþmalarýnda,
iþe baðlýlýklarý yüksek olan bireylerin olmayanlara
oranla mide ve baþ aðrýsýný, dolaþým problemlerini
daha az yaþadýklarýný bulmuþlardýr. Finlandiyalý
öðretmenler üzerinde gerçekleþtirilen bir baþka
çalýþmada ise (Hakanen Bakker ve Schaufeli 2006),
iþe baðlýlýðýn, bireylerin kendilerini saðlýklý hissetmeleri ve iþe devamlarý ile pozitif yönde ve anlamlý
düzeyde iliþkili olduðu bulunmuþtur. Bu bulgulara
ek olarak, Peterson Demerouti ve ark. (2008) iþe
baðlýlýk düzeyi yüksek olan Ýsveçli saðlýk çalýþanlarýnýn, sýrt ve boyun aðrýlarýný daha az yaþadýklarý
sonucuna varýlmýþlardýr. Tüm bu bulgular iþe
baðlýlýk kavramýnýn önemini ortaya koymaktadýr.
Buradan hareketle bu çalýþmada, UWES-17 ve
UWES-9 ölçeklerinin Türk çalýþanlardan oluþan
örneklemde psikometrik özelliklerinin incelenmesi
amaçlanmýþtýr.
Ölçeðin çeviri iþlemi ve dilsel eþdeðerliði saðlandýktan sonra doðrulayýcý faktör analizi (DFA) iç tutar-

lýk ve test tekrar test yöntemleriyle geçerlik ve
güvenirliði araþtýrýlmýþtýr. DFA sonucu UWES'in
gerek 17 maddelik formunun gerekse 9 maddelik
kýsa formunun üç faktörlü yapýsýnýn Türk çalýþanlardan oluþan örneklemde korunduðu görülmüþtür.
Elde edilen uyum iyiliði indeksleri kabul edilebilir
düzeydedir. Güvenirlik analizi sonucu elde edilen
bulgular ise UWES'in her iki formunun da güvenirlik düzeylerinin yüksek düzeyde olduðunu göstermektedir. UWES-17 ve UWES-9 arasýndaki korelasyon ise oldukça yüksek düzeydedir.
Sonuç olarak, UWES-TR, iþe baðlýlýðý ölçmede kullanýlabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracýdýr
denilebilir. Bu çalýþmada ele alýnan ölçekle, çeþitli
araþtýrmalarýn yapýlmasý Türk toplumunda da
bireylerin iþ yaþamlarýnda hem üretken hem de
ruhsal ve fiziksel açýdan daha iyi bir konumda
olmalarýna yardýmcý olunabilir. Bu çalýþmanýn bazý
sýnýrlýlýklarý da bulunmaktadýr. Bu çalýþmada
ölçeðin geçerliði DFA ile incelenmiþtir. Bundan
sonraki çalýþmalarda UWES-TR'nin geçerliði ölçüt
baðýntýlý geçerlik kapsamýnda iþ yaþamýyla ilgili
olarak geliþtirilmiþ tükenmiþlik, iþ doyumu, örgütsel
baðlýlýk ölçekleriyle de incelenebilir.
Yazýþma adresi: Dr. Ali Eryýlmaz, Osmangazi Üniversitesi,
Eskiþehir, erali76@hotmail.com
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